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OBVESTILO AVTORJEM PR'ISPEVKOV, NAMENJEN1
IH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravna 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 da'ljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avto~i 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 nasl.ovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, sllovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevk~
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski ,pošti. Vodilni
prispevek je treba poslati na GV v orig.inalu 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. Aktuarne 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 WIN[)OWS, ASCIII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, dis.kusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
i.zv~lečkom (do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov in sUk. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekadnega sistema
do četrtega ni,voja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedi'lom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
lež~eče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (1regubov 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 li,teraturo 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. 1GRANT, G. E./ JOHNSON, E./TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJ NAR, L., 1995. Sekan ci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Bio masa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv. , Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo bih opremljeni z zaporednimi oznakami. Nrhove
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 nasl'ovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslov1ipreglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je tr~ba okvirriti, 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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Raziskovalna dejavnost v gozdarstvu- potreba ali okras
Že skoraj sistematično gojenje napetosti v gozdarstvu, ki se kaže v nenehnem poglabljanju nerazumevanja
med različnimi gozdarskimi službami, v iskanju vedno novih organizacijskih oblik in nepotrebnih administrativnih opravil , je žal najboljši znak, da v stroki nekaj ni v redu . Posledice so očitne : rast malodušja in
nezainteresiranost, iskanje drugih del pa tudi samozadostnost, temelječa na navidezni ali stvarni oblasti
in podobno. Najbolj pa se to kaže v premajhni zavzetosti za permanentno izobraževanje ter za razvoj jn
uporabo raziskovalnih rezultatov, skratka za razvoj.
Gozdarstvo se je še ne dolgo nazaj odlikovala z razvito raziskovalno dejavnostjo. Ne po številu raziskovalcev, pač pa predvsem po obrnjenosti raziskovalne dejavnosti k potrebam stroke in vsakodnevne prakse
ter s tesno povezanostjo in vzajemnostjo raziskovalcev in uporabnikov raziskovalnih rezultatov. Temu je
bil naravnan tudi pretežni del financiranja raziskovalnega dela. časi pa so se spremenili. Za obe strani.
Raziskovalci se vse manj čutijo zavezane potrebam gozdarske prakse. Sistem vrednotenja in financiranja
raziskovalne dejavnosti jih sili predvsem v zunanje povezave, v mednarodne objave za vsako ceno in lov
za točke, ki omogočajo obstoj raziskovalne skupine. Da ne bo nesporazuma. Gozdarska znanost je del
znanosti in mora imeti mednarodno težo, toda kaj pomaga, če njihovih rezultatov nihče ne rabi in postajajo
sami sebi namen. Seveda se tudi ne zavzemam za raziskovalno dejavnost, ki bo podrejena pragmatičnim
potrebam dnevne gospodarske ali celo politične prakse. Hkrati tudi ne podpiram tistih tendenc, ki bi raziskovalce odtrgale od družbenega okolja in jih zaprle v slonokoščeni stolp znanosti zaradi znanosti. Veliko
mladih raziskovalcev se tudi boji ugrizniti v konkretne probleme stroke, saj jih nikoli niso doživljali in živijo
odtrgani od njih.
Del krivde pa je tudi na drugi strani, med tistimi, katerih delo bi moralo temeljiti na raziskovalnih spoznanjih.
Eni, zlasti v gospodarskih družbah, so potisnjeni v dnevno bitko za dohodek, v kateri je še vedno lažje doseči
višji dohodek z bolj ali manj spretnim pogajanjem ali lobiranjem. Zakaj bi iskali in uporabljali raziskovalne
rezultate, ki kratkoročno prinašajo manj, kaj pa bo dolgoročno, je tako vseeno, saj je prihodnost celotnega
proizvodnega gozdarstva vsak dan znova vprašljiva, pa ne zaradi slabih delovnih rezultatov, pač pa zaradi
tistih, ki bi na vsak način radi gozdarstvo kot gospodarsko dejavnost uničili. že celo desetletje teče ta bitka
za napačne stvari in na napačen način, ki pa zelo izčrpava in usmerja pozornost na dejansko nebistvene
stvari. Na drugi strani pa imamo pri nekaterih organizacijah, zlasti v nadgradnji, preveč poudarjen občutek
samozadostnosti, češ, mi edini in najbolje vemo, kako in kaj je prav. Potem pa rezultati hitro pokažejo, da
ni vse zlato, kar se sveti.
V gozdarstvu smo leta 1992 zadnjič skupaj sedli predstavniki vseh dejavnosti na t. i. strateški konferenci
o raziskovalnem delu in oblikovali skupne poglede na razvoj stroke in raziskovalnega dela. Temu je leta
1994 sledil skupni raziskovalni program Gozd. Nekaj časa smo se ravnali po njem, sedaj pa spet delamo
po starem; vsak hlasta za tistim, kar se mu trenutno zdi aktualno in pomembno ali celo všečno. Kako se
trudimo, da bi, kljub drugačnim strokovnim argumentom, čimbolj zagrenili življenje in delo koncesionarjem,
češ saj se tako valjajo v denarju , ali zakaj nismo združili strokovnih potencialov pri pripravi območnih
gozdnogospodarskih načrtov, ki ne morejo biti le stvar Zavoda za gozdove, še posebej ne pri tistih problemih,
za katere Zavod nima ustreznih specialistov. Ali razvoj tehnologije. Svet se premika, mi pa nemočno gledamo
in se čudimo . Sem ter tja se najde kak podjetnik, ki zmore dovolj denarja, da nabavi tudi sodobni gozdarski
stroj, celovitega odgovora na to, v katerih razmerah je to primerno in pod kakšnimi pogoji, pa nimamo
izoblikovanega.
Raziskovalci se bodo morali, ne glede na sedanjo zmedo in težave, bolje organizirati in povezati ter skupaj
z gozdnogospodarsko prakso oblikovati predlog in nato uresničevati tiste raziskovalne programe, ki bodo
prispevali k razvoju stroke, ne glede na to, kje se ta konkretno udejanja.
Oblikujmo npr. delovno telo, v katerem se bodo zbrali predstavniki raziskovalcev in potencialnih uporabnikov
in skupaj opredelili potrebe in načine njihovega zadovoljevanja. Za realizacijo programov pa še vedno ostajajo
ključni pogoj strokovna in znanstvena usposobljenost in dosedanji rezultati. Tak pristop je lahko tudi realno
izhodišče za skupno mednarodno nastopanje in odpiranje v svet.
prof. dr. Iztok Winkler
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Primerjava relativne bonitete gozdnih rastišč , ugotovljene z
rastiš č nim koeficientom z njihovo izračunane oz. ocenjeno
proizvodno sposobnostjo
Comparison of Relative Fertility of Forest Sites Determined by Site Coefficient with
Calculated or Estimated Site Productivity
Živko KOŠIR*
Izvleček:

Košir, ž. : Prime~ava relativne bonitete gozdnih rastišč, ugotovljene z rastiščnim koeticientom z njihovo izračunana oz.
ocenjeno proizvodno sposobnostjo. Gozdarski vestnik, št. 1/2002. V slovenščini, s povzetkom v angleščini, cit. lit. 30.
Prevod v angleščino: Eva Naglič Gašperšič.
V razpravi je primerjane vrednotenje proizvodne sposobnosti rastišč na podlagi vegetacijske sestave združb, izražene
z rastiščnimi koeficienti, z rezultati meritev oziroma cenitev proizvodne sposobnosti rastišč v m3/ha. Ker so raziskave
potekale v okviru fitocenoz določenih gozdnih združb, so podatki teh meritev primerjani s titocenozami (rastiščnimi
enotami) istih gozdnih združb na drugih lokacijah. Razprava je pokazala, da vegetacijska sestava združbe omogoča
ugotavljanje relativne bonitete (proizvodne sposobnosti) rastišča, če je indikatorski pomen rastlinskih vrst vrednoten po
njihovem odnosu do dejavnikov, ki so pomembni za kvaliteto rastišča. To so potrdile primerjave povezanosti oz. odnosov
med rastiščnimi koeficienti (Rk) in ugotovljenimi vrednostmi proizvodne sposobnosti rastišč (SP) za rastiščne enote v
navedeni razpravi. Odnosi med Rk in SP so za primerjane rastiščne enote predstavljeni s preglednicami, v grafikon ih pa
so prikazane tudi vrednosti Rk za sorodne združbe, ki sicer niso bile zajete v meritev oz. oceno proizvodnih sposobnosti
rastišč v m3/ha!leto. Lesno proizvodno sposobnost združbe nakazuje rastiščni koeficient, ki je oblikovan na podlagi kvalitete
rastišča, kot ga nakazujejo rastlinske vrste njene vegetacijske sestave.
Ključne besede: gozdno rastišče, boniteta
primerjava, rastiščni indeks, vrednostenje

rastišča, rastiščni

koeficient, proizvodna sposobnost rastišč, ocenjena vrednost,

rastišča.

Abstract:
Košir, Ž.: Comparison of Relative Fertility of Forest Sites Determined by Site Coefficient with Calculated or Estimated
Site Productivity. Gozdarski vestnik, No. 1/2002. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 30 . Translated into
English by Eva Naglič Gašperšič.
ln the discussion, an evaluation of sites productivity based ona veg etal composition of associations, expressed with
a site coefficient, has been compared to measurements or evaluations, respectively, of'sites productivity, measured in
m3/ha. Due to the fact that investigations were conducted in the frame of a particular forest association, the data of these
measurements are compared to phytocoenosis (site units) of the same associations, but from different locations. It has
been shown in the discussion that the vegetal composition of the association enables us to determine sites productivity,
when the indicator significance for vegetal species is valu ed according to their relation to factors, which are im porta nt for
the quality of sites. The comparison of relations among Rk site coefficients and determined SP values of sites productivity
have also confirmed this in the discussion. Rk and SP relations for the compared site units are presented in tables,
whereas the graphs, furthermore, show Rk values of related associations, which were not included in the measurements or
evaluations of site s productivity expressed in m3/ha/year. Wood productivity of associations is indicated by a site coefficient,
which is formed on the basis of the quality of sites as it is indicated by vegetal species of its vegetal composition.
Key words: forest site, site fertility, site coefficient, sites productivity, comparison, site index, site evaluation.

1 UVOD IN CILJ RAZISKAVE
INTRODUCTION AND PURPOSE OF INVESTIGATION
Prizadevanja za ugotovitev lastnosti lesnoproizvodnih sposobnosti gozdnih rastišč na podlagi gozdnih združb segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Tedanja zasnova je temeljila na neposrednem ocenjevanju
(oz. ugotavljanju) rastiščnih dejavnikov, značilnih za bioekološke komplekse
posameznih gozdnih združb. Dejavniki so bili obravnavani na ravni asociacije (v najširšem smislu) in vrednoteni posamično glede na njihov vpliv na
proizvodno sposobnost združbe. Na podlagi izdelane metodologije so bile
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razmejene relativne bonitetne vrednosti in izražene z rastiščnim koeficientom (Rk) gozdne združbe (KOŠIR 1975/1976).
Tak pristop je zadovoljil osnovne potrebe po ugotavljanju relativnega
naravnega proizvodnega potenciala široko zajetih združb. Ni pa dal odgovora o relativni boniteti vegetacijskih enot nižjega ranga (subasociacij,
variant ipd.), kot tudi ne o gozdnih sestojih (fitocenozah), ki niso proučene
ali pa v eni ali drugi smeri odstopajo od povprečja združbe, in tudi ne o
sedanji relativni boniteti antropogene degradiranih rastišč, ki jih naseljujejo
različni stadiji gozdne vegetacije.
Da bi omogočili najširšo vrednotenje gozdnih rastišč po lesno proizvodnem pomenu, je bila zasnovana podrobnejša metodologija vrednotenja
proizvodne sposobnosti gozdnih združb, in sicer na podlagi vegetacijske
sestave konkretnih fitocenoz (KOŠIR 1992). Ta metoda je z rastiščnimi
koeficienti povezana s prejšnjo (1975) in podrobno vrednoti rastišče in
relativno proizvodno sposobnost vsake gozdne združbe, ki jo predstavimo
s fitocenološkim popisom.
V znanstveni razpravi (KOTAR 1ROBIČ 2001 ), je predstavljena proizvodna sposobnost gozdnih rastišč z izračunom celotne lesne zaloge sestoj ev
in z oceno proizvodne sposobnosti na podlagi rastiščnega indeksa, vse v
m 3/ha/leto. Vse vzorčne ploskve za te meritve so bile izbrane dosledno po
rastiščnih enotah, in sicer v okviru gozdnih združb bukve ter jelke in bukve. V
razpravi je potrjeno, »da nam flori stična podobnost med vegetacijskimi popisi
nakazuje tudi rastiščno podobnost med njimi, vsaj kar zadeva proizvodno
sposobnost (SP) v mejah iste rastiščne enote« (s. 235).
V okviru gozdnih združb izmerjena in analizira na proizvodna sposobnost
rastišč (SP) omogoča, da jo primerjamo z rastiščnimi koeficienti (Rk), ugotovljen imi z metodo relativnega vrednotenja proizvodne sposobnosti rastišč
(KOŠIR 1975, 1992). Ker so raziskave potekale v okviru rastiščnih enot, tj .
fitocenoz določenih gozdnih združb, lahko podatke teh meritev povežemo
s fitocenozami (rastiščnimi enotami) istih gozdnih združb tudi na drugih
lokacijah. Tak pristop omogočajo tudi ugotovitve v omenjeni razpravi, da
je vegetacijska enota oziroma gozdna združba (tj. asociacija ali katera koli
druga sintaksonomska enota nižjega ranga), ustrezen stratum za ugotavljanje proizvodne sposobnosti rastišč.
Naša naloga je, orimedati podatke neposrednih dendrometrijskih raziskav
z relativnimi bonitetami ki jih nakazujejo rastiščni koeficienti (Rk). Možnosti
za ugotavljanje proizvodnih sposobnosti z neposrednimi dendrometrijskimi
raziskavami so dokaj omejene, ker morajo sestoji ustrezati osnovnim zahtevam prirastoslovnih metod, ki jih, pos!3bno v okviru (prevladujočih površin)
zasebnih gozdov, le stežka najdemo. Po drugi strani se srečujemo z obsežnimi površinami degradiranih gozdov, katerih proizvodna sposobnost je
zaradi regresije sestaja in rastišča zelo spremenjena. V teh razmerah je
ugotavljanje proizvodne sposobnosti rastišč z dendrometrijskimi metodami
pogosto onemogočeno, ker niti ni razpoložljivega drevesnega potenciala
niti dovolj primerljivih sestojnih in rastiščnih površin. Poleg tega je tu še
velika heterogenost sestojev različnih sekundarnih antropogenih razvojnih
stadijev.
Z ugotovitvijo odnosa med relativno boniteto gozdnih rastišč, izraženo
z rastiščnimi koeficienti (Rk), in dejansko proizvodno sposobnostjo (SP),
izraženo z m3/ha v okviru primerljivih vegetacijskih enot, bo možno valorizirati
gozdna rastišča po njihovi sedanji proizvodni sposobnosti. Poznavanje
dejanske izkoriščenosti rastiščnega potenciala gozdov nam omogoča oblikovati dolgoročno strategijo za njegovo postopno boljše izkoriščanje.
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Pri tem moramo imeti v vidu, da je vsaka fitocenoza, ki se po ekoloških
in florističnih kriterijih vključuje v isto združbo, zaključena celota z lastno
individualnostjo da se v odvisnosti od zunanjih vplivov samostojno razvija in
ubira lastno življenjsko pot, z združbo pa jo povezuje isti cilj, h kateremu se
razvija. To pomeni, da moramo pričakovati, da se bodo podatki o proizvodni
sposobnosti gozdne združbe, pridobljeni z dendrometrijskimi meritvami, v
nekem obdobju njihovega razvoja nujno razlikovali po posameznih fitocenozah iste združbe. V sorazmerju s temi razlikami moramo pričakovati, da
se bodo individualno razlikovali tudi podatki relativnih vrednotenj proizvodne
sposobnosti posameznih fitocenoz iste združbe, pridobljeni na podlagi
indikacije rastlinskih vrst v vegetacijski odej i. Velikost teh razlik pa je odvisna
od ustreznosti zajemanja ekoloških dejavnikov, ki vplivajo na proizvodno
sposobnost gozdne združbe, stopnje individualnosti posameznih fitocenoz
in kriterijev pri združevanju teh fitocenoz v isto gozdno združbo.
V tem vsestranskem razvoju gozdne vegetacije je pomembno, da se
izognemo subjektivnim napakam pri oblikovanju stratuma in preverjamo
homogenost (bioekološkega kompleksa) titocenoz, vključenih v preučevanje
proizvodnih sposobnosti združbe .

2 METODE VREDNOTENJA RASTIŠČNIH DEJAVNIKOV V
FITOCENOZI
2 METHODS OF ESTIMATION OF NATURAL SITE FACTORS IN
PHYTOCOENOSI S

2.1 Indikatorske vrednosti {lndikatorwerte) rastlinskih vrst
po Ellenbergu
2.1 lndicator values of vegetal species by Ellenberg
Proučevanje indikatorskih vrednosti rastlinskih vrst v fitocenozi je pridobivalo na vse večjem pomenu vzporedno z ugotovitvami fizioloških raziskav,
da meritve posameznih dejavnikov, kot so toplota, taina vlaga, pH vrednost
ipd., ki so podvrženi nihanju v kratkih ali daljših obdobjih, povedo pogosto
manj o rastiščnih razmerah vfitocenozi kot srednje indikatorske vrednosti za
veliko število skupaj živečih rastlin. Brez konkurenčnih odnosov bi mnoge
gozdne rastline lahko živele na številnih rastiščih izven gozda (ali celo
gojene), čeprav z različno vital nostjo, in večina teh vrst uspeva pri vseh
pH-vrednostih med 3,5 in 7,5 pH ter srednjih vrednostih preskrbe tal z vlago
(ELLENBERG 1996, s.139). Toda v naravi nobena rasti ina ne živi izolirano,
kot je to pri fiziološkem eksperimentu. Rastlinske vrste morajo konkurirati
tako med seboj kot tudi s številnimi drugimi vrstami, in to njihovo okolje
bistveno spremeni. To pojasnjuje tudi pojavljanje istih rastlinskih vrst v
različnih bioekoloških kompleksih, različnih rastlinskih kombinacijah in s
tem v različnih konkurenčnih odnosih, ki nadalje selektivno vplivajo na
uveljavljanje (izločanje) vrst.
V razpravi (KOTAR 1 ROBIČ 2001, s. 239) je ugotovljeno, »da 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 se, npr. pri kemični reakciji tal, pa ne vplivajo na
proizvodno sposobnost (SP)«.
To ugotovitev (in še nekaj podobnih , s. 242) moramo povezati z napotilom
Ellenberga kot avtorja te metode, ki je posebej nakazal na kakšen način so
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lahko uporabljive indikatorske vredno~t rastlin za ekološko presojo združb.
Uporabnost je nakazal na primeru gozdov (ELLENBERG 1996, s. 140):
-Oblikoval je (na željo gozdarjev, s. 135!) ekološke skupine za srednjeevropske listnate gozdove. tako da je združil rastlinske vrste z enakim
ekološkim odnosom do vlage (F) in reakcije tal (R), tj. vrste z enakimi
faktorji. V te ekološke skupine je vključil326 pritalnih rastlinskih vrst (prvič
vključuje tudi mahove). Na podlagi kombinacije ekoloških skupin rastlinskih vrst v gozdni združbi se nato sklepa o ekoloških razmerah v gozdni
združbi.
- Za primerjavo med vegetacijskimi enotami se uporabljajo srednje vrednosti faktorjev posameznih dejavnikov za celotno vegetacijsko enoto (po
navedeni metodologiji, s. 145), ali pa se pomembnejše dejavnike medsebojno primerja z drugimi združbami v koordinatnem sistemu (primerjaj:
PODGORNIK 1996).
Indikatorske vrednosti rastlinskih vrst je Ellenberg zasnoval kot ekološki
odnos rastlinske vrste do določenega dejavnika (ELLENBERG 1996, s.
1020). Pri tem navaja, (s.148), »da se žal vedno ponovno pozablja ali
napačno razume, da so navedene indikatorske vrednosti približni izraz
pridobljenega izkustvenega znanja o obnašanju rastlinskih vrst. Vrednosti L, T, K, ... je potrebno razumeti kot orientacijsko oomoč in nikakor ne
kot nadomestek za temeljite lokalne raziskave in meritve«. Osnovni namen
Ellenbergove metode je preko srednjih indikatorskih vrednosti (Faktorenzahlen) oceniti važnejše rastiščne dejavnike v združbi. Pri tem ni zasledoval
povezave indikatorskih vrednosti z (lesno) proizvodno sposobnostjo gozdnih
združb (primerjaj : KUTNAR 1995, KOŠIR 1996).
Tudi omenjena znanstvena razprava je dokazala da ne moremo na
podlagi njegovih indikativnih vrednosti iskati povezave s oroizvodno sposobnostjo gozdnih rastišč. Pod vprašaj se postavlja tudi »odstotek 9, 16
razločkov v floristični sestavi«, ugotovljen z metodo ordinacije, ki jih je
domnevno mogoče pojasniti z rodovitnostjo oz. produkcijsko sposobnostjo
rastišča, ker ne vemo, s katerimi dejavniki se povezujejo.To verjetno tudi
dodatno pojasnjuje neskladje med indeksi floristične podobnosti (afiniteta
med popisi), ki so omogočili klasifikacijo in ordinacijo vegetacijskih popisov,
in neobčutljivostjo »fitoindikacijske« metode Ellenberga.

2.2 Indikatorski pomen rastlinskih vrst in vegetacijske sestave
združbe pri določanju relativne bonitete rastišča
2.2 Significance of an indicator of vegetal species and vegetal
composition of association when defining relative fertility of
natural sites
V razpravi je med rezultati ugotovitev navedeno (KOTAR 1ROBIČ 2001,
s. 244 ), da »razločki v floristični sestavi med vegetacijskimi popisi na vzorčnih ploskvah, izraženi z indeksi podobnosti, preskromno pojasnjujejo razlike
v ugotovljenih parametrih proizvodne sposobnosti rastišč (SP), da bi jih
lahko alternativno uporabljali pri ocenjevanju proizvodne sposobnosti (SP)
rastišč«. Po drugi strani pa je tudi ugotovljeno (s. 245), da »odkloQi v ocenah
proizvodne sposobnosti rastišč (SP) v mejah iste rastiščne enote pozitivno
korelirajo z ustreznimi indeksi floristične podobnosti med vegetacijskimi
popisi«. Na podlagi tega je tudi postavljen sklep, »da floristična sestava
vegetacijskih popisov iz iste sintaksonomske kategorije v večini primerov
zadovoljivo indicira rastiščne spremembe« .
6
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To nas pripelje do nadaljnjih ugotovitev: če nam vegetacijska sestava
združbe ne daje ustrezne osnove za sklepanje o proizvodni sposobnosti
rastišča (SP), potem je visoka korelacija med proizvodno sposobnostjo (SP)
in afinitetno povezavo med fitocenozami na vzorčnih ploskvah iste rastiščne
enote (združbe) odraz podobnih ekoloških razmer.
Toda te ekološke razmere naj bi nakazovala ravno vegetacijska sestava
združbe, ki se je oblikovala v sekularnih sukcesijah, v seriji bioekoloških
kompleksov in seriji rastlinskih kombinacij s spremljajočimi konkurenčnimi
odnosi med vrstami!
To pomeni, da je treba za ugotavljanje (lesno) proizvodne sposobnosti
rastišč gozdne združbe z vrednotenjem indikatorskega pomena rastlin,
upoštevati, tj. ocenjevati odnos rastlinskih vrst predvsem do tistih dejavnikov
ekološkega kompleksa, ki pomembneje nakazujejo na proizvodno sposobnost združbe.
2.2.1 Zasnova metode vrednotenja relativne bonitete rastišč gozdnih
združb
2.2 .1 Estimation method plan for relative fertility of forest site associations
Zasnova metode valorizacije proizvodne sposobnosti rastišč gozdnih
združb je bila podrobneje že predstavljena, vendar naj se na tem mestu
na kratko vrnemo k osnovnim kriterijem valorizacije v primerjavi z metodo
indikativnih vrednosti po Ellenbergu. Po Ellenbergu (s.133) je sestava vegetacije v podrasti (so )naravnega gozda odvisna predvsem od sestoj ne klime
(svetloba, toplota), talnih razmer (preskrbljenost z bazami, talni vodni režim,
zračnost tal, pH-vrednosti tal kot simptom splošnih razmer preskrbe tal itd.)
in biotičnih vplivov.
V zasnovi metodologije vrednotenja lesnoproizvodne sposobnosti gozdnih rastišč (KOŠIR 1992) po vegetacijski sestavi združbe je poudarjen
pomen substrata (kamnine ali njene preperine, vsebnost baz, mehansko
razpadanje in kemijsko preperevanje in njihovo premeščanje), ki v osnovi
določa možnosti in smeri razvoja tal in njihove lastnosti. Kot samostojne
kategorije za ocenjevanje kvalitete rastišča, ki se povezujejo s tem osnovnim
dejavnikom, se ocenjuje: globino tal, skeletnost, reakcijo tal v povezavi z
oblikami humusa in talni vodni režim.
Klimatske razmere so ocenjevane v območju vplivanja lokalne klime
ter značilnosti klimatskih elementov in pojavov v tem območju (orografija,
lega, zračna vlaga, vegetacijska stopnja). Svetlobe, kot tudi sestoj ne klime,
nismo upoštevali kot samostojna dejavnika, ki bi vplivala na proizvodno
sposobnost gozdnega rastišča. Imeli smo v vidu ciklični razvoj gozdov, ki
poteka v vseh fazah osvetlitve (presvetlitve) rastišča in sprememb sestoj ne
klime, vendar se s tem proizvodna sposobnost rastišča ne spreminja ker se
ciklična vključuje v celotno lesno proizvodnjo gozdne združbe.
Ravno tako nismo upoštevali biotičnih vplivov na sestavo podrasti v
gozdu. Obseg teh vplivov, ki ne preprečuje ciklične obnove združbe, je
sestavni del bioekološkega kompleksa združbe. Regresijski antropo-zoogeni
vplivi pa spreminjajo bioekološki kompleks in s tem tudi rastlinsko sestavo.
Taka, z biotičnimi vplivi prekomerno spremenjena rastlinska sestava pa ima
samostojno indikativno vrednost.
V navedeni metodi vrednotenja proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč
je indikatorski pomen rastlinske vrste o proizvodni sposobnosti rastišča
povezan z več dejavniki. Med temi so pomembni predvsem:
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Grafikon 1: Odnos med rastiškoeficientom in valorizacijskimi vrednostmi
Graph 1: Relation between site
coefficients and valorisalion
values

- izbor ekoloških dejavnikov, ki odločilneje vplivajo na proizvodno sposobnost združbe , ·
- oblikovanje kvalitetnih stopenj kategorij ekoloških dejavnikov po njihovem vplivu na kvaliteto rastišča; vrednosti ali pojavnosti teh ocenjevanih
ekoloških dejavnikov (substrat, reakcija tal , solum, skelet, vlaga, lokalna
klima) so kvalitetno relativno ovrednotene (najboljše ~najslabše) po
njihovi pomembnosti za kvaliteto rastišča,
- vrednotenje kvalitetne stopnje ekoloških dejavnikov po njihovem vplivu
na kvaliteto rastišča z valorizacijskimi koeficienti (valorizacijski koeficienti
so, kot pri prvi valorizaciji gozdnega prostora \eta1975, oblikovani po
načelu kumulativne normalne razporeditve),
- ocena kvalitete rastiščnih razmer na rastišču rastlinske vrste z valorizacijskimi koeficienti; isto rastlinsko vrsto, ki naseljuje zaznavne različna
rastišča, se ocenjuje na vsakem takem rastišču posebej,
- ugotavljanje skupne vrednosti (seštevka) vseh valorizacijskih faktorjev
za posamezne rastline (SVk); seštevek valorizacijskih koeficientov za
rastlinsko vrsto lahko doseže (po sedanjem obsegu vključenih dejavnikov v valorizacija) vrednosti od 6 do 66: z manjšim seštevkom nakazuje
rastlinska vrsta na najboljše rastiščne razmere v pogledu lesnoproizvodne sposobnosti rastišča, z višjimi seštevki valorizacijskih koeficientov iz
posameznih ekoloških dejavnikov pa po istem kriteriju na slabše rastiščne
razmere .
Seštevek valorizacijskih faktorjev za posamezno rastlinsko vrsto je izražen z rastiščnim koeficientom (Rk) rastlinske vrste (za rastišče, ki ga
naseljuje v obravnavani fitocenozi!) . Rastiščnim koeficientom je določena
vrednost v obratnem sorazmerju s seštevkom valorizacijskih koeficientov,
in sicer od 17 (najboljša rastišča) do 1 (najslabša rastišča). S takim oblikovanjem se vrednosti rastiščnih koeficientov približujejo donosnim stopnjam
(Ertragsstufen dGz 100 ) po Wiedemannu (1952). Iz grafikona so podrobneje
razvidni naveden i odnosi med seštevki valorizacijskih koeficientov za rastlinske vrste (SVk) in rastiščnimi koeficienti (Rk).
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Nadaljnji postopek vrednotenja rastišča po lesno proizvodnem pomenu
poteka v okolju računalniške obdelave fitocenoloških popisov in zajema
izračun povprečnega koeficienta fitocenoze z upoštevanjem Rk rastlinske
vrste in njenega deleža v vegetacijskem pokrovu združbe (pokrovnost ali
porast).
Upoštevanje tako obsežnega števila podatkov v numerični in grafični
obdelavi je seveda mogoče le z računalniškimi programi. Programer teh
računalniških programov je Vid Mikulič (1991/92). Prirejeni so v skladu s
tedanjimi razvojnimi računalniškimi možnostmi (DOS) in so v postopnem
posodabljanju po sedanjih programskih možnostih.
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2.2.2 lndikativna vrednost posameznih rastlin in ekološke skupine
rastlinskih vrst
2.2.2 lndicative values of single plants and ecological group of vegetal
speci es
Vrednotenje rastlinske sestave gozdnih združb je usmerjeno predvsem v
namene vrednotenja gozdnega prostora po različnih kriterijih. Tu obravnavamo lesno proizvodno sposobnost rastišč, obravnavali smo tudi že združbe
po stopnji njihovega varovalnega pomena (KOŠIR 1975) in po isti ustrezno
prilagoieni metodologiji lahk-o vrednotimo tudi druge lastnosti gozdnega
prostora ki se povezujejo z lastnostmi gozdne združbe. Vrednosti posameznih dejavnikov, ki jih tu povezujemo s proizvodno sposobnostjo gozdnih rastišč, je mogoče tudi individualno povezovati z drugimi dejavniki v
gozdnem prostoru.
Kot vzporedni izsledek take valorizacija so oblikovane ekološke skupine
rastlinskih vrst. lndikativne vrednosti so zasnovane, tako kot pri Ellenbergu,
na dveh dejavnikih; talni vodni režim in reakciia tal, ki jo povezujemo še z
oblikami humusa. Ekološke skupine so tudi v našem primeru oblikovane po
prevladujočih (najpogostejših) vrednostih teh dveh dejavnikov. V ekološke
skupine je vključenih 665 rastlinskih·vrst. Upoštevano je nekaj več vrst kot
pri Ellenbergu (326 vrst, s.136-138), ker moramo upoštevati tudi rastlinske
vrste iglastih gozdov in še druge, ki sežejo na degradirana gozdna rastišča
iz sosednjih negozdnih združb.
Delež rastlin posameznih ekoloških skupin v gozdni združbi predstavlja
ekološki spekter združbe in ga lahko primerjamo s spektri drugih združb.
Ekološki spekter združb smo uporabili tudi v tej razpravi pri primerjavi rastiščnih koeficientov in vegetacijske sestave bukovih gozdov z mešanimi
gozdovi jelke in bukve.
Računalniški program omogoča tudi individualno analizo posameznih
dejavnikov po deležu rastlinskih vrst v posameznih kategorijah dejavnika .

3 REZULTATI
3 RESULTS
3.1 Primerjava rastiščnega koeficienta (Rk) z izračunane
(SP rvP v m3/ha) oz. ocenjeno (SP 51 v m3/ha) proizvodno
sposobnostjo gozdnih združb
3.1 Comparison of a Rk site coefficient with a forest sites
productivity in m3/ha, as SP lVP calculated or SP 51 estimated,
respectively
Vegetacija ne more nakazovati niti ocenjevati proizvodne sposobnosti
rastišč po nekih naših (dogovorjenih) merskih enotah. Daje možnosti rela-

tivnega bonitiranja in tudi možnost aplikacije teh dognanj na druge predele v
okviru iste vegetacijske enote. Naš namen je primerjati v razpravi navedene
izmerjene oz. izračunane (SPTVP) ali ocenjene (SP 51 ) proizvodne sposobnosti
rastišč (v m 3/ha) z relativnimi bonitetami v okviru rastišča iste gozdne združbe in s tem nakazati okvire relativne bonitete tudi z mersko enoto.
V fitocenoloških popisih je delež (pokrovnost) rastlinskih vrst v vegetacijskem pokrovu fitocenoze subjektivno ocenjen. To lahko do neke mere
vpliva na končni rezultat valorizacije po vegetacijski sestavi. Zato smo v
primerjavo vključili popise različnih avtorjev. ki so nastali v različnih časovnih
obdobjih. V primerjavo rastiščnih koeficientov s proizvodno sposobnostjo
rastišč (KOTAR 1 ROBIČ 2001) smo vključili, poleg lastnih fitocenoloških
GozdV 60 (2002) 1
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popisovali sintetičnih vrednosti iz fitocenoloških tabel, še objavljene popi se
fitocenoz ali fitocenološke tabele za združbe, ki so jih predstavili: Horvat
(1938, 1958, Hrvaška), Tomažič (1956), Tregubov (1957), Oberdorfer (1992,
Južna Nemčija), Glavač in Pelcer (1968, 1972, Hrvatska), Zukrigl (1975,
Avstrija), Kuoch (1954, Švica), Puncer (1980), Zupančič (1962) in Marinček
(1981 ). Rastiščni koeficienti so ugotovljeni z računalniško obdelavo popisov
po istih kriterijih in vedno preverljivi.
Vegetacijske enote, za katere je izmerjena lesna proizvodna sposobnost
(v m3/ha/leto), so v razpravi definirane kot asociacije ali na ravni nižjih
sintaksonomskih enot. V primerjavo bomo vključili rastiščne enote gozdnih
združb, za katere imamo primerljive popise; to so rastiščne enote : 3.- 5.,
7- 10., 13. in 15.-18. Poleg neposredne primerjave rastiščnih koeficientov
(Rk) s proizvodno sposobnostjo (SP) za združbe, obravnavane v razpravi,
bomo vzporedno predstavili Rk za sorodne združbe, tudi tokrat na drugih
lokacijah Slovenije. Skladno z obsegom razpoložljivih podatkov so primerjave predstavljene s preglednicami in grafično. V grafikonih bomo lahko
navedli vrednosti rastiščnih koeficientov (Rk) tudi za druge sorodne gozdne
združbe bukve ter jelke in bukve, za katere sicer še nimamo meritev proizvodne sposobnosti.

3.1.1 Gozdne združbe bukve
3.1.1 Forest associations of a beech tree

Pregledn ica 1: Alpski gorski
bukovi gozdovi in ekološko sorodno bukovje

Table 1: Alpine mountain beech
forests and ecology related
beech forests

V primerjavo vključene bukove gozdove bomo obravnavali v petih skupinah, ki so oblikovane po sorodnosti rastiščnih razmer (fitogeografsko
območje , podlaga, pedološke razmere ipd).
V prvi skupini (preglednica1) so obravnavani alpski gorski bukovi gozdovi . Z rastiščno enoto 7. Krma združbe Anemono-Fagetum typicum, so
primerjani bukovi gozdove iste asociacije iz istega območja . V primerjavo
so vključene oblike združbe: na razvitejših tleh z jelko, Anemono-Fagetum
abietetosum (Vrata 800 mnn), rastiščno inicialnejša oblika bukovja z borovnico Anemono-Fagetum vaccinietosum (Mežakla 750 mnn) in osrednji obliki
najbolj primerljiva oblika s peterolistno mlaja Anemono-Fagetum dentarietosum digitatae I=C.pentaphyllos/ (Mežakla 71 O mnn ). Primerjane so
združbe iste klimaksne skupine na enakem apneno/dolomitnem substratu,
vendar različne razvojne stopnje tal, odvisne od ustaljenosti zemljišča in
izpostavljenosti recentni eroziji tega dela alpskega sveta.
Primerjava pokaže, da so vse vrednosti rastiščnega koeficienta (Rk) v
enakih intervalnih vrednostih kot so z rastiščnim indeksom (SP 100 ) ocenjene

Avtor Zap.
št. Zdr.užba
pop .

Združba

Lokacija

Auth. .Ser. Association
of ret. No.

Association

Location

SPlVP

min

max

SPSI

min

max

6,4

6,0

7,1

6,6

5,8

7,7

Rk

sv k

Alpski gorski bukovi g0zdovi IAI{J}n~ mountain be,ec;h forests

_ROB

1

Anemono-F. typicum

AnFtyp

7. Krma

AnFvacc
6,8
KO
Mežakla
36,6
2 Anemono-F vacciniet.
7,4
34,8
Mežakla
KO
3 Anemono-F. d. digitatae AnFddig
7,7
33,9
4 Anemono-F abietetosum AnFabie Dolina Vrat
KO
Gorsko bukovje na rjavih rendzinah na karbonatih 1Mountain beech forest Qn brown rendzina.s. {ln{i carbonal~s
"7,3
PEL
35,1
Gor. kotar
5 Helleboro ma er. -Fag_etum Hel/mF
HellnF
7,9
33,3
Avstrija
ZUK
6 Helleboro nigr-Fagetum
7,9
7 Arunco-Fagetum
ArF
Pandirjevka
33,3
KO
7,8
KO
33,6
8 Enn.-Fv.Helleb. Hepatica EFhe/1 Zasavje/Bohor
32 ,1
Predalpsko
8,3
KO
9 Enn.-Fv.Helleb.Homogy._ EFhe/1
8,2 32 4
KO
Predalpsko
10 Enn.-Fv.Helleborus macr. EFhell
10
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proizvodne sposobnost teh rastišč, tj. SPs1= 6,6 do 7.7m 3/ha/leto; Rk;;; 6,8
do 7,7. V odnosu do dejansko izmerjenih in izračunanih vrednosti celotne
lesne produkcije sestaja, tj. do SPTVPpa so vrednosti Rk v enakem razmerju
kot vrednosti SP sr
Vzporedno z alpskimi gorskimi bukovimi gozdovi vključujemo v primerjavo še bukove gozdne združbe na dolomitni ali (apneno)dolomitni podlagi
zelo obsežnega teritorija od vzhodnega obrobja Alp v Avstriji (Helleboro
nigri-Fagetum Zukrigel1973), preko Slovenije (Arunco-Fagetum) v Gorski
kotar na Hrvaškem (Hel/eboro macranthi-Fagetum Pelcer 1972). V tabelo
smo priključili še inicialne oblike zonalnega gorskega bukovega gozda s
črnim telo hom (Enneaphy/lo-Fagetum var. Helleborus macranthus). V vseh
teh primerih gre za sorodna rastišča, ki so se oblikovala v zadržan em razvoju
zaradi počasnega kemijskega preperevanja dolomita. V alpskem območju
so se ta rastišča oblikovala v ostrejših klimatskih razmerah in na ledeniške
preoblikovanem površju. V preddinarskem svetu so rastišča teh združb
sicer ostala izven vpliva zadnje glaciacije, vendar naseljujejo zelo erodibilen
dolomitni substrat. Vse te primerjave so združene v grafikonu 2.
V drugi skupini (preglednica 2) primerjamo gorske bukove gozdove
(Lamio orva/ae-Fagetum v. geogr. Dentaria pentaphy/los) v rastiščni enoti
8. Oaence s fitocenozami iste združbe (Enneaphyllo-Fagetum v. Dentaria
pentaphyllos) na lokacijah Kamniške Bistrice (Nad oglarjem) in v Polhovem
Gradcu (Lamio orva/ae-Fagetum /Horvat 1938/ slovenicum Borhidi 1963
praeafpinum v. geogr. Dentaria pentaphyllos Marinček 1981 ).
Primerjava daje identične ugotovitve kot v prvem primeru: ocenjene
vrednosti proizvodne sposobnosti združbe (SP s1) gorskega bukovega
gozda v obrobju alpskega sveta v prehodu proti preddinarskemu
(Enneaphyl/o-Fagetum v. O. pentaphyl/os) so v istih mejah kot rastiščni
koeficienti Rk (SP si = 8,6; Rk;;;. 8,3 do 8,6). Razlike so v zgornji interval ni
vrednosti, ki doseže pri ocenjeni SP si = 9,4 m3/ha/leto. V istem sorazmerju
sta SP 51 in Rk do izračunane proizvodne sposobnosti rastišča na osnovi
celotne lesne produkcije sestaja SPrvp· Ocenjene vrednosti SP si so od izračunanih nižje za 4,5%, rastiščni koeficient Rk pa je nižji za 4,5 do 7,8%.
9,0

c:

.:&::

-~

.....

Il)

8,0

t

~lE
Cl)

o 7,0

~o

~~ x

-~

NQ:

o

«1

:E

1

l..

o 6,0

.,..

4~ -~

.,.,

o

'

~

o -~ 4~

~~

•
o

SPTV
p
min

&.

max

x

S PSI

o

min

1::.

max

(Il

Rk

1

Q

Il!

·E_~

s

5,0
>
c.. c:
(/)

·-

CL.
UJ 4 ,0

:
:
:
:
:
:

3,0

GozdV 60 (2002) 1

y---<~>
:

<>-..

-< ;--<~

-<>- SVk

Grafikon 2: Alpski gorski bukovi
gozdovi in sorodne združbe na
dolomitnih rjavih rendzinah: primerjava rastiščnega koeficienta
Rk z izračunana (SP TVP) oz. ocenjeno (SP 51 ) proizvodno sposobnostjo gozdnih združb . Na tem
grafikonu je prikazan je tudi obratno sorazmerni odnos med Rk in
SVk (povprečje vsote vseh valorizacijskih koeficientov za posamezne združbe)
Graph 2: Alpine mountain beech
forests and refated associations
on Dolomite brown rendzinas:
comparison of a Rk site coefficient with SPTVP calculated
or SPSI estimated forest sites
productivity. The inverse relation
between Rk and SVK (average
sum of alf vaforisation coefficients for single associations) is
afso shown in the graph
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Preglednica
2:
Predalpsko
gorsko bukovje in sorodno bukovje v preddinarskem območju
Table 2· Prea/pine mountain
beech forests and related beech
forests in pre-Dinaric area

Avtor Zap.
pop.
št. Združba
Auth. Ser. Association
otre/. No

V drugem delu preglednice 2 primerjamo gorske bukove gozdove na
pokarbonatnih rjavih tleh (kalkokambisol), in sicer osnovno obliko združbe
(EnneaphyJ/o-Fagetum typicum) v preddinarskem svetu Slovenije s sorodnimi gorskimi bukovimi gozdovi na Kočevskem(= Lamio OIVa!ae-Fagetum
/HORVAT 1938/ slovenicum Borhidi 1963 praedinaricum asperuletosum
MARIČEK 1 PUNCER 1ZUPANČIČ 1978) in na Hrvaškem (Lamio orvalaeFagetum montanum oz. lathyretosum HORVAT 1938). Iz grafikona 3 so
razvidni relativni odnosi v proizvodni sposobnosti združb (Rk) kot tudi odnosi
do izmerjene oz. ocenjene proizvodne sposobnost rastišč na drugih lokacijah v preddinarskem območju Slovenije.
V primerjavi s predhodno skupino združb ugotavljamo, da se je sorazmerno z bolj razvitimi tlemi povečala tudi lesno proizvodna sposobnost
združb.
Lokacija

Združba

Location

Association

SPTVP

min

max

SP SI

min

max

8,0

9,4

Rk

Gorsko bukovje na rjavih rendzinah do plitvih pokarb. ~avih tleh (dol0m. apnenci)
Mountain .beeJ~h forest on brown rendzinas to sha/low carbonate brown soils (Dolomite_ limes)

Efdpent
90
11 LoFpraea/fJ_. v.D.pentaph 8. Ogence
MAR . 12 LoFpraealp. v.O.pentaph. Polh. dolom. Efdpent
KOS 13 Enn. -F dentar. digitatae. Kam . Bistrica Efdpent.
Gorsko bukovje na pokarbonatnih rjavih tleh na dolom. apnencih

ROB

8,1

10,6

8,6

8,3
8,6

Mountain bee'ch forest 'on carbonate brown soil. on Dolomit~ limes
Eftyp
KOS 14 Enn.-F typicum v.P.vertic Javor/Zasavje
Eftyp
Boč , Gorjanci
KOS 15 Enn.-F typicum
M.Z.
Kočevsko
16 Lamio-Fa_g_etum ase_eru/.
Efa sp.
Fag.cro
HOR 17 Fagetum croaticum s.lat. Apat.Duliba
HOR 18 Lamio-Fagetum /athyret. Gorski kotar LoFiath

8,3
8,5
8,7
8,6

1

Grafikon 3: Predalpski in preddinarski gorski bukovi gozdovi
na dolomitnih rjavih rendzinah in
sred. glob. pokarbonatnih rjavih
tleh na dolomitiziranih apnencih :
primerjava rastiščnega koeficienta Rk z izmerjeno (SPTVP) oz.
ocenjeno (SP s1) proizvodno sposobnostjo gozdnih združb
Graph 3: Prealpine and preDinaric mountain forests on
Dolomite brown rendzinas and
semi-deep carbonate brown soils
on Dolomite limes: comparison
of a Rk site coefficient with a
forest site s productivity as SP rvp
measured or SP51 estimated,
respectively
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V tretji skupini (preglednica 3) primerjamo (lesno)proizvodne sposobnosti, ugotovljene za gorske bukove gozdove rastiščne enote 17. Glažev
graben (Gorjanci) združbe Lamio O!Valae-Fagetum var. Dentaria polyphyJ/a
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z rastiščnimi koeficienti fitocenoz iste združbe (Enneaphyllo-Fagetum dentarietosum polyphyllae), opisane na bližnjih sosednjih lokacijah in na Boču .
Ti gorski bukovi gozdovi preddinarskega območja naseljujejo globoka distrična rjava tla, nastala povrh apnencev z roženci ali na kremenovih grobo
zrnatih apnencih. V tabelo vključujemo tudi visokogorske bukove gozdove
v Gorjancih (Dentario savensi-Fagetum dentarietosum polyphyllae). Na
južnem obrobju Alp na meji proti Apeninom je opisana združba Dentario
polyphyllae-Fagetum Oberd.et Th .MOIL 1984, ki naj jo zaradi določene
sorodnosti rastišč tudi vključimo v primerjavo z našimi gorskimi bukovimi
gozdovi.
Iz primerjave povzamemo, da so povprečni rastiščni koeficienti (Rk) in
povprečna proizvodna sposobnost rastišč (SP SI v m 3/ha/leto }, ugotovljena
s rastiščnim indeksom (SI 100}, povsem enaki, vrednosti SP TVP pa so od teh
višje za dobrih 17%.
V preglednica 3 (in grafikon 4) smo vključili tudi podatke o proizvodni
sposobnosti rastiščne enote 16. Šoštani. Združba je opredeljena na ravni
asociacije kot Lamio orvalae-Fagetum in jo zato lahko primerjamo z ostalimi
subasociacijami le na tej ravni. Na to nakazuje tudi v okviru rastiščne enote
izjemno širok interval izračunanih · proizvodnih sposobnosti posameznih
fitocenoz (SPTVP v m3/ha/leto = 8,8 do 13,8). V primeru tako široko oblikovane
rastiščne enote bi morali ugotavljati in primerjati rastiščne koeficiente z
ocenami in meritvami v okviru posameznih fitocenoz, ki so v enoto vključene.
S fitocenološkimi popisi teh fitocenoz pa ne razpolagamo.
Avtor iZap.
pop.
št. Združba
Auth. Ser. Association
of re/. No

Lokacija
Location

Združba
Association

SPlVP

min

Preglednica 3 : Preddinarski
gorski bukovi gozdovi na globokih distričnih rjavih tleh
Table 3: Pre-Dinaric mountain
beech forests on deep brown
so ils
max

SPSI

min

max

Preddinarsko g0rsko !bukovje na distričnih rjavih tleh 1 Pre-Dinaric mountain beech forest on brown soi/s
ROB
20 Lam.-F. v. D.po/yphyl/os 17. Gorjanci Efdpo/y 12,8 12,4 13,4 10,6 10,4 11,2
Boč, Gorjanci
Efdpoly
KOS
19 EFd.po/yph. =Lam. -F.
Juž. Nemčija D.polyF
OBER 21 Q.polyphyllae-Fagetum
SFdpoly
. Gorjanci
KOS
22 SavensiF d. po/yphyllos
LoF?
11,6
13,8
9,7
8,9
10,4
23 Lam.-Fagetum ?
.16. Soštani
8,8
ROB
1

1:

15,0

.~ 14 o
Il::.!::!
,

SPTVP

Q)

min

.31::

. . : \3o 13,0
~

(J

12,0

~ ~ 11 ,0

A

a 1o.o
:E

max

C\1

ni

·E ~
>-E

9,0
8,0

s:::

7,0
6,0

0..

Cl)·-

Cl..

(/)

-D- SPSI

888,:!}8
o
(!)

o
(!)

LE w

/.Jj

UJ

A

max

~(!)(5
<..

.g

'g- t:" t:" ~
cn~~:z.g.
~aB.~fi

8. LE LE 8.

min

Rk

-~

·@. ·@. ·@. E

o
(!)

•
;9'

(\ .

LJ...

o

10,6
10,3
10,6

Grafikon 4: Preddinarski gorski
bukovi gozdovi na globokih distričnih rjavih tleh na apnencih
z roženci: primerjava rastiščnega koeficienta Rk z izmerjeno
(SP TVP) oz. ocenjeno (SP 51 ) proizvodno sposobnostjo gozdnih
združb
Graph 4: Pre-Dinaric mountain
beech forest on brown soils on
limes: comparison of a Rk site
coefficient with a forest sites
productivity as SP rvP measured
or SP5 1 estimated, respectively
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V četrti skupini (preglednica 4) so s proizvodno sposobnostjo rastišč
(SP) združbe Hacquetio-Fagetum epimedietosum v rastiščni enoti 9. Pešče
nik primerjani: rastiščni koeficienti (Rk) fitocenoze iste združbe, tudi popisa ne
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Preglednica 4: Predgorsko bukovje in bukovje na praekilmaksnih
globokih tleh
Table 4: Pre-mountain beech
forest and beech forest
" Avtor Zaf).
pop.
št. Združba
Auth. Ser. Association
of re/. No
Predgorsko
KCJS
24
KOS
2'5
ROB 26

na Peščeniku, dalje povprečni rastiščni koeficient, ugotovljen po sintetični
fitocenološki tabeli združbe, ter še rastiščni koeficient za obliko te združbe s
planinščkom, Hacquetio-Fagetum homogynetosum sylvestris (popisi pretežno iz Dolenjske).
Tokrat so povprečne vrednosti ocenjene proizvodne sposobnosti rastišč
(SPs 1 = 7,7m 3/ha) nižje od rastiščnega koeficienta, ugotovljenega na isti
ali bližnji lokaciji (Rk = 8,5), nižje tudi od Rk, ugotovljenega za povprečne
razmere v združbi (Rk = 8,7), vendar so še vedno v intervalnih vrednostih
ocenjene proizvodne sposobnosti rastišč (SPs 1 = 7,7 do 8,9). Rastiščni
koeficient pa je tokrat enak izračunani proizvodni sposobnosti rastišč (SP ntP
= 8,5 m3/ha; interval 7,2 do 9,6).
1...--

Lokacija
Location

Združba
II SPTVP
Associatien

min

max

SP SI

min

bukovje na pokarbonatnih rjavih tleh na karbona tih 1 Pre-mountain beech fore.st on carbon.ate
Hacquet.-F. homogyne.
Dolenjska
HFhom
Hacguet.-F. epimediet.
HFepim
Doleni ska
9,6
7,2
7,7
Hacquet.-F. epimediet.
9. Peščenik
HFepim 8,5
7,4
Radoha/Peščenik HFepim
~os
27 Hacquet. -F. epimediet.
Bukovje na globokem luvisolu ali distričnih rjavitl tleh na reliktnih p>okarb. tleh
Pre-mountain beech forest on deep lu.viso/ soils
R0B 28 Hedero-F v. Epimed. typ 1O. Bukov vrh HeFv.Ep/ 7,5 6,8 8,9 7,5 7,2
Dolenjska
HeFv.Ep/
KO~ 29 Hedero-F v. Epimed. typ
Bukovje na globokih distričnih rjavih tleh na silikatnih klastitih
Pre-mountain beech forest on deep brown soi/s on sillcate cfastites
ROB 30 HeF v. Po/ystichum set. 15. Velika Kopa HeFv.P. 11,2 9,2 12,6 10,8 9,7
HeFv.P.
KOš
Macelisko
31 HeF v. Polvstichum set.
Haloze
HeFv.P
KOS 3i2 HeF v. Pol. set. v. Doronic.
ROB 33 Vicio-F. HeF v.Polyst. 18.Log -Tisovec HeFv.P. 12,2 10 5 15 o 10 6 9,7

=

max

Rk

de.ep seils
7,8

8,7
8,9
8,5

8,7

11.4

12,2
11,3
11,7
11 2

V srednjem delu preglednice (4) primerjamo proizvodne sposobnosti
združbe Hedero (= Querco)-Fagetum var. Epimedium alpinum, obravnavane v rastiščni enoti 1O. Bukov vrh, s povprečnim rastiščnim koeficientom,
ugotovljen im po sintetični fitocenološki tabeli združbe (orig. diag.). Primerjava ocenjenih oziroma izmerjenih vrednosti proizvodne sposobnosti (SP)
rastiščne enote 1O. Bukov vrh, združbe Hedero-Fagetum var. Epimedium
alpinum, s povprečnim rastiščnim koeficientom (Rk) združbe pokaže, da se
podatki povsem razlikujejo; medtem ko se izmerjena proizvodna sposobnost rastišč (SPTVP) povsem pokriva z ocenjeno (SPs1) tako v povprečnih kot
intervalnih vrednostih, je rastiščni koeficient (Rk) združbe Hedero-Fagetum
var. Epimedium alpinum znatno višji. Po drugi strani pa tudi ugotovimo,
da sta izmerjena in ocenjena proizvodna sposobnost rastiščne enote 10.
Bukov vrh (SP= 7,5 /6,8-8,9/ m3/ha) v mejah prej obravnavane rastiščne
enote 9. Peščenik, tj. združbe Hacquetio-Fagetum epimedietosum. Združba Hedero(= Querco)-Fagetum var. Epimedium je opisana v povprečnih
nadmorski višini 377 m (270-460 mnn), fitocenoze rastiščne enote Bukov
vrh (Straža) pa ležijo na zgornji meji njene razširjenosti (510 do 540 mnn) in
zato so tudi vrednosti SP bližje predgorskemu bukovemu gozdu.
V spodnjem delu preglednice (4) sta obravnavani rastiščni enoti
15.Velika Kopa in 18. Log - Tisovec. Obe lahko uvrstimo v ist~ združbo
(Hedero-Fagetum var. Polystichum setiferum), ki naseljuje podobno zelo
globoka (distrična) rjava tla na nevtralnih silikatih. Rastiščni koeficient združbe Hedero-Fagetum var. Epimedium alpinum, (Rk= 11 ,4 ), ki smo ga uvrstili
v primerjavo z rastiščno enoto 1O. Bukov vrh, se povsem poravnava z
rastiščnimi koeficienti asociačijske variante te združbe (Hedero-Fagetum
14

Košir, ž.: Primerjava relativne bonitete gozdnih rastišč, ugotovljene z rastiščnim koeficientom z njihovo .. .
Grafikon 5: Predgorski bukovi
gozdovi na pokarbonatnih rjavih
srednje globokih karbonatnih tleh
(kalkokambisol) in bukovje na
praeklimaksnih globokih pokarbonatnih in distričnih kislih rjavih
tleh na nevtralnih silikatih: primerjava rastiščnega koeficienta (Rk)
z izmerjeno (SP TVP) in ocenjeno
(SP 8 ,) proizvodno sposobnostjo
gozdnih rastišč
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Graph 5: Pre-mountain beech
forests on carbonate brown
semi-deep carbonate soifs (cafcocambisol) and beech forest on
preaclimaxed deep carbon and
acid brown soils on neutral silicates: a comparison of Rk site
coefficient with SP TVP measured
and SP51 estimated forest site s
productivity

nevtr~lnih silikatih (Rk = 11,3 do 11, 7). Ta
koeficient je tudi povsem primerljiv z izmerjeno povprečno proizvodno sposobnostjo (SP TVP 11 ,2 do 12,2) in s povprečno ocenjeno proizvodno sposobnostjo (SPs1 10,6 do 10,8) združbe, ki je obravnavana v
okviru rastiščne enote 15. Velika Kopa in 18. Log - Tisovec (tu kot Vicio

var. Polystichum setiferum) na

rastiščni

=
=

oroboidi-Fagetum).
3.1.2 Rastiščni koeficient degradirimih gozdov
3.1.2 Site coefficient of degraded forests
V zadnjo skupino smo uvrstili bukove gozdove na kislih silikatnih kamninah (preglednica 5). Acidofilni bukov.i gozdovi združbe 8/echno-Fagetum
so obravnavani v rastiščni enoti 13. Mamolj v obliki z gorsko glistovnico
(navadno krpačo- The/ypteris fimbosperma), opisano kot 8/echno-Fagetum
oreopteretosum. Podatke o proizvodni sposobnosti te rastiščne enote bomo
primerjali z rastiščnimi koeficienti, ugptovljenimi za acidofilno bukovje z
belkasto bekico (8/echno-Fagetum /uzu/etosum albidae) in z osnovno obliko
združbe (Biechno-Fagetum typicum) ter njenimi sekundarnimi (antropogenimi) stadiji.
Avtor Zap.
št. Združba
pop.

Auth.
of re/.

Ser. Association
No

Lokacija

Preglednica 5: Acidotilni bukovi
gozdovi in njihovi sekundami stadiji

Table 5: Acidophil beech forests
and their second stadiums

SPlVP

min·

max

SP SI

min

max

7,2

6,4

8,1

7,6

6,6

8,0

Rk

Location

Acidotilni bukovi gozdovi 1 Acidophil beech forests
13. Mamolj
ROB
34 BF oreopteretosum.
KOS
Zlebe
35 BF luzuletosum albidae
·'.:
Brezje
KOS
3.6 Blechno-F typicum
Staaiji 1 Stadiums
KO)
Brezje
36 stadii Fagus-Vaccinium
KO)
Brezje
36 stadij Quercus-Vaccinium
KO:;
Brezje
36 stadij Quercus-Calluna
KO)
Brezje
36 stadij Pinus-Cailuna

7,1
7,5

7,1
7,0
6,9
6,8

Povprečne vrednosti proizvodnih sposobnosti rastišč te združbe se po
izmerjeni (SP TVP) in ocenjeni (SP 51 ) metodi zelo približujejo. Rastiščni koeficienti so za obliko združbe z belkasto bekico (bolj sušna rastišča) v primerjavi
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s povprečno ocenjeno proizvodno sposobnostjo rastišč nekaj nižji (Rk =
7,1 ), vendar še ved no v mejah intervala, v teh mejah pa so tudi nekaj večje
vrednosti za tipično obliko kislih bukovih gozdov (Rk= 7,5).
Uvodoma smo omenili, da je cilj relativnega bonitiranja z vrednotenjem
vegetacijske sestave fitocenoz, omogočiti ugotavljanje lesno proizvodne
sposobnosti tudi v degradiran ih oblikah gozdnih združb, kjer tega ni možno
ugotoviti z drugimi metodami. Acidofilno bukovi gozdovi so take gozdne
združbe , ki so bile izpostavljene regresijskim vplivom skozi dolga stoletja.
Pogosti so na perm-karbonskih skrilavcih v predgorskem in kolinskem pasu,
blizu naselij, v ugodnih reliefnih razmerah, ker ni površinske kamenitosti .
Zemljišča so bolj podvržena eroziji kot v združbah na apneni podlagi, vendar
so še vedno omogočala panjevsko gospodarjenje in izkoriščanje listja,
v nadaljnji regresiji združbe občasno košnjo stelje vse do gospodarsko
neuporabne resave. V teh stadijih, ki jih razmejujejo obdobja prevladovanja
drevesnih vrst (bor ---7 graden- bukev), ki si sledijo v progresiji ali regresiji,
smo naredili pop ise, jih tabelarno obdelali in povezali v sekundarne sukcesije
(KOŠIR 1973). Danes jih vključujemo v valorizacija teh rastišč.
8,5 - r - - - - - - - - - - - - - - - - ,

1:

.)IC.!!! 8,0

r-J

O:!E

~ ~ 7,5
~o

Grafikon 6: Acidofilni bukovi gozdovi: primerjava rastiščnega koeficienta Rk z izmerjeno (SP rvp)
oz. ocenjeno (SP s proizvodno
sposobnostjo gozdnih združb in
rastiščnega koeficienta fitocenoz
te združbe v sekundarni sukcesi ji
Graph 6: Acidophilic beech
forests: a comparison of Rk
site coefficient with forest sites
productivity as SP TVP measured
or SPsi estimated, respectively,
with the site coefficient of this
association in a second succession
)
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Čeprav je obdobje najbolj ekstenzivnega gospodarjenja že za nami, so
posledice nekdanjega načina izkoriščanja teh gozdov še danes zapisane v
vegetacijski sestavi fitocenoz. Z večjo regres ijo združbe se zmanjšuje lesno
proizvodno zmogljivost rastišč, sami donosi pa so odvisni še od lastnosti
drevesnih vrst, ki v posameznih stadijih prevladajo.

3. 1.3 Gozdne združbe jelke in bukve
3.1 .3 Forest associations of a tir and beech tree
Gozdovi jelke in bukve so v razpravi obravnavani v treh rastiščnih enotah,
in sicer kot združba Ompha/odo-Fagetum. V primerjavo s tako preimenovana združbo bomo vključili subasociacije združbe Abieti-Fagetum na rjavih
pokarbonatnih tleh.
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Z rastiščno enoto 3. Jurjeva dolina združba Omphalodo-Fagetum maianthemetosum, bomo primerjali rastiščni koeficient fitocenoze Abieti-Fagetum
maianthemetosum iz istega območja. V primerjavo z rastiščni enoto .4.,.
Draga, združba Omphalodo-Fagetum !hod/e!ymetosum, bomo vključili primerjave združbe Abieti-Fagetum /hord/e/ymetosum iz Leskove doline, Plješevice na Hrvaškem in iz švicarske Jure. V primerjavo z rastiščno enoto
5. Gače združba Ompha/odo-Fagetum galietosum odoratae, bomo vključili več oblik združbe, in sicer: Abieti-Fagetum typicum, Abieti-Fagetum
asperutetosum in Abieti-Fagetum omphalodetosum. Poleg prvotne vsebine
subasociacije Abieti-Fagetum asperuletosum poznamo namreč še preimenovanje subasociacije Abieti-Fagetum ompha/odetosum v Abieti-Fagetum
asperuletosum. Tako danes ne vemo zanesljivo (brez posebnega komentarja}, kaj je razumeti pod obliko Omphalodo-Fagetum (= Abieti-Fagetum)
galietosum odoratae.

Preglednica 6: Gozdovi jelke in
bukve ter jelkine gozdne združbe
v dinarskem območju
Table 6: Forests of a fir and
beech tree and fir forest associations in the Dinaric area

Z2'p:
št.
Združba
Ser. Asso'ciation
No
1
2

3
3

4
5
6
7

7
8
9
9

.g
·9
10
11
12
13
14
15
16

Lokacija
Location

Združba SPlVP min
Association

Združbe jelke in bukve 1 Fir and beech forest associations
Grčarice
AF adenostyletosum
AFad
Nanos, Koč. Rog AFfes
AF festucetosum
3. Jurjeva dolina AFmai 7,0
AF maianthemetosum
Mašun
AF maianthemetosum
AFmai
Cmi Lug (Hrvat.)
AFhel
AF helleboretosum
AF hacquet. v. Adenost.
Snežnik
AFadn
AFtypicum
Stojna (Kočevje)
AFtyP
AFgal
AF galietosum = omph.
5. Gače
so
AF omphalodetosum
Snežnik
AFom
AFhq
Pod preska
AF hacquetietosum
6,9
AF elymetosum
AFely
4. Dra~a
AFe/y
Leskova dolina
AF elymetosum
Plješevica (Hrvat.} AFely
AF elymetosum
Jura (Svica)
AFely
AF elymetosum
Novom. roq
AFcpd
AF caricetosum pendulae r
J.elkin~ združbe" 1 Fir forest asspciaJi.oos
Jura (Svica)
AF var. Abies
AFv.Ab
LyA
Leskova d.
Lycopodio-Abietetum
Lesk.d., Vrata
SarA
Sorbo ariae-Abietetum
HoA
Homoqyno.Abietetum
Lesk. d., Snežnik
Pod preska
Homogyno.Abietetum
AFnec
Asp/A
Lesk. d., Korita
Asplenio-Abietetum

5,9

6,4

5,6

max SP SI

84

8,8

7,9

7,5

7,5

7,4

min max

7,4

7,4

6,7

Rk

Rkmin

Rkmax

7,7
7,9

7,5
7,6

7,8
8,6

8,3 8,3
8,4 8,4
8,5 8,4
8,5 8,5

8,3
8,4
8,5
8,5

8,6
8,7

7,9
8,7

9,2
8,7

8,7
8,7
9,0
8,8

8,7
8,2

8,7
9,3

8,7

9,0

81

8,1

8,9

10,1
10,4
7,8
7,6
7,2
6,2

10,0 10,9
7,4 8,0
7,3 7,8
6,7 7,4
6,2 6,2

V grafikon 7 smo vključili rastiščne koeficiente le za zgoraj navedene
združbe in jih primerjamo z rastiščnimi enotami (Jurjeva dolina, Draga in
Gače} za katere je bila izmerjena, izračunana oz. ocenjena proizvodna
sposobnost. Iz primerjave povzamemo: rastiščni koeficienti (Rk = 8,3 do
8,6) so v vseh primerih na zgornji meji intervalnih vrednosti izmerjene oz.
ocenjene proizvodne sposobnosti rastišč (SP}. V tem primeru Rk-ji nakazujejo na boljše rastiščne razmere kot SP. Končnega sklepa o povezavi
med temi kazalci ne moremo podati.
Ker gre v tem primeru za mešane gozdove jelke in bukve, bi morali
poznati delež dreves nih vrst vključenih v meritve. Npr.: če je bila na rastiščih
združbe jelke in bukve vključena v meritve, izračunavanje po tablicah ali
ocenjevanje samo bukev ali vsaj v pretežni meri le bukev, potem je izmerjena
in ocenjena proizvodna sposobnost rastišč nujno nižja od indikacije z rastiščnimi koeficienti. V tem primeru tudi ne moremo več govoriti o proizvodni
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Grafikon 7: Gozdovi jelke in
bukve-primerjava rastiščnih koeficientov (Rk) z izmerjeno (SP rvp)
oz. ocenjeno (SP 81 ) proizvodno
sposobnostjo rastišč

Graph 7: Fir and beech forests,
a comparison of Rk site coefficients with a forest site s productivity measured as SP rvP or estimated as SPs' respectively
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sposobnosti rastišč, temveč le o donosih bukve (ali druge drevesne vrte)
na rastišču združbe jelke in bukve.
Iz ekološkega spektra (drevesne vrste niso vključene v ekološke skupine!) primerjanih združb je razvidno, da vegetacija zaznamuje razlike med
čistimi gorskimi bukovimi in mešanimi gozdovi jelke in bukve v dinarskem
gorskem svetu. Mešani gozdovi jelke in bukve imajo večji delež in pokrovnost rastlinskih vrst bolj vlažnih rastišč, istočasno pa je povečan tudi delež
vrst, navezanih na slabše oblike humusa in nižje pH-vrednosti tal. Take
rastiščne razmere so bolj ugodne za rast iglavcev, le-ti pa imajo tudi drugačen ritem rasti in priraščanje kot bukev.
Grafikon 8: Ekološki spekter gorskega bukovja (Lamio orvalaeFagetum preddinaricum asperuletosum) in združbe jelke in
bukve (Abieti-Fagetum omphalodetosum)
Graph 8: Ecological spectrum of
mountain beech forest (Lamio
arva!ae-Fagetum preddinaricum
asperuletosum) and associations
of a tir and beech (Abieti-Fagetum ompha/odetosum)
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V preglednici 6 in grafikonu 9 so prikazani rastiščni koeficienti tudi za
druge oblike (subasociacije) združbe Abieti-Fagetum. Za združbe, za katere
smo ugotovili različne vrednosti Rk, smo te prikazali v intervalu. Vrednosti
rastiščnih koeficientov so pretežno v ozkih intervalnih mejah . Med primerjanimi oblikami združbe se rast\ščni koeficienti postopno povečujejo od
slabših rastiščnih razmer (tla, vlažnost) k boljšim, vendar je ta razlika zelo
majhna: rastiščni koeficient (Rk) je v mejah od 7,7 do 8,8 .
18
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povprečne

proizvodne sposobnosti
= 6,9 do 8,0
m3/ha/leto in ocenjena povprečna proizvodna sposobnost SP 5 1 =7,7 do 8,8
m3/ha/leto. Ocenjene proizvodne sposobnosti po posameznih fitocenozah
so za združbi Abieti-Fagetum maianthemetosum in Abieti-Fagetum galietosum v zelo ozkih mejah, v širših meja pa so za združbo Abieti-Fagetum
elymetosum . V podobno širokih intervalnih mejah so tudi izračunane vrednosti proizvodne sposobnosti rastišča (SP1'/P) po posameznih fitocenozah
(vzorčnih ploskvah).
V primerjavo z rastiščnimi koeficienti združbe jelke in bukve vključu
jemo tudi rastiščne koeficiente za združbe jelke, ki v istem dinarskem gorskem okolju naseljujejo v njihovi soseščini skale in skalne bloke (Asplenio
viridi-Abietetum) ali pobočni ledeniški grušč (Homogyno-Abietetum in Sorbo
ariae-Abietetum) ali globoka kisla rjava tla oziroma luvisole na karbonatih
(Lycopodio annotini-Abietetum). Proizvodni potencial gozdov jelke in bukve
je tako primerjan z ekstremnimi rastišči v njihovi neposredni soseščini, ki
jih naseljuje jelka (s primesjo smreke), in kjer ima bukev povsem podrejeno
vlogo ali manjka.
rastišč, ki so tudi v ozkih mejah: izmerjena povprečna SP TVP

Grafikon 9: Gozdovi jelke in
bukve ter jelkine združbe v dinarskem območju : primerjava rastiščnih koeficientov (Rk} z izmerjeno (SP TVP) oz. ocenjeno (SP s 1)
proizvodno sposobnostjo rastišč

Graph 9: Fir and beech forests
and fir associations in Dinaric
area: a comparison of Rk site
coefficients with a forest sites
productivity measured as SP rvP
or estimated as SP 51 respectively

4 ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
4 FINAL FOUNDINGS
Zaključke moramo povezati s sklepi predhodne razprave (KOTAR 1
ROBIČ 2001) o lesno-proizvodnem potencialu naših gozdov, ki je dala
osnovo za primerjavo relativnih pokazateljev o proizvodnosti rastišč s konkretnimi meritvami oz. izračuni.
1. Navedena razprava (KOTAR 1ROBIČ 2001, s.245) je »nakazala možnost ugotavljanja produkcijske sposobnosti rastišča (SP) tudi s floristično
sestavo fitocenoz, vendar je njen prispevek pri indentifikaciji razločkov v SP
sorazmerno skromen«. Ta ugotovitev se povezuje le z rezultati poizkusa
uporabe indikacijskih vrednosti rastlinskih vrst, zasnovanih po Ellenbergu ,
za ocenitev proizvodne sposobnosti rastišč (SP). Omenjena razprava je
dokazala, da ne moremo na podlagi tako oblikovanih indikativnih vrednosti iskati povezave s proizvodno sposobnostjo gozdnih rastišč.To je bilo
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pričakovati, ker avtor »fitoindikacijske metode« ne predvideva uporabe
indikatorskih vrednosti za ekološko presojo združb tudi za te namene.
2. Vegetacijska sestava združbe omogoča ugotavljanje relativne bonitete
(proizvodne sposobnosti) rastišča, če je indikatorski pomen rastlinskih vrst
vrednoten po njihovem odnosu do dejavnikov, ki so pomembni za kvaliteto
rastišča . Lesno-proizvodno sposobnost združbe nakazuje rastiščni
koeficient, oblikovan na podlagi kvalitete rastišča, kot ga nakazujejo rastlinske vrste njene vegetacijske sestave. To potrjujejo primerjave rastiščnih
koeficientov in izračunane ali ocenjene proizvodne sposobnosti rastišč za
obravnavane rastiščne enote, ki v večini primerov povsem koincidirajo.
Tako sovpadanje podatkov je najbolje razvidno iz grafične predstavitve
vrednosti Rk in SP. V teh grafikonih so prikazane tudi vrednosti Rk za
sorodne združbe, ki sicer niso bile zajete v meritve oz. izračune in ocene
proizvodnih sposobnosti rastišč v m3/ha/leto.
3. Odnosi med Rk, ki so relativne vrednosti, in SP, ki so izraženi z mersko
enoto, so si tudi v pogledu številčnih vrednosti zelo blizu. Zakaj se v tolikšni
meri ujemajo tudi številčne vrednosti meritev proizvodne sposobnosti združb
(SP TVP v m3/ha/leto) in relativnih bonitet, izraženih z rastiščnim koeficientom
(Rk)? To pojasnjuje način oblikovanja rastiščnih koeficientov (KOŠIR 1992,
s.14 ). Rastiščnim koeficientom je določena vrednost v obratnem sorazmerju
z valorizacijsko vrednostjo fitocenoze svk' in sicer od 17 (boniteta 1} do 1
(boniteta X). S tem se relativne vrednosti Rk približujejo donosnim stopnjam
po Wiedemannu (Ertragsstufen dGz 100 ). Donosne stopnje so oblikovane po
starosti in srednji višini drevja na določeno proizvodno dobo (tudi 1OO let)
v mejah od 17 dGz100 (najvišja donosna stopnja za smreko in jelko} do 3
dGz 100 (najnižja stopnja za vse drevesne vrste}. Po teh kriterijih oblikovane
relativne vrednosti Rk se nujno približujejo vrednostim SP v m3/ha/leto.
4. Tesna povezava med Rk in SP, vsaj v primeru obravnavanih gozdnih
združb, omogoča presojati o verjetni višini donosov na rastišču združbe
tudi preko relativne vrednosti Rk.
5. V zaključnem poročilu »Vrednotenja gozdnih zemljišč« (KOTAR 1996,
s.1 0-12) je podana ugotovitev, da so korelacijski koeficienti (Spearmanova
korelacija ranga) med proizvodno sposobnostjo rastišč (SP) z »metodo
rastiščnih koeficientov« Rk pri bukvi 0,04 in odtod sklep, »da korelacije
niso zadosti tesne in da metoda, ki temelji na indikacijski vrednosti, ne
daje zadovoljivih rezultatov«. V tem poročilu niso navedeni ugotovljeni
rastiščni koeficienti (Rk), niti osnove za njihovo ugotovitev (npr. vsaj vzorčni
fitocenološki popis), zato se na tako trditev nismo mogli odzvati. Sedanja
primerjava rastiščnih koeficientov s proizvodno sposobnostjo združb, ki
zajema tudi rastiščne enote. obravnavane v tedaniem zaključnem poročilu,
daje povsem druge ugotovitve. Če uporabimo zaradi primerjave isto metodo,
tj. Spearmanovo korelacija ranga, ugotovimo med Rk in SP TVP za bukove
gozdove koeficient rs::; 0,93, domala enak je tudi z SP SI" Zato lahko trdimo,
da so bile tedanje ugotovitve nedvomno napačne in da pri ugotavljanju
rastiščnih koeficientov zanesljivo ni bil uporabljen enak postopek tj . obstoječi
računalniški program (MIKULIČ 1992). Na to kaže tudi ugotovitev, »da se v
posameznih popisih pojavi celo do 47% rastlinskih vrst, ki nimajo določene
indikacijske vrednosti«. Takih vrst ni v metodi vrednotenja proizvodne sposobnosti rastišč, rastline brez indikacijske vrednosti (indiferentr.~e} so le pri
metodi Ellenberga. V koliki meri vpliva neupoštevanje posameznih rastlin
na izračun rastiščnega koeficienta, pa je tudi dokumentirano v navedeni
metodologiji (KOŠIR 1992, s. 57, odstavek 3).
6. Razlike v relativni boniteti rastišča, izražene z rastiščnim koeficientom, so v okviru fitocenoz iste združbe, ponekod tudi med subasociacijami
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iste asociacije pretežno zelo majhne. Razčlenjevanje gozdnih združb na
številne vegetacijske enote (oblike) v okviru skupnega, več ali manj enakega
ekološkega kompleksa je s stališča ugotavljanja proizvodne sposobnosti
združbe, če je ta omejena na gospodarsko določeno proizvodno dobo, le
·
stranskega pomena.
7 . Kriterij enake proizvodne sposobnosti ni kriterij za oblikovanje vegetacijskih enot, tj. gozdnih združb, ki so sintaksonomsko opredeljene kot
asociacije ali na nižjem nivoju. V različnih ekoloških kompleksih je lahko
proizvodna sposobnost rastišč enaka, toda lastnosti združbe so povsem
različne . Tu je pomembna izrazitost posameznih ekoloških dejavnikov in
njihov vpliv na izoblikovanje združbe. Za gospodarjenje z gozdom je pomembna stabilnost ekološkega kompleksa, s katero se usklajuje taka stopnja
poseganja v razvoj združbe, da se še ohranja njen razvoj v mejah naravnega
cikličnega razvoja.
8. Ugotavljanje proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč je usmerjeno na
aktualno donosnost v določeni gospodarski proizvodni dobi. Z rastiščnimi
koeficienti lahko posežemo tudi v oceno relativne bonitete rastišč v pragozd ni strukturi združb, tj. v njihov naravni ciklični razvoj. Tako ugotovimo za
združbo AF omphalodetosum v pragozdu Kočevski rog, po popisu Tregubova (1957) Rk= 9,0, po popisih Puncerja s sedel. (1974) Rk= 8,8 in po
popis ih Puncerja iz leta 1980 Rk = 8,8 in 9,2. Za združbo AF festucetosum
ugotovimo iz istega območja po popisu Puncerja s sedel. 1974 Rk= 8,2 . Za
pragozd »Ribnica« ugotovimo po popisu Tregubova (1957) za fitocenozo AF
omphalodetosum Rk= 8,7. Ugotovljeni rastiščni indeksi za pragozdove ne
odstopajo bistveno od povprečij za gospodarske gozdove, vendar ležijo '{si
brez izjeme v zgornjem delu intervala rastiščnih koeficientov za obravnavani
združbi, torej imajo nekaj višjo proizvodno sposobnost.
9. Z rastiščnimi koeficienti lahko analiziramo proizvodno sposobnost
rastišč na podlagi dokumentiranih zapisov o vegetacijski sestavi v raznih
obdobjih. Kot smo ocenili na podlagi starih popisov proizvodno sposobnost gozdnih rastišč v pragozdu jelke in bukve oziroma vrednotili trenutno
lesnoproizvodno sposobnost degradiraninih gozdov (antropogenih stadijev
združb), tako lahko z vrsti raziskave prilagojeno metodologijo vrednotenja
vegetacijske sestave združbe ugotovimo tudi recentne razvojne težnje
vegetacije, kar je pomembno pri ugotavljanju stopnje ekološke ogroženosti
okolja.

Comparison of Relative Fertility·of Forest Sites Determined by Site Coefficient with their
Calculated or Estimated Forest Sites Productivity
Summary
A forest sites productivity (KOTAR!. ROBIČ 2001) measured and analysed with in forest associations,
enables us to compare it with the Rk site ·coefficients, which are determined by a method of relative evaluation
of forest sites productivity (KOŠIR 1975, 1992). As the research was conducted within the site units of a
particular forest association, it was possible to rela te the data of these very measurements with the on es of
the site units of the same forest associations from different locations.
A possibility to asses a forest sites prqductivity, SP, wittTvegetal com position of phytocoenosis, but with a
relatively limited contribution to identify the differences in that forest sites productivity, ha s al so been shown in
the discussion (KOTAR 1ROB IČ 2001 ). This statement is based on the results of the experiment about how to
use indicator values of veg etal species, determined by Ellenberg, to evaluate SP forest site s productivity. The
ab ove mentioned discussion ha s proved that one can not look for the relation with a forest site s productivity
on the basis of so form ed indicative values. This was expected because the basic purpose of the Ellenberg's
Method with Facto rs is to evaluate the important conditions of an association, while the author did not follow
the relation of indicator values with a forest site s productivity.
GozdV 60 (2002) 1
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Because a high correlation between forest sites productivity (SP) and affinity relation among site units is
a reflection of similar ecological conditions, which are shown by the vegetal composition of the association,
there tore, the methodology to determine wood productivity of sites of forest association s with an evaluation
of indicator value of vegetation (KOŠIR 1992) is based on the evaluation of relation of vegetal species
mostly to conditions of ecological complex, which are relevant to indicate the productivity of associations. It
has been this method of evaluation that has been outlined briefly in the discussion.
Comparisons of the results of the assessed relative advantages of forest associations, expressed with
Rk site coefficient, with values of SP for a site unit, in the above mentioned discussion show that a vegetal
composition of an association enables us to determine a wood productivity of sites in cases, when the
indicator significance of vege tal association s is evaluated according to their relation towards the conditions,
which are important for a quality of a site . Wood productivity of associations is shown by a site coefficient,
which is formed on the basis of a quality of sites as shown by vegetal species of the composition ..
Relations between Rk and SP for the compared site units are presented in graphs, together with Rk
values of rela ted associations, which we re not included in the measurements or evaluation s of forest sites
productivity in m3/ha/year, respectively.
Relations between Rk, the relative values, and SP, which are expressed in units of measurement, are
al so significant in a view of numerical values. Why the data of SP NP in m3/ha/year, a forest sites productivity
and relative advantages, expressed with a Rk site coefficient, are related in such a degree is explained
by the way the site coefficients (KOŠIR 1992) are formed. Site coefficient value is determined inversely
proportioned with the Sk valorisation coefficient of the association, where Rk vales from 17 (benefit 1) to
1 (benefit X). That way the Rk approaches degrees of increments (Ertragsstuffen dGz 100) by Wiedemann
(1952), which are also determined by the age and ave rage tree height inside the limits from 17 dGz 100 (which
are the highest increments for a fir and beech) to 3 dGz 100 (of the lowest increments for all the tree speci es).
Rk relative values formed by this criteria necessarily approach SP values in m3 /ha/year.
Significant relations between Rk and SP, at !east in the case of discussed forest association s, enable us
to estimate the potential yields of association sites with Rk relative values also.
ln the Evaluation of Forestry Final Report (KOTAR 1 ROBIČ 1996, p. 10-12) have the two authors of the
comparative discussion also evaluated the Method of Evaluation of Forest Sites Productivity and Ecologtcal Conditions of Phytocoenosis (KOŠIR 1992) and found out that the correlation coefficient (Spearman
correlation of rank) between forest sites productivity (SP) with the Method of Rk Site Coefficients, in beech
trees is r=0.04, and found out that "correlations are not significant and that the method, which is based on the
indicative values does not provide relevant results". ln the above mentioned report there are no data stated
to validate such a founding (determined site coefficients or, for example, at least a sample phytoceneologic
releve), therefore, we gave no comments on that matter. Today;s comparison of site coefficients with a
productivity of associations that also includes site units discussed in the then Final Report gives entirely
other foundings. By using the Spearman coefficient of rank, the Rk and SPTVP coefficient for beech forests
is r=93, is also almost the same for SP 5 r Therefore, we can claim that_previous foundings were without
doubt wrong and that site coefficients were not determined by the same procedure, that is with the existing
computer program (MIKULIČ 1992). A degree of influence of certain plants, which were not included in
the calculation of the site index, has also been documented in the discussed methodology (KOŠIR 1992,
p.57).
Forest sites productivity, measured arbitrarily, can not be indicated nor estimated from vegetation itself.
But, we can geta prospect of relative advantages and a possibility to apply the foundings to other areas with in
the same vegetal unit. Our purpose was to compare forest sites productivity in m3 /ha from this research,
measured, calculated (SP1VP) or estimated (SP 5 ), to rela ti ve advantages with in the natural site of the same
forest association, and so point out on the framework of relative advantages ina measurement unit.
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anstvene razprave
GDK : 17: 181.1 : (497.12 Planina): (497.12 Veliko Kozje)

V težko prehodnih krajih Planine in Velikega Kozjega rastejo
zanimive rastline
lnteresting Plant Species Growing in Hardly Passable Places of Planina and Veliko
Kozje Mountains (Central Slovenia)
Marko ACCETTO *
Izvleček:

Accetto, M.: V težko prehodnih krajih Planine in Velikega Kozjega rastejo zanimive rastline. Gozdarski vestnik, št. 1/2002. V
slovenščini. s povzetkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod v angleščino: Marko Accetto in Eva Naglič Gašperšič.
Avtor opisuje nova nahajališča 7 rastlinskih taksonov v območjih Planine in Velikega Kozjega (osrednja Slovenija,
9957/1 ), to je v predalpskem fitogeografskem območju Slovenije, v katerem je prvo nahajališče vrste Juniperus alpina,
drugo vrste Rhodothamnus chamaecistus, medtem ko so nova nahajališča takso nov Gypsophila repens, Cfematis alpina,
Vaferiana saxatifis, Viola biflora in Festuca va/esiaca agg. redka v njegovem vzhodnem delu.
Ključne

besede: flora, vegetacija, Planina, Veliko Kozje, predalpsko

območje, srednja Slovenija.

Abstract:
Accetto, M.: lnteresting Plant Species Growing in Hardly Passable Places of Planina and Veliko Kozje Mountains
(Central Slovenia). Gozdarski vestnik, No . 1/2002. ln Slovene with a summary in English, lit. quot. 26. Translated into
English by Marko Accetto and Eva Naglič Gašperšič .
The author describes new localities of seven plant taxa in Planina and Veliko Kozje Mountains (Central Slovenia,
9957/1 ), i.a. in the Prealpine phytogeographic region of Slovenia, where the first locality of Juniperus alpina, and the
second of Rhodothamnus chamaecistus species are found, whereas other new localities of Gypsophila repens, Clematis
alpina, Vaferiana saxatilis, Viola biflora and Festuca valesiaca agg. plant taxa in the eastern part of the mentioned
phytogeographic region are rare.

Key words: flora, vegetation, Planina, Veliko Kozje Mountains, Prealpine region, Central Slovenia .

1 UVOD IN METODA DELA
INTRODUCTION AND WORKING METHOD

*prof. dr. M.A., univ. dipl. inž.
gozd., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Večna pot 83, 1001 Ljubljana,
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Obe v novejših geografskih kartah (Atlas Slovenije, 1996) imenovani
gori Planina (932 m) in Veliko Kozje (987 m) (kvadrant srednjeevropskega
kartiranja flore 9957/1) so v preteklosti označevali kar s skupnim imenom
Veliko Kozje. Zato pri navedbah najdišč rastlin iz obravnavanih območij v
botanični literaturi in na etiketah herbarijskih pol (LJU) ne zasledimo kraja
z oznako Planina .
Če naštejemo samo nekatere nabiralce rastlin in čas, v katerem so jih
nabirali (Dolliner- 1826, Graf- 1867, Logar- 1902, Paulin- 1904, 1905,
1926, 1928, Četina, Derganc -1906, Hayek -1908, Justin -1908, Neumayer
- 1910, Dolšak- 1927, 1934, 1937, 1938, Petkovšek- 1928, 1935, 1954,
Zalokar- 1935, Mayer- 1955, 19e>8, 1959, M. Wraber- 1965, 1966, T.
Wraber- 1960, 1965, 1966, Prekoršek -1968, Knez- 1969, 1971, 1972,
1982, Druškovič- 1970, Druškovič, Kofol- 1978, Lovka, T. Wraber, Podobnik
- 1978, T. Wraber, Zupan - 1980, V. Zom - 1983, štusej- 1988 in drugi), je več
kot očitno, da rastlinstvo širšega in obravnavanega območja spoznavamo že
okoli 180 let ter ga zato tudi dobro poznamo. V okolici obravnavanih gora so
kar tri klasična nahajališča rastlin: Si/ene veselskyi (Janka- 1858), Erysimum
carniolicum (Dolliner- 1926) in Ranunculus thora f. pseudoscutatus (E.
Mayer- 1955) ter nahajališča redkih vrst Cerastium subtriflorum, Waldsteinia
trifolia, Adenophora filiifolia, Daphne blagayana in drugih. V zgodovini raziskovanja slovenske flore je to res redek primer, da smo na tako majhnem
prostoru odkrili tako znamenito floro.
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Zato se ne čudimo, da so floristično manj raziskani tu ostali samo še
težko prehodni kraji (ostenja in skalnati ostri grebeni), na kar kažejo nova
nahajališča rastlinskih vrst na Planini in Velikem Kozjem (slika 1) v tokratnem
prispevku.
Rastlinstvo smo popisovali po ustaljeni metodi z navedbo kvadranta
srednjeevropskega kartiranja flore, kraja, nadmorske višine, lege ter datumom najdbe in določitve rastlin.
Vegetacijo smo popisovali po srednjeevropski metodi (BRAUNBLANQUET 1964).
Nomenklaturni vir MARTINČIČ et al. 1999. Imena krajev po Atlasu Slovenije (1996).

2 KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA OBISKANIH OBMOČIJ
2 BRIEF ECOLOGICAL DESCRIPTION OF THE AREAS VISITED
Strma

pobočja,

grebeni in slikovita ostenja pretežno z gozdom pora-

ščenih gora Planine (932 m) in Velikega Kozjega (987 m), proti severu,

severozahodu padajo proti dolini spodnje Savinje, Planina na zahodu tudi
proti dolini Save. Njuna z gozdom pokrita južna in jugozahodna pobočja pa
že na nadmorski višini 860 do 800 m meje na razmeroma obsežne pašnike
-planine (Mrzlo polje, Mrzla planina).
Po nadmorski višini spadata med šest najvišjih gora v Zasavju.
Reliefno bolj razgibana je Planina s tremi izrazitimi in razbrazdanimi,
proti severu nagnjenimi ostrimi grebeni, med katerimi srednji spominja na
"miniaturni in sploščeni Firstov rep" v dolini Kolpe. Končujejo se v strmih do
prepadnih severnih ostenjih, njihove bočne strani pa največkrat grade zelo
strma do prepadne ostenja, ki se nadaljujejo v strmih, z gozdom poraščenih
pobočjih, in končujejo v strmih grapah.
Veliko Kozje je bolj razgibano le v svojem severozahodnem delu, ki ga
grade slikovita in opazna, proti severu, severozahodu in zahodu obrnjena
ostenja. Z gozdom poraščena pobočja so skoraj povsod strma do zelo
strma, položnejša Je na njegovem hrbtu.
V obeh območjih prevladuje svetlo siv masiven debelozrnat dolomit
srednjega in zgornjega triasa (BUSER 1977). Lateralno in vertikalno ta
ponekod prehaja v masiven apnenec (ibid.), na zahodnem delu Velikega
Kozjega prihaja na dan tudi dolomitna breča, ob vznožjih obeh hrbtov in v
dobršnem delu globokih grap pa leži pobočni grušč (ibid.).
Območja podrobno fitocenološko še niso preučili. Na osnovi bežnih
opazovanj in nekaj fitocenoloških popisov sklepam, da med splošno razširjenimi gorskimi bukovji prevladujejo na zelo strmih pobočjih združbe
asociacije Arunco-Fagetum s. lat., na globljih rjavih tleh v širših jarkih Lamio
orvalae-Fagetum, na manjših površinah v strmih jarkih z navaljen im gruščem
gorska javorovja (Aceretum pseudoplatani s. lat.), na toplih legah bukovja
s črnim gabrom (Ostryo-Fagetum s. lat.) in na manj strmih pobočjih v nižjih
legah podgorska bukovja (Hacquetio-Fagetum s. lat.). V najvišjih krajih na
strmih grebenih in pobočjih pa smo na manjših površinah prvič opazili tudi
visokogorska bukovja (Rhododendro-Fagetum s. lat. - glej fitocenološki
popis na str. 26).
V ostenjih so najbolj razširjeni sestoji asociacije Potentilletum cau/escentis s. lat., na skalnatih grebenih in skalnih pečinah na njih pa fitocenoze asociacije Jovibarbetum hirlae drabetosum aizoidis Accetto 2001 (ACCETIO
2001) ter druge nepre učene nas kalne združbe.

Slika 1: V ozadju Veliko Kozje,
spredaj osrednji greben Planine

Figure 1: Veliko Kozje in the back
and Planina central ridge in front
of the photo

Slika 2: Sibirski brin Juniperus
alpina na osrednjem, ozkem grebenu Planine
Figure 2: Juniperus alpina on the

central narrow ridge of Planina
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3 IZSLEDKI Z RAZPRAVO
3 RESULTS WITH DISCUSSION
3.1

Juniperus alpina S. F. Gray

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, skalnati
del srednjega grebena, 860 m n. v., W. Leg . & det. M. Accetto, 18. 8. 2001,
LJU 133901.
Sibirski brin (slika 2), po splošni razširjenosti arktično-alpsko (OBERDORFER 1979) oziroma cirkumborealno vrsto (POLDINI 1991), in širšo
regionalno značilnico reda Vaccinio-Piceetafia Br.-81. 1939 (OBERDORFER
1979) smo v Sloveniji doslej opazili le v alpskem in dinarskem fitogeografskem območju (T. WRABER, v: MARTINČIČ et al. 1999).
Tokrat sem jo opazil v območju Planine (938 m) nad Obrežjem pri Zidanem mostu, kjer je njeno prvo nahajališče v predalpskem svetu .
Tod raste v skalnih razpokah na težko prehodnem ozkem, ponekod le za
dve stopali širokem in dolgem razgibanem skalnatem grebenu.
V takih skrajnih rastiščnih razmerah se druži z vrstam, kot so Amelanchier ovalis, Se s/eria caeru/ea subsp. ca/ca ria (=Sesleria varia), Rhamnus
saxatilis, Globularia cordifolia, Si/ene hayekiana, Acinos alpinus, Festuca
valesiaca agg. in druge. V podobnem okolju uspeva tudi v dolini zgornje
Kolpe (ACCETIO 2000).
Sibirski brin je zaenkrat v predalpskem svetu flori stična redkost. Z novimi
opazovanji težko prehodnih skalnatih krajev in astenij v širšem območju pa
bomo to mnenje najbrž kmalu spremenili.

3.2

Rhodothamnus chamaecistus (L.) Reichenb.

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, greben,
900 m n. v., N; Rhododendro-Fagetum s. lat. Leg. & det. M. Accetto, 18.
8. 2001. LJU 133902.
9957/1: Slovenija, Veliko Kozje nad Obrežjem pri Zidanem mostu, stena,
860 m n. v., N do NW; Potentilletum caulescentis s. lat. Leg . & det. M.
Accetto, 22. 8. 2001, avtorjev popis.
Po splošni vednosti o razširjenosti navadnega slečnika vemo, da je vzhodnoalpska vrsta (OBERDORFER 1979, HEGI etal. 1980, POLOINI1991),
ki domuje v gorskem do subalpinskem pasu . Fitosociološko ga pojmujejo
kot vrsto zveze Erico-Pinion Br.-BI. in Br.-81. et al. 1939 (OBEROORFER
1979, ELLENBERG 1988).
V Sloveniji je znan z območja Alp, z notranjskega Snežnika (T. WRABER,
v: MARTINČIČ et al. 1999) in Trnovskega gozda (DAKSKOBLER 1998),
zunaj omenjenih območij pa v predalpskem svetu le z nahajališča na Zasavski gori (V. Zorn 1983, LJU 109005).
V alpskem svetu, kjer je najpogostejši, ga najdemo v fitocenozah asociacij Rhodothamno-Rhododendretum hirsuti s. lat, Potentilletum caulescentis s. lat., Rhodothamno-Pinetum mugos. lat. in drugih, v dinarskem
svetu v fitocenozah asociacij Primulo carniolicae-Potentilletum caulescentis,
Poten ti/lo clusianae-Campanuletum zoysii Aichinger 1933 var. Primula carniolica Dakskobler 1998, Fraxino orni-Pinetum nigrae s. lat. in sukcesijskih
razvojnih stopnjah vegetacije (DAKSKOBLER 1998a). V zadnjem času
smo spoznali, da je navzoč tudi v visokogorskih bukovjih (Rhododendro
hirsuti-Fagetum Dakskobler 1989a ).
Tudi na novem nahajališču v območju Planine uspeva v podobnem bukovju (Rhododendro hirsuti-Fagetum s. lat.), ki porašča manjši strm greben z
neznatno skalnatostjo. Prav v tem skalnatem delu pa raste navadni slečnik.
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Ker bukovja z dlakavim slečem v tem območju še nismo preučili, prikazujem
v spodnjem fitocenološkem popisu združbene razmere, v katerih raste
ta alpska grmovnica: Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, greben,
geološka podlaga dolomit, nadmorska višina 900 m, lega N, nagib 25°,
skal natost 5 %, površina 1OO m2 , največji premer 35 cm, največja višina 18
m, 8. 8. 2001; E1 (80 %): Fagus sylvatica 5, Acer pseudoplatanus +; E2
(10 %): Sorbus aria 1, Daphne mezereum +, Fagus sy/vatica +, Fraxinus
ornus +; E3 (80 %): Rhododendron hirsutum 4, Ca/amagrostis varia 3,
Deschampsia flexuosa 2, Daphne b/agayana 1, Erica ca mea 1, Gentiana
asclepiadea 1, Hel/eborus niger 1, Ses/eria caeru/ea subsp. ca lea ria 1,
Buphthalmum salicifolium +, Campanula rotundifo/ia +, Cyclamen purpurascens +, Dryopteris fi/ix-mas+, Hepatica nobilis+, Homogyne sy/vestris
+, Laserpitium peucedanoides +, Lathyrus vernus +, Luzula /uzuloides
+, Mercurialis perennis +, Paederota /utea +, Polyga/a chamaebuxus +,
Prenanthes purpurea +, Rosa pendulina +, Salix appendiculata +, Salvia
g/utinosa + Spiraea chamaedryfo/ia +, Rhodothamnus chamaecistus +,
Valeriana tripteris + Vincetoxicum hirundinaria +.
Groba primerjava našega fitocenološkega popisa s popisi fitocenoz podobnih sintaksonov z dinarskega sveta (DAKSKOBLER 1998) in popisom
fitocenoze s Kočevskega (ACCETIO 1996) je pokazala, da se v florističnem
oziru kažejo razlike predvsem v številčnosti alpskih taksonov: največ jih
je v fitocenozah sintaksonov s Trnovskega gozda (DAKSKOBLER 1998),
najmanj na Kočevskem (ACCETIO 1996) medtem ko je števičnost le-teh v
obravnavanih gorah nekje med obema skrajnostima. Podrobnejša primerjava bo mogoča, ko bomo popisali fitocenoze bukovij z dlakavim slečem
tudi v obravnavanem območju .
V ostenjih Velikega Kozjega raste navadni slečnik v najbolj skrajnih
rastiščnih razmerah, v skalnih razpokah sten, kjer so navzoče še Valeriana
saxatilis, Ses/eria caerulea subsp. calcaria, Erysimum sy/vestre, Gypsophila
repens, Paederota lutea, Patenti/la cau/escens in druge. Gre torej za fitocenoze asociacije Potentilletum cau/escentis s. lat., ki jih je v širši okolici fitocenološko popisoval že Petkovšek (1954 )~ vendar te vrste tu ne omenja.
Tudi za to vrsto domnevam, da jo bomo v težko prehodnih krajih našli
tudi drugod v Zasavju.
1

1

1

3.3

Gypsophila repens

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, greben,
860 m n. v., E; Leg. & det. M.Accetto, 18. 8. 2001, LJU 133904.
9957/1: Slovenija, Veliko Kozje nad Obrežjem pri Zidanem mostu, stena,
860 m n. v., NW; Det. M. Accetto, 22. 8. 2001 avtorjev popis.
Južnosrednjeevropska gorska (HE GI et al. 1980), mediteransko-montanska (POLDINI1991) plazeča sad ren ka in značilnica združb na apnenčastih
meliščnih [Thlaspietea rotundifolii (OBERDORFER 1979)] je v Sloveniji
najbolj pogosta v alpskem svetu, zunaj njega (predalpski in submediteranski
svet) pa predvsem kot naplavljenka ob rekah (T. WRABER, v: MARTINČIČ
et al. 1999).
Nova nahajališča so, kakor ponekod v alpskem svetu, v ostenjih, kjer se
največkrat v strnjenih blazinicah pridružuje že omenjenim vrstam v razdelku
3.2, to je v združbah asociacije Potentifletum caulescentis s. lat. V bližnji
in daljni okolici jo doslej nismo opazili, najbljižja nahajališča so ob Savi pri
Tacnu (Dolšak 1938, LJU 40857).
1
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3.4

C/ematis alpina

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, greben,
640 m n. v., E; Det. M. Accetto, 26. 8. 2001, avtorjev popis.
Po nedavnem odkritju planinskega srobota na Gorjancih (ACCETTO
2001) bi lahko zapisali, da ta, amfisubarktično-alpska vrsta {HEGI et al.
1980) in značilnica podzveze Rhododendro-Vaccinienion (OBERDORFER
1979, ELLENBERG 1988) v Sloveniji ni bila opažena le še v submediteranskem svetu.
V Planini sem jo opazil v skalovju na sedlu izrazitega najbolj zahodnega
ozkega grebena, kjer se stikata bukovje z dlakavim slečem in neopredeljeno travišče s pisano vilovino. To je zet zdaj v bližnji in daljni okolici edino
nahajališče, vsa druga doslej poznana so precej oddaljena, še najbližja na
Paš kem Kozjaku (Keglevič 1985, LJ U 116801 ).

3.5

Valeriana saxatilis

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, stena, 860
m n. v., NE; Det. M. Accetto, 26. 8. 2001, avtorjev popis.
S kalna špajka, v najširšem vzhodnoalpska (OBERDORFER 1979, HE GI
et al. 1980) oziroma alpinska vrsta (POLDINI1991}, se na splošno pojavlja na različnih rastiščih, meliščih, skalnih razpokah astenij in traviščih. V
Sloveniji je do sedaj nismo opazili le v preddinarskem in subpanonskem
svetu, v submediteranskem območju pa le na Sabotinu (T. WRABER, v:
MARTINČIČ et al. 1999).
V okolici obravnavanih gozdnih območij so jo že zgodaj opazili pri Zidanem mostu, Velikem Kozjem, pri Jurkloštru (PETKOVŠEK 1935, v: PETKOVŠEK 1952), v Zagorju ob Savi {Dolšak 1938, LJU 40887), kasneje v
dolini Gračnice (Knez 1972, LJU 35998), medtem ko so druga, v predalpskem svetu opažena nahajališča bolj oddaljena.
Tudi ta špajkovka raste na novem nahajališču predvsem iz skalnih razpok
v ostenjih, to je v združbah predalpskega petprstnika. Tako v naših ekoloških razmerah kakor tudi drugod sodi med značilnice reda Potentilletafia
cau/escentis Br.-81. in Br.-BI. et Jenny 1926 (OBERDORFER 1979).
3.6

Viola bif/ora

9957/1: Slovenija, Veliko Kozje nad Obrežjem pri Zidanem mostu, stena,
880 do 850 m n. v., N. Det. M. Accetto, 22. 8. 2001, avtorjev popis.
Tudi dvocvetna vijolica, v Sloveniji skoraj v vseh fitogeografskih območjih
opažena vrsta (RAVNIK, v: MARTINČIČ et al. 1999), je zaradi svoje izredno široke razširjenosti spoznana za amfisubarktično-alpsko (HEGI et al.
1980) oziroma arktično-altajsko-alpinsko vrsto (WALTER 1STRAKA 1970).
Fitosociološko jo uvrščajo med značil nice reda Adenostyletalia Br.-81. 1931
(OBERDORFER 1979, ELLENBER~ 1988).
Novo nahajališče te vijoličnice je v severnem ostenju Velikega Kozjega, kjer je razmeroma pogosta. Druži se z vrstami, prilagojenimi na
hladne, vlažne in sen čne razmere, kot so Saxifraga cuneifolia, Arabis alpina,
Adenostyles glabra, Rhododendron hirsutum, Campanufa rotundifo!ia agg.,
Aster bef/idiastrum, Paederota lutea, Tofiefdia calyculata in z drugimi.
Po podatkih herbarija LJU sklepam, da je novo nahajališče· razmeroma
osamljeno, vsa druga pa so zelo oddaljena. Najbližje v predalpskem območju je nahajališče na Šmarni gori (Kržan 1 Opresnik 1952, LJU 43025). Pri
obravnavanju glacialnih reliktov Slovenije jo sicer omenja Petkovšek ( 1954 ),
vendar pa natančnejših nahajališč ne navaja. Najbrž pa je stanje v naravi
precej drugačno. Zagotovo se pojavlja še kje v okoliških hladnejših legah.
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3.7

Festuca valesiaca agg.

9957/1: Slovenija, Planina nad Obrežjem pri Zidanem mostu, vrh grebena, 860 m n. v., SE, Jovibarbetum hirtae. Leg. & det. M. Accetto, 18. 8.
2001, LJU 133903.
9957/1: Slovenija, Veliko Kozje nad Obrežjem pri Zidanem mostu, na
več krajih v ostenjih, 850 m n. v., NW in na vrhu razgledne točke, 980 m n.
v. Leg. & det. M. Accetto, 22. 8. 2001.
Navajamo skupino iz rodu bilnic, ki jo botaniki obravnavajo različno.
Korneck in Patzke (v: OBERDORFER 1979) jo navajajo v okviru skupine
ovčjih bilnic (F ovina agg.), Jogan 1999 (v: MARTINČIČ et al. 1999) v skupini
valiških bilnic (F. va/esiaca) s pripombo, da bo njeno pojavljanje v Sloveniji
treba kritično preučiti, medtem ko jo številni drugi botaniki obravnavajo kot
samostojno vrsto.
Po presoji ekoloških razmer, v katerih raste v obeh gorah, nekaterih
morfoloških znakih in mikroskopskem prerezu listov jo, zavedajoč se vseh
težav pri njenem določanju, uvrščam v skupino valiških bilnic.
V kvadrantu srednjeevropskega kartira nja flore 9957/1 te bil nice zazdaj
še niso opazili. Prav tako ni herbarijskih primerkov s tega območja. Edino
omembe te bilnice zasledimo v ftorističnem opisu Grajskega hriba na Svibnem T. Wraberja (1990), to je v sosednjem kvadrantu.
Vališ ka bil nica raste na Planini in Velikem Kozjem. Na prvi gori na ozkem
skalnatem, proti severu nagnjenem grebenu v fitocenozah asociacije Jovibarbetum hirtae s. lat. {slika 3), na drugi na več krajih v ostenju pod njenim
vrhom in na samem vrhu.
Drugih podatkov o njeni navzočnosti v okolici za zdaj nisem zasledil. To
pa še ni dokaz o njeni resnični redkosti. ·

4 ZAKLJUČKI

Slika 3: Združba srhkodlakavega
netreskovca Jovibarbetum hirtae
z vališko bilnico Festuca valesiaca (zgoraj). V ozadju levo
Kopitnik (912 m) (vse foto: M.
Accetto)
Figure 3: Jovibarbetum hirtae
association with Festuca valesiaca (on top) . Kopitnik (912m) on
the left hand side of the back of
the photo (all photo: M. Accetto)

4 CONCLUSIONS
Z novimi florističnimi opazovanji območij, ki so zaradi svojega rastlinskega bogastva že od nekdaj privlačevali številne botanike in ljubitelje
rastlin, smo spoznali, da so ostali manj preučeni samo še težko prehodni
kraji.
Od vseh v prispevku podrobneje obravnavanih in zgolj omenjenih rastlinskih taksonov lahko večino v najširšem smislu uvrstimo med alpske
oziroma gorske rastline.
Z novimi nahajališči obravnavanih vrst smo dopolnili vednost o njihovi
razširjenosti v območjih Planine in Velikega Kozjega, širšega predalpskega
sveta kakor tudi Slovenije.
Nova nahajališča in potrditve uspevanja drugih redkih, že poznanih, vendar
tu neomenjenih rastlinskih taksonov bomo objavili v reviji Hladnikia.

lnteresting Plant Species Growing in Hardly Passable Places of Planina and Veliko
Kozje Mountains (Central Slovenia)
Summary
Planina (932 m) and Veliko Kozje (987 m) Mountains of the Prealpine phytogeographic area are situated
in Central Slovenia (9957/1 ), above the valleys of Lower Savinja and Sava Rivers. The mountain s mainly
built of Triassic dolomite are on their highest level s covered by mainly mountain beech and high-mountain
beech forest (Rhododendro-Fagetum s. lat.).
With their vicinity, the mountains are al so a part of the area that has been attractive to numerous botanical
experts from Slovenia and abroad for a long time. Together with its three classical sites of speci es, endemits,
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and rare plant taxa, this place belongs among floristically most prominent areas of the country, for which
its flora is very well known.
Besides all that, interesting vegetal taxa were discovered in the hardly passable areas of rock walls
and ridges, a subject of discussion in the article. The most interesting is definitely a discovery of Junipers
alpina species, the first one in the cl ose area of discussed mountain s and al so the first one in the Prealpine
region of Slovenia. It grows on the pronounced narrow ridge of the Planina Mountain. A Rhodothamnus
chamaecistus species was discovered in Planina and Veliko Kozje Mountains for the first time, whereas it is
the second locality of the Pre alpine reg ion . It grows on rock walls of the both mountains.
Species like Gypsophi/a repens, Valeriana saxatilis, Erysimum sylvestre, Clematis alpina, Viola biflora
and Festuca valesiaca agg. have already been well known in the western part of the prealpine world for
some time, whereas in the eastern part, including the area of Planina and Veliko Kozje Mountains, they
are rare.
A majority of the vegetal taxa from this article are considered to be of Alpine or mountain origin. All of
them were discovered exclusively in the hardly passable areas, rock walls and ridges.
These new localities of the introduced taxa further improve our knowledge on their spread within the
areas of Planina and Veliko Kozje Mountains, moreover, of the broad Prealpine region as well as entire
country of Slovenia.
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Položaj koncesionarjev za

izkoriščanje

državnih gozdov na tesnem trgu

Darij KRAJČ J Č*
Izvleček:

Krajčič, D.: Položaj koncesionmjev za izkoriščanje državnih gozdov na lcsnem trgu. Gozdarski vestnik, št. 1/2002. V slovenščini,
cit.lit. 7.
S sprosti tv~ o trga gozdnih lesnih sortimentov po letu 1993 je v Sloveniji nastala vrsta gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z lesno
trgovino. Ocenjujemo, da imajo bivša gozdna gospodarstva, ki so se preoblikovala v zasebne delniške družbe, pri odkupu lesa v
zasebnem sektorju približno tretiinski delež. Skupaj z lesom iz državnih gozdov tako pokrivajo nekaj več kot 60% lesnega tržišča.
Na trgu si medsebojno konkurirajo. S prodajo lesa iz državnih gozdov so v letu 2000 ustvarile 37% prihodkov od prodaje, od
zasebnih gozdov pa 18%. Plačilni roki v lesnopredelovalni industriji se povečujejo. Za boljši položaj na trgu predlagamo povezovanje
gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z lesno trgovino.
Ključne

besede: lesni trg, plačilni roki, odkup lesa, trgovina z lesom, Slovenija.

UVOD

Trg gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji se je, po
sprejetju novega Zakona o gozdovih (l993), sprostil,
v praksi pa se je to zgodilo že prej. Pred tem so bile
za promet z lesom iz takratnih družbenih in zasebnih
gozdov pooblaščene samo gozdnogospodarske organizacije. Z izločitvijo zasebnega sektorja iz gozdnogospodarskih organizacij po letu 1994 so se z odkupom lesa
iz zasebnega sektorja v večji meri začele ukvarjati tudi
kmetijske, kmetijsko-gozdarske in gozdarske zadruge.
Nastala je tudi vrsta novih gozdarskih gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov, ki se ukvarjajo s
posekom in z odkupom lesa ter z lesno trgovino. Tudi
nekatera lesno-predelovalna podjetja, zlasti manjša,
so se odločila za neposreden odkup le~a iz zasebnega
sektorja.
2 OPREDELITEV PROBLEMA IN METODE
DELA

S pojavom novih poslovnih subjektov na lesnem trgu
po letu 1993 se zastavlja vprašanje, kolikšen delež trga z
lesom obvladujejo bivša gozdna gospodarstva, ki so se
preoblikovala v zasebne gozdarske gospodarske družbe.
Ker so si te družbe pridobile tudi pravico do 20-letne
koncesije za izkoriščanje državnih gozdov, smo jih za
potrebe te raziskave poimenovali koncesionarji.
Pomemben kazalec zaostrovanja tržnih razmer so tudi
gibanja plačilnih rokov, zato smo analizirali tudi te.
Koncesionruji ustvarjajo prihodek iz različnih dejavnosti. Zaradi sprostitve prometa z lesom na eni in podelitvijo dvajsetletne koncesije za izkoriščanje državnih
gozdov na drugi strani nas je zanimala struktura prihod* doc. dr. Darij Krajčič, univ. dipl. inž. gozd ., BF, Oddelek
za gozdarstvo in obnov lji ve gozdne vire, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, Gospodarska zbornica Sloven\je, Dimičeva 13, 1000
Ljubljana, SLO
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kov od prodaje iz različnih dejavnosti koncesionarjev.
V raziskavi smo uporabili metodo anketirarUa. Na
anketo, ki smo jo poslali vsem gozdarskim gospodarskim družbam, ki imajo koncesijo za izkoriščanje državnih gozdov, je odgovorilo 80% vprašanih, 13% nanjo ni
odgovorilo, ena anketa koncesionatja, ki ima sicer zelo
majhen obseg odkupa iz zasebnih gozdov, je bila neveljavna. Ocenjujemo, da smo po količini odkupljenega
lesa pri koncesiona1jih zajeli več kot 85% vzorec.
3 REZULTATI RAZISKAVE
3.1 Trg gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji

Z lesno trgovino se lahko ukvarjajo vse gospodarske
dmžbe, ki izpolnjujejo splošne pogoje za gospodarsko
dejavnost in imajo ustrezno registracijo. Poleg koncesionarjev je to še vrsta drugih gospodarskih družb in
samostojnih podjetnjkov.
Trg na splošno delimo na nabavni in prodajni. Pri
trgovini z lesom na nabavnem trgu kot prodajalci nastopajo lastniki gozdov. To so lahko zasebniki, lokalne in
verske skupnosti, gospodarske družbe idr. ter v imenu
države za državne gozdove Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov. Slednji les iz državnih gozdov, ki so predmet
koncesije, prodaja koncesionarjem, iz drugih državnih
gozdov pa na razpisu izbranim družbam. Tako koncesionaiji kot tudi drugi gospodarski subjekti, ki se
ukvarjajo z lesno trgovino, si na nabavnem in prodajnem trgu medsebojno konkurirajo. Takšna konkurenca
ima dvojni učinek:
- po eni strani vzpodbuja zmanjševanje marže lesnih
trgovcev,
- po drugi strani pa zlasti velikim kupcem omogoča
nižanje cen lesa in s tem tudi pritisk na zniževanje
odkupnih cen.
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Za prodajo lesa velja, skladno z določili Zakona o
davku na dodano vrednost, 20% davčna stopnja. Če so
lastniki gozdov fizične osebe, zaradi poenostavitve družbenega knjigovodstva ti pri prvi prodaji kupcu -davčnemu zavezancu večinoma ne obračunavajo davka na
dodano vrednost niti ne izstavljajo računov. Tisti, ki
izpolnjujejo določene zakonske zahteve in pridobijo
dovoljenje davčnega organa, so upravičeni do 4% pavšalnega vstopnega davka. Poračun zanj opravi prvi
kupec- davčni zavezanec. Za lastnika gozda to pomeni,
da kupec lesa - davčni zavezanec k odkupni ceni doda
4%. Namen pavšal nega nadomestila je lastnikom gozda,
ki niso v sistemu davka na dodano vrednost, povrniti
vsaj del njihovega vstopnega davka, ne da bi od njih
zahtevali vodenje posebnih evidenc in izstavljanje raču
nov. Gre torej za obliko davčne olajšave, ki je izjema
v sistemu davka na dodano vrednost, velja pa samo za
dejavnosti kmetijstva in gozdarstva na kmetijah.
Če so lastniki gozdov pravne osebe (vključno z
državo), se davek na dodano vrednost obračunava pri
vsakem prometu z lesom.
Cene lesa v Sloveniji v zadnjem obdobju realno
padajo (KRAJ ČIČ 200 l ). To velja praktično za vse
vrste skupin sortimentov. Gibanje cen lesa pri nas je
zelo podobno gibanjem na evropskem trgu.
3.2 Obseg odkupa lesa v Sloveniji

Strukturo in obseg odkupa lesa v zasebnem sekt01ju,
ki ga obvladujejo koncesionarji, kaže preglednica.
Obseg odkupa lesa iz zasebnih gozdov seje v šestih
letih povečal za skoraj 30%. Ocenjujemo, da koncesionalji letno v zasebnem sektmju v zadnjem času, če upoštevamo neprispele ankete, odkupijo dobrih 300.000
m3 lesa. Pri tem prevladuje odkup na kamionski cesti
(70%), sledi odkup na panju (28%), medtem ko je količina odkupa predelanega lesa simbolična (1 %). Najbolj narašča odkup na parlju, kar je vsekakor pozitiven trend, saj so koncesionarji za ta dela tudi dobro
opremljeni in usposobljeni.
Odkup lesa iz zasebnega sektorja statistično spremlja Statistični urad Republike Slovenije, ki je v
letih 1995-2000 registriral od 420.000 do 540.000 m3
Preglednica 1: Odkup lesa iz zasebnih gozdov, ki so ga opravili
Le.to
1994
1995
1996
1297
1998
1999
2000
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Skupaj

205.474
216.797
249.488
278.661
271.560
250.709
260.614

odkupljenega lesa. Statistične poročevalske enote so
vsi poslovni subjekti, ki se ukvarjajo z odkupom lesa
(Letni pregled odkupa 2000).
Druge raziskave kažejo, da lastniki gozdov prodajo
okoli 60% poseka (preračunano po GEREČNIK 2000),
ostalo pa porabijo sami . Ob letnem poseku okoli 1,4
mio m3 neto v zasebnih gozdovih (Poročila Zavoda
za gozdove 1995-2000) to pomeni okoli 850.000 m3
tržne proizvodnje. Statistični urad tako ne spremlja
okrog 350.000 do 400.000 m3 tržne proizvodnje lesa
v zasebnem sektorju. Koliko od tega neevidentiranega
lesa je predmet davčnih utaj, pa je seveda čista uganka.
Tako ocenjujemo, da imajo koncesionarji pri odkupu
lesa v zasebnem sektmju okoli tretj inski delež.
Poleg odkupa v zasebnem sektorju koncesionarji
letno ponudijo trgu še okoli 800.000 m3 iz državnih
gozdov. Tako skupaj letno tržišču ponudijo okoli 1, 1
milijona m3 gozdnih lesnih sortimentov. S tem ocenjujemo, da koncesionarji na slovenskem lesnem trgu
pokrivajo dobrih 60% trga.
3.3

Plačilni

roki na lesnem trgu

Plačilne roke na trgu gozdnih lesnih sortimentov
smo izračunali na podlagi ankete. Ponderirane vrednosti (ponder je bila količina lesa po skupinah sortimentov) kaže preglednica.
Plačilni roki so na prodajnem trgu daljši, kot na
nabavnem. Na prodajnem trgu se povečujejo, pri čemer
so precejšnje razlike med skupinami sortimentov. Na
na ba vnem trgu je podaljšanje plačilnih rokov bistveno
manjše. Razkorak med plačilnimi roki na nabavnem in
prodajnem trgu se povečuje, kar ima velike finančne posledice in zahteva kratkoročno zadolževanje. To potrjujejo tudi naše prejšnje raziskave (KRAJ ČIČ 2001). Koncesionarji so tako poleg organizacije in izvedbe odkupa
tudi pomemben finančni člen med lastnikom gozda in
lesno-predelovalno industrijo. Brez njih bi že tako zadolžena lesno-predelovalna industrija (KRAJ ČIČ 200 l)
morala najeti nove kredite za obratna sredstva, ki bi
jih pa težko dobila in servisirala. S tem bi se poslabšal
ekonomski položaj lesne industrije in lastnikov gozdov,
verjetno pa bi se povečal tudi sivi trg z lesom.
koncesiona~i

Odkup okroglega lesa
Na paniu
Na kamionski cesti
41.227
162.184
172.222
41.887
51.455
196.759
52.416
224.792
59.639
210.097
64.927
1S4.182
72.909
186.019

(min. 85% vzorec)

Drugo
2.063
2.688
1.274
1.453
1.824
1.600
1.686

Odkup predelanega lesa
Predelan les
SkuQaj

2.056
508
1.544
2.210
2.920
3.665
3.543

207 .530
217.305
251.032
280.871
274.480
254.374
264.157
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1995
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1998
1999
2000
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Drva, celulozni les
29
32
37
37
37
52
56

Prodajni trg
Les za iveme. plošče
35
39

42
45
49
72
77

Hlodovina
33
35
41
42
51
70
80

Različni plačilni roki med skupinami smtimentov
kažejo na razslojevanje, ki je značilno zlasti za zadnje
obdobje. Preseneča predvsem podaljšanje plačilnih
rokov pri hlodovini v primerjavi z drugimi skupinami
sortimentov. To kaže tudi na zaostrene proizvodne razmere v lesno predelovalni industriji, ki kot surovino
uporablja hlodovina . V zadnjem času je v predelavi
lesa najbolje poslovala celulozna in papirna industrija
(JERJNA 2001) na kar kažejo tudi relativno ugodni
plačilni roki do dobaviteljev surovine.

3.4 Vpliv odkupa lesa na poslovanje koncesionarjev
Vpliv odkupa lesa iz zasebnih gozdov na poslovanje
koncesionarjev smo ugotavljali z deležem prodaje lesa
iz zasebnih gozdov v prihodkih koncesionarjev. Anketirance smo prosili, da čiste prihodke od prodaje (KRAJČIČ 2001 ), ki so zajeti v bilancah uspeha za leto 2000 in
oddani na Agencijo za plačilni promet, razdelijo na prihodke od različnih dejavnosti družbe. Tako smo se osredotočili samo na prihodke od dejavnosti družbe, druge
prihodke (npr. od financiranja, izredne prihodke), ki znašajo okoli 8% vseh prihodkov, smo izločili. S tem smo
povečali preglednost strukture prihodkov (preglednica).
Prihodki od prodaje lesa iz zasebnih gozdov, ki jih
gozdarske gospodarske dmžbe ustva~ajo z odkupom lesa
v zasebnih gozdovih, predstavljajo slabo petino vseh prihodkov od prodaje. Res pa je, da je del drugih dejavnosti
(npr. prevoz lesa) tudi vezan na les iz gozdov. Dejavnosti
družbe s področja gozdnega dela in prodaje lesa imajo
tako multiplikacijski učinek na druge dejavnosti družb.
Podobna ugotovitev velja tudi za druge dejavnosti, ki
delujejo na podlagi koncesijskih in njim podobnih razmerij (npr. peskokopi, rudniki, polnjenje vode itd.).
Preglednica 3: Struktura prihodkov iz prodaje koncesionarjev v
letu 2000
Vrsta prihodka iz prodaje
%
Prihodki od prodaje lesa iz državnih gozdov
37%
Prihodki od prodaje lesa iz zasebnih gozdov
18%
Prihodki od prevoza lesa
9%
Prihodki od gradbene d~avnosti
5%
Prihodki od dodelave in predelave lesa
22%
Drugi prihodki odprodaje
9%
Skupaj
100%
~
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državnih gozdov na lesnem trgu

roki na trgu gozdnih lesnih sortimentov (v dnevih)

Drva. celulozni les
21
22
22
24
24
27
27

Nabavni trg(_odkup lesa)
Les za iveme plošče Hlodovina
21
19
20
22
22
20
22
24
24
24
26
26
27
26

4 ZAKLJUČKI

Koncesionalji kot nasledniki bivših gozdnih gospodarstev so po letu 1993 izgubili relativno velik tržni delež v
zasebnem sektolju. Vzrok je predvsem sprostitev trga lesa
in s tem pojav novih gospodarskih subjektov ter verjetno
večje možnosti sive ekonomije. Tretjinski tržni delež v
zasebnem sektorju, ki ga imajo koncesionarji, je razdeljen
med 14 gospodarskih subjektov, ki si med seboj konkurirajo. Pri tem so eni bolj drugi pa manj uspešni, kar je
odvisno zlasti od njihove sposobnosti organiziranja na
terenu na eni strani ter iskanja solidnih kupcev lesa (lesnih
trgovcev in lesnopredelovalnih podjetij) na drugi strani.
Pomembno vlogo pri tem igrajo korekten odnos do lastnikov gozdov, konkurenčne odkupne cene in plačilni roki .
Vseh 15 koncesionarjev ima na slovenskem lesnem
trgu okoli 60% tržni delež. Na trgu (tako nabavnem kot
prodajnem) ne nastopajo enotno, ampak si neusmiljeno
konkurirajo. Tako so ugotovitve o monopolnem položaju
koncesionarjev na trgu z lesom neresne.
Verjetno bi z medsebojnim povezovanjem in povezovanjem z drugimi gospodarskimi družbami, ki se ukvarjajo z odkupom lesa v zasebnem sektorju, lahko na lesnem
trgu dosegali ugodnejši položaj. Tudi vse ostrejši pogoji
prodaje lesa (les je vedno težje prodati) govorijo v prid
povezovanju. Razmere se bodo z morebitnim zaprtjem
tovarne celuloze v Krškem leta 2003 samo še zaostrile.
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Sintaksonomsko vprašanje sekundarnih gozdnih združb
V Gozdarskem vestniku, letnik 59 (9),je novembra
2001 izšla zanimiva strokovna razprava Živka Košitja
"Obravnavanje sekundamih (antropozoogenih) gozdnih fitocenoz in gozdno-gospodarsko načrtovanje".
Avtor razpravlja o sintaksonomskih problemih oziroma o poimenovanju sekundamih gozdnih fitocenoz
po standardni srednjeevropski metodi. Svoja stališča
utemeljuje na osnovi razmišljanj in dognanj nekatetih vodilnih evropskih fi.tocenologov (Braun-Blanquet,
Ellenberg, Oberdorfer, R. Tiixen, Zebre idr.). Problem
je v tem, da sekundarne gozdne združbe naj ne bi uvrstili ali ne moremo uvrstiti v fitocenološki sintaksonomski sistem. Obravnavati jih moramo kot stadije ali
faze na rastišč ih primarnih gozdnih fitocenoz zunaj titoceno loškega sistema. Dejstvo pa je da so sekundarne
gozdne fitocenoze sestavni del realne vegetacije.
Prvo, na kar bi opozoril, je, daje fitocenologija batanična, to je biološka veda. Opozorilo je na mestu, ker se
vse prevečkrat iz gozdarskih vrst sliši, da je fitocenologija nastala v gozdarstvu. Res je, da je del fitocenologije, ki govOti o gozdnih fitocenozah, našel neverjeten
razcvet ravno v gozdarstvu, kar je hvalevredno, vendar
ne moremo govoriti o gozdarski ali celo uporabni fitocenologiji. Fitocenologija je veda, ki govori o rastlinskih združbah (fitocenozah), ki so razvrščene v fitocenološki sistem na osnovi fitocenološke nomenklature, ki jo predpisuje kodeks. Enotni sistem zajema
vse fitocenoze od najbolj začetnih preprostih do najvišje organiziranih. Trditev "To, kar je sprejemljivo
za fitocenologe, ki preučujejo efememe združbe, ni
sprejemljivo pri preučevanju gozdnih združb" (KOŠIR
200 l: 371) ni sprejemljiva. Za gozdne fitocenoze ni in
ne more biti posebnega sistema. Res je, da so/smo iskali
na osnovi fitocenološke vede praktične izpeljave in
rešitve približevanja vede gozdarski stroki, predvsem
v okviru gozdnogojitvenih in urejevalnih načrtov. Tako
so nastali stadiji, faze, gozdni tipi ipd. oziroma gozdna
tipologija. Morda ni najboljša primerjava z botanično
sistematiko, pa vendar. Križanci, vrtnarske varietete,
forme ipd. so enakovredno vključeni v botanično sistematiko. Ti so lahko nastali naravno ali antropogeno.
V kolikor je točen prevod definicije o asociaciji iz
Braun-Blanqueta (195 L 18), je potrebno razmisliti o
tistem delu, ki govori, da nastajajo in se oblikujejo
fitocenoze neodvisno ena od dmge ter da se zakonito
individualno razvijajo dalje. Ali to velja v resnici v
naravi? I. Horvat ( 1949: 28), kije bil odličen poznavalec srednjeevropske metode, Braun-Blanquetov znan34

stveni sopotnik in kolega, razmišlja o fi.tocenozah širše,
z vidika dinamičnosti, razvoja fitocenoze. Citiral ga
bom v originalu: "Na osnovu dosadašnjih izlaganja
vidimo, da u prirodi postaje biljne zajednice, koje se
ističu naroči tim florističkim sastavom, značajnom strukturam i tjesnom povezanušcu svojih sastavnih čla
nova. Bilj na zajednica živi svojim životom prilagodena
odredenim prilikama staništa, mijenja se pod uticajem
različitih faktora unutrašnie ivanjske pri rode. ali zadržava svoie bitne osobine doklegod se prilike staništa
toliko ne izmjenc, da joj onemoguče život. Tada nastaju
promjene, koje se najprije opažaju kod osjethivih vrsta·
one prve uzmiču sa staništa a otpomiji članovi zajednice zadržavaju se često vrlo i u novim životnim prilikama kao ostaci ili relikti nekadašnje zajednice." (Ibid.)
O reliktih "nekadašnje zaiednice" ie pretirano govoriti
kar povprek. To so le vrste, ki so se ohranile iz preteklih geoloških obdobij. Tu bi posebej opozoril, da ne
smemo govoriti o reliktni fitocenozi, ki bi se ohranila iz
preteklih geoloških obdobij. S tem zanikamo vso dinamiko razvoja od poledenitve do danes. Nato I. Horvat
(Ibid.) navaja še razmišljanja Alehina in Sukačova o
fitocenozah, ki tudi govorita o dinamiki fitocenoze,
na katero vplivajo zunanji okoliški dejavniki in zgodovinski razvoj flore.
Fitocenoze vplivajo ena na dmgo, nekatere manj,
nekatere bolj, zlasti na mejnih stičiščih ene in dmge.
Opazne spremembe so tudi znotraj fitocenoze skozi
daljši ali krajši čas. Ne smemo zanikati trajne dinamike
fitocenoze. Ne smemo in ne moremo zanemariti določene dinamike regresivnega ali morda celo progresivnega razvoja fitocenoze v gospodarskih gozdovih, ki
ga povzročajo antropozoogeni vplivi.
O dinamiki razvoja vegetacije nas uči palinologija, s pelodnimi analizami dokazuje nenehno dinamiko v naravi. Šercelj (1996) je interpretiral dinamični
razvoj vegetacije na podlagi primerjav mozaika recentne vegetacije s pa lino loško ugotovljenimi, v strogem
zaporedju si sledečimi sukcesijskimi stopnjami in pri
tem ugotovil, da si sledijo v bistvu vse oblike vegetacije
v progresivnem ali regresi vnem razvoju po zaporedju,
kot ga odkriva paleopalinologija. Pri svojih palinoloških raziskavah, v primerjavi z drugimi evropskimi
palinologi, je prišel do spoznanja, "/ .. ./da ni "trajnih", "stalnih", "končnih"- ali kakor jih že poimenujerno- gozdnih združb. Nasprotno: gozdovi se nenehno
spreminjajo"/. . ./.
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Stališča
Ko danes še vedno govorimo o "primarnih" gozdnih
fitocenozah, je to za gospodarske gozdove relativen
pojem. Gospodarski gozdovi so antropozoogeno vplivani. O primarnosti bi lahko govorili pri pragozdovih,
ki so resnično bili nedotaknjeni. Še bolj relativni so
pojmi klimaksna, klimatozonalna, klimatogena fitocenoza. Med temi pojmi je najbolj relativen klimaks kot
končna stopnja v razvoju fitocenoze. Kako lahko danes
ugotovimo ali presojamo, da je fitocenoza v svojem
končnem razvoju? Šerce lj ( 1996) ugotavlja, da v določenem obdobju fitocenoza dosega razvojni vrh, ki se
na istem rastišču spontano vedno znova reciklira preko
sosednjih faz, tudi če ni motečih posegov človeka ali
živalstva.
Glede na dinamiko razvoja gozdov je mnogo oblik
sekundarnih gozdnih fitocenoz, ki se jih včasih hote ali
nehote ne zavedamo. To so nekatere ali večina fitocenoz
zveze Ostryo-Carpinon reda Prunetalia spinosae, razredov Erico-Cistetea, Paliuretea, Betu!o-Adenostyletea
ipd., torej večina grmiščnih fitocenoz, h katerim
moramo še šteti fitocenoze gozdnih robov ipd. Poleg
sekundarnih "piceetumov" so še nekateri "pinetumi",
"betuletumi 0 , "tilietumi", "fraxinetumi", "aceretumi",
"abietetumi", ''populetumi", "carpinetumi", "platanetumi", "aesculetumi" ipd. sekundarnega porekla. Te
sekundarne gozdne fitocenoze so opisovali v začetku
navedeni vodilni evropski fitocenologi in še mnogi
drugi, pogosto vzhodnonemški, češki, slovaški, srbski,
bosanski, makedonski idr. fitocenologi. Izjema niso bili
niti hrvaški in slovenski fitocenologi. Te sekundarne
gozdne fitocenoze so nastale zaradi načina gospodarjenja v preteklosti in nastajajo še danes. Če pogledamo
katerokoli monografijo (npr. BRAUN-BLANQUET
1948-50, ELLENBERG & KlOTZLI 1972, GRABHERR et al. 1993, HADAČ 1969, HARTMANN & G.
JAHN 1967, l. HORVAT et al. 1974, MUCINA et al.
1993, OBERDORFER 1957, 1983, OBERDORFER
et al. 1998, POLDINI J982, 1993, SAVIC (ur.) 1997,
R. TOXEN 1979 idr.), bomo našli opisane sekundarne
gozdne fitocenoze- asociacije. Predznak "sekundama
gozdna fitocenoza" nam jasno pove njeno poreklo in ne
zavaja operativnega gozdarskega strokovnjaka. Fitocenolog mu je dolžan povedati, na katerem rastišču
primarne gozdne fitocenoze uspeva sekundama, seveda
če je to mogoče zanesljivo ugotoviti. Tudi ime stadija
(npr. Picea abies-Aposerisfoetida) ne pove, na katerem
rastišču primarne gozdne fitocenoze raste ta stadij.
Ni dvoma, da nam pedo]oška analiza tal omogoča
potrditev primarne gozdne vegetacije, na katerem rastišču zdaj raste sekundama gozdna fitocenoza. Talna analiza, zlasti humusnega horizonta, sekundarne gozdne
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fitocenoze pa že kaže na spremembe, ki jih povzroča
le-ta.
Sekundama gozdna fitocenoza predstavlja kljub
svojemu notranjemu in zunanjemu dinamičnemu razvoju svojo zaključeno celoto, ki je sestavljena iz njej
lastnih vrst in ostankov vrst primarne fitocenoze . Njena
trajnost je relativna; daljša ali krajša. kar velja za vse
fitocenoze tudi primarne.
Kartografski prikaz sekundamih fitocenoz v raznih
merilih, majhnih in velikih, je mogoč, inje predstavljen
v raznih elaboratih in terenskih kartah. Način prikazovanja je večplasten , sestavljen iz dveh kartografskih
enot, sekundarne in primarne fitocenoze, torej sestavljen iz realne in potencialno naravne vegetacije, ki
nazorno usmerja gozdarske strokovnjake h gojitvenirn
ali urejcvalnim posegom.
Kot prjmer sekundame gozdne fitocenoze je Košir
(200 1) vzel Aposerido-Piceetum s. )at., ki porašča primarna rastišča altimontanskih gorskih bukovih gozdov,
predvsem asociacije Anemono trifoliae-Fagetum s.
lat. O sekundami asociaciji Aposerido-Piceetum s.
lat. sem obširneje pisal (ZUPANČIČ 1999: 86-97)
in nimam kaj dodati. Naj opozorim, da je asociaciji
Anemono-Fagetwn s. lat. naravno primešana smreka .
Ta rastišča so za rast smreke zelo ugodna, kar ugotavlja
že Tregubov (1957), ko govori o njeni gospodarski vrednosti. Način gospodarjenja je pospeševal snu·eko, zato
so nastali tudi po tej poti bolj ali manj čisti smrekovi
sestoji, v katerih so oziroma še pasejo zaradi servitutnih pravic. Dopuščam, da so gledanja posameznikov
drugačna, in to je tudi njihova pravica.
O vrsti Aposeris foetida in njeni ekologiji imava s
kolegom Koširjem različne poglede. Ekološke ocene
rastlinskih vrst so relativne, ne glede na nekatere kritedje fitocenologov. Poznano je, da se lahko ista vrsta v
drugih ekoloških in fitogeografskih razmerah drugače
obnaša. Kriteriji so prilagojeni rastiščem, ki jih obravnava tamkajšnji strokovnjak, npr. fiziolog, eko:fiziolog,
morda ekolog, fitocenolog (?),vse bolj pa so ti kriteriji
relativni v drugem, zlasti zelo oddaljenem prostoru.
Lep primer relativnosti oblikovanja rastlinskih vrst
imamo pri bioloških oblikah vrste, ki so v različnih
okoljih lahko nekje hemikriptofiti in drugje bamefiti.
Na vprašanje, ali vrsta Aposerisfoetida tudi karakterizira sekundarne gozdove belega gabra, lahko odgovorimo pritrdilno, ker so le-ti v Sloveniji večinoma
sekundamj. Ta trditev paje drugo poglavje in se nanj ne
da kratko odgovoriti. Vrsta Aposeris foetida, množično
razširjena v bukovih gozdovih, označuje antropozoogene vplive, in ne samo ta, temveč še marsikatera druga
vrsta (npr. Ca/amagrostis varia, C. arundinacea, Ave35

v

v
•
ca
In
o d_n.1ev1.

nellajlexuosa, Brachypodium rupestre, Bromus erectus
idr.). Po teh vrstah tudi poimenujemo subasociacije,
variante in faciese.
Kolega Košir je s svojo strokovno razpravo odprl
vrsto vprašanj , ki terjajo razmislek. Predvsem je treba
gledati razvojno v cikličnih zaporedjih od najnižjih do
najvišjih stopenj razvoja fi to ceno ze - gozda in nazaj.
Nekoč, ko sem službeno hodil na beograjski biološki inštitut, mi je "padel v oči njihov znak spirale z
izrekom grškega filozofa Heraklita, enega od utemeljiteljev dialektike, "panta rhei".
11
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Mitja Zupančič

Trajnostno, mnogonamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi, od
deklaracije do resničnosti
Odmev mag. Živana Veseliča v deseti številki lanskega letnika Gozdarskega vestnika na naš članek
"Trajnostno, mnogonamensko in sonaravne gospodarjenje z gozdovi, od deklaracije do resničnosti" ni
strokovna polemika, ampak predvsem sramotilni spis.
Avtor očitno nima pravih argumentov ali ne razume,
še bolj verjetno pa noče razumeti strokovne polemike
glede nekaterih rešitev v Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, zato mu pride prav
sramotenje piscev. To je postalo že stalnica njegovih
polemik in reagiranj. Avtor kaže raven komuniciranja
tudi s tem, ko skuša naše pomisleke glede Pravilnika
prikazati kot napad na "Zavod za gozdove Slovenije"
in njegovo delo. V našem članku smo prikazali samo
slabosti pravilnika, strokovnjaki Zavoda za gozdove
pa imajo samo to smolo, da morajo ta pravilnik pri
svojem delu sp9štovati in to, da je donedavni vodja
načrtovalske službe Zavoda nedojemljiv za kakršnokoli konstruktivno kritiko . Očitno tudi misli, da se je
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gozdnogospodarsko načrtovanje začelo z njim in mu
to daje monopolno pravico presoje, kaj je prav in kaj
ne.
V našem članku so slabosti Pravilnika podprte z
argumenti, ki jih pamflet mag. Veseliča ni v ničemer
ovrgel, tako da je polemiko nesmiselno nadaljevati.
Raven komuniciranja, kijo je v naš Gozdarski vestnik
vpeljal mag. Veselič, je neprimerna za znanstveno strokovno revij o, kot je Gozdarski vestnik, in ne spodbuja k
večji kritičnosti in izmenjavi mnenj, pa tudi ne k ugledu
revije. Z veseljem pa bomo polemizirali z vsakim, ki bo
argumentirano izrazil pomisleke na človeku dostojen
način .

Franc Gašper-šič
Andrej Benčina
Matjan Kotar
Iztok Winkler
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Asociacija Luzu/o sylvaticae-Piceetum
K repliki Toneta Wrabe1ja: Navedel sem: .. . ob prvi
predstavitvi (Brixen, 1961) ... Tu sem imel v mislih
nastop "Altmeistra" (EIIenberg, Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen, 1996, str.l43), ki je prekinil
predavatelja in z več kot enim stavkom (in ne ravno prijaznimi gestami) izrazil svoje stališče o tem piceetumu.
V poročilu (Mitteilungen 1 Padova 1962) navedena
diskusija v enem stavku povzema bistvo tega, kar je
bilo izrečeno, to pa bi lahko izrazili tudi še krajše .. .
poišči značilno vrsto. Kot vemo pa Braun-Blanquet
združbe brez značilni ce ni priznal. To je bilo bistvo njegovih pripomb in izgleda, daje imel tudi tokrat prav.
Toda poanta mojega zapisa ne meri sem, temveč
na to, kako je tudi danes obravnavan ta ''piceetum" in
kaj je od prvotne zdmžbe Luzulo sy!vatice-Piceetuma
še ostalo. Za tedanjo (1960) " ... klimaksno združbo
silikatnega gorovja ... najvišje gozdne stopnje ... "je
danes ugotovljeno (Zupančič 1999, str. 57): " ... v kompleksu (združbe) sta se skrivali dve sekundami antropozoogeno povzročeni zdmžbi ... in dve samostojni

edafski zdn1žbi ... " in v nadaljevanju o osnovnem tipu
(na novo definirane) asociacije: "združba je navidezno
ali pogojno pri mama v subalpinskem pasu . .. v nižjih
legah je združba Luzu/o sylvatice-Piceetum izrazito
sekundama fitocenoza ... itd. Fitocenoze take združbe
lahko "navidezno" povezuje samo flora, nikakor pa ne
tudi sinekologija in sindinamika. To botanike morda
zadovoljuje. Za gozdatja je zdmžba definirana le, če
pozna lastnosti rastišča (stabilnost bioekološkega kompleksa), vsaj ciklična sukcesijo v progresivnem razvoju
sestojev in njihovi regeneraciji in seveda, da je tudi
kartirana. In kako naj bi gozdar gospodaril s sestoji na
teh rastiščih preteklih 40 let! in kako naj ravna z njimi
v bodoče? Gozdarska fitocenologija pač , ki zahteva
aplikacijo v prakso.
Neverje1110, kako lahko Ciceron vzpodbudno deluje
tudi po toliko letih! Upam, da v obeh smereh. Pustimo
mu naj se tudi odloča o relevantnosti.
Živko Košir

Prispevki v rubriki Stališča in odmevi, namenjeni odgovoru oz. polemiki na predhodno objavljen prispevek,
praviloma ne smejo presegati dveh strani (največ 8.000 znakov). Avtor izvornega prispevka ima nato možnost
zaključne polemike na eni strani (4.000 znakov).
Prispevki v rubriki Stališča in odmevi naj bodo strokovni in argumentirani, o njihovi objavi pa odloča uredniški
odbor Gozdarskega vestnika.
Uredništvo

Iz

domače

i

Primerjava zakupne pogodbe za deželnoknežje gozdove na tolminskem iz
leta 1767 s koncesijsko pogodbo za državne gozdove iz leta 2001
Edo KOZOROG* . Vitomir MIKULETIČ**
1 UVOD

V zadnjih letih v tolminskem gozdnogospodarskem
območju sistematsko izpopolnjujemo, prevajamo in
obdelujemo bogat fond arhivskega gradiva, zlasti gozdnogospodarske načrte, izdelane v letih od 1770 do
1940. Pri iskanju tega gradiva smo v raznih domačih
in tujih arhivih našli vrsto zanimivih listin, povezanih
z deželnoknežjimi gozdovi na Primorskem iz 18. stoletja. Med dmgim tudi prvo znano zakupno pogodbo

* E. K., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Tolmin, vodja odseka
za gozdnogospodarsko načrtovanje, Tumov drevored 17, 5220
Tolmin, p.p. 42
** V. M., univ.dipl. inž. gozd., Kromberška ulica 14, 5000
Nova Gorica
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v Sloveniji iz leta 1767, ki se je nanašala na državne
gozdove na Tolminskem. Kot kaže, je bila pogodba
eden izmed povodov za izdelavo Flameckovega načrta
leta 1770. Ta je prvi v Sloveniji zastavil trajnostno
gospodarjenje v tolminskih deželnoknežjih gozdovih
za 120 let ob določitvi letne površine oziroma letne
količine lesa za posek. Ohranjeni so tudi načrti lesenih in kamnitih klavž, s pomočjo katerih je zakupnik,
podjetje Santo Businelli, plavilo les do Soče .
Zakupna pogodba je bila najdena ravno v času, ko
so bili izdelani osnutki koncesijskih pogodb za skladove gozdove. Zato se nam je sama ponudila malce
nenavadna ideja: vsebinska prime1java obeh pogodb
med seboj. Pri tem smo se izogibali vrednostnim pri37

mače

in tuje prakse

merjavam, saj so v časovni razliki preko 230 let znatne
sistemske, ekonomske, tehnološke in še kakšne razlike.
Sedanja pogodba se nanaša tudi na Trnovski gozd in
Idrijske gozdove, pogodba iz leta 1767 pa le na težko
dostopne, danes pretežno varovalne tolminske gozdove
- Zadlaz, Slapišče, Krn, Nova in Stara Kneža, Petrovo
Brdo ter Bača. Namen primerjave je zlasti ovrednotenje
pogodbe iz leta 1767 in lažje razumevanje razmer v
gozdarstvu v drugi polovici 18. stoletja.
Zaradi dolžine pogodbe na tem mestu ne moremo
v celoti objaviti, pripravljamo pa knjižno izdajo Flameckovega načrta za Tolminske gozdove, v kateri bi
bilo smiselno objaviti tudi druge zanimive listine in
dokumente iz tega obdobja, saj so vsebinsko zelo po vezam.

2 METODE DELA
Za tovrstne zakupne ali koncesijske pogodbe za
javne (državne in občinske) gozdove različne javnosti pričakujejo , da bodo upoštevale (zagotovile) javni
interes (zagotavljanje ekoloških in socialnih funkcij),
interes države (najmanj pokritje vseh stroškov v zvezi
z gospodarjenjem in upravljanjem), interes izvajalca
(stabilno gospodarjenje v naslednjih desetletjih, ki
zagotavlja socialno varnost zaposlenih in zadostna vlaganja v osnovna sredstva) ter ohranitev gozda (vlaganje
v gozdove, zagotavljanje trajnosti, ohranitev ekološke stabilnosti, danes tudi biotske raznolikosti). Pri
tem je ključen tudi sistem nadzora nad izvajanjem
pogodbe.
Zato smo po posameznih členih ocenjevali število
posameznih konkretnih določb , vezanih na posamezen
interes v obeh pogodbah. Na ta način smo ocenili, kateremu interesu je posamezna pogodba dala prednost. Na
koncu smo opisali posamezne rešitve v obeh pogodbah, pri čemer smo se zaradi časovnih in drugih razlik
izogibali vrednostnim sodbam in primerjavam obeh
pogodb.

3 POUDAREK POSAMEZNIH INTERESOV V
POGODBAH
Primerjava kaže, da je bila pogodba iz leta 1767
dokaj natančna in da ureja vrsto zadev, ki so danes
urejene tudi z drugimi predpisi. V njej smo v 23 členih
našteli kar 36 dokaj natančnih določb, medtem ko smo
v pogodbi iz leta 2001 našteli v 25 členih le 19 določb .
Jlogodba
Iz leta 1767
Iz leta 200 L
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D..olo.čb.e

Stevilo
%
Stevilo
%

. lnt~r:esjavnosti
2
6,5
2
13 3

Interes dl:žave
9
29,0
7

46 7

Pri tem smo v obeh pogodbah izpustili splošne formalne določbe.
Pogodba iz leta 1767 po številu posameznih določb
daje prednosti interesu izvajalca (41,7%), nato interesu
države (29,0%), ohranitvi gozdov (16,9) in nazadnje
interesu javnosti (6,5%).
Pogodba iz leta 2001 daje največji poudarek interesu države (46,7%), nato interesu izvajalca (33,3%),
interesu javnosti ( 13,3%) in nazadnje ohranitvi gozdov
(6,7%).
Posamezni interesi se v pogodbi iz leta 1767 odražajo v sledečih določbah:
Interes javnosti je bil izražen zlasti zru:adi strateškega pomena, ki so ga imeli gozdovi v tistem času.
Tako je lahko država v primeru potreb brez poprejšnjega soglasja zakupnika vzela les iz zakupnih gozdov
za splošno korist (za popravilo mostov, cest, gradu in
stavb). Pogodba je tudi zaščitila domačo delovno silo,
tako da je dovoljevala zaposlovanje tujih delavcev le,
dokler domači niso bili dovolj usposobljeni za določeno delo.
Interes države je izražen na sledeč način: država
si je zagotovila stalno zakupnino, ki je bila vnaprej
določena za celotno dobo zakupne pogodbe. Enako
je bila vnaprej določena tudi odškodnina za posek v
gozdovih, na katere se zakupna pogodba ni posebej
nanašala. Zakupnika je tudi obvezala, katere sortimente
mora izdelovati. Za les, ki je bil v pomanjkanju (npr.
macesen) je pogodba določala dvojno pristojbino. Da
ne bi bila država prikrajšana za plačilo pri pristojbini,
je gozdni urad po končanem plavljenju na skladiščih
premeril vse sortimente. Pred vsakim plavljenjern je
moral zakupnik gozdni urad obvestiti zaradi potrebnih zavarovalnih ukrepov. V si delavci so spadali pod
jurisdikcijo gozdnega urada. Zakupnikje lahko oddal
posamezno pravico drugemu izvajalcu le s soglasjem
države. Če bi zakupnik našel pri sečnji rudo ali skrite
zaklade, so ti last države, saj se je zakupnina nanašala
le na »prostor nad panjem«.
Interesu izvajalca je bilo zaradi zahtevnosti projekta (izkoriščanje težko dostopnih tolminskih gozdov)
namenjenih precej določb. Vse izdelane sortimente je
lahko izvažal oziroma prodal, Iq er je mogel. Zakupnjk
je lahko »V interesu posla« na določenih površinah
tudi pasel drobnico. Plačila zakupnine je bil za dve leti
oproščen, nato pa je vsako leto moral plačati desetino
Inte.resjz:v.ai.al~a

15
48,4
5
33,3

Ohranitev gozdov
5
16,1

Nadzor
5

l

4

67

SkuR_~
36
100
19
100
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vrednosti zakupnine. Za sečnje v gozdovih, ki niso bile
del zakupne pogodbe in so bile izvedene po navodilih
gozdnega urada iz gojitvenih potreb, se mu je pristojbina vrnila, če zakupnik teh sortimentov ni mogel prodati. Za ta les je bil zakupnik oproščen vseh mitnin,
izvažal pa je lahko tudi po morju. Za celoten posekan
les je imel zakupnik pravico svobodno in po mih volji
plaviti les po reki Soči in drugih rekah ter morju. Ker
je moral zakupnik šele zgraditi vse objekte za spravilo lesa (grablje, žage, skladišča za les, vodne bazene,
klavže in drče), je lahko les za te objekte dobil brez~
plačna, brez plačila pristojbin in davščin. Država in
gozdni urad sta mu pri tem nudila vso potrebno pomoč
vključno z nekaterimi zemljišči za določene objekte.
Pri plavljenju lesa je zakupniku država zagotavljala
pomoč pri izvajanju določbe, da morajo med plav ljenjem imeti odprte zapornice vse žage. Gozdni urad
je moral kaznovati vsakega, ki je neupravičeno sekal
v zakupnih gozdovih ali uporabljal zakupnikove objekte za spravilo. Če bi zakupnik našel rudo ali druge
zaklade, bi imel prednostno pravico pri izkoriščanju
le-teh v skladu z veljavnimi rudarskimi predpisi. Prednostno pravico je imel zakupnik tudi pri podpisu nove
zakupne pogodbe, ko je ta potekla. V nasprotnem primeru mu je država zagotavljala plačilo odškodnine za
vse uporabne objekte, ki bi jih država v bodoče potrebovala.
Ohranitev gozda je v pogodbi kar nekajkrat omenjena, zlasti zato, ker so bili predpisi o gospodarjenju z
gozdovi takrat še pomanjkljivi. Flameckov načrt, kije
to področje podrobneje določal, pa je bil izdelan šele
tri leta po podpisu pogodbe. Tako pogodba določa, da
se lahko seka po navodilih gozdnega urada samo za
sečnjo zrel les, pri čemer pa mora biti vsako drevo
posebej odkazano. Vsako sečišče mora biti zaradi pospeševanja mladja skrbno pospravljeno, les paje potrebno kar najbolje izkoristiti. Pustiti je potrebno mladje
in semenska drevesa za obnovo gozda. Paša kozje bila
takrat (tudi za zakupnika) popolnoma prepovedana,

Vrsta pogodbe
Zakupnik oz. koncesionar
Koncendent
Doba.veljavnosti
Površina gozdov
Letni možni_j)_osek
Višina zakupnine oz. koncesijska
odškodnina
Okvirna zakupnina oz. koncesijska
odškodnina
Način plačila
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drevje, kjer je potekala sečnja ah kjer je bil gozd že
pomlajen ali se je mladje šele pojavljalo.
Nadzoru daje pogodba velik poudarek, taje v celoti
prepuščen gozdnemu uradu, ki je imel velika pooblastila. Tako je lahko gozdni urad pripravil novo seči
šče šele takrat, ko je bilo prejšnje urejeno skladno s
pogodbo. Gozdni urad je opravljal nadzor sečišča, plavljenja lesa po rekah (zakupnik gaje moral o tem obve~
ščati) in izmera sortimentov, ki so prispeli do skladišč
in za katere je bila plačana pristojbina (taje pripadala
gozdnemu uradu). Dajal je tudi druga potrebna navodila in kaznoval tiste, ki so neupravičeno sekali les ali
uporabljali spravilne naprave.

4 OPIS POSAMEZNIH REŠITEV V OBEH
POGODBAH
Presenetljiva je navidezna podobnost višine zakupnine in koncesijske odškodnine. V resnici pa je primerjava, ki je bila opravljena glede na ceno drv na
panju takrat in danes pokazala, da je bila zakupnina
takrat kar visoka. V izredno slabih, marsikje tudi prepadnih in nedostopnih gozdovih, je moral zakupnik
predhodno izdelati vse potrebne objekte (klavže, drče,
žage, ureditev strug za plavljenje ipd.).

5 IZVAJANJE ZAKUPNE POGODBE
O izvajanju zakupne pogodbe nam priča nekaj
dokumentov, pomembno paje tudi zato, ker je od tega
odvisno tudi izvajanje Flameckovega načrta (evidence
o tem namreč ne obstajajo).
Zakupno pogodbo omenja že Flameckov načrt. V
uvodu načrta Flameck ugotavlja, da »bo spravilo lesa
in plavljenje iz teh odročnih gozdov povezano z veliko
truda in nemalimi stroški. To povečuje tudi dejstvo,
da ti gozdovi ne ležijo skupaj, temveč so zelo daleč
narazen«.
Očitno je družba Businelli začela s sečnjo v gozdovih v dolini Tolminke, saj so tu najprej zgradili klavže,

Pogodba iz leta 1767
Zakupna (21 členov)
Družba lastnika San to Businelli
Višji _g_ozdni urad v Gorici
28let
1.612 ha
1.119 m3
Fiksna (5.000 goldinarjev)
245 SIT/m3

Pogodbajz leta 2001
Koncesijska (25 členov)
Soško gozdno go~odarstvo Tolmin, d.d
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
20 let
35.501 ha
102.129m3
Določena vsako leto na podlagi
letnega aneksa k pogodbi
350 SITJml

V desetih letnih zneskih z odlogom
plačila v prvih dveh letih

V akontativnih mesečnih meskih, s
poračunom razlike ob koncu leta
39

mače
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ki so vri sane tudi v kartne priloge Flameckovega načrta
(Weniselli, Grottger, 1770). >> . • . od te zadnje in prejšnje
površine je na temelju pogodbe z Businellijevo družbo
po plipovedovanju v treh letih ne vračunajoč lesa, vgrajenega v klavže, bilo spravljeno 12.739 žagovcev ali
posekano hlodov 2 112 sežnjev. Zaradi zelo visokih
skal je bilo spravilo hlodov nad omenjeno zapornice
(klavžami) silno mučno in jih je bilo treba večinoma
spuščati s pomočjo v1vi .. .,«piše Flameck v svojem
načrtu.

O težavah finne Businelli pri izkoriščanju tolminskih gozdov govorita tudi dve pismi, prvo
cesarsko-kraljevega ministerialnega bankalnega sveta
krajinski bankalni upravi (1773) in pismo gozdnega
urada v Gorici bankalni upravi (1778). Navedba »da
se les iz Tolminskih gozdov sploh ne da spraviti ven in
izkoristiti, kakor se je pokazalo pri nesrečnem koncu
Businellijevega podjetja, ki se je zgodil prav v času
Flameckove operacije« jasno kaže, da se je izkorišča
nje tolminskih deželnoknežjih gozdov prenehalo približno po 3-4 letih po podpisu zakupne pogodbe, torej
že dobro leto potem, ko je moralo podjetje začeti plačevati letno zakupnino.
O izvajanju zakupne pogodbe piše tudi zgodovinar Simon Rutar v znanem delu Zgodovina Tolminske (RUTAR 1880, s. 155), vendar napačno navaja
višino zakupnine 1000 goldinarjev. »Teh lepih pravic
se je društvo Businelli popolnoma posluževala. Pri
tem podjetju imelo je sijajen dobiček, kakoršnega se
neso bili družabniki nadjah,« je popolnoma napačno
zaključil Rutar, saj ni razpolagal z vsemi dokumenti,
niti ni poznal Flameckovega načrta.
In kako bo z izvajanjem koncesijske pogodbe
danes? Glede na to da bo višina koncesijske odškodnine določena vsako leto na podlagi letnega aneksa
k pogodbi, se bo vsekakor možno prilagajati in zniževati previsoke stroške z opuščanjem sečnje v težje
dostopnih gozdovih, ki imajo na tolminskem pretežno
varovalni pomen, del teb gozdov paje tudi v Triglavskem narodnem parku. Zato vsekakor upamo, da bo
uspešnost koncesionarja pri gospodarjenju večja, kot je
bila uspešnost podjetja Businelli pred dobrimi 240-imi
leti.
6 ZAKLJUČKI

Kljub veliki časovni razliki in popolnoma drugadružbenim, ekonomskim in drugim razmeram
.lahko vendarle med zakupne pogodbo iz leta 1767 in
'osnutkom koncesijske pogodbe iz leta 2001 za sečnjo
v državnih gozdovih na Tolminskem potegnemo vrsto
vzporednic. Še več, nekatere določbe v zakupni pogo.čnim
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dbi iz leta 1767 so tudi za današnji čas presenetljivo
aktualne.
V obeh pogodbah je zaslediti vse štiri interese Uavnosti, države, izvajalca in ohranitev gozda), ki so poudarjeni glede na potrebe časa, v katerem sta pogodbi
nastali. Obe pogodbi sta dali ustrezen poudarek tudi
nadzoru. Kljub temu da je v pogodbi iz leta 1767 skoraj
50% določb namenjenih bonitetam zakupniku zaradi
težavnega spravila, je dobra tri leta po podpisu pogodbe
in kmalu po izdelavi Flameckovega načrta družba Businelli propadla. Simon Rutar pri tem v svoji znameniti
knjigi napačno oce1~uje gospodarjenje kot zelo uspešno, saj mu niso bile znane nekatere pomembne listine. Vzrok so bile težke spravilne razmere, kar je bilo
gotovo ključno tudi za (ne)izvajanje Flameckovega
načtta, ki je bil sicer izdelan za sečnjo »na vse večne
čase« (auf perpetuirliche Zeitten geschlagen werden
konnenden Holtz Quanti eruiret worden).
Pogodba iz leta 1767 je velikega pomena tudi zato,
ker je avtentičen odraz organiziranosti gozdarstva v
dmgi polovici 18. stoletja. V grobem bi lahko potegnili
vrsto vzporednic z današnjim sistemom organiziranosti. V obeh primerih so dela v državnih gozdovih opravljala izvajalska podjetja, javna pooblastila za nekatera
dela pa državne institucije. Daljnega leta 1767 je bil to
Višji gozdni urad v Gorici, danes pa so pristojnosti razdeljene v državnih gozdovih med Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov RS, Zavod za gozdove Slovenije in
inšpekcijsko službo, kar je vsekakor zaradi drobljenja
javnih služb manj učinkovito in racionalno. Tudi obseg
del z javnimi pooblastili je bil podoben: gozdnogospodarsko načrtovanje, odkazilo »prav vsakega drevesa«,
oddaja del izvajalcem, priprava in prevzem sečišč. Razlika je le pri nadzoru: v letu 1767 je imel celoten nadzor
gozdni urad, danes je ta razdeljen med inšpekcijsko
službo in Zavod za gozdove Slovenije, ki ima nekatera
pooblastila že po samem zakonu o gozdovih, delno
pa jih pridobi od SKZG s posebno pogodbo. Javna
pooblastila so bila v tistem času razširjena, saj so se
nanašala celo na dajanje dovoljenj za plavljenje po
rekah in nadzor le-tega, oprostitev mitnin in davščin
ter še kaj .
Propad družbe Businelli pomeni konec za gozdarstvo zelo pomembnega obdobja, ki se je začelo leta
1736, ko so bili deželnoknežji gozdovi na tolminskem
prvič razmejeni po večstoletnem nenadzorovanem izsekava nju. Prav zaradi takega stanja gozdov in obenem
velikih potreb po lesu v Gorici in Trstu se je ravno na
Tolminskem začelo zelo zgodaj trajnostno in načrtno
gospodariti. Na žalost pa takega pristopa ekonomike
gospodarjenja tolminski gozdovi zaradi težkih spraGozdV 60 (2002) 1
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vilnib razmer niso prenesli, zato se načrtno gospodarjenje po propadu družbe Businelli ni izvajalo kljub
izdelanemu načrtu. Nove možnosti so se odprle šele
z uvajanjem žičnega spravila lesa v začetku 20. stoletja.
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Nihalka v Bohinju, kulturni spomenik državnega pomena
Vlad imir V ILMAN*

Uvod
Dne 22. septembra 1953, proti koncu rednega obratovanja naprave, je Franjo Baš, prvi ravnatelj Tehniškega muzeja Slovenije, naslovil na tedanji Zavod za
spomeniško varstvo LRS pisno pobudo za razglasitev
Pantzove gozdarske gravitacijske žičnice v Blatnem
grabnu v Soteski v Bohinju za tehniški kulturni spomenik. Istega leta je to pobudo dodatno utemeljil, za
razglasitev pa je pridobil tudi Gozdno gospodarstvo
Bled in Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo LRS.
Ljudski odbor mestne občine Bled je 23. decembra
1953 podal soglasje k tej pobudi. Iz neznanih razlogov
pa Zavod za spomeniško varstvo LRS ni dokončno
izvedel vseh priprav za fonnalno razglasitev, tako da
do nje tedaj ni prišlo. 1

* mag. V. V, višji kustos, Tehniški muzej Slovenije, SLO
1

Dokumentacija gozdarskega oddelka TMS, mapa Pantzova

žičnica

~

Uradni list RS, št. 66/2001, str. 6735
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov
ter naravnih znamenitosti na . območju občine Tolmin, Uradno
glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5, 6. 6.l990,
str. 147
J
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V letu 1999 je gozdarski oddelek Tehniškega
muzeja Slovenije ponovno in še intenzivneje sprožil
pobudo za razglasitev in pripravil strokovne podlage za
izvedbo postopka razglasitve. Sam postopek sta izpeljala pristojni Zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Kranju in pristojna služba na Ministrstvu
za kulturo RS. Dne 26. julija 2001 je Vlada republike
Slovenije izdala odlok o razglasitvi Pantzove žičnice
v Blatnem grabnu za kulturni spomenik državnega
pomena z lastnostmi tehniškega spomenika. 2 Prvotna
pobuda Franja Baša se je po dolgih 48letih uresničila,
pomembno poslanstvo gozdarskega oddelka Tehniškega muzeja Slovenije pa se je udejanila na najvišji,
to je na državni ravni.
Samotežna enovrvna gozdarska žičnica v Blatnem
grabnu v Soteski je edini tovrstni še ohranjeni objekt
na svetu. Naša profesionalna in moralna dolžnost je, da
ohranimo in zavarujemo objekt, ki po svojem pomenu
nesporno sodi v zakladnico svetovne tehniške dediščine. Razen Pantzove nihal ke je v Sloveniji ohranjena
in zaščitena le še spodnja postaja krožne gravitacijske žičnice Golobar na Tolminskem. 3 Tolminkaje v primetjavi z bohinjsko nihalko glede časa postavitve, kon41
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strukcijskih elementov in dolžine obratovanja drugačna
naprava. Skupni točki sta jima predvsem namembnost
in samotežnost.

Lambert von Pantz in Kranjska industrijska družba
Osrednja osebnost Kranjske industrijske družbe
(KID) v obdobju prvih dvajsetih let delovanja družbe,
to je med letoma 1869 in 1889, je bil njen prvi tehniški direktor, Lambert von Pantz, pionir metalurgije
in gravitacijskega žičničarstva na Slovenskem. Pantz
je bil tista naravnost genialna oseba, ki je nesporno
soustvarjala industrijsko revolucijo v metalurgiji na
Gorenjskem. Kljub pomanjkljivi fonnalni izobrazbi so
njegove iznajdbe vsekakor presegale kranjske in celo
avstro-ogrske meje in ga uvrščale ob bok evropske
in tudi svetovne tehniške inteligence. KID je za Pantzovo iznajdba proizvodnje kakovostnega feromangana
v visokih pečeh prejela 22 mednarodnih priznanj, med
katerimi najvidneje izstopata dve, priznanje na svetovni
razstavi na Dunaju leta 1873 in na mednarodni svetovni
razstavi v Philadelphiji leta 1876, ob 1OO-letnici ustanovitve Združenih držav Amerike. Navedena mednarodna priznanja so z ozirom na razpoložljive naravne
resurse kraja, stopnjo razvitosti proizvajalnih sil in
družbenih odnosov ter dosegljive vire kapitala najbolj
nazoren dokaz nadpovprečne sposobnosti in delavnosti vodstva KID, ki sta v pogojih večstoletne fužinarske tradicije kraja prišli do mednarodno primerljive
uveljavitve. Družba je kljub izjemno ostri mednarodni
konkurenci razmeroma uspešno prodajala svoje izdelke
na številnih evropskih in daljnih svetovnih tržiščih.
Levji delež pri mednarodni uveljavitvi družbe je prispeval ravno Lambert von Pantz (slika 1).
V članku ne bomo podrobneje predstavili Pantza
kot metalurga, temveč kot žičničarskega konstmktorja.
Njegova konstntkcija enovrvne samo težne tovorne žič
nice je leta 1873 predstavljala tehniške noviteto, ki so
jo navajali v tedanji in kasnejši žičničarski literaturi.
Patentni urad na Dunaju je njegovo inovacij o patentiral
za obdobje 1O let na ozemlju celotne avstro-ogrske
monarhije. Kakovost gorenjskega jekla se je s Pantzovim odkritjem proizvodnje feromangana v visokih
pečeh nesporno izboljšala, problem majhnih količin
proizvodnje pa je ostal. Ključno težavo je predstavljalo spravilo rude in oglja z visokogorskih rudišč in
gozdov do fužinarskih obratov v dolini, ki so jih gradili ob rekah ali večjih potokih, kjer so lahko izkoriščali pogonsko silo vode. Prenašanje surovin v jerbasih,
nahrbtnikih in vrečah ali prevažanje s primitivnimi
vozovi in saruni je bilo zamudno in naporno delo, ki
je bilo v veliki meri odvisno od vremenskih razmer.
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Gorske poti in kolovozi so bili po vsakem večjem
neurju skorajda neprehodni, njihovo popravilo pa je
bilo dolgotrajno in drago. Zamude pri dostavi surovin
do fužin so močno hromi le delo. Neredna dobava surovin ni omogočala sodobne organizacije proizvodnje,
zato je leta 1872 Pantz predlagal upravnemu odboru
KID gradnjo prve gravitacijske žičnice za spravilo
manganove rude z Begunjščice. 4
V drugi polovici 19. stoletja so bile žičnice tehniška
novost in so pomenile vprašanje tehničnega oziroma
tehnološkega prestiža. KID je imela v Lambertu von
Pantzu žičničarskega konstruktorja svetovnega fonnata.
Sočasnost oziroma minimalni časovni zamiki njegovih
konstrukcijskih rešitev za tehničnimi izvedbami drugih
evropskih in svetovnih projektantov podajajo trdno podlago podmeni, da je do potankosti obvladal konstruk·
cij sko problematiko glede na statične, organizacijske in
finančne zahteve projekta, daje poznal tedanjo tehniške
literaturo in da se je praktično seznanil z eno ali več
različnimi žičničarskimi napravami, še predenje nastopil delo v Zoisovih fužinah v Bohinjski Bistrici. Med
svojim službovanjem v KID je Pantz skonstruiral in
zgradil pet transportnih žičnic, eno rudarsko in štiri gozdarske. Eno z Begunjščice za spravilo manganove rude
(1873), dve za spravilo oglja in hlodovine z Jelovice v
Pokorite (1876) in v Blatni graben (1883), eno s Pokljuke v Mokri log (1889) in eno tik ob slapu Savica s

Slika l : PIVi tehnični direktor Kranjske industrijske družbe Lam·
bert von Pantz (fototeka Muzeja Jesenice)
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Komarče v Ukanc (1883). Zlasti slednja je predstavljala
v času svoje postavitve tehniški podvig, saj je preči1a
prib!. 500 m visoko, strmo in prepadne steno v Ukancu. 5
Žičnice so pomenile nadvse uspešno tehniške inovacij o,
ki bi lahko Pantzu zagotovila samostojno podjetniško
pot, za katero se ni odločil. Njegova prioriteta je ostala
metalurgija, kateri je namenil največ delovne energije.
Močno gospodarsko krizo v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja je KJD blaži la z intenzivnejšim
izkoriščanjem gorenjskih gozdov. Leta 1870 je novoustanovljena družba odkupila od Zoisovih dedičev in
veleposestnika Ruarda vsa posestva, obrate in gozdne
komplekse bohinjskega in gornjesavskega predela.
Velika gozdna posest ni bi la načrtno gospodarsko izkoriščena in je predstavljala nutev kapitaL Ogromne količine doraslega tehničnega lesa iglavcev in listavcev so
bile v odročnejših gozdnih kompleksih skorajda nedotaknjene. Osnovni razlog nizke intenzitete izkoriščanja
gozdov je bilo pomanjkanje prometnic. Leta 1875 se je
upravni odbor KID odločil za intenzivnejše izkorišča
nje gozdov, ker je družba potrebovala altemativne vire
prihodkov, ker so bili lastniki velike in neizkoriščene
surovinske baze gorenjskih gozdov, ker so leta 1870
dogradili gorenjsko železnico in končno tudi zato, ker
je Pantz obvladal tehniko konstruiranja žičnic. Bohinjske gozdarske žičnice so bile glede na tehnično izvedbo poenostavljene kopije rudniške žičnice na Begunjščico. Bile so gravitacijske nihalke, imele so enojne
nosi Ine vrvi in po dve vlačilni vrvi, stožčaste ali valjaste
navojne bobne za vlačilke, čelj ustne in vetrne zavore za
zaviranje in posebna izogibališča za srečanja spušča
jočih in dvigajočih se vozičkov. Žičnice so se uporabljale za transport hlodovine in posebnih vreč za oglje,
kasneje tudi lubja. Izjemno pomembni lastnosti teh
naprav sta bili preprosto rokovanje in razmeroma nizki
stroški vzdrževanja.
Ena najpomembnejših pomanjkljivosti Pantzovih
žičnic je bila nizka učinkovitost kot posledica same
konstrukcije naprave. Dva vozička sta izmenično prepeljala v dolino od 30 do 35 m3 blodovine dnevno.
Razen tega so v gozdni proizvodnji nastopale konice,
zato so takrat nastajali veliki zastoji lesa ob zgornjih
postajah. Ta ozka grla so najpogosteje blaži li z nočnim
4
Arhiv Muzeja Jesnice, fond. KrD, fasc. Zapisniki sej upravnega odbora (14 . 3. 1872)
l Igor Smolej, Žičnica na Komarčo, Preseki, št. 4, 1984, glasilo GG Bled
6 Michael Buberl, Drahtseilforderung im forstlichen Betriebe,
Wien 1884, str. 321
7
Arhiv Muzeja Jesenice, fond KlO, fasc. Zapisniki sej upravnega odbora ( 13. 3. 1883)
s Buberl 1884 (op. 6), str. 316
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delom. Stroški žičničarskega spravila so bili konstantni
in neprimerno nižji kot pri animalnem spravi lu lesa po
okoliških poteh. Le ob močnem sneženju in nočnem
delu so se zvišali za polovico.
Gozdarska žičnica v Blatnem grabnu (1883-1964)

Do danes se je od vseh petih Pantzovih žičnic ohranila samo tista v Blatnem grabnu v Soteski v Bohinju.
Z zgodovinskega in tehniškega stališča je unikat. Ni
nam znano, ali obstajajo v Evropi in tudi na svetu istonamenski objekti, ki bi jo prekašali glede starosti ali
ohranjenosti. Obstaja več razlogov, zakaj se je ravno ta
žičnica ohranila, vse druge pa so prenehale obratovati
in so jih demontirati že pred nekaj desetletji, tisto na
Komarči pa že leta 1900. Najpomembnejši je ta, da so
razmeroma pozno zgradili sodobno gozdno cesto na
Jelovice. Pomembna je bila neposredna bližina žage
in železniške postaje v Soteski ter magistralna cesta
Bled-Bohinjska Bistrica.
Napravo so dogradili marca 1883. Stala je 6.3 80
goldinarjev. Upravni odbor KID je Pantzu dodelil l OO
goldinarjev nagrade. Skupna višinska razlika znaša 330
m, od spodnje postaje do izogibališča 135 m, od tu
do vrha 165 m. Nosilna vrv je debela 28 mm, vlačilni
vrvi pa 8 mm. Dolžina nosilke brez povesov je 658
m, v spodnjem sektorju 304m in v zgornjem 354m.
Pomemben konstrukcijski element žičnice je naprava
za vijačno napenjanje nosilke. Konstruktor je z upoštevanjem varnostnega koeficienta zagotavljal varen
transport hlodov klasične dolžine 4 m in premera 63
cm, to je 1 m 3• Prelomna trdnost nosilke je znašala 50
ton. 8
Žičnica je redno obratovala do leta 1953, naslednjih
11 let pa le občasno. Nočno delo je bilo ob sezonskih
konicah pogosto, zlasti v pozni jeseni in pozni pomladi.
Zmogljivost spravila naprave je bila znatno manjša od

Slika 2: Skladovnica hlodovine ob spodnji postaji žičnice med
obema svetovnima vojnama (fototeka Tehniškega muzeja Slovenije)
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intenzitete dovoza lesa do naklada Ine postaje. Takrat so
ob zgornji postaji nagnnadili tudi do 500m 3. Podobna
situacija se je ponovila tudi na spodnji postaji, ker žaga
v Soteski ni utegnila sproti razžagati vsega spravljenega
lesa (slika 2).
Na napravi so delali povprečno šti1je žičničatji, dva
nakladača in zavirač na zgomji postaji in razkladač
na spodnji postaji (slika 3). Razklada ču je izjemoma
priskočil na pomoč še en delavec, zlasti pri debeli hlodovini ali spravilu vreč z ogljem. Najbolj odgovorno
nalogo je imel zavirač. Čeprav so imele vse Pantzove
žičnice montirane vetme zavore, so vetmo zavoro na
tej v Blatnem grabnu zaradi hrupa in prepi ha odstranili.
Tako so zavirali le s čeljustno pasasto zavoro, kar je
tetjalo od zavirača izostren občutek za hitrost spuščanja
vozička. Dvoutorna kolesca vozičkov so imela to slabo

kladali hlodovina, in v drugi del, kjer so razkladati
vreče z ogljem v pokrito oglarsko deponijo. Posadka
na obeh postajah si je sprva medsebojno izmenjavala
operativne ukaze z dogovorjenim številom udarcev po
nosilki, kasneje pa z indukcijskim telefonom.
Spravilo lesa do zgornje postaje žičnice so vršili
bohinjski furmani. Teh ni nikoli primanjkovalo, celo
nasprotno. Na Jelovici je med obema vojnama delalo
več kot 40 furmanov in prav toliko sekačev. Slednji
so bili akordantje. Zakupnik sečnje, ki je bil pogosto
tudi najemnik žage v Soteski, je izbiral fmmane glede
na najcenejša ponudbo na tajni 1icitaciji. 1°Funnan je
dnevno opravil s konjsko vprego 1 do 3 vožnje, odvisno
od razdalje sečišča do žičnice. Hlode je na eni strani
naložil na sani ali na prednjo kolesno premo, zadaj so
se običajno vlekli po tleh. Tak tovor je najpogosteje
znašal poldrugi kubik.
Tehniški muzej Slovenije in Pantzova

Slika 3: Nakladača in zavirač pri delu tik po 2. svetovni vojni
(fototeka Muzeja novejše zgodovine Ljubljana)

lastnost, da so zlahka iztirila, zlasti pri prehodu kolesca
z vrvi na timico v izogibališču. Da je do iztirjanj
prihajalo tudi vzdolž cele trase, dokazujejo številni
hlodi v hudourniški strugi Blatnega grabna, ki ležijo tu
že desetletja. Navkljub nevarnosti iztirjanja se Anton
Sodja, domačin iz Jereke, dobro spominja fantovskih
let, ko so ga večkrat posadili na tovor na vozičku ter ga
spustili v dolino. V primerih vožnje tovorov s »šoferjem« so le nekoliko bolj zavirali. Sodja pravi, da se je
preprosto ulegel na hlade in se oprijel verige. Občutki
so bili baje imenitni, le podlaga je bila trda. 9
Zgornja in spodnja postaja sta imeli poldrugi meter
vrtljivih tirnic. Te so na zgornji postaji omogočale lažje
nakladanje hlodovine z nakladalnim vzvodom, na spodnji pa usmetjanjc vozička v del stavbe, kjer so razNavedbe Antona Sodje z dne 15. 9. 2001
Ivan Veber, Gozdovi'bohinjskih fužinarjev, Bled 1986, str. 26
11 Dogovor o upravi žičnice v Blatnem grabnu v svojstvu
kulturnozgodovinskega spomenika, 23. 12. 1953, tipkopis, dola.lmentacija gozdarskega oddelka TMS, mapa Pantzova žičnica
9

10
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Kot je ome1~eno v uvodu, seje Tehniški muzej Slovenije v proces ohranjanja in zaščite Pantzove žičnice
vključil že leta 1953. Tedaj so novozgrajene gozdne
ceste vedno močneje razbremenjevale gravitacijske
žičnice, ki zaradi nizke storilnosti niso bile kos potrebam naraščajoče lesne industrije. Zanimiv je ohrarijen
zapisnik sestanka z dne 23 . decembra 1953. Takrat
so se na sedežu Gozdnega gospodarstva Bled sestali
njen direktor Pavel Tolar, »tehnični« Jurij Hočevar,
ravnatelj Tehniškega muzeja, Franjo Baš, in upravnik
Gozdarskega, lesnoindustrijskega in lovskega muzeja v
Bistri, Mirko Šušteršič. Sklenili in podpisali so »dogovor o upravi žičnice Blatni graben v svojstvu kulturnozgodovinskega spomenika«, ki je imel sedem točk.
Določale so, da Gozdno gospodarstvo Bled prevzame v
upravo kultumo-zgodovinski spomenik žičnice v Blatnem grabnu na pobočju Jelovice, da skrbi za njeno
redno vzdrževanje, da lahko uporablja napravo za spravilo lesa iz najbližnje okolice, da izvaja popravila v
skladu in z dogovorm z Zavodom za spomeniško varstvo LRS, da bo za potrebna popravila predložilo predračune spomeniški komisiji pri OLO RadovUica zaradi
zagotovitve potrebnih sredstev ter da bodo v sporazumu z Zavodom za spomeniško varstvo LRS in Gozdarskim inštitutom Slovenije okrajni in krajevni turistični in prosvetni organi poskrbeli za popularizacijo
žičnice kot gozdnotehniškega spomenika. 11
Iz predhodnega je razvidno, da je Tehniski muzej
Slovenije pristopil k ohranjanju naprave zelo elegantno. Sprožil je postopek za njeno zakonsko in tudi
fizično zaščito, vendar je konkretne delovne zadolžitve široko razpršil. Gozdnemu gospodarstvu Bled je
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»poveril<< skrb za fizično vzdrževanje objekta, spomeniški komisiji pri OLO Radovljica finančno problematiko, Zavodu za spomeniško varstvo LRS strokovna
spomeniškovarstvena vprašanja, Gozdarskem inštitutu
Slovenije, turistični in prosvetni stroki pa popularizacijo spomenika. Prvi ravnatelj Tehniškega muzeja
Slovenije, Franjo Baš, je bil znan zagovornik decentraliziranega muzealstva, muzelastva »in situ«, torej
takšnega, ki »ima v svojih zbirkah čim manj starin in na
terenu čim več spomenikov«. Primer Pantzove žičnice
to nazorno dokazuje, vendar tudi kaže na dejstvo, da je
Tehniški muzej Slovenije že v času svoje ustanovitve
praktično izvajal naloge s področja matičnosti državnega muzeja. Spodbujal je ohranjanje izjemne tehniške
dediščine na Slovenskem in po svojih močeh pomagal
pri oblikovanju »logistike«, ki je bila potrebna za njeno
trajnejšo zaščito.
Po smrti prvega ravnatelja Tehniškega muzeja Slovenije, Franja Baša, je žičnica sameva la skoraj 1O let,
nakar je Matjan Vidmar, drugi direktor muzeja, izvedel
nekaj pomembnih ukrepov za zaščito žičnice. Verjetno je bila najpomembnejša dokumentacijska obdelava
naprave. Nekdanji zunanji sodelavec muzeja Miloš
Mehora se je leta 1972 prvič seznanil z napravo. V
tistem času je že vidno propadala (foto 4). Mehora je
natančno premeril in izdelal tehniške risbe zgornje,
srednje in spodnje postaje, zlasti slednje. Nekaj časa
je med gozdarji Gozdnega gospodarstva Bled veljalo
prepričanje, da vse tri postaje žičnice ne bo mogoče
dolgo časa ohraniti v zadovoljivem stanju oziroma
da bi bilo vzdrževanje vseh treh postaj preveč drago.
Zaradi tega so nameravali podreti zgornjo in srednjo
postajo, njuna mehanizma pa prenesti v spodnjo. 12 Tej
nameri je direktor Vidmar nasprotoval. Iz dopisa Kulturni skupnosti Radovljica je razvidno, da si je temeljito
ogledal vse tri postaje in se odločno zavzel za ohranitev
vseh treh objektov. Tako obsežen delovni poseg je bi 1
izvedljiv tako, da so zdmžili predvidena sredstva rednih
vzdrževalnih del za leta 1973, 1974 in 1975. 13
Nekaj let po zaključku občasnega obratovanja naprave, torej po letu 1964, sta dež in visok sneg oslabila
posamezne podporne stebre spodnje postaje. Visoke
vzdolžne sile v napeti nosilki so pričele vidno in
12
Miloš Mehora, Poročilo o izvršeni dokumentacijski obdelavi objektov Pantzove žičnice, 8. Il. 1972, ttpkopis, dokumentacija gozdarskega oddelka TMS, mapa Pantzova žičnica
13
Dopis TMS Kultum1 skupnosti Radovljica z dne 3. 2. 1975,
tipkopis, dokumentacija gozdarskega oddelka TMS, mapa Pantzova žičnica
14 Stojan Ribnikar, Poročilo o pregledu spodnje postaje Pantzove žičnice v Soteski, 2 J. 12. 1972, tipkopis, dokumentacija
gozdarskega oddelka TMS, mapa Pantzova žičnica
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Sli ka 4: Propadajoča in zaraščena zgomja postaja
1972 (foto Mehora, 1972)

žičnice

leta

nevarno nagibati celoten objekt v smeri glavnih silnic.
Zaradi tega je direktor Vidmar zaprosil statika Stojana
Ribnikarja za oceno statične stabilnosti zgradbe. Iz
ohranjenega poročila je razvidno, da se je zgradba nagnila za 6% v smeri silnic v nosilni vrvi, posamezni
nosilni stebri ob rampi pa so se premaknili iz ležišča
za več kot 30 cm. Večina nosilnih stebrov na betonskih
postavkihje preperela do višine 1 m, prav tako tudi tisti
nosilni elementi strešne konstmkcije, kijihje zamakal
dež. Statik je predvidel uporabo močnih vitlov in hidravličnih puš za izravnavo nastalih defonnacij, temeljito diagonalno povezavo celotne nosilne konstrukcije,
odstranitev vseh preperelih elementov konstrukcije,
zamenjavo vse strešne kritine in obnovo zunanjih sten.
V grobem je ocenil, da bi predvidena sanacija objekta
stala okoli 150.000 din. 14 Na žalost ni ohranjeno poročilo o samem poteku sanacijskih del objekta. Iz pričevanja direktorja Vidmarja in nekdanjega zunanjega
sodelavca Mehore vemo, da so na spodnji postaji zamenjali strešne kritino na sevemi strani objekta, nekaj
najpreperelejših nosilnih stebrov ter zasidrali celotno
zgradbo. Preprosteje povedano, okoli nosilnih konstrukcijskih elementov spodnje postaje so pritrdili močno
jeklenico, kije bila sidra na v nasprotni smeri silnicam
v nosilni vrvi. Na ta način so preprečili zmšenje spodnje postaje oziroma celotnega sistema. Na srednji in
zgornji postaji so zamenjali dotrajano strešne kritino
z novimi skodlami. Dela so izvedli delavci Gozdnega
gospodarstva Bled in posamezni pogodbeni obrtniki
iz Bohinja.
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Med letoma 1975 in 1987 Tehniški muzej Slovenije
ni načrtoval niti izvedel pomembnejših obnovitvenih
oz. restavratorskih del na objektih žičnice, saj niso bila
potrebna. Predhodna obnova je bila temelj ita. Z zaposlitvijo avtorja prispevka v Tehniškem muzeju Slovenije pa se je interes gozdarskega oddelka muzeja
za napravo spet povečal. Revimi gozdar Ivan Weber
iz Bohinjske Bistrice mi je leta 1988 sporočil, da se
nahaja v prepadni strugi Blatnega grabna iztirjen voziček. Februarja 1989 smo se štitje podali v strugo. Dva
inženirja Gozdnega gospodarstva Bled, študent gozdarstva in avtor prispevka. Iz hudourniškega peska in
kamenja je štrlel del vozička, ki smo ga morali najprej
odkopati. Sledilo je spuščanje dobrih 50 kg težkega
vozička do srednje postaje. Zaradi prepadnosti terena
sta nam alpinistična oprema in predvsem a\pinistično
znanje Lojzeta Budkoviča in Martina Šolarja mnogo-

Slika 5: Tesar Darko Odar in muzealec Ciril Brancclj pritrjujeta
nosilec navojnega bobna na nov macesnov tram (foto: Vilman,
1999)

Slika 7: Najpomembnejši tesarski delovni
škripec (foto: Vilman, 2000)

pripomoček

je bil

čila uspešen izvlek. 15 Če nisi vajen dela v prepadni
skali z vrvmi, ne opraviš ničesar. Voziček je iztiril z
nosilke in padel kakih 50 m globoko v strugo. Zaradi
padca je bil poškodovan, vendar z vsemi sestavnimi
deli. Odpeljali smo ga domačemu kovaču v Bohinju, ki
je zgolj izravnal zvi ne. Tako poravnanega smo obesili
na tirni co na spodnji postaji naprave, vanj pa z verigami
vpeli dva hloda.
Istega leta je gozdarski oddelek muzeja prepričal
vodstvo Gozdnega gospodarstva Bled o nujnosti zamenjave dotrajane strešne kritine na južni strani spodnje
postaje žičnice. Organizacijo dela je prevzel kolega
Weber, direktor GG Bled, Dušan Novak, pa je akcijo
tudi podprl. Tako so leta 1989 les in izdelavo skodel
plačali gozdarji, delo tesarja Janeza Cvetka iz Bohinja
pa Telmiški muzej Slovenije. Prekrivanje l50 m1 velike
južne polovice ostrešja je bilo dokončano meseca
Slika 6:

Največji

izogibališča
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napor je terjal izvlek pobeglega trama do
(foto: Vilman, 1999)

1
~ Vladimir Vil man, Gozdarji ohranjamo svojo dediščino, tudi
tehniške, Gozdarskj vestnik, št. 4, 1989, sir. 174, 175
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junija. Istega leta smo jzvedli skupinsko delovno akcijo
celotnega kolektiva Tehniškega muzeja Slovenije. Po
zamenjavi strešne kritine je ostala okolica spodnje postaje neurejena in razmetana. S skupnimi močmi smo
jo očistili.
V naslednjih lO letih nismo izvajali pomembnejših
obnovitvenih del na objektih naprave, zgolj redno košenje okolice spodnje postaje. Drugo ni bilo potrebno.
V letu 1999 je zob časa ponovno načel objekt in izkazala se je nujnost po nadaljnjih ukrepih na vseh treh
postajah. Zaradi tega smo leta 2000 zastavili naslednjo
etapo v obnovi žičnice. Ta je bila po svojem obsegu
prav tako pomembna kot tista leta 1975. Tvorili sta jo
dve fazi , terenska in delavniška. Terenska je vključe
vala zamenjavo tistih elementov nosilnih konstrukcU
vseh treh postaj. ki so zaradi zamakanja oslabeli oz.
prepereli do te mere, da se je njihova nosilnost bistveno
zmanjšala. Delavniška faza paje predvidevala izdelavo
replik originalnega žičničnega vozička.

Slika 9: Livarski tehnik Željko Duh je pripravil k.alupe za vlivanje
koles (foto :Vilman, 2000)

Bistrici, Ivan Jeklar. Njuna odobritev za brezplačen
premik ter delo goseničatja in kasneje buldožerja nam
je bistveno olajšala delo. Delovodja Janko Sodja je prevzel zadolžitev transp011a hlodovine na žago in obžaganih tramov v gozd . Pri sanaciji posameznih objektov na
terenu je pomembna naloga delovne skupine dostava
gradbenega materila na delovišče . Na ravnem terenu,
kjer so ustrezne ceste ali poti, je to preprosto. V našem
primeru ni bilo tako. Zgornja postaja žični ce se nahaja
na nadmorski višini okoli 950 m, do nje paje od slabo
vzdrževane gozdne ceste speljana ozka skalovita in
zasuta vlaka dolžine 350m. V objektu je bilo potrebno
zamenjati trhle trame, ki so nosili velika konična bobna
za navijanje oz. odvijanje nosilne jeklenice. Novi sveži
macesnovi trami preseka 30 cm/30 cm in dolžine 4 m
so tehtali dobrih 400 kg. Nekaj močnih možakarjev
bi opravilo napomo delo , če bi morali sami prenesti
štiri takšne trame. Ponovno nam je priskočil na pomoč
gozdar Sodja . Z goseničarjem je splužil dostopno
vlako, za tem pa še privlekel omenjene trame do objekta. Samo demontažo preperelih in vgradnjo novih

Slika 8: Modelni mizar Vinko Mrak pri delu (foto: Vilman,
2000)

Terensko delo

Predpogoj za začetek terenskega dela je bila pridobitev gradbenega lesa. Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov je odobril brezplačen posek 3 m3 lesa. Tudi
tokrat so nam priskočili na pomoč gozdarji GG Bled,
zlasti direktor Zvone Šolar in vodja enote v Bohinjski
GozdV 60 (2002) 1

Slika lO: Livarski mojster Viktor Rodošek vliva prvo kolo
vozička (foto: Vilman, 2000)
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tramov je opravil bohinjski tesar Darko Odar s pomočjo
delavcev Tehniškega muzeja Slovenije, Viktmja Strhada, Franca Žitka in Cirila Branelja. Brez tega posega
bi bobni zgnneli na tla. Lahko bi se tudi odkotaliti v
prepadne korito Blatnega grabna. V tem primeru bi bili
uničeni (slika 5).
Situacija pri obnovi srednje postaje je bila še neugodnejša. Predvsem zaradi tega, ker se nahaja približno
na sredini trase, in to na zelo stnnem terenu. Do nje
je s spodnje in z zgomje strani speljana ozka vijugava
potka, kakršne so sicer običajne v naših gorah. Pri tej
postaji je bilo potrebno zamenjati dva trama. Vsakega
so z zgomje postaje vlekli po tleh Janko Sodja, Silvo
Repinc, Darko Odar in Ciril Brancelj na razdalji približno 400 m. Zaradi gladkih skal vsled predhodnega
dežja, velikega naklona in nepazljivosti je prvi tram
"ušel" in se ustavil v kotanji, nekoliko nižje od položaja
srednje postaje. Ročni izvlek trama navzgor je predstavljal v stnnem svetu najtežji in tudi najnevamejši
trenutek celega delovnega posega. Kljub dodatnemu
naporu smo bili veseli, da se tram zaradi udarca ob
steno ni razklal ali raztreščil, ker bi morali vajo v celoti
ponoviti. Po vgradnji obeh tramov so delavci dodali še
en bočni opornik, ki so ga izdelali kar na licu mesta iz
posekane tanjše smreke (slika 6).
Zadnji del terenskega dela je predstavljalo popravilo
spodnje postaje. Tudi tokrat nam je GG Bled priskrbelo
les. Ministrstvo za kulturo RS je plačalo stroške dela,
vendar šele ob koncu leta, ko je odpadel nek drug,
nekoliko manj resen kandidat za denar. Muzejski mizar
Viktor Strbad je najprej izdelal opaže za nove betonske temelje nosilnih stebrov. Stari so bili poškodovani,
premaknjeni ali pa so se zaradi močnih obremenitev
povsem povesili ali pogreznili v zemljo. Ključavničar
Franci Žitko je po meri izdelal posebna kovinska nasadi la, ki so jih v spodnjem delu Odarjevi delavci zalili z
betonarn. Zgon~i deli so bili oblikovani kot objemke
za temena nosilnih tramov. V te objemke so izvrtali
odprtine za privijačenje tramov. Z ozirom na neposredno bližino magistralne ceste Bled-Bohinj nismo imeli
težav z dovozom tramov. Po predhodnem čiščenju okolice z buldože1jem je bil omogočen dostop kamiona,
kije s hidravličnim dvigalom brez težav razložil obžagane trame. Od tod naprej ni šlo tako gladko. Zaradi
pozno sklenjene pogodbe je bohinjski tesar Darko Odar
s svojo delovno skupino pričel z delom v pozni, hladni
in deževni jeseni. Zaradi vremenskih razmer, kratkega
delovnega dne in drugih pogodbenih obveznosti so v
bistvu prihajali na delovišče takrat, koj im je dež onemogočil delo na drugih strehah. Zaradi naše zahteve po
uporabi čim bolj trajnega lesa je tesar pripravil mace48

snov les. Z dvema škripcema, tremi "gurtnami'' in ostalimi tesarskimi pripomočki so po sistemu malih premikov zamenjali sedem tramov. Največ fizičnega napora
je te1jala montaža dveh poševnih opornih stebrov preseka35 cm/35 cm in dolžine 7,5 m. Vsak je tehtal dobro
tono, dvigniti pa ga je bilo potrebno skoraj navpično.
V tej situaciji je prišla do polnega izraza izkušenost
glavnega tesarja in ·'uigranost" skupine štirih delavcev, Tineta Zalo katja, Dragana Lazi ca, Jetuša Durmišija in Manuša Durmišija. Priznati moramo, da je skupina opravila za razmeroma malo denarja veliko delo.
Zaradi mokrega in spolzkega lesa ter hladnega in deževnega vremena je bilo delo naporno in precej nevarno,
a se je na srečo končalo brez poškodb. Pri delu so uporabili klasično tesarsko ročno orodje, s pomočjo bencinskega agregata za proizvodnjo električnega toka po
so poganjali večji skobljič, vrtalni stroj, kotno brusilko
in si osvetljevali delovišče (slika 7).

Delo v delavnicah
S predhodnim proučevanjem arhivskega gradiva in
ustrezne literature smo naleteli na tehniške risbo prvotnih vozičkov žičnice, prvega za prevoz hlodovine in
drugega za prevoz oglja. Pantzova originalna vozička
sta se precej razlikovala od vozička, ki smo ga uspeli
izvleči iz prepadne struge. Slednji se je od originala razlikoval v tolikšni meri, da niti ni bil več kopija, ampak
povsem samosvoja konstrukcijska rešitev. Tovrstne
vozičke so uporabniki žičnice izdelali že med obema
svetovnima vojnama. Lahko bi jih imenovali univerzalni, ker so omogočali transpOii hlodovine, vreč z
ogljem in svežnjev lubja. Pantzov hlodarski in univerzalni voziček sta se razlikovala predvsem v dveh
elementih . Prvi je imel večja tekalna telesa, ki so se
lažje vrtela po nosilni jeklenici in timicah v postajah,
vendar so bila precej težja. Razen tega so Pantzovi
hlodarski vozi čki oprijemali blodovino z velikimi kleščami, univerzalni pa vezali z verigo. Pri slednjih je to
omogočalo optimalnejše oblikovanje tovora, zlasti pri
drobnejših sortimentih lesa .
Zadali smo si nalogo, da izdelamo repliko originalnega hlodarskega in oglarskega vozička. Največji
problem pri tej nalogi je bilo pomanjkanje natančnega
kotiranega načrta. Zaradi tega smo nekatere gabarite
določili aproksimativno na podlagi smiselnosti oz. optimalnosti proporcev. Tehnično je bila najzahtevnejša
izdelava koles vozička. Po ohranjeni tehniški skici so
ta kolesa imela štiri usločene "špice", ki so povezovale
pesto kolesa z obodom kot tudi dvojni utor v obodu
zaradi izmeničnega vrtenja po nosilni jeklenici in tirnici. Kolo je bilo potrebno na novo odliti v livarni, kar
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je posledično terjalo tudi izdelavo livarskega modela.
Ker Tehniški muzej Slovenije nima v svojih vrstah
modelnega mizatja, nam je model izdelal mojster
Vinko Mrak z Vrhnike (slika 8). Sledilo je delo v livarni
šolskih delavnic tehniških strok v Ljubljani. Livarski
tehnik Željko Duh je s pomočjo izdelanega modela pripravil 6 peščenih kalupov (slika 9). Nova kolesa Pantzovih vozičkov je vlil livarski mojster Viktor Rodošek
(slika 10). Načrtovali smo izdelavo treh vozičkov, dveh
hlodarskih in enega oglarskega. V fi1mi Kovinarska
Vrhnika so odlita kolesa dodatno termično obdelali, ter
postmžili dvojne utore na njihovih obodib.
Precej zahtevna je bila tudi izdelava klešč hlodarskih vozičkov. Restavratorski tehnik Bernard Petrovčič in konservatorski manipulant Darko Kondardi sta
izrisala nekaj klešč različnih premerov. Restavratorski
tehnik Viktor Strabadjihje izdelal najprej iz kartona in
nato iz lesa, da smo lahko preizkusili, kako oprijemajo
hlodovina. Klešče s popolno krožnico niso optimalno
grabile hlodov, zato smo njene krake rahlo usločili.
Praviloma bi klešče morali skovati iz enega ali več
kosov. Žal noben poznan kovač ni bil pripravljen na to
težko in zamudno delo, nikakor pa ne za neko simbolično oz. nikakršno plačilo. Izdelava replik vozičkov
je bila predvidena v sklopu stalne razstave, ki jo je
Tehniški muzej Slovenije prijavil skupaj z Muzejem
Jesenice. Akcijo je Ministrstvo za kulturo RS zavmilo,
zato smo bili prisiljeni potreben material kupiti sami,
delo zunanjih sodelavcev pa plačati pod ceno. Nekate1i
so nam določena dela opravili tudi zastonj. V Kovinarski Vrhnika so nam izrezali posamezne dele klešč, ki
so jih domači fantje zvari li skupaj, zbmsili, razžatili in
pokovali (slika ll). Ob doslednem upoštevanju muzejskega etičnega kodeksa je tovrsten postopek nekoliko
vprašljiv. Brez dvoma pa lahko ravno ta kodeks ponuja
imeniten izgovor, da zaradi pomanjkanja dena1ja,
dobrih pogojev dela ali poglobljenega specialističnega
znanja preprosto ne moremo oz. ne smemo ničesar
ukreniti, če ni zadoščeno vrhunskosti ukrepov. V kontekstu povedanega bodo realne finančne okoliščine kulture na Slovenskem prisilile marsikaterega kustosa, da
se bo postopno oddaljeval od pestrega muzeološkega
dela v smeri dela »S svinčnikom in papirjem<<, ker je
slednje za državo cenejše. Ob primerni vztrajnosti pa
je vendarle pričakovati tudi odobritve nekih drugih
dobrih akcij . Takrat bodo tudi izkušnje z etično spornimi replikami nadvse koristne in poučne.
Po skici sta restavratorja izdelala tudi preprost
navoj ni mehanizem za stiskanje klešč in trden oprijem.
Na koncu so izdelali in sestavili še nosilno ogrodje
vozička, ki je razmeroma preprosto. Krivljenje debele
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valjane pločevine so opravili v Kovinarski Vrhnika,
krojenje, brušenje, spajanje in monatažo pa delavci
TMS, Dušan Oblak, Bemard Petrovčič in Darko Kondardi. Replika sestavljenega hlodarskega vozička tehta
dobrih 60 kg, kar je razumljivo, saj je bil prvotni voziček dimenzioniran za prevoz 1 m3 hlodovine, ki je
tehtal do 1200 kg (slika 12).
Febmarja 2000 smo izvedli tudi preizkus obstojnosti konservacijskih premazov zaradi zaščite kovinskega mehanizma na vseh treh postajah. Zaradi velikosti in razdrobljenosti mehanizma ne bo mogoče fizično
odstraniti vse rje, saj bi ga morali praktično razdreti
v celoti. To bi pomenilo tudi demontažo in ponovno
napenjanje nosilne jeklenice, kar je tehnično zahteven, drag in vprašljiv poseg. Ni zagotovila, da bi nekaj
desetletij stara nosilka prenesla ponovno napenjanje.
Na srednji in zgomji postaji smo poizkusno premazali
posamezne dele mehanizma z brezkislinskim oljem,
Beltonom, taninom in preparatom Chelade ameriškega proizvajalca. Dosedanje spremljanje učinkovitosti
navedenih premazov pottjuje, da je preparat Belton
najučinkovitejši, saj je dobro penetriral v zarjavelo
površino, kovini daje lep izgled, njegova viskoznost
je primerna za brizganje z brizgalko in tudi cenovno
je dostopen.

Nadaljnja spomeniškovarstvena dela
Z razglasitvijo naprave za tehniški kulturni spomenik državnega pomena verjamemo, da je nastopilo
novo, ugodnejše obdobje glede nadaljnje zaščite spomenika. Delo nikakor ni zaključeno. Številna razmišljanja in želje po revitalizaciji žičnice do stopnje demonstracijskega obratovanja so po mojem prepričanju nerealna. Večina sestavnih delov naprave je starih 118 let.
Naprava je 81 let obratovala in 37 let popolnoma mirovala. Predpostavljam, da ni statika, ki bi podpisal zagotovilo, da so konstrukcijski elementi statično neoporečni . Torej ni verjeti, da bi pridobili uradno dovoljenje
za obratovanje naprave, čeprav zgolj demonstracijsko.
Tudi v primeru statične neoporečnosti so vsi kovinski
deli naprave povsem zarjaveli, mnogi pa tudi manjkajo.
Temeljita obnova naprave do stanja delovanja bi te1jala
ogromno denarja. Zaradi navedenega je realno prizadevanje za temeljito konservacijo naprave, ki bi omogočila či111 daljše kljubovanje vremenskim neugodnostim. Naloga gozdarskega oddelka Tehniškega muzeja
Slovenije je, da v sodelovanju z Zavodom za varstvo
naravne in kultume dediščine iz Kranja predvidi vse
potrebne konservatorske, restavratorske in zaščitne
posege oz. spomeniško varstvene ukrepe. Strnemo jih
lahko v sledeče:
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Dmgo polovico, stroške dela, naj bi poravnalo Ministrstvo za kulturo RS. Najugodnješi ponudnik lahko
opravi navedeno delo za milijon tolatjev. Za streho iz
skodel površine 156 m2 to ni visok znesek. Ko pa je
potrebno izvrtati ta denar, pa se izkaže, da je to daleč
najzahtevnejša in najbolj mučna naloga kustosa.
Tehniški muzej Slovenije ima že konkretno ponudbo za izvedbo najnujnejših restavratorskih del, to je
tesarskih del na srednji in spodnji postaji in konservatorske zaščite vseh kovinskih delov mehanizma na
vseh treh postajah. Člana komisije za pota pri Planinski zvezi Slovenije, Rudi Lanz in Stanko Rotar, sta si
dvakrat ogledala tudi dostopno pot do zgornje postaje in opravila ustrezne izmere, strokovni sodelavec
PZS, Danilo Sbrizaj , paje pripravil ponudbo izdelave
in montaže stopnic oz. varovalnih jeklenic na najbolj
izpostavljenih mestih dostopne poti.
Nadškofija Ljubljana, prva lastnica kulturnega
spomenika

Slika 11 : Kovanje kon ice
Vilman , 2000)

klešč

hlodarskega

vozička

(foto:

l. zamenjava dotrajane strešne kritine na vseh treh
postajah;
2. konserviranje vseh kovinskih delov na vseh treh
postajah;
3. konserviranje nosilne jeklen ice, ki povezuje vse tri
postaje;
4. nakop dostopne poti vzdož celotne trase žičnice in
montaža varovalnih jeklenic za zagotavljanje varnosti ;
5. izdelava obcestnih opozorilnih znakov in infonnacijskih tabel na objektu;
6. sanacija podpornega zidu spodnje postaje tik ob
magistralni cesti ;
7. izgradnja parkirišča in cestnoprometna ureditev;
8. izdaja ustrezne publikacije;
9. permanentna popularizacija spomenika in organizacija strokovnih vodstev.
Priprave za zamenjavo strešne kritine na vseh treh
postajah so že stekle. Po daljšem prepričevanju je
Občina Bohinj 12. septembra 2001 s Tehniškim muzejem Slovenije podpisala pogodbo o sofinanciranju
obnove zgornje postaje žičnice , s katero s občina zavezuje, da bo plačala polovico stroškov zamenjave dotrajane strešne kritine na tej postaji. Ta znesek bo zadostoval za nakup skodel , tramov, desk in lesenih žlebov.
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Celotna nadaljnja faza obnove kulturnega spomenika pa bo v veliki meri odvisna tudi od ljubljanske
nadškofije, ki je postala prva lastnica kulturnega spomenika. Po podatkih Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS je bila v postopku denacionalizacije parcela 1174/85 k. o. Selo, na kateri stoji žičnica , vrn-

Slika 12: Sestavljanje vozička v restavratorski delavnici Tehniškega muzeja Slovenije (foto: Vilman, 2000)
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jena JjubUanski nadškofij i. Pantzova žičnica je po 2.
svetovni vojni namreč postala osnovno sredstvo Gozdnega gospodarstva Bled. Brez prizadevanja Tehniškega muzeja Slovenije bi Gozdno gospodarstvo Bled
nedvomno že kmalu po letu 1953 napravo podrlo, saj
spravilo hlodovine s Pantzovo žičnico ni bilo več gospodamo. Nasprotno, nedelujoča žičnica bi povzročala
le stroške. Z ozirom na določila veljavnega zakona
o varstvu kulturne dediščine ima lastnik kulturnega
spomenika določene obveznosti in ugodnosti glede njegovega varovanja. 16 Za lastnika spomenika to načelno
pomeni vzdrževanje oz. določene finančne obveznosti, kar je obremenjujoče predvsem takrat, kadar ni
pričakovati nikakršnega povračila sredstev iz naslova
vstopnin, vodstev ali podobno. V našem primeru bi
lahko nastopila tudi resnejša pravna diskusija glede lastništva spomenika in posledične obveznosti njegovega
vzdrževanja. Z odgovorno konservatorko ZVNKD
Kranj, Renato Pamič, sva menila, da je konstruktiven
in resen dogovor z novo lastnico spomenika ključnega
pomena za njegovo nadaljnjo usodo. Že prvi pogovor
s predstavnikoma nadškofije, gozdarjern Rajkom Prepadnikom in odvetnikom Janezom Šinkovcem, pa je
pokazal, da se ljubljanska nadškofija ne otepa lastništva. Nasprotno. Takoj je pisno izrazila interes za
varovanje tehniškega kulturnega spomenika, dne 12.
novembra 200 1 pa je izdala še pisno soglasje za postopek njegove obnove, vendar pod pogojem "brez lastne
finančne udeležbe", ker zaradi kratkega roka za prijavo
na razpis nadškofija ni planirala finančnih sredstev za
ta projekt. Praviloma prijavljajo spomeniškovarstvene
akcije lastniki spomenikov in na ta način konkurirajo
za razpo lož lj iva sredstva države. V našem primeru je
zaradi "prehodnega obdobja" in zaradi posebne skrbi
za spomenik spomeniškovarstveno akcijo na Ministrstvu za kulturo RS prijavil Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine v Kranju. Z ozirom na poplavo
prijav za različne spomeniškovarstvene akcije in praviloma omejena državna sredstva je pričakovati trd,
dolgotrajen in zagrizen boj za državni denar. Kljub
temu pa situacija ni brezupna . Ne nazadnje je država
z razglasitvijo spomenika tudi prevzela obvezo, da bo
finančno participirala pri njegovi ohranitvi. Neizpodbitno dejstvo je, da sta se, z razglasitvijo žičnice za

Ih

in tuje

spomenik državnega pomena največje breme in dolžnost njegove zašč ite preusmeri la na njegovo lastnico)
ljubljansko nadškofijo, in državo. Skoraj 50 let smo
gozdmji in muzealci zagnano in vzomo skrbeli za obravnavani objekt. Ni nam bilo težko, ravno nasprotno.
Po svojih najboljših močeh smo vsekakor pripravljeni
sodelovati pri njegovi nadaljnji ohranitvi tudi v bodoče,
če nas bodo potrebovali.
Nadškofija Ljubljana se mora v bodoče opredeliti
tudi do vprašanja določitve skrbnika kulturnega spomenika . Ta funkcija je na prvi pogled nepomembna,
vendar to ne drži. Predvideva stalno ali vsaj zelo pogosto prisotnost ob napravi, oglede in manjša popravila,
redno čiščenje okolice vseh treh postaj in podobno.
Sam sem doslej vsaj enkrat ali celo dvakrat mesečno
prehodil dostopno pot, delavci TMS pa so v poprečju
dvakrat letno izvajali čiščenje okolice spodnje postaje
in enkrat letno zgornje postaje. Bodoči skrbnik spomenika bo imel ključno nalogo tudi v postopku nadaljnje
zaščite objekta, ki bo obsežna in bo potekala dalj časa .
Celoten projekt nadaljnje restavracije, konservacije,
varstvene zaščite dostopa in dostojne popularizacije
novega kulturnega spomenika bo uspešen, če se ga
bodo lotili strokovno in zavzeto. Primer zakonske zaščite navedene gozdarske žičnice nazomo dokazuje,
kako dolgo "meljejo božji mlini" in kako vztrajno jih
je potrebno priganjati. Tudi v prime1ih, ko se poteguješ
za nesporno unikatno napravo izjemne in mednarodne
vrednosti. Vztrajnost, ki meji na nadležnost, malodane
nesramnost, je edini mehanizem, kadar želimo priboriti zakonsko zaščito napravi tehniške dediščine. Tudi
pri borbi za obnovitvena dela bo razlika le ta, da bo
nadležnost in vztrajnost nujno še intenzivirati, ker bo
šlo za denar.
Formalnopravno je tehniška dediščina podmnožica
kulturne dediščine , dejansko pa v javnosti ne uživa enakopravnega statusa kot druge zvrsti kultume dediščine.
Morda ravno zato, ker jo daleč največ ljudi dojema
napačno , kot dokaz tehnološke zaostalosti pred razvitimi, in jo želi čim prej podreti, odvreči , posodobiti.
Ne želi je prepoznati kot materialen dokaz prizadevanj
in boja naših prednikov in nas samih za preživetje in
ekonomsko blagostanje v tem prostoru.

Zakon o varstvu kulturne dediščine , UR. l. RS, št. 7/1999,

str. 561
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Obisk državno gospodarske gozdarske delegacije iz Srbije pri Gospodarski
zbornici Slovenije
V času od 20. do 23. novembra 200 l se je na povabilo dr. Darija Krajčiča, sekretarja Združenja za gozdarstvo Gospodarske Zbornice Slovenije, v Sloveniji
mudila državno gospodarska delegacija predstavnikov
glavnih gozdarskih inštitucij Srbije. Člani delegacije so
bili: Aleksandar Vasiljevic, dipl. ing., pomočnik ministra
za gozdarstvo na Ministrstvu kmetijstva, gozdarstva in
vodnega gospodarstva, dr. Slobodan Vučicevic, izvršni
direktor v Javnem podjetju Srbijašume, direktorji gozdnih gospodarstev Kruševac in Sombor ter predstav11ik
Gozdarske fakultete Univerze v Beogradu, mag. Dragan
Nonic.
Prvi dan obiska je imela delegacija predavanja in
razgovore pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki so se
jih poleg gostov iz Srbije udeležili predstavniki najpomembnejših gozdarskih podjetij in inštitucij. Goste so
pozdravili mag. Milan Trafela, predsednik Upravnega
odbora združenja za gozdarstvo, Marta Kos, podpredsednica GZS, in Jože Sterle, državni sekretar za gozdarstvo
v Sloveniji. Opozorili so na velike možnosti in zainteresiranost za sodelovanje pri različnih gospodarskih
dejavnostih. V nadaljevanju so gosti v kratkih predavanjih prisotne seznanili o organizaciji gozdarstva v Srbiji,
dejavnostih Javnega podjetja Srbijašurne in projektih,
kjer sodelujeta gozdarski fakulteti iz Beograda in Freiburga . Gostitelji so predstavili izkušnje v zvezi z lastniškim preoblikovanjem gozdarstva, univerzitetnimi projekti s področja ekonomike in organizacije gozdarstva,
projekti obnove gozdov v BiH ter mnenje o možnostih
sodelovanja v okviru Ministrstva za gospodarstvo in
Pakta za stabilnost JV Evrope. Med vsemi razgovori
je potekala tudi diskusija o najpomembnejših vprašanjih in problemih razvoja gozdarstva ter o možnostih
za krepitev medsebojnega sodelovanja. Rezultati tega
spoznavanja in sestanka se bodo v polni meri izrazili
že v naslednjih sestankih in pogovorih, kar je bil tudi
osnovni cilj obiska.
V večernih urah je MKGP pripravil svečano večetjo,
kjer so goste seznanili z izvajanjem procesa denacionalizacije gozdov in s sistemom organizacije gozdarstva
v Sloveniji.
Vsi pogovori prvega dne so nam pomagali, da smo
v naslednjih dveh dnevih spoznali vse posebnosti slovenskega modela, ki nam na začetku, resnici na ljubo,
ni bil povsem razumljiv. Toda ob dobrih gostiteljih iz
Gospodarske zbo.mice- Območne zbornice Postojna ter
predvsem GG Postojna in Gozdarstva Grča iz Kočevja
ter njihovi pripravljenosti, da nam predstavijo in poja52

snijo vse potrebne detajle, smo dobili jasen vpogled v
sistem njihovega organiziranja in uspešnega poslovanja.
Na GG Postojna smo se seznanili z uporabo sistema
upravljanja s kvaliteto preko uvajanja standarda ISO
9001 in ISO 1400 l, kar med drugim omogoča varnost
poslovanja in poslovni prestiž. Organiziran je bil tudi
ogled dela v gozdu slovenskega traktorja Woody, ko je
konstruktor goste seznanil z osnovnimi značilnostmi
traktorja in možnostjo uporabe. Na žalost je traktor,
poleg odličnih zmogljivosti in velikih potreb za obnovo
gozdarske mehanizacije, zaradi cene nedostopen za tržne
razmere v Srbiji.
Na primem Gozdarstva Grča iz Kočevja smo se seznanili z uspešnim modelom privatizacije in transfonnacije gozdnega gospodarstva, racionalizacije števila zaposlenih in učinkovitega organiziranja proizvodnje. Z uporabo sodobne mehanizacije in logistike v gozdarstvu ter
z razvojem lesne predelave (koncentrirane v proizvodnjo
primarnih proizvodov) je dosežen visok nivo uspešnosti
v poslovanju, ki se kaže v opremljenosti in standardu
zaposlenih. Zanimivo je, da je to podjetje že zagotovilo
prodajo svojih proizvodov v Srbiji z deležem v oblikovanju podjetja z mešanim (srbskim, hrvaškim in slovenskim) kapitalom Prosil va SHS v Beogradu.
Razen kratke predstavitve dela v Postojni se med tem
obiskom nismo utegnili seznaniti z delom Zavoda za
gozdove. Naš vtis je, da je slovensko gozdarstvo v fazi,
ki zahteva nadaljnja proučevanja in razvijanje sedanjega
modela organizacije. Zdi se (kar je bilo med razgovori
tudi poudarjeno), da so se z deli tv ij o gozdarstva in s
privatizacijo tržnega segmenta jasno pokazali problemi,
ki vplivajo na učinkovitost v proračunskem delu poslovanja. Glede na to, daje splošni trend v gozdarstvu Srednje Evrope usmerjen k racionalizaciji in privatizaciji, je
treba z zanimanjem spremljati nove rešitve v slovenskem
gozdarstvu tudi na tem področju. Izkušnje, ki smo jih
dobili med obiskom, bodo pripomogle k iskanju uspešnih
rešitev pri preoblikovanju gozdarstva v Srbiji.
Upamo, da bomo spom)adi naslednje leto, ko bodo
slovenski gostitelji vrnili obisk, nadaljevali z uspešno
začetim sodelovanjem med predstavniki slovenskega
in srbskega gozdarstva, pri čemer se je treQ,a posebej
zahvaliti organizatorjem teh srečanj, Združenju za gozdarstvo Gospodarske zbornice Slovenije in predvsem
izrednemu gostitelju dr. Dariju Krajčiču.
mag. Dragan Nonic
GozdV 60 (2002) 1
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Simpozij "Vegetacija Slovenije in sosednjih
22.-24. november 2001

in pi·

območij

2001" - Ljubljana,

Boštjan SURINA*
Simpozij »Vegetacija Slovenije in sosednjih dežel
2001 «je bilo že 16. srečanje botanikov Slovenije, ki so
se ga poleg domačih botanikov udeležili tudi botaniki iz
Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Makedonije ter Španije. Simpozij je potekal na
Gozdarskem inštitutu Slovenije, organizirala in vzorno
izpeljala pa sta ga Botanično društvo Slovenije in Biološki inštitut Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti
(ZRC SAZU). Posvečenje bi180-letnici akademika dr.
Alojza Šerc lja ter 70-letnicama akademikov dr. Mitje
Zupančiča in dr. Lojzeta Marinčka. Vsi trije slavljenci
so bili sodelavci Biološkega inštituta ZRC SAZU in so
s svojim znanstvenim in raziskovalnim delom pomembno prispevali k razvoju palinologijc in fitocenologije pri nas in na tujem ter k uveljavitvi inštituta tako
v slovenskem kot tudi v širšem evropskem prostoru.
Dosežke svojih raziskav je v 31 referatih in 14 posterjih
predstavilo okrog 70 udeležencev iz 7 evropskih držav.
Organizacijo in izvedbo srečanja sta finančno podprla
Ministrstvo za šolstvo, znanost in špOii ter ZRC SAZU.
Program simpozija je bil sestavljen iz uvodnega in
znanstvenega dela. Slednji je potekal v sedmih sekcijah predavanj, in sicer: gozdna vegetacija, obvodna in
vodna vegetacija, palinologija in ftoristika, grmiščna
in traviščna vegetacija, ruderalna, naskalna in meliščna
vegetacija, procesi v gozdnih združbah ter uporaba
in analiza fitocenoloških spoznanj. Med posameznimi
sekcijami predavanj sta bili tudi dve posterski sekciji,
in sicer vegetacija ter floristika in taksonomija, ki sta
dobro dopolnili posamezne sklope predavanj in se tako
smiselno vključili v posrečen in vsebinsko zaokrožen
program.
Po uvodnih pozdravih predstojnika Biološkega inštituta ZRC SAZU, dr. Andraža Čarnija, predsednika
SAZU, akademika dr. Franceta Bemika, predsednice
Botaničnega dmštva Slovenije, prof. Metke Škomik,
ter gosta iz Celovca, prof. dr. Helmuta Hart1a, so akademik dr. Mitja Zupančič, dr. Igor Dakskobler in dr.
Andraž Čami z izbranimi besedami orisali življenje in
raziskovalno delo letošnjih slavljencev, pri čemer so
posebej izpostavili njihove zelo obsežne bibliografije,
v katerih so tudi mednarodno odmevni tehtni članki,
razprave in monografije.

* B. S., Biološki inštitut JovanaHadžija ZRC SAZU, Gosposka 13, SI-1000 Ljubljana, e-mail: bostjan@zrc-sazu.si
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V prvi, najobsežnejši sekciji referatov, posvečenih
gozdni vegetaciji, ki jo je vodil prof. dr. Ivo
Trinajstič, sta D. Baričevič in J. Vukelič predstavila
altimontansko bukovje ter dinarsko jelovo bukovje
(Omphalodo-Fagelum) v pragozdu Štirovača na severnem Velebitu ter slednje primerjala z jelovim bukovjem
v pragozdu Kočevski Rog. Izsledke raziskav gozdov
smreke in jelke na območju Južnih Alp in Dinaridov s
pomočjo metod numerične klasifikacije in gradientne
analize, ki sta zlasti v zadnjem času precej aktualni, je
predstavilA. Ex ner. Tipološko, sinsistematsko in fi togeografsko problematiko predalpskega jelovega bukovja (Homogyno-Fagetum s. lat.) v Posočju je orisal
I. Dakskobler. L. Kutnar in A. Martinčič sta v zelo
nazomi predstavitvi prikazala inicialno obliko barjanskega smrekovja (Piceo-Sphagnetum magellanici) v
Sloveniji. Pionirske gozdove belega gabra na holocenskih terasah Nadiže je predstavil B. Čušin, medtem ko
je P. Košir v nadaljevanju razpravljala o geografskih
variantah asociacije Hacquetio-Fraxinetum v Sloveniji.
Sekcijo o obvodni in vodni vegetaciji je vodila prof.
dr. Nada Hulina. Asociacija Rorippo amphibiae- Eleocharietum acicularis, enega rezultatov svojih dolgoletnih raziskav :flore in vegetacije Cerkniškega jezera,
je predstavilA. Martinčič, medtem ko je L. Globevnik
prikazala spremembo vegetacijske odeje povodja Dragonje v zadnjih tridesetih letih ter njen vpliv na vodni
režim. Fitocenološko oznako sestojev pepelnatosive
vrbe (Salicetum cinerae), podprto z analizo okoljskih
parametrov, je predstavil U. Šilc, tipologijo vegetacije območja Pantana ob Kaštelskem zalivu (Hrvaška) in njeno problematiko varovanja pa sta izpostavila
J. Kamenjarin in Z. Pavletic. Sekcijo je zaključil naš
odlični poznavalec morskih alg C. Battelli s prispevkom o morskih bentoških algah na trdni podlagi zgornjega mediolitorala slovenske obale.
V okviru sekcije palinologija in ftoristika so bili
pod vodstvom prof. dr. Andreja Martinčiča predstavljeni trije referati, in sicer oris metod dela in p1ikaz
rezultatov sledenja cvetnega prahu v zraku, ki ga je
predstavilaA. Kofol Seliger, zatem prislovično nazorno
in poučno predavanje T. Wrabe1ja, v katerem je dokazal, da pušpan (Buxus sempervirens) v Sloveniji ni
avtohton, ter referat o ujemanju fitogeografske delitve
Slovenije z vzorci razšiijenosti vrst, ki sta ga pripravita
53
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N. Jogan inM. Kotarac in kije zaradi problematičnosti
interpretacije prisotnosti (sub)mediteranskega fi omega
elementa v Sloveniji po pričakovanjih odprl dolgo,
polemična, vendar koristno razpravo.
V četrti sekciji, v katero so bili zajeti prispevki o
grmiščni in travišni vegetaciji, je l. Trinajstic prikazal
sinsistematiko asociacije Corno-Ligustretum. Sintaksonomski in singenetski opis gozdov in gnnišč v celinskem delu floristično, fitogeografsko in vegetacijsko
izredno zanimivih Dinaridov je slikovito predstavil
S. Redžic. O vplivu kmetijstva na pestrost travišč na
Tirolskem ter o uporabi rnultivariatnih metod pri tovrstnih raziskavah je poročala S. Grabner, medtem ko
sta M. Kaligarič in S. Škornik v sintaksonomskem in
singenetskem oziru predstavila asociacij o Homogyno
alpinae-Nardetum na Pohorju. Sekcijo so sklenili A.
Čami, J. Franj ic inž. Škvorc s prispevkom o vegetaciji
gozdnih robov na Hrvaškem, lger so ugotovili 6 asociacij, od katerih je asociacija Origano-Campanuletwn
bononiensis nova za znanost. Sekcijo je vodil prof. dr.
V. Matevski.
Sekcijo o ruderalni, naskalni in meliščni vegetaciji,
ki jo je vodil prof. dr. Sulejman Redžič, je s prispevkom
o raziskavah ruderalne in obcestne vegetacije v jugozahodni Madžarski odprli. Dancza. V nadaljevanju je
I. Zelnik prikazal verjetne vzorce, po katerih rastline
naseljujejo obcestne brežine, in sicer s pomočjo vegetacijskih popisov, z meritvami okoljskih dejavnikov ter
s pomočjo muhi variantne analize. B. Vreš in 8. Surina
sta podala fitocenološko in okoljsko oznako rastišč
vrste Heliosperma pusillum v mraziščih na Snežniku
ter provizomo opisala novo asociacij o Drepanoclado
uncinati-Heliospermetum pusilli. Sekcijo sta sklenila
B. Surina inA. Seliškar s prispevkom o vegetaciji skalnih razpok in starih zidov v Ljubljani, kjer sta ugotovila dve jasno razviti asociaciji in eno fragmentarna
razvito.
Zanimive rezultate raziskav genetskih razlik med
populacijami smreke iz njenih naravnih rastišč v Sloveniji in na Hrvaškem je s pomočjo analize izocimov
predstavil G. Božič, kjer je kij ub relativno majhni
genetski diferenciranosti ugotovil združevanje sesto-
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jev po geografskem vzorcu. O spremembah talnih
razmer in ftoristične sestave po požaru na rastišč ih asociacij Fra.xino orni-Pinetum nigrae in Rhododendro
hirsuti-Fagetum sta poročala M. Urbančič in l. Dakskobler, medtem ko so rezultate raziskav naravne obnove
gorskih bukovih gozdov v pragozdu Ravna gora po
vetrolomu predstavili A. Marinšek, J. Diaci inA. Čami.
V zadnjem prispevku v okviru te sekcije jeM. P. Martin
izpostavila pomembnost natančne identifikacije gliv
s pomočjo molekulamih tehnik, saj nam le natančna
identifikacija organizmov omogoča razumevanje nekaterih procesov v ekosistemih. Sekcijo je uspešno vodila
prof. dr. Z. Pavletic.
V zadnjem sklopu referatov, in sicer o uporabi in
analizi fitocenoloških spoznanj, ki jih je vodil prof.
dr. Tone Wraber, je M. Škornik podrobno predstavila
pregled tovrstnih vsebin skozi učne načrte od leta 1900
pa do danes, medtem ko sta B. Janžekovič inA. Lešnik
prikazali bibliometrijska spoznanja o objavljenih delih
o vegetaciji Slovenije. O habitatnih tipih, habitatih in o
možnostih njihove zamenjave za sintaksone, zanimivi
in aktualni tematiki v sodobni ekologiji, je spregovoril
A. Seliškar in s svojim prispevkom odprl zanimivo
razpravo. Sekcijo sta sklenilaA. Čami in M. Jarnjak, ki
sta prikazala možnosti uporabe GIS orodij na primeru
digitalne Vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije
v merilu 1:400.000.
V soboto, 24. novembra se je ob zaključku simpozija 31 udeležencev srečanja udeležilo tudi ekskurzije v
Škocjanske jame, ki jo je vodil dober poznavalec tamkajšnje mah ovne flore, flore cvetnic ter vegetacije, prof
dr. Andrej Martinčič. Izpostavil je floristične, vegetacijske in ekološke posebnosti okolice Škocjanskih jam,
prisotnost tako te1mofilnih kot tudi glacialnih reliktov ter okoljske dejavnike, ki vladajo na teh rastiščih.
Posebej je govoril o zanimivostih mahovne flore, ki se
uveljavlja v neposredni okoUci luči v jami, ki srno si jo
udeleženci, opozorjeni na ta zanimiv pojav, seveda ob
komentmjih bio loga, lahko ogledali iz prve roke. Tako
ekskurzij ski vodič kot tudi vsi ostali povzetki referatov
in posterjev so zbrani v zborniku» Vegetacija Slovenije
in sosednjih območij 2001«, ki gaje uredilA. Čami.
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Branimir PRPIC (gl. ur.): Obična jela (Abies alba Mili.) u Hrvatskoj.
Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume, Zagreb, 2001,895 strani.
ISBN 953-98571-0-4.
Hrvaški gozdarji nadaljujejo z izdajo monografij
o njihovih najbolj razširjenih drevesnih vrstah. Mono~
grafiji o hrastu dobu sledi pričt~oča monografija o jelki,
v piipravi pa je monografija o bukvi. Monografija o
jelki je obsežno delo, saj obsega skoraj devetsto strani
in je rezultat sodelovanja kar sedeminpetdeset avtorjev
in soavtmjev. Pravzaprav gre za dve deli v enem, saj so
vsem poglavjem v hrvaščini dodani popolni prevodi v
angleščini. Monografija obravnava gozdove s prevla~
dujočo jelko in jelovo-bukove gozdove. Sestavljena
je iz devetih poglavij. V prvem poglavju je podrobno
predstavljena zgodovina urejenega gospodarjenja v
gozdovih z jelko, ki sega v sredino 18. stoletja. V
drugem poglavju so zbrani prispevki o ekoloških raz~
merah v gozdovih z jelko (area!, taksonomija in morfologija, tla, klima in hidrologija) in o glavnih gozdnih
združbah. Tretje poglavje obravnava ekološko konstitucijo jelke (ekološke zahteve ter interakcije z rastiščem in sestoj em, fiziološke značilnosti, morfologijo).
Poglavju so dodani prispevki o raziskavah mikorize,
splošno koristnih funkcijah in novodobnem propadanju
gozdov. Četrto poglavje zajema genetiko in žlahtnje~
nje jelke. Med drugim najdemo prispevke o dosežkih
raziskav o genetski variabilnosti jelke in ohranjanju
njene genetske pestrosti. Peto poglavje je posvečeno
gojenju gozdov s prispevki o semenarstvu in drevesni~
čarstvu, o vzgoji prebiralnih gozdov, o vzgoji gozdov,
prizadetih zaradi onesnaženja ozračja in klimatskih
sprememb, in o pragozdovih z jelko. Šesto poglavje
obravnava načrtovanje v gozdovih z jelko. V njem so
združeni prispevki iz prirastoslovja, dendrokronologije
in novejšega načrtovanja. Sedmo poglavje je namenjeno varstvu gozdov, zoologiji z entomologijo in lovstvu. Obsežno osmo poglavje obravnava izkoriščanje,
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mehanizacijo, tehnološke značilnosti in uporabo jeJovine. Zanimivi so primeri tradicionalne uporabe jeJovine v Gorskem Kotarju. Zadnje, deveto poglavje predstavlja ekonomiko gospodarjenja v gozdovih z jelko.
Prispevki obravnavajo tržišče jclovine v svetu in na
Hrvaškem, oceno vrednosti gozdov z jelko na Hrvaškem z upoštevanjem splošnokoristnih funkcij in ekonomske kazal nike v pridobivanju in predelavi jelovine.
Na koncu najdemo obsežno bibliografije in kazalo
imen. Žal manjkajo stvarno kazalo ter kazali slik in
preglednic, ki jih pri tako obsežnem delu pogrešamo.
Delu se nekoliko pozna, de je izpod peresa mnogih
avtorjev, vendar kljub temu ni zaslediti ponavljanja,
zato raznovrstnost stilov pisanja ni moteča.
Monografija o jelki po vsebini presega hrvaške
meje, saj avtorji posameznih poglavij pogosto primerjalno obravnavajo tudi sosednje države, predvsem Slovenijo ter Bosno in Hercegovino (npr. pri zgodovinskem razvoju gospodarjenja v gozdovih z jelko, pri
analizi združb z jelko se navezujejo na proučevanja
vegetacije v Sloveniji ipd.), uporabljajo pa tudi vse
pomembnejše evropske vire. Hrvaškim kolegom gre
priznanje za uspešno uskladitev obsežne skupne sodelavcev in za rezultat, ki pomembno bogati evropsko
gozdarsko literaturo. Delo je namreč izjemno poglobljeno in kot tako priročnik in referenčno delo za vse,
ki se raziskovalno ali praktično ukvarjajo z jelko ter
jelovimi in jelovo-bukovimi gozdovi. Monografijo o
jelkije mogoče po ceni 85 EUR naročiti pri izdajatelju
Akademija šumarskih znanosti, Trg Mažuranica 11,
HR- 10000 Zagreb.
Jurij Diaci
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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
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. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za proj.ektiranje 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- potencia'ln i 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.
v

Preglednice, grafikoni, sli·ke 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 slikovneQ'a 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. f'!Jaslovi pregled rn ic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izde'lani grafikoni
in s:like morajo bitf 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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SPOROČILO ZA JAVNOST

Ali je državi kaj mar za gozdove?
Razkorak med programom razvoja gozdov Slovenije
in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za njegovo
izvajanje se naglo povečuje
Z Zakonom o gozdovih iz leta 1993 in s Programom razvoja gozdov Slovenije,
ki ga je leta 1996 sprejel Državni zbor, se je Republika Slovenija zavezala
strokovno in finančno skrbeti za nego, obnovo in varstvo gozdov ter gozdne
ceste. Vendar so žal v zadnjih letih finančna sredstva za vlaganja v gozdove iz
proračuna Republike Slovenije vse manjša in ne dosegajo višine po Programu
razvoja gozdov Slovenije, zaradi česar se zmanjšuje obseg izvedenih
gozdnogojitvenih in gozdnovarstvenih del. Tudi gozdnih cest, ki jih je okrog
12000 km. ni mogoče zadovoljivo vzdrževati in gradnja novih je skoraj povsem
zastala. Gozdne ceste pa so nujne za dobro gospodarjenje z gozdovi ter
odpirajo dostop do odročnih zaselkov in kmetij na podeželju.
Analiza vloženih finančnih sredstev v gozdove iz proračuna Republike
Slovenije od leta 1994 dalje kaže, da so se do leta 1999 vlaganja v gozdove
postopno povečevala . V letu 1999 so dosegla višino 968 milijonov SIT, v
letu 2000 so znašala 903 milijone SIT, potem pa so strmo padla in so bila v
letu 2001 za 13 odstotkov manjša kot v letu 2000. Za leto 2002 je predvideno
v proračunu Republike Slovenije 699 milijonov SIT, kar pomeni že 23 odstotni
padec glede na leto 2000. Pri tem se zavedamo, da bo iz sredstev za leto
2002 treba poravnati tudi obveznosti, za opravljena dela v gozdovih, ki jih
država iz proračunskih sredstev ni poravnala v letu 2001.
Zaradi padanja finančnih sredstev za gozdove je obseg negovalnih in
varstvenih del v gozdovih v zadnjih letih le 50 - 60 odstotkov tistega, ki je
predviden v strokovnih osnovah - gozdnogospodarskih načrtih. Posledica
tega je zmanjševanje kvalitete gozdov ter njihove sposobnosti za opravljanje
proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij.
Svet Zavoda za gozdove Slovenije je obravnaval navedena dejstva in
upravičeno pričakuje, da bosta Vlada in Državni zbor Republike Slovenije
cenila pomen gozdov in izpolnila svoje obveznosti do njih.
Janez Okoliš
Predsednik Sveta Zavoda za gozdove Slovenije
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Znanstvena razprava
GDK: 228.8: 243 : (497.12 Brezova Reber)

Učinek redčenj

v bukovih sestojih na Brezovi Rebri

The Effect of Thinning in Beech Stands in Brezova Reber
Katarina CELIČ .
Izvleček:

Prispevek opisuje rezultate razvoja bukovih sestojev na dveh vzorčnih ploskvah v GGE Brezova Reber, izločenih leta 1970,
od katerih je bil eden redčen, drugi prepusčen naravi. Analiziranih je 6 znakov: prsni premer, višina, dolžina čistega debla,
volumen krošnje, vrednost in dimenzijsko razmerje. Poleg enostavnih statističnih testov je uporabljena metoda diskriminativne
analize kot način za določanje tistih kazalcev, ki bistveno diskriminirajo med redčenimi in neredčenimi sestoji. Na podlagi
diskriminativne funkcije je možno tudi napovedati, v katero grupo sodi določeno drevo. Ločeno sta obravnavana kolektiv
vseh dreves ter kolektiv dreves v strehi sestaja.
Ključne

besede: bukov sestoj, izbiralno redčenje, statistične metode, diskriminativna analiza

Abstract:
The article describes the development of beech stands on two sample plats in the Brezova Reber Forest Management Unit,
established in 1970, one thinned and one unthinned. 6 characteristics were chosen to distinguish between them: dbh, tree
height, clean timber stem length, crown volume, timber value and dimension ratio. Some basic statistical tests were
performed. Discriminant analysis was chosen as the method to determine which characteristics show significant differences
for thinned and unthinned stands and are suitable for prediction the group membership of each tree. Two separate collective
bodies were examined: the entire population of trees and trees from the stand canopy.
Keywords: beech stands, selective thinning, statistical methods, discriminant analysis

1 UVOD
i

INTRODUCTION

Raziskave učinkov redčenj so dragocene, saj zahtevajo dolgotrajno
spremljanje razvoja sestaja na vzorčnih ploskvah. še posebej to velja za
raziskave bukve, ki je bila v gospodarskem smislu dolgo časa podcenjevana.
V Sloveniji se je izbiral no redčenje začelo uveljavljati po l. i 962 (KORDIŠ
1982), pred tem so pozornost posvečali predvsem smreki. Vzorčne ploskve
na Brezovi Rebri, izločene leta 1970 (PIŠKUR 1984), so med prvimi tovrstnimi
poskusi.
Dokazovanje učinkov redčenj je tudi danes aktualno. Če je bil prvoten
namen takih raziskav predvsem prepričati gozdarske strokovnjake v
upravičenost izbiralnega redčenja in njegove prednosti pred nizkim
redčenjem, je danes dosti pomembneje prepričati lastnike gozdov v
dolgoročne koristi, ki jih prinaša izbiral no redčenje. Po več kot treh desetletjih
se še vedno pojavljajo dvomi glede smiselnosti redčenj, intenzivnosti,
racionalnosti ipd., ki so posledica konzervativne miselnosti in ne nazadnje
tudi strahu pred tveganjem. V naših klimatskih razmerah so naravne kalamitete
kot posledica vetra, snega ali žleda dokaj pogoste, pravkar redčeni sestoji
pa so na videz njihova najpogostejša tarča. Razlog je morda v tem, da se je
z redčenji pogosto začenjalo prepozno, ko je bilo drevje previtko in nestabilno,
ker je sestoj šele takrat dajal tržno zanimive sortimente . Te značilnosti še
posebej veljajo za listavce . Še vedno se zato dogaja, da se gozdarji pri izbiri
drevja za možni posek bojijo posegati v zgornji drevesni sloj in zato etat
'nabirajo' z nizkim redčenjem. Drug nezanemarljiv problem so stroški redčenja
v mlajših razvojnih fazah in negotovost glede trženja teh sortimentov.
Najpomembnejše ugodne učinke redčenj lahko strnemo v nekaj točkah
(KOTAR 1982):
GozdV 60 (2002) 2
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•

večji srednjetemeljnični

premer

redčenih

sestojev,

• zgodnejša kulminacija debelinskega in volumenskega prirastka sestaja,
• krajša proizvodna doba,
• večja stabilnost sestaja zaradi ugodnejšega dimenzijskega razmerja,
• večja vrednost sortimentov,
•

predčasni

(vmesni) donosi.

Navedene ugotovitve na splošno veljajo za vse drevesne vrste in vse oblike
negovalnih redčenj (nizka in visoka).
V raziskavi primerjamo dva vzorčna bukova sestaja na podobnem rastišču,
ki sta bila v zadnjih 30 letih različno gos podarjena. Prvi je bil red čen na osnovi
izbiralnega redčenja, drugi prepuščen naravi. Predpostavljamo, da se
razlikujeta v mnogih značilnostih . Izbrali smo 6 znakov, na katere lahko
vplivamo z redčenjem in jih je možno določiti z enostavnimi meritvami. Zanima
nas, katere so tiste bistvene značilnosti dreves, ki so posledica redčenj, oz.
s katerimi kazalci lahko preverjamo pozitivne učinke redčenj.
Naša podmena je, da se redčeni sestoji razlikujejo od neredčenih v spodaj
naštetih znakih:
• Volumen krošenj.
Zaradi manjše gostote dreves je volumen krošenj večji v redčenih sestojih.
Ker je velikost krošnje tudi posreden kazalec velikosti koreninskega
sistema, predpostavljamo, da so drevesa z večjo krošnjo tudi mehansko
stabilnejša.
• Prsni premer dreves.
Povprečni prsni premer dreves je zaradi manjše gostote drevja večji v
redčenih sestojih kot neredčenih.
• Višina dreves.
Glede na enako rastišče in fizično starost sestojev razlik v višini dreves ne
bi smelo biti . To velja za zgornjo višino dreves, medtem ko se na srednji
višini gozdnogojitveni ukrepi odražajo.
• Vrednost sortimentov.
Vrednost je rezultat kakovosti in dosežene dimenzije sortimenta. Kot
merilo smo izbrali denarno izraženo vrednost sortimenta na prvih 4 m
dolžine debla, saj se v spodnjem delu debla nahajajo najvrednejši
sortimenti. Zato je ta znak močno koreliran z vrednostjo celega drevesa.
S pozitivno izbiro se v redčenih sestojih poveča delež kakovostnega
drevja, hkrati z večjo povprečno debelina dreves tako dobimo bistveno
vrednejše sortimente.
• Dolžina č_istega debla.
Posreden kazalec kakovosti je tudi dolžina čistega debla. Pod čistim
deblom razumemo tisto dolžino debla brez večjih vidnih napak kakovosti
(rogovila, gnila grča, rakava tvorba ipd.), ki bistveno poslabšajo vrednost
sortimenta. Te napake debla so hkrati tudi pomemben kriterij pri izbiri
nosilcev oz. njihovih konkurentov, zato so v negovanih sestojih drevesa z
večjimi napakami debla iz sestaja praviloma odstranjena že v zgodnejši
fazi. Znano je, da z redčenji čisto dolžino debla skrajšamo, kar je posledica
daljših krošenj (FERLIN 1988). Kljub temu predpostavljamo, da je v
negovanih sestojih dreves z izrazitimi vidnimi napakami kakovosti manj, in
da bo zato ta znak imel večje vrednosti v redčenem sestoju. Dolžina čistega
debla nam posredno predstavlja kazalnik kakovosti oz. negovanosti
sestaja.
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• Dimenzijsko razmerje.
Stabilnost dreves oz. sestojev lahko ocenimo tudi z dimenzijskim
razmerjem med višino in prsnim premerom drevesa. V neredčenih sestojih
pričakujemo večji delež vitkih dreves, t.j. dreves z dimenzijskim razmerjem
nad 90.
• Cenotski status.
Ker z redčenji vplivamo na združbene razmere v sestoju , obravnavamo
ločeno kolektiv vseh dreves (kolektiv 1) in kolektiv dreves v strehi sestoja
(kolektiv 11) . Predpostavljamo, da so razlike med sestojema izrazitejše pri
drevesih, ki tvorijo streho sestoja. Tam se nahajajo izbrana drevesa, katerim
je posvečena naša pozornost pri oblikovanju sestoja oz. odstranjevanju
konkurentov. V strehi sestoja pričakujemo izrazitejše razlike predvsem v
tistih znakih, ki odražajo kakovost dreves - to sta vrednost prvega
sortimenta in dolžina čistega debla.

2 PREDMET RAZISKAVE
2 OBJECT OF RESEARCH
Gozdnogospodarska enota (GGE) Brezova Reber leži na skrajnem
jugozahodnem robu Ajdovske plan ote v Suhi krajini . Razteza se na nadmorskih
višinah od 200m do 600 m. Relief je večinoma vrtačast in valovit. Geološka
podlaga so apnenci, le na skrajnem zahodu dolomit.
Podnebje je preddinarsko-predpanonskega tipa s povprečno letno
temperaturo goe in povprečno letno količino padavin 1200 mm. Značilni so
ekstremi med poletnimi in zimskimi temperaturami ter za vegetacijo ugoden
razpored padavin.
Po fitocenološkem kartiranju v GGE prevladujejo rastišča bukve, uvrščena
v naslednje združbe: Hedero-Fagetum (56%), Lamio orvalae-Fagetum
(37%), Hacquetio--Fagetum (3%) (ZORN 1974). V lesni zalogi je bukve 60%,
smreke 21%, jelke 9%, g. javo~a 3%, gradna 2%, g. bresta 1%, češnje 1%.
GGE Brezova Reber je v celoti državna last. Nacionalizirana je bila leta
1934, ko je prešla v upravljanje Začasne državne uprave (ZDU). Prejšnji
lastniki so bili iz rodbine Auersperg. Prvi gozdnogospodarski načrt za enoto
je bil izdelan že leta 1893.
Vzorčne ploskve je osnoval spomladi leta 197 OJernej Piškur (Gozdni obrat
Straža, Gozdno gospodarstvo Novo mesto), ko je organiziral seminar iz
izbiralnega redčenja, katerega namen je bil predvsem izobraževanje
strokovnih delavcev (odkazilo) in dokazovanje učinkov . različnih jakosti
redčenja v bukovih sestojih. (PIŠKUR 1984, PIRC 1997). V odd. 17, GGE
Brezova Reber, so bile izločene 4 ploskve velikosti 50m x 50m. Izveden je
bil natančen popis vseh dreves (prsni premer na cm natančno, IUFRO
klasifikacija) ter odkazilo v skladu z naslednjimi usmeritvami :
1.
2.
3.
4.

ploskev
ploskev
ploskev
ploskev

(P1 ):
(P2):
(P3):
(P4):

močno izbiralno redčenje,
zmerno izbiralno redčenje,
brez ukrepanja (kontrolna ploskev),
nizko redčenje.

Starost sestoja po gozdnogospodazskem načrtu je bila takrat od 40 do
50 let. Nastanek sega v čas velikopovršinskih sečenj v obdobju pred
nacionalizacije leta 1934.
Vse nadaljnje meritve in spremljanje rezultatov se je ohranilo le na P1 in
P3, kateri tudi obravnavamo. Na njiju se je vse do danes gospodarila v skladu
GozdV 60 (2002} 2

81

Celič

Preglednica 1 . Osnovni podatki
o vzorčnih ploskvah v letu 1970
Table 1: Basic information on
the sample plots from 1970

Nadm. višina
Altitude
Oddaljenost od ceste
Distance from the road
Rastiščna enota
Site unit
Nagib
lnclination
Eks pozicija
Aspect
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z osnovnimi usmeritvami iz leta 1970. Obe ploskvi še danes služita kot
demonstracijska objekta za strokovne in laične , domače in tuje ekskurzije
ter kot učni objekt iz gojenja gozdov. Rezultati meritev so bili prvič objavljeni
šele leta 1988 (FERLIN 1988).
Iz dendrometrijskih podatkov je razvidno, da sta se ploskvi P1 in P3 že
leta 1970 razlikovali. Del sestoja v bližini kamionske ceste je bil namreč
šibko nizko redčen že pred izločitvijo poskusnih ploskev, del sestoja, kjer se
nahaja tudi ploskev P3, pa je ostal zaradi oddaljenosti razmeroma
nedotaknjen.
P1

P3

464-470 m

472-482 m

10m

200m

Hedero-Fagetum Site unit
(syn. Querco-Fagetum typicumJ

Hedero-Fagetum
(syn. Querco-Fagetum stellarietosum)

5%

10%

JJZ

ssw

ZJZ

wsw

3 METODA DELA
3 WORKING METHODS
Meritve in ostala terenska dela so bila opravljena v času od jeseni 1996 do
pomladi 1997. Vsakemu drevesu nad merilnim pragom so bili na mestu samem
določeni naslednji znaki :
•
•
•
•
•
•
•

prsni premer,
višina,
širina krošnje,
delež krošnje od skupne višine,
povprečna kvaliteta sortimentov na prvih 4 m višine,
cenotski status po Kraftu,
dolžina čistega debla.

Višina drevesa in dolžina čistega debla sta bili merjeni z višinomerom Leiss,
prsni premer smo merili s n- metrem . Kakovost prvega sortimenta smo določili
na podlagi JUS standardov za gozdne lesne sortimente. Za prve 4 m dolžine
smo se odločili zaradi lažjega okularnega ocenjevanja pri stoječem drevju .
Tanjše drevje smo uvrščali med goli oz. drva ali jamski les. V jamski les smo
uvrstili t.i. kvalitetnejše goli (ravne, gladke), ki merijo na sredini dolžine vsaj
20 cm.
Dolžino čistega debla smo določali po naslednjih kriterijih:
• pri drevju, ki dosega zahtevano debeline za hlodovina, je dolžina čistega
debla razdalja od tal do prve debelejše veje (tanjših adventivnih poganjkov
nismo upoštevali), začetka razvejanosti krošnje ali debelejše gniJe odmrJe
veje (t. i. štrclja), ki bistveno spremeni kakovost sortimenta,
• pri tanjšem drevju, ki ponavadi nima dobro razvite krošnje in 'je večinoma
enoosno, smo upoštevali dolžino do tiste višine debla, ko je sortiment še
uporaben (pri goleh 7 cm na tanjšem koncu).
Nekateri znaki (prsni premer, višina drevesa in dolžina čistega debla) so
bili določeni neposredno na terenu. Osnovni podatki, zajeti na terenu, so bili
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vnešeni in nadalje pripravljeni za obdelavo s programskim paketom Excel.
Dimenzijsko razmerje (KOTAR 1982) je izračunana iz prsnega premera in
višine drevesa po obrazcu : V= 0,4 .rc. P. L/4. Pri izračunu volumna prvega
sortimenta je upoštevan tablični padec prsnega premera za bukev (ČOKL
1992). Volumen krošnje je izračunan iz ocenjene širine krošnje in deleža od
skupne višine po obrazcu, V = 0,4 . rc . P. L/4, kjer je P tloris oz. projekcija
krošnje in Lje dolžina krošnje (ČOKL 1977).
Za izračun vrednosti prvega sortimenta so uporabljene hipotetične cene,
oblikovane na podlagi cen ika, objavljenega v aprilski številki Lesarskega utripa
iz leta 1997 ter ce nika GG Novo mesto z dne 16. 1. 1997.
Značilnost razlik med aritmetičnima sredinama za vse obravnavane znake
smo preverili z enostavnim testom za preskušanje hipotez z velikimi vzorci :

z=

(x1-x2)

c=--'---==::::::::::=

~St% 1 + S2%2

(oz. z ustreznim t-testom za preskušanje razlik z malimi vzorci), kjer pomeni:

:X1
St

=
2

aritmet. sredina prvega vzorca (P1 ),

= cenilka variance v prvem vzorcu (P1 ),

n1 =število enot v prvem vzorcu (P1 ),

X2 =
S2

2

aritmetična

sredina drugega vzorca (P3),

= cenilka variance v drugem vzorcu (P3),

n2 =število enot v drugem vzorcu (P3).
V primeru nehomogenih varianc je za določitev stopinj prostosti uporabljen
naslednji obrazec:

df =

s2 2/n2J
(s /n J+ (s//n J
(sl2 /nJ+

2
1
1
----'--'--'--.:____L__..

nl -1

2

...:.....;;_.;.._~c__

n2 -1

Homogenost varianc smo testirali z izrazom : F = S1 2/sl
Razliko v frekvenčnih porazdelitvah posameznih znakov med ploskvama
smo preverili s Snedecor-Brandt testom :

N = n1 + n 2
f1 = število enot v razredu k v prvem vzorcu
nk = seštevek frekvenc v razredu k iz obeh vzorcev
število stopenj prostosti = k-1
Za primerjavo obeh populacij v vseh izbranih znakih smo uporabili
diskriminativno analizo. Poiskali smo spremenljivko L, ki je linearna funkcija
vseh izbranih spremenljivk:

1=1

X; so vrednosti opazovanih k spremenljivk).. pa njihovi utežnostni
koeficienti.
Določili smo jo tako, da imajo člani ene populacije visoke, člani druge
populacije pa nizke vrednosti te spremenljivke. Koeficienta diskriminativne
funkcije smo izbrali tako, da se vrednosti diskriminativne funkcije med obema
grupama kar se da razlikujejo oz., da je razmerje vsote kvadratov med grupami
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in vsote kvadratov znotraj grup maksimum. Koeficienti A diskriminativne
funkcije L so torej izbrani tako, da je količina O maksimalna:

Q=

(LA

-L 8

Y

}2(Li -LJ 2 + }2(Lj -LnY

LA = povprečna vrednost diskriminativne funkcije v populaciji A,
L 8 = povprečna vrednost diskriminativne funkcije v populaciji 8,
L, = posamezne vrednosti Lv populaciji A,
Li = posamezne vrednosti Lv populaciji B.
Katerakoli druga linearna kombinacija spremenljivk bi imela drugačno,
manjšo vrednost tega razmerja. V našem primeru predstavljajo eno populacijo
redčeni bukovi sestoji, drugo pa neredčeni bukovi sestoji. Za izračun
koeficientov diskriminativne funkcije je bil uporabljen Fisherjev algoritem
(KOTAR 1993).
Da bi izločili iz analize tiste znake, ki bistveno ne vplivajo na razločevanje
med populacijama, smo uporabili metodo stepwise pri multipli regresiji v
programskem orodju SPSS.

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4 RESULTS AND DISCUSSION

4.1 Gostota sestojev
4.1 St and Density
Vraziskavi smo zajeli vsa živa drevesa nad meril nim pragom na redčeni ploskvi
(P1) in na neredčeni ploskvi (P3). Skupaj je bilo tako izmerjenih 459 dreves,
od tega na ploskvi P1 143 dreves ( 135 bukev in 8 gorskih javorjev) ter na
ploskvi P3 316 dreves (vse bukve). Razlika v drevesni sestavi je lahko odraz
razlik med rastiščema ali pa rezultat nekonkurenčnosti javorja na tipično
bukovem rastišču, kar se zdi bolj verjetno . Na redčeni ploskvi se je namreč
javorju dajalo pri izbiri prednost in je zato ostal v sestoju.
Ugotovili smo, da se je od leta 1970 do leta 1997 število dreves zmanjšalo
za 61% na ploskvi P1 in za 25% na ploskvi P3 (preglednica 2). Podobne
zakonitosti razvoja bukovih sestojev potrjujejo tudi druge sorodne raziskave
(ŠTEFANČIK 1996, BASTIEN 1995, BONČINA 1994). Poleg redčenja in
poseka slučajnih pripad kov (vetrolom) na redčeni ploskvi je razlog zmanjšanja
števila drevja tudi naravno odmiranje, predvsem tanjšega podstojnega drevja.
Še vedno je opazen tudi trend vraščanja dreves izpod merilnega praga. To
posebej velja za redčeno ploskev zaradi sestojnih vrzeli, nastalih po izpadu
Leto

Preg ledn ica 2 : Gibanje števila
drevja ter evidentiran posek drevja
na ploskvah od leta 1970 do leta

1997
Table 2: Numoer of trees and
data on fellings on the plats
from 1970 to 1997
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Posek na P1

Year

P3

P1

Fel/ings on P1

1970
1975
1977
1981
1990
1991
1992
1994
1997

424
625
450
-

363
338
-

84

364
379
316

223
156
149
143

1
29
21
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posameznih nosilcev funkcij v vetrolomu. Prisotnost večjega števila tanjših
dreves na redčeni ploskvi je razvidna iz frekvenčne porazdelitve prsnih
premerov (slika 1). Opazimo lahko, da se je število drevja od leta 1970 do
leta 1997 zmanjšalo na tretjino, vendar je oblika porazdelitve za neredčeno
ploskev ostala skoraj enaka, medtem ko se je oblika porazdelitve redčene
ploskve bistveno spremenila .
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Slika 1: Frekvenčna porazdelitev prsnih premerov na vzorčnih ploskvah v primerjavi
1970
Figure 1: Frequency distribution of dbh on the sample plots in comparison with
year 1970

z. letom

Streho sestaja (stand canopy) na redčeni ploskvi tvori 57% dreves. Na
ploskvi je dreves v strehi sestaja 46%. Na slednji so še vedno
opazni procesi izločanja kljub visoki starosti, kar je značilno za bukev. Kljub
temu razlika med ploskvama ni tako očitna , kot bi pričakovali. Razlog je v
doslednem izvajanju načel visokega redčenja na redčeni ploskvi, pa tudi zaradi
izkoriščanja ugodnih učinkov polnilnega sloja, saj se v sestojnih vrzelih že
začenja pojavljati podmladek. Prisotnost polnilnega sloja se kaže tudi v
porazdelitvi dreves po debelinskih stopnjah, ki nakazuje dvovršnost, značilno
za sestoje s polnilnim slojem ali dvoslojne sestoje (slika 2).
Temeljnica redčene ploskve (preglednica 3) je v primerjavi z letom 1970
narasla za 20%, temelj nica neredčene ploskve pa je 53% večja kot leta 1970.
Za primerjavo povejmo , da je imel neredčen bukov sestoj podobne starosti
na Danskem temeljnico 48,3 m 2/ha (BASTIEN 1995), na Slovaškem in
Bavarskem pa 40,6 m 2/ha (ŠTEFANČIK et al. 1996).
neredčeni

Redčen

Leto Year
Lesna zaloga Growing stock m3 /ha
število dreves/ha Number of trees/ha
Temeljnica Basal area m 2/ha

Neredčen sestoj -

Unthinned stand

1970

1997

1970

313

526

236

498

1452

572

1696

1264

31,2

SOl

-

S%

-

11(

-
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sestoj - Thinned stand

Preglednica 3: Kazalci gostote
sestoj ev
Table 3: tndicators of stand
density

37,4
719
19,29
0,985

28,3

-

-

1997

43,3
947
16,79
1,237
85

r---,
1

12

Cel ič K.: Učinek redcenj v bukovih sestojih na Brezovi Rebri
Slika 2 : Debelinska struktura
vzorčnih ploskev 1.1997
Figure 2: Frequency distribution
of dbh on the sample plats in
1997
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Lesna zaloga redčene ploskve znaša 526 m3 /ha, neredčene pa le 498
m3 /ha. Nižja zaloga neredčene ploskve kljub višji temelj nici in večjemu številu
dreves je posledica v povprečju nižjega drevja. V primerjavi z letom 1970 je
lesna zaloga na redčeni ploskvi narasla za 68%. Če upoštevamo še 65
m3 posekane lesne mase, je skupna lesna proizvodnja sestaja narasla za
251%. Na neredčeni ploskvi se je lesna zaloga v tem obdobju povečala za
211% (preglednici 2 in 3). Podatkov o odmrlem drevju na neredčeni ploskvi
v tem obdobju nimamo.
Za primerjavo gostote obeh sestojev smo uporabili tudi relativne kazalce
gostote (KOTAR 1985). Specifična gostota sestojev (SOl) nam pove, koliko
dreves/ha bi bilo v sestojih ob enakem srednjetemeljničnem premeru (25
cm). SOl neredčenega sestaja v primerjavi z redčenim je večji za 32%,
medtem ko je dejanska gostota drevja večja za 120%.
Hart-Beckingov indeks razdalje med drevesi (S%) nam pove, kolikšen je
delež povprečne razdalje med drevesi glede na zgornjo višino sestaja. Pri
tem so upoštevana le drevesa v strehi sestaja (kolektiv 11). Pri enaki višini se
indeks z gostoto drevja zmanjšuje , kar potrjuje tudi naš primer.
Indeks gostote sestaja (IK) nam pove, kakšno je razmerje med modelnim
in dejanskim sestojem glede na razmerje med zgornjo višino sestaja in
povprečno rastno površino. V modelu predpostavljamo, da drevo s krošnjo v
strehi sestaja potrebuje za svoj razvoj toliko rast ne površine, kot znaša njegova
višina (hzg). Indeksi z vrednostjo večjo kot 1 pomenijo sestoje, ki so gostejši
od model nih . V našem primeru se redčen sestoj približuje modelnemu sestoju,
neredčen sestoj pa je bistveno gostejši.
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4.2 Srednje vrednosti, variabilnost in porazdelitev
znakov
4.2 Mean Values, Variability and Distribution
of Characteristics
Oba sestoja se v vseh analiziranih znakih statistično značilno razlikujeta
(preglednica 4), kar velja tako za kolektiv 1 (vsa drevesa) in kolektiv 11 (drevesa
v strehi sestoja). Razlike so najbolj očitne pri povprečnem prsnem premeru,
ki je na redčeni ploskvi večji za 36% (38%) 1 , pri volumnu krošnje, ki je na
redčeni ploskvi večji za 167% (189%) in pri vrednosti sortimentov, ki je na
redčeni ploskvi večja za 277% (273%).
Poleg srednjih višin smo izračunali tudi zgornjo višino dreves (povprečje
25 najdebelejših dreves na ploskvi), ki nam kaže na razlike v proizvodni
sposobnosti obeh rastišč (preglednica 1). Zgornja višina dreves na red čeni
ploskvi znaša namreč 29,6 m, na neredčeni pa le 26,4 m. Razlika med
njima je statistično značilna. Meritve iz leta 1987 (FERLIN 1988) so
dokazovale ravno nasprotno, namreč da sta zgornji višini ploskev enaki
(tedaj 25,3 m).
Povprečna dolžina čistega debla v redčenem sestoju znaša 14 m in

v
slabih 12 m; v obeh primerih znaša delež čistega debla glede
na višino drevesa 55%. Če upoštevamo še globino krošnje, ki v redčenem
sestoju znaša 24% in v neredčenem sestoju 14% od skupne višine drevesa,
dobimo podatek o deležu »ne-čistega(( debla: 21% na redčeni ploskvi in 31%
na neredčeni ploskvi. Sklepamo lahko torej, da smo z redčenjem relativno
prispevali h globlji krošnji, ne pa tudi k daljšanju čistega debla. V strehi sestoja
je razlika med dolžinama čistega debla očitnejša (15 ,5 min 12,6 m), delež
čistega debla na redčeni ploskvi znaša 54% in na neredčeni ploskvi 51%.
neredčenem

V povprečju meri krošnja v redčenem sestoju 65m 3 , v neredčenem le 24
m3 . Razlika je očitna tudi v strehi sestoja, kjer je srednja vrednost volumna
1
Vrednosti v oklepajih se
nanašajo na kolektiv 11 .

Preglednica 4 : Test aritmetičnih sredin
Table 4: Test of equality of means
Kolektiv 1
Collective body 1
Redčen

Kolektiv 11
Collective body ff

Neredčen

sestoj
Unthinned
stand
Aritmetična sredina
Ar. mean

Red čen
sestoj
Thinned
stand

sestoj
Thinned
stand

Prsni premer
Dbh
Višina
Height
Dolž:. čist. debla
Clean stem /ength
Volumen krošnje
Crown vo/ume
Vrednost sortim.
Timber value
Dimenz. razmerje
Dimension ratio
n
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z

Neredčen

sestoj
Unthinned
stand
Aritmetična sredina
Ar. mean

t

Stop .p.
df

27,05

19,95

7,80 ***

34,43

24,86

13,11 ***

146

25,21

21,82

6,83 ***

28,63

24,73

15,27 ***

225

13,97

11,83

5,47 ***

15,50

12,57

6,51 ***

201

65,34

24,45

6,73 ***

104,71

47,84

7,07 ***

109

25,99

6,89

7,06 **'"

42,44

11,37

8,16 ***

88

102,03

114,58

120,19

100,24

-8,48***

225

316

143

-5,46***

82

145
87
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Preglednica 5: Primerjava vrednosti sortimentov med ploskvama
Table 5: Comparison of timber value between the plots

Vrednost v SIT: - Value in SIT of:
Sestoja · a stand
Drevesa- a tree
1 m3

11

Kolektiv
P1·
371725
2599
8133

1 •

Col/ective body 1

P3
217774
689
4896

P1/P3
1,71
3,77
1,66

Kolektiv 11 - Collective body 11
P1
P3
P1/P3
164872
347990
2,11
4244
1137
3,73
11037
5734
1,92

krošnje v redčenem sestoju kar 105 m3 , v neredčenem pa le 48 m3 . Te
razlike so odraz večje gostote dreves in utesnjenosti krošenj v neredčenem
sestoju.
Na redčeni ploskvi je kar 62 dreves (43%) prsnega premera 30 cm a!i
več, ki že z doseženo debelina presežejo prag bistveno vrednejših
sortimentov. Na neredčeni ploskvi je takih dreves le 20 (6%). Tako je na
redčeni ploskvi kar 78 dreves (55%), ki v prvih 4 m dosegajo standard
hlodovine. Na neredčeni ploskvi je takih dreves le 47 (15%) (preglednica 5).
Razmerje med najnižjo in najvišjo ceno sortimentov iz našega cenika je 1 :
6,25. Skupna denarno izražena vrednost neredčenega sestaja znaša 59%
vrednosti redčenega sestaja, vrednost posameznega drevesa pa znaša 27%
vrednosti drevesa na redčeni ploskvi.
Povprečna vrednost dimenzijskega razmerja h/d dreves v redčenem
sestoju znaša 102 in v neredčenem sestoju 115. Drevesa enakih višin so v
redčenem sestoju torej debelejša in posledično tudi stabi!nejša. Če vzamemo
kot kriterij stabilnih sestojev tiste, ki imajo večino dreves z dimenzijskim
razmerjem manjšim od 90 (KOTAR 1982), potem ugotovimo:
• da je na redčeni ploskvi 41 (67) % dreves z dimenzijskim razmerjem
manjšim od 90,
• da je na neredčeni ploskvi le 13 (21 ) % dreves z dimenzijskim razmerjem
manjšim od 90,
Preglednica 6: Preskus homogenosti varianc in razlik v porazdelitvi dreves
Table 6: Test of homogeneity of variances and of differencles in trequency distribution

Prsni
premer

Dolžina
č.debla

Volumen
krošnje

Clean stem
lenhgt

Crown
vo/ume

1.sort.
Timber
value

Dbh
Redčen

sestoj

s2

Thinned stand
Neredčen

sestoj

Unthinned stand

F
Stop.prostosti df

x2

Redčen

sestoj

Thinned stand g2
Neredčen

sestoj

Unthinned stand

F
Stop.prostosti df

x2

88

Vrednost

Višina
Height

101,19

27,66

15,985

4765,62

1018,39

38,46

16,60

14,71

1122,21

60,03

4,25***

16,96***

Dimenzijsko
razmerje
Dimension
ratio

n

633,425

143

480,55

316

1,32*

2 ,63***

1,67***

8
107,68***

9
148,33***

9
42,82***

31,09

3,69

8,75

4520,95

1137,91

147,57

82

22,32

3,25

13,96

1373,68

88,64

260,45

145

1,09

11
76,43***

12
119,3***

13
56, 75***

1,39*

1,13

0,63*

3,29***

12,84***

0,567

7
106,45***

5
126,08***

8
42,3***

15
68,67***

12
119,35***

8
60,42***
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• kar pomeni, da je sestoj na redčeni ploskvi bistveno stabilnejši od sestaja
na neredčeni ploskvi.
Poleg srednjih vrednosti smo ugotavljali tudi variabilnost posameznih
znakov. Ko obravnavamo kolektiv 1, se ploskvi statistično značilno razlikujeta
v variabilnosti vseh obravnavanih znakov razen dolžine čistega debla. Redčen
sestoj je v vseh obravnavanih znakov bolj heterogen od neredčenega . Najbolj
očitna je razlika v variabilnosti prsnih premerov. Očitno je, da z izbiralnimi
redčenji pospešujemo variabilnost, medtem ko naravi prepuščeni sestoji
ustvarjajo bolj homogene strukture.
Ko obravnavamo drevesa v strehi sestaja (kolektiv 11), se sestaja značilno
razlikujeta v variabilnosti vseh znakov, razen višine in dimenzijskega razmerja
(preglednica 6). Zanimivo je tudi, da ima v tem primeru neredčen sestoj
večjo variabilnost od neredčenega v dolžini čistega debla in dimenzijskem
razmerju .
Statistično značilne so tudi razlike v porazdelitvi obravnavanih znakov med
obema ploskvama (preglednica 6) . S tem smo potrdili podmeno, da
analizi rana vzorca nista del iste populacije.

4.3 Diskriminativna analiza in klasifikacija
4.3 Discriminant Analysis and Classification
Diskriminativno analizo smo izbrali, da bi poiskali novo spremenljivko, ki nam
bo pomagala razločevati med populacijama. V prvem koraku smo tako zajeli
kolektiv 1 (vsa drevesa na ploskvah) ter v analizo vključili vse spremenljivke

(X, ..X6 ).
Dobili smo diskriminativno funkcijo oblike:

vrednosti koeficientov v enačbi so pomnožene z 105 .
Z analizo variance smo preverili in potrdili tudi značilnost diskriminativne
funkcije (preglednica 7).
Povprečna vrednost L, (grupni centroid) znaša 0,0147. Povprečna vrednost
redčenega sestaja (grupni centroid) je 0,0167 in neredčenega 0,0139 .

Preglednica 7: Analiza variance pri diskriminativni funkciji
Table 7: Analysis of variance of discriminant function

Vir variacije
Source of variation
1
Diskriminativna funkcija L - Discriminant
Med razredi - Between groups
1
Znotraj razredov - Within groups
j
Diskriminativna funkcija L, - Discriminant
Med razredi - Between groups
1
Znotraj razredov - Within groups
1
Diskriminativna funkcija L.~ - Discriminant
Med razredi - Between groups
1
Znotraj razredov - Within groups
j
Diskriminativna funkcija L4 - Discriminant
Med razredi - Between groups
1
Znotraj razredov - Within groups
1
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Vsota kvadratov
Sum of squares
function L 1
0,000787
0,002827
function L,
0,000674
0,002617
function L,
0,043078
0,028678
function L4
0,040039
0,027648

1

1

Stop.prost.
df
5

~

452

l

1
456

'1

1

1

1
1

5
220
5
223

j Povpr.kvadrat j
Mean square

1

1

1

J
1

1

1
1

0,000157

1

0,000006

1

0,000674
0,000006

1

1

0 ,000130

j

0,000124

25,16***

1

117,48U*

1

0,008616

0,020020

F

1

66,09***

161 ,47***

1
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Drevesa z vrednostjo L, ki je večja od grupnega centroida klasificirano kot
pripadnike red čenega sestoja. Domnevamo torej, da imajo vsa drevesa z
vrednostjo L večjo od grupnega centroida, izražene lastnosti, ki so tipične za
redčen sestoj. Vendar je na podlagi tako določene diskriminativne funkcije
pravilno klasificiranih le 72% dreves, od tega 62% v redčenem sestoju in
76% v neredčenem .
V drugem koraku smo zato z regresijsko analizo preverili, katere
spremenljivke so dovolj značilne za pojasnjevanje razlik med
ploskvama. Določene spremenljivke so namreč med seboj v močni
korelaciji (npr. krošnja in prsni premer), zato njihov prispevek k skupni
vsoti kvadratov morda ni dovolj signifikanten. Metoda stepwise je kot
neznačilne izločila vse spremenljivke razen X3 (dolžina čistega debla)
in
(vrednost).
Iz diskriminativne analize smo zato izločili spremenljivke X1 (premer), X2
(višina), \ (volumen krošnje) ter X6 (dimenzijsko razmerje).
Nova diskriminativna funkcija je tako dobila obliko:

x5

vrednosti koeficientov v enačbi so pom nože ne z 10 4 .
Grupna centroida znašata 0,0062 za redčeno in 0,0036 za neredčeno
ploskev. Povprečna vrednost diskriminativne funkcije L2 za oba sestoja (grupni
centroid) je 0,0044. S to funkcijo je pravilno klasificiranih 72 %dreves, od
tega 75% dreves neredčenega sestoja in 65% dreves redčenega sestoja . Z
izločitvijo štirih spremenljivk torej nismo bistveno zmanjšali ločljivosti med
drevesi. Ti podatki nam povedo tudi, da ima samo 65% dreves na ploskvi P1

Slika 3 : Pogled v krošnje -ploskev P3 (foto K.Celič)
Figure 3: A view of crowns- plot P3 (photo K.Celič)
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Slika 4 : Pogled v krošnje ploskev Pi (foto K.Celič)
Figure 4 · A view of crowns plot P1 (photo K.Celič)
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Slika 5 : Porazdelitev lesne
zaloge po kakovostnih razredih
Figure 5: Distribution of wood
mass according to quality
classes
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Slika 7 : Sestoj na ploskvi P3 (foto
K . Celič)

Figure 7: The stand on plot P3
(photo K. Celič)

Slika 8 : Sestoj na ploskvi PI (foto
K.Celič)
.

Figure 8: The stand on plot P3
(photo K.Celič)
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Slika 6 : Graf diskriminativne
funkcije L3
Figure 6: Plot of discriminant
function L3
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izražene lastnosti redčenega sestaja. Prav tako lahko sklepamo, da ima 25
%dreves v neredčenem sestoju izražene lastnosti redčenega sestaja, čeprav
vanj z negovalnimi ukrepi nismo posegali.
Že na podlagi testov razlik med aritmetičnimi sredinami ter porazdelitvami
lahko sklepamo, da so razlike med redčenim in neredčenim sestojem
izrazitejše, ko obravnavamo samo drevesa v strehi sestaja. V tretjem koraku
smo zato analizirali le kolektiv 11.
Ko v analizo vključimo vse obravnavane spremenljivke, dobimo
diskriminativno funkcijo:

o,s \ + 4,0 X6

L3 = 31,7 X1 + 18,3 X2 + 12,6 X3 -0,6 X 4 -

vrednosti koeficientov so pomnožene z 10

4

•

Preglednica a· Test regresijskih
koeficientov pri multipli regresiji
Table 8: Test of regression
coefficients at multiple
regression

Povprečna

vrednost L3 znaša 0,19 za obe grupi skupaj, 0,21 za redčen in
0,18 za neredčen sestoj. S to funkcijo je pravilno klasificiranih 200 dreves
(88%), in sicer 84% dreves neredčenega sestaja ter 95% dreves redčenega
sestaja {slika 6).
Enter

Metoda - Method
Kolektiv
Co/lective body
Prsni premer
dbh
Višina
Height
Dolž. čist. debla
C/ean stem length
Volumen krošnje
Crown vo/ume
Vrednost sortim.
Timber value
Dimenz. razmerje
Dimension ratio
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Stepwise

11

1

B

t

8

0,081

2,315*

3,018

-0,066

-2,032*

0,038

3,271 **

0,0002

0,142

-1,806

0,008

2,082*

0,013

2,188*

1

t

1/
t

B

t

B

3,018**

0,101

1,419

0,386

5,655***

1,770

1,770

0,049

0,844

0,346

4,837***

4,324

4,324"***

0,161

3, 766***

0,223

4,801 ***

-1,806

0,096

1,411

-0,111

-0,930

-0,930

0,389

9,071***

-0,0322 -0,415

1,588

1,588

-0,020

-0,395

0,112

-1,520

0,744
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Preglednica 9: Izračun rizika
napačne klasifikacije
Table 9: Estimation of missc/assification

v bukovih sestojil1 na Brezovi Rebri

z

Riziko- Risk

L,
G

0,565

28,6%

0,546

29,3%

L3

1,256
1,242

10,7%

L4

10,5%

V četrtem koraku nam je regresijska analiza (metoda stepwise) kot
(vrednost) ter\
(dimenzijsko razmerje).
neznačilne spremenljivke izločila X4 (volumen krošnje), \

Diskriminativna funkcija s preostalimi tremi spremenljivkami ima obliko:
L4 = 1,3 X1 + 3,o X2

+ 1,3 X3

vrednosti koeficientov so pomnožene z 103 .
Povprečna vrednost L znaša v tem primeru 0,13 (za obe grupi skupaj),
0,15 za redčen sestoj in 0,12 za neredčen sestoj. S to funkcijo je pravilno
klasificiranih 197 dreves (87%), v redčenem sestoju 93% in v neredčenem
83%, kar je manj kot v primeru, ko so bile v analizi vse spremenljivke. Z
izločitvijo nesignifikantnih spremenljivk torej nismo bistveno zmanjšali
razlikovalne ostri ne med obema populacijama 2 .
Riziko napačne klasifikacije, pod predpostavka da se spremenljivka L4
porazdeljuje normalno, znaša 1O, 7% (preglednica 9).

5. POVZETEK
V GGE Brezova Reber, ki jo poraščajo pretežno bukovi gozdovi, že od leta
1970 spremljamo učinke redčenj na dveh vzorčnih ploskvah, na prvi intenzivno
izbiral no redčenje, na drugi, kontrolni, pa smo razvoj prepustili naravi. Starost
sestojev ocenjujemo na okrog 80 let.
V nalogi obravnavamo 6 znakov, v katerih naj bi se redčeni sestoji bistveno
razlikovali od neredčenih, in to so:
•
•
•
•
•
•

prsni premer,
višina,
dolžina čistega debla,
volumen krošnje,
vrednost prvega sortimenta,
dimenzijsko razmerje .
Enostavni testi razlik med srednjimi vrednostmi pokažejo, da se sestaja

statistično značilno razlikujeta v vseh obravnavanih znakih. Enako velja tudi

2

Tudi v primeru, ko vzamemo za
nesignifikantnih spremenljivk drug kriterij, in sicer test
regresijskeg~ koeficienta, ne
dosežemo večje razlikovalne ostrine, saj je na ta način pravilno
uvrščenih le 84% dreves.
izločitev

74

za porazdelitve teh znakov po posameznih drevesih . Z izjemo dolžine čistega
debla so značilne tudi razlike v variancah pri vseh znakih.
Ko analiziramo samo drevesa v strehi sestaja, kjer se nahajajo tako izbrana
drevesa kot konkurenti, katerim posvečamo pozornost pri izbiralnem redčenju,
se pojavijo statistično značilne razlike v variabilnosti dolžine čistega debla,
dimenzijskega razmerja in višine dreves.
Uporabili smo diskriminativno analizo, da poiščemo novo s'premenljivko
kot linearno kombinacijo obravnavanih znakov, ki najbolj pojasni in pokaže
razlike med populacijama. Z metodo stepwise pri multipli regresiji smo izločili
spremenljivke, ki niso signifikantne za pojasnitev razlik med populacijama.
Največjo razlikoval no ostrino med populacijama smo dosegli, ko smo v analizi
GozdV 60 (2002) 2
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.obdržali le drevesa v strehi sestoja, medtem ko izločitev nesignifikantnih
spremenljivk ni doprinesla k večji razlikovalni ostrini.

The Effect of Thinning in Beech Stands in Brezova Reber
Summary
Effects of thinnings have been mon itored on sample plots in Forest
Management Unit Brezova Reber, predominantly covered with beech, since
1970. One of the plots was intensively selectively thinned, the other is a
control plot without any thinnings. Age of these stands is estimated at around
80 years.
6 characteristics are chosen to distinguish between thinned and unthinned
stands:
• dbh,
• tree height,
• stem length without branches,
• crown volume,
• timber volume,
• dimension ratio.
Sim ple tests of means show that differences between stands are statistically
significant for all analysed parameters. That also applies for variability (with
exception of clean stem length} and distribution of these parameters.
When only stand canopy trees are being examined which represent a focus
point of our attention when we do selective thinning, statistically significant
differences occur in variability of clean stem length, dimension ratio and tree
height.
Discriminant analysis was chosen to construct a new variableo a linear
combination of other variables, that shows best the difference between the
stands. Stepwise method at multiple regression was chosen to eliminate the
variables which are not significant enough to explain differences between
populations. The biggest discriminance between the stands was achieved
when only stand canopy trees were examined while elimination of insignificant
variables was not proved to be successful.
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Strokovne razprave
GDK: 41 + 228.7 : 145.7 : 136.5 : 423 : 453 : (497.12 GE Planina) : (043.2)

Kronologija pojavljanja ter vpliv najpomen1bnejših
abiotskih in biotskih dejavnikov na umetno osnovane smrekove
sest~je v GE Planina
Marko PERKO*
Izvleček:

V prispevku je predstavljen nastanek in razvoj umetno osnovanih smrekovih sestojev na površini 618 ha, na rastišču jelke in
bukve 1 Abieti-Fagetum din./ v gozdnogospodarski enoti Planina. Kronološko so prikazatri najpomembnejši negativni abiotski
in biotski vplivi na smrekove sestoje. Podrobno je analizirana uporaba feromonov in !ovnih pasti za spremljanje številčnosti
ulovljenih knaverjev /!ps typographus L./ med leti 1986-2000 in malega smrekovega lubadaija /Pityogenes chalcographiL~
L./ med leti 1993-2000 na istih lokacijah.
Ključne

besede: sneg, žled, smrekov lubadar, kronologija, smrekova kultura, GE Planina

1 UVOD
V letih 1997 in 1998 sem spremljal število ulovljenih
smrekovih lubadarjev v gozdno gospodarski enoti
(dalje GE) Planina. To je bilo tudi obdobje
intenzivnih žledolomov in snegolomov, ki so močno
prizadeli smrekove sestoje v revirju. Tako se mi je
ob koncu študija porodila misel, da za diplomsko
temo izberem to problematiko. Z nalogo želim
proučiti čimveč abiotskih in biotskih vplivov na
umetno osnovane smrekove sestoje v GE Planina.
Poleg podrobnejših analiz spremljave pojavljanja
osmerozobega smrekovega lubadarja (knaverja) !!ps
typographus L.! in malega smrekovega lubadarja 1
Pityogenes chalcographus L./ med leti 1986-2000,
sem iz Kronike revirja Planina od 1964 leta naprej
in Gozdnogospodarskih načrtov GE Planina zbral
tudi podatke o pojavljanju ujm in deležu zaradi
abiotskih in biotskih vplivov posekanega drevja
smreke v GE.

2

KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA
RASTIŠČ

2.1 Geografski položaj in topografija
GE Planina
Gozdovi GE Planina leže na področju znanih
Postojnskih vrat, najnižjem prehodu iz Srednje
Evrope v SredozemUe. Prav zaradi tega potekajo
preko gozdov GE Planina številne komunikacije:
železniška proga Dunaj-Trst-Reka, avtomobilska
cesta Ljubljana-Postojna in regionalna cesta Ljub-

* M .P., inž. gozd.,Zavod za gozdove Slovenije. OE Postojna,
Vojkova 9, Postojna
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ljana-Postojna. Tudi drugi infrastrukturni objekti so
na tem področju: tu poteka tudi 380 kW daljnovod
Beričevo-Divača. Tu je potekala tudi rimska cesta.
GE tvori topografsko razgiban kraški svet, ki se
kaže v vrsti značilnih kraških poj avo v (izviri,
podzemne jame, udorne jame-koliševke). Vrsta
vrhov v smeri vzhod-zahod tvori nekak hrbet: to so
vrhovi Stari grad (703 m), Jelenček (690 m),
Počivalnik (721 m) in najvišji Bukovec ali Koliševski
vrh (751 m). Najnižja točka GE je na obrobju
Planinskega polja (447 m).
2.2 Klima
Srednjevisoke vzpetine in plano ta, ki ločuje obmorsko
od zaledja, s specifično obliko, tvori »jez«
za vetrove. Na takem »jezu« nastaja močan veter, ki
ustvari pretok zračnih gmot med morjem in kopnim
in povzroči nagle spremembe temperatur. Z burjo
prihajajo mrzli tokovi, zjugozahodnikom pa otoplitve.
Značilno za to območje je, da zelo pogosto pada moker
sneg, ki skupaj z močnim stalnim gibanjem zračnih
tokov povzroča na drevju veliko škodo. Jugozahodno
Slovenijo, prehodne pokrajine med obalnim mediteranskim svetom in osrednjo Slovenijo zelo pogosto
prizadene žled, ki povzroča veliko škodo. Žled je
pomemben pokrajinski dejavnik, naravna ujma, ki jo
moramo upoštevati v vsakdanjem življenju in ob
bodočem načrtovanju rabe prostora (OROŽENADAMIČ 1987).
področje

2.3

Rastiščne

razmere

Smrekovi sestoji GE so na rastišč ih dinarskih gozdov
jelke in bukve (Abieti-Fagetum din.) s suhasociacijami: dinarski gozd jelke in bukve s
pomladansko torilnico (Abieti-Fagetum din.
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omphalodetoswn TREGUBOV), dinarski gozd jelke
in bukve s srobotom (Abieti-Fagetum din. clematidetosum TREGUBOV). dinarski gozd jelke in bukve
s peterolistno mlaja (Abieti-Fagewm din. den tarietoswn TREGUBOV) in dinarski gozd jelke in
bukve z golšcem (Abieti-Fagetum din. mercurialetosum TREGUBOV). Prevladuje dinarski gozd
jelke in bukve s pomladansko torilnico, ostale
subasociacije se pojavljajo le mozaično v manjšem
obsegu.

3 DELOVNA METODA
Za spremljavo številnih negativnih vplivov na
umetno osnovane smrekove sestoje na rastišču
dinarskega gozda jelke in bukve smo uporabili
sledeče vire: Gozdno gospodarski načrt za revir
Planina za ureditveno obdobje 1955-1964, Gozdnogospodarski načrt GE Planina 1966-1975,
Gozdnogospodarski načrt GE Planina 1976-1985,
Gozdnogospodarski načrt za GE Planina 1986-1995,
Gozdnogospodarski načrt GE Planina 1996-2005;
Evidence sečenj za zgoraj omenjena obdobja;
Kronika revirja Planina od 1965 leta naprej.
Za spremljavo ulovljenih knaverjav /!ps typographus L./ pa smo uporabili podatke iz Evidenc
kontrolno-Javnih pasti za redukcijo smrekovih
lubadarjev za GE Planina za leta 1986, 1988 in 19912000; za malega smrekovega lubadarja 1Pityogenes
chalcographus L./ pa med leti 1993-2000. V letu
1986 so bile uporabljene doma izdelane cevne pasti,
od 1987 leta naprej pa režaste pasti znamke
Theysohn. V podrobno analizo smo vključili le pasti,
ki so bile vse obdobje postavljene na isti lokaciji in
to v odd.: 21 a, 24a, 321 , 35b in 36c GE Planina. V
pasti v katere smo lovili knaverja smo vstavili
agregacijski populacijski feromon Pheroprax, za
malega smrekovega lubadarja (šesterozobega
smrekovega lubada1ja) pa smo uporabili agregacijski
populacijski feromon Chalcoprax. Kontrolo pasti
smo opravljali enkrat tedensko; pri manjšem številu
ulova smo osebke šteli, pri večjem ulovu pa srno za
vsako vrsto imeli izdelano posebno merico. Za
pripravo preglednic in slik je uporabljen računalniški
program Microsoft Excel.

4

IZSLEDKI

4.1 Zgodovina nastanka smrekovih sestojev

1

1

l

Gozdove, kijih obravnavamo v nalogi, so 1846leta
kupili Windischgraetzi. Gozdovi GE Planina, ki
so bili v neposredni bližini gradu Hasberg je
družina okoli 50 let uporabljala skoraj izključno
78

za lov. Starega drevja, ki je često preseglo starost
200 let , niso sekali, trebili so le naravni pomladek.
Tako so pri lovu imeli boljšo preglednost (GGN . . .
1960) .
Na prelomu devetnajstega stoletja so stari
sestoji dosegli velike lesne zaloge, pri tem so
prevladovali iglavci, v glavnem jelka . Sestoji
so bili brez vsakega pomladka in brez drevesnega in grmovnega polnilnega sloja. Ko so
pričeli leta 1895 lastniki gozd gospodarsko
izkoriščati, so prišli do zaključka, da v njem ni
pričakovati naravnega pomlajevanja zaradi
prestarega drevja. To je bil vzrok, da so na
določenih mestih utemeljili golosečni sistem.
Tako so leta 1895 pričeli te gozdove naglo
sekati, nastale goličave pa umetno pogozdovati
(GGN .. . 1960).

4.2 Prvi gozdnogospodarski
za GE Planina

načrt

Leta 1911 so bili gozdovi GE Planina prvič
ureditven o urejeni . Z načrtom je bilo sprejeto načelo
kombiniranega gospodarjenja z golo, oplodno in
prebiralno sečnjo, ter načini urejanja, ki veljajo za
prebiralni gozd (GGN ... 1960).
V predelu Počivalnik so v posameznih odsekih
pričeli izvajati sečnje na golo širine 60, izjemoma
tudi 30 metrov v smeri vzhod-zahod oziroma v smeri
največjega padca terena. Ti pasovi so dobili označbo
odseka z indeksom (n.pr. b 1, b,, b 1 , itd). Sicer pa ti
pododseki niso bili označeni na terenu, ker so imeli
začasni značaj , ki bi se jih pozneje zopet združilo
(GGN ... 1960).
Pri sečnji na golo so puščali raztresene vitalne
in mlajše semenjake jelke, ki naj bi zadovoljivo
opravljali nalogo naravne nasemenitve pod odraslimi
nasadi smreke. Ti sernenja.ki so bili po drugi svetovni
vojni žal večinoma posekani, čeprav je bil le del teh
goden za posek.
Poleg srnrekovih sadik (pogozdovali so okoli
10.000 sadik na ha) so pogozdovali tudi alohtone
drevesne vrste: zeleno duglazijo, sitko in zeleni bor.
Na vzhodnem dolomitnem delu revirja pa so
pogozdovali tudi črni in rdeči bor.
Smrekovi nasadi so dobro uspevati tam, kjer so
bile uporabljene dovolj velike in krepke presajenke
in kjer so bila pravočasno izvajana čiščenja z
odstranjevanjem predrastkov bukve. in ostalih
listavcev ter srobota, ki se je v nasadih bohotno
razvijal. Kjer je bilo čiščenje zanemarjena, so nasadi
utrpeli veliko škodo.
Seme za setev so pripeljali od drugod (druga
provenience) , sadike za pogozdovanje pa so gojili v
GozdV 60 (2002) 2
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lokalnih drevesnicah: Drevesnica Srnjakov laz
(površina 0.1625 ha), Severjeva drevesnica (0.1092
ha) v oddelku 28 ain drevesnica Trans v Kačji vasi
(KRONIKA ... 2000).
4.3 Smreka kot prehodna drevesna vrsta
Že ob nastanku (pretežni del nasadov je nastal med
leti 1910 in 1940) so smreko obravnavali kot
prehodno drevesne vrsto, zato so v nasadih tudi
puščali posamezne mlajše in vitalne jelke.
Po vojni se je pričelo s podsaditvijo in podsetvijo
jelke, ki je ponekod dobro uspela, vendar je pozneje
to mladje uničila rastlinojeda parkljasta divjad.
Načrtovalec v gozdnogospodarskem načrtu za
obdobje 1955-1964 ugotavlja, da bi bil uspeh večji,
če bi uporabljali dobro razvite najmanj 4-Jetne sadike
jelke (GGN ... 1960).
Tudi v gozdnogospodarskem načrtu za GE
Planina za o bdo bj e 1966-197 5 je za o bratov alni
razred A (smrekovi sestoji) postavljen cilj:
Formiranje kvalitetnih smrekovih in bukovih
drogovnjakov, preko katerih bi dosegli dva cilja
hkrati:
-rastišču ustrezno kvantitativno in kvalitativne
proizvodnjo;
-pogoje za postopno uvajanje jelke in bukve pri
procesu obnove sestojev.
Da bi dosegli ta cilj, so v vrzeli po ujmah
prizadetih smrekovih sestojev vnašali jelko s sadrtio
in setvijo na krpice. Žal je večino v začetku
vzpodbudnih rezultatov pozneje preprečila rastlinojeda divjad.
V gozdnogospodarskem načrtu za GE Planina
za obdobje 1976-1985 je gospodarski razred
smrekov ih kultur na rastišču dinarskega gozda jelke
in bukve takole opredeljen: Gre za smrekove nasade
osnovane v pasovih, kjer so predhodno posekali
jelove sestoje. Pretežni del nasadov je bil osnovan
v obdobju 1910-1940 leta. Na predelih, kjer je bila
bukev vitalnejša ali pa so nastale zaradi snega, vetra
ali žleda vrzeli danes prevladujejo 1istavci, čeprav
so jih dolgo dobo neusmiljeno izsekavati ali
premazovati z arboricidom tormono. Pretežni del
površine gospodarskega razreda pa tvorijo
smrekovi sestoji s primesjo duglazije, ki je bila
vnešena skupno s smreko ter listavci, ki postopno
prodirajo v vse vrzeli. Za te sestoje je bil tedaj
postavljen naslednji potencialni gozdnogojitveni
cilj:
Skupinsko do posamezno mešan in raznodoben
sestoj smreke: ostalih iglavcev: listavcev (60: 10:30).
Proizvodnja iglavcev kvalitete 1 in listavcev I/L
(GGN ... 1977).
GozdV 60 (2002) 2

Za dosego zastavljenih ciljev se morajo opraviti
v korist listavcev. Večji poudarek je
potrebno dajati Iistavcem v predelih kjer jih
primanjkuje. Listavci imajo poleg proizvodne vloge
tu tudi pomembno biološko vlogo, saj gre za rastišča
dinarskega gozda jelke in bukve in so čisti smrekovi
sestoji tu neprimerni. V sestojih naj se ohranjajo vsi
vitalni osebki jelke. ki bodo imeli pri obnovi teh
sestojev pomembno vlogo ter tudi listavci.
Podobni cilji in usmeritve se nahajajo tudi v
novejših gozdnogospodarskih načrtih GE Planina za
smrekove sestoje na rastišču dinarskega gozda jelke
in bukve.
redčenj a

4.4 Razvoj smrekovih kultur
Umetno osnovane smrekove kulture na rastišču
dinarskega gozda jelke in bukve v GE Planina
obsegajo po najnovejših podatkih 614,89 ha. Danes
so to smrekovi sestoji (osnovani med leti 1910 in
1940) stari v glavnem 60 do 90 let. Posamezno ali
skupinsko so smreki primešani zelena duglazija in
sitka; na predelih kjer listavcev niso tako intenzivno
čistili ali pa so nastale vrzeli zaradi snega, vetra in
žleda danes prevladujejo listavci. Celotna površina
je zajeta v enem kompleksu, ki se nadaljuje naprej
v sosednji revir Škocjan, tako se nahaja skupaj okoli
1000 ha umetno osnovanih smrekovih sestojev na
rastiščih dinarskega gozda jelke in bukve, pretežno
Ahieti-Fagetum din. omphalodetoswn TREGUBOV
in Abieti-Fagetwn din. clematidetosum TREGUBOV. Sestojev se do sredine šestdesetih let praktično
ni negovala in ni izvajalo izbiralnih redčenj. Tja do
šestdesetih let seje le intenzivno izsekavalo listavce,
pri iglavcih pa se je dejansko odstranjevalo le
poškodovano in izločena drevje (nizko redčenje).
Na sliki l je prikazan razvoj lesnih zalog med leti
1966 in 1995.
Iz slike 1 je razvidno, da so se lesne zaloge v
zadnjih tridesetih letih skoraj podvojile (indeks 189),
pri listavcih je bilo povečanje večje (indeks 249) kot
pri iglavcih (indeks 174 ). V skladu z dvigom lesnih
zalog se povečuje tudi debelina drevja.
4.5 Vremenske ujme
Na osnovi podatkov jz gospodarskih knjig, knjig
evidence poseka in gozdnih kronik lahko dobimo
informacije o vremenskih ujmah in njihovih
posledicah na smrekove kulture na rastiščih jelke in
bukve v GE Planina. Na osnovi teh podatkov
ocenjujemo, da so močnejše vremenske ujme
prizadele smrekove sestoje v GE Planina v letih:
1948, 1951, 1952, 1965, 1966, 1967, 1969, 1986,
1987, 1988, 1992, 1993, 1996, 1997 in 1998.
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analizirane sečnje slučajnih donosov v snu·ekovih
kulturah med leti 1942 in 1975.
Z redno sečnjo je bilo v času 1942-1975
realiziranih 32% etatov, s slučajnimi donosi pa kar
68%. Ugotavljajo, da so vzroki za tako neugodno
stanje:
- velikopovršinski nasadi čiste smreke,
- sestojev se v mladosti ni negoval o (redčilo),
- neprimerna lega (stalni tokovi vetra skozi
Postojnska vrata, nagle temperaturne spremembe,
moker sneg, področje žledu),
- verjetno v neprimerni, tuji provenienci smreke.
Za obdobje 1986-1989 ni podatkov o deležu
slučajnih donosov, po letu 1989 pa obstojajo
evidence po vrstah sečenj in vzrokih za posek.
Delež načrtnih gozdnogojitvenih sečenj je v
obdobju 1989-2000 dosegel le 29 odstotkov, pri
iglavcih (smreki) pa le 27 odstotkov ali dobro četrtino
vseh posekanih količin. Če si podrobneje pogledamo
sanitarni posek iglavcev (smreko) vidimo, da so v
približno enakem deležu po vzrokih zastopani insekti
(lubadarji), ter sneg in žled (preglednica 2).
Podatki iz preglednice 3 kažejo, kako večjim
količinam zaradi ujm posekanih smrekovih dreves
sledi z zamikom kakšnega leta močnejši napad
smrekovih lubadarjev, ki kar nekaj let za tem

Intenzivneje so se s problematiko škod po
vremenskih ujmah v GE Planina in Škocjan pričeli
ukvarjati v letu 1969, ko je bila imenovana
šestčlanska strokovna komisija, ki je imela naslednje
naloge (POROČILO STROKOVNE KOMISIJE ...
1969):
l. Ugotoviti po revirjih obseg snegolomov po
številu dreves in lesni masi v letih 1967, 1968 in
1969.
2. Kritično pregledati smernice gospodarjecDa v
zadevnih revirjih v preteklem in tekočem ureditvenem obdobju.
3. Storiti predlog za takojšnje ukrepe v ogroženih
sestojih (posek polomov, redčenje, izpopolnitev jas,
vrzeli, itd.).
4. Na osnovi predhodnih analiz sestaviti smernice
za osnovanje kultur in gospodarjenje z istimi na
zadevnem področju.
Vetrolomujulija 1965 so sledili snegolomi v letih
1966, 1967 in 1969 in stanje v revi1ju je na osnovi
ocen že mejilo na katastrofo. Poškodovano drevje
so napadli podlubniki. Podrobnejši pregled vseh
sestojev smreke je pokazal, da stanje ni tako kritično
kot je izgledalo na prvi pogled.
V gozdnogospodarskem načrtu GE Planina za
obdobje 1976-1985 so na osnovi gospodarskih knjig

Preglednica J: Primerjava med redno sečnjo in slučajnimi donosi v smrekovih kulturah
GE Planina v obdobju 1942-1975 (GGN .. .1977).
Obdobje
1942-1945
1946-1955
1956-1965
1966-1975
1942-1975

Redna
Površina ha
62
462

o
421
945

sečnja

Sečnja

Slučajni

m3

Delež%
52
32

358
3.804

o

o

8.043
12.205

42
32

donos

Sečnja

Površina ha
619
2.454
2.457
2.891
8.421

m3

332
8.146
6.125
11.039
25.642

Delež%
48
68
100
58
68

Preglednica 2: Posek po vrstah in vzrokih sečnje v smrekovih sestojih GE Planina
v obdobju 1989-2000 (EVIDENCA POSEKA ... 2000)
Vrsta

sečnje

Iglavci

m3
Negovalna
insekti
bolezni
veter
sneg
žled
krčitve

poškodbe p"o delu
neznano
skupaj
BO

6498
4136
1492
1102
4460
4308
549
859
1711
25115

Listavci
%
27
16
6
4
18
17
2

3
7
100

m·'
1924
JO
85
98
304
1750
111
122
140
4544

Skupaj
%
42

o
2
2
7
38
2

3
3
100

m~

%

8423
4147
1577
1200
4764
6060
660
981
1851
29659

29
14
5
4
16
21
2
3
6
LOD

1
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Preglednica 3: Posek poškodovanega drevja smreke po
ujmah in podlubnikih po letih v roJ (EVIDENCA

POSEKA ... l989-2000)
Leto

1989
r--·
1990
1991
1992
1993
r1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Ujme

Podlubniki

10

333
49
351
355
485
255
99
1
609
1.201
401
268

o
o
556
119

32
55
3.619
8.154
674
281

51

povzrocaJO velike poškodbe in s tem povezane
škode. Močnejši napad podlubnika med leti 19891992 je po podatkih iz kronike revirja posledica
močno poškodovanih smrekovih sestojev po žledu
v letu 1986. Kar nekaj let je potrebno, da se spravi
prenamnoženo populacijo lubadarjev v normalno,
za vitalne smrekove sestoje nenevarno stanje.
V kroniki revirja Planina (KRONIKA ... 2000),
ki pa žal ne zajema vseh let od leta 1965, ko so jo
pričeli pisati so naštete in kratko opisane naslednje
vremenske ujme, ki so prizadele gozdove GE:
- Veter, ki je 4. julija 1965 ob 18 in 23.30 uri
podrl 10.000 rn 3 iglavcev in 500 m 3 listavcev.
-Poleg tega pa sta 12. novembra 1965 prizadela
revir Planina še žled in sneg in poškodovala še 4.000
m3 iglavcev in 500 m3 listavcev.
-V letu 1966 sta sneg in žled ponovno prizadela
revir in poškodovala 3.000 m3 iglavcev in listavcev.
Poleg tega je veliko 1.5 - 3 m dolgih vrhov iglavcev
ležalo po tleh.
- 15. novembra 1968 je sneg poškodoval 3.000
mJ iglavcev.
-Februarja 1969 je sneg ponovno prizadel revir,
potrebno je bilo ponovno odkazilo v sestojih, ki jih
je prizadel sneg novembra 1968.
- 17. novembra 1975 je revir prizadel žled.
- Decembra 1984 revir prizadel žled.
-Novembra 1985 ponovno žled v revirju in to še
v večjem obsegu kot lani.
- 1992 leta je sneg poškodoval okoli 600 m 3
snu·eke.
- 1996 leta sta sneg in žled ponovno prizadela
revir. Poškodovanih je bilo 7.810 m 3 iglavcev (34.979
dreves) in 822 m 3 listavcev (5.464 dreves).
- 4.-5. januarja 1997 je močan žled poškodoval
6.326 m3 iglavcev in listavcev, poleg tega pa sta v
GozdV 60 (2002) 2

istem letu tudi veter (1.204 m 3 ) in sneg (1.524 m1)
dodala svoj delež k še večji škodi v revirju Planina.
-V manjšem obsegu pa so revir prizadeli žled
(729 m3 ), veter (434 m 3) in sneg (249 m 3 ) tudi v letu
1998.

4.6 Podlubniki
V kronoloških virih zasledimo podatke o knaverju
ali osmerozobem smrekovem lubadarju VPs
typographus L.) in malem smrekovem lubad.arju
(Pityogenes chalcographus L). Sodita v red
Coleoptera, v družino Scol_ytidae, poddružino Ipinae
-lubadarji- Eseherich, 1923 (JURC 2000). Obe vrsti
nenehno grozita našim gozdovom, o tem pričajo
pisani dokumenti. Deželna vlada Kranjske je leta
1875 zahtevala brezpogojne ukrepe za varstvo pred
lubadmjem (PERKO, POGAČNIK, 1996) . Tudi v
obdobju po letu 1945 kažejo evidence, da je
številčnost lubadarjev v Sloveniji močno nihala in
večkrat prešla v gradacij o. Tako je bilo kot posledica
povojnih brigadnih sečenj zaradi kalamitete
Jubadarja v letih 1945-1952 posekano okoli 546.000
lubadark (dreves, kijih je napadel lubadar) in lovnih
dreves (posekano drevo namenjeno lovljenju
lubadarjev) oziroma 273.000 m3 lesa. Druga večja
gradacijaje bila v letih [971-1976. Po močnem žledu
v Brkinih je v letih 198[ in 1982 nastopila gradacija
borovega lubadarja; po velikem vetro1omu na
Gorenjskem v letu 1984, ki ni bil pravočasno izelan,
pa se srečamo z večjo gradacijo smrekovega
lubadarja. Očitno pa je bila največja gradacija
smrekovih lubadarjev v Sloveniji med leti 1992 in
2000 (PERKO, POGAČNIK 1996, POROČILO O
DELU ZGS ... 1996, 1997, 1998, 1999).
Temeljna načela obvladovanja podlubnikov so
postavili nemški entomologi, v Sloveniji pa že leta
1876 I. Salzer, pozneje J. Šlander in J. Titovšek
(JURC 2000).
Kronika revirja Planina govoii tudi o pojavljanju
podlubnikov v GE (KRONIKA ... 2000):
-V letu 1966 so se pojavljali smrekovi lubadmji
po celem revirju.
- V letu 1967 so polagali !ovna drevesa za
lovljenje smrekovih lubadarjev. 214 lovnih dreves
je bilo tretiranih s Ksilolinom zaradi preizkusa
delovanja tega insekticida. V revirju so porabili 800
litrov Ksilolina, ki je danes prepovedan.
- V letu 1968 so še nadaljevali s polaganjem
!ovnih dreves (spomladi 640, junija pa 85 dreves).
- V letu 1969 je lubadarja malo.
-V letu 1985 sta bili v revirju Planina (odd 35b
jn 35h) postavljeni dve cevni pasti s feromonom
Pheroprax, za spremJjavo knaverja (!ps typographus
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Slika 1: Razvoj lesnih zalog v smrekovih sestojih na rastišču Abieti-Fagetum din. TREGUBOV v GE
Planina med leti 1966 in 1995 (m 3/ha)
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Slika 3: Gibanje števila ulovljenih knaverjev v odd. 24a GE Planina po mesecih in letih
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Slika 4: Gibanje števila ulovljenih knaverjev v odd. 321 GE Planina po mesecih in letih
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Sli ka 5: Gibanje števila ulovljenih knaverjev v odd. 35b GE Planina po mesecih in letih
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Slika 6: Gibanje števila ulovljenih knaverjev v odd. 36c GE Planina po mesecih in letih
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Slika J3 : GibarUe števila ulovljenih šesterozobih smrekovih lubadarjev v letu 1998 po tednih
v odd. 2la, 24a, 32L 35b in 36c GE Planina

L.) . Med 14. majem in 23. septembrom je bilo v

obeh pasteh le 171 knaverjev.
-V letu 1986 je bilo v revirju Planina postavljenih
14 pasti (odd. 2c, 12a, 14d, 17a, 19e, 22b, 24a, 26e,
28b, 30c, 32n, 35e), v katerih se je ujela 38.416
knaverjev ali 2.744 na past.
- 1987 leta je bilo v revirju 13 cevnih pasti s
feromonom Pheroprax.. Povprečno je bilo ulov lj enih
na past 2.302 k.navetjev.
-Število k:naverjev v revirju upada, v letu 1988
se je ujela povprečno na past le še 948 imagov.
- Spomladi 1992 leta je bilo v odd. 36c na
površini 0.25 ha veliko žarišče smrekovih lubadarjev, tako da je bilo po sekan o okoli 100 m3 lesa.
Zaradi snegoloma v marcu in sušnega obdobja v
avgustu in septembru leta 1992 sta se populaciji
knaverja in malega smrekovega lubadarja močno
povečali. V avgustu so pričeli z intenzivnim
saniranjem žarišč .
- V letu 1993 je bilo v revirju okoli 80%
sanitarnih sečenj, predvsem zaradi prenamnožitve
smrekovih lubadarjev. Zaradi izredno hude suše je
začela smre.ka fiziološko slabeti, v ostankih
polomljenih smrekovih dreves pa so bili številni
lubadarji, ki so napadli oslabelo drevje in pojavljati
88

so se pričela številna žarišča smrekovih lubadarjev.
Pri zatiralnih ukrepih se je poleg lovnih pasti
uporabljalo tudi tretiranje z insekticidom Decis,
napadene sečne ostanke pa so kurili.
- Posek po lubadatju prizadete smreke se je v
letu 1994 v primerjavi s preteklim letom zmanjšal.
- V januarju !996 prizadeneta sestoje revirja
moker sneg in žled, čemur sledi naglo večanje
številčnosti smrekovih lubadarjev.
- V smrekovih sestojih se je v letu 1996 po
mesecih povprečno ujela naslednje število smrekovih lubadarjev:
Preglednica 4 : Gibanje

povprečno

na past ulovljenih

smrekovih lubadarjev v letu 1996 po mesecih
(KRONlKA ... 2000)
Mesec

maj
junij

julij
avgust
september
skupaj

Knaver
1.995
1.675
2.357
4.184

19'

10.230

Mali smrekov
lubadar
,4.065
6.956

81.309
139.198

3.107
234.635
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-Žled in sneg sta p1izadela srnrekove sestoje tudi
januarja 1997 in možnosti za razvoj smrekovega
lubadarja so se nadaljevale. KUub hitremu pospravljanju po snegu in žledu prizadetih dreves
smreke, se je populacija smrekovih lubadarjev
množila in v revirju so se pojavila številna nova
žarišča.

4.6.1

Analiza gibanja številčnosti
smrekovih lubadarjev

4.6.1.1 Knaver ali osmerozobi smrekov
lubadar
Knaver ali osmerozobi smrekov lubadar (!ps
typographus L.) pri nas navadno razvije dve čisti
generaciji in eno sestrsko, v nadpovprečno toplih
letih tudi tri čiste in dve sestrski.
Zalega pretežno na debelolubne drevesne dele.
Naseli predvsem starejša drevesa oziroma sestoje
v razvojni stopnji debeljaka in starejšega drogovnjaka. Glede na svojo ekološko nišo je izrazito
sekundaren. Naravne ujme, suha poletja, nepravočasna izdelava (beljenje) oziroma spravilo
neobeljenih gozdnih sortimentov povečuje ponudbo ustreznega gradiva za zaleganje in razvoj
zaroda. S prekomerno namnožitvijo na tem gradivu
preide v progradacijo in postaja vse primarnejši .
Tedaj napade popolnoma zdravo in vitalno smreko
vseh starostnih stopenj in jo v kratkem času uniči
sam ali v sodelovanju s šesterozobim smrekovim
lubadarjem, s katerim si delita prostor na gostitelju.
Gradacije trajajo lahko več let in se razširjajo na
velike komplekse vitalnih smrekovih sestojev. V
Sloveniji je zelo pogost in se pogosto tudi pojavlja
v gradaciji. Prezimuje navadno kot imago ,
množično, nekaj centimetrov globoko v tleh

oziroma stelji v bližini lubadarke, na kateri se je
razvil, lahko tudi v kratkih hodnikih v skorji v
območju koreničnika, pod lubjem na lubadarkah,
v sečnih ostankih in panjih . Rojenje hroščev
nastopi, ko se temperatura zraka v senci povzpne
na 16-lrC. Feromon Pheroprax je bil v pasti
postavljen običajno v drugi polovici aprila, le 1997
leta v prvi polovici maja. Podrobnejši podatki so v
priloženi preglednici: 5
V GE Planina so v odd 2la, 24a, 321, 35b in 36c
postavljene pasti za spremljavo prisotnosti knaverja
ali osmerozobega smrekovega lubadarja od leta
1986. Prvi dve leti so bile to doma narejene cevne
pasti, pozneje pa bolj učinkovite črne Theysohnove
režaste pasti . V pasteh je bil vložen sintetični
agregacijski-populacijsk.i feromon Pheroprax. Poleg
osnovne polnitve (odvisno od spomladanskih
temperaturnih razmer - običajno v drugi polovici
aprila, ob pozni pomladi pa tudi v začetku maja),
smo vrečico s feromon med sezono aktivnosti
knaverja zamenjali praviloma še trikrat, tako da je
bil v pasti približno mesec dni. Štetje oziroma
ocenjevanje in odstranjevanje ulovljenih lubadarjev
smo opravljali praviloma enkrat tedensko. SpremUava ulova knaverja se je opravljala v letih: 1986,
1988, 1991, 1992. 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 in 2000.
Rezultati ulova so prikazani v slikah 2 do 6. Večje
število v letu 1986 ulovljenih velikih smrekovih
lubadarjev je posledica žleda, ki je prizadel
smrekove sestoje v letih 1984 in 1985. Če ni
poškodovano drevje pravočasno izdelano in
neobeljeni gozdni lesni sortimenti odpeljani iz gozda
ter vzpostavljen gozdni red, se številčnost populacije
lubadarja močno poveča in ta prične napadati na
videz zdrava smrekova drevesa. Tudi ujme v leru

Preg ledn ica 5: Datumi vstavitve in menjave feromona Pheroprax v pasti za ulov knaverja
(EVIDENCA KONTROLNO- LOVNIH . .. 2000} .
Leto
1986
1988
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

postavitev
18. april
19. april
9. april
21. april
16. april
18. april
26. april
22. april
12. maj
20. april
26. april
25 . april
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l. menjava
4. junij
2. junij
11. maj
29 . junij
7. junij
20. junij
12. junij

17. junij
23 . junij

25. maj
24. maj
29. maj

2. menjava
16. julij
5. julij
9. september
2. avgust
8. avgust
31. julij
22, julij
28. julij
29. junij
28. junij
3. julij

3. menjava

4. menjava

26. avgust
l. september
3. avgust

2. avgust
14. avgust

6. september

89

Perko: Kronologija pojavljanja ter vpliv najpomembnejših abiotskih in biotskih dejavnikov na smrekove sestoje ...

1992 so povzročile namnožitev velikega smrekovega
lubadarja. Še huje pa je bilo po ujmah, ki so se
zvrstile kar tri leta zapovrstjo (1996, 1997 in 1998),
ko je bilo poškodovanih in podrtih kar za 12.447 m 3
smrekovine, poleg tega pa so po gozdu ležali številni
3 do 4 metre dolgi smrekovi vrhovi, idealna vaba za
razvoj knaverja, predvsem pa malega smrekovega
lubadarja. Ker so si ujme kar sledile, niso bili
pravočasno pospravljeni neobeljeni deli polomljenih
in poškodovanih smrek, in število ulovljenega
knaverja je v letih 1998 in 1999 skokovito naraslo,
nato pa se je število u1ov1jenih lubadarjev pričelo
zniževati. Zaradi napada lubadarjev je bilo med leti
1997-2000 posekanih 2.479 m 3 smreke.
Največji ulov knaverjev v pasti je bil leta 1998 v
odd. 24a v tednu med l. in 8. junijem (štetje in
čiščenje 8. junija) in to kar 6.400 osebkov. Štiri tisoč
osebkov se je ujelo v odd. 321 19. julija 1999. Med
tri in nekaj manj kot štiri tisoč osebkov v tednu dni
se je v pasteh znašlo štirikrat. Med dva in tri tisoč
imagov se je v pasti uj elo 8 krat.
Podobno kot na Kranjskem polju (PAVLIN 1992)
in Gozdnem gospodarstvu Celje (CIMPERŠEK
1988) smo tudi tu v celoletnem ulovu knaverja v
GE Planina ugotovili dva izrazita maksimuma.
Rezultati ulova knaverja po tednih za leta 1998, 1999
in 2000 p1ikazuje slika 7.
V letu 1998 je bilo v pasti ujetih največ knaverjev;
povprečno na past 13 .535 osebkov. Največ knaverjev
pa se je ujel o v letu 1998 v past v odd. 24a in to kar
22.004. Na Kranjskem polju so v letu 1989 na past
ujeli povprečno 18.965 knaverjav (PAVLIN 1992),
na Gozdnem gospodarstvu Celje pa v letu 1987
21.763 knavetjev na past (CIMPERŠEK 1988).
4.6.1.2 Mali ali šesterozobi
smrekov lubadar
Šesterozobi ali mali smrekov lubadar (Pityogenes
chalcographus L.) se pajavi navadno nekaj dni prej

kot knaver. Temperaturni prag rojenja je l6°C. V
naših klimatskih pogojih razvije dve čisti in prav
toliko sestrskih generacij. V normalnih razmerah
je sekundaren. V sestojih, ki so jih prizadele ujme
in požari, vročina in suša, v zanemarjenih sestojih
in tam, kjer po sečnjah ni bil spoštovan gozdni red,
se lahko v kratkem času silno razmnoži in zatem
napade popolnoma zdrave sestoje, ki jih uniči sam
ali v sodelovanju s knaverjem, s katerim si deli
(mali smrekov lubadar v vejah in vrhu, knaver na
deblu) prostor na gostitelju. V Sloveniji je splošno
razširjen, zelo pogost in se često pojavlja v
gradacij i.
Malega ali šesterozobega smrekovega Jubadarja
smo na istih mestih pričeli spremljati šele 1993 leta.
V Theysohnove pasti smo vlagali sintetični
agregacij ski -populacij ski feromon Chalcoprax.
Podobno kot pri knaverju smo tudi tu feromon vložili
oziroma menjali 4 krat v sezoni, tako, da je bil
feromon v pasti okoli mesec dni. Na število
ulovljenih lubadarjev vpliva število izletelih
lubadarjev (njihov razvoj) in ne čas, ko je bil feromon
vstavljen v past, saj feromon uspešno opravlja svojo
vabilno vlogo več kot mesec dni (6-8 tednov).
Podrobnejši pregled ulova šesterozobih smrekovih
lubadarjev po pasteh, letih in mesecih je razviden
iz slik 8 do 12.
Število ulovljenih šesterozobih smrekovih
lubadarjev v tednu dni (29. 06. - 6. 07. 1998) je
doseglo maksimum v odd. 35b in sicer 310.000
osebkov. Število v tednu dni (tolikšni so bili razmaki
med kontrolo in čiščenjem pasti) ulovljenih malih
smrekov ih lubadarjev pa je na spremljajočih pasteh
pogosto preseglo 100.000. Podrobneje smo analizirali leto 1998, ko je bil ulov malih smrekovih
lubadarjev največji in ugotovili dva maksimuma
(slika 13). Prvega 8. junija (ulov med 2. in 8.
junijem) in drugega, še bolj izrazitega 6. julija (ulov
med 30. junijem in 6. julijem).

Pregled nica 6: Datumi vstavitve in menjave feromona Chalcoprax v pasti za ulov malega smrekovega lubadarja
(EVIDENCA KONTROLNO - LOVNIH ... 2000).

Leto
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

L
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postavjtev
16. april
18 . april
26. april
22. april
12. maj
20. april
26. april
25. april

l. menjava

7. junij
20. jun.ij
12. junij
17. junij
23 . junij
25 . maj
24. maj
29 . maj

2. menjava
2. avgust
8. avgust
31. julij
22. julij
28. julij
29. junij
28. junij
3. julij

3. menjava

26 . avgust
l. september
3. avgust
2. avgust
14. avgust

4. menjava

6. september
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Povprečno pa se je v letu 1998 v past ujela
581.222 malih ali šesterozobih smrekovih lubadarjev. To je mnogo več kot na Kranjskem polju,
kjer je bil povprečni letni ulov na past 122.705
osebkov (PAVLIN 1992). V eni pasti (odd. 35b
GE Planina) pa je bilo v letu 1998 ujetih kar
815.155 malih ali šesterozobih smrekovih
lubadarjev, to je več, kot so jih po podatkih
Pavlina (PAVLIN 1992) v letu dni v eni pasti
največ ujeli v Avstriji (773.300 malih ali
šesterozobih smrekovih lubadarjev).

4. 7 Posledice ujm in škodljivcev
v smrekovih sestojih

4.7.1 Ekonomske škode
Posledice ujm so seveda tudi škode.
neposredne in posredne škode.

Ločimo

Neposredne škode so:
-večji odpadek lesa, k.j se lahko
nad normalnim;

poveča

do 15%

- slabša je sestava sortimentov. saj se zmanjša
delež vrednejših sortimentov in poveča delež manj
vrednih. Po podatkih Gozdnega gospodarstva
Postojna je bila povprečna vrednost lesa iz rednih
sečenj v letu 1996 za 19 odstotkov višja kot iz
sanacijskih sečenj (FURLAN 2001).
-Povečajo se stroški izdelave in spravila lesa do
30% in več, samo delo pa je nevarnejše kot delo pri
redni sečnji. Po podatkih Gozdnega gospodarstva
Postojna za leto 1996 (FURLAN 2001) so stroški
sečnje, izdelave in spravila lesa iz sanacijskih sečenj
za 44 odstotkov višji kot iz redne sečnje.

- Zmanjša se lesni donos kjer se sestoji preveč
presvetlijo, oziroma je bilo drevje posekana pred
sečno zrelostjo.
- Povečajo se stroški obnove in nege gozdov, saj
je treba ogolele površine obnoviti in to praviloma
predčasno.

-Poveča se možnost pojava gozdnih škodljivcev
in bolezni, zato so večji stroški varstva gozdov.
Podobne so posledice pri drevju smreke, ki so
ga napadli podlubniki. Po ocenah Gozdnega
gospodarstva Postojna se vrednost ]esa smreke
pridobljenega iz sanacije žarišč lubadarjev v
primerjavi z lesom iz rednih sečenj zmanjša od 20
do 50 odstotkov, odvisno od tega kako hitro po
napadu les posekama in izdelamo. Poleg večjih
stroškov dela, ki so omenjeni že pri ujmah, je pri
sanaciji žarišč potrebno dodati še strošek kemičnih
sredstev.
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Poleg tega pa se v gozdovih močno prizadetih
od ujm zmanjšajo druge posredne vloge gozda
(ekološke in socialne), ki jih je v denarju težje
ovrednotiti.

4.7.2 Spreminjanje drevesne sestave
snu·ekovih sestojev
Iz literature in tudi lastnih opažanj je smreka znana
kot drevesna vrsta z velikim tveganjem gospodarjenja. To velja za umetno osnovane smrekove
sestoje na območjih zunaj njenih naravnih rastišč.
Posebej to velja za obravnavane sestoje v GE
Planina. Večja občutljivost na sneg in žled, ki jim
običajno slede podlubniki, lahko v veliki meri
ogrozi velika vložena finančna sredstva in trajnost
vseh vlog gozdov. Perko (PERKO 1989) je opravil
analizo občutljivosti smreke na rastiščih dinarskega
gozda jelke in bukve Visokega krasa na skoraj
1.000 ha velikem strojenem kompleksu umetno
osnovanih nasadov smreke na rastišču AbietiFagetum din. clematidetosum TREGUBOV in
Abieti-Fagetum din. omphalodetosum TREGUBOV. V obdobju 1942-1975 je bilo Je 32
odstotkov rednih gojitvenih posekov, 68 odstotkov
pa nenačrtovane sečnje (zaradi ujm, lubadarja
prizadeto drevje smreke). Redne negovalne sečnje
so zajele le 10 odstotkov obravnavane površine, na
90 odstotkih pa se je vršil Je posek slučajnih
pripadkov. Kljub temu so danes tu lepi in kvalitetni
smrekovi sestoji s primesjo listavcev, ki mestoma
celo prevladujejo.
Kljub gosti sadnji in pospeševanju smreke ter
izsekavanju listavcev tja do šestdesetih let dvajsetega
stoletja, je delež listavcev zadovoljiv, in to prav po
zaslugi narave, ki je izločila iz teh sestojev del
smreke.
Pregled nica 7: Spreminjanje razmerja med
smreko in listavci v smrekovih sestojih GE Planina
(v% lesne zaloge) med leti 1966 in 1995

(GGN ... 1977, 1993, 2001).
Leto
1966
1975
1985
1995

i,gJavci

80
80

1istavci
20
20

77
75

23
25

Skupaj

100
100
100
100

Podatki v preglednici 7 kažejo, da se postopno
delež listavcev v lesni zalogi smrekovih sestoj ev
GE Planina. Tako bo dana osnova, da se bo mogoče
v naslednji generaciji sestojev v veliki meri približati
veča
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Preglednica 8: Delež površine v %glede na delež
listavcev v lesni zalogi (PERKO 1989)
Delež listavcev
v lesni zalogi
Do lO
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
nad 90

Na površini o/o
27
16
12

11
8
5
4
2

4

11

bolj naravni drevesni sestavi gozda. Na posameznih
delih so že danes sestoji s prevladujočim deležem
listavcev (Preglednica 8).
Kar na 26 odstotkih površine smrekovih sestojev
je delež listavcev v lesni zalogi že prevladujoč (nad
50 %) . Kljub negativnemu odnosu do listavcev v
več desetletij dolgem obdobju, je zaradi kalamitet,
ki so prizadele smrekove sestoje in velike biološke
moči listavcev, prodrlo v smrekove sestoje na rastišču
Abieti-Fagetum din. omphalodetosum TREGUBOV
v GE Planina veliko listavcev. Ujme in podlubniki,
k.i so uj mam običajno sledili, so poleg negativnih
vplivov (povečani stroški gospodarjenja s sestoji,
manjši lesni donos) vplivali tudi pozitivno, saj gre
razvoj čistih smrekovih sestojev, postopno proti
mešanim sestojern smreke in listavcev, ki so bliže
naravni drevesni sestavi rastišču dinarskega gozda
jelke in bukve.

5 RAZPRAVA
Srnreka, predvsem v umetno osnovanih, čistih
sestojih enomerne oblike, v mladosti premalo
negovanih (predvsem neredčenih), je po ujmah
ogrožena drevesna vrsta. Večino teh pogojev
izpolnjujejo umetno osnovani smrekovi sestoji v GE
Planina. Hkrati pa so osnovani v območju, kjer
pogosto pada moker sneg, ki skupaj z močnim
stalnim gibanjem zračnih tokov povzroča na drevju
veliko škodo. Jugozahodno Slovenijo, prehodno
pokrajino med obalnirn mediteranskim svetom in
osrednjo Slovenijo zelo pogosto prizadene žled, ki
povzroča velike škode. Žled je pomemben pokrajinski dejavnik, naravna nesreča, ki jo moramo
upoštevati v vsakdanjem življenju in ob načrtovanju
rabe prostora (OROŽEN-ADAMIČ 1987) in gojenju
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gozdov. Pogosto pojavljanje močnega »rušilnega«
žledu je v Sloveniji razširjeno vse od Beneške
Slovenije, Tolminske preko Idrijskega, Vrhniškega,
Logaškega območja, čez Postojnsko, Cerkniško,
Ilirsko Bistriško in Sežansko (OROŽEN-ADAMIČ
1987).
Pogosti snegolomi in žled ter veter, so podrli ali
močno poškodovali precejšnje količine relativno
drobnega smrekovega drevja. Sneg, žled in veter so
v zadnjih 35 letih kar 11 krat (to je povprečno vsako
tretje leto) prizadeli smrekove sestoje v GE Planina.
Pogosto so ujme pustošile smrekove sestoje v revirju
kar nekaj let zapored (1965-1966; 1968-1969; 19961998), kar je še otežilo pravočasno izdelavo in odvoz
gozdnih lesnih sortirnentov ter vzpostavitev
gozdnega reda. Le slabo leto dni po ujmi je potrebno,
da se smrekovi lubadarji tako namnožijo, da
povzročajo občutno škodo v smrekovih sestojih.
Izvajanje gozdnega reda, kije vključeno v strokovno
gozdno gospodarjenje, zajema posek in izdelavo
bolnih in oslabelih dreves, beljenje oblovine iglavcev
in njihovih panjev, izjemoma preprečevalno
škropljenje neobeljene deblovine, hiter odvoz
neobeljene oblovine iglavcev na skladišča, izvajanje
gozdnega reda po opravljeni sečnji: zlaganje vej in
razrezanih vrhačev v preprečevalne kupe, škropljenje v lovne kupe zloženih ostankov (JURC 2000).
Žal pogosto vse to zamuja, prepogosto se je resnega
dela lotilo šele, ko so lubadarji prešli v gradacijo.
Če kar nekaj let zaporedoma pojavljajočim se
ujmam, nepravočasnemu poseku in odvozu lesa,
pomanjkljivernu gozdnemu redu dodamo še pogosta
izredno topla in suha poletja, so pogoji za gradacijo
smrekovih lubadarjev podani. S kar nekaj gradacijami srno se srečali v smrekovih sestojih GE
Planina. Knaver, ki srno ga spremljali v obdobju
1986-2000 je prešel v gradacijo med leti 1998-1999
(2000), pa tudi med leti 1992-1993 in leta 1986.
Šesterozobi smrekov lubadar, ki smo ga spremljali
med leti 1993-2000 pa je prešel v gradacijo v letih
1993-1994 in v letu 1998. Če pa bi sodili po izdelanih
lubadarkah (podrobnejši podatki so na razpolago za
obdobje 1989-2000), pa so bile gradacije smrekovih
lubadarjev leta 1989, v obdobju 1991-1994 in med
leti 1997-1999. V Kroniki revirja Planina pa je
opisano močno pojavljanje smrekovih lubadarjev še
v obdobju 1966-1968. V zadnjih 35 letih smo se v
GE Planina srečali s štirimi gradacijami smrekovih
lubadarjev, ki so povprečno trajali nekaj manj kot
tri leta, nato pa se je število ulovljenih lubadarjev in
količina posekanih lubadark znižala. Da je šlo res
za močne napade, kaže primerjava ulovljenih
lubadarjev med GE Planina in ulovi na Kranjskem
polju, Gozdnem gospodarstvu Celje in Avstriji, ki
GozdV 60 (2002) 2
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Preglednica 9: Zasnova(%) smrekovih sestojev v GE Planina leta 1996 (GGN ... 2001)
Zasnova
Bogata
Dobra
Pomanjkljiva

T. drogovnjak

D. drogovnjak

DebeUak

77

63

23

37

63
36

o

o

1

Pregled nica 10: Negovanost(%) smrekovih sestojev v GE Planina leta 1996 (GGN ... 2001)
Negovanost
Dobra
Slaba

T. drogovnjak
57

43

jih v svojih prispevkih navajata Pavlin (PAVLIN
1992) in Cimperšek (CIMPERŠEK 1988).
Pogoste ujme in njim sledeči lubadarji v umetno
osnovanih smrekovih sestojih GE Planina dražijo
gospodarjenje z njimi, hkrati pa pri poseku dobimo
manj vredne sortimente. Tveganje gospodarjenja z
umetno osnovanimi smrekovimi sestoji na rastiščili
kjer se smreka po naravi ne pojavlja v večjem obsegu
je torej zelo veliko.
Trenutno stanje smrekovih sestojev v GE Planina
po podatkih Gozdnogospodarskega načrta za
gospodarsko enoto Planina 1996-2005 ni najugodnejše. Podrobnejši prikaz je razviden v
preglednicah 9, in 1O.
Smrekovi sestoji v GE Planina so po stanju 1996
leta močno prizadeti zaradi snegolomov in žledolomov (mehansko izredno neodporni). Poškodbe so
opazne v vseh razvojnih fazah in to v velikem
obsegu. Od drugih vrst poškodb se v teh gozdovih
pojavljajo še poškodbe zaradi sečnje in spravila,
vendar se pojavljajo v minimalnem obsegu.
Zaradi velikih posekov smreke zaradi pogostih
ujm in napada smrekovih lubadarjev se delež smreke
v lesni zalogi zmanjšuje . Povečuje pa se delež
listavcev, ki bodo pri obnovi teh sestojev ob njihovi
zrelosti omogočili prehod iz nekdaj čistih smrekovih
sestojev v rastišču primernejše drevesne zgradbo.
Tako se bo postopno uresničila želja prvih načrto
valcev, ki so smreko obravnavali kot prehodno
drevesne vrsto.
Hkrati pa, kljub temu, sestoji dajejo relativno
visoke donose, sestoji imajo 1996 leta lesno zalogo
338 m3/ha, kar je 77% optimalnih za ta rastišča in
dejansko razmerje razvojnih faz sestojev. Tekoči
prirastek pa znaša 12.5 m3/ha.
V vseh razvojnih fazah prevladuje bogata in dobra
zasnova, kar daje ugodne možnosti za vzgojo
kvalitetnega lesa.
Relativno velik pa je delež slabo negovanih
sestoj ev, kar je posledica dejstva, da je bil v daljšem
časovnem obdobju delež načrtnih negovalnih sečenj
GozdV 60 (2002) 2

D. drogovnjak
50
50

Debeljak
67

33

relativno majhen, prevladovale so varstvenosanacijske sečnje. Načrtovalec ugotavlja, da bo
potrebno v bodoče negovanost bogato in dobro
zasnovanih sestojev izboljšati, ker bodo le tako lahko
doseženi realno dosegljivi gozdnogojitveni cilji, ki
se za te gozdove glasijo (GGN .. . 2001) :
Enodobni smrekovi sestoji s skupinsko primesjo
bukve, ostalih iglavcev in ostalih listavcev (65 : 25 :
5 : 5). Kvaliteta proizvodnje: iglavci ŽI, listavci L.
Ciljna zaloga 437 m 3/ha. Ciljno obdobje 20 let.
Končna lesna zaloga 650 m3/ha . Proizvodna doba
120 let. Pomladitvena doba 20 let.
Smernice za dosego teh ciljev pa so (GGN ...
2001):
• Oblikovanje raznodobne strukture sestojev.
Zaradi velikega deleža debeljakov nadaljevati z
uvajanjem debeljakov v obnovo povsod tam, kjer je
izkoriščenost rastišč slaba in se v vrzelih po naravnih
ujmah nakazujejo pozitivni trendi pri razvoju mladja.
Tu ohranjamo vse vitalne semenjake listavcev in
posamezne jelke.
• Strojene in vitalne sestoje ohranjati in izvajati
le zmerna redčenja predvsem v korist listavcev, če
so ta potrebna. Posebno pozornost namenjati
sanitarni sečnji .
• V pomlajencih nadaljevati z naravno in umetno
obnovo z listavci, pri čemer je potrebno dajati
prednost naravni obnovi povsod tam, kjer so prisotni
ustrezni semenjaki listavcev in jelke. Že obnovljene
površine z bukvijo sproščati in negovati.
• Pri negi umetno osnovanih kultur iglavcev z
redčenji pospeševati vse naravno vrasle listavce
zaradi njihove biotske vloge ter krepiti stojnost.
• V spomladanskem in poletnem času je
potrebno izvajati močno intenzivirano kontrolo
sestojev zaradi velike nevarnosti napadov podlubnikov in zagotoviti pravočasno in ustrezno
sanacijo.
• Vse vitalne jelove kapnike v polnilnem sloju
ohranjati, da se vrastejo v bodoče sestoje.
• Večje vrzeli v mlajših kulturah iglavcev, nastale
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po naravnih ujmah, zapolniti s sadnjo listavcev,
predvsem bukve, ki je dosedaj pokazala najboljše
in najracionalnejše rezultate. Zaščita ni potrebna.
Sodimo, da bi bilo zaradi tveganj pri gospodaljenju z umetno osnovano smreko potrebno in
možno delež listavcev v gozdnogojitvenem cilju te
generacije sestaja povečati.

6 POVZETEK
Gozdovi gozdnogospodarske enote Planina leže na
področju Postojnskih vrat, kjer poteka pretok zračnih
mas med morjem in kopnim. Značilno za to
območje je, da zelo pogosto pada moker sneg, ki
skupaj z močnim stalnim gibanjem zračnih tokov
povzroča na drevju veliko škodo. Področje pogosto
prizadene tudi žled.
Zaradi težav pri obnovi starih jelovih sestojev,
so med leti 1910-1940 te gozdove sekali na go lo v
pasovih 30 do 60 metrov in jih pogozdovali s simeko,
v manjšem deležu pa še z zeleno duglazijo in sitko.
Tako so na rastišču dinarskega gozda jelke in bukve
(Abieti-Fagetum din. TREGUBOV) nastali velikopovršinski (614,89 ha) enodobni smrekovi sestoji.
V prispevku smo ugotovili, da obstaja veliko
tveganje pri gospodmjenju z umetno osnovanimi
sestoji smreke na rastišču dinarskega gozda jelke in
bukve v GE Planina.
Gosta sadnja. pomanjkanje redčenj, smreka,
velikopovršinsko vnešena na rastišča dinarskega
gozda jelke in bukve in področje s pogostim
mokrim snegom in žledom so se združili in rezultat
vseh teh dejavnikov so pogosti snegolomi.
žledolomi. Sneg, veter in žled so v zadnjih 35 letih
kar ll krat prizadeli smrekove sestoje GE Planina
alj kar vsako tretje leto. Pogoste ujme, ki so
pustošile v GE kar nekaj let zapored ( 1965-1966~
1968-1969; 1996-1998) so še otežile pravočasno
izdelavo in odvoz gozdnih lesnih sortimentov
smreke ter vzpostavitev gozdnega reda. Z zamikom
enega leta je vremenskim ujmam sledila močna
namnožitev smrekovih lubadarjev, da so povzročili
občutno škodo v smrekovih sestojih. V zadnjih 35
letih so bile v smrekovih sestojih GE Planina štiri
gradacije smrekovih lubadarjev, ki so povprečno
trajale nekaj manj kot tri leta.
Pretežni del sečenj v smrekovih sestojih GE
Planina je bil doslej namenjen varstveno-sanitarnim
sečnjam, v majhnem obsegu pa so se vršile načrtne
gozdnogojitvene sečnje, tako da je še danes slaba
polovica sestojev slabo negovana.
Pogoste ujme in njim sledeči lubadarji v umetno
osnovanih smrekovih sestojih GE Planina dražijo
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gospodarjenje z njimi, hkrati pa pri poseku dobimo
manj vredne sortimente. Tveganje gospodarjef\ia z
umetno osnovanimi smrekovimi sestoji na rastiščih
kjer se smreka naravno ne pojavlja v večjem obsegu,
posebej, če so še na klimatsko tako občutljivem
področju, je zelo veliko.
Zaradi velikih posekov smreke zaradi pogostih
ujm in napada smrekovih lubadarjev se delež smreke
v lesni zalogi zmanjšuje. Povečuje se delež listavcev,
ki bodo pri obnovi teh sestojev ob njihovi zrelosti
omogočili prehod iz nekdaj čistih smrekovih sestojev
k rastišču primernejši drevesni zgradbi. Tako se bo
postopno uresničila želja prvih in tudi poznejših
načrtovalcev, ki so smreko obravnavali kot prehodno
drevesno vrsto.
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1966- 1975. 1971. Gozdno gospodarstvo Postojna. Obrat
za urejanje gozdov.
-Gozdnogospodarski načrt za gospodarsko enoto Planina
l. Ol. 1976- 31. 12. 1985. 1977. Gozdno gospodarstvo
Postojna. TOZD gozdarstvo Postojna.
-Gozdnogospodarski načrt za gospodarsko enoto Planina
l. Ol. 1986 - 31. 12. 1995. 1993. Gozdno gospodarstvo
Postojna. TOZD gozdarstvo Postojna.
-Gozdnogospodarski načrt za gospodarsko enoto Planina
l. Ol. 1996 - 31. 12. 2005. 2001. Zavod za gozdove
Slovenije . Območna enota Postojna . Krajevna enota
Postojna
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Analiza zniževanja sredstev proračuna RS za vlaganja v gozdove
s posledicami in predlogi za izboljšanje stanja*
Gozd porašča kar 56 % ozemlja Slovenije. S stanjem
naših gozdov se pogosto upravičeno pohvalimo.
Seveda pa tako stanje slovenskih gozdov ni
naključno, je plod naravnih danosti, pa tudi
zavzetega strokovnega dela z gozdovi. Iz gozdov
pridobimo vsako leto več milijonov kubičnih metrov
lesa, številne funkcije gozdov so za ohranitev našega
okolja nenadomestljive. Vendar tega prispevka
gozdov in strokovnega dela gozdarjev država
Slovenija očitno ne zna in noče ustrezno ceniti, saj
se problem nezadostnih vlaganj v gozdove ne le
nadaljuje, ampak se v zadnjih letih celo zaostruje.
Brez ustreznih vlaganj dela, znanja in tudi sredstev
v gozdove ne moremo pričakovati njihovega
pozitivnega razvoja v smislu zagotavljanja kakovostne proizvodnje in opravljanja nenadomestljivih
ekoloških in socialnih funkcij.
V Programu razvoja gozdov v Sloveniji, ki ga je
v letu 1996 sprejel Državni zbor, je vse navedeno
zelo jasno poudarjeno, vendar očitno ti poudarki
ostajajo le mrtva črka na papirju. Zmanjševanje
proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove se
odčituje v manjšem obsegu izvedenih gojitvenih in
varstvenih del, nezadovolji vem vzdrževanju gozdnih
cest ter v skoraj popolnem zastoju graditve gozdnih
prometnic v zasebnih gozdovih.

Gojenje in varstvo gozdov
Gojitvena in varstvena dela v gozdu so financirana
in sofinancirana iz sredstev proračuna RS. Vložek
države v obliki sofinanciranja vlaganj v gozdove je
pomemben motiv za delo v gozdu pri številnih
lastnikih gozdov. Izvedba programa gojitvenih del
v zasebnih gozdovih je praviloma odvisna od
razpoložljivih proračunskih sredstev. Ker potrebe po
gojitvenih delih znatno presegajo razpoložljiva
proračunska sredstva, so bila vsa pretekla leta
razpoložljiva sredstva za gojitvena dela v celoti
izkoriščena.

Financiranju in sofinanciranju gojenja in varstva
gozdov so namenjene naslednje postavke državnega
proračuna:

1411 Obnova zasebnih gozdov
1441 Nega v zasebnih gozdovih
• 2248 Obnova gozdov na pogoriščih in obnova
gozdov, poškodovanih v naravnih ujmah
*Poslano na MKGP in Vlado RS 22. 02. 2002
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• 6326 Preventivno varstvo gozdov.
• 6327 Ostalo varstvo v zasebnih gozdovih
• 6328 Vzdrževanje življenjskega okolja prosto
živečih živali v zasebnih gozdovih
• 6329 Protipožarno varstvo na Krasu
• 6330 Semenarstvo in drevesničarstvo
Proračunska sredstva za vlaganja v gojenje,
varstvo in biomeliorativna dela so bila najvišja v
letu 1998 in so se tedaj približala predvidenim
sredstvom za vlaganja po operativnem programu
razvoja gozdarstva za obdobje do leta 2000,
izdelanem na podlagi Programa razvoja gozdov v
Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS. V letih 1999,
2000 in 2001 sledimo strmemu upadanju proračunskih sredstev za vlaganja v gozdove, ki se
nadaljuje v proračunu RS 2002. Višina proračunskih
sredstev za leto 2003 ne kaže vidnega izboljšanja,
ostaja na ravni iz leta 2002, revalorizirana je le za
pričakovano stopnjo inflacije. Obseg vloženih
sredstev še dodatno znižuje dejstvo, da se v letu 2001
že drugo leto zapored proračunske obveznosti za
izvedena dela in nabavljene materiale iz preteklega
leta v znatnem deležu prenašajo v naslednje leto.
Vrednostno so največja odstopanja med strokovnimi podlagami (Programom razvoja gozdov v
Sloveniji, Programi vlaganj) in proračunskimi
možnostmi financiranja ter sofinanciranja vlaganj
v gojitvena in varstvena dela na področju nege in
obnove gozda.
Izvedba negovalnih del je v obdobju 1994-1999
z velikimi napori dosegala vzpenjajoči trend in se
približevala načrtovanim potrebam po negi v
gozdnogospodarskih načrtih (graf: Izvedba negovalnih del v obdobju 1994 - 2001 v hektarih). Z
manjšanjem sredstev za vlaganja v gozdove se je ta
trend obrnil in glede na znana proračunska sredstva
za leti 2002 in 2003 se bo realizacija programov še
naprej zniževala.
V zasebnih gozdovih je po načrtih GGE načrtovana
nega letno na površini 10.400 hektaijev. Povprečno se
je v preteklih letih v teh gozdovih izvajala nega v
obsegu, ki je znašal 50 - 60 % površine, predvidene z
gozdnogospodarskimi načrti. Neizvedena gojitvena
dela imajo za posledico slabšanje mehansky stabilnosti
mladih sestojev in slabšo sestoj no zasnovo teh sestojev,
kar se dolgoročno odraža v neustrezni drevesni sestavi
in kakovosti sestojev in posledično zmanjšanju
sposobnosti gozda, da uspešno opravlja tudi druge
funkcije.
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PregleJnica L: Pregled porabe proračunskih sredstev za vlaganja v gojenje in varstvo gozdov v letih 1994-2001 in prime1java s sredstvi
za vlaganja v gozdove za leti 2002 in 2003
Ime

Proračw1.~ka

proračunske

postavke

(XJSI.avka

1407
1411
6331
2248
1438
1441
6326
6327
6329
6328
6330
2559

Obnova gozdov, ki so
predmet denacionalizacije
Obnova
zasebnih gozdov
Sanacija pogorišč nad Renčami
. in sanac. gozdov po žledu
Obnova gozd. na pog. in obnova
gozd. poškod. v naravnih ujmah
Nega gozdov, ki so predmet
denacionalizacije
Nega v zasebnih
gozdovih
Preventivno varstvo
gozdov
Ostalo varstvo
v zasebnih gozdovih
Požarno varstvo
na Krasu
Vzdrževanje življenj. okolja prosto
živečih živali v zasebnih gozdovih
Semenarska in
drevesni~arska dejavnost
Izvršbe
odločb ZGS
SKUPAJ

Opombe:
Real. 2000 *

Vključuje

proračunskih

sredstev v letih od 1994- 2001

Proračunska

Vsi zneski so v 1000 SIT
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Indeks
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27.627
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tudi sredstva, izplačana iz proračuna 2001, za dela, ki so bila realizirana v letu 2000 in za katera so bili pravočasno izstavljeni vsi dokumenti za izplačilo
Realizacija je bila nižja od proračunskih sredstev 2001, zaradi izplačila del, ki so bila realizirana v letu 2000 in za katera so bili pmvočasno izstavljeni vsi dokumenti za izplačilo
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Grafikon 1: Primerjava vloženih sredstev iz proračuna v gojenje, varstvo gozdov in biomeliorativna dela s Programom
razvoja gozdov v Sloveniji in s prorač unom za leti 700/- in 2003
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Grafikon 2: Primerjava proračunskih sredstev za vlaganja v gojenje, varstvo gozdov in biomeliorativna dela s Programom
raz voja gozdov v Sloveniji za leto 2000 in s proračunom za !eri 2000 in 2002
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Grafikon J : Izvedena negoval na dela v zasebnih gozdovih v letih 1994- 2001 in primerjava z
gozdnogospodarskih
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Grafikon 4: Izvedba obnove gozda s sadnjo, setvijo v zasebnih gozdovih v obdobju od 1997- 2001
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Po nedavno izvedeni analizi ZGS je v Sloveniji
kot posledica neizvedenih posameznih vrst gojitvenih del akutno stanje na naslednjih površinah
gozdov: neredčenih letvenjakov je 9.000 hektatjev,
na 200 hektarjih letvenjakov se posledice kažejo v
slabši kakovosti, na površini 13.000 hektarjev gre
za nesprejemljiv odmik drevesne sestave od
gozdnogospodarskih ciljev, naravna sukcesija prek
pionirskih vrst poteka neustrezno počasi na 2.200
hektarjih , na 100 hekta1jih površine je moten in
upočasnjen razvoj mladovja zaradi vzpenjavk in
drugih konkurenčnih vrst, na 90 hektarjih pa je bila
zabeležena neuspešna obnova s sadnjo zaradi
neizvedene obžetve.
Tako kot nega gozdov je tudi izvedba obnove
gozda s sadnjo in setvijo zaradi zmanjševanja
proračunskih sredstev v vse večjem razkoraku z
načrtovano obnovo v Programu vlaganj in Programu
razvoja gozdov v Sloveniji.

Gozdne prometnice
Pregled porabe sredstev za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest v času trajanja veljavnega sistema
vzdrževanja gozdnih cest opozarja na:
Grafikon 5: Dotok

proračunskih

2000

2001

Nač

GGE

• padajoči trend razpoložljiv ih sredstev za
vzdrževanje gozdnih cest v zadnjih letih,
• prenašanje plačil oziroma obveznosti države v
nasledt~a leta,
• to, da pomeni sprejeta višina proračunskih
sredstev v letu 2002 za vlaganja v gozdne ceste resno
zmanjšanje obsega del pri vzdrževanju gozdnih cest
in podcenjujoč odnos do nujne oživitve novogradenj
gozdnih cest, kljub opredelitvi v Programu razvoja
gozdov v Sloveniji, da bo država sofinancirala
gradnjo gozdnih cest.
Pregled dotoka sredstev, namenjenih
za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest
Vlaganja v gozdne ceste so namenjena za:
• vzdrževanju gozdnih cest,
• gradnji in rekonstrukciji gozdnih cest.
Letni obseg del pri vzdrževanju gozdnih cest je
tesno povezan z višino razpoložljivih sredstev. Ni
mogoče pričakovati, da bi bila dela opravljena v
enakem obsegu in tako kvalitetno, kot takrat, ko je
bilo denarja za ta namen več. Ob zmanjšanju
proračunskih sredstev v takem obsegu moramo zato
pri vzdrževanju gozdnih cest nujno pričakovati

sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
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zmanjšanje obsega del. Opustitev vzdrževalnih del
pa je za gozdne ceste, ki so skoraj izključno
makadamske in zato zelo občutljive na pomanjkljivo
vzdrževanje, hitro usodno škodljiva.

Analiza proračunskih sredstev
za vzdrževanje gozdnih cest
S sofinanciranjem vzdrževanja gozdnih cest pokriva
država javni značaj gozdnih cest. Ta znaša po realnih
ocenah 46% v zasebnih in 32% v državnih gozdovih.
Danes pokrivajo proračunska sredstva le 37%
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih in
21% v državnih. V letih delovanja danes veljavnega
sistema za vzdrževanje gozdnih cest je višina
sofinanciranja države razvidna iz grafikona 5. Iz
grafikona je jasno razvidno, da višina proračunskih
sredstev, namenjena sofinanciranju vzdrževanja
gozdnih cest, po letu 2000 nominalno pada, na kar
smo s strani ZGS na več mestih tudi opozorili. Porast
pri državnih gozdovih v letu 2002 je le posledica
upoštevanja zamika plačila v letu 2001 iz leta 2000,
kar lahko ob trenutnih razmerah pričakujemo tudi v
letošnjem letu. V tem primeru bodo proračunska

sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2002 še
znatno nižja kot za to leto kaže grafikon. Grafikon
prikazuje višino sredstev v nominalni vrednosti. Če
bi upoštevali inflacijo, bi bil ne gati ven trend
proračunskih sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
v zadnjih letih še bolj poudaJ.jen in bi pokazal, da
so se sredstva državnega proračuna v ta namen v
letih 2001 in 2002 realno znižala za skoraj 60
milijonov SIT ( 172 namesto 228 milijonov SIT).
Znižanje obsega sofinanciranja vzdrževanja gozdnih
cest s strani države je še toliko bolj zaskrbljujoče,
ker bo v pii val o na pripravljenost občin, da bi
korektno izpeljale sistem vzdrževanja gozdnih cest
in obenem tudi same prispevale določena dodatna
sredstva v ta namen.

Gradnja in rekonstrukcija
gozdnih cest
Program razvoja gozdov predvideva spodbujanje
gradnje gozdnih cest, ki je v zadnjih desetih letih
močno zastala. Država je v ta namen zagotovila šele
leta 2000 40 milijonov SIT, ki jih v letu 2000 ni bila
sposobna poravnati v celoti, ampak je večji delež

Pregled nica 2: Sredstva za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest v letih 1994-2001 (v 1000 SIT)

vir
PP4178
Pristojbina
SKZG
Občine

Zavarovanje
Ostalo
PP4177
Občine

Zavarovanje
PP4179
Pristojbina
SKZG
Občine

Zavarovanje
Ostalo
PP5547
Investitorji

2001
2002
2000
1995
1996
1997
1998
1999
Gozdne ceste v zasebnih gozdovih - vzdrževanje
177.019 171.744
93.602
119.612
146.581
143.708
184.169 195.668
91.092
274.676
182.896
251.671
266.115 284.695 298.150 300.847 300.000
3.610
95.616 80.000
97.040
65.885
68.386
71.705
109 .169
77.358
17.166
8.761
67.187
37.579
32.451
36.631
8.433
11.856
28 .731
36.466
24.702
Gozdne ceste v gozdovih, ki so predmet denacionalizacije - vzdrževanje
32.276
37.559
35.915
61.212
61.573
66.774
65 .685
68.857
66.212
22
104
4.993
2.290
lO
194
716
1.099
2.274
Gozdne ceste v državnih gozdovih - vzdrževanje
77.394
82.759
42.695- 56.945
63.824
58.847
61.000
78.000 164.474 150.264 160.343 166.539
26 .000
42 .071
270.887 354.453
162.664 120.300
37.785
180.000
3.609
3.934
4.880
243
2.847
1.752
679
10.000
Gradnja gozdnih cest
33.84
14.000 30.420
77.174
72.887·'
1994

PP4178- proračunska postavka 4178- Popravilo gozdnih cest v zasebnih gozdovih
PP4177 -proračunska postavka 4177- Popravilo gozdnih cest v gozdovih, ki so lahko predmet denacionalizacije
PP4179 -proračunska postavka 4179 -Popravilo gozdnih cest v državnih gozdovih
PP5547- proračunska postavka 5547- Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest
tOO
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Preglednica 3: Potrebe po gradnji gozdnih cest v plihodnjih desetih letih
Letna dinamika gradenj po osnutku območnih načrtov
Ocenjeni povprečni strošek gradnje gozdne ceste po kilometru
Letno potrebna sredstva za gradnjo
Sofinanciranje države v višini 1/3 ocenjenih sredstev
Letna dinamika v primeru, da bi se gradilo le 30% načrtovanih gozdnih cest
Letno potrebna sredstva za gradnjo
Sofinanciranje države v višini l/3 ocenjenih sredstev
Preglednica 4: Primerjava med dejansko višino
razvoja gozdov v Sloveniji

Proračun RS

1994
152.304.855

proračunskih

1995
1996
155.175.927 250.210.413

Primerjava s Programom razvoja
gozdov v Sloveniji
Program razvoja gozdov v Sloveniji je predvideval
skupno letno višino sredstev, s katerimi bi bilo
sofinancirano vzdrževanje gozdnih cest in njihova
gradnja. Posebej ne ločuje gradnje in vzdrževanja,
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km

sredstev z višino, opredeljeno v Programu

2001
1997
L998
1999
2000
271.640.421 270.394.156 330.419.858 315.986.402 255.628.978

Sredstva po programu
169.000.(XX) 310.(XX).OOO 395.000.000 487.(XX).000
razvoja gozdov
Razlika med progra-16.695.145 154.824.073 -144.789.587 -215.359.579
moro in realizacijo
plačilnih obvez prenesla v leto 2001. V tem letu je
bilo zato na razpolago le 14 milijonbv SIT, ki pa
bodo plačana iz proračunskih sredstev za leto 2002.
Na podlagi predlogov iz najnovejših območnih
načrtov za veljavnost 2001 - 2010 je razvidno, da bi
bilo potrebno zaradi zagotavljanja odprtosti gozdov
in s tem cenejše gozdne proizvodnje zgraditi v
Sloveniji v desetih letih približno 750 km gozdnih
cest ali 75 km na leto.
Zavedamo se, da je gradnja gozdne ceste v prvi
vrsti interes in strošek investitorja, torej lastnika
gozda, vendar ob dejstvu, da je gozdna cesta javnega
značaja in da zagotavlja še celo vrsto drugih funkcij
gozda in ne nazadnje omogoča dostop do samotnih
zaselkov in kmetij, ne smemo pozabiti, da je
sofinanciranje države nujno in zato tudi predvideno
s Programom razvoja gozdov v Sloveniji. Brez
ustrezne pomoči države na tem področju gradnje
gozdnih cest ne bo, saj gre za velike investicije, ki
se obrestujejo šele v dolgem časovnem obdobju.
Morda bodo lastniki gozdov brez pomoči države tu
in tam sicer tudi zgradili kako cesto, vendar bo obseg
teh gradenj zanesljivo zanemarljiv, tvegamo pa tudi,
da bodo potem tako zgrajene gozdne ceste za javnost
zaprte.

75
12.000.000
900.000.000
297.000.000
22,5
270.000.000
89.100.000

km
SIT
SIT
SIT
km
SIT

585.000.(XX)
-235.130.066

vendar pa primetjava med dejanskimi sredstvi in
kaže, da je bilo v letu 2000 v ta namen
zbranega za dobrih 230 mio SIT manj denarja, kar
predstavlja predvsem izpad sredstev za sofinanciranje gradenj gozdnih cest.
načrtovanimi

Zaključek

Na podlagi prikazanih gibanj proračunskih sredstev
za vlaganja v gozdove v zadnjih letih ter opisanih
posledic zniževanja teh sredstev pričakujemo od
MKGP in Vlade RS, da ponovno proučita odločitve
na področju zagotavljanja sredstev za vlaganja v
gozdove, upoštevajoč Program razvoja gozdov v
Sloveniji in zakonodajo na področju gozdarstva.
Ob tem je potrebno upoštevati, da v mnogih
primerih pomenijo sredstva za vlaganje v gozdove
in gozdno infrastrukturo tudi pomemben prispevek
k razvoju podeželja in k ohranjanju kmetij na
Slovenskem.
Izdelali:
Zoran Grecs, univ. dipl. inž. gozd.
Vodja Oddelka za gojenje in varstvo gozdov ZGS
Jure Beguš, univ. dipl. inž. gozd.
Vodja Oddelka za gozdno tehniko ZGS
Mag. Živan Veselič, univ. dipl. inž. gozd.
direktorja za strokovne zadeve ZGS

Pomočnik

Andrej Kermavnar, univ. dipl. inž. gozd.
Direktor Zavoda za gozdove Slovenije
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Aktualno
Veliko zanimanje lastnikov gozdov za izobraževanje o gojenju
in varstvu gozdov na celjskem
V februarju in marcu 2002 je območna enota Celje
Zavoda za gozdove Slovenije organizirala na svojih
krajevnih enotah vrsto zborov za lastnike gozdov. Na 6
krajevnih enotah je bilo izvedenih skupno 10 zborov
lastnikov gozdov, ki se jih je udeležilo skupno 230
lastnikov gozdov. Število udeležencev je veliko in kaže
na izredno zanimanje.
Povabili so predvsem tiste lastnike, za katere imajo
letos v planu izvedbo gojitvenih in varstvenih del v gozdu.
Zbori lastnikov so imeli izrazito informacijsko ter
izobraževalno vsebino.
Gozdarji so lastnikom gozdov predstavili celovito
informacijo o gozdnogospodarskem območju, organiziranosti gozdarstva, funkcijah gozdov ter sofinanciranju del v gozdovih iz proračuna, obračunavanju in
izplačevanju subvencij. Revirni gozdarji so lastnikom
gozdov nazorno, praktično in z dobro pripravljenimi
gradivi, prikazali tudi posamezna negovalna dela po
razvojnih fazah, ter nujnost in koristnost opravljanja
del v mlajših razvojnih fazah gozda, posamezne
posebnosti in način izvedbe negovalnih ter varstvenih
del s sanacijo žarišč podlubnikov ter varstvena dela za
zaščito pred divjadjo z različnimi tehnikami zaščite
sadik.
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Udeleženci so gozdarjem postavljali številna
vprašanja, predvsem v zvezi z obračunavanjem in
izplačevanjem subvencij, ki po njihovem preveč
zamujajo.
Zbore lastnikov so organizirali na krajevnih enotah
Slovenske Konjice, Šentjur, Laško, Rogaška Slatina,
Žalec. Na območju Krajevne enote Slovenske Konjice,
kjer je bil zbor lastnikov gozdov organiziran v Mlačah,
so se pridružili tudi kmetijski svetovalci. Zbore lastnilcov
bodo po posameznih krajevnih enotah ponovno
organizirali jeseni.
Organizacijo zborov je vodila Ida Oderlap - Kranjc,
vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov na območni
enoti Celje s sodelavci, vodji krajevnih enot in revirnimi
gozdarji .
Veliko zanimanje in udeležba lastnikov gozdov na
tovrstnih izobraževanjih sta zelo dobrodošla in vlivata
optimizem za nego in varstvo v zasebnih gozdovih,
obenem pa opozarjata na potrebo po finančnih vlaganjih
države v zasebne gozdove v skladu s Programom razvoja
gozdov Slovenije, ki gaje sprejel Državni zbor Republike
Slovenije leta l996.
Tone Lesnik
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Gradivo za Atlas flore Slovenije- pomembna novost v
botanični literaturi, zanimiva tudi za gozdarje

l

V 10. številki 59. letnika Gozdarskega vestnika je
bil v rubriki Književnost objavljen zapis (v
nadaljevanju recenzija) dr. Igorja Dakskoblerja z
naslovom "Gradivo za Atlas flore Slovenije pomembna novost v domači botanični literaturi,
zanimiva tudi za gozdarje".
Kot urednik in glavni avtor prikazane knjige (v
nadaljevanju Gradiva) sem dolžan k zapisanemu
dodati nekaj pojasnil, popravkov in odgovorov.
Najprej na splošno o vsebini recenzije. Od štirih
strani besedila recenzije se na Gradivo nanašata le
zadnji dve strani, medtem ko prvi dve strani (razen
prvega odstavka) v knjižno oceno skorajda ne sodita.
Ker pa se na več mestih vseeno nanašata na Gradivo,
jih je potrebno komentirati.
Za razliko od mnogih dosedaj objavljenih kart
razširjenosti vrst, na katerih je območje uspevanja
preprosto omejeno s črto, in ki seveda prikazujejo
le shematiziran vzorec razširjenosti neke vrste, kakor
si ga s svojim bolj ali manj zanesljivim znanjem
zamišlja avtor, imajo točkovne karte v ozadju vsake
točke vsaj en konkreten in geografsko dovolj
natančno lociran podatek o uspevanju. In tako kot si
na orisnih arealnih kartah zlahka privoščimo tudi
predstavitev razširjenosti na območjih, za katera
imamo le malo podatkov, si tega pri točkovni karti
nikakor ne moremo privoščiti. In podobno velja za
nekatere parametre pojavljanja, med katerimi
recenzent omenja avtohtonost: na orisnih kartah
zlahka omejimo neko območje, za katerega
navedemo argumente v prid avtohtonemu pojavljanju, na točkovni karti pa je diferenciacija
prikaza podatkov vedno odvisna od parametrov
posameznega zapisa o uspevanju neke vrste na
nekem nahajališču. In ker se niti v literaturi niti v
popisnih listih avtohtonosti posameznega podatka
praviloma ne navaja, tega v točkovni karti, temelječi
na takih podatkih, pač ne moremo korektno
prikazati. In kot je zapisano že v uvodu h Gradivu:
"trudili smo se, da podatkov ne bi interpretirali" ... ,
... "naš namen je bil predvsem predstaviti surove
podatke".
Recenzent se nadalje spušča v podrobnosti v
zvezi z metodo kartiranja, ki v Gradivu resda
manjkajo, a prav iz recenzentovega besedila lahko
razberemo, da stvari ne razume dovolj. Tako se npr.
potrudi na desetinko kilometra natančno navajati
mere kvadranta in njegovo površino, ob tem pa se
ne zaveda, da nekritično navaja podatke iz kakega
nemškega ali češkega vira, saj se zaradi meridianske
GozdV 60 (2002) 2
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konvergence 3' x 5' veliki kvadranti proti severu ožijo
in je v Sloveniji njihova površina res okoli 35 km 2
(na severu Slovenije 35,2, na jugu pa 35,8) kakor
navajam v Gradivu, ne pa 33,3 km2 , kakor trdi
recenzent.
Ko recenzent govori o načrtnem kartiranju flore,
kljub svoji siceršnji skrbi za natančno izražanje,
ponovno zabrede. Tako npr. ZOTKS ni nikoli
"spodbujala" raziskovalnih taborov študentov
biologije, ampak jih je le šibko finančno podpirala,
kakor tudi na desetine drugih podobnih taborov. Za
to podporo pa smo se morali vsako leto znova še
kako potruditi. V nadaljevanju recenzent pozabi (?)
omeniti, da je poleg omenjenih mentorjev mladinskih raziskovalnih taborov na njih deloval tudi
podpisani (mentor na več MRT kot katerikoli od
navedenih!) in prav tako se mu ob omembi tovrstnih
aktivnosti Botaničnega društva Slovenije izmuzne
omemba istega avtorja, ki je od 1994. leta dalje
organiziral in vodil vse(!) kartiranju flore namenjene
ekskurzije BDS.
Navedbe, da obstajajo v Sloveniji tudi starejše
podatkovne zbirke kot ta, na kateri temelji Gradivo,
seveda ne moremo zanikati. Neizpodbitno dejstvo
pa je, da botanično občestvo doslej še ni videlo
nobenega resnega izdelka, ki bi dokazoval primerljivo uporabnost in velikost katerekoli od njih .
Nekako s presenečenjern smo prebrali tudi
formulacija "konkurenčni Biološki inštitut ZRC
SAZU". Center za kartografijo favne in flore je
zasebni zavod, ki seveda ni, ne more in ne želi biti
konkurenca pretežno s proračunskimi sredstvi
financiranemu javnemu zavodu, ki ga je ustanovila
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Kot
davkoplačevalci in biologi pa si občasno zaželimo,
da bi lahko pri svojem delu uporabljali kak izdelek
primerljiv Gradivu, ki bi ga izdelal Biološki inštitut
ZRC SAZU (avtor zadnjega odstavka:M. Kotarac,
direktor CKFF).
Predvsem na tankem ledu se nato giblje recenzent, ko govori o "sicer še nenapisanem etičnem
kodeksu botanikov", ki naj bi ga kršili ob upoštevanju podatkov iz "neobjavljenih elaboratov". Če
pogledamo v vzajemno bibliografsko-kataložno
bazo podatkov COBIB, najdemo vse te "neobjavljene elaborate" uvrščene kot monografske publikacije. Če bi bili neobjavljeni, jih tam verjetno
ne bi smelo biti, a za vpis v COBIB navadno
poskrbijo kar sami avtorji. Drugi pomislek v zvezi
s tem pa je: če javna inštitucija, katere delovanje je
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pretežno financirano iz javnih sredstev, izdela
elaborat za drugo v celoti javno financirano
inštitucijo, ali je Iqerkoli še kak zadržek v zvezi z
dostopnostjo tega elaborata javnosti? O pričakovani
zahvali "posameznikom, ki so Centru posredovali
svoje neobjavljene podatke, a niso avtorji Gradiva"
pa lahko rečem le: vsi so poimensko našteti v skoraj
tri strani dolgem poglavju Zahvala. Ga je recenzent
prezrl?
In končno se lahko lotimo obdelave vsebine
Gradiva.
Naj najprej navedem preprosto vendar ključno
misel, ki se je moramo stalno zavedati: zemljevidi
razširjenosti vrst so le odraz našega poznavanja
flore. Napačne določitve se pač odražajo v
nenavadni legi točk, le v redkih primerih pa je kak
podatek tudi preverljiv. Tako ne moremo le govoriti,
da je v Gradivu žal preveč napak, ampak se moramo
hkrati zamisliti nad kvaliteto naše botanične literature, kajti številne napake izvirajo od tam. V
bodočem Atlasu bodo podatki prikazani diferencirano in tam bodo napačne in dvomljive navedbe
lahko prikazane s posebnima simboloma, z Gradivom pa smo želeli le zbrati dosedanje razpršene
navedbe, ki jih pogosto šele na podlagi kart lahko
kritično ovrednotimo. Prav zato, ker bodo napačne
in dvomljive navedbe ugotavljali uporabniki Gradiva
postopno, smo na domači strani CKFF oblikovali
seznam popravkov in dopolnil, ki ga bomo sproti
dopolnjevah .
V nadaljevanju recenzije je recenzent v celoti
izpolnil naša pričakovanja in smo njegove pripombe
že kritično pretresli, upoštevali in na podalgi nekaterih oblikovali objavljene popravke. Ob tem je
zanimivo, da recenzent kot napačne na vadbe našteva
tudi nekatere podatke, ki so povzeti po virih, katerih soavtor je on sam. Tak je npr. primer z nenavad-
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klinčka

(Dianthus

tergestinus) v zgornji Soški dolini .
Pripombe o neupoštevanju nekaterih Accettovih
so dobrodošle, saj po eni strani opozarjajo,
da bo potrebno upoštevati tudi (s florističnega
stališča tako marginalne) časopise kot je Gea, po
drugi strani pa smo se avtorji že pred izdajo Gradiva
zavedali, daje ostalo neobdelanih še več pomembnih
revij kot npr. večina starejših letnikov Proteusa,
Gozdarski vestnik, a tudi glasila iz soseščine kot
npr. Gortania, Acta Botanica Croatica, Phyton ipd.
Nekaj vrst je v resnici po pomoti izpadlo, njih
karte so na voljo na domači strani CKFF. A če število
teh po pomoti izpadlih vrst primerjamo s številom
manjkajočih vrst v katerikoli izdaji Male flore
Slovenije, vidimo, da je situacija čisto znosna. in da
"verodostojnost in uporabnost Gradiva" zaradi teh
pomanjkljivosti ni bistveno prizadeta. Nepopolnost
vsebine pa je seveda vsebovana že v samem naslovu
knjige: če bi menili, da je zadeva brezhibna, ne bi
pomišljali ob izbiri naslova Atlas.
V zadnjem odstavku si recenzent privošči nekaj
formulacij, ki kažejo njegovo pristranskost v
ocenjevanju. Trditev, da bo Gradivo ''najbrž veliko
prispevalo k nadaljnjim raziskavam našega rastlinstva" bi ob nepoznavanju strokovnosti in florističnega znanja recenzenta lahko štel za nevedno
ali previdno. Še bolj groba je formulacija: "morda
njihovo delo dejansko pomeni tudi korak k atlasu
flore Slovenije". Tu ne gre za nikakršne dvome: tako
kot smo pred dvema letoma napovedali Gradivo, čez
nekaj let napovedujemo Atlas. K sodelovanju pri tem
projektu že v uvodu h Gradivu vabimo širši krog
strokovnjakov in ljubiteljev, vsak posameznik pa se
seveda lahko odloči, ali je sodelovati pripravljen ali
ne .
Nejc Jogan
člankov
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- sedemdesetletnik

Gozdarji in fitocenologi doma in v svetu ga poznamo
kot pomembnega raziskovalca na področju gozdne
fitocenologije, širša slovenska javnost pa se ga
spominja kot zelo markantnega in uspešnega
ministra za znanost in tehnologijo v prejšnji vladi
Republike Slovenije. Dr. Lojze Marinček , univ. dipl.
inž. gozdarstva, fitocenolog in znanstvenik, je v
letošnjem letu dopolnil sedemdeset let. Komaj
verjeten podatek za vse, ki ga dobro poznamo. saj
ga kljub visokemu jubileju ni zapustila mladostna
zagnanost in delovna vnema. Znan po neizčrpni
zakladnici idej še vedno aktivno sodeluje pri
projektih na Biološkem iš ti tutu, kjer
svoje bogato znanje prenaša na
mlajši rod.
Dr. Marinček se je rodil leta
1932 v Ljubljani kot osmi od
devetih otrok v družini. Imel je
težko mladost, saj mu je že v mladih
letih umrl oče in je tako moral delno
skrbeti za družino, da se je prebila
skozi težka vojna in povojna leta.
Maturiral je leta 1951 in leta 1959
diplomiral na gozdarskem oddelku
Biotehniške fakultete v Ljubljani.
S fitocenologijo se je pobliže
seznanil že tekom študija. v letih
1955 in 1956, ko je služboval pri
Komisiji za gozdnogojitveni in
rneliorativni načrt OLO Radovljica.
Th je bil prof. dr. Vlado Tregubov tisti, ki ga je ob
kartiranju Zgornjesavske doline prvi navdušil za
fitocenologijo . Njegov prvi učitelj fitocenologije pa
je bil dr. Živko Košir, s katerim se je seznanil, ko se
je po diplomi in odsluženemu vojaškemu roku leta
1961 zaposlil pri Biroju za gozdarsko načrtovanje v
Ljubljani. Tu je delal kot fitocenolog in od leta 1971
naprej vodil fitocenološki sektor. V prvih letih
službovanja na Biroju za gozdarsko načrtovanje je
predvsem kartiral gozdno vegetacijo za potrebe
gozdnih gospodarstev in pisal gozdnogojitvene
elaborate. Pri proučevanju vegetacije je zbral veliko
fitocenoloških popisov, vendar je moral objavljanje
rezultatov svojih proučevanj podrediti praktičnemu
delu na Biroju, ki se je financiral z naročili gozdnih
gospodarstev.
Boljše razmere za svoje znanstveno delo je dobil
leta 1973 z zaposlitvijo na Biološkem inštitutu
Slovenske akademije znanosti in umetnosti in
doktoriral leta 1976 pri prof. dr. Branislavu
Jovanoviču na Univerzi v Beogradu s tezo Gozdne
združbe na klastičnih sedimentih v jugovzhodni
Slovenij'i. Leta 1983 je dobil nagrado Sklada Borisa
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Kidriča in bil leta 1985 izvoljen v naziv znanstvenega svetnika Znanstvenoraziskovalnega centra
SAZU, katere del je leta 1982 postal Biološki inštitut
Jovana HadžUa.
Svoje raziskave je osredotočil predvsem na
bukove gozdove, ukvarjal pa se je tudi z drugimi
tipi gozdov. Pomemben je njegov prispevek k novi
omejitvi ilirske fitogeografske province. Precej časa
je namenil tudi raziskavam cestnih brežin po vsej
Sloveniji.
Pri svojem znanstvenem delu je upošteval tudi
ideje in znanja kolegov iz drugih dežel. Tako je
veliko sodeloval in prijateljeval s
kolegi iz bi vše Jugoslavije (prof. dr.
Ivom Trinajstičem iz Zagreba, prof.
dr. Vitomirjem Stefanovičem in
prof. dr. Pavlom Fukarekom iz
Sarajeva ter prof. dr. Branimirjem
Jovanovičem iz Beograda) in drugih evropskih dežel. Zlasti dragoceni so bili stiki s prof. dr. Liviom
Poldinijem z Univerze v Trstu, dr.
Walterjem Treppom iz Švice, prof.
dr. Kurtom Zukriglom, prof. dr.
Erichorn Htiblom z Univerze na
Dunaju in prof. dr. Paulorn Ozendo
z Unoverze v Grenoblu.
Pri svojem delu je precejšno
vlogo dajal povezanosti tal in
vegetacije. Pedološko znanje je
črpal iz skupnih terenov s pedologom prof. dr.
Bogdanom Vovkom in geologinjo prof. dr. Vero
Gregorič. Pozneje je v skupnih projektih veliko
sodeloval tudi s prof. dr. Francem Lobnikom.
Rezultat njegovega znanstvenega dela je bogata
bibliografija. Nemogoče bi bilo na tem mestu
prikazati celoten opus znanstvenih del, zato bom v
nadaljevanju omenila le najpomembnejša dela iz
vsakega področja njegovega delovanja.
Acidofilne gozdove je preučeval že v času. ko
še ni bil zaposlen na Biološkem inštitutu. Tako je
v delu Bukov gozd z ref?renjačo ( 1970) in Razvojne
smeri bukovega gozda z rebrnjačo (1973) obdelal
bukovc gozdove v osrednji Sloveniji. K acidofilnim
bukovim gozdovom se je nato še pogosto vračal,
tako v sodelovanju s sodelavci (dr. Mitja Zupančič)
Donos k problematiki acidofilnih bukovih gozdov
v Sloveniji (1979), kot tudi v sodelovanju z mlajšimi
kolegi (dr. Igor Dakskobler) Acidofilni jelovobukovi go zdovi predalpskega sveta Slovenije
(1988).
Enega izmed temeljnih rezultatov njegovega
raziskovalnega dela predstavlja delo Bukovi gozdovi
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na Slovenskem (1987). V deluje združil vsadotedanja
vedenja o bukovih gozdovih, kompleksno je obdelal
bukove gozdove, ne le vegetacijo, zajel je tudi
ekološke razmere, razvojne smeri, gospodarski pomen
itd. Posebej moramo povdariti njegovo poznavanje
tal in talnih procesov, ki jih je predstavil in povezal s
posameznimi fitocenozami. S tem delom pa se
njegove raziskave bukovij še zdaleč niso zaključile.
Sledilo je še več razprav, med drugimi dva prispevka,
ki jih je pripravil v sodelovanju s svojimi magistranti:
A new subass. of Dinaric altimontane beech forest
Ranunculo platanifolii-Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora seslerietosum autumnalis from
Mt. Snežnik (1997) in Dinaric fir-beech forests
(Omphalodo-Fagetwn) on Blegoš (1998).
Zelo pomemben del njegovih znanstvenih
raziskav predstavljajo tudi raziskave gozdov belega
gabra. Prvi prispevek o gabrovih gozdovih je objavil
leta (975 v delu Gozdna vegetacija Moravške doline
na miocenskih kamninah, kjer je objavil fitocenološko tabelo o acidofilnem in higrofilnem
gabrovju. V tem deluje obdelal tudi bukove, borove,
jelkine in jelševe gozdove. Fitocenološke raziskave
teh gozdov je povezal s talnimi profili. Podoben
način je uporabil tudi v delu Gozdne združbe na
klastičnih sedimentih v jugovzhodni Sloveniji, kjer
je svoje raziskave še poglobil z obširnim opisom
ekoloških razmer v združbah. Pomembna je njegova
razprava Zur Nomenklatur der Hainbuchenwiilder
des Erythronio-Carpinion iz leta 1994, v kateri je
postavil podzveze ilirskih gozdov navadnega gabra.
V novejšem času pa je v sodelovanju s sodelavcem
dr. Andražem Čarnijem, v razpravi Die Unterverbande der Hainbuchenwalder des Verbandes
Erythronio-Carpinion betuli (2000) utemeljil
podzveze zveze Erythronio-Carpinion z obširnim
tabelaričnim gradivom.
V zadnjem času se je lotil tudi dolgo časa
zapostavljene teme proučevanja gozdov plemenitih
listavcev. Tako je objavil Prispevek k poznavanju
gozdov plemenitih listavcev v Sloveniji ( 1995).
Predlagal je tudi izvirno uvrstitev in poimenovanje
gozdov plemenitih listavcev v podzvezo Lamio
orvalae-Acerenion, ki pa žal, ni bila objavljena v
skladu z mednarodnim kodeksom fitocenološke
nomenklature. Pozneje je raziskave nadaljeval kot
mentor magistrantki in v soavtorstvu floristično in
ekološko utemeljil glavne združbe gozdov gorskega
javorja v Sloveniji.
Sodeloval je tudi pri uskladitvi imen naših združb
z imeni, ki jih uporabljajo v Evropi. Tako je skupaj
s slovenskimi, avstrijskimi in italijanskimi kolegi
objavil več člankov, ki predstavljajo nomenklatorično revizijo do sedaj opisanih sintaksonov, npr.
Nomenklatorische Revision der lllyrisch.en Buchenwalder (Verband Aremonio-Fagion) (1993).
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Dr. Marinček je začel kartirati vegetacij o že v
60-tih letih, ko je bil zaposlen na Biroju za gozdarsko
načrtovanje. Na Biološkem inštitutu se je vključil v
projekt Vegetacijska karta Jugoslavije. Hkrati pa je
s svojimi sodelavci (dr. Mitja Zupančič, dr. Ivo
Puncer) posegel tudi v teoretična vprašanja
kartiranja vegetacije, npr. Razvojna pota prouče
vanja in kar tiranja vegetacije v Sloveniji ( 1972).
Sedaj pa pripravlja za tisk Vegetacijsko karto
gozdnih združb Slovenije 1:400.000 s komentarjem.
Spremembe pri dotedanji fitogeografski delitvi
Slovenije je skupaj s sodelavci (dr. Mitja
Zupančič, dr. Ivo Puncer, mag. Andrej Seliškar)
predlagal leta 1987: Consideration on the
phytogeographic division of Slovenia. Pozneje je
sam na podlagi conalne vegetacije na novo omejil
ilirsko floro o provinco: Contribution to demarcation and phytogeographic division of the
lllyrian flo ral province, bas ed on vegetation and
flora (1994).
Ko je delal na Biroju za gozdarsko načrtovanje
in delno tudi potem ko se je zaposlil na Biološkem
inštitutu, se je ukvarjal s prenosen rezultatov
raziskav tudi v gozdarsko prakso. Izdelal je številne
rokopisne elaborate ter objavil pa je tudi nekaj
teoretičnih prispevkov na to temo, npr. Gozdna
združba kot osnova za določanje rodovitnosti rastišč
(1971 ).
Ukvarjal se je tudi s cestnimi brežinami. Pri
njihovi sanaciji je uporabljal izsledke fitocenologije
in poskušal vzpostaviti prvotno vegetacijo. V
primerjavi z dragimi tehničnimi ukrepi so ti posegi
cenejši, rekonstrukcija naravne vegetacije pa
pripomore tudi k lepšemu izgledu brežine. Tako tudi
na cestnih brežinah varujemo našo naravno
dediščino. Rešitve je predlagal v rokopisnih
elaboratih in strokovnih člankih, npr. Biološki,
krajinski in naravovarstveni vidik urejanja cestnih
brežin in obcestnega prostora (1999).
Poleg tega pa je dr. Marinček tudi našel čas, da
je pisal prispevke za Krajevni leksikon, Enciklopedija Slovenije in druge publikacije. Tako je, skupaj
s prof. dr. Tonetom Wrabrom napisal več poljudnoznanstvenih knjižic v zbirki Vodniki po lo.~kem
ozemlju (1977, 1978, 1980).
Poleg obsežnega znanstvenega dela je dr. Marinček
vedno sprejemal tudi organizacijske naloge. Od 1979
do 1983 je bil predsednik komisije za tisk pri SAZU.
Istočasno je bil član komisije za tisk in mednarodne
sestanke pri Raziskovalni skupnosti Slovenije. Od 1981
do 1983 je bil predsednik konferenc~ delegacij
raziskovalnih organizacij občine Ljubljana Center. Od
1981 do 1985 je bil sekretar Vzhodnoalpsko-dinarskega
društva za proučevanje vegetacije. Leta 1982 je v okviru
društva organiziral mednarodno ekskurzijo po
slovenskih in hrvaških gabrovih gozdovih. Imenovan
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Kadri in izooraževanJ~·e_ ______ __.
je za koordinatorja za projekt Vegetacijska karta Alp
za področje Slovenije. Bil je član razširjenega
predsedstva Vzhodnoalpsko-dinarskega društva, član
odbora za Vegetacijsko karto Jugoslavije in član
redakcijskega odbora revije Ekologija. Je član
mednarodnega društva za proučevanje vegetacije,
Vzhodnoalpskega-dinarskega društva za proučevanje
vegetacije in drugih znanstvenih in strokovnih združenj.
Vedno željan novih izzivov je leta 1997 prevzel zelo
odgovorno funkcijo ministra za znanost in telmologijo
v vladi Republike Slovenije. Bil je izredno dejaven
minister, ki se je veliko pojavljal v medijih in uspešno
propagiral znanost. Zavzemal se je za pospeševanje
znanja, ki nam omogoča, da ustvarjalno črpamo iz
zakladnice svetovnega znanja ter vanj tudi vlagamo
svoja spoznanja. Pomembna so njegova prizadevanja
za ohranitev naravne in kulturne dediščine, saj se bo z
vstopom v Evropsko unijo ogroženost naše narodnostne identitete povečala. Zato je bilo z njegovo
podporo ustanovljeno raziskovalno področje Naravna
in kulturna dediščina. Želel je vzpodbuditi rudi svoje
naslednike, da bi skrbno bdeli nad raziskavami naše
pokrajine, slovenskega človeka in njegove kulture.
Funkcijo je opravljal do konca leta 2000. V času od
decembra 1998 do marca 1999 pa je bil tudi v.d .
ministra za obrambo.
Poudariti pa velja, da tudi v času svojega
ministrovanja ni opustil raziskovalnega dela in je
sproti objavljal rezultate svojih raziskav ter bil vedno

na razpolago z nasveti svojim sodelavcem, bodisi
na terenu ali v kabinetu.
Upokojil se je leta 2001. Kljub upokojitvi dr.
Marinček še vedno sodeluje z Biološkim inštitutom,
kjer vodi obširen projekt Biocenotska zgradba
pragozdov v Sloveniji in ciljni raziskovalni projekt
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije
1:50.000. Z svojim obsežnim znanjem in dolgoletnimi
izkušnjami sodeluje pri raziskavah pragozdov
Slovenije in pri pripravi kart za objavo. Ob njegovem
sodelovanju je bila pripravljena karta gozdnih združb
Slovenije 1:400.000 in komentar k njej .
Sodelavci na Biološkem inštitutu cenimo njegovo
nesebično pomoč. Prepričani smo, da njegova
življenska sila in ustvarjalnost še dolgo ne bosta upešali
ter, da se njegova bogata zakladnica idej še dolgo ne
bo izčrpala. Upamo, da bomo skupaj dokončali še
marsikateri skupni projekt in domislili še llll1ogo idej.
Ob njegovi 70-letnici mu želimo še mnogo
ustvarjalnega zagona, vedrega razpoloženja, veselja
in uspehov, tako v družinskem krogu, kot med
svojimi kolegi. Torej, še na mnoga leta!
Opravičilo: V prispevku Simpozij "Vegetacije
Slovenije in sosednjih območij 2001" - Ljubljana
22-24. november 2001, Gozd. V. 112002 je bil
dr. Lojze Marinček pomotoma promoviran za
akademika . Za neljubo napako se opravičujemo.
Uredništvo

Društvene vesti~----------------------------~
Tematski vikend DŠG: Divjad in lovstvo, Prekmurje, 2002
V Društvu študentov gozdarstva smo od l. do 3. 3.
2002 organizirali za svoje člane tematski vikend v
Prekmurju na temo Lovstvo in divjad. Pokrajino čez
Muro smo si izbrali predvsem zaradi njene relativne
anonimnosti med našimi študenti, nekateri med nami
so bili v Prekmurju prvič. Marsikdo si je poprej
predstavljal Prekmurje kot melanholični, zamočvir
jeni in v meglo odeti svet na robu Panonske nižine,
kjer je mladost preživljal Miško Kranjec in katerega
opeva Vlado Kreslin. Tudi pri predavanjih je ta
pokrajina omenjana bolj ali manj le kadar je govora
o črni jelši .
15 nadebudnih in vedoželjnih študentov se nas
je nastanilo v Domu NOB na Vaneči na Goričkem.
Petkov večer smo izkoristili za teoretično segrevanje.
Vsak izmed nas je predstavil kratek seminar o
določeni živalski vrsti, poudarek je bil na prekmurski
divjadi. V sobotno jutro smo se zbudili spočiti in
pripravljeni za obisk Gojitvenega lovišča Kompas v
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Petrovcih. Tu nas je gostoljubno sprejel direktor GL
g. Geza Bačič. Za uvod nam je pripravil izčrpno
predavanje o specifikah posamezne divjadi, o načinu
gospodarjenja s to divjadjo, o lovskem turizmu ... ,
največ pa smo izvedeli o problemih s katerimi se
soočajo v GL Kompas. Predavanje se je razvilo v
zanimivo in razgibano debato, v kateri nam
študentom kar ni hotelo zmanjkati vprašanj,
preudarni g. Bačič paje potrpežljivo razlagal Lakota
je hujša od vedoželjnosti, zato je bil naš pogovor
prekinjen, ko smo zavohali omamno ostri vonj
bograča. Osebje GL je ponovno izkazalo svojo
gostoljubnost. Sledil je praktičen ogled obor in voljer
za vzgojo fazanov in jerebic, kjer smo bili poučeni
še o vzreji in gojitvi teh dveh vrst divjadi. Na tem
mestu se nam je pridružila tudi dr. Marjana Adamič,
biologinja in strokovnjakinja za vidro, ki se že nekaj
let ravno na tem območju ukvarja z monitoringom
te zanimive obvodne živali. Ogledali smo si značilne
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Zaključek

vikenda v Hančikovi kleti.

vidri ne habitate in izvedeli kako zanesljivo ugotoviti
prisotnost vidre na določenem območju. Prav vsak
študent je hotel poriniti nos v iztrebek in ugotoviti
njegov vonj . Degustatotji smo soglasno ugotovili
cvetica po ribah in s tem potrdili , da iztrebek zares
pripada vidri. Problematiko vidre in druge divjadi
smo spoznavali tudi v zvezi z novozgrajeno
železnico Murska Sobota - Hodoš, ki je grobo
posegla v življenjski prostor prostoživečih živali na
Goričkem . Prijazna ga. Adamič se nam je pridružila
tudi pri večerji, tokrat smo si privoščili pečenega
odojka.
Gaberje je bila naša prva nedeljska destinacija.
Muršičevi so hiša odprtih vrat, skozi katera smo
vstopili v manjšo oboro s 14-imi damjaki in v drugo
z racami ter fazani. Mini farma, katero smo si
ogleda1i , se ukvarja z gojenjem divjadi za tržno
prodajo divjačine. Živali smo si z zanimanjem
ogledali karseda od blizu, izvedeli kar nas je
zanimalo, s slastjo pojedli pripravljeno malico in se
hvaležni odpravili do naslednje postaje naše
ekspedicije. Ta je bila pri Horvatovih v Radmožancih, kjer imajo precej večjo oboro s približno
70-imi damjaki in nekaj mufloni. Tukaj so nam
živali celo jedle iz roke, medtem ko smo jih mi
občudovali. Predstavila se nam je tudi udomačena
košuta navadnega jelena Ljuba in čeprav košute
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nimajo rogov, nam je Ljuba hitro pokazala svoje,
ko smo se ji naivno približali . Obiskali smo še
spoštovanja vrednega, a prijaznega merjasca in
njegovo partnerke, ki imata domovanje urejeno v
manjšem ograjenem prostoru.
Nedelja je gospodov dan in mi smo naše
trodnevno potepanje po Prekmurju zakUučili zares
gosposko. V kleti pri Hančiku v Dobrovniku nas je
že čakalo obilno in okusno kosilo, sestavljeno iz
tradicionalnih pekmurskih dobrot Mlad vinogradnik
in vinar Jožef Hančik nam je za vrhunec pripravil
še degustacije nekaterih izbranih vzorcev vrhunskih
prekmurskih vin. Ob vinski debati smo sproščeno
uživali v prvovrstni kombinaciji sadov narave,
pridnih človeških rok in prefinjenega občutka za
vzgojo vinske trte in njene zares žlahtne kapljice .
Okušali smo z vsem životom, branili pa so se le
tisti, ki so morali sebe in ostale varno pripeljati
domov.
Tematski vikend je bil (pre)kratek in intenziven.
Naužili smo se novih podob in spoznanj ter lepot
Prekmurja, nekateri pa so tudi pre~enečeno
ugotovili , da lepoto Slovenije ne tvorijo samo morje
in planine, temveč da lahko tudi svet onkraj Mure
človeku marsikaj podari.
Matija Stergar, DŠG
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RAZPIS in pogoji udeležbe na
3. državnem tekmovanju gozdnih delavcev SLOVENIJE
Gozdarstvo GRČA Kočevje d.d. in SNEŽNIK Kočevska Reka d.d. pod okriljem Zveze gozdarskih
društev Slovenije in vodenjem Organizacijskega odbora 3. državnega tekmovanja gozdnih delavcev
Slovenije (OO 3. DTGDS)

prireja 3. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije.

l. KRAJ TEKMOVANJA:
v

KOC EVJE
11. PROGRAM:
petek, 17. maj 2002:
ob 15.30 uri: posvet sodnikov in vodij ekip s strokovno
ter žrebm"Ue startnih številk tekmovalcev

tehničnim

odborom

sobota, 18. maj 2002:
ob 9.00 uri:
ob 9.30 uri:
ob 16.00 uri:

zbor udeležencev 3. DTGDS s slavnostno otvoritvijo
3. DTGDS
razglasitev rezultatov in podelitev odličij
začetek

Tekmovalne discipline:

v.

Menjava verige in obračm"Ue letve
Kombiniran rez
Zasek in podžagovm~e
Podiranje na balon
Precizen rez na podlagi

VI.

Kleščenje

I.

IL
III.

IV.

/tekmovalna!
/tekmovalna/
/tekmovalna/
/fakultativna/
/tekmovalna/
/tekmovalna/

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s pravilnikom 3. državnega tekmovanja
gozdnih delavcev Slovenije.

111. ORGANIZACIJSKI ODBOR
3. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije
predsednik:
podpredsednik:
podpredsednik:
vodja tekmovanja:
pomoč. vod. tekm.:
pomoč. vod. tekm.
za finance:
član:
član:

član:
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mag. Branko Južnič,
univ.dipl.inž.gozd.
Robert Tomazin, ekonomist
Adolf Trebec, uni v.dipl.inž.gozd.
Jože Zore, univ.dipl.inž.gozd .
Tone Križ, univ.dipl.inž.gozd.

(Gozdarstvo GRČA Kočevje)
(SNEŽNIK Kočevska Reka)
(ZGS OE Postojna)
(Gozdarstvo GRČA Kočevje)
(SNEŽNIK Kočevska Reka)

Miran Škulj, univ.dipl.inž.gozd.
Marjan Vadnu, dipl. org. menedž
Andrej Kastelic, univ.dipl.inž.gozd.
Peter Jež, univ.dipl.inž.gozd.

(ZGS OE Kočevje)
(SGLŠ Postojna)
(GG Novo mesto)
(GG Postojna)
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IV. ČASTNI OR6ANIZACIJSKI ODBOR
3. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije
mag. Franci BUT
Jože STERLE, univ. dipl. inž. gozd.
dr. Iztok WINKLER, univ. dipl. inž. gozd.
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad.
Andrej KERMAVNER, univ. dipl. inž. gozd.
dr. Darij KRAJČIČ, univ. dipl. inž. gozd.
mag. Franc PERKO, univ. dipl. inž. gozd.
Marjan FERČEC, univ. dipl. inž. les.

(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije)
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije)
(Biotehniška fakulteta Ljubljana)
(Občina Kočevje)

(Zavod za gozdove Slovenije)
(Splošno združenje gozdarstva Slovenije)
(Zveza gozdarskih društev Slovenije)
(Sindikat gozdarstva Slovenije)

V. TEKMOVALNA PRAVICA IN PRIJAVA
a./ Vsako gozdnogospodarsko območje (organizator območnega tekmovanja) lahko nastopi z eno
ekipo, ki šteje štiri tekmovalce. Organizatorja državnega tekmovanja lahko nastopita vsak s
svojo ekipo.
b./ Na tekmovanju nastopi tudi ekipa dijakov SGLŠ iz Postojne.
c.l Tekmovati smejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so usposobljeni za delo v
gozdu in delo profesionalno opravljajo.
d./ Ekipa SGLŠ Postojna tekmuje na odgovornost vzgojno izobraževalne ustanove.
e./ Ekipo vodi vodja ekipe, kateri ima tudi pravico spremljanja ocenjevanja in pravico pritožbe na
izmerjene rezultate.
f.l Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je plačana startnina za vsakega posameznega
tekmovalca, na žiro račun Gozdarskega društva Kočevje, št. ž.r. 02320- 0010996895 pri NLB
- podružnica Kočevje , z navedbo "Startnina za tekmovanje '2002"
(davčna številka je 83422137; matična številka 5060656).
Startnina je 25.000,00 SIT za prijavljenega tekmovalca. Nakazana mora biti ob prijavi ekipe
to je do 03. 05. 2002 in fotokopija potrdila nakazila mora biti priložena prijavi.
V primeru odpovedi udeležbe posameznika ali ekipe se startnina plačniku ne vrne.
Startnina je namenjena kritju osnovnih organizacijskih, zavarovalnih in izvedbenih stroškov
tekmovanja.
g./ Prijavitelj območne ekipe je dolžan pri sestavi tekmovalne ekipe preveriti in zagotoviti
navedena določila pod točko »C«.
Prijava ekipe so do 03. maja 2002, poimensko do 15. maja 2002 na naslov:
Gozdarstvo GRČA Kočevje d.d., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje.
h./ Če imate v vašem območju sodnike, ki bi želeli sodelovati pri sojenju na tekmovanju, vas
prosimo, da nam pošljete izpolnjeno prijavnico sodnikov, najkasneje do 03. maja 2002.

VI. TOČKOVANJE IN UVRSTITVE
Tekmovalci dobijo točke za čas, ki so ga potrebovali za izvršitev in za doseženo natančnost
njihovega dela.
Za kršitev varnostnih pravil in napak pri delu (žaganju), dobijo kazenske točke.
Točkovanje je posamično in ekipno.
Tekmovalne discipline so: zasek in podžagovanje, precizen rez, menjava verige in obračanje
meča, kombiniran rez, kleščenje.
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Podiranje drevesa na balon je samo fakultativna disciplina in ne vpliva na skupni rezultat.
Najboljši tekmovalec je tisti, ki zbere največje število točk .
Končni vrstni red tekmovalcev je odvisen od njihovih uvrstitev v različnih tekmovalnih
disciplinah. Uvrstitev posameznega tekmovalca je v vsaki disciplini določena z dobljen imi in
kazenskimi točkami.
Vodja ekipe lahko na ocenjevanje sodnikov vloži pismeno pritožbo pri razsodišču tekmovanja,
ki bo vse pritožbe takoj raziskalo. Odločitev razsodišča tekmovanja je dokončna.
Za ekipni rezultat se štejejo točke vseh štirih tekmovalcev ekipe.
Če dve ekipi-tekmovalca zbereta enako število točk je zmagovalec tista-tisti, ki je med
tekmovanjem zbrali-zbrala manjše število kazenskih točk. Če je tudi v tem primeru rezultat
izenačen je zmagovalec tisti, ki je dobil večje število točk pri »zaseku in podžagovanju«.
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom in tekmovanjem vam je na voljo
organizacijski odbor 3. državnega tekmovanja gozdnih delavcev.

VIJ. PODELITEV ODUČIJ IN ORGANIZACIJA DRžAVNE EKIPE
l. Organizacijski odbor bo ob razglasitvi rezultatov tekmovanja podelil prvim trem ekipam in
posameznikom, pokale, medalje in nagrade.
2. Vse ekipe in posamezniki prejmejo diplomo za udeležbo.
3. Prvi trije najbolje uvrščeni posamezniki starejši od 21 let in en mlajši tekmovalec, od 18 do 21
let, bodo tudi uvrščeni v državno ekipo, ki bo pod vodstvom Trebec Adolfa, tehničnim vodjem
Vadnu Marjanom in ekipnim treneJ.jem Samec Borisom ter spremljevalcem ekipe Škulj Miranom,
Slovenijo zastopala na 25. svetovnem prvenstvu v Angliji, predvidoma v jeseni 2002.
Kot rezervni član za sestavo ekipe se določi naslednji najuspešnejši tekmovalec.
4. Državna ekipa se bo za nastop na svetovnem prvenstvu pripravljala v Postojni pod strokovnim
vodstvom ekipe.

Vlil. NASTANITEV IN STROŠKI
Nastanitev in prehrana tekmovalcev, vodij ekip, sodnikov, spremljevalcev je možna
ob predhodni rezervaciji, na naslovih:
Hotel VALENTIN, Kočevje
Trg zbora odposlancev 64
1330 Kočevje

tel.: Ol 1 895 12 86
kontaktna oseba: gospa Mirica

Gostišče TUŠEK - Motel JEZERO
Rudnik- Kočevje

tel.: 041 1 779 017
kontaktna oseba: gospa Mirjana Tušek

Motel JASNICA
Gornje Ložine 26
TeL: Ol 1 895 41 Ol

kontaktna oseba: g. Tone Kovač (041 1 650 362)
kontaktna oseba: g. Marjan Janeš (031 1650 362)

Dimitrijevič

Stroške prihoda in nastanitve ekipe krijete sami.
Kočevje,

8. april 2002
Organizacijski odbor 3. državnega tekmovanja
gozdnih delavcev Slovenije
mag. Branko JUŽNIČ, univ. dipl. inž. gozd.
predsednik odbora
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IZŠLA JE KNJIGA

VARNO DELO PRI SEČNJI
Gozdarska založba pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije
in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije izdala knjigo v zbirki Gozdarski nasveti št. 5 Varno deJo pri
sečnji, avtorjev dr. M. Medveda in dr. B. Koširja. Posodobljena in novim razmeram prilagojena knjižica, ki
je prvič izšla že leta 1995, bo gotovo dober p1ipomoček za varnejše delo pri sečnji. Knjigaje plod dolgoletnega
strokovnega dela avtorjev na tem področju, upoštevala pa sta tudi izkušenje inštruktorjev Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna.
Če bomo gozdnim delavcem in številnim lastnikom gozdov vsaj malo olajšali težko delo pri sečnji in ga
storili bolj varnega smo dosegli svoj namen.
Knjigo lahko naročite na Zvezi gozdarskih društev Slovenije Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Cena je 1.500
SIT za izvod skupaj z DDV. Pri pošiljanju je po[rebno upoštevati tudi stroške poštnine. Pri večjem naročilu
je možen dogovor za popust.
Gozdarska založba
pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OB JAVI 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 s!ikovnim 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, disk1,1sija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvl.ečkom (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/sgm!/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GIL'MER, H. 1MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest.Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika les nega kuriva tudi za zasebna kurišča . 
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 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.
y

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
bi,ti 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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Maja JURC
Nam noži tev pisanega jesenovega ličarja (Hylesinus fraxini Panz.,
Coleoptera: Scolytidae) v bližini Ilirske Bistrice
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Igor DRADSKOBLER Gradivo za Atlas flore Slovenije- pomembna
novost v domači botanični literaturi, zanimiva tudi za gozdarje - tretjič
Jože FALKNER Znanje mora imeti smisel, ima pa tudi časovne
in materialne okvire
Eva ČEČ lzobraievalna ponudba Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna
Adolf TREBEC 3 . državno tekmovanje gozdnih
delavcev Slovenije
Janez LOGAR Košarkarski turnir gozdarjev

Izobraževanje in znanje
4. aprila letos je bilo v Postojni Posvetovanje o celovitem izobraževanju za raziskovalno in pedagoško delo,
usme~anje razvoja gozdov, gospoda~enje z gozdovi in izvajanje del v gozdovih. Vabljeni so bili predstavniki
prav vseh dejavnikov, ki imajo karkoli opraviti z izobraževanjem za potrebe slovenskega gozdarstva,
z zaposlovanjem gozdarskih poklicnih in strokovnih delavcev in z neposrednim delom v gozdu, v
ožjem in širšem smislu. Nekaterih vabljenih na posvet ni bilo. Škoda! Udeleženci smo slišali šest
strokovnih prispevkov, ki so v tej ali bodo v naslednji številki Gozdarskega vestnika tudi objavljeni in
v razpravi smo imeli priliko povedati svoje. Če zapišem, kako zelo da je posvet uspel, bo to zgolj
privid nekakšne idile, ki je v slovenskem gozdarstvu žal ni.
K posvetu ni mogoče pripraviti nekakega povzetka , ki bi dovolj celostno osvetlil obravnavano
problematiko, strnil poglede in interese ter bi vsaj nakazal skupno pot, ki jo naj v bodoče ubirajo tako
tisti, ki za potrebe slovenskega gozdarstva izobražujejo, kot oni, ki poklicne in strokovne kadre zaposlujejo,
ob obojih pa še tisti , ki v gozdovih kot lastniki ali zaposleni tudi delajo.
»Nič novega«!, bi lahko zapisal. Slovensko gozdarsko šolstvo in izobraževanje za potrebe
gozdarstva je od svojih začetkov leta 1868 do danes doživljaJo obdobja razvoja pa tudi globoke
krize, saj je bilo dejansko vse do leta 1946 v taki ali drugačni obliki odvisno predvsem od
političnih odločitev, ki niso bile v rokah Slovencev in slovenskega gozdarstva. V letih po 2. svet.
vojni smo postopoma pridobili vse potrebne oblike strokovnega izobraževanja, razvili
raziskovalne dejavnosti in razvejane oblike poklicnega izobraževanja in usposabljanja delavcev.
Najdlje je ostalo slabo pokrito področje izobraževanja in usposabljanja lastnikov gozdov.
Bistvene spremembe v organiziranosti gozdarstva in lastniški strukturi po osamosvojitvi Slovenije so
temeljito spremenile tudi razmere v izobraževalnem sistemu, kadrovskih potrebah in zaposlitvenih
možnostih. ln ponovno smo se znašli v kritičnih razmerah, in ponovno se zdi, da o stroki odloča zgolj
politika in, da ima stroka ob tem bolj malo besede.
Pa smo storili vse kar smo mogli in znali? Doseženi so bili namreč bistveni organizacijski in programski
premiki pri visokošolskem in univerzitetnem študiju gozdarstva, pri podiplomskem izobraževanju in
specializacijah, znatne so bile spremembe in posodobitve izobraževalnih programov za poklica gozdar
in gozdarski tehnik. Se pa gozdarsko izobraževanje vseskozi otepa s pomanjkanjem denarja . ln, vse od
ustanovitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pristojni niso pokazali najmanjšega razumevanja,
da bi obe izobraževalni ustanovi pridobili ustrezne gozdne učne objekte, kar je vsekakor redkost v Evropi .
Ponovno je ogrožena prihodnost srednje gozdarske šole .
Analize, ki jih o razmerah v zasebnem sektorju slovenskega gozdarstva opravljajo na Gozdarskem
inštitutu Slovenije, so zaskrbljujoče . Lastnik gozda pač potrebuje lastno znanje. Posledice nezadostne
ali nikakršne usposobljenosti za dela v gozdu in pomanjkanje potrebnih znanj so temeljni razlog, da se
mnoga nujna dela v zasebnih gozdovih ne opravljajo , število težjih nezgod je izjemno visoko, posledično
so visoki tudi stroški v zvezi z nezgodami, vse pa bremeni tudi državo Po oceni GZS, Združenja za
gozdarstvo, se v podjetjih s koncesijo splošne razmere v strukturi zaposlenih poslabšujejo, ni ustreznih
skupnih izobraževalnih ciljev, zaradi dreves pogosto ne vid'1mo gozda. Starostna struktura zaposlenih
delavcev je vse višja , mladih delavcev ni dovolj.
Ponovno je bila obujena ideja o ustanovitvi Slovenske inženirske gozdarske zbornice, ki bi
utegnila bistveno prispevati k ustalitvi razmer v gozdarstvu in pomagati pri reševanju odprtih
vprašanj.
Morda pa smo udeleženci posveta le nakazali rdečo nit: Razumeti je, da stroka kot celota potrebuje
več medsebojnega sodelovanja, več strokovne usklajenosti, več povezovanja in odprtosti navzven, šele
za tem tudi pomoč države in posameznih ministrstev, tako na področju zakonodaje, financiranja
gozdarskeg~ izobraževanja, pri urejanju in varovanju krajine. Očitno nas čaka še mnogo dela.
Pavel Vrtovec
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Gozdarsko visokošolsko izobraževanje
Higher education in forestry
dr. Iztok WINKLER*
Izvleček

Gozdarsko visokošolsko izobraževanje je na eni strani del celotnega visokošolskega sistema, na drugi strani pa tudi del
gozdarskega izobraževanja. Pri svojem razvoju mora upoštevati obe razsežnosti. Pri univerzitetnem študiju gozdarstva ni
bistvenih potreb za generalne spremembe, potrebno pa je nenehno posodabljanje vsebin posameznih predmetov in
izboljševanje metod poučevanja . Visokošolski strokovni študij naj ostane samostojna veja študija, čeprav je smotrno, da se
izvaja paralelna z univerzitetnim študijem. Za prehod na študijsko shemo 4+1, ki naj poveže sedanji univerzrtetni in magistrski
študij, je treba ustvariti nekaj pogojev, med katerimi so najvažnejši evropsko primerljiv obseg pedagoške obremenitve
študentov, sprotni študij ter nujnost, da se magistrski študij izvaja kot redni in ne več kot izredni študij.
Ključne besede: visokošolski sistem, gozdarstvo, univerzitetni študij, visokošolski strokovni študij, učinkovitost študija .

Abstract
Higher education in forestry is on the one hand part of the general higher education system and, on the other, part of
forestry education. It must observe both dimensions in its development. Extensive changesare not necessary in the university
study of forestry, but there is a need for constant modernization of subject and course content and for the development of
teaching methods. The professionally oriented higher education programme should remain an independent study, though
it is reasonable for it to be implemented parallel to university study. ln order to proceed to the study scheme 4 + 1, which
should link the current university and masters programmes, severa! conditions need to be fulfilled, among which the most
important are: study load comparable to European standards, consistent study and the implementation of the masters
programme in the form of a regular full-time programme and not a part-time programme, as it has been the case to date.
Key words: higher education system, forestry, university study, protessionally oriented higher education programme,
effectiveness of study.

UVOD
INTRODUCTION
Sedanji čas je ne samo koristen, ampak celo nujen za ponovno celostno
obravnavo problematike izobraževanja v gozdarstvu. Takih in podobnih
obravnav smo, vsaj za visokošolsko izobraževanje, imeli v preteklosti veliko:
- Izpopolnjevanje gozdarskega visokošolskega študija. Gozdarski študijski
dnevi, Ljubljana 1971 ;
- Izobraževanje in vloga kadrov kot faktor razvoja in napredka gozdarstva.
Gozdarski študijski dnevi, Bled 1975;
- Strokovni kadri in izobraževanje v gozdarstvu. Posvetovanje ZIT
gozdarstva in lesarstva Slovenije, Otočec 1977;
- Izobraževanje odraslih kot strateški dejavnik pospeševanja našega
družbenega in tehnološkega razvoja. Posvetovanje ZIT gozdarstva in lesarstva,
Ljubljana 1988;
- Podiplomski študij - potreba in zahteva sodobnega časa . Gozdarski
študijski dnevi, Martuljek 1988,
- Gozdarsko izobraževanje . Posvetovanje Zveze gozdarskih društev
Slovenije, Ljubljana 1994.
Težko je brez poglobljene analize presojati dejansko odmevnost teh posvetovanj
in na njih sprejetih dogovorov in usmeritev. Nekaj pa je gotovo. Posvetovanja so
pomagala vzdrževati strokovno klimo o izobraževanju in prispevala, da je
problematika izobraževanja v stroki vedno navzoča, čeprav ne povsem v ospredju.
GozdV 60 (2002) 3
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Razlog za sedanjo obravnavo so vsekakor spremembe , ki so nastale v
zadnjih letih, ko se je izobraževalni sistem močno razvejal, postaja vse bolj
nepregledan, predvsem pa tudi predrag . Včasih se zdi, da nastajajo nove
strokovne šole po načelu nekdanje parole "Elektriko v vsako vascc . Le, da je
preoblikovana v parolo, Nsaka občina vsaj eno visokošolsko organizacijo«.
Pri tem pa premalo mislimo na dejanske potrebe razvoja stroke ter kadrovske
in materialne možnosti za delovanja takih šol. Mnogim gre na roko tudi dejstvo,
da bomo morali v procesu vključevanja v evropski prostor marsikaj še postoriti
tudi pri usklajevanju izobraževalnega sistema.
V Sloveniji smo, vsaj kar se tiče visokošolske ravni, sredi tega procesa.
Evropske norme nas pri tem niti ne omejujejo ali preveč trdo usmerjajo. Zlasti
manjše države si morajo pri tem prizadevati za razmeroma enostaven ,
pregleden in pretečen izobraževalni sistem, hkrati pa naravnan na
vseživljenjsko izobraževanje . Zlasti visokošolsko izobraževanje ne more dati
znanj enkrat za vselej , ampak predpostavlja permanentno izobraževanje.

Kratek pogled razvoja gozdarskega izobraževanja
A short survey of the development
of forestry education
Prvi šolani gozdarji so prišli na območje današnje Slovenije po ustanovitvi
gozdarske akademije v Mariabrunnu { 1813). Prvo domačo dvoletno gozdarsko
šolo je ustanovil Kranjski deželni odbor na Snežniku leta 1868 v sodelovanju
s snežniškim gospodom knezom Schoenburgom - Waldenburgom . Ta šola
je· delovala samo do leta 1876, ko so ukinili, češ , da ni dosegla svojega
namena, ker kmetje niso pokazali zanjo dovolj zanimanj .
Gozdarska šola v Idriji {1892-1910) je bila namenjena vzgoji državnega
pomožnega osebja. Pouk je bil v nemščini, enako kot v gozdarski šoli v
Celovcu, ki je bila ustanovljena leta 1905.
Kranjski deželni odbor je uvedel gozdarstvo tudi kot poseben predmet v
deželni kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu , kasneje pa tudi v kmetijskih
šolah v Šentjurju pri Celju in v Mariboru.
Po prvi svetovni vojni so Italijani leta 1920 ustanovili v Idriji enoletno
gozdarsko šolo, ki paje delovala le dve leti in dala 62 absolventov. Vsi učenci
so bili Slovenci, učni jezik pa italijanski.
Neugodne razmere v gozdarskem šolstvu so se začele izboljševati , ko je
bila leta 1931 ustanovljena nižja gozdarska šola v Mariboru, sprva z enoletnim
nato pa tudi z dvoletnim programom. Delovala je do začetka druge svetovne
vojne in dala v tem času 202 absolventa.
Po drugi svetovni vojni so bili kmalu ustvarjeni pogoji za razvoj gozdarskih
šol na vseh ravneh.
Izobraževanje gozdnih delavcev so najprej prevzele same gozdnogospodarske organizacije, ki so organizirale številne tečaje za gozdne
delavce. Prve organizirane oblike šolanja pa so se pričele šele leta 1966,
leta 1967 pa je v Gozdarskem šolskem centru v Postojni začela delovati
dvoletna šola za gozdarje , ki je imela dislocirane oddelke tudi pri.nekaterih
gozdnogospodarskih organizacijah.
Leta 1949 se je pričel tudi visokošolski študij gozdarstva in to na
gozdarskem oddelku Agronomsko - gozdarske fakultete {kasneje Biotehniške
fakultete) .
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Gozdarsko izobraževanje je celosten sistem
Forestry education is an integral system
Za razpravo o poklicih v gozdarstvu, tipičnih delih, ki so jim namenjeni in o
izobraževanju zanje, je treba najprej postaviti vsaj dve temeljni izhodišč:
1. Narava gozdarstva in dela v gozdu zahteva široko znanje in
interdisciplinarno sposobnost ter sposobnost prehajanja iz enega delovnega
področja na drugega. To pa pomeni ne preveliko razvejanost in specializacijo
poklicev, zlasti ne na isti ravni.
2. Zagotoviti je treba vertikalno in horizontalno prehodnost med poklici,
pomembna pa je zlasti možnost napredovanja v istem poklicu.
V gozdarstvu imamo danes pravzaprav tri skupine poklicev:
- lastnika gozda, ki opravlja delo v gozdu kot svoj poklic;
- poklice v gospodarski sferi gozdarstva;
- poklice v javni gozdarski službi.
Lastniku, ki opravlja delo v svojem gozdu kot poklic, po veljavnih predpisih
(1994) ni treba za to delo izpolnjevati nikakršnih pogojev, niti glede
usposobljenosti. Zato jih večina ni formalno usposobljenih za gozdno delo,
znanje so si pridobili deloma pri konkretnem delu v gozdu, od staršev in
sorodnikov, vse bolj pa tudi na krajših oblikah strokovnega usposabljanja. Izjema
so maloštevilni lastniki, ki imajo formalno gozdarsko poklicno izobrazbo .
Lastnika gozda moramo glede dela v gozdu tudi v prihodnje obravnavati z
dveh vidikov. Tistega, ki želi delati samo v svojem gozdu, je treba zato to
delo maksimalno usposobiti. To je mogoče storiti formalno tako, da si pridobi
ustrezno poklicno izobrazbo ali pa da si pridobiva novo znanje na občasnih
vendar sistematično načrtovanih oblikah usposabljanja. Lastnik gozda, ki bi
želel delati tudi v drugem gozdu pa si bo moral pridobiti tudi potrebno poklicno
izobrazbo. Zakon o izobraževanju odraslih omogoča številne prilagojene
oblike izobraževanja, ki upoštevajo učenčevo predznanje, prilagajati pa se
mora organizacija in časovni razpored izobraževanja, prilagojeno je tudi
preve~anje in ocenjevanje znanja . Vendar pa mora biti izobraževalni standard
za odrasle in mladino enak. Za lastnike gozdov bi bil zlasti ustrezen
izobraževalni program gozdar - kmet, ki ga lahko izvaja srednja gozdarska
in lesarska šola v Postojni, žal pa zanj ni zanimanja.
Tudi za pridobivanje druge poklicne izobrazbe ima vse pogoje šola v
Postojni, pri čemer bi kazalo program graditi na osnovnem - nižjem ali
srednjem poklicnemu izobraževanju za poklic gozdar in ga nato dograjevati
še s specialističnimi znanji (traktoristi, žičničarji, drevesničarji in podobno) .
Največjo pozornost in trezen premislek je treba posvetiti poklicu
gozdarskega tehnika. Z zahtevo, da ima revirni gozdar v javni gozdarski službi
višješolsko izobrazbo, se je potreba po gozdarskih tehnikih bistveno
zmanjšala. Pa vendar lahko opravljajo številna strokovna dela tudi v gozdni
proizvodnji in predvsem na srednji in večji zasebni gozdni posesti . Predhodna
izobrazba gozdarski tehnik je tudi zelo dobra podlaga za visokošolsko
strokovno izobraževanje za katerega je razmeroma veliko zanimanje.
V javni gozdarski službi - Zavodu za gozdove Slovenije je zahtevana
usposobljenost določena s predpisom (1994) in teče proces dopolnilnega
izobraževanja za revirne gozdarje, ki morajo doseči višješolsko izobrazbo,
za nekatera mesta na centralni enoti pa je zahtevana podiplomska izobrazba.
Po formalni plati so stvari najbolj urejene prav v javni gozdarski službi.
Razprava o poklicih je tudi v gozdarstvu potrebna, še več premisleka pa
terja presoja, kaj nudijo posamezni izobraževalni programi in predvsem kaj
diplomanti posameznih programov v praksi dejansko delajo in zlasti kakšne
so njihove potrebe in interesi za permamentno izobraževanje. Ni dovolj dajati
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samo teoretičnih možnosti za izobraževanje, temu morajo slediti tudi konkretne
aktivnosti, ki omogočajo oživitev posameznih zamisli. Ustvariti je treba tudi
materialne pogoje za izvajanje posameznih izobraževalnih programov, pa tudi
zaostriti pogoje za opravljanje posameznih del v gozdovih in gozdarstvu.

RAZVOJ IN USMERITVE GOZDARSKEGA
VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA
DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF HIGHER EDUCATION IN
FORESTRY

Od prvih zamisli do prve generacije študentov
gozdarstva
From the first id eas to the first generation of forestry
students
Prvi slovenski gozdarji z univerzitetno izobrazbo so se šolali na gozdarskih
fakultetah na Dunaju in v Pragi, kasneje pa zlasti v Zagrebu in Beogradu .
Zamisli, da bi tudi v Sloveniji ustanovili gozdarsko fakulteto v takratni kraljevini
Jugoslaviji še ni bilo mogoče uresničiti. Boriti se je bilo treba celo za obstoj
nižje gozdarske šole v Mariboru. Pa vendar se je gozdarska miselnost med
Slovenci med obema vojnama znatno okrepila. To je bila posledica
naraščajočega pomena gozdov in lesa v vsakodnevnem življenju pa tudi
gozdarskega prosvetnega dela. Nekateri posamezniki so vizionarsko videli
čas, ko bo v Sloveniji mogoče imeti tudi gozdarsko fakulteto. Ljubljanski
odvetnik in znan planinski delavec dr. Josip Oblak je npr. že leta 1926 v oporoki
zapustil svoj gozd na Brezovici pri Ljubljani bodoči gozdarski fakulteti.
Leta 1947 je bila ustanovljena Agronomska fakulteta, istega leta tudi
Gozdarski inštitut Slovenije. Na univerzitetni študij gozdarstva pa smo morali
počakati še dve leti. Minister za gozdarstvo in lesno industrijo je leta 1948
imenoval dva matičarja - prof. Franja Sevnika in prof. Stanka Sotoška - z
nalogo , da organizirata delo bodočega gozdarskega oddelka skupne
Agronomske in gozdarske fakultete. V študijskem letu 1949/50 se je na
univerzitetni študij gozdarstva vpisala prva generacija študentov.

Glavni mejniki v razvoja študija gozdarstva:
Principal turning points in the development of forestry study
1949
1960
1962
1966
1968
1976
1976
1978
1985
1992
1994

začetek

študija
stopenjski študij
lesna usmeritev
začetek magistrskega študija
samostojni študij lesarstva v okviru gozdarskega oddelka
popolna ločitev gozdarskega in lesarskega študija
temeljita prenova študijskega programa
začetek višješolskega študija gozdarstva ob delu
nov študijski program, višješolski študij kot redni študij
prenova višješolskega in visokošolskega (univerzitetnega)
programa
postopno ukinjanje višješolskega študija in začetek
visokošolskega strokovnega študija.

Prvi študijski programi so bili sestavljeni predvsem na podlagi izkušenj
drugih gozdarskih fakultet. Lastnih izkušenj je bilo malo , zlasti ne lastnih
raziskovalnih rezultatov kot nujne podlage za sodobno oblikovan študijski
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proces. Prva pomembnejša diferenciacija je nastala s postopno izločitvijo in
osamosvojitvijo lesarskega študija. Pomembnejše vsebinske spremembe pa
so nastale zlasti leta 1976, ko je bil na podlagi obsežnih priprav in spoznavanja
izkušenj na nekaterih tujih univerzah, izdelan povsem nov študijski program
in vključeni novi predmeti. Skupno število predmetov pa je zaradi tega
nesorazmerno naraslo. V naslednjih letih se je, v skladu s splošnimi normami
za organizacijo univerzitetnega študija, število predmetov postopoma
zmanjševalo in tudi skupni obseg pedagoške obremenitve študentov. Omejitve
obsega študija so zahtevale tudi spremembo metod pouka, večji poudarek
na samostojno delo študentov in uvajanje študentov v raziskovalno delo. Kljub
temu, da je včasih kazalo, da je treba spremembe programov opraviti v
razmeroma kratkem času in na zahtevo državnih organov, pa je treba vendarle
reči, da je bila fakulteta v danih okvirih vedno dovolj samostojna pri oblikovanju
programa. Izjema je morda le pritisk na uvedbo tki. inverznega in stopenjskega
študija v začetku šestdesetih let.
V skladu z razvojem stroke doma in po svetu, smo dograjevali tako
predmetnike kot vsebine posameznih predmetov. Nastajali so novi predmeti,
drugi pa so odmrli . Notranje vsebinsko spreminjanje predmetov pa je tako
stalni proces.
V ekološki krizi in večji družbeni občutljivosti za ekološke probleme ter
prebujajoči se družbeni skrbi za naravno dediščino in varstvo narave smo
videli tudi realne možnosti za širjenje delovnega področja gozdarjev. Zlasti z
zadnjo dopolnitvijo študijskega programa leta 1992 smo študij gozdarstva
razširili tudi na druge obnovljive naravne vire in prenos bogatih izkušenj
sonaravnega dela z gozdom tudi na druge naravne sestavine našega prostora.
Širitev vsebinskih okvirov študija pa ne pomeni zanemarjanja
tradicionalnih gozdarskih disciplin. Univerzitetni študijski program še vedno
sestavljajo štiri skupine predmetov: temeljni naravoslovni in družboslovni
predmeti na katere odpade okoli 20 % časovnega fonda, aplikativni
naravoslovni družboslovni in tehnični predmeti na katere odpade okoli 25
%časovnega fonda in gozdarski strokovni predmeti, na katere odpade 55
%časovnega fonda. V programski zasnovi ohranjamo usmeritev, da je treba
na univerzitetnem študiju izobraziti univerzalnega strokovnjaka, za
specializacijo pa bo čas kasneje in na podiplomskem študiju. Izbirni
predmeti v zadnjem letniku študija s področja gospodarjenja s prostoživečimi
živalmi, gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri in urbanega gozdarstva
ne pomenijo odstopanja od tega načela in predstavljajo le nastavke za nove
dejavnosti gozdarstva.
Dveletni višješolski študij gozdarstva je bil sprva zamišljen kot nadgradnja
programa izobraževanja gozdarskih tehnikov. Zato je bil namenjen samo njim .
Na podlagi zakona o visokem šolstvu pa je bil višješolski študij odpravljen kot
visokošolski študij in namesto njega organiziramo triletni visokošolski strokovni
študij, ki je predvsem aplikativno naravnan. En semester so študenti tudi na
praktičnem usposabljanju v gozdarski operativi.
Pri visokošolskem strokovnem študiju zasledujemo podobne
generalne cilje kot pri univerzitetnem. Tudi ta je ekološko usmerjen, z
ustrezno ekonomsko in tehnično povezavo, usposablja pa predvsem za
samostojno delo v gozdnem revirju javne gozdarske službe in za
načrtovanje in neposredno vodenje izvajanja gozdarskih del.
Programsko se torej od podobnega univerzitetnega programa razlikuje
predvsem po splošnih (temeljnih) predmetih in po izraziti praktični
usmerjenosti za neposredno delo v gozdarski praksi. Za kakovost
diplomanta je pomemben tudi čas, ki ga študent prebije na praktičnem
usposabljanju v gozdarski praksi.
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Čeprav se gozdarska stroka ne razvija tako naglo kot nekatere druge, pa
je stalno spremljanje novih spoznanj ter osvežitev in dopolnjevanje znanja
nujno potrebno. Temu služi sistem podiplomskega izobraževanja, od njegovih
formalnih oblik (specialistični, magistrski in doktorski študij) pa do vrste
neformalnih oblik (seminarji, delavnice, strokovna potovanja itd.). Magistrski
študij poteka že od leta 1966, vendar je njegova dejanska učinkovitost
premajhna. To se kaže v razmeroma velikem osipu in nesorazmerno dolgi
študijski dobi. Magistrski študij je bi! doslej oblikovan kot enotni študij z dvema
skupnima obvezni ma predmetoma in nato z izbiro specialnih predmetov glede
na kandidatovo ožjo študijsko usmeritev. Po mnenju študentov je tako
oblikovan predmetnik preveč omejujoč in zato neprivlačen. Oddelek za
gozdarstvo organizacijsko vodi tudi interfakultetni študij varstva naravne
dediščine , kar je gotovo prispevek tudi pri iskanju nove identitete gozdarstva
kot sodobne okoljetvorne in okoljevarstvene discipline in tudi priložnost za
afirmacija gozdarstva v javnosti . Nekatere povezave med znanstvenimi
področji, ki so za nas zanimive so opredeljene tudi formalno z univerzitetnimi
podiplomskimi programi, kot npr. za področje varstva okolja.
Sedanji študij gozdarstva smo postopoma razvili kot študij sonaravnega
gospodarjenja z gozdovi, ki so bistvena sestavina našega življenjskega
prostora. študij je danes ekološko usmerjen, ekološka prvina ima tudi ločljiva
ekonomsko in tehnično povezavo. Usmerja k sinhronemu povezovanju
ekoloških prvin z iskanjem ekološko dopustnih ekonomskih teorij in prakse.
Povečana družbena občutljivost za ekološke probleme in prebujajoča skrb
za naravno dediščino in varstvo narave je ponudila tudi realne možnosti za
širjenje delovnega področja gozdarjev. Zato smo pred desetimi leti dopolnili
študijski program tudi na druge obnovljive gozdne vire in druge sestavine
našega prostora, skratka zunaj klasično pojmovanega gozdarstva. Vendar
ne tako kot razmišljajo nekateri danes, da bodo visokošolsko izobraženi
gozdarji opravljali zgolj varstvene (beri: nadzorniške) naloge v naravnih parkih,
ne bodo pa aktivni usmerjavalci razvoja teh in podobnih naravnih vrednot.

Možnosti in dileme nadaljnjega razvoja
Possibilities and dilemmas of further development
Pri razmišljanju o nadaljnjem razvoju gozdarskega visokošolskega študija
moramo na eni strani izhajati iz dosedanjih usmeritev in rezultatov, saj je
univerza institucija, ki ne prenese naglih ali celo revolucionarnih
sprememb, celo tisto kar je nujno, se uveljavlja počasi. Zato je treba biti
pri razvojnih ambicijah postopen in načrten . Na drugi strani moramo
upoštevati svoje temeljno poslanstvo in načela, zapisana v UNESCO
deklaraciji o visokem šolstvu za 21.stoletje in Magna karti evropskih
univerz. Ta med drugim pravi, da je univerza avtonomna institucija, ki z
raziskovanjem in proučevanjem ustvarja kulturo, jo na kritičen način
preverja in predaja naprej. Da bi se lahko odprla potrebam današnjega
sveta, mora biti univerza v svojem poučevanju in raziskovanju moralno in
intelektualno neodvisna od vsakih političnih in gospodarskih pritiskov.
Poučevanje in raziskovanje na univerzah morata biti neločljiva, tako študij
ne bo zaostajal za spreminjajočimi potrebami družbe in napredkom
znanstvenih spoznanj. Svoboda raziskovanja, poučevanja in· študija je
temeljno načelo v življenju univerz. ln končno , univerza je varuh tradicij
evropskega humanizma, njena stala skrb je tudi nenehna želja za celovitim
vedenjem. Pri izpolnjevanju tega poslanstva presega vsakekršne
gospodarsko in politične meje in odpira življenjsko nujo po medsebojnem
spoznavanju in sodelovanju kultur.
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Temeljna naloga univerze v ožjem pomenu besed in torej tudi naše fakultete
seveda ostaja ustvarjati nova znanja in jih skupaj z znanji, ki so jih ustvarili
drugi, posredovati študentom in drugim uporabnikom. To pa pomeni, da še
naprej ostaja naša temeljna dejavnost izobraževalno, raziskovalno in strokovno
delo v vsej svoji razsežnosti
Nova znanja ustvarjamo z lastnim raziskovalnim delom ter s prenašanjem
in prilagajanjem tujih spoznanj, prenos znanj na študente in druge uporabnike
poteka v pestrih izobraževalnih oblikah, od rednega do izrednega študija na
dodiplomski in podiplomski ravni, v raznih oblikah pošolskega izobraževanja
pa tudi z objavami znanstvenih in strokovnih spoznanj.
Kot najbolj usposobljena pedagoška in raziskovalna institucija na področju
gozdarskih znanosti mora fakulteta na področju gozdarskih znanosti postati
v strokovni in Jaični javnosti bolj prepoznavna ne samo po konkretnih
izobraževalnih in raziskovalnih rezultatih, ampak tudi z jasno opredelitvijo do
vseh aktualnih strokovnih dilem. Marsikomu tako na fakulteti kot v praksi to ni
vedno povšeči tudi zato, ker ga moti v njegovem miru in lagodnosti ali celo v
občutku navidezne večvrednosti. Za potrditev te teze je treba samo prelistati
naš Gozdarski vestnik in se zamisliti ob žolčnem reagiranju posameznikov
na strokovno utemeljene poglede, ki se ne skladajo z njihovimi.
Pri presoji univerzitetnega študija in njegovega razvoja je treba tudi
upoštevati, da gozdarski visokošolski študij ni nek osamelec, ampak je
vsebinsko močno povezan z drugimi študiji znotraj Biotehniške in drugih
fakultet. Redno zaposleni učitelji na gozdarskem oddelku fakultete izvajajo
sami 60 % univerzitetnega in 74 %visokošolskega strokovnega programa,
ostalo pa učitelji z drugih oddelkov fakultete ( ca. 20 %) in dru gih fakultet
ljubljanske univerze ter zunanji sodelavci. To zagotavlja racionalnost izvajanja
študija pa tudi ustrezno kakovost. Idealno bi bilo, če bi fakulteta imela
močnejše zaledje svojih sodelavcev tudi v gozdarski praksi. Vendar pa je pri
tem treba upoštevati zahtevana enotna merila za habilitiranje.
Visoko šolstvo je tudi danes na nek način spet na eni izmed številnih
prelomnic, ne zgodovinskih, ki bi radikalno obrnili razvojne tokove, vendar
pa taki, ki terja majhen postanek in premislek kako naprej. Z zakonom o
visokem šolstvu leta 1995 in zlasti z njegovimi spremembami leta 1999, je
povsem spremenjena zasnova univerze, ki postaja celota fakultet in študijskih
programov, ne pa več kot samo nekakšne brezobličen vrh visokega šolstva.
To ni izraženo tudi s tem, da so številne naloge in pristojnosti urejajo skupno
in enotno za vso univerzo. Podobno velja za odnos oddelkov do fakultete. To
je v načelu dobro, ker preprečuje samopašno vrtičkarstvo, lahko pa je tudi
slabo, če ovira ali celo onemogoča udejanjanje najrazličnejših novih idej. To
je mogoče doseči, če so jasna in vnaprej znana enotna pravila obnašanja in
ravnanja in učinkovit nadzor nad tem, ostalo pa je prepuščeno samoiniciativi
in spodbudi posameznih študijev, oddelkov in fakultet. Pri tem ne smemo
pozabiti, da ton in težo univerzi dajejo učitelji, ki pa morajo biti pri svojem
delovanju - ob upoštevanju splošnih pravil - samostojni in odgovorni.
Navsezadnje nihče v tej družbi ne gre tako pogosto in skozi tako gosto sito
preverjanja kot ravno univerzitetni učitelji in sodelavci.
Visokošolski študij gozdarstva je podobno kot še na mnogih fakultetah
obeh slovenskih univerz, organiziran kot univerzitetni in kot triletni
visokošolski strokovni študij. Sočasno odvijanja obeh programov na eni
šoli je racionalno zaradi učinkovitejše izrabe strokovnih kadrov, prostorov
in opreme, na drugi strani pa je lahko vprašljivo, če sta oba programa preveč
podobna in je strokovni študij preveč miniaturka univerzitetnega. Tudi pri
gozdarskem visokošolskem študiju tem pastem nismo ušli in jih postopoma
odpravljamo. Usklajevanje teče v smeri uvajanja več zahtevnejših znanj v
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program univerzitetnega študija, in več praktičnih znanj v program
strokovnega študija.
Pri strokovnem izobraževanju se zavzemamo za sistem, ki bo univerzalen
(torej ne pridobivanje specialističnega znanja) in bo omogočal tudi dovolj
hitro vertikalno napredovanje. Gozdarstvo potrebuje ljudi s sol id nim
strokovnim znanjem tudi na najnižjih ravneh delovanja ( revirni gozdar, vodenje
neposredne proizvodnje), na višjih ravneh pa je poleg solidnega temeljnega
znanja potrebno tudi specialistično. V tem okviru ne vidimo rešitve in
perspektive v podaljševanju srednje gozdarske šole na višješolsko stopnjo,
saj tako raven vendar že imamo in bi pomenila nepotrebno podvajanje, za
kar nimamo niti ustrezne kritične mase kadrov in tudi sredstva bi lahko porabili
bolj racionalno. Razen tega zagovorniki te zamisli ne upoštevajo, da bi bila
taka višja šola zaprt sistem, ki ne bi omogočal prehoda na visokošolski
strokovni študij.
Sledeč načelu enostavnosti in preglednosti in racionalnosti bi v gozdarstvu
zadoščala, samo ena izvajal ka visokošolskega strokovnega in univerzitetnega
programa.
V Bolonjski deklaraciji (1999) so evropski ministri za izobraževanje zapisali
da so pri vzpostavitvi evropskega visokošolskega prostora in uveljaviti
evropskega sistema visokega šolstva po vsem svetu med drugim
najpomembnejši:
-sprejetje sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih diplomskih stopenj,
tudi z obrazcem Priloga k diplomi, da bi pospešili zaposlovanje evropskih
državljanov ter mednarodno konkurenčnost evropskega sistema visokega
šolstva,
- sprejetje sistema z dvema glavnima študijskima stopnja, dodiplomsko
in podiplomsko. Prva stopnja traja najmanj tri leta in je pogoj za dostop v
drugo stopnjo. Diploma, podeljena na prvi stopnji je za evropski trg dela
relevantna tudi kot ustrezna raven kvalifikacije. Druga stopnja vodi k magisteriju
in ali k doktoratu znanosti.
Smernice tki. Bolonjske deklaracije, ki usmerja razvoj visokošolskega
izobraževanja, so glede trajanja študija dovolj elastične, dopuščajo več
možnosti, pri čemer je pogoj prav samo, da mora prva stopnja visokošolskega
izobraževanja trajati najmanj tri leta in nato druga stopnja dve leti. Možne pa
so tudi drugačne kombinacije , npr. 4+1. študijska shema 3+2 napotuje
pravzaprav na to, da bi združili sedanji univerzitetni in visokošolski strokovni
program in ga nadgradili na magistrski stopnji . Toda, ali je v treh letih res
možno dati študentu dovolj temeljnega strokovnega znanja in k temu tudi
praktičnega znanja? Očitno ne, zato je ustrezneje visokošolski strokovni študij
razvijati paralelna z univerzitetnim, z dosedanjim trajanjem - tri leta in
diplomantom omogočiti prehod na univerzitetni študiJ. predvsem pa
nadaljevanje izobraževanja na specialističnem študiju. Sedanja pravna
ureditev področja visokega šolstva vse to že omogoča, le volje za realizacijo
je očitno še premalo. Odprto je potem tisto dodatno leto, ki pripelje do
magistrske diplome. Terjalo bi miselno in vsebinsko preobrazbo pogleda na
podiplomski študij. študent bi moral v tem času pridobiti še nekaj
metodoloških in okrepiti temeljna znanja, ki so podlaga njegovi usmeritvi.
Predvsem pa naj bi vse to počenjal ob raziskovalnem delu. To pa tudi pomeni
povečano intenzivnost dela, ki se ne da zagotoviti popoldne in ob koncu
tedna ampak zahteva študij kot edino delovno obveznost. Na obeh smereh
študija pa se postavlja tudi vprašanje večje intenzivnosti študija. Sedanje
omejitve organiziranega pedagoškega dela s študenti na 25 ur tedensko in
30 tednov letno niso evropsko primerljive. To pa ne sme pomeniti predvsem
več ur predavanj, ampak predvsem več seminarskega dela in neposrednih
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stikov učitelj -študent. Z njimi bi pravzaprav ustvarili tudi dejanske pogoje za
sprotni študij in s tem njegovo večjo učinkovitost.
Mednarodna analiza univerzitetnega študija gozdarstva je pokazala, da
naš program ustreza zahtevam za pridobitev naz:va EURO inženir, medtem
ko take verifikacije nismo dobili za visokošolski strokovni študij. Po presoji
evropskih ocenjevalcev moramo v tem programu povečati delež tehniških
znanj.
Vsakoletne evalvacije študija. ki jih opravljamo v okviru univerze tudi na
oddelku za gozdarstvo, so pokazale, da pravzaprav ni potrebe za globalno
spreminjanje zasnove gozdarskega študija, ki še naprej ostaja študij
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki sinhrono povezuje ekološke prvine
z ekološko ustreznimi tehnološkimi in ekonomskimi meri. Ekološke prvine
ne smejo ostati same sebi namen, ampak morajo imeti tudi ekonomsko in
tehnično povezavo. Pomembno je tudi, da diplomanti dobijo znanja, ki jih
bodo držala v realnem svetu, da se ne bodo izogibali gozda in da bodo
znali svetovati lastnikom gozdov. To pa ne pomeni, da sprememb ne bo,
da ne bo nastal kak nov predmet in ali kakšen sedanji predmet tudi odpadel.
Pomembneje je, da se vsebine predmetov stalno prenavljajo in
modernizirajo.
Vse to nas napotuje, da osrednjo pozornost posvetimo notranjim
vsebinskim vprašanjem študija ali kot radi rečemo k kakovostnim
spremembam programov in njihovega izvajanja. Relativno majhno število
študentov v posameznem letniku nam ta prizadevanja lahko olajšuje. Nekoliko
poenostavljemo rečeno to pomeni poiskati odgovor na naslednji dve vprašanji :
- Ali dovolj ažurno dograjujemo vsebine naših predmetov z novimi
spoznanji ali pa ponavljamo le spoznanja, ki so že davno napisana v knjigah
in si jih vsak lahko prebere? Pri tem imam seveda v mislih predvsem gozdarske
strokovne predmete, kajti temeljne predmete se je pač treba naučiti tako, da
bodo trdna podlaga za razumevanje nadaljnjega študija.
-Ali dovolj pozornosti posvečamo delu s študenti, tudi individualnem , ali
jih vključujemo v raziskovalno delo in podobno.
Z zadovoljstvom je treba ugotoviti, da se zanimanje za gozdarski študij
tako univerzitetni kot visokošolski strokovni študij ne zmanjšuje, ne sodimo
torej med študije, ki srednješolcev ne zanimajo. Za prihodnje študijsko leto
je za uinverzitetni študij 20% ve6 prijavljenih, za visokošolski strokovni študij
pa 3,5 krat več. Pa vendar na visokošolski strokovni študij gozdarstva ne
prihajajo najboljši. To je določen hendikep, zlasti v prvem letniku . To se
navsezadnje kaže tudi v zelo visokem osipu iz prvega v drugi letnik pa tudi
skozi celoten študij . Lani je pri prehodu iz prvega v drugi letnik znašal kar 40
%na univerzitetnem študiju ter 70% na visokošolskem strokovnem študiju .
Zato je tudi čas celotnega študija do diplome odločno predolg. S temi
vprašanji se v zadnjih letih ukvarjamo bolj poglobljeno kot prej, saj je analiza
učinkovitosti študija stalnica pri letnem obračunu opravljenega dela. Nekatere
slabosti je mogoče odpravljati doma, za mnoge pa je treba ustvariti tudi širše
družbene razmere .
Ponovno presojo terja tudi izvajanje izrednega študija. Z njim smo imeli v
preteklosti različne izkušnje, od zelo slabih v prvih letih, do ugodnih z
generacijami gozdarskih tehnikov, ki si morajo pridobiti višjo strokovno
izobrazb na podlagi zahtev za delo v javni gozdarski službi. Pokazalo se je,
da je študij lahko uspešen, če je motiviranost zanj velika in če omogoča
študentom povezovanje njihovih dosedanjih praktičnih izkušenj s teoretičnimi
znanji. Izvajanje tega študija zahteva od študenta veliko naporov in odrekanj,
morajo pa biti za študij izpolnjeni tudi drugi pogoji, npr. ustrezno razumevanje
delodajalcev, študijsko gradivo in podobno. Sedaj se lahko na izredni študij
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vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis na visokošolski strokovni študij, predpisi
ne zahtevajo več, da je zaposlen ali celo zaposlen v gozdarstvu. Vse to se
pozna pri motiviranosti in resnosti študentov. Kandidatov iz gozdarske prakse
je malo, na študij pa se prijavljajo pretežno kandidati, ki niso uspeli na vpisu
za redni študij. Zato smo se odločili, da novih generacij izrednih študentov
visokošolskega strokovnega študija ne bomo več vpisovali, omogočili pa
bomo diplomantom nekdanjega višješolskega študija nadaljevanje študija na
visokošolski stopnji.
Podiplomski študij se je uveljavil tudi na področju gozdarstva. Tudi števiio
podiplomskih študentov se je po nekaj letni stagnaciji v zadnjih dveh letih
povečalo . Fakulteta se zaveda, da je podiplomski študij zahteven, da pa ga
je mogoče bolj prilagoditi potrebam in interesom posameznih kandidatov.
Zato smo v letošnjem študijskim letom začeli s prenovljenim programom
enotnega podiplomskega študija bioloških in biotehniških znanosti pri katerem
študent v sodelovanju z mentorjem izbira predmete iz treh skupin predmetov
temeljnih, metodoloških in usmeritvenih in jih vrednoti po kreditnem sistemu .
Dana mu je tudi možnost izbire predmetov iz podiplomskih programov drugih
fakultet. Program je torej lahko v celoti oblikovan po študentih interesih in
usmeritvah. Ni torej več razlogov, da se ustvarja vtis, da je študij zaradi tega
ali onega obveznega predmeta neprivlačen ali da bi se študent pri izbiri
predmetnik čutil kakorkoli utesnjen.
V preteklosti smo imeli tudi specialistični študij, za katerega pa ni bilo
veliko zanimanja. Med diplomanti visokošolskega strokovnega študija pa se
zanimanje za specializacijo krepi in bomo tak študij pripravili že za naslednje
študijsko leto.
K podiplomskemu študiju štejemo na nek način tudi razne neformalne
oblike pošolskega izobraževanja, ki so bile v preteklosti zelo razvejane, sedaj
pa je zanje manj zanimanja. Deloma so tudi neusklajene, saj jih samostojno,
poleg fakultete, izvajajo tudi Zavod za gozdove, Gozdarski inštitut in še kdo.
Razmisliti bi kazalo o tem, da bi ti strnili moči in oblikovali bolj sistematičen
program permanentnega izobraževanja in ga izvajali v sodelovanju. Fakulteta
že izvaja v sodelovanju z Kmetijsko - gozdarsko zbornico usposabljanje za
pridobitev~licence za kmetijske in gozdarske svetovalce.
Tako kot na raziskovalnem, se začenja intenzivneje razvijati tudi
mednarodno sodelovanje na izobraževalnem področju . Doslej je bilo omejeno
predvsem na občasne strokovne ekskurzije študentov in študijske prakse. V
zadnjih letih je pri nas izdelovala svoje diplomske naloge kar nekaj tujih
študentov, naši študenti pa so izkoristili nekaj možnosti za študijsko bivanje
na tujih univerzah oz. fakultetah s katerimi imamo dogovore o sodelovanju,
kot npr. gozdarske fakultete na Dunaju, Zvolenu, ldahu in drugod. Lepe zaenkrat še neizkoriščene možnosti - nudijo programi meduniverzitetnega
sodelovanja SOCRATES v katere je aktivno vključena tudi ljubljanska univerza.
Za uspešno in kakovostno izvajanje študija so potrebni ustrezni kadri in
tudi primerni materialni pogoji. Učiteljsk i sestav na področju gozdarskega
študija je postopoma spet kompletira. Še zdaleč pa nimamo kritične mase
kadrov, če hočemo rezerve, ki bi bila na razpolago pri širitvi dejavnosti, pri
uvajanju novih oblik dela. Na fakulteti sami ob sedanjem sistemu financiranja
te rezerve ni mogoče ustvariti, ustvariti pa jo je mogoče v gozdarski praksi in
na inštitutu in jo občasno vključevati v pedagoško, zlasti pa v raziskovalno
delo . Oddelek za gozdarstvo se bo moral tudi odločiti ali bomo razvoj nekaterih
predmetnih področij, ki so bistvena za študij gozdarstva imeli lastne kadre,
ali pa se bomo naslanjali na kadre iz drugih oddelkov, ki se težko prilagajajo
specifičnim potrebam gozdarskega študija , npr. pedologija, pa tudi botanika
in podobno .
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Končno so še vprašanja materialne narave. Z lastnimi silami bomo letos
izboljšali prostorske pogoje za delo . Kljub zadostnemu razumevanju
gozdarske prakse pa bi fakulteta, kot vse podobne visoke šole v svetu,
potrebovala šolski terenski objekt v katerem bo mogoče opravljati velik del
praktičnega pouka na vseh gozdarskih področjih . S podaritvijo gozdarskega
doma v Glažuti fakulteti je postavlj~na ena izmed podlag za nadaljnje delo pri
nastanku šolskega posestva. Manjka pa še ustrezna gozdna posest. Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov ostaja gluh na naše prošnje.

Povzetek
Sedanji čas je ne samo koristen ampak celo nujen za celostno obravnavo
problematike izobraževanja v gozdarstvu. V procesu vključevanja v EU bomo
morali marsikaj postoriti tudi pri usklajevanju izobraževalnega sistema.V
Sloveniji smo vsaj kar se tiče visokošolske ravni sredi tega procesa. Evropske
norme nas pri tem niti ne omejujejo ali preveč trdo usmerjajo. Druga
okoliščina, ki narekuje tako razpravo je dejstvo, da v družbi na sploh
primanjkuje denarja tudi za šolstvo in nič ne kaže, da bo kmalu kaj bolje. To
pa pomeni, da se moramo zavzemati za tak izobraževalni sistem , ki bo
razmeroma enostaven, pregleden in pretečen, hkrati pa naravnan na
vseživljensko izobraževanje .
V gozdarstvu je problem treba obravnavati na dveh ravneh. Kot problem
poklicnega izobraževanja za delo v neposredni proizvodnji in kot problem
strokovnega izobraževanja od srednje šole dalje. V našem prispevku se
omejujemo na strokovno izobraževanje .
Pri strokovnem izobraževanju se zavzemamo za sistem, ki bo univerzalen
( torej ne za pridobivanje specialističnega znanja) in bo omogočal tudi dovolj
hitro vertikalno napredovanje. Gozdarstvo potrebuje ljudi s solidnim
strokovnim znanjem tudi na najnižjih ravneh delovanja ( revirni gozdar, vodenje
neposredne proizvodnje), na višjih ravneh pa je poleg solidnega temeljnega
znanja potrebno tudi specialistično . V tem okviru ne vidimo rešitve in
perspektive v podaljševanju srednje gozdarske šole una višešolsko stopnjo,
saj to raven vendar že imamo in bi pomenila nepotrebno podvajanje, za kar
nimamo niti ustreznih kadrov in tudi sredstva lahko namenili bolj ustrezno.
Sledeč načelu enostavnosti in preglednosti in racionalnosti bi v gozdarstvu
zadoščala poleg poklicne šole, samo ena izvajalka visokošolskega
strokovnega in univerzitetnega programa.
Povezovanje visokošolskega strokovnega izobraževanja in univerzitetnega
izobraževanja ima nekaj pomembnih prednosti pa tudi resnih slabosti.
Prednost je gotovo racionalnejša izraba pedagoških kadrov, prostorov in
opreme, slabost pa premajhna različnost vsebin in je pogosto visokošolski
strokovni študij miniaturka univerzitetnega.
Smernice tki. Bolonjske deklaracije, ki usmerja razvoj visokošolskega
izobraževanja, so glede trajanja študija dovolj elastične, dopuščajo več
možnosti, pri čemer je pogoj samo, da mora prva stopnja visokošolskega
izobraževanja trajati najmanj tri leta in nato druga stopnja dve leti. Možne pa
so tudi drugačne kombinacije, npr. 4+1. Študijska shema 3+2 napotuje
pravzaprav na to,da bi združili sedanji univerzitetni in visokošolski strokovni
program in ga nadgradili na magistrski stopnji . Toda, ali je v treh letih res
možno dati študentu dovolj temeljnega strokovnega znanja in k temu tudi
praktičnega znanja? Očitno ne, zato je ustrezneje visokošolski strokovni študij
razvijati paralelna z univerzitetnim z dosedanjim trajanjem - tri leta in
diplomantom omogočiti prehod na univerzitetni študij, predvsem pa
nadaljevanje izobraževanja na specialističnem študiju. Sedanja pravna
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ureditev področja visokega šolstva vse to že omogoča, le volje za realizacijo
je očitno še premalo . Odprto je potem tisto dodatno leto, ki pripelje do
magistrske diplome . Terjalo bo miselno in vsebinsko preobrazbo pogleda na
podiplomski študij . Student bi moral v tem času pridobiti še nekaj
metodoloških in okrepiti temeljna znanja, ki je podlaga njegovi usmeritvi.
Predvsem pa naj bi vse to počenjal ob raziskovalnem delu. To pa tudi pomeni
povečano intenzivnost dela, ki se ne da zagotoviti popoldne in ob koncu
tedna ampak zahteva študij kot edino delovno obveznost. Na obeh smereh
študija pa se postavlja tudi vprašanje večje intenzivnosti študija. Sedanje
omejitve organiziranega pedagoškega dela s študenti na 25 ur tedensko in
30 tednov letno niso evropsko primerljive. To pa ne pomeni predvsem več ur
predavanj, ampak predvsem več seminarskega dela in neposrednih stikov
učitelj - študent. Z njimi bi pravzaprav ustvarili tudi dejanske pogoje za sprotni
študij in s tem njegovo večjo učinkovitost.
Postavljanje novih študijskih shem pa je samo sebi namen, če ga ne
spremlja reševanje drugih odprtih vprašanj visokošolskega izobraževanja,
med njimi zlasti vprašanje terenskih učnih objektov (posestev}, posodabljanje
vsebin posameznih predmetov, odnos do novih vsebin in oblikovanja novih
predmetov, kakovost izobraževanja in podobna.

Higher education in forestry
Summary
The present time is not merely a good but also a necessary moment to deal
thoroughly with the issue of education in forestry. The process of accession
to the EU will demand extensive harmonization of the educational system .
Slovenia is in the middle of such a process as far as the higher education
system is concerned . European norms are neither too li miting nor excessively
directed . An other circumstance demanding discussion on education in
forestry is the lack of money for the educational system, a situation that is
not likely to change in the near future . This implies that we should promote
an educational system which is fairly simple, transparent and allows
advancement, and simultaneously aims at life-long education.
ln forestry, the issue of education should be addressed on two levels: as
vocational education for work in forestry production and as professional
education from the secondary school level on. This contribution is limited to
professional education.
ln professional forestry education, we advocate a general system (one
that does not serve to give specialist knowledge), which will enable reasonab!y
fast vertical advancement. On a lower level , forestry needs pe ople with sound
professional knowledge (district foresters, supervisors in forestry production),
while higher positions demand specialist knowledge in addition to solid basic
knowledge. We do not see any potential in extending education from the
secondary school level on to further education (post-secondary vocational
education), as this level already exists and would only mean unnecessary
duplication . The teaching staff is not available for this and funds could in any
case be put to better use.
lf we we re to follow the principles of simplicity, transparency aAd economy,
one secondary vocational school and one institution offering university study
and a professionally oriented higher education programme would suffice.
Linking the professionally oriented higher education programme with
university studies has some major advantages but also some serious
shortcomings . More economical use of teaching staff, rooms and equipment
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are certainly advantages, while the deficiencies of such linkage are insufficient
differentiation of program me content and the fact that a professionally oriented
programme is often just a miniature version of university study.
The guide lines of the Bologna Declaration, determining the future
objectives of educational systems, are flexible as regards the length of studies
and allow severa! options, the only condition being that the first cycle of
higher education (undergraduate study) should last a minimum of three years
and the second cycle _two years. Other combinations are also possible, e.g.
4 + 1. The study scheme 3 + 2 implies integrating the current university
study and the professionally oriented higher education program me, and then
passing on to a masters programme. However, is it really possible to present
students with an adequate amount of basic knowledge in three years, and
give them the necessary practical knowledge as well? Obviously not, so it is
more appropriate to develop the existing professionally oriented higher
education program me (and retain its three year duration) ·parallel to university
studies, and enable graduates to pass over to university study and, above
all, to enable them to pursue studies leading to specialization and a masters
degree. The present legislation in the field of higher education already enables
this, but there seems to be a lack of will to implement the scheme. The
additional year of study leading to a master's degree is stili undefined. The
organization of master' s studies will require a change of concept and content
in the perception of postgraduate study. Du ring master' s study, a student will
stili have to acquire certain methodological skills and improve the basic
knowledge which is the foundation for his field of study; and he should, above
all, do this while simultaneously performing research work. This implies more
intensive work, which cannot be achieved in the atternoons and during the
weekend, but demands study to be the student' s only work obligation. Both
study programmes will also require more intensive studies. The current limits
of organized pedagogical work with students, which are 25 hours per week
and 30 weeks per year, are lower than the European standards. lncreasing
the intensity should not be achieved by adding more hours of lectures, but
by increasing the amount of seminar work and direct interaction between
the teacher and the student. These contacts would actually create conditions
for regular study and its greater effectiveness.
However, devising new study schemes will remain merely in the realm of
intention, if it does not go hand in hand with solving other unresolved issues
in higher education, including in particular the issues of field training facilities,
modernization of the content of individual subjects, the attitude towards new
programme content and introduction of new subjects, quality of education
and so on.
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Izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov na razpotju
Educating private forest owners at a crossroads
Mirko MEDVED*

Izvleček

V prispevku so analizirane usmeritve in izkušnje gozdarstva na področju izobraževanja lastnikov gozdov do leta 1990 in v
obdobju po letu 1995, ko izobraževanja organizira Zavod za gozdove Slovenije . Nekatere tečaje izvaja Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna . Analizirane so najtežje nezgode pri delu v zasebnih gozdovih v letih od 1981 do 2000 in ovrednotene
ekonomske posledice teh nezgod . V Sloveniji je pogostnost nezgod nekajkrat višja kol v drugih državah. Enako je tudi s
stroški zaradi nezgod. Pomembne spremembe v odnosu do varnosti pri delu v gozdu prinašata Zakon o varnosti in zdravju
pri delu iz leta 1998 in Zakon o kmetijstvu iz leta 2000 . Za izboljšanje znanja za delo v gozdu avtor predlaga več izobraževanja
za lastnike gozdov in zaostrovanje osebne odgovornosti posameznikov. Zmanjšanje stroškov zaradi nezgod opravičuje več
vlaganja v znanje. Nujna je priprava nacionalnega programa za izobraževanje lastnikov gozdov.
Ključne besede: zasebni gozdovi, izobraževanje lastnikov, poškodbe pri delu, varnost pri delu, nacionalni program
izobraževanja.

Abstract:
ln the article we have analysed the direction and experience of the forestry sector in the sphere of educating private small
forest landowners up to 1990 and since 1995, when education has been organized by the Slovenian Forest Service. Some
courses are run by the secondary school tor forestry and wood technology in Postojna. The most serious accidents at work
in private woodlots from 1981 to 2000 have been analysed and the economic effects of these accidents evaluated. The
accident rate in Slovenia is severa! times higher than in other countries. The same holds true for accident costs. lmportant
changes in the attitude towards occupational safety were introduced by the Occupational Safety and Health Act of 1998
and by the Agriculture Act of 2000. ln order to improve skills for working in forests, the author proposes more training for
woodlot owners and enhancing personal responsibility. Higher investments in knowledge are justified by the reduction of
accident related costs. It is essential to establish a national education and training programme for forest owners.
Key words: privately owned forest, educating private forest owners, accidents at work, occupational safety, national
programme for educating forest owners.
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INTRODUCTION

Razvoj družbe pomembno vpliva na gospodarjenje z gozdovi. Če je bil v
preteklosti lastnik gozda predvsem delavec v svojem gozdu in izvajalec
gozdarskih ukrepov, je z zadnjim Zakonom o gozdovih ( 1993) postal
odgovoren za gospodarjenje z gozdom . Seveda se pri tem srečuje tudi z
omejitvami, ki izhajajo iz ustavne ureditve ier okoljevarstvenih, naravovarstvenih in gozdarskih predpisov. Predvsem mora lastnik gozda
gospodariti v skladu s predpisi in upravnimi akti, izdanimi na osnovi Zakona o
gozdovih ter načrti za gospodarjenje. Poleg tega lastnik gozda še vedno
ostaja najpogostejši izvajalec del v svojih gozdovih, kar še posebej velja za
kmečka gospodinjstva. Država je s preoblikovanjem gozdnogospodarskih
organizacij ustanovila gozdarsko strokovno službo - Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS), ki lastnikom pomaga pri gospodarjenju z gozdovi. ZGS
pripravlja gozdnogospodarske načrte, svetuje lastnikom in jih tudi izobražuje.
ZGS zagotavlja tudi javni interes pri gospodarjenju z gozdovi in se financira iz
proračuna . Nalogo svetovanja, poklicnega izobraževanja in strokovnega
usposabljanja ima v svojih ciljih in delovnem področju opredeljeno tudi
Kmetijsko gozdarska zbornica (Ur.l. RS - 41 /99), ki pa v aprilu 2002 še ni
imela organiziranega gozdarskega sektorja.
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Vsako tretje gospodinjstvo (ocena preko 230.000) v Sloveniji ima v lasti
gozd. Po zadnjem popisu kmetijskih gospodarstev, ki ga je izvedel Statistični
urad Republike Slovenije (SURS) leta 2000, ima 80 .000 kmetij v lasti tudi
gozd . Vsak sedmi prebivalec (okoli 300 .000) Slovenije je tudi pravno-formalni
lastnik gozda. Vsi zasebni lastniki skupaj imajo v posesti tri četrtine gozdov,
ki so razdeljeni v skoraj en milijon parcel in pokrivajo več kot tretjino celotnega
slovenskega ozemlja. Po podatkih ZGS je bilo v zadnjih letih v zasebnih
gozdovih posekana 1,5 milj. m3 lesa letno, kar je precej pod razpoložljivim
potencialom. Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZ), ki naj bi zastopala interese
lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ima okoli 175.000 članov. Med temi
niso vsi tudi lastniki gozdov, zato lahko sklepamo, da je dobra polovica vseh
lastnikov gozdov včlanjena v KGZ.
Tako za poslovne odločitve v zvezi s svojim gozdom, za gospodarjenje z
zapletenim ekosistemom - gozdom, kot tudi za delo v gozdu, ne glede na
zagotovljeno strokovno pomoč ZGS, lastniki gozdov potrebujejo lastno
znanje. Razlogov za izobraževanje in potreb po različnih izobraževalnih vsebinah
ter oblikah je veliko. S tem so povezane in tudi potrebne spremembe. Predvsem
imamo zelo veliko različnih ciljnih skupin lastnikov, ki ima vsaka svoje potrebe
in želje pri izobraževanju. Omenimo samo nekatere ciljne skupine : lastniki, ki
hočejo gospodariti z gozdom in ne morejo sami delati v gozdu; lastniki, ki hočejo
gospodariti z gozdom in želijo sami delati v gozdu; lastniki, ki že "vse znajo" in
ne rabijo nobene strokovne pomoči; lastniki, ki jih zanima vse v zvezi z gozdom,
a nimajo ekonomskega interesa za gospodarjenje; lastniki, ki jih gospodarjenje
z gozdom ne zanima, pričakujejo pa od gozda dohodek; lastniki, ki jim je
gozdarstvo dopolnilna dejavnost in nenazadnje imamo tudi lastnike, ki niso
zainteresirani za gospoda~enje s svojim gozdom.
Vsaka ciljna skupina lastnikov ima še dodatno notranjo heteregenost, zato
so zaradi izjemne številčnosti lastnikov gozdov in zelo pestre posestne ter
socialne strukture, potrebe lastnikov gozdov po izobraževanju zelo različne.
Ob splošnih trendih razvoja družbe in posameznikov se pri nekaterih ciljnih
skupinah zmanjšuje ekonomski pomen gospodarske funkcije gozda, narašča
pa pomen in vrednost splošno koristnih funkcij gozdov. Zato bo v prihodnje
morda najpomembnejša in najtežja naloga pri uresničevanju ciljev
gospodarjenja z gozdovi spodbujanje lastnikov k načrtovanemu povečanju
poseka lesa v zasebnih gozdovih . Les je strateško pomemben in kot obnovljivi
surovinski vir pridobiva na pomenu . Narašča tudi pomen gozdov pri preskrbi
s pitno vodo, pri varovanju pred erozijami in ujmami, zaradi bremen klimatskih
sprememb in blagodejnih učinkov za splošno zdravje celotne populacije .
Celostno obravnavanje pomena gozdov je zato nujno tudi za gozdne
posestnike, saj imajo v lasti kar tretjino Slovenije.
Pri zagotavljanju pogojev za pridobivanje znanja lastnikom gozdov smo se
v Sloveniji znašli v nerazumljivi situaciji . ZGS je po letu 1995 gradil
izobraževalno shemo za lastnike gozdov. Obseg izobraževanja, ki je strmo
naraščal do leta 1998, je zaradi omejenih finančnih sredstev pričel stagnirati.
Stagnacija že grozi z negativnimi trendi zmanjševanja. Poenostavljene formule
"izreži kar je zgradil ZGS : kopiraj na KGZ" že dve leti ne uspe razrešiti. V
formuli je samo ena bistvena spremenljivka - denar. V prispevku ne bomo
iskali možnosti za reševanje gordijskega vozla . Poskušali pa bomo z
dosedanjimi raziskovalnimi izsledki nanizati kar največ dejstev na 'tem področju
in vsem zastaviti vprašanje: "Ali se je kdo vprašal kolikšen obseg
izobraževanja je za lastnike gozdov dejansko potreben?" ln "razpotje"
v naslovu je mišljena kot dilema: več, enako, ali manj izobraževati lastnike
gozdov. Poleg te pa se odpira še dilema ali je smiselno koncentrirati
izobraževanje le v okviru ene institucije .
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2

IZOBRAŽEVANJE LASTNIKOV GOZDOV
IN TERMINOLOGIJA

2

EDUCATING PRIVATE FOREST WNERS AND TERMINOLOGY

Na področju izobraževanja odraslih se srečujemo z različnimi termini, ki jih
pogosto nehote zamenjujemo, zato za boljše sporazumevanje in medsebojno
razumevanje navajamo razlage nekaterih pogosteje uporabljanih pojmov.
Izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov spada v področje
izobraževanja odraslih. Zaradi zgodovinskih in drugih splošnih razlogov
področje močno določajo kulturni dejavniki in vplivi okolja. Pri izobraževanju
odraslih uporabljamo različne metode dela in organizacijske pristope in tudi
zelo različno terminologijo. Avtorji Unescove Terminologije so ugotovili, da
imajo v izobraževanju odraslih v različnih državah in tudi na različnih območjih
istih držav, isti izrazi različen pomen ali pa iste pojme označujejo z različnimi
izrazi (JELENC 1991 ). Zato navajamo nekatere termine, ki jih uporabljamo
tudi pri izobraževanju v gozdarstvu in še posebej med lastniki gozdov. Tudi
publikacija, ki je izšla pod okriljem FAO/ECE/ILO - Committee on Forest
Technology, Management and Training in opisuje gozdarsko izobraževanje v
nekaterih evropskih državah, najprej razjasni uporabljeno terminologijo
(MOSER STREHLKE 1996).
Izobraževanje odraslih (ad uit education) je vsaka organizirana in trajajo ča
komunikacija, namenjena učenju v skladu s potrebami in koristmi oseb, ki so
končale nepretrgan cikel začetnega izobraževanja v otroštvu. Visokošolsko
izobraževanje in pošolsko izobraževanje pred vstopom na trg dela se navadno
ne šteje za izobraževanje odraslih. Po Unescovem pojmovniku je v
izobraževanje odraslih vključeno tako formalno kot neformalno izobraževanje.
Formalno izobraževanje odraslih (formal adult education) je formalno
strukturirano in sekvenčne organizirano izobraževanje odraslih, v katerem
učenci sledijo izobraževalnemu programu, ki ga načrtuje in vodi učitelj. Cilj
izobraževanja je pridobitev formalno potrjenih izobraževalnih rezultatov, kot
so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna kvalifikacija. Neformalno
izobraževanje odraslih (informal adult education) je strukturirano,
sosledično organizirano izobraževanje za odrasle, ki ni namenjeno
pridobivanju formalnega izkaza, kot so spričevala, diploma, javno priznana
stopnja izobrazbe ali usposobljenosti, temveč je namenjeno zadovoljitvi
nekaterih drugih, navadno neposrednih interesov in potreb odraslega. Učenje
je namerno, učni proces pa ni strukturiran v obliki razredov pod vodstvom
učitelja, ki naj bi bil odgovoren za izobraževanje učencev, niti ni potrebno, da
bi se proces organiziral sosledično.
Pojem izobraževanje (education) označuje dejavnosti, ki so usmerjene
k razvijanju znanja, moralnih vrednot in razumevanja na vseh življenjskih
področjih, in je širši pojem od usposabljanja (training), kjer se sistematično
razvijajo spretnosti, znanja in vedenja za ustrezno opravljanje določenih nalog.
Razširjeni izobraževalni program (extension). Angleški izraz lahko
prevedemo v slovenščino le opisno in predstavlja oblike izobraževanja, ki
presegajo ustaljeni (redni) program izobraževalne dejavnosti neke
izobraževalne ustanove ali službe. To so dejavnosti, s katerimi se zmogljivost
teh ustanov ali služb uporabljajo za potrebe različnih uporabnikov na nekem
območju. Izobraževanje se lahko izvaja s krajšimi tečaji, seminarji, radijskimi
oddajami, televizijskimi programi, dopisnim izobraževanjem, strokovnimi
srečanji, delavnicami in s svetovanjem.
Mobilno usposabljanje (mobile training). Usposabljanje z učitelji in/ali
inštruktorji, ki so specifično usposobljeni in opremljeni za usposabljanje
kandidatov. Oprema se nahaja v prikolici, posebej prirejeni za mobilno
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usposabljanje na različnih lokacijah. Inštruktor za odrasle (trainer) je oseba,
ki vodi usposabljanje za čim hitrejše obvladovanje določenega dela ali naloge.
Svetovalec (facilitator), tudi pospeševalec, je oseba, ki je usposobljena, da
pomaga učencu ali skupini učencev pri opredelitvi njihovih učnih ciljev in pri
izbiri ustrezne strategije za njihovo uresnicitev. Ponekod zasledimo prevod
ang. besede facilitator v slo . kot moderator, predvsem v smislu usmerjavalca
razprav v participativnih skupinskih procesih v demokraciji .
Študijski krožek (study circle, study group) predstavlja skupina ljudi, ki
se redno sestajajo zaradi določene teme ali problema. Študijski krožek nima
učitelja s specializiranim znanjem teme ali problema, ki se v krožku obravnava,
lahko pa ima vodjo , ki je usposobljen za vodenje skupine. Delavnica
(workshop) je sestanek oz. srečanje, ki daje osebam s podobnim zanimanjem
ali problemi možnost, da se srečajo s strokovnjaki za določena področja in
neposredno od njih pridobijo znanje in se tudi praktično urijo. Demonstracija
je metoda izobraževanje, pri kateri se udeležencem nazorno prikazuje kaka
učna vsebina ali problem. Temelji na čutnem zaznavanju in doživljanju
predstavljenih dejstev. Pri tem se uporabijo različna sredstva : deli narave,
predmeti, didaktično oblikovani predmeti (modeli, slike, risbe) dinamična
vidna, slušna in kombinirana sredstva (slušne kasete, film, televizija, video,
računalnik) in tudi dejavnost (resnična ali izpeljana kot poskus). Tečaj je oblika
izobraževanja, pri kateri se učna vsebina podaja udeležencem sistematično ,
izčrpno in po zahtevanem zaporedju. Svetovanje je oblika dela kjer
strokovnjak pomaga drugim reševati probleme. Pomoč obsega dajanje
nasvetov in podatkov. Svetovanje označujejo kot vezni člen sodobnega
izobraževanja odraslih. S svetovanjem lahko pri odraslih zbudimo zanimanje
za pridobivanje bolj poglobljenega znanja. Strokovno svetovanje, ki ga opravlja
ZGS, je najpogostejša oblika izobraževanja lastnikov gozdov.
Svetovanje je proces, ki ga po Zakonu o gozdovih morajo opravljati gozdarji
ZGS. V 17. čl. je opredeljeno svetovanje kot aktivnost gozda~a v odnosu do
lastnika pri skupni izbiri drevja za posek in pred izdajo odločbe v upravnem
postopku . Strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov pa je tudi
ena od dejavnosti javne gozdarske službe, ki jih izvaja ZGS (50. čl.). Zakon
v 56 . čl. pravi, da ZGS skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje
(prosvetljevanje ~ s poučevanjem, izobraževanjem prizadevati si, da bi kdo
mislil, delal brez predsodkov, razumno- SSKJ) lastnikov gozdov.
Usposabljanje je predvsem pridobivanje praktičnih veščin za opravljanje
določenega dela (sečnja in izdelava dreves, različne vrste spravila, opravljanje
vrste gojitvenih del, dela pri varstvu gozdov, vdrževanje vlak ... ).
Prosvetljevanje Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga: s
poučevanjem, izobraževanjem prizadevati si, da bi kdo mislil, delal brez
predsodkov, razumno .
Predvsem je potrebno razlikovati tudi pojma med znati (praktično narediti)
in vedeti (kako teoretično narediti). Če nekdo ve, kako narediti, še ne pomeni,
da zna to tudi praktično izvesti. Zelo poveden in tudi nekoliko hudomušen je
pregovor: "Kdor ne zna pa uči" .
Nekateri termini so znani bolj, drugi manj. Zelo dolgo pa se stroka že
zaveda, da lastniki za delo v gozdu potrebujejo znanje in za pridobitev tega
tudi primerno organizirano izobraževanje . Nekatere usmeritve stroke po letu
1970, raziskava izobraževanja lastnikov gozdov v devetdesetih 'ter stanje v
zadnjih letih je prikazano v naslednjem poglavju.
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3

IZOBRAŽEVANJE LASTNIKOV GOZDOV PO LETU 1970

3

EDUCATING PRIVATE FOREST OWNERS SINCE 1970

3.1 Odnos stroke do izobraževanja lastnikov

pred letom 1990
3.1 Attitude of the forestry profession towards
educating forest owners before 1990
Iz nekaterih prispevkov v tem obdobju lahko razberemo, da se je gozdarska
stroka močno zavedala pomena ustreznega izobraževanja za lastnike gozdov.
Izobraževanje lastnikov gozdov pred letom 1990 je bilo močno povezano s
takratno organiziranostjo gozdarstva (14 gozdnogospodarskih organizacij)
in organiziranostjo lastnikov gozdov v obratih za kooperacija. Dejanska
realizacija je bila močno prepuščena posameznim gozdarskim organizacijam
in predvsem posameznikom, ki so v teh organizacijah delovali. Kljub večkrat
poudarjenim in zapisanim potrebam po pripravi enotnih programov za
usposabljanje lastnikov gozdov, je bilo tudi to prepuščeno posameznim
organizacijam. Na nivoju Slovenije ni bilo enotnega programa izobraževanja
za zasebne lastnike gozdov. Predpostavljamo pa, da je bilo tudi sredstev za
izobraževanje premalo .
V politiki in srednjeročnem programu razvoja gozdarstva za obdobje 1971197 5 so o izobraževanju gozdnih posestnikov zapisali naslednjo vsebino (ZIT
1972):
"Uresničitve načrtovanega razvoja gozdarstva si ni mogoče predstavljati
brez sodelovanja kmečkih gozdnih posestnikov. Nepoučen gozdni
posestnik je zaviralni, poučen gozdni posestnik pa pospeševalni faktor v
gozdarstvu . ... V tej zvezi je potrebno :
- Zagotoviti močnejšo usmeritev gozdnih posestnikov na gozdarstvo z
večjim poudarkom o vlogi in pomenu gozdov že v njihovem osnovnem
izobraževanju.
- V ta namen morajo biti izdelani enotni programi, njihovo osvajanje pa
prilagojeno krajevnim razmeram. Učni programi morajo sloneti na psihološko
proučenih metodah, znanje pa docirano na sodobni strokovni ravni. Teorija in
praksa morata pri tem iti z roko v roki. Z drugimi besedami, gozdarstvo si mora
pridobiti zaupanje pri gozdnem posestniku, ki ga ni po svoji krivdi izgubilo.
- Gozdna gospodarstva naj preko svojih centrov za izobraževanje
delavcev, ter v sklopu skupnega republiškega šolskega centra, prevzamejo
skrb za praktično usposabljanje gozdnih posestnikov pri izvajanju vseh del v
gozdu, ter v ta namen organizirajo tudi nasvetovalno službo za gozdne
posestnike . Vsa ta prizadevanja morajo biti vključena in tvoriti sestavni del
enotnega sistema izobraževanja v republiki".
V uvodnem prispevku ob 25-Jetnici visokošolskega študija gozdarstva v
Sloveniji, leta 1975, so se pod ugotovitve in sklepe osmih gozdarskih
študijskih dni (GozdV, 1975/4) podpisali CAJNKO, FUNKL in MLINŠEK.
Osrednja tema posveta je bila "Izobraževanje in vloga kadrov kot faktor razvoja
in napredka gozdarstva". Zaradi še danes zanimivih ugotovitev in sklepov
navajamo vsebino, ki je obravnavala izobraževanje lastnikov gozdnih
posestnikov (GozdV, 1975/4, str. 163-164):
"Program izobraževanja za gozdne posestnike, ki naj ga sestavijo ali
dopolnijo, če ga že imajo, vse gozdno-gospodarske organizacije, zlasti pa
obrati za kooperacija, mora zagotavljati predvsem:
- točno opredeljene izobraževalne smotre;
- kontinuiranost in stalnost izobraževalnega dela in na osnovi prakse
postopno izboljševanje programa;
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- upoštevanje družbenih in gospodarskih značilnosti določenega
gozdnogospodarskega območja, ki se močno spreminjajo na majhnem
prostoru;
- ureditev financiranja izobraževanja gozdnih posestnikov.
. . . Prvine izobraževanja, s katerimi se gozdarski kadri vseh profilov
usposabljajo za delo s kmeti na sodobnih osnovah, je treba vnesti v učne
programe zlasti na gozdarski fakulteti in gozdarski tehniški šoli. S tem bodo
realizirani sklepi, ki so bili v tej zvezi sprejeti pred 6 leti. Odgovorna nosilca
za realizacijo tega sklepa sta gozdarska fakulteta in gozdarska teh niška šola .
. . . Izobraževanje gozdnih posestnikov je potrebno razširiti in podrediti določbi,
ki izhaja iz zakona o gozdovih, s katero imajo kmetje prednostno pravico pri
opravljanju gozdarskih del.
Izobraževanje naj zajame vse panoge gozdne proizvodnje, usposabljajo
pa naj se zlasti tisti gozdni posestniki, ki jim je dohodek iz gozda dopolnilo
dohodka.
Pri strokovnem delu izobraževanja gozdnih posestnikov naj bi bolj kot doslej
uskladili poglede na sodobne gozdnogojitvene probleme, ter v večji meri
prikazali gospodarske prednosti integralnega in medparcelnega gospodarjenja. Tako bi omogočili, da bi gozdni posestniki postali stalnejši sodelavci
pri gospodarjenju z gozdovi ter tudi prostovoljni izvajalci številnih in strokovno
zahtevnih negovalnih ukrepov v zasebnih gozdovih.
Intenzivneje kot doslej naj bi se za izobraževanje kmetov uporabljali
sredstva javnega obveščanja, kot so na primer strokovni tiski, Kmečki glas,
radio in zlasti televizija.
Kompleksno izobraževanje kmetov in ukrepe ob širše zasnovan ih razvojnih
programih je treba sprejeti v soglasju z vsemi, ki se zanimajo za to; s kmeti,
gozdarskimi in kmetijskimi organizacijami, z industrijo, izobraževalnimi
institucijami, občinskimi skupščinami in krajevnimi skupnostmi, ki naj
prevzamejo poleg svojih obveznosti iz programov še vlogo usklajevalcev z
vsemi tistimi, ki sodelujejo ali naj bi sodelovali pri obnovi podeželja".
Ugotovitve in sklepi iz leta 1975 so aktualni še danes. Petnajst let kasneje,
leta i 987, v Zborniku ob štirideseti obletnici biotehniške fakultete - VTOZD
za gozdarstvo, so bili zasebni gozdovi obravnavani v dveh prispevkih. V prvem,
je obravnavana vloga in pomen zasebnih gozdov v Sloveniji (POGAČNIK 1987)
in ne omenja izobraževanja. V drugem članku, ki se nanaša predvsem na
problematiko celostno obravnavanosti kmetijstva in gozdarstva na hribovskih
kmetijah, je avtor (KUMER 1987) zaobjel tudi problematiko izobraževanja za
kmete:
" ... Zato v bistvu kmetu ni treba pomagati na ureditvi vprašanj materialne
in socialne varnosti tako, da bi se počutil podpiranega, pač pa mu moramo
pomagati z znanjem in tehnološkimi dosežki in ga preusmerjati v intenzivno,
specializirano proizvodnjo ter v dopolnilne dejavnosti (turizem, primarna
predelava lesa, ... ).... Vzporedno s proizvodnimi resursi nastopa vprašanje
demografske situacije. Danes smo na stopnji, ko moramo zaustaviti proces
deagrarizacije, ko ne smemo izgubiti nobenega kmečko-aktivnega prebivalca
več, če hočemo dolgoročno dosegati zastavljene cilje. Ob tem pa je nadvse
pomembno: kako širiti znanje tem ljudem in jim z umnim proizvodnim načinom
zagotavlajti stabilne in dovolj visoke dohodke? Poseben problem postaja
nasledstvo, kajti če kmetija nima naslednika ni koga za izobraževati in ni motiva
za povečane dohodke kmetije". (podč. avtor)
Že naslednje leto 1988 je bilo posvetovanje Zveze društev inženirjev in
tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije z naslovom: Izobraževanje odraslih
kot strateški dejavnik pospeševanja našega družbenega in tehnološkega
razvoja. ž:e v uvodu je bilo zapisano: "Posebno zanimivo pa bo slišati kako so
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izobraženi (ali se izobražujejo) gozdni posestniki , v katerih posesti je dve
tretjini slovenskih gozdov" . Kljub pozornemu pregledu prispevkov je o tem
nekaj napisal le vodja službe za izobraževanje na Gozdnem gospodarstvu
Maribor (BARTOL 1988). Med oblikami izobraževanja je pod točko 5
zapisano : "Vsako leto, skupno s kmetijci, izvajamo za posamezne dele
območja varstveno izobraževanje za gozdne posestnike. Izobraževanje zajema
varno delo s traktorjem in motorno žago". V nadaljevanju je med zavore v
izobraževanju uvrstil tudi otežkočeno ali celo onemogočeno strokovno delo
na majhni privatni gozdni posesti .
Žal, kljub obetajoči napovedi v Uvodu posveta, da bomo končno kaj več
lahko izvedeli o gozdarskem izobraževanju gozdnih posestnikov, je bilo to
vse v tem zborniku na 130 straneh. Ustrezna izhodišča in utemeljitev potreb
po izobraževanju, ki so jih že leta 1975 zapisali Cajnko, Funk! in Mlinšek,
očitno niso našla primernih poti za uspešnejše izobraževanje gozdnih
posestnikov.
Seveda so se na posameznih gozdnogospodarskih organizacijah trudili z
gozdnimi posestniki vsak po svoje, obe gozdarski izobraževalni instituciji pa
tudi . Utečen ritem prenosa znanja s "Študijskimi dnevi" in podiplomsko
izobraževanje je teklo in še teče svoj ritem, kljub temu, da je na omenjenem
posvetu avtor uvodnega prispevka (JELENC 1988) opredelil problem našega
izobraževalnega sistema: "Šolo privilegiramo kot temeljnega, pogosto celo
izključnega izvajalca izobraževanja odraslih, kar je v nasprotju z naravo in
značilnostmi izobraževanja odraslih v sodobnih razmerah (bolj kot mreža
institucij je to mreža programov, ki jih izvajajo zelo različni izvajalci, za katere
ne zahtevamo vedno uradnih verifikacij in pedagoških kvalifikacij) . Vso
pozornost posvečamo izobraževanju in zapostavljamo učenje; dejansko pa
je izobraževanje le določen tehnološki oziroma izvedbeni postopek učenja,
najširši nad redni pojem pa je v resnici učenje.··

3.2 Raziskave o izobraževanju lastnikov gozdov
3.2 Reasearch on educating forest owners
V raziskavi Gozdarskega inštituta Slovenije smo v okviru projekta Pridobivanje
lesa v zasebnih gozdovih Slovenije v drugi polovici devetdesetih poleg analize
tehnologij pridobivanja lesa v zasebnih gozdovih in nezgod pri delu proučili
tudi obseg in oblike izobraževanja lastnikov gozdov od začetka leta 1980 do
konca leta 1987 (MEDVED 1989). V raziskavi je sodelovalo 12 (od 14)
gozdnogospodarskih organizacij in 27 (od 41) temeljnih organizacij
kooperantov. Gozdarske organizacije, ki so se odzvale v raziskavi, so za
gozdne posestnike organizirale 267 predavanj (33 letno), 131 demonstracijskih prikazov (16 letno), 129 tečajev (16 letno) in 50 ekskurzij (6
letno}. Skupno število udeležencev pa je bilo naslednje: predavanja 7.593
(949 letno), demonstracije 3.132 (391 letno), tečaji 1.619 (202 letno) in
ekskurzije 3.700 udeležencev (462 letno}. Ob predpostavki, da so
organizacije, ki se v raziskavi niso odzvale, izvajale prenos znanja podobno,
bi navedene številke lahko povečali za tretjino in dobili oceno razmer za
Slovenijo.
Realno sliko intenzivnosti izobraževanj je dala primerjava s številom aktivnih
posestnikov, to je samo tistih, ki so se vključevali v gozdno proizvodnjo na
območjih organizacij, ki so poslala odgovore. Letni obseg izvedenih oblik
izobraževanj smo delili s številom teh posestnikov in izračunali pogostnost
udeležbe. Gozdni posestniki bi se ob zgoraj navedenem številu udeležencev,
tako da vsak pride enkrat, zvrstili na tečajih v 434 letih, na demonstracijah v
227 letih in na predavanjih v 93 letih . Če seštejemo vse tri omenjene oblike
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izobraževanja bi se gozdni posestniki zvrstili v 57 letih. Največ izobraževalnih
vsebin je bilo namenjeno sečnji in s pravilu .
Podatke iz raziskave za Slovenijo smo primerjali s Švedsko (NILSSON,
M . 1987), kjer so imeli v letih 1985/86 na različnih oblikah izobraževanj kar
114 .000 udeležencev ali praktično polovico aktivnih posestnikov v dveh letih,
kar pomeni, da je aktivni posestnik na Švedskem prišel na izobraževanje v
povprečju vsaka 4 leta. Za prenos znanja so porabili 25.600 delovnih dni,
od tega 13.200 za individualno delo z lastniki. Struktura vsebinskih sklopov
je bila naslednja: osnovanje sestojev 16 %, nega sestojev 7 %, pridobivanje
in de!o v gozdu 31 %, obvejevanje in varstvo gozdov 5 %, gradnja in
vzdrževanje cest 6 %, varstvo narave 2 %, gozdne inventure in načrtovanje
33 %. Na osnovi teh številk in takratnega števila nezgod v zasebnih gozdovih
na Švedskem (11-krat manj smrtnih kot pri nas), se je njihova vlada odločila,
da mora biti ob načrtovanem večjem pridobivanju lesa zmanjšano število
poškodb lastnikov gozdov pri delu , kar pa se mora doseči z več izobraževanja
in urjenja na področju pridobivanja, varnosti in zdravja.
Na koncu analize izobraževanja lastnikov gozdov smo pred trinajstimi
leti zapisali (MEDVED 1989, str. 80) naslednje ugotovitve:
- vseh oblik izobraževanj je premalo;
- potreben je prehod od ekstenzivnih k intenzivnim oblikam
izobraževanj;
- kmetu oz. aktivnemu gozdnemu posestniku je potrebno dati možnost,
da za pomoč pri lastnem izpopolnjevanju dobi inštruktorja;
- na nivoju republike je potrebno sprožiti široko akcijo, ki bo na eni
strani poudarjala nevarnosti gozdnega dela (z interpretacijo nezgod), na drugi
pa sistematično začrtati sistem izobraževanja za gozdne posestnike;
- potrebno je zagotoviti ustrezne materiale (literaturo in filme), ki bodo
v pomoč izvajalcem izobraževanj.
Naslednja raziskava je bila narejena leta 1990, ko smo anketirali 865
lastnikov gozdov in jih vprašali ali potrebujejo več znanja za delo v gozdu in
strokovno pomoč pri gospodarjenju z gozdom (MEDVED 1991 ). Del teh
rezultatov smo predstavili tudi na posvetovanju o gozdarskem izobraževanju,
ki ga je organizirala Zveza gozdarskih društev Slovenije leta 1994 (MEDVED
1994). Večji gozdni posestniki in mlajši lastniki gozdov so izrazili večji interes
tako za izobraževanje kot tudi za strokovno pomoč pri gospodarjenju z
gozdom . Z večanjem pomena dohodka iz gozda je naraščal tudi interes za
izobraževanje in svetovanje .
Leta 1993 smo izvedli raziskavo o usposobljenosti gozdnih posestnikov
na delu vzorca iz leta 1990, vendar z manjšim številom (n = 60) . Rezultati
odgovorov lastnikov gozdov na vprašanje, če potrebujejo več znanja za delo
v gozdu, so bili precej različni kot leta 1990, kajti enako vprašanje smo jim
postavili po končanem reševanju '1esta znanja o gozdarstvu''. Kar 73% jih je
odgovorilo da potrebujejo več znanja, kar je bila tretjina več kot tri leta prej.
Ta ugotovitev je pomembna zaradi tega, ker kaže kako pomemben je pravi
metodološki pristop pri mnenjskih raziskavah in kasneje tudi pri interpretaciji
rezultatov. Večji interes lastnikov za izobraževanje lahko pripišemo predvsem
temu, da smo jim vprašanje postavili po reševanju testa o poznavanju različnih
gozdarskih tem. Analiza pravilnih odgovorov lastnikov gozdov na vprašanja
(ŠUŠTERŠIČ 1994) je pokazala, da so večji interes po usposabljanju izrazili
tisti, ki so pokazali več znanja.
Mnenja lastnikov gozdov o njihovi usposobljenosti smo analizirali tudi v
raziskavi leta 1995 (WINKLER 1 MEDVED 1996, MEDVED 2000) na vzorcu
926 lastnikov na območju celotne Slovenije in nazadnje leta 2002 predvsem
pri večjih gozdnih posestnikih. Zadnji zbrani podatki še niso obdelani, lastniki
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so bili izbrani iz vzorca za leto 1995, kar bo omogočalo neposredne primerjave.
V maju 2002 je bila opravljena tudi raziskava v potrebah lastnikov o izobraževanju
v okviru lokalne skupnosti Solčava. V začetni fazi uvajanja tečajev za lastnike
gozdov smo spremljali tudi odzive udeležencev (MEDVED, BEGUŠ 1997).

3.3 Izobraževanje lastnikov gozdov po letu 1990
3.3 Educating forest owners since 1990
V času temeljitih sprememb v naši državi in reorganizaciji gozdarstva, je izobraževanje
lastnikov gozdov povsem zamrlo (1988- 1995). Novi Zakon o gozdovih je leta
1993 postavil temeljna izhodišča za izobraževanje lastnikov gozdov.
Večina del v gozdu se po Pravilniku o varstvu pri delu v gozdarstvu že od
leta 1979 (Ur. l. SRS, št. 15/79, 3.čl.) šteje za dela s povečano nevarnostjo.
To dejstvo novodobna gozdarska zakonodaja nikjer ne opredeljuje in lahko
bi sklepali, da v skladu z vsebinami smatra, da so za dela v gozdu usposobljeni
vsi lastniki gozdov, saj (ZG/ 1993, čl.19 11) decidirano navaja "Dela v svojem
gozdu lahko opravlja lastnik gozda, pri tem pa mu lahko pomagajo njegovi
zakoniti dediči ter njihovi zakonci in druge fizične osebe v obliki med sosedske
pomoči". V nadaljevanju istega člena je opredeljeno, da dela v gozdu lahko
opravljajo tudi za ta dela registrirane fizične in pravne osebe (izvajalci), ki
izpolnjujejo predpisane pogoje. Minimalne pogoje je za izvajalce kasneje
predpisal minister: Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci gozdnih del v gozdovih, Ur. l. RS 35/94. Pogojev za opravljanje del
v lastnem ali sosedovem zasebnem gozdu se ni lotil nihče. Z izobraževanjem
lastnikov gozdov se je začel sistematično ukvarjati ZGS leta 1995. V
operativnem delu Programa razvoja gozdov v Sloveniji je bila zapisana
dinamika izobraževanja gozdnih posestnikov in načrtovana višina potrebnih
sredstev (preglednica 1).
Leto 1 Year
Trajanje izobraževanja 1 Duration of educating
Dvodnevni seminarji 1 Two-day seminars
Sečnja, spravilo, varno delo
(15-25 udeležencev)
Cutting, skidding, safety at work
(15-25 participants)
Enodnevni seminarji 1 One-day seminars
Sečnja, spravilo, varno delo
(do 30 udeležencev)
Cutting, skidding, safety at work
(tili 30 participants)
Nega in varstvo gozdov
(do 20 udeležencev)
Tending and protection of the forests
(tili 20 participants)
Potrebna sredstva za
izvedbo seminarjev (v SIT)
Necessity means for the
seminws (in SIT)
Predvideno skupno število udeležencev
Planned number of the participants
Predvideno število izobra-"ževalnih dni
Planned day~ of educating
Povprečno sredstev
za izobraževalni dan 1 udeleženca (Sin
Planned means for educating
dayjparticipant (SIT)
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1995

1996
število seminarjev

Preglednica 1: Program dina-

mike organizacije seminarjev za
gozdne posesinike v okviru
programa ZGS (Program razvoja

gozdov, MKGP 1997, str. 57)
Table 1: Program me planning
of seminars for forest owners
in the framework of ZGS programme (Forest Development
Programme, MAFF 1997, p. 57)
1997

2000

1 Number of the seminars

5

10

15

15

15

30

45

45

30

90

90

90

10.000.000

24.000.000

30.000.000

30.000.000

1.150

2.900

3.450

3.450

60

130

165

165

8.000

7.742

8.000

8.000
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Grafikon 1: število udeležencev na tečajih ZGS v letih 1995- 2001 na področju pridobivanja lesa (Letna poročila ZGS)
Graph 1: Number of participantsin courses organized by ZGS from 1995- 2001 in the sphere of wood production
(Annual Reports of ZGS)
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Po načrtu iz Programa razvoja gozdov naj bi bilo izobraževanje zasebnih
lastnikov gozdov dokaj ekstenzivno kljub temu, da se 3.450 udeležencev v
enem letu na prvi pogled zdi veliko . To je celo 1, 7 -krat več kot se jih letno
poškoduje v gozdovih . Ob tako načrtovani intenzivnosti izobraževanj in
ob predpostavki, da je aktivnih samo polovica lastnikov pri delu v
gozdu, bi prišel na vrsto vsakdo Je enkrat v aktivnem življenjskem
obdobju.
ZGS je leta 2000 na seminarjih in tečajih (sečnja, spravilo, gojenje in
varstvo) usposabljal 2.799 lastnikov gozdov (81 %načrtovanega iz programa
razvoja gozdov), od tega 830 na področju gojenja in varstva gozdov, ostale
pa na področju pridobivanja. Pri slednjih je bilo 76% izvedenih izobraževanj v
sodelovanju s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne.
Ekskurzij, predavanj, demonstracij in ostalih oblik izobraževanja se je
udeležilo nadaljnjih 2.243 lastnikov. Poleg tega je bilo v letu 2000 izdanih
več kot 56.000 odločb. Predpostavljamo, da jih je bilo več kot 50.000 izdano
zasebnim lastnikom gozdov, pri tem pa je opravljeno tudi svetovanje lastnikom
gozdov. V nadaljevanju prikazujemo število udeležencev na tečajih s področja
pridobivanja lesa v obdobju od leta 1995 do leta 2001, ki jih organizira ZGS.
število udeležencev je do leta 1988 strmo naraščalo, po tem obdobju pa
se je ustalilo med 1. 700 in 1.900. Največ udeležencev varnega dela z
motorno žago je bilo l. 1998 in sicer 825. Varnega dela s traktorji se je
udeležilo največ 567 lastnikov in sicer leta 1999 . V zadnjih štirih letih
(1998-2001) se je izobraževalo največ lastnikov gozdov doslej v Sloveniji.
Rezultati velikih prizadevanj za večjo izobraženost lastnikov _gozdov pa se
zaradi izredno velikega števila lastnikov gozdov zaenkrat ne odražajo v
zniževanju števila nezgod.
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4

NEZGODE PRI DELU V ZASEBNIH GOZDOVIH IN
STROŠKI NEZGOD

4

ACCIDENTS AT WORK IN PRIVATE FORESTS AND ACCIDENT
COSTS

O nevarnosti dela v gozdu najbolj prepričajo številke. Za zadnjih 20 let, od
leta 1981 do leta 2000 , imamo podatke za 253 smrtn ih nezgod in jih
sistematično zbiramo na Gozdarskem inštitutu Slovenije že petnajst let .
Največ , skoraj dve tretjini (154) , je bilo smrtnih nezgod pri sečnji. V letih
1994 do 1996 podatki niso popolni, tako da je dejansko število tragičnih
primerov verjetno še nekaj višje .
V primerjavi s tujimi državami, je pogostnost nezgod v Sloveniji nekajkrat
višja. Skoraj za vsakih 100.000 m3 posekanega lesa je bilo izgubljeno eno
človeško življenje. Smrtni primeri pa niso edina temna plat nezgod pri delu v
gozdu. V Avstriji, kjer imajo zaradi posebne oblike zavarovanja lastnikov gozdov
zelo natančne podatke o vseh ostalih nezgodah, predstavljajo smrtne nezgode
le okoli O, 7% vseh nezgod. Tragičnost posledic gozdarskih nezgod povečuje
visok delež invalidnosti. Tuje statistike in tudi domače raziskave kažejo, da
ima kar 10-15 % poškodovanih trajne posledice zaradi nezgod pri delu v
gozdu. Na osnovi tega lahko ocenjujemo kakšna je skupna bilanca nezgod

Grafikon 2: število nezgod na 100.000 m3 poseka in velikost gozdne posesti
Graph 2: Number of accidents per 100.000 m3 of cul timber and size of forest property
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Grafikon 3 : Struktura nezgod v
zasebnih gozdovih od leta 1981
do leta 2002 po dnevih
Graph 3: Strue ture of accidents
in privateJy owned forests from
1981 to 2002 in terms of_days
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Grafikon 4 : število smrtnih nezgod pri gozdarskih opravilih v slovenskih zasebnih gozdovih v obdobju od leta 1981 do
leta 2000 (nepopolni podatki od leta 1994 do leta 1996)

Graph 4: Number of tata/ accidents in forestry work in privately owned Slovene forests from 1981 to 2000
(incomplete data from 1994 to 1996)
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pri delu v naših gozdovih: Pri poseku vsakih 100.000 m 3 lesa v zasebnih
gozdovih je zaradi posledic nezgod 140 poškodovanih, od tega jih
ima 14-21 trajne posledice ali celo invalidnost in eden od poškodovanih tudi umre.
Rezultati domačih raziskav kažejo, da so pri lastnikih z manjšo gozdno
posestjo (do 5 ha gozda) nezgode, preračunane na količino posekanega
lesa, kar štirikrat bolj pogoste kot pri tistih z veliko posestjo (15 ha in več
gozda) . Tak rezultat je posledica predvsem slabše izurjenosti in izkušenosti
pri delu ter pomankljive opremljenosti z varovalnimi sredstvi in stroji za delo.
Grafikon 2 prikazuje pogostnost nezgod v zasebnih gozdovih v
odvisnosti od velikosti povprečne posesti zasebnih gozdov. Za Slovenijo smo
podatke dobili iz dveh raziskav, ki vsebujeta anketiranje lastnikov gozdov.
Podatki za Odenwald so iz Nemčije, kjer so v posebnem projektu ugotavljali
učinke šolanja lastnikov gozdov. Program teh tečajev je bil tudi osnova za
pripravo programa dvodnevnih tečajev o varnem delu pri sečnji, z izvajanjem
katerih smo v Sloveniji pričeli leta 1995.
Rezultati v grafikonu kažejo, da smo pri nezgodah daleč pred Evropo, žal
v negativnem smislu. Posebej pomenljivo sliko o nezgodah v slovenskih
zasebnih gozdovih predstavlja razporeditev nezgod po urah v dnevu in dnevih
v tednu. Iz podatkov o času nezgode smo ugotovili, da se le tretjina nezgod
zgodi ob delavnikih dopoldne (34 %). Slaba tretjina jih je od delavnikih
popoldne (30 %). Preostala krepka tretjina pa se primeri konec tedna (sobote
24 % in nedelje 12 %).
Vsaka poškodba ima tudi ekonomske posledice . Stroške nezgod, ki jih
utrpi neka družba zaradi posledic poškodb smo povzeli po našem izračunu
iz leta 1996 (MEDVED 1996) in jih preračunali v aktualno evropsko valuto.
Po metodi ILO nezgode ocenjujemo s številom izgubljenih delovnih dni. Tako
za smrtno nezgodo upoštevamo 7.500 dni (v našem izračunu smo jih
upoštevali 6.000) , za vse ostale nezgode pa glede na njihovo resnost
upoštevamo število izgubljenih delovnih dni. Zaradi poenostavitve pri izračunu
smo upoštevali za vsako poškodbo 20 izgubljenih delovnih dni in faktor 7,5
ki upošteva poleg dejansko izgubljenih delovnih dni še stroške zdravljenja in
ostale družbene stroške povezane z nastankom poškodbe. Vsaka nezgoda
ima poleg vrste socialno psiholoških posledic za poškodovanca in njegovo
družino, tudi materialne posledice, ki poleg že omenjenih posledic zadevajo
tudi širšo družbeno skupnost. Izgubljeni delovni dan smo vrednotili s 60
EURO.
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Preglednica 2 : Letni stroški nezgod pri delu v zasebnih gozdovih po nemški in prilagojeni ILO metodi

Table 2: Annual costs of accidents at work in private torests according to German and adapted ILO method

Država
State

Število
vseh nezgod
težkih 1 smrtnih

Letni posek
lesa

Number of: alf
accidents, Grievius
harm/ Fataf

Annual
cut
000 m3

Slovenija
Slovenia
Avstrija
Austria
Nemčija

Germany
švedska
Sweden

2000
300 1 15
2891
448 1 20 ,9
12486
19351 41
1005
155 1 10

Skupni stroški nezgod
Nemška
metoda
German
method
000 EURO

Prilag0jena
ILO metoda
Adopted ILO
method
000 EURO

Stroški nezgod 1 1 m3
Nemška
metoda
German
method
EURO/m 3

Prilagojena
ILO metoda
Adopted ILO
method
EURO/m 3

1.500

18 .735

22.950

12,5

15,3

5 .817

27.090

33.355

4,6

5,7

19.200

90.484

126.765

4,7

6,6

12.600

10.613

12.379

0,8

1 ,O

Pri drugem izračunu so stroški nezgod vrednoteni po nemški metodologiji .
Poleg osebnih stroškov (zdravljenje, izguba zaradi odsotnosti iz dela, trajne
posledice za zdravje, .... ) se za skupne stroške posledic upoštevajo tudi
stroški za popravila poškodovane opreme ali nakup nove, stroški policije,
pravni stroški in stroški zavarovanja . Upoštevali smo samo vrednosti, ki jih
upošt,evajo za osebne stroške nezgod (v EURO 1 poškodbo) : smrtne
poškodbe - 540.000, težke poškodbe 25.000 in lažje poškodbe 1. 900.
Prilagojena metoda ILO daje nekoliko višje ocene stroškov nezgod . Ob
predpostavki, da je povprečna cena lesa 50 EURO/m 3 , v Sloveniji
predstavljajo škode zaradi nezgod od 114 do skoraj 1/3 vrednosti letne
proizvodnje poseka v zasebnih gozdovih, v Avstriji in Nemčiji približno 1/10
in na Švedskem 1/50. Ob tem je potrebno poudariti, da ti stroški niso samo
breme lastnikov ampak celotne družbe . V državah, ki jih primerjamo s
Slovenijo, vlagajo precejšnja sredstva v izobraževanje lastnikov gozdov. Ce
nekoliko karikiramo : toliko kot oni več vlagajo v preventivo, toliko več mi
izgubljamo s kurativo.
Napredne družbe so že zdavnaj spoznale, da je bolje investirati državni
denar za izobraževanje, kot pa za odpravljanje posledic poškodb. Zato nas
na tem področju v Sloveniji čaka še trdo delo, za kar pa bo nujno potrebna
podpora države. Vsekakor pa moramo izkoristiti izkušnje in znanje iz držav,
ki imajo na področju izobraževanja tradicijo in uspehe, zato tudi rezultati ne
bi smeli izostati.

5

TUJE IZKUŠNJE PRI IZOBRAŽEVANJU ZASEBNIH
LASTNIKOV GOZDOV

5

FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATING FOREST OWNERS

Gozdna posest lastnikov v drugih evropskih državah, ki delajo v gozdu sami,
je primerljiva z razmerami pri nas. Pri večjih lastnikih gozdov marsikje že
uporabljajo strojno sečnjo in najemajo delavce za opravljanje storitev pri
pridobivanju lesa. Zaradi velikega števila nezgod pri delu v gozdu so veliko
vlagali v usposabljanje lastnikov gozdov in razvili različne oblike izobraževanja.
V Nemčiji so v deželi Hessen v letih 1989 do 1994 izvajali projekt
"Odenwald" (PAUSCH 1997). Pobudnik projekta je bilo združenje lastnikov
Goz:dV 60 (2002) 3
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Preglednica 3: Ključne ugotovitve projekta ,.Qdenwald«
Table 3: Key findings of the ''Odenwald" project
--

,----

Število nevarnih situacij 1 uro pri sečnji
No. of dangerous situations 1 hour at cutting
Število nezgod 1 10.000 ur dela
No. of accidents 1 1O. 000 hours of work
število nezgod 1 10.000 m 3 poseka
No. of accidents 1 10.000 m 3 cutted wood
Nesposobnost za delo po nezgodi (dni)
lncapability to work after accident (days)
Zavarovalnine 1 nezgodo v EURO
Insurance 1 accident in EURO
Povprečna velikost gozdne posesti (ha)
Average size of forest property (ha)

Usposabljani
Trained

Neusposabljani
Not trained

4,5

9,1

0,7

3,1

2,0

11' 7

16,5

24,6

800,0

1200,0

2,6

6,9

gozdov. Povprečna velikost zasebne gozdne posesti v območju kjer je potekal
projekt, je velika 3 ha. Opravili so preko 4.000 anketirani v različnih časovnih
obdobjih in zasledovali posledice vpliva usposabljanja. Lastnike gozdov so
usposabljali za varno delo pri sečnji z mobilno šolo in dvodnevnim tečajem .
Mobilno enoto sestavljata težje terensko vozilo in prikolica, ki ima osem
prostorov za udeležence in za učitelja . Stroški tečaja, ki so jih izračunali tako,
da so upoštevali vrednost mobilne enote in opreme ter plačo učitelja , so se
na koncu gibali okoli 300 EURO 1 udeleženca.
Rezultati petletnega spremljanja lastnikov gozdov na proučevanem
območju Odenwalda so poučni. Dokazujejo, da tudi tako kratka oblika
usposabljanja prinaša določen napredek pri varnosti. Učinke in nezgode pri
delu tistih, ki so se usposabljali, so primerjali z lastniki gozdov, ki se niso
usposabljali. Najbolj bistven je podatek, da so imeli usposabljani kar petkrat
manj nezgod pri delu (PAUSCH 1997).
Podatki za neusposabljane iz projekta Odenwald so podobni ocenam
stanja pogostnosti vseh nezgod v Slovenskih zasebnih gozdovih. Nemčija
ima vpeljan sistem mobilnih šol v večini nemških dežel. Prav tako so mobilne
šole uveljavljene na Danskem. Bavarska ima v Sheyernu blizu Munchna t. im.
"Staatliche Bayerischa Waldbauernschule" kamor prihajajo lastniki gozdov
na nekaj tedensko izobraževanje in se usposabljajo za delo v gozdu in
gospodarjenje z gozdom.
Avstrija ima dolgo tradicijo izobraževanja lastnikov gozdov in njihovih
družinskih članov v dveh gozdarskih šolah in še treh kmetijsko - gozdarskih
centrih za usposabljanje . Leta 1985 je okoli 6.500 udeležencev sodelovalo
na okoli 700 tečajnih dnevih. Poleg tega gredo skozi izobraževalni program
kmetijstva in gozdarstva praktično vsi mladi kmetje. Poleg tega je v omenjenem
letu obiskalo tečaje zborničnih in oblastnih institucij približno 49 .000 ljudi
(STEMBERGER 1988).
Švedi imajo razvejan sistem izobraževanja lastnikov gozdov. Vsaka občina,
ki jih je 250, ima v povprečju 1.000 zasebnih gozdnih posesti. Eden do dva
gozdarja sta dovolj da zagotovita povprečno poldnevni program izobraževanja
(extension service) na lastnika/leto. Pri tem uporabljajo zelo različne metode
dela (NILSON 1987, ENANDER 1988).
študijski krožki imajo na Švedskem dolgo tradicijo. Leta 1985-87 so preko
Združenja za izobraževanje odraslih organizirali študijske krožke na temo
"Spoznajmo svoj gozd". Leta 1983 je bila sprejeta odločitev za študijske
krožke v okviru več institucij (Adult Education Association, Forest Owners'
Association in National Board of Forestry). Pripravili so knjigo . Leta 1984
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izdajo knjigo in informacijske materiale in navodila za študij. Leta 1985 so
imeli usposabljanje vodij krožkov, ki so začeli z delom že jeseni istega leta.
Vsak krožek naj bi trajal 8 do 10 večernih srečanj po 2 do 3 ure. Med
posameznimi srečanji so udeleženci sami študirali knjigo. Do leta 1987 je
sodelovalo že 10.000 lastnikov v krožkih, nadaljnjih 14.000 pa jih je knjigo
kupilo . Skupaj torej 10% gozdnih posestnikov. Kasneje so sledile na
Svedskem še velike nacionalne kampanje pod gesli "bogatejši gozd" in "bolj
zelen gozd" (ANDERSSON 1999).
Švedi spodbujajo tudi različne druge projekte med lastniki. Deželno
združenje za gozdarstvo je bilo pobudnik projekta "Povečevanje sečnje" s
katerim naj bi dosegli 12.000 lastnikov gozdov. Zelo dobro je bil sprejet
"Inštruktor za sečnjo", ki se v enem dnevu posveti posamezniku v njegovem
domačem gozdu. Taka oblika usposabljanja je stala 500 švedskih kron in
samo desetina lastnikov je hotela imeti inštrukcije zastonj. Veliko izobraževanj
za lastnike gozdov imajo tudi na Finskem (SUOHEIMO 1999) in Norveškem
(HUSE et. all 1999).
Skupno vsem programom izobraževanj za lastnike gozdov je nekaj
temeljnih dejstev, ki so povsod podobna. Lastniki gozdov so ključni pri
gospodarjenju z gozdovi, imajo premalo znanja za delo v gozdu, so zelo rizična
skupina glede nezgod pri delu, med njimi so različne ciljne skupine, ki
potrebujejo različne pristope in načine izobraževanja. Povsod se zavedajo,
da je spodbujanje lastnikov za gospodarjenje, gojenje gozdov in sečnjo
ključno tudi za nacionalno gospodarstvo in da nezainteresiranost lastnikov
za predhodno našteto ni zgolj posameznikov problem . Bolj kakovostno delo
pri gospodarjenju z gozdovi in boljšo varnost pri izvajanju del v tujini dosegajo
predvsem z izobraževanjem.

6

IZOBRAŽEVANJE SLOVENSKIH LASTNIKOV
GOZDOV V PRIHODNOSTI

6

EDUCATING SLOVENE FOREST OWNERS IN THE FUTURE

6.1 Globalni pogled na lokalne potrebe po izobraževanju
6.1 Global look at local education needs
Osnova za opravljanje katerekoli aktivnosti v življenju je znanje. Znanje lahko
pridobivamo na različnimi načine. Človek pridobiva znanje najprej od staršev
in z izkušnjami. Potem se prične s šolanjem. Po opredelitvah Organizacije
združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) so znanje,
človeška iznajdljivost in domiselnost ključnega pomena za napredek. Pri tem
je odločilna vloga izobraževanja (LIPUŽIČ 1995). Kako pri izobraževanju
zasebnih lastnikov gozdov lahko upoštevamo Unescove geslo "Izobraževanje
za vse" je pri množici, ki opravlja različna dela v naših gozdovih, ključnega
pomena. Tako kot za globalno izobraževalno politiko Unesca lahko tudi za
področje izobraževanja lastnikov gozdov sprejmemo usmeritev, da bo
potrebno razširiti izbiro izobraževalnih programov in oblik tako za otroke,
mladino in še posebej za odrasle. Potrebno bo opredeliti izobrazbene
standarde v skladu s potrebami skupnosti in civilne družbe (LIPUŽIČ 1995),
ki vključuje tako lastnike kot nelastnike gozdov.
Teme, lahko jih imenujemo tudi naloge oz . problemi, globalne
izobraževalne politike Unesca smo prevedli na raven izobraževanja lastnikov
gozdov pri nas . Prva tema - izobraževanje v svetu prilagajanja in
sprememb - pri nas lahko vključuje vse pomembnejše razlike med različnimi
GozdV 60 (2002) 3

143

Medved M . Izobraževanje zasebnih lastnikov gozdov na razpotju

skupinami lastnikov gozdov in so povezane s tehnološkimi, ekonomskimi in
družbenimi spremembami.
Druga tema - raziskovanje vplivov strukturnega prilagajanja
gospodarstva v državi na izobraževalne sisteme -je navidezno manj
pomembna, aje ključnega pomena za vplive na gozdarstvo. Pomen gozdov
zaradi splošno znanih vlog v ekosistemskem ravnovesju je vsak dan večji,
pomen lastnih obnovljivih virov za predelavo lesa in tudi za energetsko
samooskrbe pa imajo pri strukturnih spremembah še kako pomembno mesto.
Za hkratno zagotavljanje vseh vlog je sistem izobraževanja za ravnanje z
gozdovi ključen.
Tretja tema Unesca pa so izobrazbeni standardi in kakovost
izobraževanja, zaradi česar poteka več mednarodnih primerjalnih študij o
izobraževalnih dosežkih, spremembah v učnih procesih in o tem kako razširiti
sodelovanje pri izobraževanju. Tudi za področje izobraževanja odraslih v
gozdarstvu bi lahko opredelili tretjo temo kot zelo pomembno, saj bo
standarde in kakovost izobraževanja nujno opredeliti in jih tudi nadgrajevati s
pomočjo raziskovalnih pristopov.

6.2 Prispevek zakonodaje k izboljšanju stanja varnosti
in razširjenemu obsegu izobraževanja
6 .2 Contribution of legislation towards improving the safety
situation and expanding education
Gozdarstvo nikakor ne more samo zagotoviti, da se bo stanje kdaj izboljšalo,
država ne bo razvila ustreznih rešitev pri opredeljevanju individualne
odgovornosti v sistemu tveganj. Zavarovanje tveganja bi država morala
vzpostaviti na primeru idolov naroda - pri športnikih in razviti primerne sisteme
zavarovanj individualne odgovornost. Dejstvo je, da dokler celoten sistem
zavarovanj temelji na solidarnosti, toliko časa bodo tisti, ki tvegajo manj
plačevali za tiste, ki tvegajo več. ln če se nekdo poda v gozd neusposobljen
za delo, potem je to njegovo lastno- preveliko tveganje.
Pomembne spremembe v odnosu do varnosti pri delu v gozdu prinaša
Zakon o varnosti in zdravju pri delu iz leta 1998 (Ur. l. RS 30/98). ki kmeta
obravnava kot delodajalca in delavca hkrati. Velika želja zakona po ureditvi
razmer na tem področju se je pokazala kot težko uresničljiva, kar je Parlament
potrdil z odlogom veljave zakona za kmete in male podjetnike za leto in pol.
Kljub temu, da je bila za kmete pripravljena poenostavljena oblika priprave
ocen tveganj in izjave o varnosti pri delu, je za ljudi, ki niso vešči administracije,
priprava takšnega dokumenta prezahteven zalogaj. V kolikor bodo dokumente
pripravljali različni podjetniki, bodo kmetje predvsem veliko plačali, vprašanje
pa je kaj bodo od tega imeli. če bo to zgolj papir za inšpekcijo, ki verjetno
sploh ni zadosti številčna, da bi zmogla kontrolirati izvajanje zakona za kakšnih
15.000-20 .000 kmetij, potem je ves trud zaman, poraba denarja pa zavožena
investicija. Zato je za kmete smiselno organizirati posebne oblike izobraževanj,
kjer bi se sami seznanili s pripravo ocene tveganj in tudi sami sebi predpisali
ukrepe za izboljšanje varnosti. Največja pomanjkljivost Zakona o varnosti in
zdravju je, da izpušča vse mešane in dopolnilne kmete, ki praktično opravljajo
povsem enake dejavnosti kot čisti kmetje, iz vidika gozdarskih del pa zakon
tudi ni obvezujoč za nekmete, ki sami opravljajo dela v gozdu .
Pomanjkljivost predhodnega zakona poskuša popravljati Zakon o
kmetijstvu (Ur. l. RS 54/00}, ki od uporabnikov določene kmetijske in
gozdarske mehanizacije zahteva, da morajo biti ustrezno usposobljeni za
varno delo . Minister bi moral predpisati katera so ta dela s kmetijsko in
če

144

GozdV 60 (2002) 3

Medved M. Izobraževanje zasebn ih lastnikov gozdov na razpotju

gozdarsko mehanizacijo in pooblastiti institucije, ki bi lahko izdajala potrdila
o usposobljenosti . Žal predpis po že skoraj dveh letih veljavnosti zakona še
ni pripravljen. Pričakujemo pa lahko, da bo za večino del pri pridobivanju
lesa potrebno dokazati ustrezno usposobljenost, saj se vsa štejejo za dela s
povečanim tveganjem . Kako in kdo bo "preveril", večino pa še prej tudi
usposobil, več kot 100.000 ljudi , ki sami opravljajo dela v gozdu, je posebno
vprašanje.
Zaradi pomanjkljive obravnave varnosti pri delu lastnikov gozdov, predvsem
pa posledic nezgod v naših gozdovih, se lahko zgodi, da bo Slovenija imela
velike težave pri izpolnjevanju kriterijev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi .
Kljub s trajnostjo prepojenimi generacijami študentov gozdarstva in zavidljivo
zeleno podobo Slovenije, bi nam lahko spodletelo zaradi pomanjkljivega in
neustreznega obravnavanja človeških virov, ki so vključeni v proces
gospodarjenja z gozdovi. Glede na to, da sredstva, namenjena za
izobraževanje lastnikov gozdov, predstavljajo komaj dve letni plači višjih
predstavnikov oblasti, bi bilo negativno "certifikatno spričevalo" za Slovenijo
celo koristno . Takrat se ne bi več prerekali kdo bo izobraževal, ZGS ali KGZ,
ampak oboji in še za kakšno institucijo bi se našel denar, najmanj pa toliko,
da bi zagotavljali možnost izobraževanja aktivnim lastnikom dovolj pogosto in
ne tako kot sedaj.
Državi se zaenkrat očitno še ne zdi potrebno človeka zavarovati pred samim
seboj, saj očitno v gozdu ogroža le sebe ali svoje najbližje in znance. To pa
je sila kratkoročna politika, saj za posledice nezgod mora seči globoko v
državni proračun zaradi stroškov zdravljenja, invalidnin in ostalih stroškov, ki
nastopajo ob nezgodah. Žal se preveč ukvarjamo s tem kako organizirati
nove institucije in premalo z vsebinskimi reševanji problemov. če bi se lotili
izobraževanja lastnikov gozdov kot projekta, ki je pomemben za celo Slovenijo,
potem si noben~ institucija n·e bi mogla lastiti skrbi za njih, predvsem pa ne
na ta način pridobivati denarja za svoje osnovno delovanje . V Sloveniji je
1.500 tečajnikov za varno delo pri sečnji in spravilu, kolikor naj bi jih po
vzpostavitvi lastnih kapacitet letno organizirala KGZ (JEROMEL 2002) vsaj
osemkrat pre nizka številka. Če bomo kdaj zares hoteli zmanjšati bero najtežjih
posledic poškodb, ki nas v Evropi uvršča povsem na rep, potem bomo
intenzivnost tečajnih izobraževanj morali povečati vsaj za nekajkrat. Zato je
lahko projekt izobraževanja lastnikov gozdov ključna povezovalna aktivnost
za vse subjekte v gozdarstvu in tudi širše. Zavedati se namreč moramo, da
nezgode pri delu v gozdarstvu predstavljajo komaj tretjino smrtnih nezgod v
skupnem zasebnem kmetijsko -gozdarskem sektorju.

6.3 Dileme in razlogi za izobraževanje
lastnikov gozdov
6.3 Dilemmas and reasons for educating
forest owners
Dileme o tem, da je lastnike gozdov potrebno izobraževati sploh ni. Prisotna
pa je dilema o formalnem oz. neformalnem izobraževanju lastnikov gozdov,
s katero pa se srečujejo tudi v drugih državah, kjer je zasebno lastništvo
gozdov povezano z delom in gospoda~enjem v gozdu . Generalno gledano
starejše lastnike usposabljajo neformalno, potencialni lastniki- nasledniki pa
gredo skozi redno šolanje za poklic kmeta oz. kmet-gozdar. Pri nas je do
sedaj edino formalno izobraževanje (bodočih) lastnikov gozdov v programu
SGLŠ "kmet- gozdar'' usahnilo zaradi nezanimanja za ta program . Morda
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zato, ker tudi za prevzemnike kmetij, kjer je dohodek iz gozda ključen za
obstoj, formalna izobrazba iz področja kmetijstva in gozdarstva ni bila
potrebna. Poleg tega pri nas tudi največji lastniki gozdov (več kot 200 ha)
lahko gospodarijo z gozdom po enakih principih kot tisti z najmanjšo gozdno
posestjo. Pri nas je formalno izobraženo poseganje v zasebne gozdove
zagotovljeno s predpisano zakonodajo posredno preko odločb, ki jih napiše jo
gozdarji ZGS. Razvoj formalno pridobljene izobrazbe skozi certifikatni sistem,
ki je tudi pogoj za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Pravilnik o
vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji - Ur. l. RS 71/2001) se kaže kot najbolj optimalna možnost za formalno
izkazovanje usposobljenosti. V nadaljevanju bomo poskušali odgovoriti na
nekatere dodatne dileme oz. vprašanja, ki se pojavljajo v povezavi z
izobraževanjem lastnikov gozdov.
Čemu izobraževati? Zaradi tega ker na tem področju (v primerjavi z
drugimi državami) še vedno vlada velika suša in ker je dokazano, da
izobraževanje, tudi tisto nekajdnevna, prispeva k večji varnosti. Izobraževati
lastnike gozdov paje potrebno tudi zato, da bodo boljši sogovorniki gozda~ em
in bodo bolj smelo sprejemali odločitve o gospoda~enju z gozdom.
O čem izobraževati? Izobraževati jih je potrebno o vsem in ne zgolj o
pridobivanju lesa, tako o splošnem pomenu gozdov, o gozdnih ekosistemih
in zakonitostih razvoja gozda, o prednostih povezovanja pri medparcelnem
gospodarjenju v gozdu in zaradi urejenega sodelovanja med lastniki.
Predvsem dolgoročni pomen gospodarjenja z gozdom ter osvajanje pomena
trajnosti, sonaravnosti in mnogonamenskosti gozda je tisto kar lastnikom lahko
stroka dodatno ponudi.
Koga izobraževati? Predvsem najprej tiste lastnike, ki kažejo interes.
Vendar ne samo te, ki so v absolutni manjšini. Interes po izobraževanju je
potrebno tudi spodbujati. Lastnikom gozdov bi stroka morala znati zbujati
lakoto po vedeti več. Predvsem bi pri spodbujanju izobraževanja ustrezno
vlogo morala odigrati pozitivna zakonodaja in nenazadnje tudi subvencije, ki
bi bile poleg funkcij gozda lahko vezane tudi na dokazano usposobljenost
lastnika.
Kdo naj izobražuje? Del prenosa znanja je pri nas uzakonjen in se na
lastnika prenaša neposredno preko revirnih gozdarjev v času nastajanja
vsebine odločbe. Svetovalni proces pa je prekinjen ko se lastnik znajde sam
z odločbo v roki pred realizacijo opredeljenih del. Zato mora biti izobraževanje
za delo v gozdu izključno v domeni tistih, ki dela znajo opravljati in to tudi
poučevati. Tega pogoja revirni gozdarji v večini primerov ne izpolnjujejo saj
je izobraževalni proces gozdarskih strokovnjakov na tem področju prešibak.
Potrebno je usposobiti specialiste za to področje. Projekt FAO, ki ga je
izvedel ZGS leta 2000, je prava pot za osvajanje novih pristopov pri
vzpostavljanju notranjih kapacitet in dela z lastniki gozdov.
Kje izobraževati? Povsod kjer bo to doseglo največji učinek: doma, v
lastnikovem gozdu, v lokalni skupnosti, preko medijev, v gozdarski šoli, v
mobilni enoti, na gozdarskem oddelku biotehniške fakultete, na vseh enotah
Zavoda za gozdove, na Inštitutu, pri gozdarskih podjetjih, v kmetijsko
gozdarskih zadrugah, skratka na mestih, ki so primerna za različne ciljne
skupine lastnikov.
Kdaj izobraževati? Takrat ko je za to čas. Mladino v času šolanja, odrasle
pa predvsem v času ko si najlaže vzamejo čas za to.
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6.4 Nacionalni program izobraževanja
lastnikov gozdov
6.4 National programme for educating
forest owners
Nacionalna program izobraževanja lastnikov gozdov je nujen. ZGS je leta
1998 pripravil dokument z naslovom "Koncept izobraževanja lastnikov
gozdov". V njem je zapisano, da je izobraževanje lastnikov gozdov med
najpomembnejšimi nalogami ZGS. V tem času je izobraževanje lastnikov
postalo zelo pomembno tudi za SGLŠ Postojna, poleg tega pa KGZ kot
interesno združenja lahko prične graditi certifikatni sistem usposabljanja.
Prostora za vse omenjene institucije je dovolj, potreb po izobraževanju preveč,
denaria pa premalo. ln ravno zato, da bi lahko opravičevali večje zahteve po
pridobivanju sredstev, je nacionalni program izobraževanja lastnikov gozdov
nujen.
Slovenija je praktično v lasti zasebnih lastnikov gozdov in kmetijskih
zemljišč, ki se z izjemno naglica spreminjajo v gozdove. Pomen lesne biomase
iz vidika samooskrbe z energenti in zmanjševanja negativnih vplivov
toplogrednih plinov je za Slovenijo strateškega pomena. Načrtovalci povečane
rabe lesne biomase vidijo samo ogromne lesne zaloge v naših gozdovih, ne
vedo pa koliko pasti pri uresničevanju načrtov je povezanih s prevladujočimi
zasebnimi gozdovi. Majhna gojitve na vlaganja v gozdove bodo povratni udarec
vračala z nekakovostnimi sestoji, ki jih je največ v neposredni sredini urbanih
središč in naselij, kjer zasebni gozdovi sploh prevladujejo . Lep gozd je
ogledalo dobremu gospodarju, zanemarjen pa slabemu. Tudi grmišča in
zaraščajoče površine bodo zaradi neugodne posestne strukture, tako
kmetijskih kot gozdnih površin, problem, ki mu teža obvladljivosti raste. Tudi
zaradi obvladovanja tega bi bil nacionalni program izobraževanja potreben.
Dvig možnega poseka na 4 milj. m3 1etno je glede na stanje gozdov realen,
toda ali ga bodo lastniki tudi lahko izvedli.
Sodelovanje in povezovanje med lastniki gozdov je nujno. Brez dobrih
povezav izgubljajo na trgu, niso konkurenčni pri delu, vlaganja v gozdne vlake
ne morejo biti racionalna. ln apetite po povezovanju se lahko vzbudi z
izobraževanjem, primeri dobre prakse in postavljanjem vizij za prihodnje
gospodarjenje.
Komunikacija z lastniki gozdov v Sloveniji je resda najpomembnejša preko
revirnih gozdarjev, toda v dobi informacijskih tehnologij je potrebno izrabljati
tudi najmodernejše. ln tudi za te je potrebno izobraževanje. Potreb po
izobraževanju ni ne konca ne kraja.
ln vprašanje na začetku prispevka, kolikšen obseg izobraževanja je za
lastnike gozdov dejansko potreben, mora po naštetih argumentacijah in
dokazih ter primerjavah s tujino, dobiti jasen odgovor. Vsaj toliko izobraževanj
bi morali organizirati, da bi aktivni lastnik imel možnost enkrat na pet let
sodelovati pri tečajni obliki usposabljanja in vsaj enkrat pri ostalih oblikah
izobraževanj. To pa pomeni med 10.000 in 20.000 letno, oziroma povečanje
sedanjega obsega izobraževanja za pet do desetkrat. Seveda za takšne načrte
nujno potrebujemo nacionalni program izobraževanja lastnikov gozdov.
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7

POVZETEK

Vsako tretje gospodinjstvo (230.000) v Sloveniji ima v lasti gozd, od tega
80.000 kmetij (popis kmetijskih gospodarstev leta 2000). Vsak sedmi
prebivalec (okoli 300.000} Slovenije je tudi pravno-formalni lastnik gozda.
Vsi zasebni lastniki skupaj imajo v posesti tri četrtine gozdov (770.000 ha),
ki so razdeljeni v skoraj en milijon parcel in pokrivajo več kot tretjino celotnega
slovenskega ozemlja. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo v
zadnjih letih v zasebnih gozdovih pose kano 1,5 milj. mJ lesa letno, kar je
precej pod razpoložljivim potencialom. Tako za poslovne odločitve v zvezi s
svojim gozdom, za gospodarjenje z zapletenim ekosistemom - gozdom, kot
tudi za delo v gozdu, ne glede na zagotovljeno strokovno pomoč ZGS, lastniki
gozdov potrebujejo lastno znanje .
V prispevku je analizirane izobraževanje lastnikov gozdov po letu 1970. V
času do leta 1990 so izobraževanje organizirala gozdnogospodarska podjetja.
V raziskavi za obdobje od leta 1980 do konca leta 1987 (MEDVED 1989), v
kateri je sodelovalo dve tretjini organizacij, ki so združevale lastnike gozdov,
je bilo ugotovljeno, da so te vsako leto organizirale : 33 predavanj, 16
demonstracijskih prikazov, 16 tečajev in 6 ekskurzij . Izobraževanj za lastnike
je bilo premalo, primanjkovalo je primerne literature in ostalih gradiv za
izobraževanje, predvsem pa ni bilo enotnega koncepta izobraževanja.
V času sprememb družbenega sistema in reorganizacije gozdarstva ( 1990
- 1995} je bilo izobraževanje lastnikov prekinjeno . Leta 1995 je Zavod za
gozdove Slovenije pričel s prvimi tečaji za lastnike gozdov, ki so že leta 1997
privabili skoraj 2.000 udeležencev. Kljub temu, daje bilo do leta 2001 število
udeležencev precej podobno, pa se to ne odraža v izboljšanju varnosti pri
delu v gozdovih. Še vedno pri delu v gozdu umre preveč ljudi, v povprečju
eden na 100.000m 3 posekanega lesa, kar je nekajkrat več kot v primerjanih
evropskih državah . Temu primerno visoke so tudi ekonomske posledice, saj
v Sloveniji predstavljajo škode zaradi nezgod med 114 do skoraj 1/3 vrednosti
letne proizvodnje poseka v zasebnih gozdovih.
Tuje izkušnje pri izobraževanju lastnikov gozdov (Švica, Avstrija, Nemčija,
Finska, Danska, Švedska, Norveška} kažejo, da je za povečanje varnosti
nujno potrebno povečati količino in kakovost izobraževanja. Poleg tega pa
je potrebno sočasno razvijati tudi sistem odgovornosti vsakega posameznika,
da ne bo nepoučen opravljal eno najbolj nevarnih del v svetovnem merilu. V
Sloveniji je bila že sprejeta zakonodaja, ki ureja zadeve tudi na tem področju
(Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o kmetijstvu), potrebna pa je
ustrezna implementacija v vsakdanjem življenju. Posvetovanja v svetovnem
(FAO/ECE/ILO 1996, Safety and health in forestry are feasible, 409 str.} in
domačem okolju (Zveza gozdarskih društev 1999, Varnost in zdravje pri
gozdnem delu, 190 str.) nas lahko prepričajo, da so izboljšave na področju
izobraževanja lastnikov gozdov zahteven, dolgotrajen in nujen ter nikoli končan
proces, ki ga lahko uresničujemo le, če so na razpolago primerni pogoji.
Slovenija potrebuje nacionalni program izobraževanja lastnikov gozdov, ki
bo zagotavljal aktivnim lastnikom gozdov vsaj enkrat na pet let sodelovati pri
tečajni obliki usposabljanja in vsaj enkrat pri ostalih oblikah izobraževanj. To
pa pomeni med 10.000 in 20.000 udeležencev letno, oziroma povečanje
sedanjega obsega izobraževanja za pet do desetkrat.
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SUMMARY

Every third household in Slovenia (230,000) is the owner of forest, of which
80,000 households are agriculture holdings (census of agriculture holdings
of 2000). Every seventh inhabitant of Slovenia (approx. 300,000) is also the
legal owner of forest. All private owne rs together own three quarters of forest
area (770,000 ha), which is divided into al most one mili ion parcels and covers
over one third of the total Slovene territory. According to Slovenian Forest
Service data, during the last few years the annual cut in private woodlots
amounted to 1.5 million m3 , which is considerably lower than the existing
potential. Regardless of the professional help offered by the Slovenian Forest
Service (ZGS), woodlot owners need knowledge for business decisions
regarding their forest, managing the complex forest ecosystem and for
working in the forest.
This article contains an analysis of forest owners' education since 1970.
Up to 1990, education was organized by forestry companies. ln the study
covering the period from 1980 to 1987 (MEDVED 1989), in which two thirds
of private forest owners associations took part, it was established that these
associations annually organized: 33 lectures, 16 ski lis demonstrations, 16
courses and 6 excursions. The volume of education was insufficient, there
was a lack of suitable literature and other educational materials and, above
all, there was no uniform concept of education.
Du ring the change of the political and social system and reorganizatiorr of
forestry (1990 - 1995), there was an interruption in the education of owners.
ln 1995, the Slovenian Forest Service ran the first courses for woodlot
owners, which in 1997 attracted almost 2000 participants. Despite similar
numbers of participants up to 2001, this education has not been reflected in
an improved safety situation in forest work. Too many people stili die working
in forests, on average one per every 100,000 m3 of cut timber, which is
severa! times higher than in European countries compared. The economic
consequences are correspondingly high; in Slovenia, the damage arising
from accidents equals from 114 to al most 1/3 of the annual cut value in
private forests.
Foreign experience in educating woodlot owners (Switzerland , Austria,
Germany, Finland, Denmark, Sweden, Norway) shows that the amount and
quality of education must be increased in order to improve safety. It is also
necessary simultaneously to develop a system of personal responsibility in
order to prevent individuals from performing one of the most dangerous jobs
on a world scale without the necessary education . Slovenia has already
adopted laws regulating this field (Occupational Safety and Health Act,
Agriculture Act), but it stili needs to be applied in every day life. The results of
the global conference (FAO/ECE/ILO 1996, Safety and health in forestry
are feasible, 409 p.) and of the international meeting held in Slovenia
(Slovenian Union of Forestry Associations, 1999, Safety and health in forestry
work, 190 p.) make it clear that imprmting education for woodlot owne rs is a
demanding, ·long-term, nec.essary and never ending process, which can
only be achieved under suitable conditions. Slovenia needs a national
programme for educating private forest owners, which ..will ens.ure that active
forest owners take part in training courses at least ance every five years and
in some other form of education at least ance. This would mean -between
10,000 and 20,000 participants annua!ly and represents a five- to tenfold
increase of the present volume of education.
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Stanje in potrebe poklicnega in strokovnega izobraževanja
v gozdarskih gospodarskih družbah
F. FURLAN*
Izvleček:

V razpravi je prikazano trenutno stanje usklajenosti gozdarskega poklicnega izobraževanja z veljavnimi določili Pravilnika o
minimalnih pogojih, kijih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih ter stanje in potrebe poklicnega in strokovnega
izobraževanja delavcev gozdarskih gospodarskih družh. Podatki so pridobljeni z dvema anketama. Prvo _je i~vedel O~delek
za gozdarstvo in obnovljive vire pri Biotehniški fakulteti v letu 1997. Druga, posebna vzorčna anketa, Je btla opravljena v
letu 2002 in zajema le poklicno izobrazbo delavcev, ki so se zaposlili po 01.01.1996.
.
Prikazano je število vseh zaposlenih v gozdarskih gospodarskih družbah, število in razrnetje med delavcr neposredne
.
. .
.
proizvodnje in režijskimi delavci ter izobrazbeno in starostno sestavo vseh delavcev.
Rezultati kažejo, da se v organizacije vključuje premalo mladih delavcev vseh izobrazbemh stopenJ m da z emm
izobrazbenim profilom izvajamo dela zelo različnih stopenj zahtevnosti. Zanimanje za opravljanje del zlasti v neposredni
gozdni proizvodnji je zaskrbljujoče majhno. Žal je izvajanje del v gozdni proizvodnj~ ~rez ustrez?e s~ro~ovne izo?razbe in
izobraževanja pomeni visoko tveganje za nastanek delovnih nezgod, kar močno povecuJe stroške IZVaJanJe tovrstmh del.
Ključne

besede: gozdarske gospodarske družbe, izobrazba, delavci, neposredna proizvodnja, strokovni delavci

l. UVOD
Zakon o gozdovih je začel veljati 25. junija 1993. Z
njim je bila dana podlaga za ustanovitev Zavoda za
gozdove. Ta je s svoj im delom formalno začel
01.05.1994. S temje bila opravljena tudi ločitev med
izvajanjem javnih in poslovnih funkcij. Sledil je
sprejem podzakonskih aktov. Med prvimi je 2. julija
1994 začel veljati Pravilnik o minimalnih pogojih,
kj jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih.
Ta med drugim določa najnižjo obvezno strokovno
izobrazbo za izvajanje posameznih del v gozdovih.
Pravilnik je opredelil prehodno obdobje do
01.01.1996, ko je bil zadnji rok za uskladitev stanja
z njegovimi določili . Dejansko pa v celoti zahteve
pravilnika še danes ne izpolnjujemo. Ne samo zaradi
gozdarskih gospodarskih družb, ampak tudi zaradi
splošnega pravnega stanja v naši državi. Izobraževanje je postalo >>donosen« posel. Vsaj videti
je tako . Veliko subjektov bi ga želelo samo
organizirati, veliko pa tudi, ki bi ga radi izvajali
(Center za poklicno usposahljanje, Gospodarska
zbornica Slovenije, pooblaščene ustanove, torej šole,
Zavod za gozdove, itd.). Pogosto na tak način
slušatelji ne p1idobijo potrebna formalna znanja, ki
so z zakoni predpisana. Tako obstaja tudi množica
papirjev, potrdil, certifikatov o opravljenih kratkih
tečajih, ki so bili marsikje zadostna podlaga za izdajo
registracije samostojnega podjetnika, čeprav

* F.

F. spec. univ. dipl. inž. gozd. Gozdno gospodarstvo
Postojna, Vojkova 9. Postojna.
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zakonsko ne ustrezajo . Šele v zadnjem času, se
zadeve s tega področja na upravnih enotah odvijajo
nekoliko bolj v skladu z veljavno zakonodajo.
Glede na to, je dejanska stopnja izobrazbe
delavcev različnih izvajalcev istih del v gozdovih
zelo različna. Del nelojalne konkurence izhaja tudi
na tem področju s tihim pristankom države.
Stroškovni vidik z nivoja države je tu zelo varljiv,
morda tudi nekoliko zapleten. Namreč, ne moremo
mimo mnogih z raziskavami potijenih ugotovitev,
da je v nacionalnem jnteresu čim bolj dvigniti
izobrazbeni nivo pri izvajnju vseh, zlasti pa
neposrednih del v gozdu. To je edini način, s katerim
bomo, z znatno zmanjšan im tveganjem pri izvajanju
gozdnih deL znatno zmanjšali tudi število vseh vrst
nezgod (nezgode s telesnimi poškodbami, smrtne
nezgode, invalidnost). Samo tako je dolgoročno
možno vplivati na znižanje vseh stroškov gozdnih
del.
Tudi pri izvajanju zahtevnejših in vodstvenih del
opažamo spremembe. Danes zahtevnejša delovna
mesta v gozdarskih gospodarskih družbah (vodja
gozdnega obrata) zasedajo delavci z nižjo
izobrazbo, manj zahtevna (merilci in odkupovalci
lesa), pa delavci z višjo izobrazbo kot v preteklosti.
To so inženirji oziroma diplomirani gozdarski
inženirji. Sevada je to neracionalno za podjetje, ki
delavca plačuje nekaj več kot je delovno mesto
dejansko možno vrednotiti. Za posameznika pa je
to nemotivacijsko, ker opravlja preveč rutinska dela
in prejema plačo, ki je izpod pričakovane za to
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Preglednica 1: Sestava zaposlenih po dejavnostih
Dejavnost
Neposr. proizvodnja
Prevoz
Gradnje
Vzdrževanje
Druge dejavnosti
Strok. službe podjetja
Pomožna dela
Skupaj

Skupaj

Delavci
v neposred.
proizvod.

1.215
115
137
120
113
216
63
1.979

Finančno-

tehnični

administr.
delavci

Pomožni
delavci

44
6

-

950
97
119
101
87

delavci
221

12
16
13

2

24
67

2

149

353

209

1.354

2. J.VIETODA DELA
Podatki so pridobljeni z anketo . Naročnik je bilo
Splošno združenje gozdarstva, vir podatkov pa
gospodarske družbe, ki so članice tega združenja.
Anketo je izvedel Oddelek za gozdarstvo in obnovlji ve gozdne vire pri Biotehniški fakulteti. Tam so
podatke tudi sintetizirali.
Anketa je bila izvedena marca leta 1997.
Današnja številčna in starostna sestava pomembno
ne odstopa od prikazanega stanja. Ob morebitni
ponovitvi ankete bi ugotovili, daje starostna sestava
še neugodnejša. To pa samo poveča zanesljivost
prikazanih ugotovitev in rezultatov.
Nekatere podatke smo za potrebe tega prispevka
ponovno grupirali tako, da smo dobili rezultate
ločeno za vse delavce v neposredni proizvodnji pri
izvajanju gozdarskih del in ločeno za gozdarske
strokovne delavce.

3. REZULTATI
3.1. Število, sestava po dejavnostih in izobrazba
vseh zaposlenih
Vsi podatki se nanašajo na sedemnajst gozdarskih
družb, ki so bile zajete v anketo. Šestnajst ima
pravico do koncesije, sedemnajsta pa se ukva1ja z
drevesničarstvom.
Vseh registriranih organizacij, ki se ukvatjajo s
pridobivanjem lesa in izvajanjem drugih del v

6

63
63

-

-

stopnjo izobrazbe. Zato je ta izobrazbe ni ni vo
podvržen visoki fluktuaciji . Dejansko je tako stanje
pogosto tudi izven gozdarske panoge.
V tem prispevku bomo na podlagi sedanjih
zakonskih zahtev, stanja v gozdarskih gospodarskih
družbah, izobrazbene in starostne sestave delavcev,
skušali opredeliti obseg izobraževanja gozdarske
vertikale (profilov) z vidika potreb gozdarskih
gospodarskih družb .
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gozdovih je prek sto. Od tega je, poleg koncesionmjev in Semesadik še petdeset takih, ki so oddali
poročila o poslovanju za leto 2000. Ti v bodočih
kadrovskih potrebah niso zajeti, zato se kadrovske
potrebe ustrezno temu lahko povečajo. Skupaj pa je
samo trideset takih, ki imajo več kot štiti zaposlene.
Dejansko gre tu za velik obseg dela na črno, ki ne
prispeva k večjemu številu ustrezno izobraženega
kadra in zmanjševanju tveganja pii izvajanju gozdnih
del.
Pridobivanje lesa združuje več dejavnosti, ki so
prikazane s številom zaposlenih v preglednici l.
Iz preglednice je razvidno, da v neposredni
proizvodnji dela 1354 ali 68% vseh zaposlenih. Od
tega zaposlujejo ostale gospodarske dejavnosti kot
so prevoz, gradnje, vzrdževanje strojev in vozil ter
druge dejavnosti (primarna predelava lesa) 404 ah
30% delavcev v neposredni proizvodnji. Strokovnotehnični in finančno-administrativni delavci ter
pomožna dela (čistilke, telefonisti, vzdrževalci, itd .)
pa opravlja 625 ali 32 % dealvcev. Na enega
režijskega delavca je 2,17 delavcev neposredne
proizvodnje.
Preg lednica 2: Sestava zaposlenih po izobrazbi
Stopnja izobrazbe
Delavci
Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Magisterij, specializacija
Skup~j

Število

Delež v%

1.483
324
68
96

75,0

8

1.979

16,4

3,4
4,8
0,4
100,0

V preglednici 2 p1ikazujemo sestavo zaposlenih
po izobrazbi. Iz nje je razvidno, daje na' tli delavce
z največ poklicno izobrazbo en delavec z najmanj
srednjo izobrazbo. Delež višje izobrazbe je
razmeroma nizek, znatno višji pa delež z univerzitetno izobrazbo.
GozdV 60 (2002) 3
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3.2 Število, stopnja izobrazbe in starostna
sestava delavcev v neposredni proizvodnji
pri izvajanju gozdnih del
Tu se omejujemo le na delavce, ki izvajajo gozdna
dela v neposredni proizvodnji. Kot je razvidno iz
spodnje preglednice je to skupaj 950 delavcev.
Prc.gledni ca 3: Izobrazbena sestava delavcev v neposredni
proi-zvodnji pri izvajanju neposrednih gozdnih del
Izobrazba
Brez KV

Delavec
Gojitelj

Število
17
95
100

Tečaji

Program

Poklic
Sekač

12

5

Skupaj
Brez KV

224

100

o

o

Tečaji

213
177

42

Program
Poklic
Skupaj
Brez KV

Žičničar

Program
Skupaj
Brez KV
Tečaji

Program

Poklic

100

o
52
38

3

10

29

100

o

o

143
16

76
8
16
100
2

30

Skupaj
Brez KV

Skupaj

23

508
15
11

Poklic

35

118

o

Tečaji

Traktorist

Delež v %
8
42
45

Program

189
17
466
304

Poklic

163

17

Skupaj

950

100

Tečaji

49
32

V preglednici pomenijo:
Brez KV

-brez kvalifikacij e

Tečaji

-

Program

- program usposabljanja sekač. gojitelj na
Srednji gozdar.l<i lesarski šoli

Poklic

- 2-3 letna poklicna šola

tečaji opravljeni pri gozdno gospodarskih
organizacijah

Iz preglednice vidimo, da vsa ključna gozdarska
dela izvajajo delavci z določeno stopnjo izobrazbe.
Izjema je kategorija gojiteljev s 17 delavci brez
kvalifikacije, ki izvajajo dela v gozdnem drevesničarstvu.

Na podlagi zakonskih
izobrazbo štejemo:
GozdV 60 (2002) 3

določil

kot ustrezno

Tečaji in program- delavci, ki so se zaposlili in
opravili tečaj ali program pred Ol.Ol.l996.
Poklic- končana 2-3 letna poklicna šola (gozdni
delavec - gozdar).
Število in deleži delavcev pri neposrednem
izvajanju gozdnih del po starostni sestavi prikazujemo v naslednji preglednici.
Preg lednica 4: Starostna sestava delavcev v neposredni
proizvodnji pd izvajanju neposrednih gozdnih del
Starostna kategorija
Do 20 let
21-30 let
31-40 let
4l- 50 let

51-60 let
Nad 60 let
Skupaj

Število delavcev
4
95
3l3
443
101
4
960

Delež v%
0,4
9 ,9
32,6
46,2
10,5
0,4
100,0

Število delavcev in deleži so v skrajnih kategorijah značilno nizki. Delo v neposredni gozdni
proizvodnji je psihofizično izredno zahtevno in
izpostavljeno visoki stopnji tveganja za vse vrste
nezgod in invalidnosti. Tudi osebni dohodki ne
odstopajo od ostalega gospodarstva tako kot v
preteklosti. Motivacije za izvajanje takih del je
torej malo, zlasti za mlade, do 20 let stare
delavce, zato se gospodarske družbe kronično
srečujejo s pomanjkanjem te kategorije delavcev.
Odsotnost nujnih ukrepov na tem področju ima
že za posledico zaposlovanje delavcev iz držav
bivše Jugoslavije. Zato je nizek tudi delež
delavcev starostne kategorije 21 do 30 let. V
prvih dveh starostnih kategorijah bi moralo biti
namesto dejanskih 10,3 o/o vsaj 25 - 30 o/o
delavcev.
Delavcev neposredne proizvodnje v starostni
kategoriji nad 60 let praktično ni. Nizek je tudi delež
starostne kategorije 51 do 60 let. Vzroka za tako
stanje sta v glavnem dva. Prvi je visok delež nastanka
invalidnosti kot posledica nezgod in nastanka
poklicnih bolezni ali pa kombinacija obojega. Drugi
vzrok je bonificirana delovna doba oziroma po
novem izvajanje del, na katerih se delovna doba šteje
s povečanjem .
Delavcev v starostni kategoriji od 41 do 50 je kar
46,2 %, skupaj s starostno kategorijo 31 do 40 let
pa kar 78,9 % . Povprečna starost delavcev v
neposredni proizvodnji je torej zelo visoka.
Zaradi prikazane starostne sestave, nezgod ,
invalidnosti in poklicnih obolenj, bo v nasledl\iih 10
letih potrebno nadomestiti kar znaten del delavcev
neposredne proizvodnje. Nadomeščanje bi moralo
1 55
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PreglcJ ni ca 5: Število delavcev neposredne proizvodnje, ki jih bo treba nadomestiti v naslednjih desetih letih.
Sedanje število
delavcev

Starostna
kategorija

4
95

Do 20 let
21- 30 Jet
31-40 let
41-50 let
51-60 lel
Nad 60 let
Skupaj

Predvideno
število zamenjav

Potrebna stopnja
zamenjave v %

o

o
o

o

313

30

94

443
101

50

222
100

4
960

izhajati iz najnjžjih starostnih kategorij . Oceno obsega
prikazuje preglednica 5.
Iz preglednice je razvidno , da bomo morali v
naslednjih desetih letih zamenjati 43,75 % ali
420 delavcev neposredne proizvodnje. torej prek
40 delavcev na leto. To je seveda ocena, sloneča
na določenih predpostavkah. Ob nespremenjenih
zakonskih pogojih bo dejansko število še večje .
Zanesljivost ocene povečuje dejstvo, da so
podatki iz leta 1997. Prav tako lahko pričakujemo
večje potrebe po tovrstnem izobraževanju zaradi
trendov na področju medicine dela . Število
invalidov bo še večje, za izvajanje neposrednih
gozdnih del pa bomo morali zaposliti nove
delavce. To bo znatno povečalo stroške dela pri
pridobivanju lesa.
Veliko število delavcev, ki bi jih morali vključiti
v proces izobraževanja. izhaja iz starostne strukture,
saj je kar 57 % delavcev starejših od 40 let.
Ocenjujemo, da bo po desetih letih obseg izobraževanja pod 30 delavcev na leto.
S posebno anketo smo skušali na vzorcu štirih
koncesionaJ.jev s 396 (42 %) delavci od 950 vseh
zaposlenih delovne skupine delavcev v neposredni
proizvodnji, oceniti število zaposlitev teh delavcev
po 01.01.1996. Ti delavci bi lahko opravljali dela iz
5. člena Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
prikazuje preglednica 6:
nadomeščanja

100
100
43,75

4
420

- pod zaporedno točko 5: žičnično spravilo,
miniranje, nakladanje , razkladanje in prevoz lesa,
strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih
prometnic: delavec s poklicno šolo in posebnim
tečajem za usposobitev za konkretno delo;
- pod zaporedno točko 6: traktorsko spravilo,
sečnja, izdelava in dodelava gozdnih lesnih
sortimentov ter nega mladovja: delavec s poklicno
šolo : gozdni delavec - gozdar ali kmet - gozdar.
Z vidika obsega izobraževanja nas zanima
predvsem točka 6, 5. člena tega Pravilnika. Zaradi
velikega vzorca, lahko z majhnim tveganjem
sklepamo, da je stanje podobno tudi v ostalih
gozdarskih gospodarskih družbah. Iz tega sledi, da
bi morali v proces izobraževanja za poklic gozdar
zaradi neustrezne izobrazbe takoj vključiti okrog 60
- 70 delavcev, ki že opravljajo neposredna gozdna
dela in so se zaposlili po 01.01.1996.

3.3 Število in izobrazbena sestava vseh
strokovnih delavcev
Iz preglednice 7 sledi, da čim višja je stopnja
izobrazbe, tem večji je delež gozdarskih strokovnih
delavcev. Pri podiplomski izobrazbi prevladujejo v
celoti , pri univerzitetni s 74 %. Ti delavci opravljajo
vodstvene in vodilne funkcije. Pri višji in srednji
izobrazbi se stanje obrne. Slednji izvajajo različne
administrativne, poslovne in organizacijske funkcije.

Pregled nica 6: Število in ustreznost izobrazbe po 01.01.1996 pri opravljanju neposrednih gozdnih del
Zaporedna
točka

5.

5.

Vrsta dela

člen

Žičnično spravilo
Miniranje

Nakladanje, razkladanje, prevoz lesa
• Strojna gradnja in vzdrževanje prometnic

6.

1!56
L

Traktorsko spravilo
Secil.Ja, Izdelava m dodelava lesa
Nega mladovJa

Število
zaposlitev po
01.01.1996

Izobrazbena struktura
število delavcev
Ustrezna
Neustrezna -

1

o

1

5

5

o

o

o
o

38

lO

28
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Pregk dn1ca 7: Izobrazbena sestava vseh strokovnih delavcev
Število

Stopnja izobrazbe

1

Srednja šola
Višja šola
Visoka šola
Magisterij, specializacija
Skupaj

Gozdarski strokovni delavci

Drugi strokovni delavci

zaposlenih

Število

Delež

Število

Delež

324
68
96
8
496

120
16
71
8
215

56
7

204
52
25

73
18
9

33
4
100

o

o

281

100

Pregledn ica 8: Starostna sestava gozdarskih strokovnih delavcev
Starostna

Magistri, specialisti
in univerzitetni
diplomirani inže-nirj i

Inženirji gozdarstva

Gozdarski tehniki

kategorija
Do 20 let
21-30 let
31-40 let
41-50 let
51-60 let
Nad 60 let
Skupaj

Delež v%

Število

o

o
o

o

o

o

o

o

3

19

22
25
26
6
79

28
32
33
7
100

6
5
2

38

18
37
29

o

o

16

100

21
45
35
18
1
120

Gornja preglednica tudi kaže, da med strokovnimi delavci s srednjo in višjo šolo pomembno
prevladujejo delavci drugih strokovnih profilov.
Najobsežnejša skupina je seveda ekonomska
usmetitev, ki prevladuje v računovodstvih gozdarskih gospodarskih družb. Sledijo strojniki in
gradbeniki, ki so zaposleni pri vzdrževanju strojev
in vozil ter gozdarskih gradnjah.
3.4 število in izobrazbena sestava gozdarskih
strokovnih delavcev
Tako kot pri drugih strokovnih delavcih, tudi pri
gozdarskih kot vidimo v preglednici 8. prevladujejo delavci s srednjo izobrazbo. Kakšno je
sedanje stanje na področju zaposlovanja gozdarskih tehnikov na splošno in v gozdarskih
gospodarskih družbah ni treba posebej poudatjati.
Kar je že zaposlenih gozdarskih tehnikov
praktično vsi študirajo ob delu , prej na vi šji, sedaj
pa na visoki strokovni šoli. Zato je delež v
starostni kategoriji 31 - 40 let nižji od predhodne,
kar razpolovi pa se v starostni kategoriji od 51 do
60 let. Gozdarskih tehnikov ne zaposlujemo več.
Omogočimo jim kvečjemu opravljanje pripravni škega staža, potem pa delovno razmerje
preneha. Tudi zato je bil v preteklosti skromen
tudi vpis na SGLŠ.
Gozdarske tehnike je z vidika motivov posameznika in stroškovnega vidika gozdarskih
gospodarskih družb smiselno ohraniti pri izvajanju
GozdV 60 (2002) 3

Delež v%

Število

Delež v%

3.1
12

Število

15
l

100

nekaterih bolj rutinskih del, npr. merilcev in
odkupovalcev lesa.
Najvišja izobrazbena stopnja kot je razvidno iz
preglednice 8, je najbolj zastopana v starostni
kategoriji 51 do 60 let s 33 %. Delež te izobrazbene
stopnje kot celota se bo v bodoče zanesljivo zmanjšal.
Nadomeščali jih bodo diplomanti Visoke strokovne
šole, torej diplomirani inženirji gozdarstva. Obseg
študija je že v tem trenutku najobsežnej ši od vsega
tekočega jzobraževanja gozdarskih strokovnih
delavcev . To ni v skladu s sedanjim številom
zaposlenih. Dejansko pa smo s tem izobraževanjem
v večjem obsegu pričeli šele v letu 1994.
Danes poleg obstoječih stopenj izobraževanja
skušamo uvesti še eno stopnjo, ki smo jo opustili z
uvedbo visoko strokovnega študija. Menim, da je to
z vidika gozdarskih gospodarskih družb nepotrebno
povečevanje izobrazbenih stopenj. Delavci isle
izobrazbene stopnje kot smo že ugotovili, opravljajo
dela od merilcev in odkupovalcev lesa do vodij
gozdnih obratov.
V pomoč za opredelitev okvirnih zaključkov o
bodočem obsegu izobraževanja gozdarskih strokovnih delavcev, skušajmo odgovoriti na naslednje
vprašanje: kakšna delovno meslo ali dela naj bi zelo
okvirno zasedali oziroma opravljali posamezni
delavci v gozdarskih gospodarskih družbah glede
na stopnjo izobrazbe? Odgovor bolj v razmjslek in
izziv prikazujemo v preglednici 9. O tem namreč
že danes, v bodoče pa bodo še boU odločali lastniki.
Ul7
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Preglednica 9: Ustreznost delovnega mesta s stopnjo izobrazbe
Stopnja izobrazbe
Magistri, specialisti, univerzitetni diplomirani inženitji
gozdarstva
Univerzitetni diplomirani inženitji gozdarstva
Diplomirani inženirji gozdarstva
Inženi1ji gozdarstva
Gozdarski tehniki

Delovno mesro, vrsta del
Vodenje večjih gozdarskih gospodarskih družb
Vodenje srednjih in manjših gospodarskih družb
Vodenje gozdnih obratov
Delovodje, vodj e delovišč
Me.rilci, odkupoval ci

Pregl edni ca 10 : Okviren obseg iwbraž.evat\ia gozdarskih strokovnih delavcev za gozdarske gospodarske družbe
v naslednjih 10 letih

Starostna
kategorija
Let
Do 20

21-30
31 -40
41 -50
51-60
Nad 60
SA

Magistri. specialisti
in univerzitetni
diplomirani inženirji
Delež
Obseg
Stanje
nadomešč.
izobr.
%
Štev.
Štev.

Inženirji gozdarstva
Stanje
Štev.

o
o
22

JO

2

25

20
60

5
16

26
6
79

1

h

158

%

Obseg
izobr.
štev.

Stanje
Štev.

o

o

3
6

21
45
35
18

5
2

lO O

6

o

35

28

16

Možnih prepletanj je veliko. Pri vodjih gozdnih
obratov, delovodjih. vodjih delovišč ter merilcih in
odkupovalcih bi to omogočilo bolj usklajeno
nagrajevanje glede na stopnjo izobrazbe in vrsto
opravlja1~a del.
V preglednici JO na podlagi naštetih ugotovitev
in opredeljenih predpostavk prikazujemo okviren
obseg izobraževanja gozdarskih strokovnih delavcev
za potrebe gozdarskih gospodarskih družb v
naslednjih desetih letih.
Deleži nadomeščanja so v posamezni starostni
kategoriji pri univerzitetnih diploruiranih inženirjih
in gozdarskih tehnikih opredeljeni na podlagi
fluktuacije, rednih in izrednih upokojitev in
sedanjega načina zasedanja delovnih mest. Glede
na to, se bo delež inženirjev oziroma diplomiranih
gozdarskih inženirjev povečal na račun obeh
sosednjih kategorij: univerzitetnega diplomiranega
inženirja in gozdarskega tehnika. Zato pri inženirju
oziroma diplomiranemu gozdarskemu inženirju
prikazujemo le skupno oceno obsega bodočega
izobraževanja.
Povečan delež izobraževanja gozdarskih tehnikov
smo predvideli v starostni kategoriji 21 do 30 let.
Nadomestitf moramo razmeroma nizek delež v
kategorijah od 51 let naprej, ki je bil vključen v
proces študija višje stopnje.

Delež
nadomešč.

Gozdarski tehniki

1

188

30

120

Delež
%

Obseg
izqbr.
Štev.

25
lO

5

nadomeš~.

20
60
100
24

6
7
11
1

30

3.5 Ocenitev obsega letnega in deset letnega
poklicnega in strokovnega izobraževanja za
gozdarske gospodarske družbe
Pri tej oceni moramo poleg prikazanih rezultatov
upoštevati še naslednji predpostavki:
• Podizvajalci danes opravijo okrog 10 % del
koncesionarjev. Temu ustrezno lahko povečamo
številčni obseg poklicnega izobraževanja in
izobraževanja gozdarskih tehnikov.
• Območni načrti za obdobje 2001 do 2010 leta
predvidevajo porast etatov. Zato se bo obseg del pri
pridobivanju lesa in izvajanju gojitvenih del povečal.
Obseg izobraževanja lahko zaradi tega ustrezno
povečamo.

Ocena je narejena na podlagi današnjih pogojev
in številčnega stm~a iz leta 1997. Današnje številčno
stanje zaposlenih je verjetno nižje. Spreminjajo pa
se tudi drugi pogoji gospodarjenja. Podatki kažejo,
da prodajne cene gozdnih proizvodov že nekaj let
padajo, direktni stroški proizvodnje pa stalno
naraščajo. Povečujejo se tudi splošni stroški
gozdarskih družb iz formalnih (zakonskih) in žal
tudi neformalnih razlogov.
Tudi zaradi tega se gozdarske strokovne delavce,
ki iz kateregakoli razloga. prenehajo delovno
GozdV 60 (2002) 3
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Preglednica Il : Ocenitev obsega letnega in desetletnega poklicnega in strokovnega izobraževanja za gozdarske gospodarske družbe

r

Obseg (število)

Stopnja izobraževanja
Univerzitetni diplomirani gozdarski inženirji
Diplo!"Q!rani inženirji in @Ii) inženirji gozdarstva
Gozdarski tehniki
Delavci neposredne proizvodnje - izvajanje gozdnih del

Letni

!O-letni

3-4
2-3
3-4
40 -50

35 - 42
25-30
34-41
420- 500
60- 70***

*** To so delavci, ki so se zaposlili po 01.01.1996 in nimajo Pravilniku o minimalnih pogojih , ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih ustrezno izobrazbo.To neskladje bi morali takoj odpraviti.

razmerje z gozdarsko gospodarsko družbo, vedno
manj nadomešča. Prav zato je lahko obseg
izobraževanja delavcev teh kategorij v bodoče nižji.

4. ZAKLJUČEK
Izobraževm~e

vedno prispeva k zmanjšanju stroškov
vsakega izvajanja del tako kratkoračno z boljšo
kakovostjo kot dolgoročno z znižanjem stopnje
tveganja pri izvajanju del. Z boljšo kakovostjo
povečujemo prihodke, z manjšim tveganjem pa
zmanjšujemo stroške: manj bolniškega staleža zaradi
manjše resnosti in pogostnosti nezgod, manj
invalidnosti in smrtnih nezgod .

GozdV 60 (2002) 3

Odstopanje od opredeljenega obsega in stopenj
izobrazbe pri izvajanju del v procesu pridobivanja
lesa katerega koli izvajalca, lahko pomembno
poslabša kakovost in znatno poveča tveganje pri
izvajanju del.

5. VIRI
WINKLER, l., KR A JČIČ, D,, 1997. Kadri v gozdm·skih
družbah. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire. Tipkopis, lO s.
Zakon o gozdovih (ZG) - Ur. l. RS, št. 30 - 1299/93 - str.
1677.
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci del v gozdovih -Ur. l. RS. št. 35 - 1398/94str. 2299.

159

Iz

domače

in tuje prakse

Namnožitev pisanega jesenovega ličarja (Hylesinus fraxinž Panz.,
Coleoptera: Scolytidae) v bližini Ilirske Bistrice
*Maja JURC

Na področju OE Sežana, KE Ilirska Bistrica, na
površini 2.80 ha (parcel ne št. 1689.1681/6, 1867 /2)
se je na velikemjesenu namnožil pisani jesenov ličar
(slika 1). Dne 26. 2. 2002 smo si sestoj ogledali:
lastnik parcel M.Rolih, iz OE Sežana vodja KE F.
Pfajfar in R. Fidel, iz OE Postojna M. Jelinčič.
študenta gozdarstva M. Bizjak in A. Kresevič, I.
Rener - GIS ter M. Jurc - BF gozd. Ocenili smo
poškodbe, zastavili raziskavo bionomije pisanega
jesenovega ličmja ter določili ukrepanje.
Na jesenih najdemo nekaj podlubnikov iz
poddružine ličarjev (Hylesininae). To so H_vlesinus
crenatus F. (veliki črni jesenov ličar), Hylesinus
oleiperda F (mali črni jesenov ličar), Hylesinus orni
Fuchs.(šarastijesenov ličar), Hylesinusfraxini Panz.
- syn. Leperesinus varius F. (pisani jesenov ličar)
ter manj pogosto še nekatere druge vrste kot je npr.
Scolytus scolytus F. (veliki brestov beljavar)
(ESCHERICH 1923). Pri nas je najnevarnejši pisani
jesenov ličar.
Pisani jesenov ličar se pojavlja na velikem
(Fraxinus e.rcelsior L.) in malem jesenu (F ornus
L.) (glavna gostitelja), divji oljki (Olea europea L.),
španskem bezgu (Svringa vulgaris L.), črnem orehu
(Juglan.1· nigra L.). dobu (Quercus robur L.),
izjemoma na robiniji (Robinia pseudoacacia L.) ter
na jablanah (Malus sp.) (ESCHERICH 1923). Poleg
tega ga redko najdemo tudi na ameriškem jesenu
(Fraxinus americana L.). Fagus spp., Acer spp.,
navadni Jeski ( Corylus avelhow L.) ter navadnem
gabru ( Carpinus be tu !us L.) (http:/ /babel.altavista.com/tr). Razširjen je v nižinskih in gričevnatih
gozdovih centralne in južne Evrope (Mediteran),
južne Skandinavije, območja Leningrada (tudi v
parkih) in Smolenska ter v severni Afriki (NOVAK
1 HROZINKA 1 STARY 1976).
Hrošček je ovalen. čokat, dolg 2.5 - 3.5 mm.
Barve je temne, tipalke in noge so rjavo rdečkaste.
Prepoznamo ga po pisaniem zgornjem delu telesa,
ki je prekrit z drobnimi svetlimi in temnimi
luskicami. Te luskice oblikujejo nepravilni pegasti
vzorec, zaradi česar je vrsta tudi dobila ime »pisani«
(slika 2). Telo se konča v blagem loku, bazalni rob
pokrovk je sedlast in na njem so izrazite grbice.
Širina pronotuma je manjša od njegove dolžine.
*Doc. dr. M. J., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1001 Ljubljana, SLO
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Ovalni kij prelomljeno-betičastih tipalk je iz treh
segmentov, ki so med seboj ločeni z razločni mi šivi.
Tretji členek tarzusa je srčast (GRUNE 1979).
Materinski hodniki so na stoječih deblih pravilno
dvokraki prečni, dolgi 6 - 10 cm, široki 1.5 mm s
kJatkim vhodnim rovom (slika 3). Larvalni rovi so
v povprečju dolgi 4 cm, nabiti s črvino, precej
navpični na zgornjem delu materinskega rova, na
njegovi spodnji strani skrenejo vstran. Število rovov
je lahko neverjetno veliko in včasih ni kvadratnega
milimetra sko1je brez hodnika. Tako so na kosu
debla, ki je bil dolg 2,8 m in je imel zgoraj obseg
32,5 cm in spodaj 60 cm našli pribJ. 24.000 izhodnih
odprtin (ESCHERICH 1923). Pri veliki množici se
larvalni hodniki križajo. Materinski in larvalni rovi
so zarezani v les, le v debelih deblih potekajo
večinoma v sko1ji in se le plitko zažirajo v les. Zato
imajo debelejša debla po odstranitvi skmje izgled
umetniških rezbarij. Bubilnica leži v osi larvalnih
hodnikov plitvo v lesu ali prodira navpično vanj.
Rovni sistem lahko izgleda tudi drugače. V starejših
deblih z debelo skorjo so lahko materinski hodniki
dolgi 15 - 16 cm. V takih primerih vhodnih delov
ne vidimo, materinski rov poteka v notranjem delu
skmje od zavrtine, od katere levo in desno vidimo
levi in desni krak materinskega rova. V drobnem
materialu npr. v vejah, so materinski hodniki komaj
4-5 cm dolgi in lahko ležijo poševno aJi vertikalno.
Tudi v ležečih deblih imajo materinski rovi poševno
ali vertikalno smer, vhodni rovi na panjih pa imajo
oster kot in so rovi nepravilni. Rovi lahko nastanejo
pri zrelostnem žrtju, regeneracijskem prehranjevanju
ali pri izžiranju rovov za prezimovanje. Mladi hrošči
vrtajo v krošnji ali v tenkolubnih delih gostitelja v
še zeleno skorjo. Ti rovi potekajo v različnih smereh
in praviloma niso daljši kot 2 cm. Po nekajkratnih
napadih in tudi zaradi izžiranja kratkih rovov v
sko1ji, v katerih prezimujejo (Slika 4, 5), nastanejo
na deblih gostitelja odebelitve in razpoke, ki
spominjajo na rakave rane (»jesenova roža«). Včasih
te poškodbe opazimo po celem deblu gostitelja, od
krošnje do dnišča debla (slika 6,7).
.
Bionomija: v zvezi s številom generacij so mnenja
deljena: po enih avtorjih ima H. fraxini eno
generacijo letno (univoltina vrsta), po drugih pa dve
generaciji letno (polivoltina vrsta). Po prvih poleti
odlaga jajčeca sestrska generacija ali stare samice
po njihovem regeneracjskem žrtju v obrši dreves.
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Slika l. Pogled na posekan jesenov les, v ozadju napaden
ses1oj jesena v bližini rJirske Bistrice. marec 2002

Slika 3. Ravni sistem pisanega jesenovega

Jjčarja

Slika 2. Pisani jesenov

Sliki 4. , 5. Prezimovanje

ličar,

h.roščka

imago (velikost 2.9 mm)

v kratkih rovih v skorji

ličarja

Sl iki 6.. 7. »Jesenova roža« na deblih jesena (vse fotografije Jurc)

Roji navadno od marca do maja. Izjemoma, ko so
zime mile, se lahko rojenje začne prej, tako da
izdelujejo samice svoje rove že okoli 10. februarja.
V takih primerih se lahko pojavi prava druga
GozdV 60 (2002) 3

generacija (ESCHERICH 1923). Prezimuje v stadiju
imaga v kratkih, do 2 cm dolgih hodnikih, pri čemer
opravjjo imagi dopolnilno žrtje (žrtje za prezimovanje se prekriva z dopolnilnirn žrtjem). Tako kot
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podlubnikov tudi za pisanega jesenovega
potekajo raziskave atraktantov za detekcijo
in zatiranje te vrste. Raziskave odzivanja H fraxini
na atraktante kažejo. da nizke koncentracije etanola
in feromona eksobrevikomina, ki ga izločajo samci,
delujeta sinergistično in privlačita samice v pasti v
velikem številu (KLIMETZEK 1 KOHLER 1 VITE 1
KOHNLE, 1986). Raziskave fitokemijskih odnosov
med Hfraxini in gostiteljem kažejo, da se osebki te
vrste odzivajo na izločanje fraksetina in fraksina
gostitelja (CHARARAS. 1980). Zanimive so
raziskave komunikacij jesenovih ličarjev. Češki
raziskovalci ugotavljajo, da jesenova ličarja
Hylesinus fraxini in H. oleiperda komunicirata s
stridulacijskim mehanizmom in s feromoni. Obe
vrsti imata elitro-abdomonalni tip stridulacijskega
aparata s pomočjo katerega se oglašata. Oglašanje
je podobno šklepetanju zob, oglašanje v stresu je
posamično, rivalsko pa je dvojno in se razlikuje od
prvega tipa v številu in trajanju tresljajev. Stresno
in privabljevalno oglašanje vrste H. oleiperda je
dvojno in se razlikuje v nekaj značilnostih od
oglašanja H. fraxini. Podobno oglašanje je ugotovljeno tudi pri vrstah rodu Dendroctonus, Pseudohylesinus in Hylurgops (RUDINSKY 1 VALLO,
1979). Samec H. fraxini kopulira z dvema samicama
in vsaka samica izdela en krak dvokrakega prečnega
revnega sistema. Samice H. fraxini proizvajajo
agregacijske feromone (RUDINSKY 1 VALLO,
1979).
Poškodbe: H. fraxini napada gostitelje vseh
starosti, pri močnejših napadih tudi najtanjše vejice
(do debeline svinčnika). Preferira starejše gostitelje
in napad se začenja od obrše in se nadaljuje proti
dnišču debla. Zaradi napada se najprej sušijo
poganjki, nato veje in tudi deblo (ESCHERICH
1923). Najdemo ga predvsem na bolehnih gostitelj ih,
včasih tudi na popolnoma zdravih (primarni in
sekundarni škodljivec). Napada tudi sveže podrta
ličarja
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drevesa. V virih najdemo podatek, da so gradacije
kratkotrajne in mortaliteta pisanega jesenovega
ličarja je po kulminacijah močna (http://babel.altavista.com/tr).
Zatiranje: Zaščita gostiteljev in preprečevanje
napadov H. fraxini temelji na nagnjetDU te vrste, da
naseljuje sveže posekana debla. Priporočajo
postavitev lov nih dreves. Za prvi nalet jih polagajo
do kraja marca, za drugega pa konec junija. Lovna
debla so lahko ležeča ali stoječa.
Zalega ima veliko naravnih sovražnikov, ki so
značilni tudi za druge podlubnike. Specifični paraziti
H. fraxini so vrste iz skupine kožekrilcev kot so npr.
Preromalus bimaculatus Ns., P bivestigatus R., P
fraxini R. in druge.

Viri:
l. CHARARAS, C., 1980. Phytochemical relations betwcen

certain Scolytidae (Insecta Coleoptera) and broad-]eaved
trees. Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de
l"Academie des Sciences, 0.,291, 6, 561-564.
2. ESCHERICH, K., 1923. Die Forstinsekten Mitteleuropas.
Zweiter Band. Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey,
499-502.
3. GRONE, S., 1979. Handbuch zur Bestimmung der
europaischen Borkenkafer. Verlag M.& H. Schaper
Hannover,182 str.
4. KLIMETZEK D. 1 KOHLER, J. 1 VITE, JP: 1 KOHNLE,
U.. 1986. Dosage response to ethanol mediates host
selection by ·secondary' bark beetles. Naturwissenschaften, 73, 5, 270-272.
5. NOVAK. V. 1 HROZINKA. F./ STARY, B., 1976. Atlas
of insects harmfu\ to forest trees. Volume l. Elsevier
Scientifis Publishing Company Amsterdam-Oxford-New
York, 125 str.
6. RUDINSKY.JA. 1 VALLO,V., 1979. The ash bark beetles
Leperesinusfmxini and Hylesinus oleiperda: stridu\atory
organs. acustic signals and pheromone production.
Zcitschrift fur Angewandte Entomologie, 87, 4, 417-429.
7. http://babel.altavista.com/tr, 17.03.2002
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Učinek redčenj

v bukovih sestojih na Brezovi rebri

V prejšnji številki Gozdarskega vestnika (št. 2)
objavljen članek Katarine Celič z naslovom "Učinek
redčcnj v bukov ih sestoj ih na Brezovi rebri'', verjetno
njen prvi , uvrščen med znanstvene razprave, z lOletno časovno razliko pri meritvah ter 14-letno pri
objavi, obravnava nekatere hipoteze, ki so bile v
sestojih na Brezovi rebri že preizkušene v mojem
članku (tudi enem izmed mojih prvih) s podobnim
naslovom " Učinki redčenj v starejših bukovih
sestoj ih" ( 1988). Moj takratni raziskovalni material
je izhajal iz istih bukovih sestojev, vendar pa v
primeru redčenega sestaja ne iz istih (mikro)
rastiščnih in starostnih razmer. Razmerje med
zgornjima višinama dveh sestojev se v kratkem času
( 10 let) tudi ne bi moglo tako spremeniti. Ob
neredčeni ploskvi (P3) sem nanu·eč jaz uporabil po
zgornji višini dreves primerUivo ploskev P2 (zmerno
redčenje) in ne ploskve Pl (močno redčenje).
Razlike med najinima raziskovanima populacijama
tako niso primerljive, tovrstna interpretacija
sprememb zgornjih višin Celičeve pa zato napačna.
Dosti boU so 1 bi pile seveda primerljive relativne
vrednosti. Primerljive so seveda tudi temeljne
ugotovitve.
Glede na navedeno in dejstvo , da je temeljni
statistično-metodološki pristop pri analizi ' drevesnih ' znakov redčenega in neredčenega sestaja ter
ugotavljanju učinka redčenj prevzet po mojem (kar
avtorica ne navaja), ki je bil v osnovi tudi (tako kot
njen) namenjen prikazu možnosti uporabe statističnih metod (za potrebe podiplomskega študija).
kakor tudi glede na dejstvo, da v članku Celičeve ni
razprave 1 primerjave o omenjenem delu analize,
razen v omenjenem primeru, se mi zdi pomembno 1
potrebno opozoriti na naslednje:
• Razlike v zgornjih višinah sestojev (med
plosk vama P 1 in P3), ki jih ugotavlja avtorica, niso
posledica redčenja, saj so bile prisotne že na začetku
(ob zastavitvi eksperimenta). Sestoj na ploskvi P l
(ob cesti) je namreč nekoliko starejši (okrog 10 let),
nekoliko boljša pa je skoraj gotovo tudi njegova
rastiščna boniteta (tudi sub-asociacijaje druga). Da
je ploskev Pl izstopala že pri izločitvi v letu 1970,
potrjujejo tudi prime1jave takratne debelinske
strukture dreves, ki jih avtorica sicer p1ikazuje, pa
tudi moje kasnejše analize višin in starosti drevja v
redčenem (v letu 1985, objavljeno) ter neredčenem
sestoju (v letu 1991, neobjavljena). Zaradi tega je
neposredno primeljavo čistih učinkov redčenj (preko
absolutnih vrednosti znakov) mogoče izvesti le med
ploskvama P2 in P3.

GozdV 60 (2002) 3

in odmevi
• V primeru vpliva (zmernih) redčenj na delež
dolžine debla (do krošnje) iz mojih ugotovitev
(1988) izhaja, da ga z zmernimi redčenji rahlo
povečujemo (ne pa tudi absolutne čiste in skupne
dolžine debla). Avtorica pričakuje večje (absolutne
in relativne) vrednosti tega znaka v močno redčenem
sestoju (na ploskvi P3). Statistična prime1java čiste
dolžine debel ji res pokaže značilno večje absolutne
vrednosti pri redčeni populaciji dreves, relativnih
(primerljivih) čistih dolžin debel pa hkrati ne
analizira. S tem posredno potrjuje hipotezo, da tudi
močna redčenja podaljšujejo čisto dolžino debel. Če
pa bi za preskus te hipoteze uporabila bolj primerljiv
relativni delež čistega debla, takšna hipoteza skoraj
gotovo ne bi bila potrjena; V mojem primeru
zmernih redčenj je bila namreč razlika v deležih
čistega debla v korist redčenega sestaja majhna in
statistično komaj še značilna, iz njenih absolutnih
srednjih vrednosti (v tabeli 4) pa je sklepati, da se
deleža čiste dolžine debel značilno ne razlikujeta.
• Ker v pričujoči raziskavi nastopa problem
neenakosti izhodiščnega stanja sestojev - zaradi
omenjenih starostnih in (mikro)rastiščnih razlik pred
zastavitvijo poskusa - bi bilo pravzaprav potrebno
celotno primerjavo v metodološkem smislu, če bi z
njo hoteli izluščiti (čiste) učinke redčenj, izvesti z
relativnimi znaki (npr. relativni premer dreves glede
na celotni kolektiv, relativna dolžina krošenj in
relativna dolžina čistega debla ter dimenzijsko
razmerje) ali pa uporabiti višino dreves kot
»izravnalno« spremenljivko (v statističnem smislu
kovariato), s pomočjo katere bi na matematično
statističen način vetjetno lahko odstranili vpliv teh
neenakosti. To v bistvu pomeni, da bi prime1jali
srednje vrednosti znakov pii enaki (srednji) višini
dreves . Takšen princip bi seveda bil smiseln le za
(najdebelejša) drevesa strehe sestaja, ki so nosilci
sestaja in tudi zgornjih višin. Diskriminativna
analiza s pomočjo absolutnih spremenljivk oziroma
razlikovalnic med redčeno in neredčeno populacijo
dreves, ki jih vkUučuje Celičeva (skupaj šest), tako
prikazuje skupne (kombinirane) učinke, in sicer tako
redčenj kakor tudi razlik v starosti sestaja in rastišča.
To je pri interpretaciji njenih rezultatov vsekakor
potrebno upoštevati.
• Eden od splošnih problemov (znanstvenega)
vrednotenja učinkov redčenja na 'sestojni' ravni na
Brezovi rebri pa je, da v letu 1970 osnovan poskus
ni imel vsaj minimalnega števila ponovitev (v okviru
posameznih intenzitet redčenj oziroma neredčenega), ker je bil pač zastavljen za praktične
čiste
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namene, ki so seveda bili tudi v celoti doseženi.
Statistična primerjava na sestojni ravni (med
tovrstnimi redčenimi in neredčenimi sestoji) zato ni
mogoča, vrednosti kazalnikov po ploskvah pa tako
lahko imajo Je opisni značaj. Slednje velja tudi za
avtoričina prime1javo različnih sestojnih kazalnikov.
Zato smo v letu 1988 v neredčenem in redčenem
sestoju izločili še po dve dodatni ploskvi 1 ponovitvi.
Na ta način bo mogoča tudi statistična primetjava
(sicer le s tremi ponovitvami) razlik oziroma učinkov
redčenj na sestojni ravni.
Sicer pa tovrstne raziskave učinkov redčenj
resnično že dalj časa spadajo med t.i. gojitvene
klasiko . V sodobnem kontekstu bi bili na tem
področju npr. zanimivi zlasti vpJivi redčenj ali pa
kar različnih načinov (sistemov) gospodarjenja z
gozdovi na biotsko pestrost. recimo na njeno
strukturno (sestojni kazalniki), kompozicijsko
(vrstni kazalniki) in funkcionalno komponento (npr.
kazalniki razvojnih procesov) . Vrednotenje le-teh bi
bil resničen , tudi metodološki , znanstveni izziv.
Glede objave rezultatov poskusa redčenj na
ploskvah na Brezovi Rebri (na sestojni ravni) pa naj
povem še, da njso bili objavljeni šele v letu 1988,
temveč že v letu 1982 (IUFRO knjižica )> Forest.~

and Forestry in Yugoslc1via- Exapmles in Slovenia<<,
urednik Mlinšek. eden od sodelavcev Piškur) .
obsežneje pa v letu 1985 (seminar iz redčenj v
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Sarajevu, moj prispevek). Sicer pa je poskus na
Brezovi rebri, ne glede na to, da še ni bil objavljen v
kakšni tuji gozdarski reviji, preko obiska številnih
tujih gozdarskih strokovnjakov po republiškem seminarju v letu 1981, praktično postal kmalu tudi
mednarodno poznan. Zahvala za to gre seveda
profesorju Mlinšku ter inženirju Piškurju in
njegovim sodelavcem, med katerimi sem bil v svojih
začetnih letih tudi sam.
Glede uvrstitve članka med 'znanstvene razprave·
pa menim, da bi za takšen status , ob odpravi
omenjenih metodoloških pomanjkljivosti, potreboval
predvsem več vsebinskih zaključkov oziroma
znanstvene razprave same, zlasti v pogledu
primerjave spoznanj o učinkih močnih redčenj (na
drevesni ravni) z obstoječimi domačimi in tujimi
ugotovitvami. Menim tudi, da je - zlasti za raven
Gozdarskega vestnika - resnično odvečno preveč
podrobno opisovanje (sicer že precej klasičnih)
postopkov matematično-statističnih izračunov in
obrazcev, na katerem ima članek , s sicer zelo
vsebinskim naslovom. svoje težišče . Omenjeno je
končno problem recenzenta(ov), zlasti pri raziskovalno mladih piscih. Pa ne, da bi jim s svojo
kritiko kakor koli jemal veselje do raziskovanja in
objavljanja, temveč obratno, nenazadnje tudi v
veselje (nas) bralcev.
mag. Franc Ferlin

Gradivo za Atlas flore Slovenije - pomembna novost v domači
botanični literaturi, zanimiva tudi za gozdarje - tretjič*
Odmev dr. Nejca Jogana na mojo oceno Gradiva
zahteva nekaj pojasnil. Bralcem Gozdarskega
vestnika se opravičujem, saj najbrž jemljem prostor
za gozdarje veliko pomembnejšim temam. Primernejši reviji za pretres mnenj o tem Gradivu bi
bili vsekakor Hladnikia in Acta Biologica Slovenica,
a se bojim, da ga tam ne bomo dočakali (deloma
tudi zato. ker izhajata v prime1javi z Gozdarskim
vestnikom veliko redkeje in bolj neredno).
Nejca Jogana moti prvi del mojega zapisa, ki
neposredno v glavnem ne zadeva vsebine ocenjevane
knjige, temveč problematiko kartiranja flore v
Sloveniji. Utemeljil sem, zakaj sem ga zapisal in
tega gotovo ne bi storil, če bi bralec to našel v
predstavljeni knjigi ali če bi Gradivo ocenjeval za
botanike (toda ocena je bila, na željo urednika in
prvega avtorja , namenjena gozdarjem). Gotovo
nisem najboij poklican za pisanje o tem področju in
bralcem se opravičujem za nekatere napačne
navedbe (o velikosti kvadrantov v Sloveniji- povzel
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sem jo po hrvaškem botaniku Nikolicu, ta pa jih
res , prirejeno, povzema po nemškem viru, o napačni
mednarodni kratici herbarija Prirodoslovnega
muzeja Slovenije, ki je LJM in ne PMS in morda še
o čem). Dr. Nejcu Joganu se iskreno opravičujem,
ker sem prezrl njegovo mentorstvo pri mladinskih
raziskovalnih taborih in njegovo vodilno vlogo pri
organizaciji in izvedbi florističnih kartiranj v okviru
Botaničnega društva Slovenije. Bilo je nenamerno,
po sledica mojega pomanjkljivega pregleda in
nikakor nisem želel kakorkoli zmanjševati njegovega
velikega deleža pri kartiranju flore Slovenije v
zadnjih dvaj setih letih, prav tako ne povečevati
pomena in denarnih sredstev ZOTKS pri izvedbi
študentskih in drugih raziskovalnih taborov.
Opozorilo, da karte v Gradivu ne ločujejo med
naravnim in subspontanim pojavljanjem drevesnih
vrst je bilo zgolj opozorilo in nič drugega. Gozdarje
je na to pač treba opozoriti. Ni pa res, kar trdi Nejc
Jo gan, da v popisnih listih (in ponekod v literaturi)
GozdV 60 (2002) 3
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ne navajamo avtohtonosti posameznega podatka.
Popisovalec ima, vsaj na obrazcih. kijih uporabljam,
možnost označiti, ali se. npr. neka drevesna vrsta
pojavlja spontano, subspontano ali le kultivirano .
ln navadno (ne pa vedno) je mogoče dovolj
izurjenemu popisovalcu razlikovati naravna
nahajališča npr. jelke, macesna ali črnega bora od
subspontanih nahajališč teh vrst (vendar soglašam
z Joganom, da morda Gradivo takemu prikazu še ni
bilo namenjeno).
Da so elaborati neobjavUeno gradivo, je Nejcu
Joganu najbrž jasno. Če bi on ali jaz v elaboratu
opisala nov takson ali sintakson, bi bila ta objava
neveljavna. Če bi jo nekdo tretji iz elaborata povzel
in objavil (v članku ali knjigi), bi bil njen veljavni
avtor on in ne midva . Elaborati pogosto niso
recenzirani in so dostopni navadno v največ nekaj
izvodih. V njih avtOtji strnejo prve izsledke raziskav,
gradivo pa kasneje za objavo (v članku) prečistijo
(dodelajo, popravijo) in dopolnijo (in imajo , če so
še živi in dejavni . vsekakor prednostno pravico. da
to slorijo, ne pa da to stori kdo drug brez njihove
vednosti). Veliko (v zvezi s kvaliteto vsebine) je
odvisno od naročnika - kaj zahteva in koliko za to
plača. S plačilom še ne odkupi tudi avtorskih in
moralnih pravic do besedila, temveč le materialne.
Ni zaman pokojni dr. Maks Wraber v elaboratih, ki
jih je izdelal v zadnjih letih svojega življenja, na to
izrecno opozarjaL Najmanj, kar bi morali storiti pisci
Gradiva in seveda tudi naročniki elaboratov, je, da
avtmje le teh povprašajo kaj in koliko iz njih lahko
za te namene uporabijo in pri njih preverijo nekatere
sporne podatke (tako tudi tistega o uspevanju
tržaškega klinčka - Dianthus tergestinus na
Bovškem, ki so ga pobrali iz elaborata Biološkega
inštituta ZRC SAZU o rastlinstvu in živalstvu na
prodiščih reke Soče). Ne bom se spuščal na področje
avtorskega prava in ugotavljaL ali je tako početje
pravno dopustno ali ni. Osebno menim, da ni etično.
Ko sem v članku o rastlinstvu Panovca (v knjigi mag.
Jožeta Papeža) uporabil podatke iz elaborata Nejca
Jogana. sem to storil šele, ko sta mi to dovolila
naročnik elaborata in njegov avtor. Ker sem v
elaboratu naletel na sporni podatek, sem o tem
povprašal avt01ja. Odgovoril mi je, da podatka ne
more preveriti (saj veš, kako je to, ko pišemo
elaborate), zato sem ga objavil z vprašajem. Ali
nismo upravičeni do podobnega postopanja. kadar
so vloge zamenjane?
Treh strani zahval seveda nisem spregledal. V
svojem zapisu sem pripomnil le, da bi bilo dobro
posebej omeniti tiste, ki so prispevali svoje
neobjavljene podatke, a niso avtorji Gradiva. V
zahvali sta skupaj npr. omenjena Marko Accetto in
Brane Anderle. Pri prvem so uporabili v glavnem
(z izjemo že omenjenih elaboratov) le objavUene
GozdV 60 {2002) 3
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podatke (in še od teh so jih veliko prezrh oz. jih, kot
pojasnjuje urednik, niso utegnili vnesti v računalnik) , B. Anderle (in ve1jetno še kdo drug) pa
jim je v objavo odstopil svoje (najbrž številne)
terenske in še nikjer objavljene podatke. Zato bi on
in še drugi , ki so tako ravnali, zaslužili posebno
zahvalo.
Vzrok za nenavadno Iego točk v Gradivu
povezuje dr. Jogan predvsem z (ne)kvaliteto naše
botanične literature (ne omenja pa npr. morebitnih
napak pri določitvah in vnosu podatkov pospešenega
terenskega kartiranja v zadnjih letih). Po mojem
mnenju je to zelo poceni izgovor (da ne uporabim
bolj grobe besede- sprenevedanje). Naloga tovrstnih
preglednih del je, da te podatke kritično pretresejo
in očitne pomote ali napačne določitve zavržejo.
Gotovo, tudi po takšnem kritičnem pretresu prihaja
do napak in do napačne lege točk, a ne v takšnem
obsegu kot se je to pripetilo avtorjem Gradiva. Zbrati
podatke iz zelo različnih virov in jih vnesti v
računalnik je nedvomno časovno in deloma tudi
tehnično zelo zahtevno. a komajda strokovno delo .
To šele sledi, a zaf\i pri tem Gradivu ni bilo časa.
Ne trdim, da tudi ne znanja- tega avt01jem vsekakor
ne oporekam. Ob tem jih sprašujem, kako to, da so
pri vnosu dali prednost neobjavljenim virom, torej
elaboratom, pred novejšimi objavami v domačih in
tujih , lahko dostopnih strokovnih in znanstvenih
revijah - so preračunljivo ocenili, da bodo v njih
našli več novih točk. Zakaj se je tako mudilo, Nejc
Jogan posredno odgovarja v zad1~em stavku svojega
Odmeva. Šlo je torej za prvenstvo in kdo bo komu
narekoval pogoje sodelovanja. Ko spretno opravičuje
napake Gradiva (ko ocenjuje dela drugih, navadno
ni tako pdzanesljiv), nam dr. Jogan nič ne pove,
zakaj je izšlo brez predhodne recenzije (saj vem, da
recenzijskemu postopku pri objavi člankov in knjig
daje velik pomen in v tem z 1~im povsem soglašam) .
Res sem bil ob vsem prej napisanem v zaključku
nekoliko previden in sem uporabil izraza "najbrž''
in ·'morda" namesto izraza "gotovo". Avtorji me s
svojim delom v tako gotovost pač niso prepričali.
Presojo, ali sem si zgolj zaradi rabe teh besed
zaslužil očitek pristranskosti. prepuščam bralcem .
Gospodu Mladenu Kotarcu le toliko. Tudi njegov
zasebni zavod najbrž ni imun za proračunska
sredstva (torej smo si le konkurenčni- kar po svoje
ni nič slabo, saj lahko tudi konkurenti zgledno
sodelujejo). (Pol)izdelka Biološkega inštituta ZRC
SAZU, primerljivega Gradivu , upam, nikoli ne bo
dočakal, saj si ga znanstvena ustanova po mojem
mnenju ne sme pdvoščiti.
dr. Igor Dadskobler

*S

ren\ prispevkom končujemo v Gozdarskem vestniku
razpravo o Gradivu za Atlas flore Slovenije
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Kadri in izobraževanje
Znanje mora imeti smisel, ima pa tudi
in materialne okvire

časovne

Jože F ALKJ\TER

l. UPORABA ZNANJA
V GOZDOVIH IMA SMISEL
Čeprav od časa do časa še vedno prihaja v ospredje
mnenje , da pač z gozdom zna vsak ravnati že zaradi
tega, ker smo z njim povezani tako rekoč že od
rojstva in da zato ni treba pretiranega števila
strokovnjakov, ki bi usme1jali njegov razvoj . pa je
pri večini, ki trezno razmišlja, vendarle evideotno,
da je pri ravnanju z gozdovi znanje nujno potrebno.
To dokazuje že več kot stoletje. ko so bile tudi na
slovenskem uvedene prve gozdarske šole in
predvsem tudi stanje gozdov, njihova ohranjenost
in razvojni trendi.
Plod znanja je uvedba pojma trajnost, ki ga je po
nastanku in uporabi pripisati gozdarstvu. To je bil
gozdarski termin in to je bilo do nedavnega nesporno
tudi z leksikografskega stališča. Svetovno poznane
enciklopedije še v letu 1991 pod geslom trajnostni
navajajo izključno gozdarske pomene. Poznamo tudi
vsebinski razvoj tega pojma, ki je bil v klasičnem
gozdarstvu utemeljevan predvsem v povezavi z
ohranitvijo lesne zaloge oziroma zagotavljanjem
tr aj ne seč nje . V sonaravnem gozdarstvu se je
njeo-ova uporaba razširila in zajema uresničevanje
tudi drugih funkcij gozda. Že zdavnaj ne gre več
samo za trajnost donosov iz gozda, ampak za trajnost
vseh njegovih sestavin. Za doseganje tega paje nujno
potrebno znanje.
Poplava uporabe pojma trajnostni po Riu v
najrazličnejših povezavah (politika , gospodarstvo
nasploh, kmetijstvo , turizem, ekologija, kultura)
grozi, da bo vsebina pojma izničena, da bo
degeneriral zgolj v geslo, kije v situaciji, ko nekomu
zmanjka ustreznih drugih tehtnih poudarkov, vedno
pri roki . Sploh pa se je s tem nehala domena tega
pojma v povezavi z gozdom in gozdarstvom.
Gozdarji zaradi tega gotovo ne bomo zapadli v
malodušje ampak bomo vsebine pojma trajnost
razvijali naprej in zlasti s konkretnimi usmeritvami
za gospodarjenje z gozdovi in gozdnim prostorom,
dokazovali njegov resen pomen in naš resen namen.

To je pomembno še zlasti zato, ker prihajajo časi,
ko bodo gozdovi kot sestavni del biosfere, ki
J. F. univ. dipl. inž . gozd. Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS Dunajska 56. 58. 1000 Ljubljana
Slovenija
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predstavlja največje zaloge obnovljive biomase
(obnovljive naravne zaloge), hočeš nočeš igral
nosilno vlogo v nadaljnjem razvoju človeštva.
Pritiski na obnovljive vire se bodo v prihodnosti
povečevali. Gozd bo imel zaradi svojega blagodejnega vpliva na človeka in okolje, zaradi tega ker
postajajo obnovljivi naravni viri v naši zavesti vse
bolj prisotni in potrebni, vedno večji pomen.
Ohraniti ga pri življenju in zagotoviti tudi njegov
razvoj pa bo zahtevalo dodatna vedenja in znanja.
Naftna kriza je pripeljala do delne streznitve in
človeštvo v zadnjih letih v obliki deklaracij in
drugačnih pisnih manifestacij, prisega na trajnostni
razvoj. Kljub temu pa ni pripravljeno do konca
spoznati, da bo tega v bodočnosti določala predvsem
količina obnovljivih naravnih zalog (zaloge, ki jih
ustvarja biosfera) in samo delno tudi odkrivanje
nadomestnih. Če se bo človeška kultura želela

razvijati po načelih trajnosti, se bo morala
zbližati z biosfero in predvsem razumeti pogoje
za njeno trajno ohranjanje in njim brezkompromisno podrediti svoj trajnostni razvoj.
Za naporno bodočnost bo tudi znanju v gozdarstvu potrebno še marsikaj dodati.
Ugotovitve in usmeritve Programa razvoja
gozdov v Sloveniji so tudi za področje pridobivanja
znanja v gozdarstvu še vedno aktualne in veljavne:
»Pomen gozdov, zahtevnost celovitega usmerjanja njihovega razvoja in dolgoročnost posledic
napačnega ravnanja z njimi zahtevajo široko
izobraženega gozdarskega strokovnjaka, primerno
izobraženega lastnika gozda in dobro usposobljenega gozdnega delavca. Zato je treba dograditi
in razširiti celoten sistem gozdarskega izobraževanja, od programov usposabljanja gozdnih
delavcev, izobraževanja lastnikov gozdov, do
izpopolnjevanja študijskjh programov za gozdarske
stro kov nj ake.«
Izobraževanje je imelo, ima in bo imelo v
gozdarstvu še naprej velik pomen.

2. GOZDARSKO ZNANJE V ČASU
Količino znanja, ki se vlaga v gozdove se meri na
podlagi strukturiranosti obstoječega gozdarskega
šolskega sistema. kjer se znanje pridobiva, s številom
tistih, ki ga pridobivajo in predvsem s številom tistih,
ki znanje v praksi uporabljajo. V različnih obdobjih
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Preglednica 1
leto
1969
1971
1973
1975
1977
1982
1990

Štev. gozdarjev
4.381
3.858

Štev.gozd.tehnikov

Š tev.inž.in dipl.inž

564

3.660
3 .762
3 .777
3 .259

595
574

273
342
329
361
401

634
765
780

2.563

516

Vir: Analiza stanja strokovnih kadrov v gozdarstvu Slovenije v letu 1975, 1979, 1982. 1990 (mag. Franjo Urleb)
Preglednica 2
Vrsta dela
Možni letni posek
Naravna obnova in obnova s sadnjo
Nega gozdov
Varstvo gozdov

Obdobje 1991-2000
3.070.834 m3
4.509 ha
24 .382 ha

Vir: Zavod za gozdove Slovenije-Gozdnogospodarski

17.691 dni
načrti

je lahko potrebna razljčna količina znanja. V letu
1990 je bila narejena temeljita analiza stanja
strokovnih kadrov v gozdarstvu. Izdelal jo je mag .
Franjo Urleb in je bila peta po vrsti. Tega leta je
bj lo v gozdarstvu zaposlenih preko 6.300 delavcev
in od tega 4.408 gozdarskih strokovnih delavcev.
Očitno je, daje bilo gozdarstvo v tem letu z znanjem
najbolj opremljeno. Po letu 1990 se je število
zaposlenih v gozdarstvu prepolovilo . Najbolj
drastično pri negozdarskih profilih, bistveno manj
pa p1i gozdarskem strokovnem kadru . (preglednica 1)
Lahko torej ugotovimo, da je bilo usmetjanje
gospodarjenja in samo gospodarjenje z gozdovi v
letu 1990 dobro podprto z znanjem . Tako kot si
gozdovi zaslužijo . Tako stanje se ne bi smelo
bistveno poslabšati saj se tudi količina del, ki jih je
v gozdovih potrebno opraviti zaradi zagotavljanja
njihove trajnosti , iz obdobja v obdobje bistveno ne
spreminja. Primerjava že minulega 10 letnega
obdobja z novim (osnutki območnih gozdnogospodarskih načrtov 2001-2010) daje naslednjo
sliko: (preglednica 2):
Količina del , ki jih bo potrebno v gozdovih izvesti
zaradi ohranjanja njihove stabilnosti in zagotavljanja
njihovega načrtovanega razvoja v obdobju 20012010, ne kaže bistvenih razlik v primerjavi z
obdobjem 1991-2000. Odstopanja so predvsem v
negi gozdov in možnem letnem poseku. Možni letni
posek se bo bistveno povečal, kar bo zahtevalo
povečanje strokovnega dela pri izboru drevja za
posek, ki je še posebno pomembno za ohranitev in
ustrezen razvoj gozdov in usklajevanje lastniških in
javnih interesov. V povezavi s tem pa se bo povečala
GozdV 60 (2002} 3

Obdobje 2001-2010
4.065.666 m3
4 .910 ha
16.366 ha
16.126 dni

gozdnogospodarskih

območij

indeks
132
109
67
91

za obdobje 2001-2010

tudi poraba časa za posek drevja in spravilo gozdnih
lesnih sortimentov. Količina znanja merjena skozi
število strokovnih kadrov v gozdarstvu, ne bi smela
bistveno odstopati od dosedanje pri predpostavki,
da bodo lastniki zasebnih gozdov opravili večino
del v svojih gozdovih. Če temu ne bo tako , se bo
moralo povečati število zaposlenih gozdarjev.
Ker je realizacija gozdnogojitven ih in varstvenih
del v zasebnih gozdovih tesno povezana z razpoložljiv imi sredstvi proračuna RS za nji ho vo
sofinanciranje, je v obdobju 1991 do 2000 nihala v
razponu od 40 do 72% načrtovanega. Računa se, da
bodo ob vstopu v EU ustvarjene možnosti za
sofinanciranje vseh načrtovanih gozdnogojitvenih
in varstvenih del, kar bo dalo osnovo tudi za njihovo
izvedbo na načrtovani ravni. Z dosedanjim proučevanjem predpisov EU je bilo ugotovljeno, da je
možno računati na njeno udeležbo pri sofinanciranju
vseh ukrepov, ki se že do sedaj financirajo in
sofinancirajo na podlagi zakona o gozdovih.
Teoretično bo to pomenilo, da bo lahko naša država
za sofinanciranje ukrepov v gozdovih, pridobila
toliko sredstev kot jih namenja sama. Izvajanje del
na ravni načrtovanega pa bo v prihodnjih letih
vsekakor zahtevalo zadostno število strokovnih
kadrov v gozdarstvu.
Izobraževanje v gozdarstvu mora zaradi potreb
po znanju, ki v prihodnosti ne bodo manjše, ohraniti
svoje mesto v okviru izobraževalnega sistema v
državi .
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3. ZNANJE V GOZDARSTVU IMA
MATERIALNE OKVIRE
Pod materialni okviri se v konkretnem primeru
razume pravne podlage, ki določajo raven strokovne
usposobljenosti za opravljanje določenih del. Seveda
pa ima izpolnjevanje predpisanega tudi finančne
posledice. Da te ne bi bile preveliko breme naj bi
predpisi določali minimalne pogoje glede strokovne
usposobljenosti oziroma resnično take . ki so za
izvajanje del v določenem času potrebni. Seveda se
v povezavi s tem postavljajo vprašanja ali veljavni
predpisi postavljajo še ustrezne pogoje.
Minister za gozdarstvo je že v letu 1994 izdal
dva predpisa, ki določata pogoje o usposobljenosti:
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih in Pravilnik o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v
Zavodu za gozdove Slovenije.
l. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
(Uradni list RS, št. 35/94): predpisuje minimalne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati samostojni
podjetniki, družbe ali zadruge , ki opravljajo dela v
gozdovih. S pravilnikom je določena najmanjša
strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti določeni
profili zaposlenih delavcev. Pri njegovem izvajanju
se je pokazalo, da je naj večji problem uresničevanje
določil o izobrazbi delavcev, ki delajo na sečnji.
traktorskem spravilu in negi mladovja. Praksa je
pokazala, da se za opravljanje navedenih del
zaposlujejo delavci, ki imajo v najboljšem primeru
opravljen tečaj za varno delo z motorno žago, kar
pa nikakor ne more odtehtati ustrezne poklicne
izobrazbe. Očitno je prišlo v navedenih primerih do
krepkega razkoraka med določili predpisa in prakso.
Čeprav nihče ne more trditi, da za varno in gozdu
prijazno opravljanje navedenih del s predpisom
določena izobrazba ne bi bila potrebna, je bila
odločitev za poklicno šolo kot minimalno izobrazbo,
očitno zaenkrat presmela. V letu 1990 je bilo med
zaposlenimi, ki so izvajali sečnjo in spravilo v
gozdovih res že blizu lO% delavcev s poklicno
izobrazbo, oovejši trendi pri vpisovanju na ta del
izobraževanja pa ne kažejo , da bi se skrb za poklicno
izobraževanje gozdarjev nadaljevala. Mogoče jo bo
sprožilo uvajanje novejših , sodobnejših tehnologij,
ki bodo gotovo morale dobiti mesto vsaj v delu naših
gozdov. Do tahat pa bo potrebno temeljito proučiti
kaj je smiselno predpisovati kot naj maJ~ šo strokovno
izobrazbo za opravljanje del v gozdovih.
l\IIogoče bi bilo kot sprejemljiv minimum še
vedno umestno predpisati določen program
usposabljanja za sekača in gojitelja. Podobno kot
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je do leta 1990 že bilo (okoli 600 urni tečaji za
sekača-gojitelja). To še zlasti zato, ker se zasedanje
prostih delovnih mest dogaja, in se vetjetno še bo, s
populacijo, ki ni več šoloobvezna. Leta 1990 je bilo
zaposlenih gozdmjev s tako usposobljenostjo 727
(28%). Seveda pa taka rešitev nikakor ne bi smela
pomeniti ukinitve poklicnega strokovnega izobraževaJ~a.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
bo še v letu 2002 imenovalo strokovno skupino, ki naj
bi proučila pravilnik in predlagala spremembe za
njegove neustrezne določbe. To mora ministrstvo
zagotoviti tudi zaradi pogajalskih izhodišč z EU. Kot
bodoča država evropske skupnosti bo morala Slovenija
zagotoviti možnost izvajanja gozdarskih dejavnosti tudi
družbam iz drugih evropskih držav. Pri tem pa določila
predpisov, ki zahtevajo določeno usposobljenost za
njihovo izvajanje, ne bodo smela biti ovira . Enakovredno se bo morala upoštevati tudi od teh držav
priznana usposobljenost za gozdarska dela.
2. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/94, 55/94, 22/99 in 106/01):
predpisuje pogoje glede izobrazbe, ki jih morajo za
opravljanje nalog javne gozdarske službe izpolnjevati zaposleni v Zavodu. Pri oblikovanju tega
pravilnika v letu 1994 je bi 1 glavni cilj ta , da bi
njegove določbe prispevale k dvigu stopnje
izobrazbe in s tem znanja na najštevilčnejšem
delovnem mestu, delovnem mestu revirnega
gozdarja. Dodatna znanja naj bi mu dala možnost
za uspešno opravljanje vseh nalog, ki jih določa
zakon. Ta cilj naj bi bil z letom 2002 dosežen. V
mesecu septembru naj bi diplomirali še zadnji
študen~e na višješolskem strokovnem študiju. Na
za vodu bo tako zaposlenih 397 delavcev z višjo
strokovno izobrazbo in le 16 s srednjo. Kot
pripravniki pa se na Zavodu v tem času že
zaposlujejo tudi diplomanti visokošolskega strokovnega študija. Ta na nek način nadomešča
višješolski študij , ki ga ni več v sistemu univerzitetnega izobraževanja. Za potrebe slovenskega
gozdarstva pa bi za določeno dobo še lahko bil
ustrezen oblikovalec določenega profila strokovnega
kadra. Tudi zaradi določb pravilnika se bodo
diplomanti visokošolskega študija lahko zaposlovali
le na delovnih mestih, za katera je zahtevana najmanj
višješolska izobrazba oziroma manjša. Iz izkušenj
pa se ve kaj povzročajo zaposlitve kjel' znanja ne
moreš polno uporabiti ali pa kjer si izobrazbi
neprimerno nagrajen. To zadnje bo pri nagrajevanju
revirnih gozdarjev z visoko strokovno izobrazbo na
Zavodu prevladovalo vse do takrat, ko bodo presegli
kritično maso in s svojo izobrazbo začeli dirigirati
GozdV 60 (2002) 3
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višino plač za delovno mesto revirni gozdar. Do
takrat pa bo v njih tlelo nezadovoljstvo. Kako
obsežno bo, je odvisno od tega koliko diplomantov
na visokošolskem strokovnem študiju bo zaposlenih
v Zavodu. Seveda bi taka dejstva lahko pomembno
vplivala na učinkovitost njegovega dela.
Kako zadovoljivo reši ti to zagato do katere bo
očitno prišlo, koliko časa naj traja raven formalne
izobrazbe za določeno mesto, potem ko je bil
dosežen dvig za eno izobrazbeno stopničko, so
vprašanja na katera je potrebno imeti zadovoljive
odgovore. Bojim se, da jih ta trenutek ne poznamo.
Ministrstvo bo poskušalo odgovore najti tudj s
ponovnim angažiranjem neformalnega sveta za
gozdarstvo kot posvetovalnega organa državnega
sek.retatja. Do njih se je treba dokopati tudi zaradi
tega, da bi k odpiranju novih izobraževalnih
programov pristopali bolj odgovorno in z določenim
konsenzom v družbi in da študentom ne bi dajali
upanja, ki bi bilo neuresničlji vo. Je že prav, da je na
trgu delovne sile več izobraženih iskalcev prve
zaposlitve kot je razpoložljivih mest, saj se na ta
način trg ustva1ja, vendar pretiravanje za družbo
nikakor ni k01istno. Tudi zaradi tega bomo poskušali
oživiti izdelavo analiz strokovnih kadrov v
gozdarstvu, ki so nekoč kar pomembno prispevale
k doseganju ciljev na področju gozdarskega
izobraževanja. Takih pregledov trenutno nimamo.
3. Izobraževanje lastnikov gozdov: brez dvo ma
je perspektiva slovenskega gozdarstva še naprej v
lem, da razvija trajnostni, sonaravni model
gospodarjenja z gozdovi, v katerem se gozd
obravnava kot ekosistem in tako v naj večji možni
meri sam po sebi vključuje tudi varstvo narave. V
Sloveniji tako ne bo nobene realne potrebe, da bi
izločali še dodatne gozdne površine iz gospodarjenja
kot ga določajo predpisi o gozdovih. Razumljivo je
zato dejstvo, da se mora za tako razumevanje gozda
in ravnanja z njim še bolj usposobiti stroka in
predvsem tudi lastniki gozdov. Brez zavestnega in
hotenega sodelovanja lastnikov bodo rezultati
gospodarjenja z gozdovi vedno samo polovični. Za
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doseganje ciljev, ki jih določajo usmeritve za razvoj
gozdov, pa mora družba v sorazmerju z javnimi
koristmi, lastniku gozda zagotavljati ustrezne
finančne podpore za izvedbo potrebnih ukrepov v
gozdovih.
Izobraževanju in usposabUanju lastnikov gozdov
je bilo do sedaj. kljub prizadevanjem Zavoda za
gozdove, namenjeno šc vedno premalo pozornosti.
Zavod v okviru programa dela redno organizira
seminarje, tečaje in druge oblike izobraževanja
lastnikov gozdov, ki se jih letno udeleži od 5.000 do
6.000 udeležencev. Če k temu prištejemo še
izobraževanje, ki se individualno dogaja ob izboru
drevja za posek in ob izvajanju gozdnogojitvenih in
varstvenih del v gozdovih, je ta številka precej večja.
vendar še vedno premajhna. Ker se bo ptizadevanjem
za izobraževanje lastnikov gozdov pridružila tudi
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, se pričakuje,
da se bodo njegovi učinki krepko povečali.
Kljub dosedanjemu delu Zavoda na področju
izobraževanja lastnikov. pa ne moremo govoriti o
sistemu permanentnega izobraževanja. Ministrstvo
je zato že v letu 2000 v okviru ciljnega raziskovalnega programa GOZD naročilo projekt, ki naj bi
zagotovil zasnovo permanentnega izobraževanja
lastnikov gozdov.

4.

ZAKLJUČEK

Strokovnost in veliko znanja lahko zagotavljata, da
se bo tudi v bodoče z gozdovi umno gospodarila.
Tako gospodmjenje pomeni skladno upoštevanje
tako ekonomike, kakor tudi ekologije in varovanja
naravnih virov. Gospodariti z gozdom in usmerjati
to gospodmjenje bo bodočnosti še manj preprosta
zadeva kot je danes. zato je potrebno posvetiti še
več pozornosti izobraževanju lastnikov gozdov in
strokovnjakov. To pa lahko zagotovita Je ustrezen
sistem permanentnega izobraževanja lastnikov
gozdov, učinkovito individualno svetovanje v gozdu
in ustrezna nu·eža dobrih gozdarskih šol.

v
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Izobraževalna ponudba Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna
Eva ČEČ*

Izobraževanje po javno veljavnih
izobraževalnih programih
Temeljni namen Srednje gozdarske in lesarske šole
Postojna je izobraževanje mladine za poklica gozdar
in gozdarski tehnik, v zadnjih osmih letih tudi za
programe v Jesarstvu: obdelovalec lesa, mizar in
lesarski tehnik . V prispevku se omejujem le na oba
gozdarska programa.
Ob izobraževanju mladine na šoli enakovredno
poteka tudi izobraževanje odraslih.
Program srednjega tehniškega izobraževanja
gozdarski tehnik je namenjen mladini in odraslim.
Udeležence izobraževanja usposablja za nadaljevanje šolanja ali za zaposlitev. Omogoča
opravljanje naslednjih poklicev: vodja gozdarske
drevesnice, manipulant gozdnih proizvodov, čuvaj
v naravnih parkih, menedžer manjše družbe v
gozdarstvu, učitelj praktičnega pouka ali sodelavec
učitelja strokovnega predmeta iz področja gozdarstva.
V nasprotju z leti pred 1990, ko so na šolo
prihajali dijaki z kadrovskimi štipendijami in
zagotovilom o zaposlitvi, se danes za šolanje
odločajo predvsem tisti, ki jim leži delo v naravi in
v gozdu, pa praviloma s svojim učnim uspehom ne
morejo računati na mesto v gimnazijah ali pa jih je
gozdarstvo prevzelo . Zaključena srednja šola
praviloma ni njihov končni cilj. Seveda to ne velja
le zanje, pač pa za vso vpisano generacijo v
strokovne in tehniške šole.
Izobraževalni program je doživljal številne
prenove. Zadnja je bila izvedena v letu 1999. Po tem
programu tehniki zaključujejo šolanje s poklicno
maturo. Šolanje praviloma nadaljujejo na velikem
številu visokih strokovnih šol. Lahko kandidirajo
tudi za vpis v nekatere univerzitetne programe (v
letu 2002 je 32 takih programov v Ljubljani in 14 v
Mariboru) , če opravijo od fakultete predpisan
dodatni izpit splošne mature.
Temeljni namen zadnje prenove je bil širša
strokovna in praktična usposobljenost tehnikov.
Tako imajo tehniki v predmetniku manj ur splošnoizobraževalnih predmetov, omejeno števj lo strokovnih predmetov, ki so splošnejši in širši, a manj
podrobni, po obravnavani tematiki. Poseben pomen
v prenovljenem programu je dobila ekologija. Žal
strokovni st,~et za srednje strokovno in poklicno
*E. Č . prof. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
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izobraževanje ni pristal na uvedbo posebnega
predmeta ekologija, zato pa smo vsebine prenesli v
strokovne predmete. Lahko trdimo, da je novi
program najbolj naravovarstveno naravnan srednješolski program pri nas. Prenove in posodobitve so
bili deležni vsi strokovni predmeti. Nabor strokovnih
predmetov tehnika tako sestavljajo: gojenje in va.rsto
gozdov, dendrologija, pridobivanje gozdnih
proizvodov, geodezija in gozdno gradbeništvo,
lovstvo, dendrometrija, organizacija in ekonomika
ter delno biologija. Poleg praktičnega dela, ki
tehnika uposobi za gojitelja in delno tudi za delo z
motorno žago, dodatne praktične izkušnje dijaki
pridobivajo s številnimi vajami pri vseh strokovnih
predmetih. V času šolanja dijaki opravijo tudi izpit
iz varnega delo s traktorjem in s straktorskimi
priključki in se usposobijo za vožnjo traktOija s
priklopnikom.
Program srednjega poklicnega izobraževanja
gozdar je namenjen mladini in odrsalim. Udeležence
izobraževanja usposablja za zaposlitev pa tudi za
nadaljevanje šolanja. Uspešen zaključek omogoča
opravljanje naslednjih poklicev: gozdar, gozdarski
gojitelj, gozdarski drevesničar, gozdarski sekač,
gozdarski traktorist.
V letu 2000 je bil program prenovljen. Qsnovna
novost vseh novih programov poklicnega izobraževanja v državi je uvedba tujega jezika v obvezni
del izobraževanja. Posodobile so se vse obravnavane
vsebine, dodali naravovarstveni vidiki in uskladili
splošni deli predmetnikov vseh poklicnih programov. Nabor strokovnih predmetov za program
gozdar je: gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje
gozdnih proizvodov, dendrologija, biologija,
organizacija in ekonomika. Praktično usposobljenost
pridobivajo dijaki pri praktičnem pouku in pri vajah,
ki so sestavni del strokovnih predmetov. V času
šolanja dijaki opravijo tudi izpit iz varnega delo s
traktorjem in s traktorskimi priključki in se
usposobijo za vožnjo traktorja s priklopnikom.
Dijaki šolanje zaključijo z zaključnim izpitom.
Ta jim omogoča zaposlitev, samozaposlitev ali
nadaljevanje šolanja. Praviloma šolanje nadaljujejo
do poklica tehnika v programu kmetijsko podjetniške dejavnosti (v Novem mest, Celju,
Mariboru ali v Šentjurju), za katerega pa morajo
opraviti diferencialne izpite. Nekateri se po
zaključenem tehniškem programu vpišejo na visoko
strokovno šolo. Posamezni kandidati se za došolanje
do gozdarskega tehnika odločijo kot samoGozdV 60 (2002} 3
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izobraževalci na naši šoli. Vendar jim je onemoS!:očeno nadaljevanje po vertikali na višji šoli (nanjo
bi se lahko vključili z opravljeno poklicno šolo,
pridobljenimi delovnimi izkušnjami in izpiti iz
nekaterih splošnih predmetov).
V zadnjem času, tudi po zaslugi Pravilnika o
minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
delavci v gozdu in posluha za izobraževanje pri
delodajalcih, se povečuje število vpisanih v program
gozdar za odrasle. Kljub pomislekom in pričako
vanih težavah opažamo, daje izobraževanje odraslih
obogatilo našo ponudbo in nam dokazalo, da znamo
kvalitetno delati tudi z odraslimi . Posebno dobre
izkušnje imamo z izobraževanjem skupine
zaposlenih na GG Postojna. Z usklajenim delom,
sodelovanjem z delodajalcem, prilagajanjem časa
opravljanja obveznosti in sodelovanjem med vsemi
udeleženci dosegama zelo dobre rezultate in
obojestransko zadovoljstvo.
Preg lednica J: Pregled števila dijakov, ki so zaključili
izobraževanje v zadnjih deselih letih v obeh gozdarskih programih
leto
1992

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

gozdarski tehnik
mladina
odrasli
46

36

1

32

1

11
8
10
9

4

gozdar
mladina
odrasli
12

15
3
8

11
2
3

lO

3

1

9

8

7
9

2

2000
2001

28

3

2

1

13

2

Iz tabele jasno razberemo, kako so spremembe v
organiziranosti gozdarske službe vplivale na vpis v
oba javno veljavna izobraževalna programa,
posledično pa tudi na število dijakov, ki šolanje
zaključijo. V njej sta ločeni skupini mladina in
odrasli, čeprav so med odrasle šteti tudi vsi tisti, ki
izobraževanja ne zaključijo v letu, ko so zaključili
zaključni letnik izobraževanja. Trenutno pa je v
program gozdar za odrasle vključenih 31 odraslih
udeležencev, ki so že zaposleni v gozdarskih
podjetjih ali na tako zaposlitev računajo.
V tem času (leta 2000) smo doživeli tudi
prepoved vpisa v program gozdar zaradi premajhnega števila vpisanih dijakov. Podobno bi se nam
lahko zgodilo tudi ob letošnjem vpisu. Skupaj z
Gospodarsko zbornico se trudimo Ministrstvu za
šolstvo in šport dokazati, da je izobraževanje v
GozdV 60 (2002) 3

poklicu gozdar za razvoj panoge zelo pomembno in
da stroški izobraževanja zagotovo odtehtajo koristi,
ki jih izobražen delavec p1inaša.
Zavedati se moramo. da je kvaliteta izobraževanja odraslih tesno povezana z izobraževanjem
mladine. Le če imamo stalno zaposlene učitelje pri
izobraževanju mladine lahko računamo na kvalitetno
izobraževanje odraslih. Enako potrebno in pomembno je permanentno dodatno izobraževanje učiteljev
ter strokovno sodelovanje s sorodnimi izobraževalnimi institucijami v Evropi.
Za kvalitetno delo potrebuje izobraževalna
ustanova tudi svoj učni objekt. Šola ima v svoji lasti
le opuščeno drevesnico, svojega učnega gozda pa
kljub prizadevanjem ne. Med šolami v tujini, s
katerimi sodelujemo, praktično ne poznamo primera
gozdarske šole ali izobraževalnega centra za
gozdarstvo brez usLreznega učnega gozda. Da je vsa
leta šola lahko izvedla praktični del usposabljanja
gre zahvala dobremu posluhu za sodelovanje pri
odgovornih v GG Postojna.
Poseben problem so tudi učbeniki in ostala učna
gradiva. Zadnjih pet let je nastal učbenik Pavja Vrtovca
Gojenje in varstvo gozdov za prvi in drugi letnik ter
delovni zvezek avtorice Alenke Čar Seražin
Dendrometrija za tretji in četrti letnik. Oba sta
pripravljena za program gozdarski tehnik. Pri
poučevanju uporabljamo tudi učbenike izdane v
prejšnjih obdobjih, v kolikor ustrezajo novim
katalogom znanj in ostalo strokovno literaturo, ki se
navezuje na učne vsebine katalogov znanj strokovnih
predmetov. Hkrati nastaja veliko internih učnih gradiv,
kijih pripravljajo učitelji in ki dijakom omogočajo lažje
sprejemanje novih vsebin. P1i tem smo še vedno precej
na boljšem kot naši kolegi na Hrvaškem ali na Češkem,
ki imajo več probJemov z ustreznimi strokovnimi
učnimi gradivi. Naši učbeniki in učna gradiva zadnja
leta ne doživijo več tiskane izvedbe zaradi manjših
naldad, zato obstajajo le v elektronski obliki.
S stalno primerjavo (zadnjih pet let) s tehniki, ki
se šolajo v Hranicah v Češki republiki lahko
ugotovimo, da so naši dijaki bistveno bolje praktično
usposobljeni za opravljanje del v gozdu (gojitvena
dela in sečnja), imajo pa manj specialnih gozdarskih
znanj (predvsem iz botanike, zoologije, pedologije,
meteorologije, gozdno-gojitvenega jn izvedbenega
načrtovanja). Če pa bi primerjali znanja, ki jih imajo
tehniki, ki dokončajo izobraževanje danes s tistimi,
ki so se šolali pred deset in več leti, bi ugotovili
natanko isto. Čehi znanje tehnikov nadgradijo z višjo
šolo (še več specializiranih znanj), v Avstriji pa
p1imerljivo šolanje traja pet let in ima vrednost višje
šole (v zadnjem letniku vsebuje predmetnik
predvsem ožje specializirane predmete).
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Neformalno izobraževanje
Izobraževanje gozdnih delavcev
Vrsto let (od 1970 dalje) poteka neformalno
izobraževanje gozdnih delavcev. Namenjena so
usposabljanju za dela v gozdu: sečnjo, spravilo,
gojitvcna dela, delo z gozdarskimi žičnimi napravami, delu s hidravličnim) nakladalniki in ostalim
izobraževanjem . Najpogostejša usposabljanja v
zadnjih letih so izobraževanja za varno delo s
traktorjem in s traktorskimi priključki. sledijo
tehnike dela z motorno žago in delo za adaptiranimi
ali zgibnirni gozdarskimi traktorji.
Programi usposabljanj so nastali kot plod
dolgoletnih izkušenj pri usposabljanju odraslih in
strokovnega znanja učiteljev, ki so poučevali na šoli.
Seveda so imela svojo besedo tudi podjetja, ki so
zaposlovala gozdarske delavce. Sestavljeni so iz
teoretičnega in praktičnega dela (razmerje delov 1:
1 do 1: 2). Teoretični poukje namenjen večji skupini
kandidatov, praktični pa poteka na deloviščih v
majhnih skupinah (do trije kandidati, da je
udeležencem zagotovljen potrebna varnost in
ustrezno sprotno strokovno svetovanje).
Pri usposabljanju uporabljamo strokovno
literaturo, ki je na voljo na trgu, če pa primerne
literature ni, pripravijo učitelji pisna učna gradiva,
ki udeležencem olajšajo učenje.
Zadnja leta sledimo potrebam podjetij in skupaj
z njimi pripravljamo obnovitvena usposabljanja za
varno delo.

Izobraževanje delavcev, ki pri svojem delu
občasno uporabljajo motorno žago
Pogosto se pojavlja potreba po izobraževanju
delavcev, ki pri svojem delu občasno uporabljajo
motorno žago. Pri pripravi programov za tovrstna
usposabljanja tesno sodelujemo z naročnikom.
Posredujejo nam svoje potrebe po usposobitvi za

določena opravila, učitelji pripravijo program, ki ga
z naročnikom pregledamo, uskladimo in časovno
opredelimo. Tako smo že usposabljali delavce
Slovenskih železnic, delavce cestnih podjetij,
delavce na lesnih skladiščih, v letošnjem letu pa je
pripravljen poseben pxogram za usposabljanje
gasilcev.
Ob usposabljanjih nastajajo nova interna učna
gradiva. Pri tovrstnih usposabljanjih bi lahko s
pridom uporabljali kvaliteten didaktični video
material v slovenskem jeziku, a ga žal pri nas še
primanjkuje.

Izobraževanje lastnikov gozdov
Od leta 1994 dalje v sodelovanju z Zavodom za
gozdove uspešno usposabljamo lastnike gozdov z
eno ali dvodnevnimi usposabljanji. Dvodnevni so
namenjeni varnemu delu z motorno žago in krojenju
gozdno -lesnih sortimentov, enodnevni pa spravilu
lesa s traktmjem, tehnikam dela z motorno žago v
nevarnih razmerah in vzdrževanju motorne žage.
Programi so se oblikovali ob sodelovanju Zavoda
za gozdove, Gozdarskega inštituta in šole.
Posebno pomembno težo ima praktično usposabljanje lastnikov na delovišču v gozdu.
Strokovni delavci na šoli so preko teh izobraževanj stopili v stik z lastnikom gozda, njegovimi
pričakovanji, potrebami in dilemami. Tesneje smo
se povezali tudi z zaposlenimi v javni gozdarski
službi na posameznih področjih. Z njimi smo
pripravili programe nadaljevaLnih usposabljanj
lastnikov gozdov. Izobraževanje se je iz šole
preselilo k kmetu v gozd.
Izkušnje kažejo, da je izobraževanje lastnikov
gozdov izjemno potrebno. Pri udeležencih, ki so
zaključili še dve dodatni dvodnevni usposabljanji,
je opaziti zavestno upoštevanje navodil varnega dela
pri delu z motorno žago, njihova lastna zaščitna
varovalna oprema je od stopnje do stopnje kvali-

Preglednjca 2: Pregled opravljenih usposabljanj po vrstah najpogostejših usposabljanj s poudarkom na zadnjih petih letih
Usposablj.

VD
MŽ

GT
ŽIČ

HN

Do 1996
1588
164
355
128
356

1996
156
39
41
7
20

1997
124
75

Legenda: VD - varno delo s traktorji in traktorskimi
MŽ - delo z motorno žago

63

1998
457
37
71

-

30

25

1999
312
42
28
14
18

2000
373
105
41

2001
402

-

8
17

22

92

23

priključki

GT - delo z adaptiranimi ali zgibnimi gozdarskimi traktorji
ŽIČ - delo z gozdarskimi žičnicami
HN - delo z hidravličnim nakladalnikom
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tet nejša, tečaji ugodno vplivajo tudi na uporabo
sodobnejših delovnih sredstev.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove smo izvedli
usposabljanje lastnikov gozdov po USO - II
programu za gozdnega delavca - gojiteJja ( 15
kandidatov leta 1999) in po USO - II programu za
g:ozdnega delavca - sekača (16 kandidatov leta
':2000). Tem programom usposabljanja je potekln
veljavnost leta 2000. Zamenjali naj bi jih sistem
nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za. katerega
trenutno v gozdarstvu še ni potrebne podpore
uporabnikov.
Zagotovo pa je izobraževanje lastnikov gozdov
opravilo prihodnosti. Dobro bi bilo urediti sistem
nacionalnih standardov za opravljanje določenih
poklicev in na njihovi osnovi urediti sitem
nacionalnih poklicnih kvalifikacij v gozdarstvu. Le
poklicna kvalifikacija pomeni enoten in preverjen
standard usposobljenosti za opravljanje gozdarskih
poklicev, ne le za zaposlene v gospodarskih družbah,
pač pa tudi za mala podjetja in končno tudi za tiste
lastnike, ki bi želeli delati v tujem gozdu. Po
pravilniku, ki določa pogoje za opravljanje dodatne
dejavnosti na kmetijah kmet lahko registrira kot
dodatno dejavnost tudi delo z gozdarsko mehanizacijo, za katero se predvideva poseben preizkus
znanja. Tudi problem standardov preizkusov znanj
bi najlepše rešili z sistemom nacionalnih poklicnih
kvalifikacij za področje gozdarstva.

Druga dejavnost
Seminarji za

učitelje

dediščine.

Učne

Za

ure o gozdu, naravoslovni dnevi

učence

nižje stopnje osnovnih šol organiziramo
ure o gozdu. Naš namen je otrokom v začetku
izobraževanja posredovati natančne in za njihovo
stopnjo dovolj razumljive informacije o drevesih in
o gozdu . Najmlajši si pod strokovnim vodstvom
našega učitelja ogledajo park, srečajo se z osnovnimi
pojmi o drevesu in gozdu. Predstavimo jim tudi delo
gozdmjev.
Naši dijaki pomagajo tudi pri izvajanju naravoslovnih dni (s tematiko, povezano z gozdom) kot
animat01ji osnovnošolcev vi .~je stopnje. Izkušnje
koristijo tako osnovnošolcem kot našim dijakom .
Na šoli pripravljamo razstave izdelkov dijakov,
ki nastajajo pri vajah strokovnih predmetov, druge
strokovne razstave, oglede šolskega vivarija in
akvarija. Na ogled povabimo otroke iz vrtca,
osnovnošolce in srednješolce.
učne

Ostalo
Učitelji

osnovnih in srednjih šol

V učnih načrtih za osnovno šolo s področja
naravoslovja zasledimo na različnih stopnjah tudi
teme o gozdu in okoljske teme. Ponudba izobraževanj s tega področja za učitelje v Katalogu
~talnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških
delavcev doslej ni bila ustrezno pokrita.
Učitelji na šoli so že pred leti poskušali v sistem
permanentnega izobraževanja učiteljev vključiti
izobraževanje za učitelje naravoslovnih predmetov.
Zaradi nekaterih administrativnih ovir javne~a
razpisa takrat nismo uspeli . Poskus je končno uspel
v letošnjem šolskem letu, ko se je izobraževanja z
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naslovom Naša drevesa in grmi udeležilo prvih 18
udeležencev. zaradi finančnih okvirov Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport pa ni bi lo mogoče izvesti
ponovitve (skupaj je bilo prijavljenih kar 44
kandidatov iz osnovnih in srednjih šol). Za naslednje
šolsko leto kandidiramo s 5 programi s področja
naravoslovja , okoljske vzgoje in varovanja naravne

sodelujejo tudi v različnih projektih . Med
njimi so tudi dejavnosti, ki so povezane z gozdarstvom:
• Mednarodna izmenjava dijakov (za en teden si
izmenjamo dijake s šolo iz Hranic - Češka
republika) . Program pripravimo skupaj z učitelji iz
Hran ic in vsebuje praktični del, strokovne ekskurzije
in seznanjanje s kulturno dediščino države gostiteljice.
• Sodelujemo v projektu Zavod za šolstvo Odprta
šola. V okviru projekta Pešpot odprte šole je nastala
predstavitvena zgibanka o Rakovem Škocjanu, v
pripravi je podobna zgibanka o Planinskem polju.
• Študijski obiski sorodnih izobraževalnih
institucij v tujini.-
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3. državno tekmovanje gozdnih
delavcev Slovenije
Kočevje,

17.- 18 maj 2002

Leta 1998 prvič in leta 2000 drugič izpeljano državno
tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije (obakrat v
Postojni) je bilo povod za pripravo in izpe~javo še
tretjega tekmovanja, ki bilo tokrat izvedeno v Kočevju
17. in 18. maja.
v
"
Gozdarstvo GRCA Kočevje d.d. in SNEZNIK
Kočevska Reka d.d. pod okriljem Zveze gozdarskih
društev Slovenije in vodenjem Organizacijskega
odbora 3. državnega tekmovanja gozdnih delavcev
Slovenije (00 3. DTGDS) ter podpori mnogoterih
donatmjev, je izpeljalo 3 .državno tekmovanje gozdnih
delavcev Slovenije.
Odprl ga je državni gozdarski sekretar Jože Sterle. s
sogovornikoma, županom občine Kočevje, Jankom Vebrom
in predsednikom organizacijskega odbora Brankom
Južničem, siceršnjim direktmjem GRCE Kočevje d.d ..
Na odlično pripravljenem tekmovališču. ki je
omogočalo dobro in varno spremljanje ''bojev za
točke" v petih preizkušnjah spretnega rokovanja z
motorno žago. se je pomerilo 40 profesionalnih
"mojstrov scčnje" in 4 dijaki (sicer že tudi prekaljeni
mački tekmovanj) iz JO gozdnih gospodarstev in dijaki
iz Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne.
Prvi trije so ponovno isti, kakor pred dvemi leti v
Postojni, le vrstni red so nekoliko zamenjali.
v

Najboljši mladinec Anton Cvetek
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Zmagovalna trojica: Bogdan Ambrožič (v sredini), Janez
Zrimšek (na desni) in Robert Čuk (na levi)
Zmagovalec je Bogdan Ambrožič iz Kraške enote
Gozdnega gospodarstva Postojna, sledi mu predlanski
zmagovalec Jane z Zrimšek, Gozdno gose_odarstvo
Postojna in tretje mesto je obdržal Robert Cuk, prav
tako Gozdno gospodarstvo Postojna.
Tesno jim na četrtem mestu sledi Izidor Fink iz
GG Novo mesto, na petem mestu je Ivan Gnus, GG
Brežice, na šestem mestu je Domine Krese, GG Novo
mesto, na sedmem mestu je Aleksander Vrh iz Kraške
enote Gozdnega gospodarstva Postojna, na osmem in
devetem mestu sta Anton Cvetek in Boštjan Lemut,
oba dijaka SGLŠ Postojna in na desetem mestu Dušan
Belingar iz SGG Tolmin.
Ekipna uvrstitev na prvo mesto je pripadla Kraški
ekipi gozdarjev iz GG Postojna. druga je bila ekipa
GG Postojna, tretja ekipa GG Novo Mesto in četrta
ekipa SGLŠ Postojna. Dijaki so s to uvrstitvijo
pokazali, da jih gre resno jemati in da jim edina
srednja slovenska gozdarska šola daje obilo znanja in
osnov, tako za varno in učinkovito delo v proizvodnji,
kakor tudi za nadaljni študij.
Sledijo v naslednjem vrstnem redu še ekipe iz CJG
Brežice, GOZD Ljubljana, SGG Tolmin, GRCA
Kočevje, SNEŽNIK Kočevska reka. GG Slovenj
Gradec in GG Bled.
Slovesno razglasitev rezultatov in podelitev odHčij
in nagrad je še posebno počastil minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. gospod Franci But.
~ Državno tekmovanj~ gozdnih mojstrov varnega in
učinkovitega dela, je hkrati pomenilo tudi izbor
državne ekipe za nastop na 25-: svetovnem tekmovanju
gozdarjev v Lockerbieu na Skotskem v času od 2~.
do 28. septembra. Ekipo, pod vodstvom avtorJa
prispevka, sestavljajo prvi trije uvrščeni tekmovalci
in najvišje uvrščeni "mladinec", star. od 18 do 21
let, kar je novost na svetovnih tekmovanjih.
Kar težko smo se poslovili po prijetnem druženju in
povišanem adrenalinu. Lažje nam je bilo ob misli in obljubi,
da se ponovno snidemo in preverimo moči in znanje,
čez dve leti v Novem Mestu.
Adolf Trebec
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Košarkaški turnir
gozdarjev
šmarje pri Jelšah so bile prizorišče prvega košarkaškega turni1ja gozdarjev, ki so organizirani v
okviru gozdarskih društev. Turnir je potekal 12.
aprila 2002 v tamkajšnji osnovni šoli. Na povabilo
domačega organizatorja DIT Celje sta se odzvali
dve moštvi: Blegoš Kranj in Grča Kočevje. Po treh
medsebojno odigranih tekmah je bila najbolj
uspešna samo šestčlanska ekipa Grče, ki je z
vstrajnostjo ugnala obe ekipi in to kljub največ
zgrešenim prostim metom (23) in samo eni trojki.
Ekipi Grče čestitamo za zmago in za fair play igro,
saj je ekipa dosegla več kot polovico manj osebnih

Izidi:
Blegoš Kranj : Grča Kočevje
DIT Celje : Grča Kočevje
DIT Celje : Blegoš Kranj

60:66
38:60
17: 30

napak ( 17) kot pa sta jih nabrali ekipi Blegoša in
DIT Celje (vsaka po 35). Drugouvrščena ekipa
Blegoša je v dveh srečanjih zadela največ trojk (6)
in zgrešila 14 prostih metov. Z malo več sreče in
kondicije se ji v prihodnje vab lji vo nasmiha tudi prvo
mesto. Domači DIT Celje so dosegli nehvaležno
tretje. t.j. zadrtie mesto, osvojili pa so veliko zmago
v organizaciji turnirja, saj je bilo poskrbljeno za vse
kar sicer pritiče velikim turnirjem. Škoda je le, da
ni bilo več navijačic. Prijetno vzdušje se je po tekmah
nadaljevalo v Hotelu Žonta v Šentjurju. Upamo, da
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Športni boji gozdarjev, tokrat pod koši

se bo turnir »prijel« in da bo v prihodnjem letu na
parketu že več ekip. Organizacija bo po nepisanem
pravilu zaupana prvouvrščeni ekipi Grča iz Kočevja,
ki je osvojila prehodni pokal.
Janez Logar

175

O MV ISTRABENZ
(( OMV biosegarol E 60, E 1oo l
OMV

)

biosegarol E 100 ie okoliu prijazno, popolnoma rngradljivo olje za maz.anje verig motornih ž.ag.
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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 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 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, O. J. 1 GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. 1TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Bio masa- 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.
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu . Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avto~a 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
Zavarovana

območja

Snovanje širših zavarovanih območij in regijskih parkov v Sloveniji - kot enega
od pomembnih načinov zagotavljanja višjega standarda ohranjanja ln varstva
naravnih vrednot- gozdarji načelno podpiramo. Pretežni del načrtovanih novih
zavarovanj (Snežnik, Pohorje, Kočevska, če naštejemo le nekatere) bo
zavzemal gozd in gozdni prostor, ki je pod pravnim varstvom Zakona o
gozdovih.
Že Zakon o gozdovih (1993) ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo
gozdov ter razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se
zagotovi sonaravne ter večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva
okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot
ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij. Gozdovi kot ekosistem so ne
glede na različne lastninske razmere nedeljiva celota. Zato se za zagotavljanje
sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z vsemi gozdovi v skladu z
načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajnega in optimalnega delovanja
gozdov kot ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij, s tem zakonom
ustanavlja javna gozdarska služba. Z Zakonom o gozdovih je bil ustanovljen
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki opravlja v vseh gozdovih javno
gozdarsko službo.
Politika ohranjanja in varovanja na sravnih vrednot je zapisana tudi v
Programu razvoja gozdov (PRG), ki ga je še pred sprejemom Zakona o
ohranjanju narave (ZON, 1999) in Vladine Strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti (SOBR, 2002), sprejel Državni zbor 1996. leta. PRG med
drugim posebej določa, »da bi bilo treba naloge Zavoda za gozdove Slovenije
tudi formalno razširiti na področje operativnega varstva narave, posebej na
upravljanje zavarovanih območij«. PRG hkrati nalaga celo pripravo posebnega
»programa vključevanja ZGS" v izvajanje operativnih naravovarstvenih nalog
ter v upravljanje zavarovanih območij. Te usmeritve vsekakor zavezujejo vse
tiste, ki pripravljajo zakonske in podzakonske akte s področja ohranjanja
narave ter usmerjajo razvoj širitve zavarovanih območij v Sloveniji. Žal zadnja
dogajanja kažejo, da ni tako!
Če pričnemo pri spremembah ZON, bi moral biti njegov namen, da
skladno z drugimi zakoni določa ukrepe za ohranjanje narave. Prav gotovo
tega ne more reševati le ZON, kot to žele predlagatelji sprememb, saj za
področje gozda in gozdnega prostora to v veliki meri rešuje že Zakon o
gozdovih, pa še kaj bi se našlo.
Drugi ali osnovni problem pa je, da v Sloveniji nimamo medresorsko
usklajene strategije širših zavarovanih območij, kjer bi bila načelno
dogovorjena vsa ključna izhodišča, zlasti pa koncept vzpostavljanja,
pristojnosti in upravljanja zavarovanih območij. Lahko bi rekli, da pravzaprav
»ne vemocc, kaj z zavarovanimi območji početi. Pavšalni odgovori, da
zavarovanja pomenijo pridobitev za ljudi v zavarovanih območjih, pa lokalnih
skupnosti, še bolj pa prebivalstva v njih, nikakor ne prepričajo.
Že leta se v zvezi s predvidenimi zavarovanimi območji vrtimo v
začaranem krogu konfliktov različnih interesov in pričakovanj, medresorskih
sporov, čas pa teče in država nikakor ne more priti do deleža zavarovanih
površin Slovenije, ki jih pričakuje Evropa. Dejansko pa imamd že s samim
Zakonom o gozdovih in njegovimi predpisi, vključno z načrti za gospodarjenje
in seveda javno gozdarsko službo, zavarovano že dobro polovico države.
Mag. Franc Perko
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GozdV 60 {2002) 4

Znanstvene razprave
GDK : 541 : 546: (497.12)

Spremembe proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji
v zadnjih desetletjih
Changes in forest site productivity in the beech forests of Slovenia du ring the
last decades
Marijan KOTAR*
Izvleček:

V članku so prikazani rezultati analize, ki je bila izvedena na 18 rastiščnih enotah v Sloveniji, ki jih poraščajo bukovi gozdovi.
Cilj raziskave je ugotoviti, ali se je proizvodna sposobnost v zadnjih desetletjih spremenila. Kot kazalec spremembe proizvodne
sposobnosti rastišč je bila uporabljena zgornja višina ter višinski prirastek dreves, ki tvorijo zgornjo višino. Velik del analizi ranih
rastišč nakazuje negativno korelacijsko odvisnost med zgornjo višino pri isti referenčni starosti ter starostjo sestojev, kar
pomeni, da imajo mlajši sestoji večjo zgornjo višino pri isti starosti. Iz tega sklepamo, da se je proizvodna sposobnost rastišč
dvignila. To trditev deloma potrjuje tudi sprememba v vzorcu priraščanja v višino pri drevesih, ki tvorijo zgornjo višino. Trend
priraščanja v višino ni vedno negativen, čeprav so analizirana drevesa stara več kot 1OO let.
Ključne

besede: proizvodna sposobnost rastišč, zgornja višina, višinski prirastek, ras1iščni dejavniki, bukov gozd.

Abstract:
The arlicle presents the results of the analysis which was carried out on 18 site units in Slovenia overgrown by beech forest.
The main goal of the investigation was to detect changes in site productivity during the last decades. As pointers for 1he
change in site productivity the 1op height and height increment of trees which build the top height were used. On many of
the analysed site units a negative correlation was established between top height at the reference age and the average age
of analysed stands. This means that the younger stands (stands of later germination) have a higher top height at the same
reference age inside the same site unit. From this we drew the conclusion that the site productivity of analysed sites has
increased during the last decades. This statement is partially supported by changes in 1he height growth pattern of trees
which form 1he top height. The growth trend was not negative on all analysed sample plats, even though the analysed trees
were older than 100 years.
Key words: site productivity, top height, height incremen1, site factors, beech forests

1

UVOD
INTRODUCTION

Rast in razvoj gozda, še posebej pa naravna zgradba fitocenoz, so v tesni
povezavi z rastiščem. Po Denglerju (1972) je rastišče skupnost fizikalnih in
kemičnih dejavnikov pomembnih za rast drevja, ki ostajajo konstanti za čas
ene generacije gozda oziroma so podvrženi enakomernemu spreminjanju.
Rastišče razumemo kot relativno stabilno kombinacijo ekoloških dejavnikov,
v kateri imajo le-ti v posameznih letih sicer različne vrednosti, v daljšem
časovnem obdobju pa ne kažejo posebne smeri razvoja - posebnega trenda .
Nihanja vrednosti okoljskih dejavnikov smo dosedaj smatrali kot slučajnostna
in ne usmerjena (BECK 2001 ). Tako naj bi bila količina padavin , povprečna
temperatura, relativna vlažnost, porazdelitev padavin znotraj leta, vetrovnost
itd. v daljših časovnih razdobjih (stoletja) približno enaka in posledično tudi
produkcija biomase in iz nje izvedena lesno proizvodna sposobnost rastišč
razmeroma konstantna. Ugotovitve nekaterih raziskovalcev, da smo imeli v
zadnjih stoletjih več hladnih in toplih obdobij smo obravnavali kot da niso
bistveno spreminjale rastnih zakonitosti in procesov v evropskem gozdu. V
velikem delu gospodarskih gozdov je človek že pred stoletji ali pa desetletji
spremenil rastišča in njihovo proizvodno sposobnost in sicer s steljarjenjem,
zamenjavo drevesnih vrst, pašo ter raznimi posegi, ki so spremenili gladino
GozdV 60 {2002) 4
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vode ali pa njen naravni režim nihanja podtalnice . Tako spremenjena rastišča
smo pogosto uvrstili v degradirana. V zadnjem stoletju, še posebej pa v zadnjih
desetletjih pa smo ugotovili, da so pri številnih okoljskih dejavnikih spremembe
tolikšne, da jih ne moremo več uvrstiti med slučajnostne odklene in da v
vrednostih nekaterih rastiščnih dejavnikov lahko zaznamo naraščanje njihovih
vrednosti. Navedimo samo nekatere:
- v zadnjih 150 letih je evidentno povečanje koncentracije co2 v zraku.
Leta 1850 je le-ta znašala 0 ,028%, sedaj pa 0,0335, torej dvig za okrog
25%. N Sloveniji je emisija C0 2 kar 8200 kg/1 prebivalca, to je tudi približna
emisija na 1 ha površine) .
- Ugotovljen je dvig povprečne letne temperature , ki lahko pomeni
podaljšanje vegetacijske dobe. V Sloveniji se je v zadnjih 50 letih povečala
povprečna temperatura zraka za okrog 1°C, od tega najbolj v urbaniziranih
okoljih (KAJFEŽ-BOGATAJ 2001) . Analiza meteoroloških podatkov za
severnonemško nižavje je pokazala, da se je povprečna temperatura v
mesecih maj, junij, julij in avgust dvignila od 14,3°C v letu 1900 na 17,8°C
leta 2000 (BECK 2001 ).
- V zadnjem stoletju imamo povečan vnos dušika v obliki amoniaka
(živalske farme) in dušikovih oksidov (promet).
- V zadnjih 50 letih so narasle polucije klora in freonov (CHl 2 ) ter S0 2
(v Sloveniji znaša polucija približno 60 kg/leto na prebivalca).
- Povečana koncentracija ozona in povečana polucija ogljikovodikov
(metan).
Vse navedene spremembe povzročajo spremembe v delovanju gozdnih
ekosistemov in to predvsem v njihovi sestavi (spremembe v fitocenozah in
zoocenozah) ter spremembe v njihovi produkciji. Nekatere od navedenih
sprememb vplivajo na povečanje, druge pa na zmanjšanje organske
produkcije. Produkcija lesa pa je sestavni del organske produkcije rastlin.
Ker vsi ti dejavniki delujejo v kompleksu , je za veliko dejavnikov nemogoče
ugotoviti, kako vpliva posamezen okoljski dejavnik na spremembe v gozdu.
Jasno je, da povečana koncentracija S0 2 , freonov, klora, ozona vpliva
negativno na zdravstveno stanje posameznih članov biocenoze in da je
posledica povečanih koncentracij teh snovi t.im . propadanje gozdov. Manj
jasno pa je, kako vpliva na zdravstveno stanje in na produkcijo gozdnih
ekosistemov večja polucija C0 2 , amoniaka, dušikovih oksidov in NH 3 ter
povečane povprečne letne in poletne temperature. Koncentracija C0 2 naj bi
bila glede fotosinteze optimalna pri 0,04%, zato naj bi povečana koncentracija
povečala primarno produkcijo ekosistemov. Vendar pa večja koncentracija
co2 poveča učinek tople grede, ta pa lahko povzroči večjo sušnost - tam
kjer so padavine v času vegetacijske dobe na kritični meji - lahko pa povzroči
podaljšanje vegetacijske dobe in večjo produkcijo - seveda, če je padavin
zadosti .
- Podobno je s polucijo amoniaka in dušikovih oksidov. če je vnos N
(emitenti so predvsem razne farme) izpod 20 kg/leto na ha potem ni
zaznavnih sprememb v strukturi gozdov in njihovi primarni produkciji . Pri
vnosu (deposit) dušika v zmernih količinah, to je nad 20 kg, je povečanje
prirastka zaznavne; na revnih rastiščih bora se je primarna produkcija celo
podvojila. Pri velikih vnosih dušika v neposredni bližini velikih emitentov se
je produkcija v samem začetku povečala , potem pa naglo zmanjšala (BECK
2001 ). Vprašanje je, če se ne bo produkcija zmanjšala ob stalnem
povečanem vnosu dušika, čeprav sedanji rezultati kažejo, da vnos teh količin
deluje nanjo stimulativno . Ne smemo pozabiti, da imamo v gozdu še
sim biotsko in nesimbiotsko fiksacij o dušika, ki zagotavljata, da se v gozdnih
160

GozdV 60 (2002} 4

Kotar. M.: Spremembe proizvodne sposobnosti bukovih gozdov v Sloveniji v zadnjih desetletjih

ekosistemih nemoteno odvija ciklus dušika (KIMMINS 1997). Sedaj pa se
s polucijo v ta ciklus vrine razmeroma velika količina dušika, ki je rastlini
dostopna delno že preko iglic in listja, v glavnem pa iz depozicij v tleh.
Govorimo lahko o t. im. eutrofikaciji gozdnega rastišča (angl. :eutrophication
of forest site) zaradi depozicije hranilnih elementov (BECK 2001 ). Na drugi
strani pa povečana polucija NOx lahko zmanjša produkcijo zaradi nastanka
kislega dežja, ki zniža v tleh pH vrednost. Znano je, da drevesa preko svojih
korenin optimalno sprejemajo hranilne makroelemente pri pH vrednosti 6,5
do 7,5 (KIMMINS 1996). Iz zgoraj naštetih sprememb rastiščnih dejavnikov
ter v pojavljanju nekaterih snovi v ozračju in v tleh, ki pomembno vplivajo na
zdravstveno stanje rastlin in živali v gozdu, lahko sklepamo, da se je poleg
zdravstvenega stanja drevja (ki ga prikazujemo predvsem z osutostjo
oziroma zmanjšanjem asimilacijskega aparata) spremenila tudi rodovitnost
tal oziroma proizvodna sposobnost rastišč (SP), kakor tudi rastnost sestoj ev,
ki jo podajamo s tekočim volumenskim prirastkom (CAl) . Pri SP, ki jo
običajno izražamo s količino m3/ha/leto, to je količina lesa, ki jo trajno
daje polnoporasel sestoj obravnavane drevesne vrste, obravnavamo le lesno
produkcijo, ki pa je v tesni povezavi s celotno primarno produkcijo gozdnega
ekosistema. Eventualna eutrofikacija gozdnih rastišč se odraža ne samo v
SP ampak v celotni primarni produkciji gozdnega ekosistema, vendar bomo
v tem prispevku obravnavali le prvo. Vzpodbudo za ta prispevek je dal
projekt: Rastni trendi evropskih gozdov, ki ga je financiral EFI (European
Forest Institute), vodil pa prof. dr. H. Spiecker (Institut tur Waldwachstum,
Universitat Freiburg). V tem sestavku podajamo nadaljevanje oziroma
končno izvrednotenje podatkov, ki smo jih dobili z raziskavo, s katero smo
se vključili v ta vseevropski projekt.

2

NAMEN ANALIZE IN METODE DELA

2

THE GOAL OF ANALYSIS AND WORKING METHOD

Namen analize je ugotoviti, ali se je SP v Sloveniji zadnjih 30 letih spremenila
in sicer na rastiščih, ki jih poraščajo bukovi sestoji. V prispevku ne
obravnavamo, kateri vzroki so ~sti, ki bi lahko povzročili te spremembe. Da
bomo lahko odgovorili na zastavljeno vprašanje, moramo ugotoviti sedanji
SP ter SP na istih rastiščih pred 30 do 40 leti .
Pri ugotavljanju SP poznamo več metod, od številnih, so se v svetu
uveljavile predvsem dve in sicer (KOTAR 1991 ):
1. Določevanje SP na osnovi celotne lesne produkcije (TVP) sestojev, ki
so imeli v svojem razvoju in rasti naravno zarast (maksimalno temeljnico).
2. Ocenjevanje SP na osnovi rastiščnega indeksa (site index), to je zgornje
višine sestaja določene drevesne vrste na danem rastišču pri starosti sestoja
100 let.
Pri prvem načinu moramo imeti na razpolago podatke o priraščanju sestaja
drevesne vrste na obravnavanem rastišču za celotno življenjsko
dobo, to je od časa, ko je bil sestoj osnovan pa vse do trenutka, ko je nastopila
kulminacija povprečnega volumenskega prirastka (MAIMAX). To pa je različno
glede na drevesne vrsto in rastišče; v povprečju - če izvzamemo č. jelšo,
jesen in divjo češnjo - je to med 70 - 140 leti. V Sloveniji ~a metoda ni
uporabna, ali pa le izjemoma, ker nimamo stalnih raziskovalnih ploskev, kjer
bi spremljali rast posameznih drevesnih vrst. Še tisto majhno število ploskev,
ki so jih postavili raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije v letih 19471949, smo leta 1993 opustili.
določene
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Pri drugem načinu ocenjevanja SP izkoriščamo t. im. Eichhornov
oziroma razširjeni Eichhornov zakon, ki pravi, da je celotna lesna
produkcija funkcija višine sestaja (ASSMANN 1961 ). Na osnovi tega
zakona so oblikovali donosne tablice, ki imajo kot kriterij oblikovanja
bonitetnih razredov zgornje višine sestaja pri starosti 1OO let. Ta zgornja
višina pri starosti 1OO let za dano dreves no vrsto in dano rastišče se
imenuje rastišč ni indeks (site index oz. Sl 100 ). Ugotovljeno je, daje zgornja
višina odvisna predvsem od bonitete t.j . proizvodne sposobnosti rastišča.
Če izhajamo iz podmene, da današnje donosne tablice predstavljajo
model gospodarskega gozda, kjer se izvajajo izbiralna redčenja in kjer
se jakost redčenj giblje iznad kritične temelj nice (ASSMANN 1961) potem
lahko ocenimo SP tako, da na danem rastišču za dano drevesne vrsto
ugotovimo zgornjo višino in povprečno starost teh dreves . Na osnovi teh
dveh podatkov lahko - iz razvojnih krivulj - zgornjih višin, ki so priložene
donosnim tablicam, ali pa iz razvojne krivulje zgornje višine, ki smo jo
izračunali za dano drevesne vrsto na analiziranem rastišču - ugotovimo
kolikšna je bila ali pa bo zgornja višina tega sestaja v starosti 1OO let in to
je rastiščni indeks. Za dani rastiščni indeks odčitamo vrednost
povprečnega starostnega volumenskega prirastka v času njegove
kulminacije (MAIMAX) in ta vrednost predstavlja 95% SP. Zato odčitano
vrednost delimo z 0 ,95 in dobimo SP v takšnih enotah kot je MAl. (V
donosnih tablicah Halaj et al. ( 1987) oziroma v Sloveniji prirejenih
donosnih tablicah je MAl v neto m 3 /ha/leto) . Tablični MAIMAX predstavlja
95% od SP zato, ker imajo redčeni sestoji manjšo celotno lesno produkcijo
(TVP) kot sestoji, ki so prepuščeni naravnemu razvoju; vendar pa je to
zmanjšanje le do 5%, če je jakost redčenj iznad kritične temelj nice (KOTAR
1994, 1996b).
V Sloveniji pa se uporablja za ocenitev SP še metoda rastiščnih
koeficientov (Rk), ki jo je razvil Ž . Košir (1975, 1992}.Povezava med
indikatorskim pomenom rastlinskih vrst in kvaliteto rastišč, ki jih naseljujejo,
je narejena s pomočjo valorizacijskih koeficientov za posamezne kvalitetne
stopnje ekoloških dejavnikov (substrat, solum, skeletnost, kislost, vlažnost
in lokalne klimatske razmere). Valorizacijski koeficienti so povezani v relativne
odnose od optimalnih k ekstremnim rastiščem . Na tem izhodišču je ocenjeno
rastišče vsaki rastlinski vrsti posebej tako, da so za kvalitetne stopnje ekoloških
dejavnikov uporabljeni valorizacijski koeficienti (Vk). Seštevek vseh
valorizacijskih koeficientov določa relativno kvaliteto rastišča rastlinske vrste.
Te relativne kvalitete rastlinskih vrst so predstavljene z rastiščnimi koeficient[
(Rk) (KOŠIR 1992). V svoji najnovejši študiji je Košir (KOŠIR 2002) dokazal
tesno odvisnost med SP51, in Rk, kakor tudi med SPrvP in Rk za 11 rastiščnih
enot, ki jih poraščajo bukovi gozdovi, in so predmet obravnave v tej analizi.
Ostalih 7, od skupno 18 analiziran ih v tej študiji pa bo predmet analize v
enem izmed naslednjih prispevkov (ko bodo analizirane povezave med Rk in
SP 51 oz. SITVP še za preostalih 7 rastiščnih enot). SPrvr je proizvodna
sposobnost rastišča, ocenjena s pomočjo celotne lesne produkcije; SP 51 pa
je proizvodna sposobnost rastišča, ocenjena s pomočjo rastiščnega indeksa.
Spremembe SP v zadnjih 30-40 letih smo ugotavljali s spremembo zgornje
višine sestojev pri isti referenčni starosti različno starih bukovih sestojev. V
vsaki rastiščni enoti, ki je podana s sintaksonomsko enoto, sm9 analizirali 5
ploskev velikosti 30 x 30m in sicer tako, da smo drevesa posekali, jih razžagati
na sekcije ter v vsaki sekciji odvzeli kolobar. Tako smo pri vsakem deblu
odvzeli 6 - 9 kolobarjev, ki so nam služili za debelno analizo. Tako smo za
vsako drevo na ploskvi ugotovili, kako je potekalo višinsko, debelinsko,
temeljnično in volumensko priraščanje. Skupaj smo analizirali več kot 4.200
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dreves in več kot 32 .000 kolobarjev. Analizo smo izvedli na 18 rastiščnih
enotah s petimi ponovitvami, kar pomeni, da smo skupaj analizirali 90 ploskev.
Ker so bili sestoji na ploskvi razmeroma homogeni, smo ugotovili
povprečno starost in zgornjo višino sestoja po desetletjih . Prevrščanje med
osebki, ki tvorijo zgornjo višino sestaja (devet najdebelejših dreves na ploskvi
velikosti 30 x 30) je pri bukvi razmeroma redko, koeficient prevrščanja za
drevesa zgornje višine hk za zadnjih 30 let pa je višji kot O, 92 in za zadnjih 40
let višji kot 0,84 (v enem primeru 0,79), kar pomeni, da je zgornjo višino
analiziranega sestoja pred 40 leti tvorile najmanj 6 istih dreves, ki tvorijo
zgornjo višino tudi danes (v dveh primerih od 90 ploskev pa samo 5 dreves)
(KOTAR 1996a). To pomeni, da lahko višinsko razvojno krivuljo tistih dreves,
ki so tvorila zgornjo višino v času analize, brez nevarnosti, da bi naredili
napako, prevzamemo kot razvojno krivuljo zgornje višine sestaja v zadnjih
40 letih. Razlike med pravo zgornjo višino pred 40 leti in ocenjeno zgornjo
višino na osnovi razvojne višinske krivulje tistih dreves, ki so tvorila zgornjo
višino v času analize, znašajo manj kot 1 m, v povprečju pa 20-30 cm (KOTAR
1996a). Ta napaka je izredno majhna, saj isti rastiščni indeks obsega interval
2 m (v donosnih tablicah).
Na osnovi dendrometrijskih analiz smo v vsaki ploskvi za drevesa, ki tvorijo
zgornjo višino, izračunali funkcijo, ki podaja razvoj zgornjih višin analiziranih
sestojev na ploskvah. Izračunali smo zgornje višine (H,op), pri t. im. referenčnih
starostih.
Referenčna starost je tista starost sestoja pri kateri ugotavljamo zgornjo
višino. Običajno je to pri 1OO letih; ugotovljena zgornja višina pri tej starosti
(100 let) predstavlja rastiščni indeks. V našem primeru pa so referenčne
starosti različne od 100, saj se gibljejo od 100 pa celo do 180 let. Določili
pa smo jo tako, da smo izbrali tisto starost, ko se višinska krivulja izravna in je
znotraj intervala, kjer se prekrivajo razvojne krivulje zgornje višine vseh ploskev
iste rastiščne enote. To pomeni, da so vsi analizirani sestoji znotraj iste
rastiščne enote najmanj toliko stari kot znaša referenčna starost (ali pa vsaj
večina teh sestojev).Višino dreves, ki tvorijo zgornjo višino sestojav referenčni
starosti, smo izračunali s pomočjo funkcije Y = a.(1-e-Px)Y.Y =zgornja višina
sestaja pri referenčni starosti; x= starost sestoja, cx., p, y =parametri funkcije,
ki smo jih izračunali iz podatkov dendrometrijske analize dreves, ki tvorijo
zgornjo višino sestaja v analizirani ploskvi. (Izračune smo izvedli s pomočjo
statističnega paketa SPSS - Nonlinear regression).

3

REZULTATI RAZISKAVE IN RAZPRAVA

3

RESULTS OF INVESTIGATION AND DISCUSSION

Na preglednici 1 so podane vrednosti zgornje višine po posameznih ploskvah
ter povprečna starost dreves, ki tvorijo zgornjo višino.
Ker imajo analizirani sestoji različne starosti po ploskvah znotraj iste
rastiščne enote (še večje pa so razlike v starosti med rastiščnimi enotami),
morajo biti zgornje višine mlajših sestojev znotraj iste rastiščne enote pri isti
referenčni starosti višje, če velja hipoteza, da se je SP v zadnjih desetletjih
(30-40 letih) povečala. Če so zgornje višine mlajših sestojev pri isti referenčni
starosti višje, potem je tudi proizvodna sposobnost njihovih rastišč višja. Ker
predpostavljamo, da so rastišča znotraj iste rastiščne enote zelo podobna,
lahko sklepamo, če imajo mlajši sestoji večjo višino pri isti referenčni starosti,
da se je SP povečala v zadnjih letih. V tem primeru morajo biti korelacijski
koeficienti med starostjo sestoja (a) v času analize in njegovo višino pri
referenčni starosti - znotraj iste rastiščne enote - negativni .
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Preglednica 1 : Povprečne starosti dreves, ki tvorijo zgornjo višino (a) in zgornje višine pri referenčnih starostih (H 10P(b)),
glede na nahajališče analiziranih ploskev.
Table 1: The average age of top-height trees (a) and top heights at the reference age (H 10P(b)) by tocation of the
analyzed sample plats.
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31,2

5 1 "17,2

29,1

5 215,0

25,4

5 196,0

--'------~-'--·

-·
13 Krma

-·

a

Htcp(130)

1 160,6

27,8

14 Starod
a

Htq:~(120)

15 Šoštanj

a

1 136,1

19,4

1 111,8

H~op(100}

"17Go~anci

16Gače

a

a

Hlql(140}

H~op(120)

"18Ždrode
a

35,2

1 177,8

21,4

1 133,6

37,1

1 168,0

H.:;p(150}
17,7

2 151,8

31,8

2 129,9

24,0

2 112,7

35,8

2 157,2

28,3

2 133,3

35,0

2 217,0

14,0

3 152,8

33,2

3 142,7

19,4 13 110,4

36,7

3 153,6

26,3

3 133,2

35,0

3 140,0

22,4

4 "146,8

28,2

4 "132,8

25,7

36,7

4 160,0

24,4

4 134,"1

35,0

4 192,0

16,0

5 168,2

24,4

5 131,8

36,3

5 172,0

16,0

5 157,4

Rastiščne

28,0

5 "138,3

22,3

4 111,9
5 112,0

31,2

enote od 1 do 18 so opredeljene z naslednjimi sintaksonomskimi enotami:

1. Dletvo: Castaneo - Fagetum sylvaticae var. geogr. Calamintha grandiflora
2. Sviščaki: Ran uncu/o p/atanifofii - Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora
3. Po!amanek: Luzu/o - Fagetum abietetosum
4. Velika kopa: Hedero- Fagetum var. geogr. Polystichum setiferum
S. Jurjeva dolina; Ompha/odo- Fagetum maianthemetosum
6. Bukov vrh: Hedero - Fagetum var. geogr. Epimedium alpinum
7. Peščenik: Hacquetio- Fagetum var.geogr. Ruscus hypogfosum
8. Log -Tisovec : Vicio oroboidii- Fagetum
9. Draga: Omphalodo - Fagetum efymetosum
10. Mamolj: Bfechno - Fagetum thefypteretosum limbospermae
11. Ogence: Lamio orvalae - Fagetum var.geogr. Dentaria penthaphyllos
12. Gozdec: Anemone trifofiae- Fagetum var.geogr. Luzula nivea piceetosum
13. Krma: Anemone trifofiae- Fagetum var.geogr. Helfeborus niger
14. Starod: Seslerio autumnalis - Fagetum
15. Šoštanj: Lamio orvafae- Fagetum
16. Gače: Ompha/odo- Fagetum gafietosum odoratae
i 7. Gorjanci: La mio orvalae - Fagetum var. geogr. Dentaria pofyphylfos
18 . Ž.drocle: Polysticho lonchitis - Fagetum var.geogr. Affium victoria/is
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v Sloveni ji v zadnjih desetletjih

Izračunani korelacijski koeficienti po rastiščnih enotah so podani v
preglednici št. 2 .

Pregledn ica 2 : Vrednosti korelacijskih koeficientov (r) med zgornjo višino pri
referenčni starosti (b) ter povprečno starostjo drevesa, ki tvorijo zgornjo višino.
Table 2: Values of the correlation coefficient (r) between top height at the
reference age and average age of top-height trees.

--

Nahajališče

Location place
of sample plats
1 Ole tvo
2 Sviščaki
3 Polamank
4 Velika Kopa
5 Jurjeva dolina
6 Bukov vrh
1

7

Peščenik

8 Log-Tisovec
9 Draga
10 Mamolj
11 Og ence
12 Gozdec
13 Krma
14 Starod
15 Šoštanj
16 Ga če
17 Gorjanci
18 Ždroele

Ref.starost b
Ret. age b

Karel. ko ef. r
Correl.
coefficient r

120
130
140
100
120
140
140

-0,10
·-0,63
-0,88.

+0,10
~0,93*

-0,92*
-0,69
-0,84°
-0,98*
-0,63
-0,57
-0,89*

100
180
160
130
140
130
120
100
140
120
150

-0,30
-0,74
-0,29

-

-0,86°
-0,29
-0,92*

Razlika v starosti
sestojev znotraj enote
Differences between
average ages
of analyzed stands
within sample unit
5,1
7,2
21,6
10,2
12,2
15,0
44,6
38,3
44 ,8
12,3
29,6
23,7
13,8
12,8
2,3
24,2
2,3
77,0

Kot je razvidno s preglednice 2 ima korelacijski koeficient negativno
vrednost v 17 enotah od skupno analiziranih 18 rastiščnih enot, od tega
dosega v 6 enotah tisto vrednost, ki zagotavlja, daje vrednost tega koeficienta
v populaciji (r) značilno različna od nič s tveganjem a < 0,05 (*), v 8 enotah
pa je as 0,10 (0 ).
Na osmih rastišč nih enotah se je SP v zadnjih desetletjih dvignila, na petih
to je tistih, ki imajo 0,5 sr s 0,8 pa bi morali povečati vzorec, to je povečati
število ploskev (ponovitev), da bi lahko sklepali z večjo verjetnostjo. V rastiščni
enoti Velika Kopa pa je vrednost r = + 0,10, kar pomeni, da ni prišlo do
nikakršnih sprememb v SP v zadnjih desetletjih. V tej enoti so tudi povprečne
starosti analiziran ih se sto jev v premajhnem intervalu (od 106 do 116,2 let},
da bi lahko zaznali spremembe v SP, če je do njih prišlo . Metoda s katero
ugotavljamo spremembe v SP, zahteva tolikšne razlike v povprečni starosti
dreves, ki tvorijo zgornjo višino, kolikršno je razdobje, za katero želimo
ugotoviti, ali so nastopile spremembe v SP ali ne . Če ugotavljamo spremembe
v zadnjih treh ali štirih desetletjih potem morajo biti razlike v starosti med
najstarejšim in najmlajšim analiziranim sestojem znotraj iste rastiščne enote
vsaj 30 let. Na preglednici 2 so v zadnji koloni podane te razlike in kot vidimo,
so vrednosti korelacijskih koeficientov največje tam, kjer so razlike v starosti
analiziranih sestojev velike. Izjemi sta enoti št. 5 in št. 6, kjer znaša ta razlika
samo 12,2 oziroma 15,0 let. Nasprotno pa imajo korelacijski koeficienti
majhne vrednosti v tistih enotah, kjer so razlike v starosti analiziranih sestojev
GozdV 60 (2002) 4
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{ploskev) zelo majhne; n. pr. rastiščni enoti št. 15 in 17, kjer znaša razlika
samo 2,3 leta. Razumljivo, da je v teh primerih ugotavljanje sprememb v SP
s to metodo neučinkovito. Ta starostna homogenost, ki je za potrebe tovrstne
raziskave moteča , je posledica tega, ker smo vse te analize izvajali z namenom
ugotavljanja SP in ne sprememb v SP v zadnjih desetletjih. Ker pa so v
precejšnjem številu raziskovanih rastiščnih enot razlike v starosti analiziranih
sestojev precejšnje, smo podatke uporabili tudi v raziskavi sprememb v SP.
Z dendrometrijsko analizo smo tudi dobili vpogled v višinsko priraščanje
vseh dreves na ploskvi. Za analizo so zanimiva le tista drevesa, ki tvorijo
zgornjo višino. Višinski prirastek teh dreves je v enomernih sestojih običajno
v starosti 1OO in več let (vsa drevesa, ki tvorijo zgornjo višino so bila v času
analize stara več kot 1OO let) močno zmanjšan, zagotovo pa je kulminacija
tekočega višinskega prirastka že nastopila; zato je višinsko priraščanje vse
bolj pojemajoče- trend je negativen. Izjemoma bi se lahko pojavili povečani
prirastki in sicer, če se izboljša proizvodna sposobnost rastišč. Odstranitev
konkurentov, to je povečanje rastnega prostora pri drevesih, ki tvorijo zgornjo
višino , ne vpliva na višinsko priraščanje (še najmanj pa pri bukvi). Drevesa, ki
tvorijo zgornjo višino, imajo praviloma sproščeno krošnjo, zato so tudi
najdebelejša.
Za vsako rastiščno enoto (5 vzorčnih ploskev) smo preskus ili značilnost
razlik med 10-letnimi povprečnimi višinskimi prirastki po metodi parov. V
preskusu obravnavamo kot par isto ploskev. Tako nam ista ploskev
predstavlja dva para in sicer: prvi par ima vrednosti višinskega prirastka v
zadnjem (i h_1 _10 ) in predzadnjem desetletju {ih_ 11 _20 ), drugi par pa vrednosti
v predzadnjem {ih_ 11 _20 ) in predpredzadnjem desetletju (ih_ 2 ,_30 ). V
preglednici 3 so prikazane vrednosti 1O-letnih višinskih pri rastkov po
rastiščnih enotah oziroma nahajališčih ploskev ter izračunane t-vrednosti
(Studentova porazdelitev) . Če je izračunana t, - vrednost pozitivna,
pomeni, da so prirastki v zadnjem desetletju večji kot v predzadnjem
oziroma analogno, če je izračunana vrednost t 2 pozitivna potem so višinski
prirastki v predzadnjem desetletju večji kot v predpredzadnjem Iz
preglednice je razvidno, da je t, pozitiven v dveh rastiščnih enotah , v
ostalih je negativen, vendar dosega kritično vrednost samo v 6 rastiščnih
enotah, kar pomeni, da so razlike med višinskimi prirast ki zna či Ino razi ič ne
le v teh enotah. Ugotavljamo, da je v teh šestih enotah trend upadanja
prirastka negativen. Pri analizi višinskih pri rastkov v predzadnjem in
predpredzadnjem desetletju pa ugotavljamo, da je trend negativen na 14
rastiščnih enotah, vrednost t 2 pa prekorači kritično mejo (tabli čna vrednost
za 5% tveganje je : t 1abr = 2, 776 pri 4 stopinjah prostosti) na 7 rastiščnih
enotah, vendar je od tega na eni (Peščenik) pozitiven, kar pomeni, da je
na tej enoti višinski prirastek v predzadnjem desetletju večji kot pa v
predpredzad njem.
Iz analize višinskih prirastkov je razvidno , da v velikem delu analiziranih
ploskev negativni trend pri višinskem prirastku, ki je pri sestojih, ki so stari
nad 1OO let pravilo, ni potrjen . Zmanjševanje višinskih pri rastkov s starostjo
je veliko manjše od pričakovanega, zato domnevamo, da je vzorec višinskega
priraščanja spremenjen, kar pa je lahko tudi posledica spremembe proizvodne
sposobnosti rastišč.
Da so nastopile spremembe v višinskih bonitetnih razredih, potrjujejo
tudi raziskave v državnih gozdovih Bavarske. Ugotavljajo, da so se v letih
1971-1987 izboljšale rastne razmere za cel bonitetni razred in sicer pri
smreki, boru, bukvi in hrastu in to predvsem v mlajših sestojih (PRETZSCH
1996). Kot vzroke navajajo naslednje: mlajši sestoji rastejo na boljših
rastiščih, večji vnos dušika in opustitev steljarjenja - vse to izboljšuje
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'C..Q

Nahajališče C5Q),_o.

jh-HO

ih,1 t-20 ih-21-30

t1

12

>wE:E:

Nahajališče

L.ocation

~%~~
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

1
Ole tvo

2
Sviščaki

3
Polamank

5
4
Velika Kopa

1
2
3

4
5
Ju~eva

dolina

6
Bukov vrh

7
Peščenik

8

Log- Tisovec

9
Draga

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
(ih-1-10)
(il>-11 ·20)
(ih-21·30)
ti

t2
(ih-1 ·10)
(ih-11-20)
(ih-21-30)
ti

b

·~

....

'O-§.

2a>~Q)

::O:,~.Q'§_ ih·1·10

>(/)E:e:

,,

12

$%~~
2,05
1,82
2,35
2,17
2,50
1,27
1,23
1,20
1,14
1,03
1,16
1,38
1,62
1,36
1,54
2,37
2,30
2,26
2,16
2,05
1,72
1,58
1,73
1,75
1,81
1,71
1,84
1,69
1,66
1,85
2,01
1,65
2,11
2,17
1,85
1,76
1,85
1,91
1,80
1,94
0,85
1,29
1,78
1,31
1,51

2,10
1,68
2,26
2,13
2,34
1,26
1,23
1,20
1,16
1,03
1,16
1,37
1,62
1,39
1,56
2,50
2,49
2,62
2,42
2,55
1,79
1,58
1,80
1,86
1,87
1,93
1,91
2,01
1,70
2,41
2,10
2,06
2,34
2,26
2,60
2,23
1,89
2,26
2,51
2,55
0,89
1,30
1,55
1,54
1,58

1,83
1,33
2,03
1,40
2,38 2,0126 2,4800
0,98
1,23
1,27
1,31
1,09 -0,4082 0,0000
1,30
1,72
1,85
1,80
..
1,71 -1,0887 4,7571
2,11
3,16
3,87
2,97
3,23
2,24
1,78
1,84
1,89
1,84
2,10
2,06
2,35
2,33
2,46
1,74
1,38
2,15
1,71
1,72
2,86
2,97
2,61
2,74
2,93
1,51
1,16
1,70
1,71
1,92

10
Mamolj

1
2
3
4

s
11
, Ogence

12
Gozdec

13
Krma

4,4053- -2,0827
14
·Starod

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

3
3,4989. -1,5899
15
Šoštanj

·2,5646 -2,6325
16
Ga če

4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

4
-2,5356 4,4189
17
Gorjanci

.
3,7475. 3,5314
18
Ždrocle

-0,3243 -1,8282

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

10-letni višinski prirastek v zadnjem desetletju v m
10--letni višinski prirastek v predzadnjem desetletju v m
1Q-.letni višinski prirastek v pred predzadnjem desetletju v m
izračunana t vrednost pri testiranju razlik v parih (il.,.,.,a) - (it~-11 ·2o)
izračunana t vrednost pri testiranju razlik v parih (it~-n-2o)- On-21-Jo)

10-year height increment in the last decade in m
10-year height increment in the preceding decade in m
10-year height increment in the second preceding decade in m
calculated t-va/ue obtained by testing the differences in pairs (ih-1-10)- 0~>-11-20)
calculated t-va/ue obtained by testing the dffferences in pairs (it~-11-2o)- (ih-2h3o)
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ih-11-20 ih-21-30

1,73
2,09
1,43
1,64
2,37
2,61
1,96
1,48
1,60
1,33
1,13
1,49
1,15
1,17
1,22
1,52
1,58
1,56
1,60
1,30
1,96
1,97
1,93
1,71
1,68
2,35
2,12
2,23
2,59
2,78
2,27
2,10
1,87
1,82
1,79
1,74
1,61
1,65
2,11
1,91
1 >11
0,80
1,44
1,08
1,28

1,66
2,17
1,42
1,64
2,38
2,64
2,04
1,55
1,70
1,33
1,23
1,41
1,32
1,14
1,32
1,49
1,62
1,52
1,65
1,44
1,90
2,14
2,14
1,74
1,93
2,79
2,41
2,46
2,84
3,85
2,16
1,88
2,03
2,14
2,00
2,26
2,09
2,65
2,63
2,34
1,13
0,77
1,33
1,13
1,23

1,77
1,87
1,55
2,01
2,27 -0,0835 0,3508
2,61
1,99
1,97
2,08
1,82 3,1016. ·2,0771
1,72
1,53
1,46
1,19
1,31
1,60
1,60
1,70
1,81
2,16
1,49
2,42
1,80
1,59
2,17
3,28
3,16
3,63
3,37
3,86
2,78
3,08
2,70
2,49
2,93
2,61
3,02
2,80
2,92
3,46
1,23
0,84
1,55
1,18
1,32

-1,1257 -1,8131

-0,9857 -1,8059

-2,0580 0,5287

2,8889. 3,1270

-0,7083 5,2148

..

5,6825 .. 2,9624

0,8615 3,5611

Preglednica 3 : Aritmetične sredine
10-letn ih višinskih prirastkov dreves,
ki tvorijo zgornjo višino ter t-vrednosti
izračunane na osnovi testiranja
parov.

Table 3: Arithmetical means of 10year height increment of the top
height trees and t-va/ue s calculated
on the basis of comparisons of pa irs.
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rastišč ne pogoje v katerih uspevajo ti sestoji . Rezultati raziskave pri smreki
in bukvi v Schwabischem Albu so pokazali, da je višina dreves mlajših
sestoj ev pri isti starosti višja kot pa višina dreves starejših sestojev. Analizirali
so sestoje, ki so bili osnovani leta 1880 in sestoje osnovane leta 1920
(UNTHEIM 1996). Analizo priraščanja dreves, ki tvorijo zgornjo višino so
izvedli tudi v Avstriji (SCHADAUER 1996) in sicer pri smreki v času 19711990. Primerjali so višinske prirastke pri isti starosti sestojev ter ugotovili,
da so imeli enako stari sestoji višinske prirastke v času 1986/90 višje kot
pa v času 1971/80.
V skupnem poročilu projekta: Rastni trendi v evropskih gozdovih
(SPIECKER et al. 1996) je navedeno, da v raziskavah, ki so bile izvedene v
Severni Evropi, niso ugotovili porast SP, celo nasprotno, v bližini velikih emisij
(emitentov) so opazili celo zmanjšanje SP in to pri rdečem boru in smreki. V
centralni Finski niso odkrili nikakršnih sprememb. V Centralni in Zapadni
Evropi pa je vrsta raziskav pokazala, da se je SP v zadnjih desetletjih povečala.
Nasprotno pa v Južni Evropi (Španija) ni evidentnih dokazov za dvig SP,
ugotavljajo pa zmanjšano priraščanje v debeline in sicer zaradi manjših
padavin v zadnjih desetletjih .

4

ZAKLJUČEK

4

CONCLUSION

Na osnovi analiz, ki smo jih izvedli na 18 rastiščnih enotah, ki jih poraščajo
bukovi in jelovo-bukovi gozdovi v Sloveniji, ugotavljamo, da je zgornja višina
pri isti starosti različno starih sestojev tem večja, čim kasneje je bil sestoj
osnovan. Analiza višinske rasti dreves, ki tvorijo zgornjo višino pa je
pokazala, da so drevesa v zadnjih desetletjih spremenila vzorec priraščanja
v višino. Kulminacija višinskega priraščanja pri bukvi je običajno že pri 3040 letih (LEIBUNDGUT 1967), v našem primeru pa smo na dveh rastiščnih
enotah ugotovili naraščanje višinskega prirastka v zadnjem oziroma na štirih
enotah v predzadnjem desetletju, čeprav so vsa analizi rana drevesa starejša
kot 1OO let. Na vseh rastiščnih enotah bi v primeru, da ni nastopila
sprememba v SP, moralo višinsko priraščanje upadati (to je zakonitost),
vendar smo statistično značilne razlike (upadanje) v zadnjih dveh desetletjih
ugotovili le na 6 rastiščnih enotah . Na osnovi teh ugotovitev sklepamo,da
se je SP na rastiščnih enotah, ki jih uvrščamo v bukovja, v zadnjih desetletjih
spremenila in sicer izboljšala. To izboljšavo SP pa ne smemo zamenjevati z
rastnostjo sestojev. V gozdovih potekata dva procesa in sicer izboljšava
SP (ne v vseh) ter zmanjševanje prirastka to je rastnosti zaradi osutosti iglic
in listja. Ta dva procesa lahko potekata v istem gozdu, rezultat obeh pa je
odvisen od tega, kateri od obeh učinkov prevlada. V krajih, kjer je velika
polucija snovi, ki povzročajo propad iglic in listov, se zmanjšuje volumenski
prirastek (KOTAR/KOLAR 1996); takšen primer je okolica Šoštanja . Tudi
ista snov lahko deluje glede SP zelo različno, tako in v manjših vnosih v
gozdna tla povečata SP, v večjih količinah pa jo zmanjšata. Glede možnih
vzrokov, ki so povečali SP v bukovih gozdovih Slovenije pa naša raziskava
ne daje odgovora
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POVZETEK
čeprav smatramo rastišče kot konstantno kategorijo, ki se lahko le počasi
spreminja, so v zadnjih desetletjih pri posameznih rastiščnih dejavnikih

nastopile velike spremembe, ki se zrcalijo ne samo v spremembah
zdravstvenega stanja članov biocenoze, ampak tudi v produkciji gozdnih
ekosistem o v.
S primarno produkcijo gozdnega ekosistema je v tesni povezavi tudi lesna
proizvodna sposobnost gozdnih rastišč . Z namenom, da bi ugotovili ali so v
zadnjih desetletjih nastopile spremembe v proizvodni sposobnosti rastišč,
smo na gozdnih rastišč ih, ki jih poraščajo bukovi gozdovi, izvedli analizo na
18 rastiščnih enotah, katerih fitocenoze so uvrščene v sintaksonomske enote

bukovij .
Analiza je bila izvedena kot statistični poskus s petimi ponovitvami. Tako
smo na 90 ploskvah velikosti 30 x 30 m izvedli dendrometrijsko in
dendrokronološko analizo tistih dreves, ki tvorijo zgornjo višino. Zgornja višina
je v tesni povezavi s celotno lesno produkcijo, ta pa s proizvodno sposobnostjo
rastišča. Na osnovi dendrometrijske analize smo konstruirali razvojne krivulje
zgornje višine. Tako smo ugotovili zgornje višine sestoj ev v času ana!ize, kakor
tudi pred 1O, 20 in 30 leti. Ker je bila povprečna starost analiziran ih sestoj ev
znotraj iste rastiščne enote različna, smo lahko ugotavljali kolikšne so bile
razlike v zgornji višini pri isti (referenčni) starosti različno starih sestojev.
Ugotovili smo, da imajo mlajši sestoji, to je sestoji, ki so bili osnovani kasneje
v splošnem večjo zgornjo višino pri isti referenčni starosti kot sestoji, ki so
starejši. To potrjuje negativna korelacija (na 17 rastiščnih enotah od 18
analiziranih) med zgornjo višino pri referenčni starosti ter starostjo (kronološko)
sestaja. V šestih rastiščnih enotah je vrednost korelacijskega koeficienta r
značilno različna od nič s tveganjem, ki je manjše od 5%, v 8 enotah pa s

tveganjem, ki je manjše od 10%.
Pri analizi višinske rasti dreves, ki tvorijo zgornjo višino pa smo ugotovili,
da se je vzorec višinske rasti spremenil. Na 5 rastiščnih enotah smo
ugotovili, da se je višinska rast v zadnjem ali pa predzadnjem desetletju
povečala ali ostala enaka, čeprav so bili vsi analizirani sestoji starejši kot

100 let. Pri tej starosti bi moralo biti višinsko priraščanje pojemajoče. Iz
tega sklepamo, da se je proizvodna sposobnost gozdnih rastišč povečala.
Povečanje proizvodne sposobnosti rastišča pa ni nujno, da pomeni tudi
večjo rastnost sestaja, ki jo odraža tekoči volumenski prirastek. Na

rastnost vpliva poleg proizvodne sposobnosti rastišča še lesna zaloga
sestaja , starost sestaja in pa zdravstveno stanje oz . vitalnost dreves. Iste
snovi, ki lahko povzročijo povečanje proizvodne sposobnosti, lahko
povzročijo - če so v velikih količinah - tudi poslabšanje zdravstvenega
stanja, to pa je zmanjšanje rastnosti sestaja . Kaj je vzrok povečane
proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč, ki jih poraščajo bukovi gozdovi,

ostaja zaenkrat še nepojasnjeno.
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SUMMARY
Although the forest site is considered asa constant category, which is subject
only to long term changes, significant changes have occurred on some of
the sites in the last decades, which have been reflected in alterations in the
health status of members of the biocenosis as well as in site productivity.
The primary production in the forest ecosystem is strongly related to wood
production, which in this article will be considered as site production.
As our intention was to establish whether site productivity has changed
du ring the last decades, an investigation was carried out on sites overgrown
by beech forests in which natural plant communities are classified in the
beech syntaxon units. The analysis was laid out as a statistical sampling
design on 18 site units (syntaxon units) involving 18 treatments with 5
replications. ln total 90 sample plots sized 30 x 30 m were analysed. On
the plots, the trees which form the top height were cut down and
dendrometric and dendrochronological analysis was carried out. The top
height is strongly related to total volume production, and the latter to site
productivity. On the basis of dendrometric analysis, the developmental top
height curves were constructed . From these curves the top heights for
stands in the last three decades were derived. Since the average age of
analysed stands on the sample plots inside the site units differed, we were
able to establish the differences in the top height at the same reference
age among stands of different ages inside the same site unit. The results
show that more often than not the younger stands inside the same site unit
(stands established later) have a higher top height at the same reference
age than stands which germinated earlier. This is confirmed by correlation
between the top height at the reference age and the chronological age of
top height trees. The correlation coefficients are negative on 17 site units.
ln 6 site units the values of the correlation coefficient "r" are statistically
significant ata significance level of 5% and in 8 site units ata significance
level of 10%. The analysis of height growth of top height trees shows that
the height growth pattern has changed in the last three decades. On 5 site
units the height increment has increased in the last or in the preceding
decade, despite the fact that the average age of analysed stands was over
100 years.
At this age the height increment should have diminished . On the basis
of increased top height at the same reference age and on the basis of
changed height growth pattern we inferred that the site productivity of the
analysed site units has increased in the last three decades. lncreased site
productivity does not necessarily cause higher volu me growth. The volu me
growth is influenced by site productivity, growing stock, the age of the
stand and vitality or health status of the trees. The same substances or
conditions which can lead to an increase of site productivity can cause
deterioration in the health status of trees, when such substances are prese nt
in large quantities . ln that case the volume growth of trees diminishes. The
reason for the increase of site productivity on the analysed for-est sites has
not yet been explained.
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Znanstvene razprave
GDK: 187 : 182: (497.12

Kočevsko)

Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju Gorjancev
New Recognitions about the Flora and the Vegetation of the Gorjanci
Mountain (SE Slovenia)
Marko ACCF.TTO
Izvleček:

Avtor opisuje nova nahajališča vrst Saxifraga paniculata, Clematis alpina, Potentilla arenaria, G!adiolus palustris,
Campanula rotundifolia in Arabis alpina, ki so prvič opažene na Gorjancih, prvi dve hkrati tudi prvič v preddinarskem
fitogeografskem območju, potrjuje uspevanje tod redkih in ogroženih vrst Cypripedium calceolus in Rhododendron
hirsutum, navaja podrobnejši opis nahajališč že poznanih, v preteklosti redkih, danes bolj razširjenih rastlinskih taksonov
ter prvič opažene in poznane sintaksone.
Ključne

besede: flora, vegetacija, Gorjanci, Slovenija

Abstract:
The author describes new localities of Saxifraga paniculata, C/ematis alpina, Patenti/la arenaria, Gladiolus palustris,
Campanula rotundifolia and Arabis alpina species, which have been found on the Gorjanci mountain for the first time and
the first two ones in the same time in the praedinaric phytogeografic region, confirm a thriving of olready known rare and
threaten species as Cypripedium calceolus and Rhododendron hirsutum, add detailed description of localities of some
olready known, in the past rare and more widespread plant taxa today and mention some new and known synta.xa.

Key words; flora, vegetation, Gorjanci mountain, Slovenia
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Gorjanci (slika 1) sodijo med tista območja v Sloveniji, ki smo jih floristično
(FREYER 1838, v. Seidl1920, SEIDEL 1923, FLEISCHMANN 1843, PAULIN
1901, PETKOVŠEK 1938, BARLE 1947, OGOREVC 1954, MAYER 1958,
STRGAR 1960, 1963, 1967, TRPIN 1971 ( LJU 33869), HOČEVAR et al.
1985, T. WRABER 1988, 1990, 1992, HUDOKLIN 1990 in drugi) in še
posebej vegetacijsko (Ž. KOŠIR 1962, 1979) dobro preučili.
Simfenološka preučevanja v pragozdnem rezervatu Trdinov vrh zgodaj
spomladi leta 2001 in vedoželjnost, ali na Go~ancih še raseta pred 38 leti
zadnjič omenjeni lepi čeveljc Cypripedium ca/ceo/us (STRGAR 1963) in
pred okoli 60 leti zadnjikrat omenjeni dlakavi sleč Rhododendron hirsutum
(BARLE 1942), sta me ponovno zvabila v to pogorje.
Spričo izredno številnih planincev, pohodnikov in drugih ljubiteljev narave,
ki leto za letom posamič ali v skupinah obiskujejo Gorjance, sem domneval,
da jih bom morda našel le še v najbolj odročnih in težko dostopnih krajih.
Zato sem se pri florističnem opazovanju osredotočil na ostenja v dolinah
potokov Pendirjevke in Kobilščice ter na druga, na pobočjih Gorjancev
raztresena ostenja. Nisem se zmotil. Pri obisku le-teh pa sem naletel na doslej
tu še neopažene, v najširšem pomenu alpske vrste in nepreučene sintaksone
ter potrdil in podrobneje opisal nahajališča že poznanih redkih, v preteklosti
redkih, danes pa bolj razširjenih taksonov.
Floro sem popisal po ustaljeni metodi z navedbo: kraja, kvadranta
srednjeevropskega kartiranja flore, nadmorske višine, lege ter datuma najdbe
in določitve vrst. Posušene primerke prvič opaženih rastlin sem oddal v
herbarij LJU. Rastlinske skupnosti sem preučeval po metodi BRAUNBLANQUET (1964), zastrtost rastlin pa v nekaterih naskalnih fitocenozah
ocenjeval po priporočilu SCHUWERK-a (1986).
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Pri poimenovanju praprotnic in cvetnic sem se oprl na delo MARTINČIČ
et al. (1999), pri mahovih oziroma lišajih pa na deli DULL (1991) in WIRTH
(1991 ).
Krajevna imena sem povzel po specialni karti 1 : 1O 000 {Geodetska
uprava SRS Ljubljana, 1977).

2

KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA

2

BRIEF ECOLOGICAL DESCRIPTION

Obsežno, orografsko močno razgibano pogorje Gorjancev z najvišjim vrhom
Trdinov vrh (1178 m), se nahaja v preddinarskem frtogeografskem (WRABER
1969) oziroma preddinarskem fitoklimatskem (Ž . KOŠIR 1979) območju.
V pestri kamninski zgradbi pogorja prevladujejo jurski in kredni apnenci
ter triadni dolomiti (PLENIČAR et al. 1977).
Vegetacijska odeja je pisana in bogata, najbolj razširjena pa so gorska
Lamio orva/ae-Fagetum s. lat., visokogorska Cardamini savensi-Fagetum
ž. Košir 1962, lsopyro-Fagetum Z. Košir 1962, azonalna Arunco-Fagetum
ž. Košir 1962 ter v nižjem svetu podgorska Hacquetio-Fagetum Z. Košir
1962 bukovja.

3

IZSLEDKI Z RAZPRAVO

3

RESULTS WITH DlSCUSSION

3.1 Nova nahajališča
3.1 New localities
3.1.1 Grozdasti

kamnokreč

Saxifraga paniculata

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, ostenja severno od Ravne gore
(1 001 m), gozdni rezervat Kobile, odd. 126 b, k. e. Šentjernej
900 m n. v., N. Leg. & det . M. ACCETIO, 6. 7. 2001 . Prvo
nahajališče na Gorjanc ih in v preddinarskem svetu (primerek oddan
v herbarij l..JU).
Nahajališče te, na splošno raztreseno razširjene kamnokrečevke (slika 2),
poznane s treh ločenih območij v Evropi in s severovzhodne Amerike (HEGI
1961, s. 167), je prvo v preddinarskem svetu in hkrati najjugovzhodnejše v
Sloveniji . Doslej so jo našli v alpskem, dinarskem (Snežnik, Kočevska),
predalpskem in subpanonskem (Donačka gora) svetu (T. WRABER 1999, v:
MARTINČIČ et al. 1999, s. 207).
V horološkem oziru jo v grobem uvrščajo med alpsko-arktične (WALTER
/ STRAKA 1970, s. 346, OBERDORFER 1979, s. 475, POLDINI 1991,
673), v fitosociološko-ekološkem pa med vrste reda skalnih razpok
Potentilletalia caulesce·ntis 8r.-81. in Br.-81. et Jenny 1926 (HEGI 1961, s.
167, OBERDORFER 1979, s. 475, oziroma zveze Potentiflion cau/escentis
8r.-BI. in 8r.-81. et Jenny 1926 (ELLENBERG 1991).
Tudi na novem nahajališču na Gorjancih, precej odmaknjenem od najbližjih
nahajališč na Kočevskem (STRGAR 1963, ŠTIMEC 1982), raste v podobnih
ekoloških razmerah, na kar kaže tudi navzočnost njenih družabnic v spodnjem
fitocenološkem popisu: ostenje v zgornjem delu add. 126 b, k. e. Šentjernej,
gozdni rezervat Kobile, nadmorska višina 880, lega NW, nagib 80 °, površina
2 m2 , zastrtost 80 %, 12. 7. 2001; E1: Saxifraga paniculata 8, Ses/eria
juncifolia ssp . ka/nikensis 5, Geranium robertianum 5, Asplenium
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trichomanes 3, Saxifraga cuneifolia 2, Cyclamen purpurascens 1; EO:
Neckera crispa 6, Rhytidiadelphus triquetrus 5 (ocene zastrtosti rastlin po
SCHUWERK 1986).
3.1.2 Alpski srobot Clematis alpina
0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, ostenje v najožjem delu soteske
Kobilščice, gozdni rezervat Kobile, 560 m n. v., NNE. Leg. &det.
M. ACCETIO, 30. 6. 2001. Prvo nahajališče na Gorjancih in v
preddinarskem svetu (LJU 133901 ).
- Slovenija, Dolenjska, Go~anci, ostenja severno od Ravne gore
(1001 m), gozdni rezervat Kobile, 900 m n. v., N. Leg. & det. M.
ACCETIO, 6 . 7. 2001.
Alpski srobot horološko opredeljujejo kot nordijsko kontinentalno-montanskosubalpinsko, (OBERDORFER 1979), oziroma arktično-alpsko (POLOINI
1991 ) vrsto in fitosociološko kot vrsto podzveze Rhododendro-Vaccinienion
(ELLENBERG 1991 ).
V Sloveniji je bil doslej poznan z alpskega, predalpskega, dinarskega in
subpanonskega fitogeografskega območja (PODOBNIK 1999, v :
MARTINČIČ et al. 1999, s. 116).
Na Gorjancih in s tem v preddinarskem svetu smo ga opazili prvič . V
vlažnem osojnem ostenju na najožjem delu soteske Kobilščice je redek,
pogosteje in količinsko obilneje pa ga najdemo v ostenjih in na grebenih
zgornjega dela gozdnega rezervata Kobile v fitocenozah, ki jih uvrščam v
asociacije Tanaceto clusii-Fagetum ass. nova hoc loco. Podobne trrocenoze
smo fitocenološko že popisali na Kočevskem, na robovih kolpskih ostenij
pod Možem. Floristična sestava tega bukovja je razvidna iz spodnjega
fitocenološkega popisa, ki je holotip omenjene asociacije : greben v ostenju
gozdnega rezervata Kobila, n. v. 920 m, NNE, nagib 0-25 o, skalnatost 10
%, površina 100m 2 , največji premer 40 cm , največja višina 18 m, 12 . 7.
2001; E3 (90 %): Fagus sylvatica 5 , Ostrya carpinifolia +, Sorbus aria +;
E2 (20 %): Spiraea chamaedryfolia 3 , Rosa pendulina 1, Sorbus aria 1,
Daphne mezereum +, Sorbus aucuparia +; E1 (80 %): Erica carnea 4,
Calamagrostis varia 2, Luzula sylvatica ssp. sylvatica 2, Clematis alpina
1 , Gentiana asclepiadea 1 , Laserpitium crapfii 1, Luzu la Juzuloides 1,
Polypodium interjectum 1, Prenanthes purpurea 1, Tanacetum
corymbosum ssp. clusii 1, Asplenium trichomanes +, Campanula
rotundifolia +, C. persicifolia +, Cirsium erisithales +, Convallaria maja/is
+, Dryopteris dilatata +,D . fi/ix-mas+ , Galium sylvaticum agg . +, Hepatica
nobilis +, Hieracium sylvaticum +, Homogyne sylvestris +, Huperzia selago
+, Melampyrum velebiticum +, Mycelis mura/is +, Poa nemoralis +,
Saxifraga cuneifolia +, Ses/eria juncifolia ssp. kalnikensis +, Si/ene vulgaris
+, Solidago virgaurea +, Valeriana tripteris + ; EO (3 %) : Polytrichum
formosum 1, Anomodon viticulosus +, Dicranum se oparium +, Hypnum
cupressiforme ssp. cupressiforme +, Neckera crispa +, Torte/la tortuosa +.
Trdno sem prepričan, da bomo alpski srobot na Gorjancih opazili še v
katerem osojnem ostenju.
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3.1.3

Peščeni

petprstnik Potentilla arenaria

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, Griče, odd . 129A, k. e. Šentjernej,
skalnat greben, 850 m n. v., SW. Leg. et det. M. ACCETIO, 18.
7. 2001 (LJU 133906).
Po sedanji vednosti o razširjenosti te rožnice v Sloveniji vemo, da je navzoča
v alpskem, predalpskem, submediteranskem in negotovo v subpanonskem
titogeografskem območju (MARTINČIČ 1999, v: MARTINČIČ et al. 1999, s.
219). že poznanih nahajališč s preddinarskega sveta (PEČJAK 1989, LJU
121320, HORVAT 1989, LJU 121282) pa za zdaj še niso upoštevali (ibid.).
Nahajališče te, po splošni razširjenosti pontske (POLDINI 1991, s. 608)
oziroma v stepskem območju Evrope razširjene vrste (OBERDORFER 1979,
s. 17-18) in značilnice reda Festucetalia valesiacae Br.-81. et Tx. 1943
(ELLENBERG 1991 , s . 910) v Gorjancih je prvo in hkrati tretje v
preddinarskem svetu . Na novem nahajališču je redka, raste pa v skrajnih
rastiščnih razmerah v mikrofitocenozah asociacije Seslerio kalnikensis
Jovibarbetum hirtae Accetto 2002.

3.1.4

Močvirski meček

Gladiolus pa/ustris

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Go~anci , Griče, odd . 129 A, k. e. Šentjernej,
800 do 900 m n. v., SW, puhasto hrastovje. Leg. et det. M.
ACCETTO, 15. 7. 2001 (LJU 133909).
-Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, travišča nad rezervatom Kobile,
severno od Barokove košenice, 900 m n.v. Leg. et det. M.
ACCETIO, 15. 7. 2001.
Tudi nahajališče močvirskega mečka v preddinarskem svetu (PODOBNIK
1980, LJU 99146) v Mali flori Slovenije (T. WRABER 1999, v: MARTINČIČ
et al. 1999, s. 660- AL, PA, ON, SM) še niso upoštevali .
Na Gorjancih smo ta geofit opazili prvič, v preddinarskem svetu pa je to
drugo nahajališče . Tu raste na suhih in polsuhih traviščih reda Brometafia
erecti Br.-81. 1936, katerih fitocenoze lahko uvrstimo v asociacija Carici
humilis-Scabiosetum hladnikianae Tomažič 1941 in ne BromoPiantaginetum mediae Horvat (1931) 1949, kamor je fitocenološki popis iz
bljižnje Javorovice uvrstila S. ŠKORNIKOVA (2000, fit . preglednica 6, popis
št. 27). Poleg tega se v soseščini ta peru ni kovka pojavlja tudi v svetlih puhastih
hrastovjih na strmih zahodnih do jugozahodnih legah, kjer gre zaradi
dolgotrajnega negativnega človekovega vpliva za sukcesijske razvojne stopnje
na rastiščih toploljubnih bukovij.
Splošna razši~enost močvirskega mečka je dokaj podobna razširjenosti
prej obravnavane vrste s to razliko, da se pojavlja še v vzhodnoevropskih
listnatih gozdovih in submediteranskem svetu (OBERDORFER 1979 , s. 137),
fitosociološko-ekološko pa ga smatrajo za značilnico ~eze Molin ion W. Koch
1926 (ibid.).
Vrstni pridevek " močvirski" tej ekološki rastlinski "dvoživk\" na tokratnih
gorjanskih nahajališčih ne pristaja najbolje.
Uspevanje te lepe gladi ole v Gorjancih je močno ogroženo. Najpogubnejša
zanjo so ogozdovanja njenih rastišč (travišč v gorskem in visokogorskem
svetu) .
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3.1.5 Alpski repnjak Arabis alpina
0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, dolina potoka Pendirjevke, okoli
700 m n. v., ostenja nad začetkom ceste Pendirjevka - Krvavi
kamen, Neckero complanatae-Anomodontetum attenuati. Leg.
et det. M. ACCETTO, 10. 4. 1998 (LJU 133908).
- Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, ostenja severno od Ravne gore
(1001 m}, gozdni rezervat Kobile, 850 do 900 m n . v., N,
Neckeretum crispae. Leg . & det. M. ACCETIO, 6. 7. 2001,
avtorjevi popisi.
0257/2: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, Jelenov skok (južno od Gospodične), okoli 800 m n. v., NE, v ostenjih nad cesto, Neckero
complanatae - Anomodontetum viticulosi. Leg . et det. M.
ACCETTO, 27. 4. 2001, avtorjev herbarij.
Še ne davno so to morfološke zelo spremenljivo križnico izven alpskega
prostora in v nižjih legah obravnavali kot vrsto Arabis crispata Wi!ld. ali kot
podvrsto A. alpina subsp. crispata (Willd.) Wettst. Le večji cvetovi in sivo
zeleni listi v mladosti so bili razlikovalni znak te vrste, oziroma podvrste. Po
mnenju T. WRABER-ja (2001, s. 39} pa ločevanje tega taksona od tipske
vrste po omenjenih znakih ni zanesljivo.
Zato obravnavam vrsto kot Arabis alpina L., ki je po razširjenosti arktično
alpska (POLDINI 1991 s. 151 }, oziroma arktično-alpska-prealpinska vrsta
(OBERDORFER 1979, s. 454} in fitosociološko uvrščena med vrste skalnih
razpok na apnencu v montanskem in subalpinskem pasu (Potentillion
caulescentis Br.-BI. in Br.-81. et Jenny 1926} (ibid.).
Združbene razmere v katerih raste Arabis alpina v ostenjih vzhodnega
dela Gorjancev so razvidne iz vegetacijske preglednice 1.
Iz nje je razvidno, da vrsta Arabis alpina domuje v mikrofitocenozah
asociacije Neckero complanatae-Anomodontetum viticulosi (Wisnievski
1929} Philippi 1965 (HUBSCHMANN 1984}, ki so na Go~ancih razši~ene
na strmih, razgibanih, povečini proti vzhodu in severovzhodu odprtih ostenjih .
Zastira jih vrzelasta plast drevja črnega gabra, lipe in posamične bukve
Tilia-Ostryetum s. lat., ki rastejo iz skalnih razpok in zajed. Ostenja preraščajo
blazine mahov, med katerimi dosežeta večjo stopnjo stalnosti in srednjo
zastrtost le vrsti Anomodon viticulosus (1OO %) in Ne ck era complanata
(80 %), kazalki zmerno vlažnih razmer, medtem ko je stalnost in zastrtost
drugih mahovnih taksonov precej manjša.
Alpski repnjak je zakoreninjen v blazinah mahov in doseže tu visoko stopnjo
stalnosti (90 %).
Iz blazin mahov poganjajo tudi posamične praprotnice in semenke
(različnih sintaksonomskih skupin), ki so splošno razširjene v okoliških
gozdovih. Povečini so tu slabo vitalne . Večjo stalnost in zastrtost dosežeta
med praprotmi le srednja sladka koreninica Polypodium interjectum in rjavi
sršaj Asplenium trichomanes.
Med semenkami se količinsko najobilneje ( 1511 ) in z dokajšno stopnjo
stalnosti (80 %) pojavlja le vrsta Saxifraga cuneifolia. Ob izjemno pičli
zastrtosti so pogostejše le še vrste Geranium robertianum, Mycelis mura/is
in Moehringia muscosa, prva kazalka vlažnih hranilno bogatih, drugi dve
skalnatih, vse tri pa zračno vlažnih rastišč.
Vrsti Cyclamen purpurascens in Dentaria enneaphylos sta redki in kažeta
skupaj z vrsto Moehringia muscosa predvsem na geografski položaj
obravnavane mikroasociacije, to je jugovzhodnoevropski prostor.
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Slika 1 : Pogled na najvišji del Gorjancev s Trdinovim vrhom ( 1178 m} v ozadju
Figure 1: A view on the highest part of the Gorjanci mountain with Trdinov peak {1178 m) in the background

Slika 2 : Rozete grozdastega kamnokreča Saxifraga
panicu/ata
Figure : Rosetes of Saxifraga paniculata species

GozdV 60 (2002) 4

Slika 3 : Srhkodlakavi netreskovec Jovibarba hirta v cvetu
(Vse foto : M. Accetto}
Figure 3: Jovibarba hirta in flower stage {Aff photo: M.
Accetto)
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Gledano v celoti gre očitno za vegetacijski kompleks, ki ga po kodeksu
fitocenološke nomenklature (WEBER, H. E. 1 MORAVEC, J. 1 THEURILLAT,
J. P. 2000) ne moremo šteti kot sintakson v celoti in tudi ne členiti na nižje
sintaksonomske enote v okviru navedene mahovne asociacije.
V višjih krajih Gorjancev uspeva alpski repnjak v mikrofitocenozah
asociacije Neckeretum crispae (Kaiser 1926) Herzog, Hofler 1944
(HUBSCHMANN 1984). Zaradi manjšega števila fitocenoloških popisov jo
predstavljam samo v spodnjem fitocenološkem popisu: Gorjanci, gozdni
rezervat Kobile, ostenja severno od Ravne gore (1.001 m). odd. 126 b, k. e.
Šentjernej, bukovje, strmo ostenje, površina 2 m2 , n. v. 880 m, N, nagib 80
0
, 12. 7. 2001 ; E2 ( 30 %): Saxifraga cuneifolia 6, Arabis alpina 5,
Asplenium trichomanes 5, Geranium robertianum 5, Aster bellidiastrum
2, Cystopteris fragilis 2, Mycelis mura/is 2, Poa nemara/is 2, Va/eriana
tripteris 1; EO (80 %): Neckera crispa 7, Ctenidium molluscum 5, Mnium
undulatum 3, Rhytidiadelphus triquetrus 2, Ditrichum flexicaule 2,
Orthothecium rufescens 2 in druge.

3.1.6 Okroglolistna

zvončica

Campanula rotundifolia agg.

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, ostenja severno od Ravne gore
(1001 m), gozdni rezervat Kobile, odd. 126 B, k. e. Šentjernej,
850 do 900 m n. v., N. Leg. &det. M. ACCETTO, 6. 7. 2001 (UU
133366).
- Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, razpoke in vznožja skalnih
balvanov ob Vlaški poti, gozdni rezervat Kobile, odd . 97, k. e .
šentjernej, 700 do 750 m n. v. Leg. & det. M. ACCETTO, 12. 7.
2001.
- Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, manjša ostenja nad Velikim
Tisovcem, jugozahodno od lovske koče nad Pragom, gozdni
rezervat Kobile, odd. 128 B, k. e. Šentjernej, 650 m n.v., NE.
Leg. & det. M. ACCETIO, 15. 7. 2001.
Pri tej vrsti (agregatu) lahko z gotovostjo zapišemo le to, da je morfološke
izredno variabilna. O tem govore podatki PODLECH-a (1965, s. 166-117),
ki je k tej vrsti priključil 58 opisanih taksonov na rangu variant in podvrst
V horološkem ozi ru jo štejejo za evropsko vrsto (POLDI NI 1991, s. 213) z
zelo široko fitosociološko opredelitvijo (OBERDORFER 1979, s. 860-861 ).
V istem viru (ibid .) to zvončičevko členijo v več podvrst (C. rotundifolia ssp.
polymorpha Wit. (acidofilni taksen) , ssp. genti/is Kov. (srednjeevropski
endemit), ssp. rotundifolia L. (najbolj razširjen taksen) in ssp. rotundifolia
var. linearifolia (Dum.) Hayek (z nejasno taksonomsko in horološko
opredelitvijo), medtem ko o njeni podrobnejši taksonomski členitvi pri nas v
Sloveniji ni pisal še nihče.
O njeni navzočnosti na Gorjancih za zdaj nisem našel podatkov, raste pa
iz skalnih razpok v ostenjih ter ponekod ob poteh (Vjaška pot).

3.2 POTRDITEV USPEVANJA REDKIH OGROŽENIH VRST
3.2

CONFIRMATION OF THRIVING OF RARE AND THREATEN SPECIES

3.2.1 Lepi

čeveljc

Cypripedium calceo/us

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, Huda peč, 720 m n.v., NE, bukovje.
Det. 6. 7. 2001. Potrditev uspevanja.
Lepi čeveljc smo na Gorjancih že opazili. O tem govore pisni viri (PETKOVŠEK
(1938), BARLE (1942) ter herbarijski primerki (MAYER 1939 (leg. KUŠČER
1939), LJU 57495, STRGAR 1958, LJU 46190) . Razen točne navedbe
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nahajališča, ki ga omenja STRGAR (ibid.), pa vsi drugi zaradi zaščite te, na
jugu in jugovzhodu Slovenije zelo redke in zato ogrožene rastline, navajajo
kot najdišče zgolj Gorjance.
Na Kočevskem, kjer jo je opazil že PLEMEL 1862 (PLEMEL 1848, LJU
80346, PLE MEL 1850, LJU 80348), je danes ni več . Najverjetneje je izginila
zaradi pretiranega nabiranja v razmeroma lahko dostopnem kraju pri
Koprivniku (ibid.). Na to napeljuje podatek BARLE-ta (1942), ki piše, kako
so lepi čeveljc iz Gorjancev kmetice v košarah nosile na trg brez in celo s
korenikami.
Na naše veliko zadovoljstvo sem 43 let po zadnji najdbi te kukavičevke,
na splošno evrazijsko-kontinentalne (OBERDORFER 1979, s. 260) oziroma
evrosibirsko (POLDINI1991, s. 299) razširjene vrste, potrdil njeno uspevanje
v bukovju s kresničevjem , to je v istem območju, ki ga omenja STRGAR
{1958) . Na Gorjancih je preživela, ker raste v težko prehodnih krajih,
odmaknjenih od znanih planinskih poti.
Najverjetneje pa to ni edino njeno nahajališče na Gorjancih.

3.2.2 Dlakavi sleč Rhododendron hirsutum
0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, Huda peč, 700 m n.v., NNE . Det.6.
7. 2001. Potrditev uspevanja.
Dlakavi sleč je na Gorjancih v primerjavi z lepim čeveljcem še bolj redek in zato
zagotovo ogrožen. O navzočnosti te alpske vrste piše le BARLE { 1942). Točnega
nahajališča ne navaja, omenja pa, da raste v težko dostopnih ostenjih. Resnično
sem ga opazil le v enem ostenju v času, ko je že skoraj odcvetel.
Upam, da tokratna navedba kraja ob današnji naravovarstveni osveščenosti
večine ljubiteljev gora ne bi smela biti usodna za to floristično redkost na
Gorjancih .

3.3 Podrobnejši opis nahajališč in potrditev uspevanja
redkih vrst
3.3 Detailed Description of localities and confirmation of
thriving of rare species
Podrobnejši opis nahajališč in potrditev uspevanja na Gorjancih že opaženih
redkih vrst, katerih nahajališča STRGAR {1963) ni natančneje opisal {kot
lokacijo je navedel zgolj osrednji del Gorjancev), rastejo pa le v posebnih
ekoloških razmerah, navajam v spodnjem pregledu.
0258/1:

Aster bellidiastrum, Huda peč, 650 m n. v., NE. Det. 6. 7. 2001,
- stene severno od Ravne gore (1001 m). 920 do 880 m n. v., N.
Det. 6 . 7. 2001,
- ostenja nad Malim Tisovcem, 820 m n. v., NW. Det. 24. 7. 2001,
- stene nad Velikim Tisovcem, 670 m n. v., N. Det. 15. 7. 2001.
Cotoneaster tomentosus, ostenja nad Malim Tisovcem, 820 m n. v., NW.
Det. 24. 7. 2001,
- ostenja v Gričah, 830 m n. v., SW. Det. 15. 7. 2001,
- ostenja severno od Praga, 650 m n. v., E. Det. 24. 7. 2001,
- ostenja pod Japetovo košenice, 850 m n. v. Det 24. 7. 2001 .
Fumana procumbens , ostenja v Gričah, 700 do 800 m n. v., SW. Det. 15.
7. 2001'
- ostenja severno od Praga, 650 m n. v., E. Det. 24. 7. 2001 .
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Iris graminea, ob evropski peš poti proti Pragu, 650 m n. v., S, SW, W. Det.
24. 7. 2001'
- Kozji hrbet, 530 do 560 m n. v., SW. Det. 5. 8. 2001,
- travišča med Pirčevim hribom in Japetovo košenice, 900 do 950
m n.v., S, SW, W. Det. 5. 8. 2001.
Jovibarba hirta (slika 3}, ostenja v Gričah, 790 do 890 m n. v., Edo W. Det.
15. 7. do 18. 7. 2001;
- ostenja ob evropski peš poti v odd. 107, k. e. Šentjernej, 650 m
n. v., W. Det. 24. 7. 2001:
- ostenja v odd. 128 a, g. e . Šentjernej, 800 do 820 m n.v., W, N. Det.
- 24. 7. 2001; ostenja v odd . 129 a, k. e. Šentjernej, 690 do 700
m. N. v., E, W, N. Det 25. 7. 2001.
Libanotis pyrenaica, travišča in puhasta hrastovja v Gričah, 700 do 800 m
n. v., SW. Det. 15. 7. 2001,
- travišča med Pirčevim hribom in Japetovo košenice, 900 do 950
m n.v., S, SW, W. Det. 5. 8. 2001.
Si/ene hayekiana, ostenja nad Malim Tisovcem, 820 m n. v., NW. Det. 24.
7. 2001,
- ostenja pod Japetovo košenice, 850 m n. v., W. Det 24. 7. 2001.

3.4 V preteklosti redke, danes bolj
razširjene vrste
3.4 ln the past rare, today more widespread species
3.4.1 Gozdna bekica Luzula sylvatica ssp. sylvatica
Gozdne bekice spričo njene pogostosti v Sloveniji, manjka le v submediteranskem in subpanonskem svetu (MARTINČIČ 1999, v: MARTINČIČ et al.
1999), ne bi bilo vredno omenjati, če ne bi opazil razlik med njeno preteklo
skromno in sedanjo večjo pogostostjo in količinsko obilnostjo na Gorjancih.
O njeni navzočnosti na Gorjanc ih pričata botanična podatka (PAULIN 1901,
STRGAR 1960, LJU 46246), še več o njej pa izvemo iz vegetacijskih
preglednic (Ž. KOŠIR 1979, analitične preglednice 1, 2, 3, 6, 8, sintezni
preglednici 1, 3 in iz strani 163).
V preteklosti je bila bolj redka. Na to nas opozarjajo podatki, da je od
približno 46 popisanih fitocenoz v gorskem in visokogorskem svetu Gorjanc ev
(Ž. KOŠIR 1979), uvrščenih v 4 asociacije, gozdno bekico ž. KOŠIR (ibid.)
zabeležil le v 4 popisih z oceno zastrtosti od + do 1 in le v enem primeru z
oceno 2.
V fitocenoloških popisih na izbranih ploskvah v pragozdnih rezervatih
Trdinov vrh in Ravna gora (HOČEVAR et al. 1985) gozdne bekice niso
zabeležili, nahaja pa se zunaj njih na jugozahodnem robu pragozdnega
rezervata Trdinov vrh.
Iz zgolj slučajnih, nesistematičnih florističnih opažanj, prikazanih v
preglednici 1 pa je razvidno, da je danes gozdna bekica pogostejša, ocena
njene količinske obilnosti pa precej večja .
Razlogov za njeno današnjo večjo pogostost in količinsko obilnost je
zagotovo več. Najverjetneje so k temu precej prispevale v gospodarskih
gozdovih sečnje in v gozdnih rezervatih naravne ujme ter z njimi povezan
povečan dotok svetlobe, na katerega se je gozdna bekica kot senčna
(OBERDORFER 1979) oziroma polsen čna vrsta (ELLENBERG 1991 ),
odzvala dokaj hitro.
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Preglednica 1: Nahajališča vrste Luzula sylvatica ssp. sy/vatica

KVADRANT

KRAJ

0257/2

Špehovka
Logarjev kogel ·
Ob cesti Pendirjevka Krvav kamen
Nad najožjim delom
soteske Kobilščice
Nad ostenji
Huda peč
Huda peč (greben
nad ostenji)
Huda peč
Bukovja nad ostenji
Nad ostenji in grebenih
Prag
Bukovje pod Japetovo
košenice in na njej

0258/1

Odd., k.e.
šentjernej
93

Nadm. viš.

DATUM

600 do 850
1100
650

10. 4. 1998
7. 4. 2001
10. 4.1998

1
1

127 a
127 a
123 a

500
580
700

30. 6. 2001
30. 6 . 2001
6 . 7. 2001

+
2
2

123 a
123 a
126 a
126 b
129 a

680
800
920
600 do 920
600

6.
6.
6.
6.
15.

7. 2001
7. 2001
7. 2001

3
4
3
2
+

128 a

700 do 900

24. 7. 2001

1

-

7. 2001
7. 2001

OCENA
ZASTRTO STI
1

3.4.2 Kranjski prstnik Potentilla carnio/ica

0258/1: Slovenija, Dolenjska, Gorjanci, odd . 131 b, k. e. Šentjernej, 750
m n. v., NE. Det. 6. 7. 2001,
- od d . 126 a, k. e. Šentjernej, 600 do 800 m n . v. ,
NVV. Det. 6 . 7. 2001,
- odd. 129 b, k. e. Šentjernej, 870 m n. v., NW. Det. 18. 7. 2001,
- odd. 127 a, k. e. Šentjernej, 580 m n. v., NE. Det. 30. 6. 2001 ,
- odd. 122 k. e. Šentjernej, 680 m n. v., NE. Det. 6. 7. 2001,
- odd. 128a, k. e. šenljemej, 550do800 m n. v., E. Det. 24. 7. 2001,
- odd. 128 b, k. e. Šentjernej, 820 m n. v., NE. Det. 24. 7. 2001,
- odd . 123 a, k. e. Šentjernej, 600 m n. v., NW. Det. 6. 7. 2001,
- od d. 107, k. e. Šentjernej, 670 m n. v. , W. Det. 18. 7. 2001 .
- ob spodnjem delu gozdne ceste Pendirjevka- Krvavi kamen,
650 m n. v., N. Det. 6. 7. 2001 .
Zaradi klasičnega najdišča na Kranjskem (A. KERNER 1870, s. 44) med
znamenite rastline uvrščeni kranjski prstnik {T. WRABER 1990, s. 162) je
doslej na Go~ancih omenil samo STRGAR (1963, s. 25). Natančnejšega
nahajališča ni navedel (ibid.) . Tudi v sicer obsežnem fitocenološkem gradivu
(Ž . KOŠIR 1979, HOČEVAR et al. 1985) ga ne omenjajo.
Zato smo to rožnico na Gorjancih za zdaj lahko prištevali med redke vrste.
Nova floristična opazovanja kažejo , daje ob sicer pičlem količinskem obilju
kranjski prstnik dokaj pogost. Največkrat ga najdemo na zelo strmih z drobnim
dolomitnim gruščem presutih pobočjih, ki jih zaraščajo bukovja s kresničevjem
Arunco-Fagetum , tako kot v podobnih gozdovih v dolini zgornje Kolpe.
V resnici je še bolj pogost kot kažejo gornji podatki, saj njegovih nahajališč
kasneje prav zaradi njegove pogostosti nisem več beležil.
Njegova tokrat ugotovljena večja pogostost je najverjetneje posledica
nadrobnejšega floristična opazovanja težje prehodnih območij, kjer prevladuje
dolomitna podlaga.
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Vegetacijsl<.a pregledmca 11

Nagib v stopinjah (Slope in deqrees)

1 2 8 3 4 6
81 80 80 80 80 80
E
E ESE NE
70 80 80 80 70 80

Zastrtost v % (Cover in %)

70 90 90 80 80 90 90 90 50 80

Površina_ploskve v m2 (Re/eve area in m2)

4 3 2 2 3 3 3 2 3 1
11 11 11 1111 11 11 11 11 17

številka popisa (_Nmb. of re/eve)

Vegetation table 1:
Neckero conplanataeAnomodontetum viticulosi
(Wisn/ewski 1929) Ph/lipi

Nadmorska višina v 10m (Aititude in 10m)

s

Lega (Aspect)

1965

_ Datum popisa (Date of ta king re/eve)
Leto (Year) 2001
_ število vrst v popisu
[LNumber of species in re/eve)
ZNAČILNE VRSTE ASOCIACIJE, ZVEZE
- NECKERION COMPLANATAE s. lat. ln
-REDA NECKERETALIA COMPLANATAE s. lat.
-I(Charact. sp. of ass., aliance and order)
EO
Anomodon viticu/osus
Neckera comp/anata
Neckera crispa
Thamnobry_ym aiOQ!Jcurum
TORTULO-HOMALOTHECIETEA Hertel 1974
Ctenid/um molluscum
Homalothecium sericeum
Enca/ypta streptocarpa
Schistidium appocarpum
OSTALE (Other sp.)
Brachythecium velutinum
/sothecium mywum
Dicranum scoparium
Plagiomnium undulatum
Mnium stel/are
Trichocolea tomentella
in drugi (and others)
SPREMLJEVALKE (Comp. sp.):
A$PLENIETEA TRICHOMANIS
et THLASPIETEA ROTtllJNOIFOLff s. lat.
E1
Polypodium interjectum
Arabls alpina
Asplenium trlchomanes
Moehringla muscosa
ICystopteris fragi/is
Va/eriana tripteris
Sedum maximum
Asplenium ruta-muraria
AREMONIO-FAGION (Ht.1938) Borhldl ln
Tarok, Podani, Bothldl 1989
Cyc/amen purpurascens
E1
Dentaria enneaphyllos
ACERION s. lat.
E1
Geranium robertianum
Phyllitis sco/opendrium
Milium effusum
Urtica dioica
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. 1928
E1
Mycelis mura/is
Galeobdolon montanum
Mercurialis perennis
Galium schultesii
Sambucus nigra
Adoxa moschatellina
U/mus scabra
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ZAKLJUČKI

4

CONCLUSIONS

Ponovna botanična opazovanja v Gorjancih so nas prijetno presenetila.
Z njimi nismo samo potrdili uspevanje tod redkih in ogroženih , pred več
desetletji v botanični literaturi zadnjič omenjenih vrst kot sta Cypripedium
calceolus in Rhododendron hirsutum, temveč odkrili tudi za Gorjance nove
predstavnike alpske, pontske, evropske in druge flore .
K enajstim doslej poznanim alpskim vrstam na Gorjancih smo prišteli še
tri, Saxifraga paniculata, Clematis alpina in Arabis alpina . O njihovi
redkosti govori podatek, da imajo v analizi flornih elementov le 1 % delež
(ACCETTO 2002 a). Nova vrsta med predstavniki pontske flore je Patenti/la
arenaria ter med evropskimi vrstami Gladiolus palustris in Campanula
rotundifolia.
Za večje število drugih že poznanih redkih vrst pa smo ugotovili, da so
bolj pogoste. Vzrok temu so najverjetneje podrobnejša botanična opazovanja
ter deloma naravne in po človeku povzročene strukturne sestojne
spremembe.
Med vegetacijskimi posebnostmi so najzanimivejše fitocenoze asociacije
Tanaceto clusii-Fagetum, razširjene na ozkih strmih grebenih, ki jih največkrat
s treh strani omejujejo ostenja ter v najbolj skrajnih sušnih in toplih razmerah,
na vrhovih pečin, ozkih grebenih in policah astenij fitocenoze asociacije
Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae. V ostenjih hladnih leg pa so
splošno razširjene mikrofitocenoze asociacij Neckero complanataeAnomodontetum viticulosi in Neckeretum crispae .
Nahajališča skoraj vseh obravnavanih novo opaženih in redkih vrst ter
fitocenoz so v težko prehodnih območjih v sedanjih gozdnih rezervatih.
Zato so za zdaj pred neposrednimi vplivi človeka zadovoljivo zaščitene,
kar pa ne velja za gorjanske floristične redkosti, vrste Cypripedium calceolus,
Rhododendron hirsutum in Gladiolus patustris.
Sečnje v gozdnih rezervatih, vse glasnejše želje lastnikov gozdov, pa bi
ogroženost obravnavanih florističnih in vegetacijskih redkosti zagotovo
povečalo.

Summary
Gorjanci, the highest and longest mountain range in Southeast Slovenia, mostly
made up of Jurassic and Cretaceous limestone and dolomite (PLENIČAR et al.
1977), is overgrown by montane, sublapine, azonic and in a smaller degree by
submontane beech forests. The region has been subject to detailed floristic and
vegetational investigation. Our earlier findings in this rich and diverse flora include
some very rare species (Cypripedium calceolus, Rhododendron hirsutum and
others), whose thriving had not been confirmed for a long time.
Such species have been noticed anew during our recent floristic
investigation, which has also enabled findings of new species and syntaxa
and made it possible to confirm and describe more comprehensively the
localities of a number of already known rare species, of rare and endangered
species and of some plant taxa which were rare in the past, but are more
widespread today.
The new localities of such species are presented by stating the location,
the quadrant according to the Central European Flora Mapping Scheme,
elevation (above sea level), aspect, date of finding and determination of
species. Dried items of plants first noticed in the region were submitted to
the Herbarium Ljubljana. Plant associations were investigated according to
GozdV 60 (2002) 4
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the BRAUN-BLANQUET method (1964), the covervalue in rock phytocenoses
was assessed according to the SCHUWERK recommendation (1986).
The most interesting among the newly noticed species are the alpine species
Saxifraga paniculata, Clematis alpina and Arabis alpina, which together with
other known species of this horological group respresent only 1 %in the flora
of Gorjanci (ACCETTO 2002 a) . This is an indicator of their true rarity.
A new species belonging to the pontic flora is Patenti/la arenaria, while
Gladio/us palustris and Campanula rotundifolia agg. are new among European
species.
ln the Go~anci region, the thriving ofvery ra re and consequently endangered
species such as Cypripedium ca/ceolus and Rhododendron hirsutum has
been confirmed. The localities of the already known rare species, such as
Aster be/lidiastrum, Cotoneaster tomentosus, Fumana procumbens, Iris
graminea, Jovibarba hirta, Libamotis pyrenaica and Si/ene hayekiana have
been described in more detail.
With regard to the species Luzula sylvatica ssp . sylvatica and Patenti/la
carniolica it has been established that they are more common today than has
been shown in older botanic and phytocenological sources. This is probably
due to more intense botanical observations and partly to structural changes of
the stands, some natural and some brought about by man.
Among vegetation speclalities the most interesting are phytocenoses of
the association Tanaceto c/usii-Fagetum, which are widely distributed on
narrow, steep ridges, which are usually the pinnacles of three rock walls. On
extreme sites, such as cliffs, narrow ridges and shelves of rock walls, are
found associations of Seslerio ka/nikensis.Jovibarbetum hirtae. ln the walls
of cold sites the gene rally frequent association s are the microcenoses Neckero
complanatae-Anomodontetum viticulosi and Neckeretum crispae.
Almost all the newly found and rare species mentioned above were found
in areas which are difficult to access and pass, in existing forest reserves.
For the time being, they are stili satisfactorily protected from the influence
of man, which is not the case for the following floristic rarities of the Go~anci
region: the species Cypripedium calceolus, Rhododendron hirsutum and
Glad/o/us palustris.
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Mesto in vloga fitocenologije v gozdarstvu
Živko KOŠIR*
Izvleček:

Nejasne opredelitve problemov in nalog fitocenologije, kate1ih končni cilj je uporabna (aplikativna) fitocenologija za usmerjanje
gospodrujenja, v našem primeru, z gozdom, ter nejasna uporaba strokovnih fitocenoloških terminov. zahtevajo razširitev
razprave tudi na to področje. V razpravi je podrobneje predstavljen pojem fitocenoze s kritičnim pogledom na uporabo tega
pojma po Horvatu (1949) ter Zupančiču (2002). Pri tem je tokrat upoštevana tudi zadnja edicija kodeksa. Poudarjen je pomen
poznavanja naravnega razvoja združbe za usmerjanje gospodarjenja z gozdom (klimaks, razvojno samosvoje združbe). Prejšnja
razprava. o pojmovanju sekundarnih (antropogenih) sukcesij po Braun-Blanquetu, je razširjena še s stališči ruskih fitocenologov
in prikazana razlika med demutativnimi in antropogenimi sukcesijami. Prikazanje položaj gozdarske fitocenologije v okviru
splošne fitocenologije in odnos med gozdarsko fitocenologijo in gozdno tipologijo.
Ključne besede: fitocenolog~a-problemi in naloge, fitocenoza, asociacija, sindinamika, k1imaks, demutativne in antropogene
sukcesije, gozdarska fitocenologija. gozdna ripologija.

1

2

UVOD

Po več ko petdesetih letih smo se znašli v položaju,
ko ponovno iščemo vlogo fitocenologije v gozdarstvu, njen pomen in smiseL Po vsem vloženem
trudu dveh generacij gozdarjev in fitocenologov,
katere sem v dobri meri sam zapeljal na »kriva
pota« gozdarske fitocenologije, sem dolžan
ponovno pojasnjevati položaj te vede in vzpodbuditi sedanje in naslednje generacije, da bodo
nadaljevale in poglabljale začeto delo. S tem se
odpira daleč bolj obsežna problematika, kot je
sintaksonomsko vprašanje gozdnih združb (Zupančič. 2002). Uvrstitev združbe v fitocenološki sistem
je pomembno šele, če so gozdne združbe opredeljene po vseh kriterijih, ki jih postavlja
fitocenološka metodologija. Braun-Blanquet pravi
(citat): »dokler niso rastlinske združbe pratčene
(lastnosti združbe) in florisrično opisane (razpoznavnost združbe). ni misliti na neoporečno
obravnavo ostalih obrobnih problemov. V tem je
bistvena razlika med čisto ekološko in čisto
floristično obravnavo združbe. Že narava stvari
utemeljuje, da se sistematiko združb nalu~ja še v
stad~ju izgradnje, čeprav se že nakazujejo jasni
obrisi splošno veljavnega sistema rastlinskih
združb<( (konec citata). To, zapisano pred pol
stoletja, še vedno velja. Še vedno se nenehno
dograjuje fitocenološki sistem z vključevanjem
novih in opuščanjem prejšnjih hierarhičnih
kategorij, z razvijanjem regionalnih hierarhičnih
sistemskih kategorij, odklanjanjem takih členitev
itd .

* dr. ž. K.. Turjak 34.
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POLOŽAJ FITOCENOLOGIJE
MED BIOLOŠKIMI
DISCIPLINAMI

Menim, da ni mogoče povzemati vseh dosedanjih
razprav o položaju fitocenologije kot vede, vendar
nekaj osnovnih stališč naj le povzamem. Kot
»botanično disciplino« jo je obravnaval še leta 1949
Horvat in tudi nekateri naši avtorji . Toda že leta 1951
obravnava Braun-Blanquet položaj fitocenologije v
sistemu biologije. Pri tem izhaja iz filozofskega
stališča, da ima združba, v primerjavi s posameznim
bitjem povsem samostojno eksistenco s posebnimi
življenjskimi zahtevami. Na tem izhodišču razdeli
celotno hiolog~jo na vedo o posameznih bitjih
(idiobiologija) in vedo o življenjskih združbah
(biocenologija, po drugih avtorjih tudi biosociologija, bio-ekologija). Prenešena na botaniko,
poudarja, je potrebno različno obravnavati: znanost
o posameznih rastlinah (fitologija, Alehin 1935) in
vedo o rastlinskih združbah (fitocenologija) katere
» ... naloga ni preučevanje flore in posameznih
rastlin. temveč vegetacije, tj. različnega združevanja
rastlin v skupnem oblikovanju rastlinskega pokrova
Zemlje «.
Položaj fitocenologije med biološkimi disciplinami v dobri meri pojasnjuje poznana shema
bioloških znanosti (Vouk 1951), ki postavlja
»ekološko geobotaniko« kot samostqjno vedo. Tako
nam je predstavil položaj fitocenologije tudi prof.
Tomažič ( 1950) . Podobno tudi Bikov ( 1957)
obsežno utemeljuje nujnost ločene obravnave
fitocenologije od botanike in zoologije ter jo
postavlja v zgodovinskem razvoju biologije kot
samostojno disciplino. Fitocenologija tako ni kot
GozdV 60 (2002) 4
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botanična veda uvrščena v sklop bioloških ved.
Po mnenju Šennikova ( 1964) ima fitocenologija
mejni položaj med vedami, ki proučujejo biološke
objekte in neživo naravo (substrat, klima, tla
itd.): »ker je vse Lastnosti združb mogoče razumeti
Je z medsebojnim vplivom rastlinske združbe in
rastiščnih razmer v katerem so se oblikovale«. Pri
tem vsi poudarjajo, da je med botaniko in fitocenologijo tesna povratna povezava: kot vegetacije
ni mogoče spoznavati brez poznavanja vrst, ki jo
sestavljajo, tako tudi rastlin ni možno razumeti v
vseh njihovih oblikah in posebnostih, dokler se jih
preučuje ločeno od ostale vegetacije in rastišč, ki
jih naseljujejo. Toda naloga fitocenologije ni
podrobnejše spoznavanje posebnosti in oblik
posameznih rastlinskih vrst, to so le vzporedne
ugotovitve, temveč je osnovna naloga spoznavanje
rastiščnih razmer, s katerimi se zakonito
povezuje rastlinska sestava. ln obratno: usmerjena
je v spoznavanje rastlinske sestave, ki se je
oblikovala v skupni singenezi z razvojem ekoloških
dejavnikov na določenem ral)tišču. S tem nakazuje
na tesno povezavo med rastiščnimi razmerami in
vegetacijsko sestavo. Slabo preuč·ene rastlinske
vrste, njihove ekologije in razširjenosti , je prisilila
gozdarske specialiste fitocenologije (tudi pri nas),
da so posegli tudi na področje botanike in se začeli
ukvarjati tudi s preučevanjem rastlinskih vrst (ali
kar s fitologijo). Zato ni slučaj, da posvečajo avt01ji
fitocenoloških razprav ali učbenikov večjo
pozornost (poleg sindinamike) predvsem sinekologiji
tj. ekologiji fitocenoz in medsebojnim odnosom
med rastlinstvom in ekološkimi dejavniki na
rastišču. Pri tem je treba ugotoviti, da so metode
fitocenologije predstavljene v literaturi ali učbenikih
pri večini teh avtorjev (Braun-Blanquet, Horvat,
Scasmoni, Šennikov itd), na primerih gozdnih
združb in ne združb njivskih plevelov.

3

NALOGE FITOCENOLOGUE

3. 1 Delokrog fitocenologije
Ker se v zadnjem času do skrajnosti poenostavlja
opredelitev fitocenologije kot vede, se moramo pri
opredelitvi, kaj je fitocenologija, povrniti k BraunBlanquetu in od njega postavljenim osnovam
fitocenologije. Braun-Blanquet opisuje šest glavnih
raziskovalnih problemov fitocenologije: 1. sestava
združbe, 2. sinekologija, 3. vzajemni odnosi med
združbo, njenimi sestavnimi deli in okoljem, 4.
nastanek in razvoj združbe ter sedanje sukcesije na
rastišču (sindinamika v ožjem smislu), 5. razširjenost združbe (areal združbe z njeno kartografsko
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predstavitvijo) in 6. sistematiko združb. Na tem
mestu je podčrtal: »Und diese sechs Forschungsprobleme umschreiben den Umfang derpjlanzlichen
Gesellschaftslehre«.
Nam je vsekakor bolj dostopna Horvatova knjiga
»Nauka o biljnim zajednicama« (1949), in tu so
označene bistvene osnove Braun-Bianquetove šole:
J>jasna ontejitev združb, izčrpno preučevanje
njihovih življenjskih oblik in končno uvr.fčanje v
firocenološki sistem na osnovi medsebojne sorodnosti«.
Vsako fitocenološko raziskovanje mora imeti v
ospredju takšno kompleksno preučevanje fitocenoz. Fitocenologija je torej daleč bolj kompleksna veda kot zasledimo v stališčih posameznih
fitocenologov, npr. po Zupančiču (2002): » .. .je
veda, ki govori o rastlinskih združbah (fitocenozah), ki so razvrščene v fitocenološki sistem
na osnovi fitocenološke nomenklature, ki jo
predpisuje kodeks, «(konec ci tata). To poslednje
pojmovanje fitocenologije je blizu nekdanjemu
pojmovanju Du Rietza (Uppsala 1921 ), ki daje
predvsem pozornost floristični sestavi, prisotnosti
in stalnosti vrst in poudarja samostojnost vegeracije
in njeno neodvisnost ali manjšo odvisnos( od
življenjskih razmer na rastišču.
3. 2 Uporabna fitocenologija
Fitocenologija ni sama sebi namen, zato je
potrebno opredeliti tudi cilje in naloge fitocenologije. V kratkem naj povzamemo osnovne
cilje: l. spoznavanje zakonitosti združevanja
rastlinskih vrst v povezavi z rastiščnimi dejavniki,
2. spoznavanje lastnosti in posebnosti rastlinskih
združb in 3. spoznavanje poti, ki vod ijo k
gospodarjenju z združbami in njihovem racionalnem izkoriščanju. S temi cilji je tudi definirana
uporabnost fitocenologije v gospodarstvu.
Šennikov opredeljuje te naloge kot naloge
uporabne fitocenologije (npHKJia.AHa51 reo6oTaHMKa ( qnnoueJ-JOJJOni51 ).
Tudi Horvat pri opredelitvi osnov BraunBlanquetove šole navede praktičen pomen fitocenologije (citat): »Bistvo šole je poudarjanje tesne
povezave združb z rasti§čem in poudarjanje
praktičnega pomena te nove vede. Raziskovanja so
tesno povezana s prakso. posebno s poljedelstvom.
in gozdarstvom, in so dosegla splošno priznanje«
(konec citata).
Zato ni slučaj, da so številne fitocenološke študije
objavljene v publikacijah »Angewandte Phytosociologie« (R.Tlixen , Stolzenau, že od leta 1950
dalje, Aichinger, 1951 Wien).
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Uporabnost fitocenologije je njena osnovna
naloga in ji s tem daje sploh smisel široke aplikacije
pri racionalnem gospodarjenju z naravnimi danostmi, ne glede na to, da se posamezniki (Zupančič
2002) uporabni fitocenologiji odrekajo. Pomen
fitocenologije za prakso je celo prvobiten, saj se je
fitocenologija posledično razvila iz pradavnih
opazovanj ljudi, ki so različno poimenovali različne
vrste gozdov, logov, harij itd. in z njimi povezovali
kritje svojih potreb. Taka poimenovanja so se kot
krajevna imena marsikje ohranila tudi pri nas,
pogosto tudi tam, kjer že dolgo ni več gozdov ali
travnikov.

4

FITOCENOZA - ELEMENTARNA
KONKRETNA ENOTA
VEGETACIJE

Še enkrat se moramo povrniti k osnovam fitocenološke vede. Nekateri fitocenologi (Zupančič
1999, 2002) še vedno istovetijo pojem »fitocenoza«
s pojmom »asociacija<<. Tako široka uporaba pojma
»fitocenoza« je bilo v Evropi pred letom 1950
splošen pojav in šele na intervencijo Alehina in
Sukačeva ( 1950) so prevzeli definicijo v današnjem
pomenu: »fitocenoza je elementarna konkretna
vegetacijska enota:<. Kot se flora sestoji iz osebkov
različnih vrst rastlin, tako se vegetacija (rastlinski
pokrov) sestoji iz fitocenoz.

Pii opredelitvi vegetacijskih enot, ki oblikujejo
rastlinsko združbo (Gesellschaftseinheiten)
obravnava Braun-Blanquet ( !951) asocžacijo kot
osnovno vegetacijsko enoto, ki se sestoji iz
posameznih poselitev (posameznih sestojev,
individuumov asociacije). S temi pojmi pa povezuj~
_ pojem »fitocenoza« kot ga je definiral Sukačev
(1934), in sicer tako (citat): »Auch Sukatscheffund
die meisten Leningrader Botaniker sehen in der
>>Phytozonoze<< der >
>konkreten Pflanzenbestand«.
Izraz »individuum asociacije« je označil BraunBlanquet (1951) za »nelepega« ker se p1;idevek
»asociacija« uporablja v abstraktnem pomenu.
Ruski fitocenologi t!'l abstraktni pomen asociacije
bolj določeno opredeljujejo, in sicer jo imenujejo
»posplošena konkretnost«, kar morda vsebinsko
bolje pojasnjuje pojem rastlinske združbe. Asociacija je tudi osnovna stopnja fitocenološkega
hierarhičnega sistema. Ne nazadnje, tudi v zadnji
ediciji Kodeksa je že v prvi definiciji določeno:
» ... the term syntaxon indicates in this Code an
abstract unit -of phytocoenoses of any rank ... «.
Tomažič je prvotno uporabljal (1940) pojem
»individuum asociacije«, vendar je tega jasno ločil
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od pojma »asociacija«, za katero je tedaj uporabljal
izraz »družba«.
Naziv »rastlinska združba« je enako kot nemško
>>Pflanzengesellschaft«, splošen izraz za vegetacijsko enoto, ki je kot sintakson (abstraktne
združenje fitocenoz) uvrščena v fitocenološki sistem
ne glede na rang uvrščenosti (asociacija, suhasociacija ipd).
Horvat v svoji knjigi (1949) navaja ob pojmu
»biljna zajednica« še izraz »fitocenoza«, vendar
ločeno s pomišljajem ali v oklepaju. Za konkretno
vegetacijsko enoto uporablja pojem »prirodna
sastojina zajednice (individuum)«, ali pa kar
»snimka«. Iz tega bi lahko povzeli, da je morda
obravnaval pod terminom »biljna zajednica fitocenoza« ali »biljna zajednica (fitocenoza)«
istočasno tako asociacije kot individuum asociacije?
Povsem določeno enači izraz fitocenoza z »biljno
zajednico«, le v opombi pod črto. Prepletanje obeh
pojmov in definicij vnaša določeno nejasnost v oba
pojma.
Podobno uporablja ta termina tudi Zupančič
(2002). V nekaterih prejšnjih publikacijah (npr.
Zupančič 1999, strani: 24, 50, 56, 58, itd) pa kar
določeno istoveti (str.50):»asociacija .... je antropozoogena fitocenoza«. Da nastaja nejasnost s
takšno uporabo terminov potrjuje tudi to, da
Zupančič (2002) v originalu citira Horvatovo
opredelitev »Bitne osobine biljne zajednice<< in jih
prime1ja z navedenim odnosom med fitocenozo in
asociacija (Košir 2001) povzeto po Braun-Blanquetu
(1951). To je seveda nep1imerljivo. Primerljivo z
navedeno interpretacijo fitocenoze je poglavje, kjer
Horvat obravnava »konkretnu jedinicu« v poglavju
»Prirodne sostojine (individuumi) zajednice«. Na
nejasnost uporabe pojmov nakazuje tudi Horvatove
navedbe v drugem odstavku istega poglavja, ki naj
ga navedem v originalu: »biljna zajednica (fitocenoza) ima prenw tome cijeli niz važnih osobina i
ukazuje nam se kao omedena, tijesno pm'ezana
cjelina. U njezinoj izgradnji imali su odlučno
značenje medusobni odnosi biljaka izraženi s jedne
strane u borbi za obstanak, a s druge strane u
medusobnom prilagodivanju, : ... itd.« (konec
citata). Že iz vsebine tega citata sledi, da gre v tem
primeru za fitocenozo in ne za »biljno zajednico«,
saj ni borbe za obstanek v okviru abstraktne
rastlinske združbe, temveč v okviru konkretnih
sestojev, fitocenoz, ki oblikujejo abstraktne
opredeljeno »biljno zajednico«, le ti pa so lahko
prostorsko zelo oddaljeni . V nadaljevanju Horvat
dodaja cjtata (Alehin 1926, Sukačev 1938), ki se
nanašata na fitocenozo in zato nimata s Horvatovo
navedbo »bitne osobine biljne zajednice«, priGozdV 60 (2002} 4
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merljive povezave, (razen če se citata nanašata na v
ok.lepaju navedeno fitocenozo?).
Toda Horvat je pisal knjigo v štiridesetih letih
prejšnjega stoletja, ko pojem fitocenoze v evropskem
prostoru še ni bil jasno opredeljen, v današnjem času
takih zamenjav pojmov naj ne bi bilo več.

5

POMEN POZNAVANJA
NARAVNEGA RAZVOJA
ZDRUŽBE ZA USMERJANJE
GOSPODARJENJA Z GOZDOM

Verjetno ni fitocenološkega pojma, ki bi ne bil tako
pogosto in tako različno obravnavan, kot je tako
imenovani klimaks. Omejili bi se le na nekaj
osnovnih interpretacij tega pojma, in na pomen
klirnaksa za gozdarstvo.
Braun-Blanquet poudarja, da za opredelitev
klimaksa sama vegetacija ne zadostuje. Opredelitev
klimaksa je možna le z vzporednim fitocenološkim
in pedološkim preučevanjem. Obravnava ga kot
»končno ravnovesje v naravni izmenjavi vegetacije
na določenem teritoriju tj. klimaksna združba
združuje dinamično (=spremenljivo) ravnovesje
med klimo, geomorfološkimi razmerami, tlemi in
vegetacijo«. Sukačev (1964) ocenjuje, da pojmuje
Braun-Blanquet s takšno definicijo klimaks v
biogeocenološkem pomenu. Braun-Blanquet še
dodaja: »Pojem klimaksa, ki je zasidran na
pedoloških ugotovitvah, ima velik praktičen pomen,
zato ga kljub njegovemu hipotetičnemu pojmovanju
nočemo opustiti. Pri tem pa moramo opozoriti pred
razvodenelimi pojmovanji«.
Podobno stališče ima tudi Horvat:» ... poznavanje
klimatogene združbe nima samo velik teoretični,
temveč tudi praktičen pomen . Gozdarja zanima
predvsem, kako se bo razvijala vegetacija po
prenehanju vpliva dejavnikov, ki ovirajo naravni
razvoj vegetacije, npr. kakšen bo v tem primeru
nadaljnji razvoj primorskih kamenišč ... <<.
Tudi Šennikov (1964) obravnava klimaks kot
relativen in ne kot absoluten pojem: »klimaks lahko
uporabljamo toda ne v smislu zaključnega stadija
izmenjav, temveč v smislu najbolj obstojne združbe«,
in obsežno definira kdaj je združba najbolj ob stojna.
Tudi drugi ruski avtorji obravnavajo klimaks
podobno kot Braun-Blanquet. Aleksandrova (1964)
ga opredeljuje kot rezultat sukcesij, ki oblikujejo
»zrelo« rastlinsko združbo na določenem rastišču v
procesih singeneze in endoekogeneze: »klimaks se
nujno spreminja saj se spreminjajo že vrste same v
mikroevoluciji in v neprestanem spreminjanju
zunanjih vplivov. V klimaksu dosežejo svoj vrh le
GozdV 60 (2002) 4

sukcesije, ki so rezultat singeneze in endoekogeneze,
le te potekajo pri relativni stabilnosti okolja«. Ta
poslednja definicija ni daleč od navedbe Zupančiča
(2002), ki povzema po Šercelju (1996): » .. .jitocenoza dosega v določenem obdobju razvojni vrh ... «
Kot klimaks nihče več ne razume nekaj končnega,
celo Horvat, ki rad poenostavlja izraze, govod o
»relativno ustaljenem zaključku v prirodnem
razvoju, ki se menja le s spremembo klimatskih
prilik«. Te spremembe pa so vedno prisotne, saj to
zaznamujejo že povprečna opazovanja klimatskih
razmer, recentne erozije, neprestanega razvoja tal z
vedno novim nastajanjem preperine substrata in
mineralizacijo humusa, ki se translocira in nekje
nujno akumulira, itd.
Klimaks razumemo v najširšem dinamičnem
smislu nenehnega spreminjanja relativno uravnoteženga bioekološkega kompleksa dejavnikov,
opazovanega v določenem času in prostoru (Košir
1966, 1979). Ker se poleg klimaksnih združb
srečujemo s še številnejšimi drugimi združbami. ki
so v razvoju zastaJe ali so klimaksno stopnjo prešle,
uporabljamo splošen izraz »prvotna združba« (in
tudi druge izraze: primarna, osnovna, nekdanja,
izhodiščna, ipd.). Podoben izraz uporablja tudi
Braun-Blanquet (ursprlingliche Vegetation), v ruski
literaturi uporabljajo izraza »KopeHHOH <l_mToUeH03«
ali >>cp11TOUeH03 npe)I{HOra COCTaBa«.
Združbe, ki klimaksne razvojne stopnje niso
dosegle zaradi ekstremnih rastiščnih razmer
(edafskih, topografskih, lokalno klimatskih ipd.)
obravnavamo kot razvojno samosvoje združbe z
zadržanim razvojem (po Braun-Blanquetu:
"Dauergesellschaften" - trajnejše združbe).
Združbe, ki so zaradi nadpovprečno ugodnih razmer
pri nastajanju tal (substrati hitrega preperevanja,
preperine ali zemlja iz starejših geoloških obdobij,
aluvialni nanosi ipd.) razvojno stopnjo klimaksnih
združb celo prešle (po Tlixenu: »paraklimaks«),
označujemo kot razvojno samosvoje združbe v
pospešenem razvoju.
S pojmom »prvotna združba«, ki lahko zajema
tako klimaksne kot tudi razvojno samosvoje združbe,
v gozdarski terminologiji zaznamujemo cilj h
kateremu usmerjamo gospodarjenje, ko so odstranjeni vzroki, ki so porušili naravni ciklični razvoj
gozdnih fitocenoz. Brez poznavanja prvotnih
gozdnih združb, njihove sestave in strukture,
kompleksov ekoloških dejavnikov ter njihovih
sin dinamičnih lastnosti, ne bi mogli presojati niti
o sedanji vegetaciji niti o usmerjanju nadaljnjega
gospodarjenja. Zato pojem klimaksa, kot tudi druge
pojme, ki opredeljujejo združbe npr. v njihovem
zadržanem razvoju (trajnejše združbe), ali v
če
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pospešen razvoju (paraklimaks), potrebu~emo _in jih
pojmujemo v najširšem dinamičnem smislu, m ne
v raznih razvodenelih oblikah (Br.-Bl. 1951).

6

POJMOVANJE SEKUNDARNIH
SUKCESU IN »SEKUNDARNIH
ASOCIACU«

Vse fitocenoze so podvržene vplivu človeka, toda
njegov vpliv na fitocenološke procese v gozdu,
gozdne fitocenoze, je lahko zeJo različen tako_.po
obliki kot po intenziteti. Ceprav sukceSIJe,
povzročene z vplivom človeka, formalno uvrščamo
v kategorijo eksodinamičnih sukcesij. jih zaradi
specifičnosti obravnavamo v posebni kategoriji.
Sedanji način obravnave sekundarnih (antropogenih)
sukcesij v srednji Evropi smo nakazali v zadnji
razpravi in zaključil z stališčem Oberdorferja, da
nadomestne združbe: »Kunstbestiinde aus Kiefer
und Fichte, označenih po Tiixenu kot Forstgesellschaften, niso bile vključene v fitocenološki
sistem in zato niso predstavljene v pregledu gozdnih
združb južne Nemčije«.
Tako stališče je tudi s stališča kodeksa fitocenološke nomenklature razumljivo. V kodeksu
(Definicija 1) se nanaša izraz sintakson na neko
abstraktna, po florističnih - cenoloških kriterijih
definirana vegetacijsko enoto (v 3. ediciji je pojem
))vegetacijska enota« nadomeščen z: ))abstraktna
združenje fitocenoz«), na katerem koli rangu, ki jo/
ga je v principu možno uvrstiti v nek hierarhičem
sistem. Kateri so floristično-cenološki kriteriji smo
navedli zgoraj pri navedbi osnovnih raziskovalnih
nalog fitocenologije. Kodeks, četudi opredeljuje
številne pojme Uppsalske šole, sintaksona ))sekundarna asociacija« ne pozna. V tem lahko iščemo tudi
vzrok, da so iskani različni vzporedni sistemi,
omenjeni v prejšnji razpravi, za razvrščanje
antropogenih gozdnih fitocenoz.
6.1 Demutativne ali obnovitvene sukcesije
Zaradi jasnosti osvetlimo predhodno razpravo o
sekundarnih (antropogenih) fitocenozah (Košir
2001) še s stališči ruskih fitocenologov, ki dajejo
sindinamiki poseben pomen, saj je v njihovih
prostranstvih najlaže dojemUiva in izrednega
praktičnega pomena.
Vpliv človeka na gozd je zelo raznoter in
specifičen. Stadiji naravne obnove prirodne
vegetacije se pojavljajo povsod, kjer je bilo porušeno
ali uničeno· naravno ravnovesje po človeku ali s
prirodnimi dejavniki, čim prenehajo takšni vplivi.
Sukačev posebej obravnava prvotne gozdne
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fito~enoze, ki se razvi}ajo brez vpl.iva člo~.e~a. in
prmzvodne_ gozdne_ f1!ocenoze, ~~ »nastaJaJ? ~1a

silo«, zaradi vpletanJa cloveka: n~Ihov ~azvoJ . Ze
same različne sečnje različno vplivaJO na fltocenoze.
Vsaka sečnja prinaša takšno ali drugačno izmenjavo
fitocenoz na rastišču prejšnje fitocenoze. Goloseki
povzročijo njihovo katastrofalno spremembo, med
temi predvsem veliki površinski goloseki. Manjše
spremembe povzročijo prebiralne sečnje, postopne
in drugi sistemi sečenj, tako da so lahko v določenem
primeru te izmenjave fitocenoz tako malenkostne
(intenziteta sečnje se približuje naravnemu izločanju
drevja v konkurenci), da ne moremo govoriti o
njihovem vplivu na potek naravne sukcesije gozdne
fitocenoze.
Če se človek ne vmešava v proces obnove gozda
na poseki, dobiva nova fitocenoza značaj zeliščne
(posečne) fitocenoze, kjer se postopno ponovno
formira prvotna gozdna fitocenoza, v specifični
obliki zaradi delno novih lastnosti tal in klime. To
so de~utativne ali obnovitvene sukcesije. Šennikov
(1964) jih uvršča med singenetsko-endogene
sukcesije, Sukačev pa obravnava tak razvoj
fitocenoze v okviru njene ciklične dinamike tj.
naravne obnove fitocenoze, kjer pride do menjave
njene strukture v ontogenetskem razvoju sestaja.
Aleksandrova (1964) obravnava tak razvoj fitocenoz
v okviru sino-enetske
sukcesije vse dokler se ohrac
njajo osnovni edifikatorji prejšnje zdruzbe.
Singenetske sukcesije tudi ne vplivajo na obsežne
in temeljite izmene drugih komponent fitocenoz, kar
je značilnost endoeksogenih sukcesij.
.
Tak pristop ruskih fitocenologov lahko presoJamo
s primerjavo podobnosti med vege~a~ijski~ ~o~isi
narejenimi v pragozdovih, s popiSI nareJenimi v
gospodarskih gozdovih. Pri nas imamo take
fitocenološke tabele objavljene za združbo AbietiFagetwn , in sicer iz leta 1957 (Tregubov) in iz let
1957 in 1980 (Puncer). Ugotovljena podobnost (po
Wishartu) med vegetacijskimi popisi iz pragozdov
in popisi narejenimi v gospodarskih goz_~ovih, m.~d
katerimi so tudi gozdovi nastali v zadnjih stoletjih
po opustitvi kmetijske rabe (paša drobnice- Ovčare,
Kozare ipd.) pokaže, da ostaja vegetacijska sestava
fitocenoz v vseh teh primerih v istem intervalu
veo-etacijske sestave gozdne združbe AbietiFa;etwn. To potrjuje, da ne moremo uvrščati med
sekundarne fitocenoze gospodarske gozdove kar
povprek.
v

6.2 Antropogene sukcesije
Če imenujemo sukcesije, ki jih je povzročil človek
- antropogene, potem smemo ta termin uporabljati
le v primeru, kadar se vpliv človeka neposredno
GozdV 60 (2002) 4
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odrazi na fitocenotskih procesih, ki opredelijo
njihovo razvojno pot. Sem se uvrščajo sukcesije
povzročene z uničenjem gozda (krčenjem), raznimi
sečnjami na golo in osnovanje gozdnih nasadov s
setvijo ali saditvijo ter drugimi akutnimi posegi v
njihovo rastlinsko sestavo, tla ipd. V tem primeru
človek tudi ustvari novo okolje. Antropogene

sukcesije se obravnava kot eksodinamične
sukcesije: človek je uničil staro in naredil novo
kulturno fitocenozo. Aleksandrova (1964) poudarja, da so te sukcesije v primetjavi z drugimi
sukcesijami podvržene posebnim zakonitostim, ki
se prepletajo s socialno ekonomskim razvojem
človeške družbe. Obnova poteka preko stadijev, ki
se zamenjujejo eden za drugim.
Stadiji so samostojne (gozdne ali negozdne)
fitocenoze, ki imajo svojo vegetacijsko sestavo in
svojo strukturo, fiziognomijo in svojstveno okolje torej so realnost. Imajo tudi svojo sindinamiko, v
kateri zavzemajo povsem določen položaj v razvoju
proti prvotnim fitocenozam, iz katerih so se v
procesu regresije (progresije) oblikovale. Zato jih
lahko obravnavamo le v okviru vegetacijskih enot s
katerimi se povezujejo po podobnosti svojih
specifičnih značilnosti.

Poznano je, da recentne sukcesije potekajo v

smeri nekdanjih sekularnih sukcesij. Za doseganje
razvojne stopnje najbolj obstoj nega ravnovesja
ubirajo fitocenoze v novem okolju individualno nova
pota. Skladno z nastalimi spremembami (»staranje«
tal, aktualno klimo, individualnimi vplivi okolja žive
in mrtve narave, ipd) je tudi prvotna razvojna stopnja,
posebno gozdnih fitocenoz v stoletni ciklični
sukcesiji, v neki meri modificirana. Že Clements
(1936) je zapisal: »vsaka rastlinska združba se rodi,
razvija, dozoreva in odmira po zakonitostih njene
narave t.j. njene singeneze in endoekogeneze«. Tudi
to je povsem skladno s sedanjimi ugotovitvami
palinologov.
Šennikov (1964) je posegel pri proučevanju
dinamike rastlinskih združb še dlje. S tem, da se na
novo nastajajoče fitocenoze nekoliko razlikujejo od
prvotne, moramo govoriti o nepovratnosti biogeocenoz. Mnenja je, da je zato nepravilno
nakazovati sukcesijska zaporedja fitocenoz, ki se v
progresiji na novo vzpostavljajo, s puščico med
posameznimi razvojnimi stadiji. Potrebno jih je
prikazati ali v spirali ali pa v zaporedju:
A-?B-?C-?D-?Cl-?B 1-?Al itd., kjer je nakazana
določena svojstvenost na novo oblikovanih fitocenoz.
Vprašanje »sekundarnih asociacij« ali sekundarnih sukcesij se v ruski literaturi ne pojavlja
in se ne more pojaviti, ker obravnavajo vse
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fitocenoze po vseh svojih specifičnih značilnostih,
kjer med analitične oznake vsake fitocenoze
(rastlinska sestava, stalnost. pok.rovnost vrst) sodi
tudi njena dinamika. Sicer pa tudi Braun-Blanquet
(1951) navaja, da je: »ločevanje primarne ali
sekundarne sukcesije v mnogih primerih le
manjšega pomena, če so posledice za nadaljnji
razvoj vegetacije enake« .
Ponujena primerjava obravnave križancev,
vrtnarskih varietet, form ipd. v botanični sistematiki
(Zupančič 2002), z obravnavo gozdnih združb v
fitocenološkem sistemu, je zelo ilustrativna. Te
rastlinske vrste so uvrščene v botanične sisteme (ali
so v njih vsaj omenjene), vendar vedno v okviru
svoje vrste, svoje družine, reda in razreda, in ne
ob kakšni drugi vrsti iz druge družine. Tudi iz tega
primera lahko povzamemo analogij o, da je potrebno

obravnavati stadije (naravno ali antropogeno
povzročene) določene združbe v okviru združbe
v kateri so nastali, ne pa v okvirih drugih združb,
in drugih zvez, redov in razredov. ki združujejo
fitocenoze povsem drugačnih specifičnih značilnosti. Npr. če gre za sekundarne antropogene
stadije oziroma za kulturne fitocenoze (smrekovi
nasadi ipd.) na rastišču bukove združbe, jih je treba
obravnavati v okviru te združbe in ne kot »sekundarno asociacija« smreke v okviru razreda
smrekovih gozdov. (Seveda pa jih tudi ne gre
obravnavati kot križance med bukovimi in smrekovimi združbami) .

7

GOZDARSKA FITOCENOLOGIJA

Razvoj fitocenologije je tesno povezan z zadovoljevanjem potreb gospodarstva in z njegovim
sodelovanjem, kar tudi za Slovenijo ni potrebno
posebej dokazovati. Na Gozdarski fakulteti v
Ljubljani smo (po vzoru Zagrebške: Horvat, Anic)
poslušali in polagali izpite pri profesorju Tomažiču
iz predmeta »gozdarska fitocenologija in ekologija« že od leta 1950 dalje. Sicer pa gozdarska
fitocenologija ni edina biološka veda, ki je
specifično povezana z gozdarskimi vegetacij s kimi
vedami. Med biološke vede sodijo poleg dendrologije, tudi aplikativne biološke vede kot so
gozdarska entomologija, gozdarska fitopatologija in
posebej še gojenje gozdov (Tschermak 1950, Kostler
1955). H. Mayer (1977) je še bolj določen in
obravnava >wedo o gozdu« (Waldkunde) kot sintezo:
gozdarske botanike, gozdarske zoologije, gozdarske
pedologije, gozdarske klimatologije, gozdarske
fitoceno!ogije in gozdarske rastiščne tipologije, in
pri tem zaključuje, da postavljene naloge ne rešujejo
posamezni specialisti, temveč gozdar. V tako
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širokem območju aplikativnih bioloških ved je dana
gozdarju možnost za usmeritev k eni ali drugi
specialnosti.
Za kompleksno reševanje problemov gospodarjenja z gozdom je pomembno, da vzgaja in
seznanja bodoče gozdarje z gozdarsko fitocenologijo, kot kompleksno biološko in ekološko
vedo, gozdar specialist, kiima obširno znanje tudi
iz drugih aplikativnih bioloških in ekoloških ved.
V primerjavi z zahtevnostjo poznavanja drugih
dejavnikov ekološkega kompleksa: lastnosti
substrata, kamnine, vpliva orografskih razmer,
recentne erozije, klimatskih razmer in posebej
pretekle in sedanje dejavnosti človeka, ki je
globoko zapisana v sedanjem stanju tal in vegetacijski zgradbi združbe, je poznavanje rastllnskih
vrst razmeroma nezahtevno. Gozd je poznano reven
na rastlinskih vrstah, na primer, za listnate gozdove
srednje Evrope navaja Ellenberg nekaj čez 300 vrst.
Toda, če želimo preko rastlinske kombinacije
vegetacijske odeje na določenem rastišču sklepati
na ostale dejavnike ekološkega kompleksa, ki so
sicer težje ugotovljivi ker zahtevajo posebne metode,
brez temeljitega poznavanja rastlinskih vrst ne
moremo fitocenološko določiti gozdne združbe, niti
je omejiti na različnih predelih njene razširjenosti.
Poznavanje rastlinskih vrst nas povezuje tudi z
singenezo gozdne združbe in nakazuje sedanji razvoj
v recentni ali ciklični sukcesiji združbe. S
poznavanjem dosedanjega gospodarjenja z gozdno
združbo, sedanjega stanja sestojev in ciljev
gospodarjenja, paje šele mogoče v celoti izkoristiti
poznavanje lastnosti gozdne združbe za racionalno
usmerjanje gospodarjenja. V kombinaciji z ekološkimi dejavniki pa tem rastlinskim vrstam
določamo tudi njihov relativen indikatorski pomen
na katerega se opiramo pri ugotavljanju razvoja in
lastnosti gozdnih združb.
Pri vedno večjem uveljavljanju gospodarjenja z
gozdovi na naravnih osnovah, prinaša gozdarska
fitocenologija nove poglede na življenje gozda in
nakazuje nove praktične pristope. Zato se ni čuditi
»neverjetnemu razcvetu« fitocenologije v gozdarstvu, ki je uspelo organizirati in financirati že v
sredini prejšnjega stoletja, ko botaniki še niso
poslušali fitocenologije, podrobno kartiranje
velikega dela Slovenije in celo pridobiti pregled nad
gozdnimi združbami za vso Slovenijo v merilu
1:50.000, predstavljeno na fitocenološki karti

1:100.000.
Gozdarska fitocenologija je znanost o gozdnih
združbah. Ohaje del splošne fitocenologije, vendar
s specifično vsebino in metodologijo, ki je
prilagojena sestavi, strukturi, sinekologiji, spe212

cifičnem nastanku in recentni singenezi (ciklične
sukcesije, fazni razvoj) gozdnih združb ter posebej
še praktični uporabi pri posegih v gozdni prostor.
Zaradi prime1jave naj navedemo, da se je podobno
kot specialna disciplina splošne fitocenološke vede
razvila tudi poljedelska fitocenologija. Že iz same
primerjave fiziognomije in lastnosti rastlinskih
združb, ki jih obravnavata našteti disciplini
fitocenologije, je razvidno, da zahtevata dokaj
specifičen pristop k njihovem preučevanju in
praktični uporabnosti.
Gozdarska fitocenologija je dobila vsestransko
teoretično osnovo s knjigo v redakciji Sukačeva, V.
in Dilisa, N., »OcHoBM necHoii 6Horeou,eHOJJOrMH«,
oziroma »Fundamentals of forest biogeocoenology«, Moskva - Edinburg and London 1964.
Sukačev postavlja za začetnika »gozdarske
biogeocenologije« Morozova, ki obravnava v svoji
poznani knjigi » YqeHHe o JJece« (Učenje o lese)
(1912) teoretične osnove gojenja gozdov v tesni
povezavi s tlemi in rastlinskimi združbami in
imenuje gozdni sestoj »gozdna biocenoza«. V
redakciji Korčagina, Lavrenka in Ponjatovskaje so
pričeli že od leta 1959 dalje obravnavati specifične
metode preučevanja rastlinskih združb v knjigah:
»Donenan reo6oTaHHKa«, oziroma »Field geabotany«, Moskva - Leningrad. Šennikov (1964)
nakazuje še na druge posebne geobotanične
(=fitocenološke, Šennikov 1964) discipline, povezane
z njihovimi vegetacijskinti in ekološkimi razmerami.
V Zagrebu je leta 1976 profesor D .Rauš objavil
»Šumarsko fitocenologijo«. Leto zatem je V.
Stefanovič kot avtor predstavil »Fitocenologijo sa
pregledom šumskih zajednica Jugoslavije« (Sarajevo 1977), kjer obravnava fitocenologijo kot
fundamentalno disciplino bioloških ved. Gozdarsko
fitocenologijo pa kot »fitocenologijo prilagodenu
šumarstvu«. Medtem je tudi kar nekaj kolegov pri
nas in v inozemstvu pridobilo akademski naziv iz
»Šumarske fitocenologije«, oziroma iz »forstliche
Vegetationskunde<<.
Sukačev je gozdarsko biogeocenologijo in v
njenem okviru gozdarsko fitocenologijo podrobno
opredelil in utemeljil predvsem njeno pomembnost
za racionalno gospodarjenje z gozdovi. Pri nas temu
nekateri oporekajo in te vede ne priznajo (Zupančič
2002) . Naj spomnimo, da tudi pedologija kot
samostojna veda dolgo ni bila od nekaterih priznana,
toda, kot je že opozoril Heraklit, tudi to se je
spremenilo in danes si ne morem~ zamisliti
fitocenološkega preučevanja brez pedološkega.
Gozdarska fitocenologija je že sedaj dobro
utemeljena, potrebno pa je poglabljanje njenega
aplikativnega pomena za racionalno gospodarjenje
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z gozdnimi fitocenozami. To je zahtevna naloga, ker
je marsikatera gozdna združba predvsem le
floristično predstavljena, pogosto s popisi fitocenoz
neenotne sinekologije in singeneze ter kartografsko
nedefinirana, vendar uvrščena v (včasih tudi
prirejen) fitocenološki sistem.
V povezavi z gozdarsko fitocenologijo je
pomembno poudariti, da je Sukačev ravno ob
predstavitvi knjige »Osnove gozdarske fitocenologije« v Moskvi (december 1964) naredil pomemben korak tudi k povezavi ruske in srednjeevropske šole Braun-Blanquet. Tako smo na
simpoziju Mednarodnega združenja za vegetacijske
vede v Rintelnu (Ttixen) že naslednje leto lahko
pozdravili tudi Korčagina. Kako prebroditi metodološke razlike v načinu popisovanja fitocenoz
(primetjava fitocenoz) paje tudi že pred tem nakazal
Šennikov.
Ostajajo razlike v obravnavi značilnih vrst in v
poimenovanju združb. Tudi v okviru BraunBlanquetove šole je vedno večje odstopanje od pojma
značilnih vrst, nadomeščajo jih lahko diferencialne
vrste, ki pa imajo le relativen razlikovaJni pomen
med podobnimi združbami in niso navezane na
določeno združbo. Tudi to vpliva na vedno večje
drobljenje in preimenovanje vegetacijskih enot.
Preveliko razdrobljenost vegetacijskih enot je
kritično obravnaval tudi Braun-Blanquet (1966).
Z uveljavitvijo Kodeksa fitocenološke nomenklature (1976, 1979) pa se razlike med šolama
ponovno povečujejo. S kodeksom je bila dopuščena
ohlapna obravnava asociacije, ker je z določbo člena
7: »en vegetacijski popis je lahko sintaksonska
enota«, (torej tudi asociacija ?) ostal nedefiniran
floristični

in ekološki interval med fitocenozami,

ki oblikujejo take sintaksa itd. Ta velika napaka je
bila delno odstranjena v naslednjih edicijah (zadnja,
3. edicija, 2000), tako da je za originalno diagnozo
asociacije in subasociacije ponovno priporočeno lO
popi sov iz različnih lokacij.
Po drugi strani paje v tej ediciji ponovno vnesena
definicija asociacije iz leta 1910 (Bruxelles), ki je s
svojo nedorečenostjo vnesla številne nejasnosti v
pojmovanje asociacije, in ne definicija asociacije po
Braun-Blanquetu, ki je to nedorečenost v marsičem
odpravila. Če pri tem upoštevamo še, da sintaksa
po zadnji redakciji kodeksa zajema tudi pojme
Uppsalske fitocenološke šole (čeprav v drobnem
tisku), k1 posveča vso pozornost le florističnem
sestavu združbe, potem ostaja še bolj sporno, kaj
pomeni v tedanji (Bruxelles) definiciji asociacije:
» ... enakih rastiščnih razmer in enakefiziognmnije«
ter v nadaljevanju »Ona je osnovna enota sinekologije«. Taka definicija že tedaj ni zadovoljila vseh
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raziskovalcev. Rastiščne razmere so pogosto
opredeljene le z nekaj dejavniki ekotopa, ne pa tudi
z vzajemnimi odnosi med ekotopom in biotopom
(sindinamika). V stoletnem razvoju gozdnih
fitocenoz pa se njihov izgled (fiziognomija) menja
v okviru istega ekotopa, tako da bi morali po teh
kriterijih gozdne fitocenoze tudi v njihovem
naravnem cikličnem (obnovitvenem) razvoju, ko ne
izpolnjujejo vseh zahtevanih pogojev, razčleniti po
njihovem stadijalnem (fiziognomskem in vegetacijskem) razvoju.
S tako ohlapno povezavo z Uppsalsko šolo pa se
srednjeevropska šola Ztirich-Monpellier oddaljuje
od kompleksnega florističnega, sinekološkega in
sindinamičnega pristopa Braun-Blanquet in
ponovno tudi od ruske šole. Ali smo v spirali razvoja
v drugem času in prostoru zopet tam, kjer smo nekoč
že bili?
Osnovna načela oblikovanja fitocenološkega
sistema so tudi v ruski šoli enaka kot v šoli BraunBlanqueta. Šennikov ugotavlja: »klasifikacija mora
biti klasifikacija vegetacijskih enot, asociacij in
drugih taksonomskih enot, in ne po rastiščnih
razmerah, kijih te naseljujejo«. Sukačev pa postavlja
v ospredje biogeocenološko klasifikacijo, ker:
»klasifikacija biogeocenoz in fitocenoz ni isto,
fitocenoza je le komponenta biogeocenoze,
biogeocenologija pa se nahaja šele v prvih stadijih

svojega razvoja«.

8

GOZDNA TIPOLOGUA

Pri obravnavi praktičnega pomena gozdarske
fitocenologije za gospodarjenje z gozdom, se
srečamo s pojmom »gozdna tipologija«. Sam pojem
pove le malo, ker ga uporabljajo od Cajandra dalje
(1909) z različno definicijo in v različnem pomenu.
Od prvotne fiziognomsko-floristične opredelitve
gozdnega tipa, segajo razlike v pojmovanju gozdne
tipologije od aplikacije gozdarske fitocenologije v
prakso, do samostojne obravnave gozdnih tipov (tudi
»gozdnih rastiščnih tipov«) po izvirnih metodologijah, ki so prilagojene lokalnemu stanju
vegetacijske odeje (antropogene fitocenoze). Gozdni
tip, ki se obravnava kot tip gozdnih fitocenoz
združenih v asociacijo, subasociacijo ipd., torej
kot gozdna združba, ima danes v srednjeevropskem
prostoru največji praktični pomen.
Pri nas smo vpeljali pojem »gozdno gojitveni
tip« (1962). V gozdno gojitveni tip se povezujejo
gozdne združbe katerega koli ranga (ne fitocenoze),
podobne drevesne sestave, podobnih rastiščnih
razmer in podobnega recentnega cikličnega razvoja
(regeneracije, fazni razvoj, proizvodna doba). Ta
213
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podobnost v gozdno gojitveni tip združenih gozdnih
združb mora biti tolikšna, da je ob enakih ekonomskih pogojih možna uporaba podobnih gozdnogojitvenih ukrepov (npr. sistem gospodarjenja,
stopnja spremenjenosti naravne vegetacijske sestave,
proizvodna doba ipd.), ki zagotavljajo trajno
racionalno rabo gozdnih rastišč.
Gozdarska fitoceno\ogija omogoča oblikovanje
gozdno gojitvenih tipov, ki pomenijo sintezo
naravnih lastnosti združbe in gozdno gojitvenih
načel. Gozdno gojitveni tipi so v taki sintezi lahko
zelo različni , ker se prepletajo različne potrebe
človeka (socialno-ekonomske razmere) z različnimi
naravnimi razmerami in lastnostmi zdr:užbe.
Gledano s stališča gospodarjenja z gozdovi, se
uporabUa »gozdne tipe«. ki so enotni po vseh
dejavnikih gozdne združbe (drevesne vrste, drugo
rastlinstvo, klimat, tla, hidrološke razmere) in
gozd nog oj i tvenih cilj ih tudi kot klasifikacijske
enote. V našem primeru so gozdno gojitveni tipi
dobra osnova za oblikovanje gospodarskih razredov.
V literaturi zasledimo tudi obravnave pojmov
»Stadij« in »faza« v povezavi z gozdno tipologijo
(Zupančič, 2002). Ti pojmi so splošna fitocenološka
oznaka in definicija, ki se uporablja za določeno
fiziognomsko in cenološko razvojno stopnjo gozdne
fitocenoze v njeni sindinamiki , skladno z opredelitvijo Braun-Blanqueta, in se lahko le preko tega
pomena uporabljajo v gozdni tipologiji.

9

ZAKLJUČEK

Gozdarska fitocenologija je povezala znanje
gozda1ja o bioloških in ekoloških dejavnikih v gozdu
v novo kvaliteto. V tej se predstavlja gozd kot skupek
fitocenoz individualnega razvoja, katere se razvijajo
v odvisnosti od svojih specifičnih sinekoloških in
sindinamičnih lastnosti k najbolj obstojnim gozdnim
združbam in za njih značilnim sestoj nim strukturam.
Razvojne faze drevesnega sestaja se tukaj povezujejo
s ciklična sukcesijo posameznih gozdnih združb.
Včasih nedojemljiva drevesna in ostala rastlinska
sestava gozdov, nastala zaradi močnih regresijskih
vplivov človeka, živali, požarov ali kombinacije teh
vplivov, je danes pojasnjena z antropogenimi
sukcesijami fitocenoz, preko katerih so povezujejo
s prvotnimi fitocenozami in prvotnimi gozdnimi
združbami . S tako opredelitvijo teh sekundarnih
fitocenoz je tudi že nakazan cilj usmerjanja
gospodatjenja, kateremu je potrebno le prilagoditi
gojitvene tehniko v dolgih obdobjih njihove ponovne
progres ije.
Dinamično pojmovanje gozda kot skupka
fitocenoz je danes samo po sebi umljive. Uveljav214

ljeno je tudi uravnavanje deleža drevesnih vrst, ki
temelji na poznavanju lastnosti združbe in dopustnosti posega v združbo. Do neke mere je tudi
upoštevana erodibilnost rastišč posameznih združb.
Toda tu je še vrsta lastnosti gozdnih združb, ki jih
premalo poznamo , tako da delo gozdarja še
prepogosto temelji na izkustvu, in ima zato zelo
spremenljiv uspeh . Med temi je za usmerjanje
gospodarjenja po meJi narave odločilno poznavanje
regeneracijskih lastnosti združbe, ki so odvisne od
ritma oblikovanja mikrorastiščnih razmer (mineralizacija humusa, talni vodni režim, mikroklima
pritalnega sloja), ki ustvarja ustrezne razmere za
klitje in rast nove generacije drevja.
Naloga gozdarstva je, da nadaljuje s podrobnim
fitocenološkirn preučevanjem in kartiranjem gozdnih
združb. Ob obilici kadra, izgleda, ni prave volje za
naporno in zahtevno delo. Fitocenološko kartiranje
in preučevanje bi moralo biti vključeno v pripravniško
delo gozdarskega inženirja, in od uspešnosti
posameznikov na tem delu, naj bo odvisno tudi
njihovo kasnejše napredovanje. Da so to mladi kad1i
brez izkušenj? Da, toda še polni kompleksnega
biološkega in ekološkega znanja, ki ga lahko s pridom
uporabijo pri spoznavanju fitocenološkega dela,
medtem ko ga našim, strokovno že usmerjenim
gozdarjem, pričenja primanjkovati. V sedanji
organizaciji gozdarstva se mora za to usposobiti
Gozdarski institut, kot je to (bilo) drugod po svetu,
npr. Čehi so leta 1976 pričeli že s tretjo obnovo
fitocenoloških kart gozdnih združb.
Ne moremo pa se vračati nazaj k rastiščnim
metodam, ker so preveč statične ob našem sedanjem
vedenju o gozdu .
Z »botanično« fitocenologijo, ki je predstavljena
kot veda: » ... ki govori o rastlinskih združbah, ki
so razvrščene v fi tocenološki sistem ... << si gozdar
ne ve pomagati. Posebno še, če temelji razvrščanje
gozdnih združb v fitocenološki sistem le na
florističnih (vegetacijskih) kriterijih in ne tudi na
cenoloških (sinekoloških, sindinamičnih), če ni
analizirano stanje gozdnih fitocenoz kot posledica
dosedanjega gospodarjenja, če ni upoštevano
ciklični razvoj v sedanjem gospodarjenju in če niso
gozdne združbe vzporedno tudi ustrezno kartografsko predstavljene. Gozdne združbe, ki so
predstavljene z gozdnimi fitocenozami različne
sinekologije in sindinamike ter arealno niso
opredeljene, tudi ne dajejo ustrezne osnove za
sonaravne gospodarjenje z gozdom.
'
Dodam naj še misel, ki mi jo je ob prihodu in
odhodu posredoval Kabanov (1965): »Če neka

znanost ne da zadovoljivi/z praktični/z odgovorov
in rešitev, zanjo slej ko prej vnanjka de11arja«.
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Novi CD - Gozdne ptice Slovenije
Slovenija ima veliko pestrost gozdnih združb. Le te spremljajo ubrani glasovi predvsem pernatih pevcev v različni vrstni
sestavi in številu. Ma.rsikateremu gozdarju, lastniku gozda ali naključnemu obiskovalcu se ob poslušanju ptičjega petja
zbudi radovednost. da bi razvozlal izvor te melodije. Zeleni zastor je pregost, zato so pogosto ptice našim očem nevidne.
V veliko pomoč pri tem nam bo dvojni cede z zvoki 93 vrst gozdnih ptic avtorja dr. Tomija Trilalja. Cede je izdal
Pri rodoslovni muzej Slovenije. Skupna dolžina posnetkov na obeh cedejih je 145' 94" . Priložena je knjižica s komentarjem,
kjer je opis zvokov. Največji del je posvečen splošno razši~enim vrstam, kol so ščinkavec, taščica. oba kraljička, velika
sinica, menišček, stržek idr., so pa tudi zelo redki gnezdilci gozda in gozdnega roba. kot npr. pinoža in črni škarnik .
Zanimive so vrste, katere lahko poslušamo v zavetju noči. kot so sove. podhujka ali pa večino dnevnih vrst med katerimi
so detli in žalne ter številne drobne ptice pevke. Težko bi našli vrsto ptice, ki gnezdi v naših gozdovih pa je ni na cedeju,
zato je to dragocen učni pripomoček . Lahko pa je le glasba za sprostitev. Obenem lahko cede uporabljamo za opazovanje
ptic, saj petje in oglašanje privablja sovrstnike ter jih v pomladnih dneh še bolj vzpodbudi k prepevanju in oglašaoju v
naši neposredni bližini .
Naslovnico krasi odlična fotografija ogroženega divjega petelina avtorja gozdarja Jožeta Svet liči ča. Ravno tako so odlično
posneti glasovi. zato sodi cede v vsak dom, ustanovo itd., ki se dotika gozda ali gozdih ptic. Več o novem cedeju
>>GOZDNE PTICE SLOVENIJE« si lahko ogledate tudj na inte('netu na naslovu >>hUp://www2.pms-lj.si/cdgozdl«.
M. Perušek
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Potrebe po znanju pri strokovnih delavcih Zavoda za gozdove
Slovenije
Andrej BREZNIKAR*
Izvleček:

Kakovost dela in njegovih rezultatov na področju uresničevanja javne gozdarske službe kot temeljne naloge Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS) je neločljivo povezana s tremi dejavniki: formalni študij- raziskovalno delo- dodatno izobraževanje. Strokovni
potencial ZGS se preko teh dejavnikov obnavlja in izpopolnjuje. Prispevek podaja analizo potreb po znanju pri strokovnih
delavcih v Zavodu za gozdove Slovenije in nakazuje prihodnje poudarke pri razvoju strokovnega kadra na ZGS. Pri tem so
bili uporabljeni naslednji viri informacij: analiza nalog ZGS in potrebnega obsega znanja pri različnih skupinah delovnih
mest v ZGS, primetjava sistemizirane in dejanske izobrazbene strukture strokovnih delavcev ZGS, analiza rezultatov anketiranja
strokovnih delavcev ZGS o njihovih izobraževalnih potrebah v letu 1997 in analiza podatkov o številu udeležencev in področjih
formalnega in dodatnega izobraževanja v okviru ZGS v zadnjih letih.
Ključne

1

besede: gozdarski strokovni kader, izobraževalne potrebe, razvoj kadrov, izobrazbena struktura.

UVOD

Znanje je osnovno orodje gozdarskega strokovnjaka
na področju nalog, ki jih opravlja Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS).
Široko izobražen gozdarski strokovnjak, ki je
odprt za neprestano dopolnjevanje svojega znanja v
konkretnih razmerah gozdnega ekosistema je glavni
element strokovnega potenciala ZGS. Ta strokovni
potencial se gradi s pomočjo formalnega izobraževanja v okviru študijskega procesa, s pomočjo
raziskovalnega dela in prenosa njegovih izsledkov
v prakso ter s pomočjo neprestanega dodatnega
izobraževanja. Ti trije viri znanja tvorijo oglišča
trikotnika, s katerim gradimo strokovni potencial v
gozdarstvu nasploh (slika 1). Pri tem mora biti
prispevek posameznih virov (oglišč) uravnotežen.
V toku formalnega študija gozdar pridobi osnovne
okvire znanja, ki mu bo potrebno pri njegovem delu.
Raziskovalno delo je generator novih spoznanj, ki z
njimi napaja tako študijski proces, kot neformalni
izobraževalni proces v gozdarstvu. Na področje
dodatnega izobraževanja spadajo vse oblike prenosa
znanja v organizaciji in še posebno nenehno
samodejno učenje gozdarja po kognitivni poti ob delu
z gozdom. Naravni sistemi, s katerimi delajo gozdarji,
so veliki nedeterminirani sistemi, ki jih lahko
dojamemo in usmerjamo le na podlagi aktivnega
spremljanja reakcij, ki sledijo našim akcijam. Ta
spoznanja so dragocen vir znanja, vir raziskovalnih
idej in vir izobraževalnih vsebin formalnega študija.
Zavod za gozdove Slovenije aktivno prispeva k
dodatnemu izobraževanju svojih strokovnih
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delavcev. Ta vloga je pravno utemeljena v 71. členu
Zakona o gozdovih in opredeljena kot dolžnost, da
Zavod strokovne delavce dodatno izobražuje s tem,
da jim omogoči stalno spremljanje razvoja gozdarskih ved, občasno praktično izpopolnjevanje v
ustreznih organizacijah in občasno preverjanje
teoretičnega in praktičnega znanja. Razvojno delo,
ki se izvaja na ZGS je del raziskovalne dejavnosti v
gozdarstvu in del vsakodnevnega delovnega procesa.

Slib 1: Shema vplivnih dejavnikov na strokovno znanje
delavcev ZGS

Namen prispevka je opredeliti potrebno znanje
in izobraževalne potrebe pri strokovnih delavcih
ZGS, ki v primeru, če so pokrite zagotavljajo vse
intelektualne pogoje za uspešno in kvalitetno
opravljanje gozdarskega strokovnega dela v ZGS.

2

KAJ JE POTREBNO ZNANJE
IN KAJ SO IZOBRAŽEVALNE
POTREBE

Potrebno znanje za opravljanje določenega dela je
tisti nabor informacij in njihovih medsebojnih
povezav, ki jih mora posedovati delavec, da doseže
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žel eni rezultat dela, tako po kvantiteti kot po
kvaliteti.
Izobraževalne potrebe izvirajo iz odstopanja med
želenimi rezultati in dejanskimi rezultati dela
delavcev (SCHLEGEL/MORANO 2000):
želeni rezultati - dejanski rezultati

=

PROBLEM

Problem je posledica več vzrokov in ne izvira samo
iz neznanja delavca. Odgovor na vprašanje, zakaj ljudje
ne delajo tako, kot se od njih pričakuje, lahko iščemo
v pomanjkanju znanja in spretnosti, pomanjkanju
motivacije in v ovirah v organizaciji in okolju. Ustrezen
sistem izobraževanja in ustrezen nabor izobraževalnih
vsebin pri izobraževanju gozdarskih strokovnih
ddavcev torej rešuje le prvi del problema.
Če deficitarna znanja, opredeljena na osnovi
ugotovljenih izobraževalnih potreb, prištejemo k
obstoječemu znanju delavcev, dobimo njihov
optimalni strokovni profil.

S pomočjo rezultatov ankete med delavci ZGS,
ki je bila izvedena v letu 1997 med vsemi
strokovnimi delavci na ZGS (n= 617), so bile
določena deficitarna področja znanja pri nekaterih
profilih strokovnih delavcev v ZGS.
Preučili smo tudi aktivnost ZGS na področju
financiranja nadaljnjega študija svojih delavcev in
na področju internega neformalnega izobraževanja.
Podatki o internem izobraževanju na ZGS v zadnjih
letih izvirajo iz poročil o delu ZGS. Obseg in
področja neformalnega internega izobraževanja so
posledica potreb po znanju, izraženih v gozdarski
praksi, saj jih določajo krajevne in območne enote
ZGS. S sintezo teh podatkov smo dobili tudi celosten
vpogled v potrebe po novem znanju na nivoju
celotnega ZGS.

4

OPREDELITEV POTREBNEGA
ZNANJA IN IZOBRAŽEVALNIH
POTREB STROKOVNIH
DELAVCEV ZGS

3 METODE DELA
Oris potrebnega znanja in izobraževalnih potreb
strokovnih delavcev ZGS smo izvedli na osnovi
analize podatkov, ki izvirajo iz več virov.
Zahteve po posameznih znanjih so opredeljene
na osnovi aktualnih nalog ZGS, kot so določene v
zakonskih podlagah in številnih podzakonskih aktih,
ki urejajo področje gozdarstva (Zakon o gozdovih,
Program razvoja gozdov v Sloveniji, itd ... ).
Kadrovska struktura strokovnih delavcev ZGS,
kot je določena v Pravilniku o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za gozdove
Slovenije, je bila podlaga za primerjavo sistemizirane in dejanske zasedbe delovnih mest, ki
izvira iz evidenčnih baz ZGS.

1ovstvo,
1

odnosi zjavn.
1%

• .
1va 11

4.1 Naloge in kadrovska struktura ZGS kot
dejavnik določanja potreb po znanju
Glavno poslanstvo ZGS je opravljanje večine nalog
javne gozdarske službe v vseh gozdovih v Sloveniji,
katerih cilj je zagotavljanje sonaravnega, večna
menskega gospodarjenja z gozdovi v skladu z načeli
varstva okolja in naravnih vrednot, trajno in
optimalno delovanje gozdov kot ekosistema in
uresničevanje vseh njihovih funkcij. Na osnovi teh
nalog, ki so podrobno definirane v 56. členu zakona
o gozdovih (Ur. l. RS 30/93),je bila s pravilnikom o
sistemizaciji delovnih mest v ZGS določena
kadrovska struktura, ki optimalno zagotavlja njihovo
uresničevanje.
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Pregledni ca 1: Posamezni profili gozdarskih strokovnjakov na ZGS in zahtevana stopnja izobrazbe (glede na veljavno
sistemizacijo delovnih mest)

profil
splošni
specialisti
skupaj
%

podiplom.

1
5
6
1

zahtevana stopnja izobrazbe
univ.
višja

154
133

287
35

Velika večina delavcev ZGS je gozdarskih
strokovnih delavcev (824 ali 95% ). Od tega števila
je bilo v marcu 2002 zasedenih 730 delovnih mest.
Le 5% delovnih mest na ZGS (40 delovnih mest) je
v administraciji, financah in v pravni službi. Iz tega
je razvidno, da razvid del in nalog gozdarskega
strokovnega kadra vsebuje poleg strokovnih del tudi
celo vrsto organizacijskih od priprave dela do
vodenja evidenc .
Sistemizirano strukturo delovnih mest v ZGS, ki
zahtevajo gozdarsko izobrazbo, lahko opišemo glede
na zahtevano stopnjo izobrazbe in glede na zahteve
po spektru znanja, kije za opravUanje delovnih nalog
v okviru določenega delovnega mesta potrebno
(preglednica št. 1). V preglednici so upoštevana vsa
delovna mesta na ZGS , ki zahtevajo gozdarsko
izobrazbo, tako v okviru javne gozdarske službe kot
ostalih nalog ZGS.
Celostna obravnava gozda kot ekosistema, ki je
garancija za uspešno delo v gozdarstvu, zahteva tudi
univerzalno izobraženega gozdarskega strokovnjaka.
Delitev na splošni in specialistični izobrazbeni profil
v tem primeru ni enaka kot v drugih panogah specialist za uspešno delo potrebuje širok obseg
splošnega gozdarskega znanja z močnim poudarkom
na svojem specialnem področju.
Delež specialistov z gozdarsko izobrazbo v ZGS
je 29%. Največ strokovnjakov s posebnimi znanji
rabi ZGS na področju informatike in
gozdnogospodarskega načrtovanja (grafikon št. l ).
Pri nekaterih delovnih mestih, ki zahtevajo posebna
znanja, določa Pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest v ZGS tudi možnost zaposlitev delavcev z
drugo ustrezno izobrazbo in ne samo gozdarskih
strokovnjakov. To velja še posebno za področje
informatike, čeprav je danes večina teh delovnih
mest zasedena z gozdarskimi strokovnjaki.
4.2

Določanje potreb po izobraževanju na osnovi
analiz rezultatov anketiranja strokovnih
delavc~v ZGS

Izobraževalne potrebe delavcev se lahko določajo
tudi z anketiranjem. V letu 1997 je bila na ZGS
218
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izvedena anketa, ki je bila namenjena tudi določanju
izobraževalnih potreb delavcev. V anketo je bilo
vključenih 671 takratnih strokovnih delavcev ZGS.
Nekatere rezultate ankete navajamo v nadaljevanju.
Potrebe po izpopolnjevanju znanja, kot jih
zaznava delavec, so odvisne od več dejavnikov, ld
jih je pri analizi rezultatov potrebno upoštevati .
Glavno vlogo gotovo igrajo delovne naloge, ki
jih delavec opravlja. Pri t.i. specialistih so te potrebe
ponavadi na posebnem področju , ki ga pokrivajo.
Pri gozdarskih strokovnih delavcih, ki opravljajo
naloge iz zelo širokega spektra področij gozdarstva
pa temeljijo na poudarkih njihovega dela in na
deficitarnih področjih njihovega znanja.
Iz rezultatov omenjene ankete smo izluščili
odgovore na vprašanje o potrebi po posameznih
dodatnih strokovnih znanjih za skupino vodij
krajevnih enot. Vodje krajevnih enot opravljajo
najširši spekter delovnih nalog v ZGS. Njihova
opredelitev področij , na katerih bi radi izpopolnili
svoje znanje, je razvidna iz grafikona št. 2.
Največkrat je bila izražena potreba po znanju s
področja gojenja gozdov v posebnih primerih , s
katerimi se srečujejo pri svojem delu. To je področje,
kjer lahko svoje znanje bogatimo s kognitivnim
pristopom pri konkretnem delu z gozdom, saj
teoretične predpostavke pri izobraževanju ne morejo
zajeti množice različnih stanj gozdnih ekosistemov.
Ta izobraževalna potreba verjetno nakazuje drugo
-kako »Udomačiti« kognitivni način dela z gozdom
in ga prenesti v vsakdanje delo gozdarja.
Naraščanje dela s podatkovnimi bazami in
prostorskimi podatki v gozdarstvu posl<:~ dično
dviguje pomen znanja s tega področja. Podobno velja
tudi za urejanje krajine in znanje o vplivu različnih
posegov v prostor.
Zanimivo je, da vodje krajevnih enot dajejo
precejšen pomen tudi pridobivanju znanj v uikotniku
ekologija- ekonomija- sociologij a, kar priča o tem,
da se zavedajo celostne vloge gospodarjenja z
gozdom v krajini.
Poleg delovnih nalog, ki jih opravlja delavec
določajo izobraževalne potrebe tudi motivacijski,
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Grafi kon 2: Število izraženih izobraževalnih potreb pri vodjih krajevnih enot (n=82) po posameznih strokovnih področjih
(vir: anketa ZGS 1997)
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organizacijski in predvsem osebnostni dejavniki. Če
število izraženih izobraževalnih potreb pri skupini
vodij krajevnih enot razvrstimo glede na delovne
izkušnje v letih, dobimo izrazit padajoč trend. Daljša
delovna doba delavca pomeni tudi manj izraženih
izobraževalnih potreb. Takšno stanje je lahko
posledica izkušenj ali pa posledica padanja
motivacije za pridobivanje novih znanj s starostjo
delavca.
4.3 Stiki z ljudmi in izobraževalne naloge ZGS
kot poseben vir potreb po znanju pri
gozdarskih strokovnih delavcih ZGS
V zakonu o gozdovih je v 56. členu navedenih 25
ki opredeljujejo naloge ZGS kot glavnega
nosilca javne gozdarske službe. Skoraj vse te naloge
se nanašajo na delo z gozdom in gozdnim ekosistemom, le v dveh primerih gre za obveze ZGS do
izobraževanja in prosvetljevanja lastnikov gozdov
točk,
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'

10

15

ter javnosti. Če podrobneje pogledamo izvedbo vseh
zakonsko opredeljenih nalog ZGS v praksi, p1idemo
do spoznanja, da nobenega od 25 področjih
aktivnosti ZGS ne moremo izvajati brez stikov z
lastniki gozdov, brez veščin komuniciranja in brez
sposobnosti prenašanja znanja na lastnike gozdov,
sodelavce in javnost.
Do podobnega spoznanja pridemo tudi ob
rezultatih ankete (anketa ZGS 1997).
Anketiranje 617 strokovnih delavcev ZGS je
pokazalo, da jih kar dobrih 80% izobražuje lastnike
gozdov, blizu 70% javnost in 40% tudi svoje
sodelavce (grafikon št. 3)
Definicija pojma izobraževanje je v našem
primeru povzeta po terminologiji izobraževanja
odraslih in v primeru izobraževanja lastnikov gozdov
pomeni svetovanje lastnikom gozdov ob izdaji
odločb v upravnem postopku, izvedbo tečajev in
seminarjev, pripravo izobraževalnih člankov in
prispevkov za druge medije.
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Grafikon 3: Deleži strokovnih delavcev ZGS, ki pri svojem delu izobražujejo sodelavce, lastnike gozdov ali javnost.
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Ob tolikšnem obsegu izobraževalnih nalog stopa
v ospredje pomen znanja o načinih in metodah
posredovanja znanja pri gozdarskih strokovnih
delavcih ZGS. Za nemoteno opravljanje osnovnega
poslanstva ZGS so ob sedanji lastniški strukturi
gozdov v Sloveniji pomembne veščine komuniciranja, prepričevanja in pogajanj, didaktično
znanje in spretnosti moderiranja skupinskih
procesov ter nastopanja v javnosti. Prednostna
lestvica posameznih znanj na področju stikov z
lastniki gozdov, sodelavci in javnostjo je po-

nazorjena v grafikonu št 4. in izvira iz rezultatov že
prej omenjene ankete ZGS iz leta 1997.
4.4 Oris aktivnosti ZGS na področju
izobraževanja delavcev kot indikatorja
potreb po znanju

Stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje
delavcev je za ZGS nujno zaradi neprestanega
prilagajanja novim spoznanjem in zaradi vedno bolj
kompleksnih nalog, ki so postavljene pred ZGS.

Grafikon 4: Deleži strokovnih delavcev ZGS, ki izražajo potrebo po dodatnih znanjih s posameznih področij komuniciranja
in prenašanja znanja (n=617)
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Pregledni ca 2: Primerjava izobrazbene strukture zaposlenih glede na število delavcev leta 1995 in 2002 z zahtevano
izobrazbeno strukturo po veljavni sistemizaciji delovnili mest v ZGS

skupaj - sistemizacija
stanje 1995
st<).nje 2002

podipl.
6
4
13

stopnja izobrazbe
univ.
višja
466
287
52
241
255
224

Stalno izobraževanje predstavlja tudi zakonsko
obvezo, kot je bilo omenjeno že v uvodu.
Načrtovanje obsega tako formalnega izobraževanja delavcev v izobraževalnih ustanovah
(fakultetah) kot internega neformalnega izobraževanja je podrejeno okvirom, kot jih določa
Strategija izobraževanja zaposlenih v ZGS.
Poudarki pri vsakoletnih programih izobraževanja so rezultat analize izobraževalnih potreb
na vseh organizacijskih nivojih ZGS. Pregled
obsega tega izobraževanja nam torej nudi tudi
informacijo o potrebah po znanju, ki se izražajo
v ZGS.
Aktivnosti ZGS na področju izobraževanja
delavcev tako obsegajo:
- izvajanje programov pripravništva in strokovnih izpitov pripravnikov;
- podporo izobraževanju zaposlenih za doseganje višje izobrazbe od že dosežene;
- interno dodatno izobraževanje zaposlenih s
pomočjo različnih načinov in metod.
Pri izobraževanju pripravnikov v okviru programa pripravništva in pri strokovnih izpitih
pripravnikov je opazen ustrezen nivo znanja
pripravnikov, ki jim daje dobro osnovo za opravljanje
delovnih nalog.
Obseg formalnega izobraževanja delavcev na
fakultetah za pridobitev višje izobrazbe od že
dosežene je bil v zadnjih leti zelo velik. V veliki
meri je tolikšen obseg povezan z Pravilnikom o

srednja
65
410
214

skupaj
824
737
730

poklic.
30
24

pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v ZGS
(Ur. l. RS 5/94) in njegovo spremembami (Ur. l. RS
55/94). Posledica tega pravilnika je bila tudi ta, da
so bili napoteni na višješolski študij gozdarstva vsi
revimi gozdarji , ki konec leta 1994 niso imeli vsaj
IS let delovnih izkušenj.
Premiki na področju izobrazbene strukture ZGS
v zadnjih 8 letih so razvidni iz preglednice št. 2.
Največji premik je opazen na področju kadrov
z višjo izobrazbo in relativno tudi na področju
delavcev s podiplomsko izobrazbo (magistri,
specialisti) . Višješolski izredni študij gozdarstva
je do konca leta 2001 končalo 141 slušateljev, tem
pa se je pridružilo še 31 na novo zaposlenih
inženirjev gozdarstva. Število zaposlenih s srednjo
izobrazbo se je močno zmanjšalo. Omeniti
moramo, da zaposleni revirni gozdarji, ki so imeli
31.12.1994 15 let delovne dobe izpolnjujejo pogoje
za zasedbo svojega delovnega mesta, kljub temu,
da imajo le srednjo izobrazbo . Ta podatek je
potrebno upoštevati pri primerjavi sedanjega števila
delavcev s srednjo izobrazbo in številom sistemiziranih delovnih mest na ZGS s to stopnjo
izobrazbe.
Dobro informacijo o izobraževalnih potrebah
strokovnih delavcev lahko dobimo tudi iz analize
internega dodatnega izobraževanja na ZGS. Če
pregledamo podatke za zadnjih 5 let (1997- 2001)
ugotovimo, da ZGS izvede povprečno 215 različnih
izobraževalnih aktivnosti na leto, ki se jih udeleži
Gojenje in

Drugo
27%
G. gosp.
na rtovanje

12%

Informatika
8%

Grafikon 5: Deleži števila udeležencev
internega izobraževanja na ZGS po
posameznih strokovnih področjih v
zadnjih 5 letih.
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Grafikon 6:. Deleži posameznih oblik izobraževanja
sodelavcev pri tistih strokovnih sodelavcih, ki prenašajo
znanje v okviru ZGS (vir: anketa ZGS 1997)
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2.150 udeležencev. Strokovna področja izobraževanja so razvidna iz grafikona št. 5.
Naj več prizadevanj pri organizaciji izobra ževalnih aktivnosti za zaposlene na ZGS je
posvečenih gojenju in varstvu gozdov. Podoben
obseg ima tudi kategorija »drugo«, v katero spadajo
predvsem izobraževanja na področju komuniciranja
(z lastniki gozdov, sodelavci, javnostjo) in na
področju metod prenosa znanja na ciljne skupine.
Ostala strokovna področja so dokaj enakomerno
zastopana glede na število udeležencev.
Pri organizaciji izobraževanj za delavce se ZGS
naslanja na zunanje izvajalce in na lastne
izobraževalne kapacitete.
Izobraževanja na področju intenziviranja sodelovanja z lastniki gozdov in javnostjo in veščin
komuniciranja so bila v zadnjih letih pripravljena s
pomočjo organizacije FAO, zunanjih usposobljenih
izobraževalnih ustanov in s pomočjo Andragoškega
centra Slovenije. Sodelovanje med ZGS in ostalimi
omenjenimi partnerji še vedno poteka, saj je razvoj
stikov z lastniki gozdov, javnostjo in ostalimi
odločilnimi partnerji pri gospodarjenju z gozdovi
ena od strateških usmeritev ZGS.
Velik del izobraževanja delavcev izvede ZGS z
lastnimi izobraževalci. Izobraževanje sodelavcev je
vključeno v delovni proces povsod tam, kjer se
pokaže potreba. Po podatkih grafikona št. 3 redno
ali občasno izobražuje sodelavce nad 40% gozdarskih strokovnih delavcev. Oblike in načini
prenosa znanja pri teh delavcih so razvidni iz
grafikona št. 6.
Najpogosteje se uporabljajo izobraževalni
sestanki kot učinkovita metoda posredovanja znanja
ožjemu krogu sodelavcev. Predavanja in seminarji
pa so namenjeni širšemu krogu slušateljev. Potrebe
po znanju o metodah prenosa znanja so pri
strokovnih delavcih ZGS velike. Uporaba novih
spoznanj in širjenje znanja je učinkovita le ob
uporabi ustreznih načinov izobraževanja.
222
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ZAKLJUČEK

Potrebe po znanju v delovnem procesu ocenjujemo
na osnovi kvalitete dela in njegovih rezultatov. Pri
opredelitvi ovir za boljše delo je potrebno ločiti
ovire, ki so organizacijske narave od intelektualnih.
V splošnem velja, da zaključujejo gozdarski
strokovni delavci svoj formalni študij z zadostnim
obsegom znanja, ki pa ga je potrebno na določenih
področjih dodatno poudariti.
Današnji obseg nalog, ki jih opravlja ZGS
zahteva predvsem univerzalno izobraženega
gozdarskega strokovnjaka in celostni pristop pri
delu, ki je sodobna doktrina gospodarjenja z
gozdovi. Delavci ZGS, ki ob splošnem znanju
potrebujejo še specialna znanja, so dokaj enakomerno razporejeni po posameznih strokovnih
področjih, nekoliko več je informatikov in delavcev
v gozdnogospodarskem načrtovanju. Za vse
>)specialiste« je neprestano strokovno izobraževanje
na svojem področju nujno .
Izobraževalne potrebe zaposlenih strokovnih
delavcev na ZGS lahko opredelimo na osnovi več
pokazateljev od analize osebnega mnenja delavcev
do analize delovnih nalog in trendov pri izbiri
področij internega izobraževanja. Najbolj deficitarna področja znanja na tej osnovi so gojenje
gozdov, informatika, celostno razumevanje in
urejanje naravnega prostora ter stiki z lastniki
gozdov in javnostjo. Zaradi vse bolj pogostega
nastopanja strokovnih delavcev ZGS v vlogi
ponudnika znanja za lastnike gozdov, javnost in
sodelavce je izrednega pomena tudi dvig nivoja
znanja o metodah prenašanja informacij in
didaktičnih pristopih pri izvedbi izobraževalnih
aktivnosti.
V prihodnosti lahko pričakujemo še močnejši
družbeni pritisk na gozd kot vir cele palete
dobrin ob sočasno vse težjem ohranjanju
naravnega ravnotežja v njem. To pomeni tudi
večanje obsega nalog, ki bodo sodile v okvir
zadolžitev ZGS in posledično potrebo po
poglabljanju strokovnega znanja pri delavcih
ZGS. Poseben poudarek bodo vsekakor imela
znanja s področja celovitega varstva narave,
informacijske tehnologije, gozdne tehnike in
prilagajanja novim razsežnostim javnosti, ki jih
prinaša enotni evropski prostor.
Potrebe po znanju v gozdarstvu se nenehno
zadovoljujejo iz vseh treh oglišč trikotnika (študij raziskovalno delo -dodatno izobraževanje), ki smo
ga predstavili v uvodu, zato je potreben usklajen
razvoj vseh treh in neoviran dostop strokovnih
delavcev ZGS do vseh teh virov znanja.
GozdV 60 (2002) 4
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Stališča
Učinek redčenj

in odmevi

v bukovih sestojih na Brezovi Rebri

V 3. številki letošnjega Gozdarskega vestnika je objavljen
odmev mag. Franca Ferlina na moj članek z zgornjim
naslovom iz 2. številke, v katerem avtor polemizira z
nekate1imi ugotovitvami in uporabljenimi metodami.
Mag. Ferlin v svojem prispevku navaja, da je del
sestaja, ki sem ga obravnavala v svoji raziskavi (ploskev
Pl), 10 let starejši in rastiščno boljši od dela sestaja, ki ga
obravnavam kot neredčenega (ploskev P3). Iz ustnih virov
(revirni gozdar) ter starih gozdnogospodarskih načrtov
lahko izvemo, da je velika površina mlajših debeljakov,
ki sedaj predstavljajo osrednji del GGE Brezova reber,
nastala v istem času. Na golo so bile posekane velike
nepomlajene površine, ki so se prav kmalu naravno
obnovile in posledica so danes zelo kvalitetni skoraj čisti
bukovi sestoji. Upravičeno lahko sklepamo, da je starost
drevja na ploskvah, ki se nahajata slabih 200 narazen,
kronološko enaka. Mag. Ferlin nasprotnih dokazov ne
predstavi. Na ploskvi se drevje ni sekalo že od leta 1970
dalje, zato se tudi starosti drevja ni moglo ugotoviti. Prav
tako ni mogoče trditi, da obstajajo med posameznimi deli
sestaja rastiščne razlike, zaradi katerih primerjava ne bi
bila možna. Nobene raziskave ni bilo, ki bi ugotovila
rastiščno sposobnost bukovih rastišč po njihovih
subasociacijah.
Bralcem, ki ne poznajo GGE Brezova Reber, naj
pojasnim, da so bile v letu 1970 za potrebe seminarja
(izobraževanja delavcev) v oddelku 17 izločene 4 ploskve,
na vsaki pa izvedeno odkazilo z drugačno intenziteto
redčenja. Ker seminar ni bil zastavljen kot znanstveni
poskus, je bilo vzdrževanje ploskev (meritve, natančno
evidentiranje poseka in zaloge, obnavljanje oznak na
mejnih drevesih) prepuščeno delavcem TOZD Gozdarstvo
Straža. Motivacijo jim je dajalo močno zanimanje
gozdarske fakultete, domače in tuje javnosti. Mag. Ferlin,
ki neskromno sam sebi daje zasluge za mednarodno
priznanje, bi lahko omenil vsaj še tiste sodelavce g.
Piškurja, ki so bili ali so še v tem okolju aktivni precej
dlje časa, kot sta njegovi slabi dve leti delovnega staža v
TOZD Straža. Trditev, da je ploskev P2, kijo je v raziskavo
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Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ljubljana.
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Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih
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1994.
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Strategija izobraževanja zaposlenih v ZGS. 2001, Zavod
za gozdove Slovenije, Ljubljana.
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zajel mag.Ferlin (1988), šibko redčena, se mi zdi rahlo
pretirana. Šibko redčenje je bilo v njej izvedeno le ob
seminarju leta 1970, kasneje pa je bilo gospodarjenje
popolnoma enako kot v okolici.
Mag. Ferlin mi očita, da nisem analizirala relativnih
čistih dolžin debel. Kot znak, ki sem ga zajela v statistično
analizo (testi aritmetičnih sredin, variance. porazdelitve
ter diskiirninativna analiza) sem res uporabila absolutno
dolžino čistega debla, hkrati pa sem v tekstu pojasnila
tudi, da je relativni delež čistega debla v obeh ploskvah
enak, če obravnavamo vsa drevesa (55% od skupne višine
drevesa) in različen, če obravnavamo le drevesa v strehi
sestaja (54% na redčeni in 51% na neredčeni ploskvi).
Primerjav z rezultati mag. Ferlina iz leta 1988 v svojem
članku namenoma nisem izvajala, ker sva uporabila
različne objekte in metode dela, zaradi česar rezultatov
najinih raziskav ni možno direktno primerjati. Trditev,
da sem svoj statistično-metodološki pristop prevzela po
njegovi raziskavi, je nesmisel, saj je v članku iz l. 1988
premalo opisan, da bi ga lahko kdorkoli posnemal. Enak
postopek, ki sem ga uporabila sama, je opisal prof.
Anthony van Laar, ki je po mnenju večine gozdarskih
raziskovalcev najuglednejši statistik, v Biometrische
Methoden in der Forstwissenschaft (Munchen 1979).
Disk.Iiminativno anaJizo je uporabil prav za primerjavo
dveh sestojev, zato trditev mag. Ferlina, da statistična
primetjava na sestojni ravni ni mogoča, ne vzdrži.
Mag. Ferlin mi očita tudi preveč podrobno opisovJl1ie
postopkov statističnih izračunov in obrazcev, kar je sicer
stvar okusa vsakega avtorja. Moja presoja je pač bila, da
je to zaradi znanstvene korektnosti potrebno, saj se s tem
odpravi dvom, katera metoda je bila v raziskavi
uporabljena.
Katarina

Celič

Opravičilo

Pomotoma je bila v GV št. 2, v članku Učinek redčenj v
bukovih sestojih na Brezovi Rebri, objavljena kot slika 8 ista
fotografija kot pod sliko 4.
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Kadri in izobraževanje
Izobraževanje na področju gozdarstva pri Kmetijsko gozdarski
zbornici slovenije
1

UVOD

b) na kmetijsko gozdarskih zavodih:

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je
bila ustanovljena na podlagi Zakona o kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ), ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel 20. maja
1999. Eno leto pozneje je zbornica tudi dejansko
pričela s svojim delom.
Naloge KGZS so opredeljene v zakonu in med
njimi so tudi izobraževalne naloge na področju
kmetijstva in gozdarstva.

2

NALOGE ZBORNICE NA
PODROČJU IZOBRAŽEVANJA

2. 1 Izobraževanje

članov

KGZS

2. l. 1 KGZS je na osnovi zakona o KGZS dolžna:
- skrbeti za poklicno izobraževanje in izvajati
strokovno usposabljanje svojih članov
-podpirati in pospeševati sodelovanje kmetijskih
in gozdarskih izobraževalnih in raziskovalnih
organizadj s kmetijskimi in gozdarskimi obrati
2. l. 2 Na področju gozdarstva načrtuje KGZS
naslednja izobraževanja:
- varno delo z motorno žago
-vzdrževanje motorne žage
- varno delo s traktorjem
- krojenje lesa
-druga specialna usposabljanja pomembna za
gospodarjenje z gozdom.
Izobraževanja bodo vključevala tudi poklicno
usposabljanje za tiste člane, ki bodo želeli opravljati
delo tudi v tujem gozdu (izpolnjevanje minimalnih
pogojev za delo v gozdu).
Letno načrtujemo cca 80 izobraževanj, na katerih
bi predvidoma letno usposobili 1.500 lastnikov
gozdov.

2. 2

Izobraževanje zaposlenih v KGZS

2. 2. 1 V KGZS načrtujemo zaposlitev
70 gozdarskih strokovnjakov in sicer:
a) na

zborničnem

uradu 2 (dva):

-vodja sektorja za gozdarsko svetovanje in vodja
oddelka za koordinacijo svetovanja
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- 8 (osem) vodij oddelkov za gozdarsko svetovanje
- 60 (šestdeset) terenskih gozdarskih svetovalcev.

2. 2. 2 Predvidena izobrazbena struktura zaposlenih:
- 40 (štirideset) z univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo
-30 (trideset) z višješolsko gozdarsko izobrazbo.
Izobraževanje zaposlenih v KGZS bo potrebno
na področju:
- zbornične in gozdarske zakonodaje
- pridobitve licence svetovalca
-gozdarske mehanizacije in tehnologije
-programov »PHARE« in »SAPARD«
- vseh drugih programov, ki bodo v intel.'esu
članov KGZS.

3

POVZETEK

V KGZS seveda ne moremo predstaviti trenutnega
stanja na področju izobraževanja lastnikov gozdov
in zaposlenih v gozdarski službi, saj ta služba še ni
pričela z delom. Zakon o KGZS sicer predpisuje,
da bi morali v kmetijsko gozdarskih zavodih v šestih
mesecih po konstituiranju zbornice organizirati
dejavnost izobraževanja in prosvetljevanja lastnikov
gozdov, vendar po skoraj dveh letih delovanja
zbornice ni bilo mogoče zagotoviti pogojev za
ustanovitev in začetek delovanja gozdarske
svetovalne službe.
Dejavnost izobraževanja lastnikov gozdov je do
sedaj opravljal in jo še vedno opravlja Zavod za
gozdove Slovenije.
Zbornica bo to dejavnost razvijala in širila tudi
na področja, ki sicer niso v javnem interesu. Največ
pozornosti pa bo tudi v bodoče potrebno posvetiti
usposabljanju za varno delo v gozdu, saj se pri delu
v gozdu zgodi vse preveč nesreč.
Da bi načrtovane dejavnosti lahko dovolj
kvalitetno opravljali bo potrebno ob ustanovitvi
službe izbrati primerne gozdarske strokovnjake in
jim tudi kasneje zagotoviti perm~nentno in
kvaliteto o izobraževanje.
Vodja sektorja za gozdarsko
svetovanje pri KGZS
Jože Jeromel, ing. gozd.
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Kadri in izobraževanje
Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija
a Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
akultete, zagovarjanih v letu 2001
KONEČNIK, Katja in ZAPLOTNIK, Vanja

PRAGOZDNI REZERVAT STRMEC - RAZISKAVE ZGRADBE NARAVNEGA GOZDA IN
PRIMERJAVA IZBRANTI-1 METOD. -Ljubljana
2001, XV, l07 str., 44 virov
Mentor: doc. Diaci Jurij, recenzent doc. Hladnik
David, datum zagovora: 7. 2. 2001
FINK, Tina
OPREDELITEV IN ZNAČILNOSTI VAROVALNIH GOZDOV V SLOVENIJI.- Ljubljana,
2001, VIII, 72 str., 28 virov
Mentor: doc. Bončina Andrej, recenzent doc.
Pirnat Janez, datum zagovora: 7. 2. 2001
GORŠE, Klemen
NARAVNO POMLAJEVANJE V SMREKOVIH
KULTURAH NA ROGU.- Ljubljana, 2001, X, 56
str., 23 virov
Mentor: doc. Diaci Jmij, recenzent: doc. Bončina
Andrej, datum zagovora: 26. 4. 2001
VILHAR, Urša
PESTROST TIPOV EKTOMIKORIZE NA NARAVNEM MLADJU SMREKE NA POKLJUKI.
- Ljubljana, 2001, VIII, 72 str., 56 virov
Mentor: doc. Kraigher Hajka, recenzent: doc.
Jurc Maja, datum zagovora: 22. 6. 2001
POLANC, Janez
KARAVANŠKA JELENJAD IN PROUČEVANJE
NJENEGA ŠIRJENJA. -Ljubljana, 2001, X, 85 str.,
36 virov
Mentor: prof. Adamič Miha, recenzent: prof.
Kotar Marijan, datum zagovora; 2. 7. 2001
KRIŽ, Andrej
OCENA TRENDOV ŠTEVILČNOSTI RISA PO
NASELITVI NA KOČEVSKEM IN NJEGOV
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VPLIV NA POPULACIJO PARKLJASTE DIVJADI V GOJITVENEM LOVIŠČU MEDVED.
-Ljubljana, 2001, XI, 80 str., 39 virov
Mentor: prof. Adamič Miha, recenzent: prof.
Kotar Marijan, datum zagovora: 28. 9. 2001
ŠEBENIK, Domen
ANALIZA ZARAŠČANJA V OBMOČNI ENOTI
SEŽANA.- Ljubljana, 2001, X, 48 str., 14 virov
Mentor: doc. Bončina Andrej, recenzent: prof.
Anko Boštjan, datum zagovora: 9. 11. 2001
COLARIČ, Tinca

ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRED SNEŽNIMI
PLAZOVI V OBČINI TRŽIČ. -Ljubljana, 2001,
IX, 79 str., 35 virov
Mentor: doc. Horvat Aleš, recenzent: doc.
Potočnik Igor, datum zagovora: 9. 11. 2001
ZALOKAR, Klemen
PRIMERNOST KONTROLNE VZORČNE METODE ZA SPREMLJAVO RASTI IN RAZVOJA
GOZDOV V GE POKLJUKA. - Ljubljana, 2001,
XI, 86 str., 13 virov
Mentor: prof. Kotar Marijan, recenzent: doc.
Bončina Andrej, datum zagovora: 30. 11. 2001
JARNI, Kristjan
PREGLED OGRAJENIH GOZDNIH POVRŠIN
ZA ZAŠČITO PRED DIVJADJO NA KOČEV
SKEM Z ANALIZO VEGETACIJE NA PRJMERU
OGRAJE TRNOVEC. -Ljubljana, 2001, IX, 58 str.,
48 virov
Mentor: doc. Bončina Andrej, recenzent: doc.
Diaci Jurij, datum zagovora: 21. 12. 2001
Pregled pripravili mag.
Teja Koler-Povh
in Polona Peršuh
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Kadri in izobraževanje
Pregled diplomskih nalog diplomantov višješolskega
strokovnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire Biotehniške fakultete, zagovarjanih v letu 2001
ERŽEN, Davorin
ANALIZA ZARAŠČANJA V GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI CERKNO. - Ljubljana, 2001, XI,
63 str., 24 virov
Mentor: Bončina Andrej, recenzent: Pirnat Janez,
datum zagovora: 20. 3. 2001
RUPNIK, Andrej
UČINKI SPRAVILA LESA Z ŽIČNICO SYNCROFALKENA TOLMINSKEM.-Lubljana, 2001,
IX, 56 str., 9 virov
Mentor: Košir Boštjan, recenzent: Winkler iztok,
datum zagovora: 20. 3. 2001

PRIMOŽIČ, Jože

ZGORNJA GOZDNA MEJA NAD LIPANCO V
JULIJSKill ALPAH.- Ljubljana, 2001, VII, 64 str.,
22 virov
Mentor: Kotar Marij an, recenzent: Robič Dušan,
datum zagovora: 4. 6. 2001
VESEL, Aleš

ŠTUDIJ ČASA IN UČINKOV PRI SPRAVILU
LESA S TRAKTORJEM MASSEY FERGUSON
4245 . -Ljubljana, 2001, IX, 83 str., 28 virov
Mentor: Košir Boštjan, recenzent: Winkler Iztok,
datum zagovora: 20. 3. 2001

UGOTAVLJANJE MEHANSKIH POŠKODB
DREVJA ZARADI PRIDOBIVANJA LESA V
GE ČEMŠENIK-KOLOVRAT, GE MOKERC IN
GE RAVNIK.- Ljubljana, 2001, VIII, 42 str., 23
virov
Mentor: Košir Boštjan, recenzent: Krč Janez,
datum zagovora: 26. 6. 2001

ČEBOKELJ, Jože

ŠMAJDEK, Karl

BAJC, Sebastijan

IZOBRAŽEVALNI INTERESI LASTNIKOV
GOZDOV NA OBMOČJU GOZDNOGOSPODARSKE ENOTE ČRNI VRH. - Ljubljana, 2001, VII,
57 str., 5 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Košir Boštjan,
datum zagovora: 20. 3. 2001
MALNAR, Zlatko
SOLASTNIKI GOZDOV KOT SPECIFIČNA
LASTNIŠKA KATEGORIJA V GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI DRAGA. -Ljubljana, 2001, X,
45 str., 4 vire
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Bončina
Andrej, datum zagovora: l. 6. 2001
POJE, Branko

VPLIV RDEČEGA SRCA PRI BUKVI V FITOCENOZAH ASOCIACIJ LAM/O ORVALEFAGETUM IN CARDAMINI SAVENS/-FAGETUM
NA KVALITETO LESA. -Ljubljana, 2001, VII, 66
str., 7 virov
Mentor: Kotar Marijan, recenzent: Accetto
Marko, datum zagovora: 2. 7. 2001
HROVATIČ, Vladimir

DIVJI PRAŠIČ (SUS SCROFA L.) LOVSKOGOSPODARSKI VIDIKI V CELJSKEM LOVSKOGOJITVENEM OBMOČJU.- Ljubljana, 2001,
IX, 70 str., 20 virov
Mentor: Adamič Miha, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 2. 7. 2001

RAZŠIRJENOST DOMNEVNO AVTOHTONE
SMREKE ( PICEA ABIES (L.) KAR ST.) TER
NJENGOSPODARSKI POMEN V ENOTI DRAGA.- Ljubljana, 2001, VliL 45 str., 16 virov
Mentor: Benčina Andrej, recenzent: Accetto
Marko, datum zagovora: 26. 4. 2001

NAČRT ZA KASJAKOVO GOZDNO POSEST.
-Ljubljana, 2001, IX, 40 str., 9 virov
Mentor: Benčina Andrej, recenzent: Winkler
Iztok, datum zagovora: 4. 7. 2001

ŠTRUCELJ, Andrej

VEBER, Simona

POZNAVANJE IN URESNIČEVANJE PRAVIC IN
OBVEZNOSTI LASTNIKOV GOZDOV PRI

PRIMERJAVA MED POSLOVANJEM SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA IN DRUŽBE Z OME-
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GOSPODARJENJU Z GOZDOM. -Ljubljana,
2001, XII, 60 str., 8 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Bončina
Andrej, datum zagovora: 26. 4. 2001

PREGL, Drago

j
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Kadri in izobraževanje
JENO ODGOVORNOSTJO. -Ljubljana, 2001, VII,
45 str., 8 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Bizjak Franc,
datum zagovora: 4. 7. 2001

JELENČIČ, Miro
SOCIALNOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI
LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU GOZDNEGA REVIRJA ČRNI DOL.
-Ljubljana, 2001, IX, 69 str. , 7 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent : Benčina
Andrej, datum zagovora: 27. 8. 2001
LESNIK, Dušan
ODPIRANJE GOZDNEGA PREDELA POD
GLOBOKARJEM V GGE LOBNICA. -Ljubljana,
2001, IX, 41 str. , 7 virov
Mentor: Potočnik Igor, recenzent: Winkler Iztok,
datum zagovora: 27. 8. 2001
ŠTRBAC, Dragan
VPLIV INDUSTRIJE NA GOZDOVE V KATASTRSKI OBČINI TRBOVLJE. - Ljubljana, 2001,
VIII, 59 str., 28 virov
Mentor:Pirnat Janez, recenzent: Hladnik david,
datum zagovora: 28. 9. 2001
ERJAVEC, Jože
VLOGA PARKOVNIH GOZDOV V ZDRAVILIŠČU ROGAŠKA SLATINA. - Ljubljana, 2001,
IX, 57 str., 37 virov
Mentor: Anko Boštjan, recenzent: Pirnat Janez,
datum zagovora: 28. 9. 2001

JAN, Jože
IZVAJANJE GOZDNOGOJITVENIH DEL V
ZASEBNIH GOZDOVIH. - Ljubljana, 2001 , VII,
41 str., 22 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 28 . 9. 2001
ZUPANIČ, Boris

PROIZVODNA SPOSOBNOST RASTIŠČ BUKOVIH GOZDOV CASTANEO-FAGETUM IN
VICIO OROBOIDI-FAGETUM V PESNIŠKI
DOLINI. -Ljubljana, 2001 , XI. 75 str., 14 virov
Mentor: Kotar Marijan, recenzent: Accetto
Marko, datum zagovora: 28. 9. 2001
LOGAR, Janez
AGRARNA SKUPNOST IN NASTANEK KMEČ
KE GOZDNE POSESTI V ŠEMBDAH. -Ljubljana,
2001 , VII, 55 str., 7 virov
GozdV 60 (2002) 4

Mentor: Winkler Iztok, recenzent:
Andrej, datum zagovora: 5. 10. 2001

Benčina

JANEŠ, Branko
GOSPODARSKI NAČRT ZA GOZDNO POSEST
VERDERB.- Ljubljana, 2001, IX, 53 str., 5 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Benčina
Andrej, datum zagovora: 5. 10. 2001
BlLIČIČ, Radko

VOLK IN DRUGE ZVERI TER PARKLJASTA
DIVJAD V BELI KRAJINI. -Ljubljana, 2001, X,
44 str., 18 virov
Mentor: Adamič Miha, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 26. 10. 2001
RECEK, Igor
VESEL, Zdravko
GOSPODARJENJE IN SOCIALNO-EKONOMSKE ZNAČILNOSTI ZASEBNIH LASTNIKOV
GOZDOV NA OBMOČJU KOČEVSKE REKE.
-Ljubljana, 2001, VIII, 45 str., l1 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Kotar Marijan.
datum zagovora: 26. 10. 2001

SARJAŠ, Andrej
GOZDNOGOJITVEN! PROBLEMI V MURSKI
ŠUMI.- Ljubljana, 2001, IX, 52 str., 8 virov
Mentor: Kotar Marijan, recenzent: Adamič Miha,
datum zagovora: 26. 10. 2001
MIHEVC, Matjaž
STANJE GOZDNIH CEST IN POTREBNA VIŠINA SREDSTEV ZA NJIHOVO VZDRŽEVANJE
V OBČINI ŽIRI.- Ljubljana, 2001, XIII, 54 str., 10
virov
Mentor: Potočnik Igor, recenzent: Winkler Iztok,
datum zagovora: 26. 11. 2001
VERLIČ, Andrej

LASTNOSTI IZOLATOV KOSTANJEVEGA
RAKA (CRYPHONECTRIA PARASITICA) IZ
OSREDNJE SLOVENUE. - Ljubljana, 2001, VIII,
56 str., 24 virov
Mentor: Jurc Maja, recenzent: Pohlevn Franci,
datum zagovora: 26. 11. 2001

TURK, Matjaž
SOCIALNO EKONOMSKE ZNAČILNOSTI
LASTNIKOV ZASEBNIH GOZDOV NA OBMOČJU GOZDNEGA REVIRJA POŽARJE.
-Ljubljana, 2001, lX, 45 str., 7 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 26. 10. 2001
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Kadri in izobraževanje

KLANČNIK, Avgust

---

POŠKODBE DREVJA ZARADI PRIDOBIVANJA
LESA V ZASEBNIH GOZDOVIH REVIRJA
SELA PRI KAMNIKU.- LjubUana, 2001, VITL 42
str., 13 virov
Mentor: Košir Boštjan, recenzent: Potočnik Igor,
datum zagovora: 26. 11 . 2001
BALIGAČ, Andrej

ANALIZA IZLOČANJA SESTOJEV PRI GOZDNOGOSPODARSKEM IN DETAJLNEM NAČRTOVANJU NA PRIMERU ENOTE GORIČKO
IL- Ljubljan, 2001 , X, 56 str., 6 virov
Mentor : Benčina Andrej, recenzent: Kotar
Marijan, datum zagovora: 30. 11. 2001

REPNIK, Milko
LASTNINSKE SPREMEMBE IN NJIHOV VPLIV
NA GOSPODARJENJE Z GOZDOVI V KA TASTRSKI OBČINI SMOLNIK NA POHORJU.
-Ljubljana, 2001 , VII, 55 str., 27 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 30. ll. 2001

KRULIČ, Branko
RAZVOJ BIVŠIH AUERSPERGOVIH GOZDOV
V GOSPODARSKI ENOTI GRČARICE V ZADNJEM STOLETJU. -Ljubljana, 2001, X, 61 str., 15
virov
Mentor: Bončina Andrej, recenzent: Kotar
Marijan, datum zagovora: 30. 11. 2001

BAH, Milan
SKORŠ (SORBUS DOMESTICA L.) IN BREK
(SORBUS TORM!NALIS (L.) CRANIZ) V OSRČJU
KOZJANSKEGA. -Ljubljana, 2001 , X, 53 str., 8
vjrov
Mentor: Kotar Marijan, recenzent: Brus Robert,
datum zagovora: 30. 11. 2001

STARIČ, Roman
ANALIZA POPISOV OBJEDENOSTI GOZDNEGA MLADJA V OE BREŽICE. - Ljubljana,
2001, X, 47 str., 13 virov
Mentor: Adamič Miha, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 30. 11. 2001
MLINARIČ, Zlatko

ANALIZA. IZLOČANJA SESTOJE V PRI
GOZDNOGOSPODARSKEM IN DETAJLNEM
NAČRTOVANJU NA PRIMERU JUGOVZHOD228
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NEGA POHORJA. -Ljubljana, 2001, X, 59 str., 8
virov
Mentor: Benčina Andrej, recenzent: Hladnik
David, datum zagovora: 30. 11. 2001
PEČKO, Alojz

SOCIALNOEKONOMSKE ZNAČILNOSTI
ZASEBNIH LASTNIKOV GOZDOV V K.O .
RUTA IN KO . ČINŽAT.- Ljubljana, 2001, X , 93
str., 8 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Krč Jane z,
datum zagovora: 30. 11 . 2001

VILIC, Sašo
UGOTAVUANJE STANJA GOZDNEGA ROBA
V K.O. TOPLICE. - LjubUana, 2001, XIV, 75 str.,
20 virov
Mentor: Hladnik David, recenzent: Benčina
Andrej, datum zagovora: 30. 11. 2001
BRUMEC, Aleksander
ANALIZA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI V
GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI ŠENTILJ.
-Ljubljana, 2001, IX, 48 str., 7 virov
Mentor: Benčina Andrej, recenzent: Winkler
Iztok, datum zagovora : 21. 12. 2001

GORJAK, Saša
POIZKUS GOJENJA OSTRIGARJA ( PLEUROTUS SP.) NA SUBSTRATIH IGLAVCEV ZA
BIOLOŠKO ZATIRANJE PATOGENIH GLIV.
- Ljubljana, 2001, XI, 63 str., 27 virov
Mentor: Jurc Maja, recenzent: Vodnik Dominik,
datum zagovora : 21. 12. 2001

ŽUPAN, Ciril
NAČRT ZA CESTNIKOVO GOZDNO POSESTLjubljana, 2001, IX, 49 str., 9 virov
Mentor: Benčina Andrej , recenzent Winkler
Iztok, datum zagovora: 21. 12. 200 l

ROZMAN, Boštjan
NAVADE LASTNIKOV GOZDOV V GOZDNI
PROIZVODNJI, PRIMER VASI SKOMARJE IN
RESNIK. - Ljubljana, 2001, VIII, 40 str., 4 virov
Mentor: Winkler Iztok, recenzent: Košir Boštjan,
datum zagovora: 21. 12. 2001

CIGAN, Jožef
ANALIZA USPEŠNOSTI UČNE POTI
TROMEJNIK. -Ljubljana, 2001, X, 47 str. , 10 virov
Mentor: Anko Boštjan, recenzent: Pirnat Janez,
datum zagovora: 21. 12. 2001
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KOS, Zoran
OGLARJENJE V GOZDNOGOSPODARSKI
ENOTI DOLE.- Ljubljana, 2001, VIII, 28 str., 9 virov
Mentor: Košir Boštjan, recenzent: Krč Janez,
datum zagovora: 21. 12. 2001
VEČKO, Boris

STANJE GOZDNIH CEST IN POTREBNA
VIŠINA SREDSTEV ZA NJIHOVO VZDRŽEVANJE V REVIRJU STROJNA.- Ljubljana, 2001,
IX, 49 str., 8 virov
Mentor: Potočnik Igor, recenzent: Košir Boštjan,
datum zagovora: 21. 12. 2001
REBOLJ, Boštjan
ŠTUDIJ TEHNOLOŠKIH IN EKONOMSKIH
MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA LESA NA ANKOVI
POSESTI. -Ljubljana, 2001. VII, 44 str., 21 virov
Mentor: Krč Janez, recenzent: Košir Boštjan,
datum zagovora: 21. 12. 2001
PERKO, Marko
KRONOLOGIJA POJAVLJANJA TER VPLIV
NAJPOMEMBNEJŠIH ABIOTSKIH IN BIOTSKIH DEJAVNIKOV NA UMETNO OSNOVANE
SMREKOVE SESTOJE V GE PLANINA . Ljubljana, 2001 , VIII , 43 str., 22 virov
Mentor: Jure Maja, recenzent: Anka Boštjan,
datum zagovora: 21. 12. 2001
AHEJ, Igor
POSKUS UMETNE OBNOVE S SETVIJO V
ZATRAVLJENIH ALTIMONTANSKIH SMREKOVJIH NA POHORTIJ. - Ljubljana, 2001, VIII,
56 str., 17 virov
Mentor: Robič Dušan, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 24. 12. 2001
JAZBEC, Marko
ANALIZA GOSPODARJENJA IN RAZVOJA
GOZDOV V LOČNICI (GE ŠMARJE).- Ljubljana,
2001 , X, 57 str., 11 virov
Mentor: Bončina Andrej, recenzent: Kotar
Marijan, datum zagovora: 24. 12. 2001
KENDA, Marko
GARTNER, Roman
SPONTANO ZARAŠČANJE OPUŠČENE SENOŽETI S SMREKO (PICEA AB/ES (L.) KARSTEN)
NA KAVAČINOVI SENOŽETI NAD VASJO
POREZEN.- Ljubljana, 2001, IX, 77str., 18 virov
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Mentor: Robič Dušan, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 24. 12. 2001

KOPUŠAR, Karli
VIDOVIČ, Janko
PROIZVODNA SPOSOBNOST RASTIŠČ BUKOVIH GOZDOV V HALOZAH.- Ljubljana, 2001,
IX, 82 str., 24 virov
Mentor: Kotar Marijan, recenzent: Accetto
Marko, datum zagovora: 24. 12. 2001
ŠKORJANC, Vinko
STANJE GOZDNJH CEST IN POTREBNA SREDSTVA ZA NJIHOVO VZDRŽEVANJE V GOSPODARSKI ENOTI ROGAŠKA SLATINA .
-Ljubljana, 2001, VIII, 41 str., 15 virov
Mentor: Potočnik Igor, recenzent: Winkler Iztok,
datum zagovora: 24. 12. 2001
BIZJAK, Robert
EKONOMIKA PANJEVSKEGA GOSPODARJENJA Z ROBINJO.- Ljubljana, 2001 , X , 50 str.,
14 virov
Mentor: Winkler lztok, recenzent: Kotar Marij an,
datum zagovora: 24. 12. 2001
HAUPTMAN~

Andrej

USTREZNOST GOSPODARJENJA S SRNJADJO
V LOVSKO GOJITVENEM BAZENU KOZJAK V
LETlli 1991-2000.- Ljubljana, 2001, VIII, 60 str.,
19 virov
Mentor: Adamič Miha, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 24. 12. 2001
PETELINEK, Štefan
GAMS (RUPICAPRA RUPICAPRA L. 1758) NA
KONJIŠKI GORI.- Ljubljana, 2001, X, 52 str. , 14
virov
Mentor: Adamič Miha, recenzent: Kotar Marijan,
datum zagovora: 24. 12. 2001

BLATNIK, Tone
MEDVED NA OBMOČJU DOBREPOLJSKOSTRUŠKE DOLINE. -Ljubljana, 2001, X, 53 str.,
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Delegacija Združenja za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici
Slovenije na obisku v Srbiji
V času od 20. do 23. maja 2002 se je na povabilo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno
gospodarstvo Srbije ter Javnega podjetja Srbijašuma
na delovnem obisku v Srbiji mudila delegacija
slovenskih gozdarskih gospodarstvenikov. S tem
smo vrnili obisk srbske delegacije, ki je obiskala
Slovenijo lani jeseni.
Cilj obiska je bil posredovanje slovenskih
izkušenj pri privatizaciji gozdarstva, seznanitev z
dosežki srbskih gozdarjev, predstavitev možnosti
izobraževanja srbskih managerjev v slovenskih
podjetjih in proučitev delovanja srbskih nacionalnih
parkov.
Delovni obisk smo začeli v Somboru, kjer so nam
pokazali način gospodarjenja s topolovimi plantažami in gozdnimi sestoji hrasta. S topoplovimi
plantažami gospodarijo zelo intenzivno, les pa gre
dobro v prodajo. Hrastovi sestoji so zelo dobro
negovani. Pomemben del prihodkov ustvarijo z
lovom, s katerim se tudi strokovno precej ukvarjajo.
Večerna razprava na temo lova, na kateri so
sodelovali vsi pomembnejši ljudje s področja lova
v Srbiji, je pokazala, da gre za zelo zahtevno
tematiko.
Naslednji dan smo si v Beogradu ogledali tovarno
IMT, kjer nam je direktor tovarno predstavil in orisal
smeri razvoja. Kljub reorganizaciji, ki so jo pravkar
zaključili, smo ugotovili, da jih čaka še veliko dela,
če želijo obstati na zahtevnem globalnem trgu
kmetijske mehanizacije. Zlasti bodo morali
izboljšati način prodaje svojih izdelkov.
Na sedežu Javnega podjetja Srbijašuma, ki
domuje v novi impozantni stavbi sredi Beograda,
smo se pogovarjali o gozdarstvu, gozdarski
zakonodaji, in privatizaciji v gozdarstvu. Srbski
kolegi so se odločili za spremembe. Pestijo jih zlasti
neracionalna organizacija, težave na lesnem tržišču
in pomanjkanje državnega denarja za vlaganja v
gozdove. Mislim, da se nekako bojijo smelih in
odločnih korakov, zlasti jih plaši privatizacija. Srbski
zakoni trenutno na dovolijo privatizacije javnih
podjetij. Zaznali smo tudi težnje, da bi se vojvodinski
del podjetja osamosvojil.
Tretjega dne srno obiskali gozdno gospodarstvo
Despotovac 'in Rasina južno od Beograda. Srbski
kolegi so sicer previdno oporekali skupinsko
postopnernu gospodarjenju z bukvijo na bukovih
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Slovenci na vrhu Kopaonika (Foto: mag: Ljubo Čibej)
rastiščih

in zagovarjali oplodno sečnjo. Med
slovenskimi kolegi je ta ugotovitev naletela na
odobravanje in popolno strinjanje.
Srbski gozdarji imajo relativno veliko dobro
vzdrževanih nastanitvenih objektov v gozdovih. To
jim seveda povzroča nepotrebne stroške, vendar se
objektov kar tako ne želijo odreči. Še več! Postavljajo
še nove manjše, ki so namenjeni zlasti razvedrilo.
Veliko gozdnih gospodarstev ima tudi svoj lov z
oborami.
V samostanu Ravenica so nam poleg arisa
zgodovine in poslanstva samostana odprli tudi krsto
s posmrtnimi ostanki cara Lazara, ki je za srbsko
narodno zgodovino posebna svetinja. To naredijo
samo ob posebnih priložnostih in gostom s tem
izkažejo posebno čast. V samostanu, kjer nas je
sprejela tudi voditeljica samostana, smo občutili nek
poseben mir. Nikakor ga nismo mogli povezati z
vojnimi grozotami, ki so v zadnjem destletju pestili
Balkan.
Zvečer smo prispeli v Nacionalni park Kopaonik,
ogromen kompleks narave, ljudi in turizma. Prav
gotovo takšnega v tem koncu nismo pričakovali.
GozdV 60 (2002) 4

Gozdarstvo v

času

Nekoliko nas je spominjal na naše Poholje. Park in
uprava parka, ki jo vodi mlad gozdarski inženir, se
v celoti samoflnacira. Po tej plati gre za zgled, ki
bi ga kazalo posnemati. Pri nas namreč protagonisti
parkovnega gi banja hlepijo zlasti po denarju
obubožanega državnega proračuna.
Naš obisk pri srbskih kolegih smo zaključili z
vzponom na najvišji vrh Kopaonika in pri tem
prestopili tudi mejo s Kosovom.
Srbsko gozdarstvo uživa relativno veliko avtonomijo znotraj družbe, zaposleni imajo po naši oceni
nadpoprečen osebni in družbeni standard. Racionalizacija, reorganizacija, morda celo privatizacija, bo
prizadela zlasti slednjega. Vpliv javnosti na gozdarstvo se bo gotovo povečal. Gozdarstvo bo moralo
zdržati ta pritisk. Pri tem bo zelo pomembno ime,
ki si ga je gozdarstvo ustvarilo v družbi. Pravijo, da

in prostoru

ni najboljše. To bo poleg drugih velikokrat
špekulativnih interesov glavna ovira za uspešno
reorganizacijo.
Ocenjujemo, da je navezovanje stikov z gozdarji
JV Evrope, ki je tudi v programu našega Združenja,
koristno za obe strani tako s strokovnega kot s
poslovnega vidika. Naša podjetja, nekatera celo z
ustanavljanjem podjetij v Srbiji, že poskušajo s
prodorom na ta zahtevni in po marsičem specifičen
trg.
Na koncu bi se rad zahvalil zlasti pomočniku
ministra (pri nas državni sekretar) g. Aleksandru
Vasiljevicu, mag. Draganu Nonicu z gozdarske
fakultete, njunim kolegom in Javnemu podjetju
Srbijašume za odlično organizacijo.
Dr. Darij

Krajčič

Društvene vesti
Poročilo

o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije
v zadnjem letu dni
Dobro leto dni je minilo, kar je bilo izvoljeno novo
vodstvo ZGDS. Že ob izvolitvi smo vedeli, da nas
ne čaka prav prijetno delo, da bo tako težavno pa si
vsaj sam nisem predstavljal. Katastrofalne finančne
razmere so zahtevale korenite racionalizacije in novo
obliko delovanja. Sredi leta 2001 je najprej prenehala
zaposlitev uredniku Gozdarskega vestnika. Delo na
urejanju je nadaljeval po pogodbi. Vendar to ni bilo
dovolj, dolgovi so zahtevali nove racionalizacije. V
decembru 2001 smo se sporazumno dogovorili za
prekinitev zaposlitve s poslovno sekretarko ga. S.
Blaj, ki je bila na čakanju do junija 2002, ko ji je
delo pri ZGDS prenehalo.
Za ·obstoj Gozdarskega vestnika in ZGDS so bile
nujne še nove racionalizacije. Ker z g. B. Urankarjem
nismo dosegli dogovora o sklenitvi pogodbe za
urejanje Gozdarskega vestnika letnika 2002, smo se
po prvi številki letnika 2002 z njim razšli. Pretežni
del dela pri pripravi Gozdarskega vestnika je
prevzela tiskarna s svojimi sodelavci (tisk,
oblikovanje, tehnično urejanje, lektoriranje). V ceni
3.920.000 SIT za letnik 2002 je poleg prej naštetih
postavk vključeno tudi uredniško delo (30.000 SIT/
zvezek). K tej številki je potrebno dodati še DDV. V
primerjavi s preteklim letom so se stroški znižali za
GozdV 60 (2002) 4

približno četrtino. Začasno je uredniško delo prevzel
predsednik ZGDS. Urednik skupaj z uredniškim
odborom skrbi za izbor prispevkov, urednik pa še
poskrbi za recenzije, GDK in prevode ter lekture
prevodov, usklajuje delo z tehničnim urednikom in
oblikovalcem ter opravi pregled in korekture pred
tiskorn. Gozdarski vestniki št. 2, 3 in 4/2002 so že
izšli v tovrstni organizaciji.
Za vodenje poslovnih knjig, sestavljanje poročil
in zbiranje podatkov, izstavljanje računov, obračun
honorarjev in potnih stroškov, prevzem pošte,
evidence naročnikov srno se pogodbeno dogovorili
s firmo DIDAS Ljubljana d.o.o., kije že doslej vodila
za ZGDS poslovne knjige in sestavljala bilance.
Cena je 100.000 SIT mesečno + DDV.
Z Zavodom za gozdove Slovenije smo se
dogovorili za dostop do poštnega predala
Gozdarski.vestnik@gov.si, ki se nahaja na lokalnem
omrežju Zavoda.
Predsednik ZGDS je praviloma prisoten v pisarni
na Večni poti 2, vsako sredo med 10 in 12 uro.
Sodim, da so tako dani osnovni pogoji (čeprav
ne idealni) za delovanje ZGDS.
Kaj smo v tem letu poleg vseh mogočih in
nemogočih racionalizacij sploh še počeli?
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Društvene vesti
Proti koncu leta 2001 je izšel v 200 izvodih
LEXICON SILVESTRE, ki je plod aktivnega dela
terminološke komisije.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije
smo izdali GOZDNI BONTON. Projekt je finančno
podprlo MKGP.
V maju 2002 je v 5.000 izvodih izšla knjigaM.
Medveda in B. Koširja VARNO DELO PRI SEČNJI
v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in
Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
Skupno z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo
pripravili posvetovanje o ogroženih živalskih vrstah,
prispevki pa so bili objavljeni v tematski številki
Gozdarskega vestnika 7-8/2001 , pa tudi v številkah
9 in 10/2001.
Decembra 2001 srno pripravili okroglo mizo
Organiziranost in perspektive slovenskega gozdarstva.

Skupno z Gozdarskim društvom Postojna smo v
aprilu 2002 organizirali posvetovanje o izobraževanju v gozdarstvu , prispevki pa so objavljeni v
tematski številki Gozdarskega vestnika 3/2002,
nekaj snovi pa je ostalo še za št. 4/2002.
Pod okriljem ZGDS sta Gozdarstvo GRČA
Kočevje d.d. in SNEŽNIK Kočevska Reka d .d.,
in vodstvom Organizacijskega odbora v maju 2002
pripravila 3. državno tekmovanje gozdnih delavcev.
Sodim, da smo z nekaterimi aktualnimi posveti
in okroglo mizo skupaj na enem mestu zbrali
predstavnike večine, od vse preveč razdeljenega
slovenskega gozdarstva. Tudi to je nekaj!
Predsednik ZGDS
Mag. Franc Perko
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IOMV ISTRABENZ
OMV ISTRABENZ PRIPOROČA ZA GOZDNA GOSPODARSTVA
1. ZA MAZANJE VERIG MOTORNIH
ŽAG:
1.1. OMV biosegarol E 100
(810-NARAVNI,OKOLJU PRIJAZNI)
Uporaba
OMV biosegarol E 1OO je okolju prijazno,
biološko povsem razgradljivo olje za motorne
žage, pripravljeno iz netoksičnih,
visokokakovostnih repičnih olj.
Uporablja se za mazanje verig in meča
pri motornih žagah.
Zaradi nizke odvisnosti med viskoznostjo in
temperaturo je primeren za uporabo v vseh
letnih časih kot tudi v posebno vlažnih
razmerah.
Je povsem združljiv z običajnimi olji za
motorne žage, kar pomeni, da rezervoarjev
pred uporabo ni potrebno čistiti.

lastnosti, katere so najbolj pomembne pri
tovrstni uporabi.
Primerno je za uporabo v vseh letnih časih in
različnih temperaturnih območjih, ter tudi v
posebej vlažnih razmerah.
Značilnosti

Odlična odpornost proti obrabi in koroziji
zagotavlja dobro oprijemljivost olja, ohranja
svoje lastnosti enake pri nizkih temperaturah,
ohranja svoje lastnosti tudi v ekstremno
vlažnih razmerah

Specifikacija:
Vseh najbolj prisotnih proizvajalcev motornih

žag.

2.

ZA MEŠANICO:

1.1. OMV x-bike
MEŠA SE V MEŠALNEM RAZMERJU
1:50 OZ.2 %)

Značilnosti

Odlična

odpornost proti obrabi in koroziji,
zagotavlja dobro oprijemljivost olja ohranja
svoje lastnosti, enake pri nizkih temperaturah
in v ekstremno vlažnih razmerah, zvišuje
drsne lastnosti verige in s tem življenjsko
dobo, maksimalna naoljenost verižnih spojev
omogoča nižjo porabo goriva.
Specifikacija: ONORM C 2030
Avstrijska zveza za promocijo kakovosti je
izdelek nagradila z pečatom kakovosti, ter
z okoljevarstvenim priznanjem.

1.2. OMV chain oil
Uporaba
OMV chain oil je visokokakovostno olje za
mazanje meča in verig motornih žag.
Izdelano je na osnovi mineralnega olja z
posebnimi dodatki za izboljšanje tehničnih

Uporaba
OMV x-bike je visoko-kakovostno motorno
olje za vse tipe dvo-taktnih bencinskih
motorjev, ki se mažejo z mešanico goriva in
svežega olja.
Uporabno za eno ali več-cilindrične
dvotaktne motorje mopedov, motornih koles,
avtomobilov ter motornih žag in kosilnic.
Primerno za mešanje v razmerju 1:50.
Značilnosti

Samostojno mešanje, nudi odlične mazalne
lastnosti, preprečuje preskok svečke, ohranja
čiste prostore izgorevanja in prazni odprtine.
Nudi učinkovito zaščito pred interno korozijo
motorja in obrabo.
Specifikacija:
AP/ TC, JASO FB, ISO - L - EGB

1\u nw::i ,·u Oi\!T s o \ 'CilJI 110 \'o/jo JW l'Se h he ncinski h se n 'i.s ih Olv!V ISTRABEi'l Z.
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LASTNIKOM
GOZDOV

- odkup lesa na kamionski cesti,
- odku1
p lesa na paniu,
-st-rokovno opravimo sečnjo in sprav·ilo
ter vsa gozdnogojitvena dela,
- posredujemo pri nakupu in prodaji gozdov
Nudimo konkurenčne cene in zagotavljamo
plačilo v dogovorjenem roku.
F
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Uvodnik

Gozdarstvo je kot dejavnost gotovo konservativno. In prav je tako.
Veliko razlogov je za to. Toda do kje se držati načel, ki so mogoče že v
odhajanju ali pa je njihov čas že minil. Tudi gozdarstvo se mora
prilagajati novo nastalim razmeram in novim spoznanjem tako v svetu
kot doma. Zato naj bi gozdarstvo kot pravijo nekateri politiki imelo
pridih žlahtne konservativnosti. Nujnost ohranjanja tradicije kjer je to
potrebno, se zavedati svojih korenin, a hkrati s pretanjenim posluhom
slediti novostim. iskati nove boljše, racionalnejše poti, da bodo gozdovi
kot naravno bogastvo lahko optimalno opravljali svojo večnamensko
vlogo.
Gozdovi morajo opravičiti sredstva, ki jih država, pa tudi
posamezniki vlagajo vanje. To pa pomeni, da morajo poleg ekološke
in socialne funkcije opravljati v optimalni meri tudi lesnoproizvodno
funkcijo. Prav slednje, pa slovenski gozdovi v zadnjem desetletju ne
opravljajo v optimalni meri, saj sečnje močno zaostajajo za možnim
posekom. Če bi to sodili po vrednostnih kriterijih je rezultat še slabši,
saj je žal od poseka izredno velik delež varstveno-sanitarnih sečenj,
tako da je iztržek od ]esa ob večjih stroških še nižji.
Ali že (sploh) tržimo rezultate skoraj štirih desetletij nege? Po
tako velikem deležu slučajnih donosov in po majhnem deležu
najvrednejših sortimentov pri poseku bi temu težko pritrdili.
Ali (pre)dolge proizvodne dobe res omogočajo poleg drugih vlog
tudi kvalitetno proizvodnjo lesa, ki lahko pokrije stroške nege? Meja
med visoko vrednostno proizvodnjo v zadnjih desetletjih proizvodnega obdobja na izbrancih, ali najlepših drevesih v fazi obnove
sestaja in razvrednotenjem lesa na teh oseb kih v tem obdobju je zelo
tanka, prepogosto to spoznamo prepozno, ko iz »lepih« dreves
namesto najvrednejših sortimentov dobimo le povprečne . Trg je
neizprosen, dobre cene in ugodne finančne rezultate bomo dosegli
le s prodaja vrednih sortimentov.
AJi je smiselno v nedogled odlašati z obnovo v prestarih sestojev?
Na dobrih rastiščih, kjer je možno proizvajati kvaliteten les prav
gotovo ne.
Ali gremo v korak s
gozdarstva?

časom

na organizacijsko-tehnološkem

področju

Ali ... ?
Da borno dosegli optimalne rezultate morajo biti gozdarji tako
ekološko kot tehnološko in ekonomsko razgledani. Gozdarji zaposleni
v javni gozdarski službi morajo biti poleg ekologov tucli vsaj malo
tehnologi, kot tudi ekonomisti; tisti v izvajalskih podjetjih pa poleg
tehnologov in ekonomistov tudi ekologi. Podobno bi moralo veljati
tudi za gozdarske pedagoge in raziskovalce.
Mag. Franc Perko
234
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Strokovne razprave
GDK: 61 : 562.42 : (497.12 *Ol)

Uveljavitev kontrolne
območju Tolmin

vzorčne

n1etode v gozdnogospodarskem

Edo KOZOROG 1 in Vojko ČERNIGOF
Izvleček:

V prispevku je analizirana racionalnost, natančnost ter uporabnost kontrolne vzorčne metode, kije bila vpeljana pred desetimi
leti v gozdnogospodarskem območju Tolmin. Primerjava z drugimi statističnimi metodami in s klasično kontrolno metodo je
pokazala, da kontrolna vzorčna metoda daje izredno ugodne rezultate v odnosu do stroškov oziroma porabe časa. Izpostavljene
so tudi nekatere dileme povezane s to metodo in opisane nekatere praktične izkušnje, ki olajšajo terenske meritve.
Ključne
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UVOD

V gozdnogospodarskem območju Tolmin smo med
prvimi v Sloveniji začeli uvajati kontrolno vzorčno
metodo (v nadaljevanju KVM), ki temelji na stalnih
kontrolnih vzorčnih ploskvah (v nadaljevanju KVP)
postavljenih na presečiščih Gauss-Krtigerjevega
koordinatnega sistema. Leta 1990 je bila poskusna
enota GGE Črni vrh, po 10 letih smo dokončali prvo
meritev v celotnem območju, v treh gozdnogospodarsldh enotah pa meritve tudi že ponovili.
Že na začetku smo se v območju odločili za
osnovno kilometrsko 1mežo. Ocenili smo nanu·cč,
da bomo z njo zadovoljivo »obvladali« celoten
gozdni prostor vključno z gospodarsko manj
pomembnimi gozdovi, kjer pa so mnogokje bolj
poudarjene ekološke in socialne funkcije. V
območju imamo 20.971 ha (15,1 %) panjevskih
gozdov, 26.356 ha (19,0 %) varovalnih gozdov in
12.047 ha (8,7 %) pionirskih gozdov, ki so zajeti v
večje gozdnogospodarske enote (tudi preko 10.000
ha). Na ostalih 57,2% površine v gospodarsko pomembnejših in kvalitetnejših sestojih smo glede na
pomembnost gozdov mrežo ploskev poljubno
zgoščevali.

Sprva je kazalo, da bo kilometrska nu·eža na
nivoju Slovenije nekoč predpisana (obvezna). V
kasneje sprejetem Pravilniku o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih (1998- v nadaljevanju
Pravilnik) je v 33. členu določeno »da vzorčna
napaka ocene lesne zaloge za gozdove, za katere
se lesna zaloga ugotavlja z vzorčnimi metodami,
pri tveganju 5 o/o na ravni GE ne sme presegati 10 %,
na ravni posameznega gospodarskega razreda pa
15 %«. Okularno je možno ceniti lesne zaloge v
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gospodarskih razredih, katerih rastišča imajo v
poprečju proizvodno zmogljivost manj kot 4 m' na
ha letno ali če gospodarski razred (GR) zajema
gozdove z zelo nekakovostnim drevjem in nizko
lesno zalogo.
Po desetletju izkušenj smo zato analizirali
prvotno zastavljene cilje (gostoto mreže, stratificiranje ter vzorčno napako) in jih primerjali z
določbami Pravilnika. Zaradi zelo dobrih podatkov
o porabi časa smo lahko realno ocenili tudi
racionalnost metode in jo primerjali z drugimi
metodami na nivoju območja. Opisali smo tudi
pridobljene izkušnje s kontrolno vzorčno metodo
in nakazali dileme povezane s to metodo.

2

OCENA LESNIH ZALOG S KVM
IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI
STATISTIČNilVII METODAMI

V Sloveniji imamo s statističnimi kontrolnimi
vzorčnimi metodami 17 let izkušenj z začetkom
popisa propadanja gozdov s 6-drevesno metodo
stalnih ploskev, izjema je le gozdnogospodarsko
območje Bled, kjer so KVM vpeljali že pred
31-tinu leti. Zato ne moremo reči, da metoda ni bila
predhodno preizkušena. V zadnjih 15 letih je bil
zastavljen koncept zbiranja informacij na posameznih nivojih. To področje trenutno urejata
E. K ., univ. dipl. inž. gozd., vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje, Zavod za gozdove Slovenije, OE
Tolmin
~V. Č., univ. dipl. inž. gozd., namestnik vodje odseka za
gozdnogospodarsko načrtovanje, Zavod za gozdove
Slovenije, OE Tolmjn
1

235

Kozorog , E. in Černigoj, V. : Uveljavitev kontrolne vzo rčne metode v gozdnogospodarskem obmoeju Tolm in

Pregled uic u 1: Sranje
Mreža
po GK
16X6
4X4

2X2
lXI
zgostitve

različnih

nivojev kontrolnih

Vrsta popisa
Bioindikacijske točke
Monito1ing propadanja g. ekosistem.
Popis objed. mladja in pom.potenc.
Kontrolna vzorčna metoda
Kontrolna vzorčna metoda

vzorčnih

Priporočene

Meža
250 x 250
1.000 x 25.0
500 x 250
l. 000 x l. 000
3

območju

OE Tolmin

Izvajalec
Pogostost Število
Nivo
popisa (leta) točk
informacije
popisa
4
Evropska skupnost
GIS
1
GIS & ZGS
3-5
89
Fitogeogr. reg.
250
Strat. v območju ZGS - Krajev. enote
2
ZGS - Odsek IT
10
GG enota
1.326
ZGS- Odsek II
4.083
Strat. v enoti
10

Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih in Pravilnik o varstvu gozdov
(2000).
Posamezne nivoje vzorčeJ!ia je zelo težko
primerjati med seboj, saj so take primerjave lahko
zavajajoče. Posamezne metode imajo namreč
različne nivoje popisovanja, izvajajo ga različno
usposobljen in motivirani kadri. ki bolje ali slabše
pozn~o teren. Nekatere ploskve se popisuj ejo prvič ,
pri drugih je popis že vpeljan. Nekatere točke so
(bile) na terenu označene, druge pa morajo biti čim
bolj prikrite. Vse to vpliva na učinek pri popisu,
uporabnost vzorčenja pa je bistveno različna. Pri
nižji stopnji vzorčenja je uporabnost le na nivoju
Slovenije ali regije, v najbolj zgoščenih mrežah pa
na ni voju majhnih gospodarskih razredov, s
korekcijami pa zadovoljivo izboljšamo okularne
cenitve tudi na nivoju odsekov, kar je za operativno
usmerjanje in spremljanje gospodaJ.jenja z gozdovi
ključnega pomena.
Ker je bil Pravilnik sprejet proti koncu prvega
desetletja uvajanja KVM smo v območju ohranili
sicer neobvezna kilometrsko mrežo , z zgošče
vanjem ploskev v kvalitetnejših gospodarskih
razredih oziroma stratumih pa smo se p1ilagodili
sprva priporočenim, kasneje tudi predpisanim
vzorčnim napakam.
Ocenjujemo, da so izkustveni normativi pri
izmeri KVP za tolminsko gozdnogospodarsko
območje nekoliko višji, kot drugje po Sloveniji
zaradi težjih terenskih razmer v alpskem in
predalpskem svetu. Podatki veljajo za prvo izmero,
Pregledni ca 2:

ploskev na

Prvi
Popis
1985
1985
1996

1990
1990

upoštevani pa so tudi priprava, vnos in obdelava
podatkov. Na podlagi meritev v treh gozdnogospodarskih enotah je poraba časa pri drugi
meritvi skupaj upoštevajoč kabinetna dela za 1030% nižja).
Korekcija okularnih cenitev lesnih zalog in
prirastka je potekala dvofazno. V gospodarskih
razredih z zgoščeno mrežo KVP je bila korekcija
zadovoljivo izvedena že na nivoju gozdnogospodarske enote. V ostalih gospodarskih razredih,
kjer je bila merjena le kilometrska 1m·eža pa povsod
ni bilo mogoče zagotoviti korektne korekcije, zato
je bila v teh gospodarskih razredih opravljena
dodatna korekcija še na nivoju območnih gospodarskih razredov, s čimer je bila bistveno izboljšana
ocena lesnih zalog in prirastkov tudi v najslabših
gozdovih.
Glede na to, da so bile izračunane nove (nekoliko
višje) proizvodne sposobnosti rastišč, bomo morali
v bodoče zgostiti mrežo vzorčenja še v gospodarskih razredih primorska, podgorska in alpska
bukovja, v ostalih gospodarskih razredih pa po 33.
členu Pravilnika to ne bo potrebno ))zaradi
nekakovostnega drevja in nizke zaloge«.
Izkustveni normativi kažejo, da je poraba časa
za kilometrsko mrežo za okoli 68 % večja na
posamezno točko, vendar je resolucija t6 krat večja,
kot pri najbolj zgoščeni nu·eži. To pomeni, da je na
isto površino kilometrska mreža še vedno skoraj 10
krat cenejša, kot zgoščena mreža. Vendar je mogoče
pri tej rmeži zagotoviti plimerno vzorčno napako
le v gozdovih slabše kvalitete, ki so zajeti v večje

mreže zgostitev v OE Tolmin ter izkustveni normativi v prvem desetletju

Resolucija
6,25
25,00
12,50
100,00

Gospodarski razredi
Jelova bukovja, jelovja, smrekovja
Primorska, kisloljubna, podgorska, gorska,
alpska in visokogorska bukovja
Varovalni gozdovi, panjevci in pionirski gozdovi

Izkustveni ,normativ 3
4,4 h/ploskev

7,4 h/ploskev

Izkustvcni normativ velja za prvo meritev za oba popisovalca, v njem pa so upoštevani tudi priprava in vnos podatkov ter obdelava.
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Preglednica 3: Ocena napake in korekcijski faktmji lesnih zalog po
Gospodarski razred oz. stratum
30200 Primorska bukovja
30300 Kisloljubna bukovja
30400 Podgorska bukovja
30500 Gorska bukovja
30601 Jelova bukovja dobrih rastišč
30602 Jelova bukovja slabih rastišč
30700 Visokogorska bukovja
30800 Alpska bukovja
30900 Listnati gozdovi gričevij
56360 List.g.gričevij mešani z robinijo
50920 Lisr.g.gričevij s termofilnim.i listavci
60000 Gozdni rezervati
70000 Varovalni gozdovi
80840 Pionirski gozdovi na flišu
82112 Pionirski gozdovi na apnencu

Skupaj vsi gozdovi (km mreža)
Skupaj vsi gozdovi (vse ploskve)

Število
ploskev
258
311
288
1.037
1.755
774
176
59
100
211

območnih

±E
(%)
9,4
8,5

gospodarskih razredih
Faktor
korekcije
1,19

o

9,3

1,40

6,0
3,0
4,5
9,8

o
o
o

o
1,40

Mreža
Zgostitev
*250 x 1.000
*250 x 500
250 x 1.000
*250 x 500
250 x 250
250 x 250
250 x 250
-

19J
10,9
13,8

o
1,35

-

317

12,1

1,19

-

70
53

23,2
20 , 1

1,33
1,38

1.326
5.409

4,8
2,1

1,26

-

-

-

*V območnih gospodarskih razredih z neenotno mrežo vzorčenja smo morali korekcije opraviti le s kilometrsko mrežo. saj
nobeden izmed dostopnih programov ne upošteva resolucije vzorčenja.
~------------------ ----------------~

Slika 1: Kilometrska mreža SVP v gozdnogospodarskem
območju Tolmin (poskusna gozdnogospodarska enota Črni
vrh je označena sivo)

z
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gozdnogospodarske enote (tudi nad LO.OOO ha). To
je tudi najracionalnejši način obvladovanja zelo
velikih napak (tudi preko 30 %), ki nastajajo pri
okularnih cenitvah v teh scstojih . Obdelava
podatkov na nivoju območja je pokazala, da
nastopajo največje napake prav v malodonosnih
gozdovih (panjevski, pionirski gozdovi), ki
obsegajo 42,5 % območja. Kljub temu, da je
lesnoproizvodna funkcija v teh gozdovih manj
pomembna (2. in 3 . stopnja poudarjenosti) pa je
korektna ocena lesnih zalog in drugih podatkov tudi
v teh gozdovih pomembna zaradi drugih funkcij,
ki se pojavljajo v teh gozdovih (biotopska,
varovalna, zaščitna in nekatere socialne funkcije).
Zato menimo, da je zelo dobra ocena lesne zaloge
in p1irastka v vseh gozdovih v območju opravičila
nekoliko višje stroške za pokritje celotnega prostora
s kilometrsko mrežo. Iz ploskev je mogoče pridobiti
tudi vrsto drugih informacij o stanju biotske
raznolikosti (debelinska struktura drevja, delež
odmrle lesne mase, poškodovanost drevja, ipd.), iz
merjenih višin pa bi se dalo po gospodarskih
razredih izboljšati tudi oceno tarif.
V letih 1971-1991 je bila lesna zaloga večinoma
okularno ocenjena, razen najboljših gozdov, ki so
bili polno preme1jeni. Razvoj lesne zaloge, kot je
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OBMOČNI

1971

OBMOČNI
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OBMOČNI
1991

Slika 2: Razvoj lesne zaloge in primerjava z

OBMOČNI

NAČRTI

2001

GGE 2001

različnimi

2001

1995

1995

metodami (m·'/ha)

prikazana v območnih načrtih se v prvem desetletju
ujema z bilančno metodo, v letih 1981-1991 pa se
lesna zaloga praktično ni povečala kljub sorazmerno
visoki akumulaciji prirastka. V zadnjem desetletju
bi morala biti lesna zaloga po bilančni metodi 171
m3/ha, lesna zaloga ugotovljena s KVM pa je 203
m 3/ha. Razlika 32 m-1/ha (oziroma 15,8 o/o sedanje
lesne zaloge) je nastala zaradi spremenjene metode
izmere lesne zaloge. Za približno toliko je bila lesna
zaloga podcenjena v vseh desetletjih doslej.
S korekcijami po območnih gospodarskih
razredih se skupna lesna zaloga v območju
statistično zelo dobro ujema z rezultati vzorčenja
(6-drevesna metoda in Bitterhch) ob monitmingu
poškodovanosti gozdnih ekosistemov (HOČEVAR
1997), ki so sicer zaradi nižje stopnje vzorčenja
obremenjene z večjo napako na nivoju območja
(E% = 20). Primerjava je zanimiva še posebej zato,
ker so me1itve stare okoli S let, to pa je tudi poprečna
starost podatkov iz stalnih vzorčnih ploskev
(meritve potekajo ob obnovah načrtov gozdnogospodarskih enot preko celega desetletja) .
Primerjali smo tudi prirastek, ki je bil pri
monit01ingt1 poškodovanosti gozdnih ekosistemov
merjen že večkrat z zaporednimi meritvami in
ugotovili, da je korigiran prirastek v območnem
načrtu celo nekoliko višji (za 0,87 m 3/ha oziroma
238
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17 %), kot ga izkazuje monitoring poškodovanosti
gozdnih ekosistemov. Odstopanja so najvišja v
gospodarskih razredih v katerih je bilo manj
podatkov pri določanju prirastnih procentov, zato
je možno, da v teh gospodarskih razredih prirastek
trenutno nekoliko precenjen.
Rezultati različnih statističnih metod kažejo zelo
dobre rezultate znotraj svojih intervalov zaupanja:
Med Bitterlichom (n = 91, Lz = 188,91 - 245,25
mJfha) , 6-drevesno metodo (n = 91, Lz = 223,13
m 3/ha) in KVM (n = 5.409, LZ 198,35-206,85
m-1/ha) je razlika v srednjih vrednostih lesnih zalog
sorazmerno majhna. Pokrivanje intervalov
zaupanja vliva dodatno zaupanje v statistične
metode.

=

3

PRIMERJAVA KONTROLNE

VZORČNE METODE
S KLASIČNIMI METODAMI

INVENTURE
Za gozdarstvo je značilna dolgoročnost proizvodnje
in dolgoročna naravnanost ciljev in ukrepov v
gozdu, zato ni čudno, da je ena izmed najbolj
konzervativnih dejavnosti. V saka nova metoda je
kar nekaj časa izpostavljena budnim očem
strokovne kritike. To velja še zlasti za KVM, ki je
GozdV 60 (2002) 5-6
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Pregleun.ic:a 4: Prime1java porabe

časa

ure

ha

1981-90 48.863

7.833

80

9

1991-00
~
5
1
'

klasičnimi

1netodami

Kontrol na vz. metoda

Polna pre me rba
Obdobje

med KVM in drugimi

ure

ddef

ur/hu

6,3

6,2

o

8.6

28.381 6

o

skupaj

druge metode'

Št. ploskev

Delež

Ur/ploskev

ure

ha

ddcž

ur/ha

ure

ha

delež

o

o

o

17.949

13.005

10,5

1,4

66.812

20.838

16,8

3;

o

o

o

28.461

138.242

100

O,

5.409

100

5.25

o

Poleg polne premerbe so se uporabljale največ Biterlichova metoda in 6-drevesna metoda.
Delež izmerjenih gozdov v območju z določeno metodo in skupaj.
V porabi časa so zajeta tudi kabinetna dela (pripravljalna dela in obdelava podatkov).

postavila nove temelje ne samo gozdni inventuri,
ampak gozdnogospodarskemu načrtovanju na
principu kontrolne metode v celoti.
Zato smo izvedli primerjavo najprej s klasičnimi
metodami gozdne inventure, zlasti s »kraljico«
klasične kontrolne metode - polno premerbo, ki je
bila še v preteklem desetletju najpomembnejša in
najzanesljivejša metoda. Primetjavaje bila izvedena
za vse gozdove na nivoju območja med desetletjema
1981-1990 in 1991-2000, ki sovpadata z veljavnostjo
zadnjih dveh območnih gozdnogospodarskih
načrtov.

Za prvo desetletje je značilno, daje bila prejšnja
organiziranost gozdarstva na višku tako v pogledu
obsega sečenj, kot vlaganj v gozdove, zato je bilo
denarja za gozdnogospodarsko načrtovanje
relativno veliko.
Za drugo desetletje je značilna reorganizacija
gozdarstva zaradi prehoda s planskega na tržno
gospodarjenje. Zaradi zvišanja cene delovne sile je
celotno Evropo zaznamovalo tako imenovano
>>zapiranje škarij«. Z razvojem računalniške,
satelitske in druge sodobne tehnologije je to
desetletje tudi v gozdarstvu prineslo kar nekaj
novosti. Ena izmed njih je gotovo kontrolna vzorčna
metoda, ki paje tesno povezana z ostalimi novostmi:
razvojem digitalne tehnike in s tem uvajanje
zahtevnih statističnih obdelav, uporabnostjo
digitalnih ortofoto in satelitskih posnetkov, ter
digitalne kartografije. S tem so se odprla vrata
novemu, celovitejšemu giedanju na gozdni prostor,
tudi »od zunaj«, kar olajša večnamenskemu in
trajnostnemu gospodarjenju prilagojeno načrto
vanje in usmerjanje gozdov.
Poenostavljena Preglednica 4, ki temelji na skrbno
vodenih podatkih znotraj službe za urejarUe gozdov
že več kot dve desetle~i, kaže naslednja dejstva:
• V prvem desetletju je bila poraba časa za meritve
gozdov 2,3 krat večja, kot v drugem desetletju,
GozdV 60 (2002) 5-6

vendar je inventura v prvem desetletju zajela le
16.8 % gozdov, v drugem desetletju pa z različno
stopnjo vzorčenja vse gozdove v območju.
• Napaka meritve v prvem desetletju ni znana,
napaka meritve (E %) v drugem desetletju pa je
na nivoju območja 2,1 %, na nivoju območnih
gospodarskih razredov 3 - 23 %, na nivoju
gozdnogospodarskih enot 6-30% (zaradi večje
variabilnosti sestojev je tu napaka večja), na
nivoju gospodarskih razredov znotraj gospodarskih enot, kjer je bila merjena zgoščena
mreža KVP, paje napaka pod 15% (okoli 36%
območja).

• V prvem desetletju je bilo s sorazmerno velikimi
stroški izme1jeno s polno premerbo le 6,3% vseh
gozdov, z drugimi nestatističnimi vzorčnimi
metodami še dodatno 10,5 % gozdov, v vseh
ostalih gozdovih pa je bila izvedena le okuJarna
cenitev. Rezultat tega je, da je bila lesna zaloga
v poprečju podcenjena za okoli 15 %, v slabših
gozdovih pa celo do 30%.
Seveda so razmere v najboljših gozdovih, kjer
so vlaganja sredstev v inventuro upravičeni,
nekoliko drugačne. Kot primer naj navedemo enoto
Trnovo z najbogatejšo tradicijo gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji. V njej je bilo v
prvem desetletju polno preme1jeno le 1.389 ha oz.
32 %vseh gozdov, porabljeno pa je bilo lO.Ol3 ur
oziroma 7,2 uri na hektar. V drugem desetletju je
bila izme1jena zgoščena mreža 250 x 250 na celotni
površini (kar je zagotavljalo na nivoju GGE 3,8 %
napako, na nivoju gospodarskih razredov oz.
stratumov pa v poprečju 4,5 % napako). Kljub temu
je bilo porabljeno Je 2.450 ur, kar je 4 krat manj kot
pri polni premerbi!
Menimo, da zgornji podatki nazorno kažejo
prednosti kontrolne vzorčne metode, med katerimi
239
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izstopa izmera celotne površine gozdov s potrebno
mrežo glede na pomen gozdov, znana
napaka in izjemna racionalnost glede na klasično
kontrolno metodo. Kot uporabna in povsem
zadostna se je pokazala tudi v malodonosnih
gozdovih z nižjo stopnjo vzorčenja ob pogoju, da
so stratumi dovolj veliki, kar pa je mogoče
zagotoviti le pri večjih gozdnogospodarskih enotah
oziroma na nivoju območja.
Zato pomenijo statistične metode nov zagon za
kontrolno metodo pri gozdnogospodarskem načrto
vanju nasploh v Sloveniji, saj je bi la prej ta omejena
le na najboljše gozdove, ki so bili polno premerjeni.
Za kontrolno metodo so namreč bistveni zlasti trije
pogoji: zanesljiva inventura, ki se mora ponoviti
po določenem obdobju, definirani cilji (ki so se
skozi obdobja precej spreminjali, večinoma nikoli
pa tudi dosegli , zato so nam ti, realno gledano, le
orientacija) in spremljanje oziroma evidenca
gospodarjenja. Prvi pogoj smo doslej lahko ustrezno
zagotavljali le s polno premerbo, ki pa se je lahko
- zaradi izjemnih stroškov izvajala le na zelo
majhnem delu slovenskih gozdov.
zgoščeno

4

IZKUŠNJE OB
PRVI PONOVITVI MERITEV
NA PRIMERU POSKUSNE
ENOTE ČRNI VRH

V letu 1999 smo se v tolminskem gozdnogospodarskem območju prvič srečali s ponovitvijo
meritve na stalnih vzorčnih ploskvah. Z rahlo
negotovostjo smo se zgodaj spomladi začeli
pripravljati v pisarni, ter se ob koncu maja odpravili
na teren. Brez večjih težav in z vedno večjim
zaupanjem smo meritve uspešno zaključili v
začetku septembra . Glavnino ploskev je izme1ila
»stalna« skupina s strokovnim sodelavcem in
figurantom , del ploskev pa je izmeri la » pliučena«
skupina s študenti gozdarstva. Meritve je spremljal
Preglednica 5: Struktura porabljenega
Vrsta dela
Uvajanje in nadzor
Pisarniška dela
Meritve I. skupina
Meritve Il. Skupina
Skupaj
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časa

in nadziral strokovni svetovalec, nosilec načrta
enote Črni vrh za obdobje 2000-2009.
Ob dobri skici dostopa in natančni postavitvi
ploskve pri prvi meritvi je iskanje točk pri drugi
meritvi enostavno, saj srno v enoti Črni vrh od
422 postavljenih ploskev »izgubili « le eno točko,
ki smo jo morali ponovno izmeriti . Pri tem je šlo
vetjetno za grobo napako, ki je najpogostejši
vzrok, da ploskve ne najdemo na terenu. Z
iskanjem točk in premiki nismo izgubljali veliko
časa, saj srno izmerili v povprečju 5,1 ploskev na
dan. Pri tem smo upoštevali samo delo na terenu
z dvema skupinama merilcev. Po pričakovanju je
stalna ekipa naredila skoraj eno točko več na dan
kot skupina, kjer je bil vodja študent gozdarstva
(podobno opažamo tudi v drugih GGE). Z
dnevnim učinkom lahko potrdimo izkustveni
normativ 5-6 ploskev na dan, kot pri drugi izrneii
GE Ravnik (KUŠAR 2001), kjer so podobne
terenske razmere. Če k izmerjenirn ploskvarn
dodamo še porabo časa za pripravljalna dela v
pisarni ter ure za uvajanje in nadzor je skupni
učinek 3,5 ure na ploskev.
Pri prvi izmeri KVP so porabili okoli 2.550 ur,
od tega na terenu 1.854 ur, tako da je bil učinek
skupine 3,6 ploskve na dan. Pri drugi izmeri je
bila poraba časa na terenu kar za 29% manjša, pri
pripravi podatkov, uvajanju in nadzoru pa smo pri
drugi meritvi porabili le 25 %časa v primerjavi s
prvo meritvijo, saj smo pri ponoyni izmeri
uporabili prvotne obrazce. Manj časa srno porabili
tudi pri vnosu podatkov, saj jih v bistvu le
dopolnimo z novimi premeri, novimi drevesi ter
spremembami glede socialnega položaja, kakovosti in zdravstvenega stanja dreves. Poudariti
velja, da se podatki nanašajo le za GGE Črni vrh,
ki je bila pred desetimi leti poskusna enota, zato
je bilo takrat veliko več uvajanja in kontrole, delo
pa je spremljalo več težav kot sedaj, ko je delo že
povsem utečeno . Pri drugih enotah pričakujemo

za ponovno izmera na KVP

Izvajalec
Str. svetovalec
Str. sodelavec
Str. sodelavec s figurantom
Šrudent gozdarstva s figurantom

Ure
48
122

772
548
1.490

Delež v%
3,2
8,2
51,8
36,8
100,0

Št. ploskev

264
158
422

· Učinek

5,5 pi/dan
4,6 pi/dan
5,1 pi/dan
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Preglednica 6: Struktura ponovno izmerjenih dreves
Koda

o
1
2

3
4
5
3

Status dreves
Brez sprememb
Posek
Sušice, podrtice
Vrast nad 10 cm
Meritev na dodatni ploskvi
Napačen premer
Vrast nad 30 cm
Skupaj

Število
dreves
5.220
569
149
652
14
38
195
6.835

manjšo razliko v porabi časa med prvo in drugo
meritvijo, zlasti v alpskem in predalpskem svetu,
kjer bo zaradi slabših izhodišč porabljeno bistveno
več časa za iskanje ploskev.
Izračun

prirastka je pri ponovni izmeri gotovo
najzanimivejši parameter, ki ga lahko ovrednotimo
na podlagi konkretne izmere dveh premerov na
istem drevesu v določenem časovnem zaporedju.
Ob drugi izmeri smo tako obravnavali 6.837 dreves,
od tega smo jih 6.067 ali 88,7 o/o upoštevali za
izračun prirastnih nizov. Le 38 dreves je imelo
napačno izme1jen premer (0,6 %), ostala pa sodijo
med posekana, posušena ali izruvana drevesa. Za
napačno izmerjen premer smo šteli drevesa, kjer je
bil prvi premer večji kot drugi (32 dreves) ali pa,
ko je bil drugi premer za več kot l5 cm večji kot
prvi (6 dreves).
V prime1javi s prejšnjimi metodami izmere in
izračuna prirastka imamo sedaj neprimerno boljšo
bazo podatkov za korektno in statistično utemeljeno
oceno prirastka. Z razliko v premerih ponovno
izmerjenih dreves lahko brez večjih težav izračunamo prirastek, vendar je to prirastek preteklega
obdobja med dvema meri tv ama, mi pa potrebujemo
dobro oceno prirastka za naslednje desetletje. Ena
od možnosti je uporaba tarifno diferenčnih
odstotkov, oziroma prirastnih nizov s katerimi lahko
dobimo dobro prognozo, kako bodo sestoji
priraščali v naslednjem desetletju izraženo od
izmerjene lesne zaloge.
Metoda nam dobro služi tudi za preverjanje
evidence poseka (čeprav je napaka 4x večja) sušenja
in poškodovanosti gozdnega drevja in številnih
drugih sestojnih parametrov.

7
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Delež v številu
Volumen
Delež v
Volumnu(%) 2000 (m3)
dreves (%)
5.483,8
76,3
95,1
8,3
0,0
0,0
2,2
0,0
0,0
9,5
1,2
70,6
14,3
0,2
0,2
42 ,5
0,6
0,7
157,6
2,9
2,7
100,0
5.768,8
100,0

5

Volumen
1990 (m3)
3.760,3
527,9
36,8
0,0
0,0
26,4
0,0
4.351,7

OPERATIVNE IZKUŠNJE
S KONTROLNO VZORČNO
METODO

Popis se je izvajal na podlagi enotnih navodil za
celotno Slovenijo (HOČEVAR 1990). Pri tem smo
naleteli na nekatere težave povezane s težkimi
terenskimi razmerami v območni enoti (zlasti v
alpskem svetu), včasih pa tudi z nepopolnimi
navodili. V teh primerih smo ))razvili « nekaj
praktičnih izboljšav, ki so nam bistveno olajšale
delo na terenu.
Izkušnje s popisovalci: V zadnjih letih srno
opremili štiti skupine z najkvalitetnejše opremo,
od tega imamo dve ekipi, ki ju vodita izkušena
strokovna sodelavca, dve pa v celoti kombiniramo
s študenti gozdarstva. Zlasti pri slednjih je potreben
vsaj na začetku primeren nadzor, občasno pa tudi
p1i stalnih, preizkušenih skupinah. Na splošno velja,
da so skupine s stalnim vodjem dokaj zanesljive,
dobro poznajo teren , motiviranost za delo pa je
zaradi monotonosti popisa (iz leta v leto traja popis
preko cele sezone) in nenazadnje izjemno nizke
plače (to je najnižje plačano strokovno delovno
mesto na ZGS) nekoliko nižja. Skupine s študenti
gozdarstva imajo (vsaj na začetku) nekoliko večjo
motivacijo, vendar ne poznajo terena, zanesljivost
pri popisu pa je kljub sveže mu teoretskemu znanju
nekoliko slabša. Seveda so v obeh primerih velike
razlike med posameznimi popisovalci.
Priporočena oprema: Za popis smo večinoma
uporabljali priporočeno opremo (HOČEVAR 1990).
V Alpskih predelih zaradi težavnih prehodov
(popisovalec potrebuje velikokrat proste roke)
priporočamo uporabo pi metra namesto premerke. Pri
tem velja načelo, da mora biti opravljena medtev z
istim instrumentom v vsej gospodarski enoti, pri
ponovni izmed pa mora biti uporabljen isti instrument.
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Za merjenje višin dreves in nakJonov se je
izkazal za zelo praktičen kombiniran Suuntov
dendromeler PM-511520 D (višina dreves in naklon
v stopinjah) brez ptizme za odčitavanje do drevesa
(ta podvoji ceno instrumenta!) . Racionalneje in
natančnejše je namreč merjenje oddaljenosti do
drevesa kar s tračnim (vzmetnim) men·om, saj je v
gostih sestojih prizma nezanesljiva, poraba časa pri
tem pa velikokrat ni zanemarljiva.
Na Zavodu za gozdove Slovenije smo preizkusili
tudi GPS. vendar je bilo ugotovljeno, da je zaradi
določene napake (ta sicer ni več velika, problematična paje pri objekti vnem določanju središča
KVP) in motenja (izgubljanja) signala zaradi
krošenj sama postavitev še vedno zanesljivejša na
klasičen način, koristen paje pri ponovni izmeri za
hitrejši dostop na točko - ob morebitnih zapletih
pa obstaja še vedno možnost ponovitve dostopa na
klasičen način.

Prva leta smo uporabljali navadne železne
z začetkom delovanja ZGS pa geodetske
količke, katerih nedvomna prednost je, da jih je
težje namerno izruvati. Geodetski količek tudi
celotnemu delu daje primerno (inženirsko) resnost.
količke,

V gozdovih, kjer se ne gospodari in je hkrati
težak dostop, je priporočljivo označiti najbližje
drevo ob količku z rdečo piko pren1era 20 cm v
smeri ptihoda na točko. Količek ni potrebno zabiti
do konca.
Na homogenih alpskih pobočjih, kjer je
navezovalna točka oddaljena več 300 m, zlasti na
pobočjih z večjimi nakloni, je bolje vleči poligon
samo z busolo in natančnim višinomerom (na l m
natančno). Vlečenje z metrom je namreč oteženo,
mnogokje pa celo zelo nevarno zaradi skalnih ovir.
Pri dolgih vizurah se napake pri korekciji zaradi
naklona seštevajo. Ravnamo se po relativni višini
(!) med izhodiščem in točko.
Pri vlečenju poligonov po azimutu je potrebno
odšteti povprečno na 0,5° zaokroženo letno

deklinacijo, ki jo ni potrebno meriti vsak dan,
ampak le v začetku terenske sezone. Pri tem si
pomagamo s podatki pristaniške kapitanije Koper
(podatki veljajo za zahodno Slovenijo). Po njihovih
podatkih je bila poprečna deklinacija v Sloveniji
leta 1994 1o 10', letna sprememba pa je +6' (vir:
Topografska ·karta l :50.000, Geodetski zavod
Slov~nije, 1996). Izdelani so tudi svetovni modeli
magnetne deklinacije, ki nudijo podatke o magnetni
dcklinaciji za vsako točko na zemeljski obli ne samo

za tekoče leto, ampak tudi v naslednjih letih
(GOULET l999). Podatki so objavljeni tudi na
svetovnem spletu (primer www.nmh.ac.uk/cgi-binl
igrfsynth) in kažejo za Slovenijo v letošnjem letu
deklinacij o med 1,6 in 1.8 (Tolmin 1,698) .
Na karti so velikokrat izhodiščni objekti (seniki,
hiše, ipd.) vrisani z določeno napako (posebno na
strminah). Če take objekte vzamemo za izhodišče
za vlečenje poHgona, je potrebno s preverjenim
instrumentom s konkretnega izhodišča preveriti
magnetno deklinacijo. Pri vlečenju poligona od tega
izhodišča do prve točke upoštevamo konkretno
izmerjeno »deklinacijo«, ki je v tem primeru
seštevek deklinacije in napake vrisa objekta na
karto. To »deklinacijo« upoštevamo seveda le pri
tem konkretnem izhodišču in samo do prve točke.
Zaradi preverjanja instrumenta (busole) je
potrebno vsaj na začetku sezone izmeriti deklinacijo
na točki. ki je nedvomno pravilno vri sana na karti.
Če je razlika med odčitkom na karti in odčitkom
na terenu bistveno večja ali manjša, kot je magnetna
deklinacija v tekočem letu, potem je verjetno nekaj
narobe z busolo.

Za točke, ki sovpadajo z monitoringom
poškodovanosti gozdnega ekosistema (mreža 4 x
4 km) smo pred dokončno zakoJičbo KVP preverili,
kje se nahaja središče osnovnega trakta (železna,
rdeče obarvana cev, drevesa označena s številkami
1-6). Če je razdalja med obema središčema manjša
kot 5 do 1O m (od vis no od terenskih razmer), smo
KVP pravi loma postavili na isto mesto in to
zabeležili na opisni obrazec, sicer bi prihajalo v
gozdu na pomembnejših presečiščih GaussKri.igetja do »onesnaženja« z raznimi kontrolnimi
točkami. V vsakem primeru pa smo v skico in
opombo navedli tudi pozicijo točke za spremljanje
poškodovanosti, če smo jo seveda odkrili. Točke
monitoringa so bile ob prvi izmeri leta 1985
postavljene z manjšo natančnostjo. Takrat se ni
upoštevala deklinacija, natančnost postavitve
izhodišča pa je bila med številnimi popisovalci
izjemno različna, velikemu deležu točk sploh ni bilo
izmetjeno središče z instrumenti, ampak po občutku
s karto. Mnogokrat se je točko zavestno prestavil o
v bližnje sestoje jelke, smreke ali bukve,' saj so biJe
te drevesne vrste najbolj zanimive drevesne vrste
za »popis umiranja gozdov«. S prehodom na
>>Monitoting poškodovanost gozdnih ekosistemov«
se je sicer točke z največjimi odstopanji izločilo
oz. postavilo na novo, za večino pa pozicija ni bila
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prevetjena. saj se je pri vsakokratnem
iskanju točk uporabljalo opis dostopa s skico. Zaradi
tega je možno, da izkazuje Monitoring poškodovanosti gozdnega ekosistema za nekaj % višjo
lesno zalogo in s tem tudi višji prirastek.
Razporeditev meritev v vegetacijski dobi:
Meritve na stalnih vzorčnih ploskvah potekajo v
vegetacijski dobi, torej v času priraščanja dreves.
Razlika med ploskvijo izmerjeno spomladi (v
začetku vegetacijske dobe) in v jeseni (ob koncu
vegetacijske dobe) je enoletni prirastek, čeprav je
bila ploskev rnetjena v istem letu. Zato moramo
pri ponovni izmeri upoštevati tudi letni čas prve
izmere, tako da ploskve ponovno izmerimo v
približno istem letnem času kot so bile izmerjene
prvič. S tem zmanjšamo sistematično napako zaradi
me1jenja v vegetacijski dobi (KUŠAR 2001). Pri
predčasni obnovi ali podaljšanju veljavnosti načrta
pa je potrebno pri izračunu letnega prirastka
upoštevati konkretno število let med zaporednima
merit vama.
Stratificiranje ploskev je ključnega pomena za
korekten izračun lesne zaloge v okviru stratuma
oziroma gospodarskega razreda in izravnavo
okularne ocene lesne zaloge in prirastka na nižjem
nivoju (odseku), saj najvišjo napako določa
Pravilnik. Zato je potrebno že v pripravljalni fazi
grobo oceniti vzorčne napake posameznih stratumov, preveriti spremembe pri oblikovanju
gospodarskih razredov in stratumov ter po potrebi
zgostiti vzorčno mrežo. Z drobljenjem podatkov se
nam veča vzorčna napaka, zato je potreben (zlasti
za manjše gospodarske razrede) kompromis pri
združevanju sorodnih rastišč in skupin drevesnih
vrst.

6 DILEME KONTROLNE
VZORČNE METODE
Kljub nekaterim težavam pri uvajanju kontrolne
vzorčne metode se je ta izkazala kot zanesljiva,
racionalna in učinkovita, saj zajema vse ključne
podatke o sestojih. Kljub temu pa ostajajo še
nekatere dileme, ki jih bo potrebno v bodoče
reševati, metodo pa naprej razvijati.
l. Za tolminsko gozdnogospodarsko območje
gotovo ostaja dilema, ali nadaljevati z neobvezna
kilometrsko mrežo KVP tudi v slabših gozdovih,
za katere Pravilnik zaradi racionalnosti dovoljuje
GozdV 60 (2002) 5-6

tudi okularne cenitve. Učinek pri popisu je sicer za
68 % manjši, kot pri zgoščenih mrežah, vendar pa
je točkovna vrednost ploskve (resolucija) kar 16krat večja, kot pri najbolj zgoščenj 1m·eži. Zato je v
večjih enotah, ki jih Pravilnik izjemoma dopušča
(ta določa v 4. členu, da so gospodarske enote
praviloma velike od 3.000 do 6.000 ha), gotovo
smiselno nadaljevati s popisom tudi (samo)
kilometrske mreže, čeprav ta ni obvezna. Zaradi
pokritja prostora, ki omogoča obdelavo podatkov
na nivoju GE in območja ob upoštevanju resolucije
točk, bi bilo vredno razmisliti o pokritju gozdnega
prostora z najmanj kilometrsko mrežo tudi drugje
po Sloveniji.
2. Z opuščanjem polne premerbe se odpira
vprašanje preverjanja ustreznost tarif. Povratna
informacija z izvajalskih podjetij ni najbolj
objektivna, saj nas le-te opozatjajo le takrat, ko
posekana lesna masa odstopa navzdol. S statističnimi metodami lahko ocenimo oziroma
določimo le poprečne tarife po posameznih
gospodarskih razredih, možna pa bi bila tudi
korekcija tarif na nivoju odsekov. Zato bi morale
raziskovalne institucije (BF, GIS) razviti operativno
metodo, ki bi to omogočala na podlagi podatkov iz
ploskev. Do takrat so namreč me1jene višine na
kontrolnih vzorčnih ploskvah neuporabne. Posamezne manjše raziskave o uporabi višin dreves
merjenih na SVP le nakazujejo in primerjajo
ustreznost tarif za posamezne skupine rastišč, kar
je premalo natančno za korekcijo tarif na nivoju
odseka (ČERNIGOJ 1993)
3. Nekaj neznank predstavlja še zunanji konkrog, ki je bil uveden po švicarskem
modelu zaradi racionalnosti meritev, vendar
mnogokrat otežuje korektno oceno določenih
informacij o gozdnem prostoru (npr. delež dreves
nad določenim premerom, ipd.). Negotovost pri
izračunu prirastka povzročajo vrasla drevesa čez
merski prag, še bolj pa vrast čez 30 cm v
zunanjem krogu, saj ne vemo njihovega prejšnjega premera. Če pa jih ne upoštevamo, ocena
ni dobra, saj ta drevesa dejansko priraščajo.
Število dreves vr as lih nad merskim pragom je po
številu sicer bistveno večje, kot vraslih nad 30
cm, po masi pa sta obe vrasti podobni (9,5 %
dreves, ki so prerasla 1O cm merski prag
predstavlja 1,2 % skupne lesne zaloge, 2,9 %
dreves, ki so prerasla 30 cm merski prag v
centrični
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zunanjem krogu pa predstavlja 2,7 % skupne
lesne zaloge) . Ocenjujemo, da merjenje dreves
nad 30 cm v zunanjem krogu ne prispeva toliko
k racionalizaciji, kot povzroča zmede pri
izračunih.

4. Pri večjih stratumih je gotovo zanesljivejše
dvojno stratificiranje (korekcija lesnih zalog po
razvojnih fazah znotraj stratuma), saj na ta način
izničimo vpliv različnega števila ploskev glede na
delež prisotnosti posameznih razvojnih faz, ki se
mnogokrat ne ujema. V preteklosti je korekcijo
lesnih zalog po razvojnih fazah onemogočala
različno zajemanje razvojnih faz glede na navodila
za popis ploskev (HOČEVAR 1990) in Pravilnikom oz. gozdarskim informacijskim sistemom (GIS). V bodoče pa je ob taki korekciji
ključno, da ne navajamo na terenu ugotovljeno
(mikrolokacijsko) razvojno fazo, ampak razvojno
fazo sestaja ugotovljene iz DOF-ov oziroma pri
opisih sestojev.
5. Pri ugotavljanju lesne zaloge s KVM je šibka
točka tudi natančnost ocene strukture drevesne
sestave. Do večjih odstopanj lahko pride zlasti pri
oceni deležev manjšinskih drevesnih vrst, zato se_
ZGS zaenkrat pri izračunu lesne zaloge teh
drevesnih vrst še vedno opira tudi na oceno po
sestoj ih.
6. Dodelati bo potrebno programe za obdelavo
KVP, da bo možno stratificirati tudi po razvojnih
fazah . Nobeden izmed nam dostopnih programov
ne upošteva resolucije ploskve, zato ni mogoče
stratificirati proskev z različno gostoto vzorčenja.
Najnovejši program ZGS pa pri izračunu prirastka
že upošteva konhetno )eto popisa.

7

2. V bodoče se tudi klasičnim metodam, zlasti
polni premerbi, ne smemo v celoti odreči, saj je ta
zaenkrat najzaneslivejša metoda za preverjanje tarif.
Ohraniti bi jo morali tudi v gozdnih rezervatih, na
stalnih raziskovalnih ploskvah in v nekaterih
gozdovih s posebnim namenom. Polno premerjeni
sestoji so tudi primerni za urjenje v okularnih
cenitvah sestojnih parametrov.
3. Ocenjujemo, da so določbe Pravilnika, ki
urejajo gozdno inventuro smiselne, saj so koristen
kompromis med klasičnimi in statističnimi metodami. Dopuščajo prilagoditve po posameznih
območjih glede na gospodarsko vrednost gozdov
in poudmjenost drugih funkcij ter tradicijo gozdnogospodarskega načrtovanja upoštevajoč racionalnost meritev.
4. Kilometrska mreža se je izkazala kot uporabna
za korekcijo ocen lesnih zalog v manj kakovostnih
gozdovih, v katerih so napake pri ocenah zaradi
pestre zgradbe teh sestojev največje. Pri večjem
deležu takih gozdov in v večjih gozdnogospodarskih enotah je mogoče zagotavljati predpisano
natančnost meritev že na nivoju gozdnogospodarskih enot znotraj stratumov, v ostalih pa le na
nivoju območnih gospodarskih razredov. Zato bi
bilo koristno s to mrežo prekriti celotno Slovenijo.
5. Kontrolno vzorčno metodo je potrebno zaradi
racionalnosti in zaradi večje uporabne vrednosti še
naprej razvijati. V sodelovanju z »Operativo«
(Zavodom za gozdove Slovenije) in raziskovalnimi
institucijami (BF in GIS) bo potrebno iskati čim
boljše in najracionaJnejše rešitve glede obstoječih
dilem.

ZAKLJUČKI

l. Po

več

kot 30-tih letih izkušenj s kontrolno
metodo v gozdnogospodarskem območju
Bled in po dobrem desetletju izkušenj na območju
celotne Slovenije lahko rečemo, da metoda ni bila
vpeljana nepremišljeno ali nepreizkušeno. S
preverljivimi rezultati lahko danes z lahkoto
utemeljimo prednosti statističnih kontrolnih
vzorčnih metod, ki pomenijo nov temelj za
kontrolno metodo v gozdnogospodarskem načrto
vanju v vseh gozdovih v Sloveniji za razliko od
klasične kontrolne metode, ki je (pogojno)
vzorčno
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funkcionirala na zelo majhnem deležu slovenskih
gozdov (v GGO Tolmin le na okoli 6,3% gozdov).

8
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Strokovne razprave
GDK: 176.1 Fagus sy/vatica L.+ 852.15: 2

Z

drugačnimi

negovalnimi modeli do boljšega lesa

Mitja CIMPERŠEK
lzv1eček:

Globalizacija svetovnih trgov je prinesla povečano vrednostno razlikovanje gozdnih sortimentov. Visoke cene dosega samo
kakovostna in debela hlodovina listavcev, medtem ko masovnim proizvodom cene padajo. Vzgoja kakovosti zahteva drugačen
pristop, kot smo ga vajeni . Z intenzivnimi negoval nimi modeli lahko pridel amo visokovredne gozdne izdelke z manj napakami
v deblu . Proizvodni cilji morajo biti podrejeni značilnostim ekosistemov in opredeljeni po drevesnih vrstah in sortimetnaciji.
K1jučne

1

besede: listavci, bukev (Fagus sylvatica L.),

rdeče

UVOD

V slovenskih gozdovih so bukove gozdne združbe
najbolj razši1jene (55 %) in med drevesnimi vrstami
prevladuje bukev (34 %); ponekod v taki množini,
da upravičeno govorimo o " bukovi deželi". V
preteklosti je bila bukovina zaničevana in šele v
zadnjih desetletjih je postala tržno zanimiva.
Zaradi množičnega propadanja smrekovih
kultur, izzvanih s škodljivci , polucijami in
vremenskimi ujmami, postaja bukev tudi v očeh
ekonomistov vedno bolj zaželena. Svetel les bukve
mami tudi s cenami , toda njeno vrednost zmanjšuje
rdeče srce. Vpliv te napake lahko zmanjšamo z
inteligentnejšim načrtovalnim in negovalnim
pristopom.
Sodobni gojitveni modeli so v bukovih sestojih
usmetjeni v pridelavo debelega lesa, ki ima malo
napak (grče, slepice, nepravo srce idr.). Znano je,
da raste uporabnost in vrednost lesa z debelino.
Kakovosten les lahko v krajšem času proizvedemo
s pospeševanjem debelinske rasti. Analize dreves
so pokazale, da lahko soliterno rastoče bukve, na
rastiščih II/III. bonitete, priraščajo med 6 in 12 mm,
povprečno 9, maksimalno pa celo 25 mm letno.
Ciljne premere od 50 do 60 cm lahko torej
dosežemo pred devetdesetimi leti starosti dreves
(FREISE 1999 in KLADTKE 2001). Tudi raziskovanja so potrdila tesno korelacijsko odvisnost med
velikostjo krošnje in debelinskim prirastkom.

2

RABA BUKOVINE SKOZI
ZGODOVINO

Že od najstarejših časov bukev ni bila zaželeno
drevo, ker v njeni senci ni rastla podrast za pasoče
živali; zaradi lesa, plodov in paše prašičev, pa so
imela vedno prednost hrastova drevesa, ki so več in
pogosteje semenila. Kjer so gospoda1ili z ognjem,
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srce, nega gozda, model, kakovost lesa, vrednost lesa.

pa je bila s svojo tanko skorjo še posebno ranljiva,
bolje se ji ni godiJo v času prevladujočega
panjevskega gospodarjenja.
Vprašanje bukovine se je zaostrila v začetku
razcveta lesne industrije pred več kot 150 leti. O
nobeni drugi vrsti ni bilo toliko razprav in
nasprotujočih stališč kot pri bukvi. Medtem ko so
jo eni povzdigovali v nebesa, kot krušno mater naših
gozdov, so jo drugi do pekla poniževali in enačili z
najslabšim gozdnim plevelom. Bukvi so očitali
sledeče slabosti:
nič

• v hitrosti rasti zaostaja za iglavci 20 do 30 let;
• vsebuje manj tehničnega lesa;
• dosega za 40 - 60 % nižje cene kot srruekovina;
zaradi teže povzroča do 20 % večje proizvodne
stroške;
• ni primerna za plavljenje in splavarjenje;
• je hitro biološko razgradljiva;
• krčenje in nabrekanje lesa povzročata nepremostljive tehnološke probleme;
• les ima nezanimivo barvo in strukturo;
• njena najneugodnejša napaka pa je rdeče srce,
ki zmanjšuje njeno uporabnost.
Okoli leta 1800 so v Evropi porabili 90 %
bukovega lesa za kurjavo in do pojava železnic, -to
je do srede 19. stoletja, so komaj lO o/o bukovine
namenili za tehnične potrebe. Še leta 1878 je Karel
Gayer učil, da so bukovi gozdovi uporabni pretežno
za drva in le v najboljšem primeru lahko dajo 6 do
8 o/o tehničnega lesa. Leta 1809 je Auersperg na
Kočevskem veleposestvu ustvaril 91 % celotnega
dohodka s prodajo pepelike, bukovih gob ter
polharijo in samo 9% je zaslužil z lesom. Z ogljem
so že od najstarejših časov topili rude in predelovati
kovine. Več stoletij so bukovino cenili pepelmji in
mag . M. C., Ulica XIX. divizije 19 Rogaška Slatina, SLO
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steklatji, ki so na velikih površinah zažigali gozdove
in ·'fratarili".
Ko sta začela cenejši premog in koks izrivati
bukova drva in oglje, se je zaskrbljenost lastnikov
gozdov povečala, vendar so bukovino .še globoko v
industrijsko dobo vrednotil! pretežno po njeni
najnižji uporabni vrednosti, to je po toploti, ki jo je
oddajala pri gorenju. Bukev ni bilo mogoče
splavariti, le manjše količine izdelanih drvi so
prevažali s šajkami po Dravi in s čolni po
Ljubljanici. Ko je z izumom parnega stroja nastopila
industrijska revolucija, so se odprle širše možnosti
vnovčenja bukovega lesa. Na Kočevskem in
Notranjskem so po letu 1850 gradili parne žage, ki
so razžagovale bukovino v deske. Te so. kot tavolette
in testone, prodajali v Italijo za izdelavo zabojev
južnega sadja. Posel je cvetel do devetdesetih let
19. stoletja, ko so ame1iški ladjruji z dumpinškimi
cenami sesuli trg; med leti 1890 in 1900 so se cene
znižale za 30 do 50 %, občasno pa je prodaja
povsem zastala.
Začetnik tehniške rabe bukovine je bil M.
Thonet, ki je 1. 1837 na Dunaju odkril postopek
krivljenja pa1jene bukovine. V devetdesetih letih je
Thonet izdeloval upognjeno pohištvo v 60 tovarnah
z okoli 10.000 zaposlenimi. Po poteku patenta l.
1869 se je izdelava upognjenega pohištva razširila
tudi na slovensko ozemlje, kjer je vzniklo 12
tovrstnih obratov. Največ so jih zgradili v okolici
Poljčan in Slovenj Gradca, najbolj znana pa je bila
v Duplici pri Kamniku. Za tovrstno pohištvo so
namenili samo belo hlodovina, ki je bila debela več
kot 30 cm, take pa je bilo le borih 20 %.
Da bi vnovčili staro in rdečo bukovino, so l. 1873
postavili v snežniških gozdovih, tovarno za suho
destilacijo lesa. ki pa je morala zaradi negospodarnosti kmalu ugasniti svoje peči. Že veliko
prej l. 1861 je Ljubljana dobila plinsko razsvetljavo.
Plin so pridobivali s suho destilacijo lesa, ki ga je
po l. 1903 izrinil cenejši premog. Suha bukova drva
so v stmi Jugoslaviji in prva leta po drugi svetovni
vojni uporabljali tudi za pogon kamionov.
Francoske železnice so uvedle bukove prage 1.
1850, v Nemčiji in Avstriji pa se zanje dolgo niso
ogreli. Šele po letu 1883 so začele avstroogrske
železnice in to najprej družba "Južnih železnic"
(proga Dunaj-Ljubljana-Trst), vgrajevati bukovc
prage, ko so spoznali, da ne zadošča, če impregnirajo samo beljavo, tako kot so postopali s
hrastovino. Ko se je po letu 1906 razširila
impregnacija bukovih pragov po Rlipingovem
GozdV 60 {2002) 5-6

postopku, so povsod po Evropi opustili dražje
hrastove, borove in železne prage.
Da bi zmanjšali hmp so v osemdesetih letih 19.
stoletja v Parizu in Londonu in drugih mestih
tlakovali ulice z lesenimi kockami. Na Dunaju so
po letu 1900 uspešno preizkusili tlak iz impregniranih bukov ih kock in se veselili novih možnosti
vnovčenja bukovine. Lesen tlak je omogočal tiho
jn mehko vožnjo ter dober oprijem konjem, toda
kocke so se hitro obrabile; zamenjava izrabljenih
kock pa je bila težavna. Proti koncu 19. stoletja so
bukovino uporabljali za parket in stopnice (tudi
parjeno), do druge svetovne vojne pa se je raba
bukovine razširila še v obrate meril, drobne
galanterije, kopitarne, sodarne, obrate lesne volne,
vezanih plošč in furniJjev. Manjše količine bukovine
so predelali podeželski kola1ji in suhoroba1ji.
Do druge svetovne vojne je bilo v mednarodni
trgovini udeleženo 90% mehkega lesa in samo 10
% listavcev. p1i čemer je med slednjimi prevladoval
hrast in ne bukev. Zaradi omejenih možnosti
industrijske uporabe bukovi gozdovi lastnikom niso
prinašali pričakovanih dohodkov. Zato ne preseneča, da so na bukev upriza1jali prave križarske
vojne. Najbolj enostavna rešitev se je izkazala v
zamenjavi s smreko, ki so jo mnogi veleposestniki
izvajali skrajno genocidno, z ognjem in sekiro. Bolj
strpni gozdatji so bukev spregledali v polnilnem
sloju, zlasti v mešanici z vrednejšimi vrstami. V
bohinjskih gozdovih so še med obema vojnama po
goloseku ženske posekale t. i. "bukovo čmovje" in
s tem opravilom iztrebile ali otrebile bukev
(VEBER 1987). Tudi drugi viri iz tistega časa
pričajo, da niso trpeli nežnega bukovega zelenja v
smrckovih nasadih.
V petdesetih letih 20. stoletja se je raba bukov ine
razširila v kemično industrijo: v proizvodnjo papitja
in viskoznih vlaken. V šestdesetih letih smo še
maklali bukovo celulozo (ročno odstranjevali skmjo
in kambij), konec sedemdesetih let pa smo začeli
množično prodajati bukovino v goleh in to v skmji.
Med tem so Iesarji izpopolnili tehnološke metode
obdelave bukov ine in z njimi omilili njene negativne
lastnosti, zlasti neugodno nabrekanje in krčenje ter
nizko trajnost izdelkov. V zadnjih desetletjih pa je
bukovina najpomembnejša surovina evropske
pohištvene industrije, bukove goli za celulozo in
plošče pa so najmasovnejši proizvod slovenskih
gozdov.
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OD ZATIRANJA DO
OBOŽEVANJA BUKVE

Antropogena zamenjava naravnih drevesnih vrst s
smreko, je eno redkih, temnih obdobij v zgodovini
evropskega gozdarstva. Že v drugi polovici 18.
stoletja so poveličevali iglavce pred li stavci, njihovo
vsestransko uporabnost in enostavno vzgojo. L.
1857 je M. R. Pressler, profesor iz Tbaranta,
razburkal evropsko gozdarsko srenjo s tezo, da je
cilj gozdarstva največja kapitalizacija zemljiške
rente in da je vsako ravnanje z gozdovi napačno, če
donosi na dosegajo povprečnih obrestnih mer v
gospodarstvu. Mnogi gozdarski strokovnjaki so se
upirale skrajšanju proizvodnih dob, ki jih je sprožila
Presslerjeva teorija in zagovmjali sestojno rento, ki
je izhajala iz daljših proizvodnih dob, toda Pressler
je vse nasprotnike prepričljivo razorožil in
matematično dokazal, da smreka med vsemi
drevesni mi vrstami največ donaša. Nadgozdar Ross
je l. 1890 izračunal, da je na istem rastišču smreka
ui- do štirikrat bolj rentabilna od bukve. Fevdalcem,
ki so bili največji lastniki gozdov. je teorija
ustrezala, saj so z njeno pomočjo lahko sekali na
golo, fratarili in sadili smreko. S pospešeno
razgradnje lesnih zalog so tudi najhitreje prišli do
denarja.
Ko so začeli v drugi polovici 19. stoletja v
smJekovih kulturah pustošiti vetrolomi, snega lomi,
podlubniki in drugi škodljivci, se je vedno več
gozda.Jjev navduševala za naravne bukove gozdove.
Menili so, da je mogoče tudi v le-teh povečati
rentabilnost, če jih ustrezno negt~emo. Zavedali so
se njihove neprecenljive vrednosti za ohranitev
naravne rodovitnosti tal ter bolj zanesljivega
doseganja kakovosti (spodnji drevesni sloj "polnilni"- kot pomožna dekla pri čiščenju vej) in
večje stabilnosti sestojev.
Več desetletij so se gozdarji in lesa1ji avstrijskih
dežel ukvarjali s problemi vnovčenja bukovine. Leta
1863 so na skupščini avstrijskega gozdarskega
društva v Mariabrunnu pri Dunaju izpostavili
vprašanje uporabnosti bukovine, dvajset let zatem
pa so celo imenovali posebno komisijo z nalogo,
da prouči probleme "zabukovljenja". Toda komisija
te naloge ni nikoli opravila. Vse do prve svetovne
vojne so bili odnosi med bukvo in smreko
najpogostejša .strokovna dilema gozdarskih društev.
Kljub velikim ekonomskim prednostim smreke, so
l. 1900 na zborovanju štajerskega gozdarskega
društva v Rogaški Slatini, izstopale vizionarske
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napovedi o "bodoči bolj optimistični rabi hukovine'', ki pa so se uresničile skoraj stoletje
pozneje.
Leopold Hufnagl je v prvih kočevskih gozdnogospodarskih načrtih (1890) priporočal posek vseh
bukovih dreves debelejših od 40 cm. L. 1901 pa je
izpostavil problem bukovine na Kranjskem in
predlagal znižanje železniških tarif in odpravo
izvoznih taks za polizdelke iz bukovine. Na
zborovanju Kranjsko-primorskega gozdarskega
društva v Novem mestu leta 1911 so razpravljali o
smiselnosti pretvorb bukovih gozdov v snuekove
monokulture in menili, da je taka premena
opravičljiva samo na slabših tleh. Hufnagl je v
časopisu štajerskega gozdarskega društva več let
goreče opoza1j al tudi na "Bosansko nevarnost", ki
z dumpinškimi cenami bukovine ogroža lastnike
kranjskih in koroških gozdov.
Okoli l. 1900 je roška žaga plačevala bukovo
hlodovina na panju po 3,jelovo pa po 6 kron, razmeije
je bilo torej 1 : 2 in se je ohranilo skoraj celo stoletje.
Po letu 1988 pa se je zgodil revolucionaren preobrat
in "pravljičen" dvig cen bukovine, ki so prvikrat v
zgodovini presegle vrednost smrekovine. Konec
devetdesetih let se je z globalizacijo trgov poglobilo
vrednostno razlikovanje med belim in rdečim
(srčastim) lesom. Pii submisijski prodaji bukovine so
dosegli v Nemčiji povprečno 700 DEM/m~. za hlocle
nad 70 cm premera in nad 8 m dolžine pa celo 1.200*
DEM. Drva v goleh prodajajo po 45 DEM, za bukovo
celuloze pa iztržijo 55 DEM. Na domačem trgu
prodamo najboljšo bukovo hlodovina po 65.000 SIT,
medtem ko je povprečna cena drv v goleh 4.000 SIT,
bukove celuloze pa 5.500 SIT. Cenovni odnos je v
velikem razkoraku in v obeh primerih podoben 16 : l.
Bukovino z velikim deležem rdečega srca lahko
vnovčimo samo kot drva ali les za plošče, cene leteh pa ne pokrivajo več proizvodnih stroškov. Zaradi
zaostrenih pogojev gospodarjenja in presežne
ponudbe predelovalci odklanjajo hlodovina slabše
kakovosti (žagovce II. in III. klase), finalisti pa les
z obarvano jedrovino. V letu 2001 smo slovenski
gozdarji še zadnjikrat prodali nekaj tisoč m 3
pragovske hlodovine. S propadom edine domače
tovarne za razrez in impregnacije železniških
pragov v Hočah smo izgubili najboljšega-odjemalca
slabše bukove hlodovine.

* Vse v sestavku navedene cene so bile dosežene leta 2001

v
nemški deželi Mecklenburg- Vorpommern (AFZ/Der Wald
4/2001, s. 203).
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VRSTA, OBLIKA IN VELIKOST
RDEČEGA SRCA ODLOČAJO O
VREDNOSTI LESA

Na vrednost gozdnih sortimentov vplivajo: drevesna
vrsta, dimenzije hlodov, napake in poškodbe. Rdeče
srce je najneugodnejša napaka bukovine in čeprav
bistveno ne spreminja tehničnih lastnosti, temveč
samo estetske, znižuje lesu uporabnost in s tem
vrednost. Nesreča je tudi v tem, da te napake ne
vidimo dokler drevesa ne podremo in razžagamo,
kajti barvna paleta sredice je nepredvidljiva tako
glede nastanka kot širjenja. Dunajske uzance iz l.
1882 so bukovino z rdečim srcem označevale za
"nezdrav" oziroma poškodovan les.
Za razliko od ostalih lesov, pri katerih se ceni
njihova obarvanajedrovina (hrast), notranja zgradba
ali barva lesa, se pri bukovini ceni homogena
struktura, brez srca in grč ter enoten barvni odtenek.
Zahteve oblikovalcev pohištva oziroma trga izhajajo
iz izumetničenega okusa, kakršnega narekuje
moderna doba monotone plastike . Tehnološki
razvoj predelave bukovine poteka s smeri vedno
večjega raznaravljenja masivnega lesa v različno
velika vlakna in iveri ter njihovo ponovno
združevanje v bolj homogene plošče, papir ali
visokozna vlakna.
V literaturi je znanih okoli 50 dejavnikov, ki
vplivajo na pojav rdečega srca. Nesporno so
dokazane tesne korelacije med starostjo, premerom,
rodovitnostjo rastišča, velikostjo krošnje, nadmorsko višino, geološke podlago, lesno zalogo in
velikostjo rdečega srca. Pojav in širjenje rdečega
srca poteka najhitreje: na rodovitnih tleh, pri hitro
rastočem drevju, ki ima kratke krošnje, v gostem
sklopu ter pri poškodbah korenin, debla ali vej
(TORELLI 2001). Po letu 1983 se pojavlja rdeče
srce tudi v mlajših oziroma tanjših debhh, kar
pripisujemo polucijam, naravnim ujmam (suša,
žled), mehanskim poškodbam in obilnejšemu
semenenju. V si ti dejavniki pospešujejo fiziološko
izsuševanje debel in s tem razvoj nepravega srca
(grafikon 3).
Ker rdečega srca ne moremo prepoznati na
stoječem drevesu, moramo proizvodne cilje izbrati
v odvisnosti od dejavnikov, ki vplivajo na pojav in
širjenje rdečega srca. Odločilno je rastišče, ki ga
označuje gozdna združba, zato brez obvladovanja
vegetacijskih znanosti ne moremo pričakovati
učinkovitega načrtovanja. Drugi pogoj visokovredne p1idelave je dostopnost, ki mora biti taka,
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da lahko brez poškodb za preostalo drevje
odvzemamo manj produktivne osebke. Najbolj
dostopna so ravninska in položna zemljišča , na bolj
strmih pobočjih je potrebna ustrezna gostota
prometnic, medtem ko zelo strmi tereni niso
primerni za visokovredno pridelavo. Na strminah
so krošnje asimetrične, kar pospešuje razvoj
tenzijskega lesa in povečuje možnost poškodb po
snegu, žledu in vetru.
Že v fazi načrtovanja moramo nedvoumno
razlikovati rastišča z različnimi proizvodnimi cilji
in z različno intenzivnostjo negovanja:
• za proizvodnjo rezanega furnirja vrhunske
kakovosti - F extra (povprečni premeri od 50 do
60 cm, rdeče srce 20 %, proizvodna doba 80 100 let);
• za pridelavo luščencev in rezanega furnirja
povprečne kakovosti (premeri od 40 do 50 cm,
rdeče srce do 30 %, proizvodna doba 90 - 110
let);
• za žagovce I. klase (povprečni premeri 30 do 40
cm, rdeče srce do 40 %, proizvodna doba lOO
do 120 let);
•

rastišča

žagovcev II. in III . klase (povprečni
premeri 20 do 30 cm, zdravo rdeče srce neomejeno, proizvodna doba nad 120 let).

Furnirsko hlodovina vrhunske kvalitete lahko
vzgojimo samo na nadpovprečno rodovitnih tleh,
v ugodnih reliefnih legah ter v (sub)montanskem
pasu. Tovrstna rastišča prenesejo največje negovalue stroške. Proizvodnja luščenega furnirja je
glede rastišč manj zahtevna, žagovce slabe
kakovosti in drva pa prideluje narava sama, brez
dodatnih vložkov. Na slabih rastiščih vlaganja v
nego niso opravičljiva.
Leta 2001 smo v GOE Rogaška Slatina posekali
bukovino v dveh najlepših sestojih in ugotovili
presenetljivo slabo sortimentacijo (grafikon 1 in 2).
Povprečna starost obeh sestojev je bila 120 let. Na
obeh sečiščibje bil prihodek od prodaje lesa manjši
od pričakovanega za 3.800 oziroma za 4.500 SITI
m 3• Pri 2.300 m3 smo zaradi rdečega srca izgubili
več kot 9 miljonov SIT. Običajne furnirske
hlodovine je bilo 5 - 6 %, delež visokovrednega
furnirja (F extra = dvakrat dražja od običajne
furnirske hlodovine) pa ni bil omembe vreden.
Razloge za slabo kakovost lesa pripisujemo izostali
negi v mladosti.
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Grafiko n 1: Struktura posekanih dreves in njihova sortimentacija v oddelku 349- Zenčaj- GGE Rogaška Slatina, končni
posek leta 2001.
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GOZDNOGOJITVENI MODEL
ZA PRIDELAVO KAKOVOSTNE
BUKOVINE

Nega je začetek kakovostne pridelave . Z njo
dosežemo večje debelinske prirastke in ciljne
premere v 20 - 30 % krajši proizvodni dobi. Veliki
premeri in dolžine ne pomenijo vedno visokovrednega lesa. toda visokovredni sortimeoti imajo
vedno velike razsežnosti. Negovalno ravnanje z
gozdovi najbolj racionalno izpolnjuje gospodarske
cilje in navrže največ dodane vrednosti. Raziskovanja
so pokazala, da plinašajo negovani bukovi sestoji
do šestkrat -večje donose od nenegovan ih.
Gozdnogojitveni modeli so miselni vzorci razvoja
sestojev v prihodnosti, s katerimi postanejo naši
ukrepi bolj pregledni in uspešni. Modeli so izdatna
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miselna in tehnična pomoč pri razumevanju in
reševanju problemov. Med različnimi razvojnimi
modeli se je pri vzgoji bukovine izkazal "danski"
negovalni koncept, ki ga poznajo tudi Francozi,
Nemci in Avstrijci. Danci so bili že od konca 19.
stoletja zagovorniki močnih izbiralnih in svetlitvenih redčenj in so znani po kakovostni bukovini,
zato bi bilo umestno preizkusiti njihove metode,
jih prilagoditi našim razmeram in obogatiti z novimi
spoznanji . Izhajamo iz splošno uveljavljenih
razvqjnih obdobij sestojev:
I. razvojno obdobje je usmerjeno v odmiranje spodnjih vej.

Obsega negativno selekcijo v mladju in gošči
po načelih W. Schadelina, ki mora preiti v
pozitivno izbiro kakor hitro se strnejo krošnje (pri
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Grafikon 2: Struktura posekanih dreves in njihova sortimentacija v oddelku 306- Macelj - GGE Rogaška Slatina.
močno svetlitveno redčenje, leta 2001.
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višini dveh metrov). Ko se krošnje
utesnijo, se začne pospešena rast v višino in
odmiranje spodnjih vej. Pri povprečni višini 10m,
zma~šamo števila osebkov na 2 do 5 tisoč na ha
ali na razdaljo 2 do 2.5 m. Pri višini 15 - 20 m
zmanjšamo gostoto na 1.000 osebkov/ha ali na
povprečno medsebojno razdaljo 3 m. V si ukrepi,
od gošče do letvenjaka, stremijo za tem, da se
drevesa očistijo vej na vsaj četrtini maksimalne
višine sestoja, to je v dolžini med 8 in 10 m. Znano
je namreč, da vsebuje spodnja četrtina debla 75 do
85 % vrednosti drevesa.
II. razvojno obdobje pospešuje debelinsko
rast in stojnost.
Ko dosežemo najmanj 25 % brezvejnega debla,
moramo pozornost usmeriti na t. i. supervitalne
GozdV 60 12002? 5-6
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osebke, katerim nenehno povečujemo prostor z
izbiralnim redčenjem. Z odstranjevanjem
konkurentov se širijo krošnje izbranih dreves, s tem
se povečuje debelinski prirastek, stabilnost sestoja ter
ohranja globoka in dovolj velika krošnja. Med
množico supervita]nih osebkov zgornjega sloja
izberemo 100 - 170 kandidatov (izbrancev) v
medsebojni razdalji 8 do 10 m. Pri izboru odločajo:
vitalnost (hitra rast), kakovost osebkov (debela in
tankovejnata drevesa) ter njihova prostorska porazdelitev. Prelomnica iz I. v Il. razvojno obdobje
nastopi v bukovih drogovnjakih običajno pri 35-tih
letih.
III. razvojno obdobje zadržuje globoko
krošnjo.
Pri starosti okoli 50 let, povprečni sestoj ni višini
20 m ter zadosti veliki in globoki kJošnji, nastopi
močnim
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prehod v najožji izbor izbrancev. Zadošča vsaj 50
izbrancev v najmanjši medsebojni razdalji 12m. V
nadaljnem razvoju skrbimo, da so njihove krošnje
nenehno sproščene. S tem preprečimo odmiranje
spodnjih vej in pojav nepravega srca, dosežemo pa
tudi enakomernejšo rast in s tem homogenost lesa.
Redčenja ponavljamo vse do 20 let pred pričetkom
obnove, ko krošnje izgubijo sposobnost nadaljnega
širjenja.
Tako negovani sestoji imajo navadno dvovršno
porazdelitev dreves po debelini, saj so po izgledu
podobni dvoslojnemu sestoju ali srednjemu gozdu
(FEHRLE 2000). Nenegovana. naravi prepuščena
bukovja pa težijo v enoslojne dvoranske sestoje, ki
so neredko v opreki z našimi že]jamo po stopničasti
zgradbi.
Obnavljamo s tehniko postopno skupinskega in
sproščenega gospoda.Ijenja, ki je blizu skupinskow
prebiralnemu. Pomladek naj ne bo pregost in naj
bo čim krajšo dobo pod zastorom. Proizvodna doba
bukovih sestoj ev naj ne bo daljša od 110 do 120 let,
ko moramo končati z obnovo. Najdebelejša drevesa
dosežejo v tej starosti 60 do 80 cm debeline.
Podaljševanje proizvodnih dob je negospodarno in
le redko vodi k uspehu.
Danski negovalni model zahteva tehniki in
tehnologiji primerno odprtost gozdov. Z njo
zmanjšujemo poškodbe in povečujemo racionalnost
proizvodnje, zato moramo že v začetku drugega
razvojnega obdobja vzpostaviti reliefu primeren
sistem primarnih in sekundarnih gozdnih vlak.
Mehanske poškodbe korenin in debla povzročajo
namreč pešanje in razhoj drevesne sredi ce, kai· vse
pospešuje razvoj rdečega srca. Gostota prometnic
odloča tudi o negovalnih stroških (prihranki s
prodajo izločenih osebkov).

6

GOZDNOGOJITVEN! MODELI
ZA OSTALE LISTAVCE

Medtem ko bi bukov furnir lahko postal količinsko
bolj zastopan, pa tega ne bomo mogli doseči z vrstami,
ki so v naravi redkejše. Čeprav je skrajno špekulativne
že danes prisegati na redke Iistavce, moramo našo
pozornost usmeriti v vzgojo le-teh, saj nam nudijo
cenjeno in iskano surovino za plemenite furni1je.
Danes nihče ne more predvidevati, kakšne bodo tržne
zahteve čez 100 Jet. Zagotovo pa lahko trdimo, da
bodo vedno bolje vrednoteni sortimenti z večjimi
dimenzijami, zato ostaja naša največja obveza- vzgoja
sonaravnih gozdov.
252

Večina ostalih trdih listavcev, razen hrasta, ima
kratko življenjsko dobo ter zgodnjo kuJminacijo
višinskega, debelinskega in telesninskega prirastka.
V višji starosti dobijo nezaželeno barvo jedrovine
(jesen, javor) ali ta kmalu strohni (češnja,javor, črna
jelša), zato zahtevajo temu prilagojen razvojni
model. Brezvejno in dovolj debelo deblo dosežemo,
če začnemo ukrepati zgodaj in odločno.
Javor vzgajarno navadno do starosti 90-tih Jet,
čeprav lahko ostane zdrav še pri 150-tih letih. V
sta.I·osti nad 100 Jet dobi sredica nezaželeno rjavo
srce, ki močno razvrednoti ]es. Največji debelinski
prirastek doseže med 20. in 40. letom. Za resonančno in furnirsko javorjevo hlodovina so ponujali
od 4.000 do 5.000* DEM/m~. Ukrepi nege so
podobni tistim pri bukovih sestoj ih, vendar morajo
biti zgodnejši in močnejši. Če javorjev ne va.I·ujemo
pred agresivno bukvo, se njegov delež v sestoju
hitro izniči.
Proizvodna doba poljskega jesena je 70-80
let, toda že po 50. letu se pojavi svet1orjava
jedrovina, ki šteje za veliko napako, toda trenutno
je tak furnir iskan in cenjen (Braunesche). Jesen
v mladosti hitro raste, toda po 35. ]etu ga bukev
dohiti in preraste, če mu ne nudimo pomoč.
Višinski prirastek kulminira na ustreznih
rastiščih že pri desetih letih. Jesen je v mladosti
senčna vrsta, kasneje pa zahteva sproščeno
krošnjo. Najvišje cena furnirske hlodovine so bile
2.600~' DEM/m\
Jesenovina z ozkimi letnicami ima slabe
tehnične lastnosti, kar velja še prav posebej za
elastičnost. Žilav in elastičen les dajo samo lesovi,
ki imajo branike širše od 2 mm, take pa dosegama
Je v rastiščih združbe Acereto-Fra:dnetwna ter v
logih ob nižinskih vodotokih. Pechmann (PECHMANN 1969) je ugotovil, da dobimo visokovredno
jesenovino samo tam, kjer krošnje tudi od strani
niso zasenčene .
Proizvodna doba divje češnje je 70 let, toda že
po 50. letu se lahko pojavi trohnoba sredice debla.
Višinski prirastek vrbuni pri 35-tih letih, debelinski
prirastek pa med 50 in 55 leti. Debelinsko rast
moramo začeti pospeševati že po 20 letu z močnim
sproščanjem krošenj tako, da dosežemo ciljno
debelina 50 cm p1i starosti 40 do 50 let in ko je
deblo očiščeno od vej vsaj na dolžini 5-6 rn.
Odstranjujemo samo suhe veje na okoli 50 izbranih
osebkih/ha (WILHELM 1993). Cene najboljših
črešnjevih hlodov so se povzpele na rekordnih
4.400* DEM/m3 .
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GraJikon 3: Delež
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srca pri bukvi v odvisnosti od najvplivnejših dejavnikov (povzeto po M. Kotarju)
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Tudi vzgoja hrastov doba in gradna naj poteka
od najzgodnejše mladosti v redkejši zarasti, zlasti
če se pojavlja skupaj z bukvijo. Zaželeno mešanost
ohranjamo s pogostim negovanjem . Krošnje
sproščamo močneje, ko so debla brez vej v dolžini
8 do 10 m. Po nenapisanem pravilo se do starosti
100 let vračamo z redčenji vsakih 7 let, nato pa le
vsakih 15. Hrast dozori pri 160 do 200 let. Cena
furiurske hlodovine je bila 2.670*, DEM!m' in se
povečuje.

Že več let je na evropskem trgu živahno
povpraševanje po kakovostnem lesu breze, ki smo
jo neupravičeno zatirali. Ta skromna in hitrorastoča
GozdV 6 0 f200 2l 5-6

velika

mala

lepotica hladnejših gozdov se že pri debelini 25 cm
vrednoti kot furnirska hlodovina, pri 21 cm pa za
luščenje.

Črna jelša doživi 70 Jet, toda velik del dreves
je v tej starosti že močno strohnel. Najvišja
dosežena cena je bila 2.400* DEM/m 1 .
V Nemčiji posvečajo redkim in dragocenim
listavcem posebno pozornost. V sak vrednejši
osebek zaznamujejo (karti rajo), spremljajo njegov
razvoj ter ga posekajo, ko doseže največji tržni
učinek (FOET 2001 ). Mi pa se že vnaprej odrekamo
visokim ciljem in pristajamo na pritlehnost.
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Sortimentni sestav bukovega debeljaka je
razočaral čeprav je bil dosledno negovan. Sestoj
je bil skoraj pol stoletja izločen iz rednega
gospodmjenja in namenjen izključno za raziskovalne cilje gozdarskega inštituta in fakultete.

negovalnim i modeli do boljšega lesa

Zaradi slabih ekonomskih učinkov bukovine oziroma "zabukovljenja"
smo še do pred dvema desetletjema, z metodami introdukc~je in
premen, množično vnašali iglavce. Bukovi gozdovi v celjskem delu
Maclja so bili v petdesetih in še šestdesetih letih zasajeni z macesnom,
smreko, duglazijo in čroim borom .

Množica cvetoč.ih češcr~ v zgodnji spomladi že od daleč priča o večji
ali manjši uspešnosti gozdarjevega ravnanja (GGE Rogaška Slatina,
Veliko bukovje pri Rogatcu, odd. 344 a).
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Gozd brez cest je kakor nebo brez ptic je nekoč
zapisal velik gojitelj H. Leibundgut. Brez
zadostne gostote gozdnih vlak ni racionalne rabe
gozdne biomase.
GozdV 60 (2002) 5-6

7

Masovne proizvode negujcmo ekstenzivno in površinsko, do v(ednejsih
izbrancev pa prisropamo individualno
in spremljamo razvoj vsakega posebej.

"Old Growth Forests" so kazalci
zgrešenega u~mc1janja gozdov.

Topilnica aluminija v Kidričevem
potrebuje veliko bukovih palic. ki jih
ljudje iz Haloz prodajajo po 100 SIT/
kom in sočasno rahljajo pregoste
bukove letvenjake. Kolje prinaša več
dobička kot hlodovina, a le tam, kjer
so sestoji v bližini kamionskih cest.
GozdV 60 f2002l 5-6
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Tipologija nepravega srca pri bukvi: a) levo zgoraj - normalno srce, b) desno zgoraj- nepravilna, nesimetrična jedrovina,
c) levo v sredini- nenormalno, črno obarvano srce kaže na napad mikroorganizmov, d) desno v sredini- mehurjasto srce
z več. različno obarvanimi polji. e) levo spodaj - zvezdasto ali nazobljeno srce. f) desno spodaj - rrohnoba in razkroj
sredice .
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ZAKLJUČEK
Veliko hrabrosti potrebujemo, da spremenimo. kar je
potrebno spre111eniti:
veliko potrpljer~jo moramo imeti. da ohranimo. česar
JU' kaže spremeniti;
:a ra z.likoval(je enega od drugega pa moramo biti
obdmjen.i z dovolj modrosti.
(Kitajska modrost)

Gospodarski pomen gozdov je v nenehnem
nazadovanju, v BDP Slovenije je že manjši od 1 %
(v Nemčiji 0.1 %).Zaradi mednarodne globalizacije
trgov se je gozdarstvo znašlo v krizi , gozdove
obremenjujejo vedno višji proizvodni stroški in
trendi zniževanja cen lesa . Skromna specifična
vrednost lesa (SIT/kg) in malo dodane vrednosti
opozarjata na slabo ravnanje z gozdovi.
V Evropi sta dve tretjini gozdov z. iglavci in samo
ena tretjina z listavci. V majhni Sloveniji prevladujejo gozdovi listavcev, ki so predestinirani
za vzgojo kakovosti, redkosti in dragocenosti.
Povpraševanje po takem lesu narašča in z njim cene.
Prav tako ne gra prezreti dejstev, da kakovosten les
odpira več delovnih mest kot ceneni masovni
proizvodi. Države Evropske skupnosti imajo 88
miljonov ha gozdov, v katerih je lesna zaloga okrog
20 miljard m 3 , letni prirastek pa 650 miljonov. V
zadnjih desetletjih se je evropsko tržišče lesa
povsem spremenilo. Še do pred nekaj desetletji so
vse napovedi grozile .s pomanjkanjem lesa, danes
pa je največja težava v tem. kam prodati obilico
izdelkov iz lesa, zato se združena Evropa vedno bolj
usme1ja na azijske trge . V pol.stoletnem obdobju
so se v Evropi povečali: površina gozdov, lesna
zaloga, prirastek in etat. Poročilo FAO "Yearbook
of forest products statistics" navaja. da je bil leta
1952 posek lesa v Evropi (brez Rusije in baltskih
držav) 199 miljonov m~, uvoz 52, izvoz pa 49
miljonov m\ poraba lesa je bila 0,65 m 3 na
prebivalca. Leta 1998 paje bil posek 380 miljonov
m', uvoz 379 in izvoz 355 miljonov m\ poraba pa
1 m~lesa na prebivalca (PARDE 2001). V Sloveniji
smo v petdesetih letih sekali od 3 do 3,5 miljona
m' lesa, danes pa sekamo manj kot 2,5 miljona m'.
Vsak komentar je tu odveč kajti nizke sečnje so
odraz slabega negovanja. Slovenska gozdarska
politika je v vedno večjem razkoraku z nacionalnimi
ekonomskimi interesi.
Les kot surovina je na tržišču vrednoten v zelo
širokem razponu. Cenovni odnos med izdelki iz
zmletega in masivnega lesa je od 1 : 2 do 1 : lO in
se še povečuje, zato nam ne bi smelo biti vseeno,

kakšen les bomo pridelovaij v prihodnosti. Danes
je moda na strani svetlih, enakomerno obarvanih
lesov, prodajni pogoji za temnejše sortimente z
nepravo jedrovino pa se slabšajo. Papirničarji ne
prevzamejo debelejših komadov od 40 cm, iveraši
pa odklanjajo vse kar je debelejše od 60 cm, zato
postaja velika povprečna kubatura odkazanih dreves
kazalec malovredne proizvodnje .
Simulacija danskega modela je samo na videz
mehanistična , naravi nasprotna in šablonska,
dejansko pa predstavlja razdrobljeno in mozaično
ukrepanje približevanje k idealu sonaravnega in
skupinsko-prebiralnega gozda (SCHOTZ 1999).
Model omogoča natančnejša prilagoditev malopovršinskih scstojnih struktur spremenljivim
rastiščnim razmeram ter s tem nadgrajuje sproščeno
tehniko gojenja gozdov. Z njim lahko razvoj sestojev
dinamično preu.smerjamo od enomernega, povprečnega in sestojnega v pestre, raznovrstne in
podrobnejše sestojne enote. kot so: skupine, šopi
in posamezna drevesa . Bogato razčlenjena vertikalna in horizontalna strukturiranost je odlika
sonaravnega gospodarjenja. Ponujen pristop
zahteva več intelektualnega in kreativnega dela,
toda osredotočenost na manjše število izbrancev,
prinaša prihranke pri fizičnih vložkih in gledano v
celoti, več donaša kot nas stane.
Pri izbiri gozdarskih modelov imamo vedno na
voljo dve skrajnostni možnosti:
- naravi in slučaju prepuščen razvoj gozdov ali
- sonaravno ravnanje usmerjeno v racionalno
in visokovredno proizvodnjo.
Človek ni zadovoljen s tem kar mu ponuja
narava. zahteva sortimentc s posebnimi lastnostmi.
Narava pre pušča razvoj najmočnejšim , ti pa nimajo
takih lastnosti. Samemu sebi prepuščeni gozdovi
ne potrebujejo stroke in ne gozda1jev. Lesne dob1ine
gozdov lahko prezirajo samo bogate države,
Slovenija pa ne sodi mednje, zato mora izkoriščati
naravne danosti v sozvočju z zakonitostmi biološke
rasti: čim hitrejša je rast, tem manjša je
verjetnost pojava rdečega srca in čim intenzivneje posegamo v naravni razvoj, tem več
dragocenega lahko pridelamo v krajšem času.
Danes sekamo drevesa, ki so bila vzgojena pred
poldrugim stoletjem in nihče ne ve, kakšne bodo
prihodnje potrebe družb? Kdo nam zagotavlja, da
ne bodo ves les predelovali v amorfne materiale in
jih znova preoblikovali v nekaj neprepoznavnega?
Tehnične snovi: plastika, beton in kovine nezadržno
izrivajo les. Les se umika celo iz svojih tradi-
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cionalnih področij: zgradbe, ostrešja. pohištvo,
železniški pragi , vinska posoda. orodje idr. Enologi,
ki so šc nedavno trdili , da ni kakovostnega vina brez
lesenega soda. prisegajo danes na jeklene. betonske
in plastične posode. Čeprav se oblikuje današnji
uniformni okus na ravni otopele. agresivne in
brezdušne plastike, bo zagotovo prišlo obdobje. ko
bo ponovno cenjen n1.asiven in naraven les, ki se
odlikuje z izraznostjo, domačnostjo, udobjem.
mehkobo in materinsko toplino. Stanovanja brez
lesa so mrtva in hladna in ne nudijo nobenega
posebnega doživetja.
Slovensko gozdarstvo bi bilo potrebno strokovne
in organizacijske prenove. Gozdmjj in lesmji bi se
morali povezati v bolj ofenzivno marketinško
propagiranje vrednot lesa. Vodilno geslo v prihodnost naravnega nacionalnega gozdarstva mora
postati les iz Slovenije. pri čemer naj bi bil poudarek
na domačem, naravnem lesu in visoki kakovosti.
Propagirati les pomeni prodajati lepoto narave.
zdravje, varnost in okolju prijazne. energetsko
varčne ter neškodljive materiale. Pohvalne
marketinške poteze je v tej smeli nakazal o podje~je
RIKO iz Ribnice.
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Strokovne razprave
GDK : 145 .76 : 174.7 Abies alba Mili . + 411.12 (497.12)

Najnevarnejši jelovi lubadarji (Pityokteines spinidens, P. curvidens ,
Cryphalus piceae) v Sloveniji
Maja JURC
Izvleček:

V prispevku prikazujemo najpomembnejše lubadarje na navadni jclki (Pityokteines spilzidens Reitt., Pityokteines curvidens
Germ .. Cryphalus piceae Ratz.), ki v letu 2002 povzročajo sušenje jelov ih sestoj ev predvsem na GGO Kočevje, GGO Ljub~jana
ter GGO Postojna. Značilnosti treh najpomembnejših vrst jelovih lubada1jev ter z njimi povezan način izvajanja varstva
gozdov je bjj predstavljen na 7. delavnici Javne gozdarske službe Zavoda za gozdove Slovenije 8. in 9. novembra 2001 na Igu.
Zaradi aktualnosti problematike podajamo novejše izsledke o jelovih lubadarjih.
Ključne besede: jelka, Abies alba, lubadarji, Pityokteines spinidens, Pityokteines curvidens. Cryphalus piceae, varstvo,
Slovenija.

1

UVOD

Navadna jelka (Abies alba Mill.) je ena od
najdragocenejših vrst srednjeevropskega in južnoevropskega gozda. V Sloven~jijo najdemo v gozdnih
združbah na rastiščih kislih bukovih gozdov, zmerno
kislih bukovih gozdov, na revnejšib rastjščih jelke,
rastiščih jelov ih gozdov s praprotnu, rastišč ih gorskih
gozdov bukvc in jelke, gorskih svežih bukovih
rastiščih na rendzinah, rastiščih visokogorskih
bukovih gozdov na silikatu na različnih fitogeografskih območjih. Po podatkih gozdnogospodarskih načrtov gospodarsbh enot iz letal999
je površina odsekov, kjer je lesna zaloga jelke večja
kot 100 m' na ha, znašala 79.231 ha (MIKULIČ
2000). V zadnjih 100-200 letih beležimo izginjanje
jelke na njenem celotnem arealu. Vzroki za to so
številni (globalne klimatske spremembe, neustrezno
gospodarjenje, preštevilčna parkljasta divjad, gozdna
paša, škodljivci, bolezni in dr.). V letu 2002 beležimo
v Sloveniji sušenje jelke na območjih GGO Kočevje
(doslej odkazano pribl. 36.000 m 1 jelovine in 20.000
m·; smreke, informacija M. Perušek~ julij), GGO
Ljubljana (revir Ravnik, Preserje, Bistra, informacija
M. Koljšek, maj), GGO Postojna (GE Snežnik, KE
Stari Trg - cca 400-500 m 3 ; GE Požarje, KE Stari
trg; GE Mikula- Dedna gora, KE Knežak- 100150m3 ; GE Planina, GE Golobičevec, KE Postojna;
KE Bukovje- sporadično , informacija A. Snu·ekar.
julij). Ugotavljamo, da se navadna jelka na omenjenih
območjih suši predvsem zaradi jelovih lubadaJ.jev.
Podajamo značilnosti treh pomembnejših jelovih
lubadmjev ter način gospodarjenja s prizadetimi
sestoji.
GozdV 60 (2002) 5-6

2

NAJNEVARNEJŠI JELOVI
LUBADARJI V SLOVENUI

2.1 Pityokteines spinidens Reitt.
[Coleoptera, Scolytidae], ostrozobi
jelov lubadar
Gostitelji: Najpogosteje navadna jelka (Abies alba
Mill.), tudi kavkaška jelka (Abies nordmanniana
(Steven) Spach.), priložnostno navadna stm·eka
(Picea abies (L.) Karsten) , kavkaška stm·cka (Picea
orienta/is (L.) Link.) in rdeči bor (Pinus s.vlvestris
L.). Ostrozobi jelov lubadar spremlja rastišča jelke
po celi Evropi: od Pirenejev preko Alp, Karpatov,
celolnega Balkanskega polotoka , Kavkaza, do
severnih delov Turčije.
Opis vrste: Temno tjav hrošček, telo valjaslocilindrične oblike, prekrita z dolgimi , neenakomerno razmeščenimi dlačicami, dolg 2 do 2.8 mm.
Pokrovki sta grobo punktirani (jamičasti), jamice
so v goslih vrstah (linijah), na zadnjem koncu
pokrovk so jamice globlje kot so na bazi pokrovk.
Vratni ščit ima spredaj drobne grbice, zadaj je
punktiran . Tipalke so prelomljene betičaste,
rumene, zastavica je iz petih členov, ki je
okroglast, šivi upognjeni. Spolni dimorfizem je
jasno izražen. Pri samicah je osrednji del čela
gladek in bleščeč. Sprednji rob vratnega ščita
samic ima več rumenkastih ščetinastih laskov, ki
so dvakrat daljši od ščetinastih laskov na čelu,
samci nimajo ščetinaste dlačice . Na vsakem
Doc. dr. M. J., Oddelek za gozdarstvo in obnov!jive gozdne
vire BF, Večna pot 83. 1000- Ljubljana, SLO
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obronku strmega koničnika imajo samčki po pet
zobčkov: prvi večji (suturalni- prvi zobček pri šivu
pokrovk) je skoraj vodoraven kot vsi ostali zobčki
na koničniku. drugi zobček je zelo dolg, kljukast,
često že od baze zakrivljen navznoter. tretji je
manjši in stožčast, četrti je dolg in koničast, peti
pa stožčast. Samičke imajo namesto zobčkov
majhne. stožčaste grbice (slika 1).

Sli ka 1: Ostrozobi jelov lubadar (Pityokteines spi11idens
Reitt .), koničnik samca (levo) in samice (desno)

Bionomija : Vrsta P. spinidens se praviloma
pojavlja skupaj z vrsto P curvidens in ima skoraj
identičen razvojni krog ter povzroča zelo podobne
simptome. V ekoloških razmerah centralne Evrope
vrsta razvije dve čisti in eno sestrsko generacijo.
Prvo rojenje je sredi aprila, konec pomladi je
sestrska generacija, drugo rojenje je v drugi polovici
avgusta. V južni Evropi (Turčija) se pojavi tudi sredi
oktobra tretje rojenje. Pri nas roji P. spinidens konec
marca in aprila. Naseljuje debelolubne in tankolubne drevesne dele, predvsem zgornji, tanjši del debla
in debelejše veje. Pogosto izbira starejša debla z
debelo sk01jo. Razvije dve čisti in eno sestrsko
generacijo. Embrionalni razvoj traja okoli 13 dni,
postembrionalni (larva in buba) od 17 do 21 dni.
Dopolnilno žrtje mladih hroščev traja okoli 20 dni
in se dogaja ob bubilnicah, kjer so se izlegli (pri
tem dolbejo kratke hodnike v lubju) tako da razvoj
ene generacije traja okoli 9 tednov. Konec junija
izleti mlad, spolno zrel imago, ki začenja novo,
drugo generacijo. Prezimujejo kot ličinke ali bube
v skorji ali pJitvem delu lesa ali kot spolno nezreli
hroščki v izjedini, ki nastane pti zrelostnem žrtju.
Spolno zreli hrošči zadnje generacije lahko jeseni
zapustijo drevo v katerem so se razvili in se naselijo
v zdrava drevesa v bližini: tu prezimijo v kratkih
hodnikih. Kot rezultat hibernacije se iz poškodovane sko1je cedi brezbaJVna smola. Rov ni sistem
je zvezdast (slika 2). Poligamna vrsta. Na kotilnice
se navezuje štiri in več materinskih rovov, ki so
praviloma dolgi 4 do 5 cm, izjemoma 10 cm. Na
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materinske rove se navezujejo rovi ličink, ki so
relativno kratki. potekajo diagonalno, transverzalno
ali vzporedno z lesnimi vlakni, rahlo se dotikajo
beljave. Bubilnica se rahlo zajeda v beljavo.
Fleofag.
Opis poškodb: Pojavlja se najpogosteje v
sredogotju, v normalnih vremenskih in trofičnih
razmerah praviloma izbira robna drevesa na večjih
jasah, pri namnožitvi se širi v notranjost sestojev.
Naseljuje deblo v območju krošnje in sicer od vrha
proti dnu debla. Najdemo ga tudi na sveže
posekanih debelejših jelkah. Napada sestoje
prizadete zaradi škodljivih biotskih (omela, bršljan,
glive, druge žuželke - kot so minetji iglic jelke,
zrnati jelov lubadar in dr.) in abiotskih dejavnikov
(prelomljena drevesa - snegolomi, vetrolomi,
žledolomi , opožarjena debla) ter drevje na
neustreznem rastišču. Spomladi napadena drevesa
hitro odmirajo in že po nekaj tednih krošnje
pordečijo in se posušijo. Drevesa. ki so bila
napadena jeseni ah v sredini poletja ostanejo dolgo
zelena.
Simptomi napada: a) izcejanje prozornih in
svetlečih kapljic smole iz ozkih hodnikov na
skorji jelk, ki jih dolbejo hrošči zaradi prezimovanja, v rovih ni jajčec (primarni napad!).
Rove delajo hrošči od konca septembra in do
konca oktobra. b) prisotnost kapljic st1jene smole
rumene barve na in v bližini vhodnih odprtin,
kjer so hrošči prezimovali (slika 3 ). To so
poškodbe iz prejšnjega leta, izjedine v lubju je v
vegetacijski dobi obraščal feloderm in kasneje
začne skorja okrog ranic odmirati. Odmiranje
tkiva opazimo kot pegavost 1jave in vijoličaste
barve v bližini hodnikov za hibernacijo na
notranjem delu sko1je- v ličju . c) v času rojenja

Slika 2 : Rovni sistem ostrozobega jelovega lubadarja
(Pityokteines spinidens ReitL), (Foto: R. Pavlin)
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Slika 3 : Kapljice strjene smole pri vhodnih odprtinah, kjer
so prezimovali lu·ošči rodu Pityokteines (M. Jurc)
hroščev (marec, april) je smola že skoraj
neopazna. č) črvina , ki je po količini občutno
manjša kot pri l. typographus L, je skoraj
neopazna. Najdemo jo šele po odstranitvi sk01je
in je za luskami lubja. Odpadanje skorje izzovejo
žalne, ki iščejo dendrobionte pod skorjo. d)
pogosto se pojavi rdečenje iglic jelke v zgornjih
delih krošnje, ki se nato širi na celotno drevo.
Iglice odpadajo. Zaradi ponavljajočih se napadov
v gradacijah in v kombinaciji z drugimi škodljivci
(P. curvidens, C. piceae, Pissodes piceae
(Illiger)) lahko oslabijo in propadejo zdrava
drevesa.
Možne zamenjave : Jelove lubadatje, predvsem
Liste, ki naseljujejo debelolubne dele dreves, lahko
zanesljivo določimo glede na obliko ravnih
sistemov in jih težko med sabo zamenjamo. Lahko
pa na jelkah pričakujemo vrste, ki so tipične za jelko
( Cryphalus piceae Ratz., Piryokteines vorontzowi
Jakobs., P curvidens Reitt.) in občasno prisotne
vrste (Polygraphus poligraphus L, Crypturgus
pusillus Gyll., Cryphalus abetis Rtzb., Pityoplzthorus micrographus L., Pityogenes chalcographus L., P. bidentatus Hbst., !ps amitinus Eichh.,
l. laricis F., Dryocoetes autographus Rtzb.).
Ogroženost sestojev: Ostrozobi jelov lubadar
naseljuje iste partije gostitelja kot krivozobi jelov
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lubadar. Pri nas se ostrozobi jelov lubadar pojavlja
bolj pogosto kot krivozobi in je zato nevarnejši od
njega. V Švici in Franciji je krivozobijelov lubadar
bolj pogost in bolj nevaren. P spinidens se pogosto
pojavlja v starejših sestojih kjer naseljuje tenkoluboe in debelolubne drevesne dele. Sekundarni in
primarni škodljivec jelke.
Kontrola gostote populacije in zatiranje: Za
jelove podlubnike (rod Pityokteines) so razviti
agregacijski feromoni, vendar so še v fazi preizkušanja. Zato kot dolgoročne preventivne ukrepe
pospešujemo jelko na naravnih rastiščih in naravno
pomlajevanje sestojev jelke. V okviru kratkoročnih
preventivnih ukrepov izvajamo nadzor (pozimi do
konca februmja) sestojev jelke čez zimo ter čistimo
in sežigamo slučaj ne pripadke v sestojih (poškodbe
zaradi nizkih temperatur, snegolomi, defoliacije in
dr.), ki so nastali pozimi do rojenja ostrozobega
jelovega lubadarja (do začetka marca). Posebej
nadziramo sestoje, kjer so se v preteklosti že
pojavile namnožitve podlubnikov ali rilčkarjev.
Poostren nadzor izvajamo tudi od sredine septembra
in do konca oktobra, da odkrijemo mesta hibernacije
odraslih hroščev na odraslihjelkah (tako nadziramo
tudi ostale škodljive vrste rodu Pityokteines). Pred
rojenjem Ju·oščev, v prvi dekadi marca, polagamo
kontrolno-Javna debla, redno kontroliramo potek
naseljevanja hroščev in jih pravočasno, pred izletom
hroščev izdelamo. Zatiranje: ko odkrijemo simptome, ki so značilni za hibernacijo hroščev (a,b)
posekama napadena drevesa in jih odstranimo iz
sestaja. Tri tedne pred prvim naletom hroščev
podremo lovna drevesa 30 do 40 m od žarišča .
Lovna drevesa so lahko že oslabljena zaradi drugih
škodljivih dejavnikov, npr. opožarjena (ne napadena
od podlubnikov!) in 30 cm in več v prsnem prcmcru,
položimo jih v polsenco. V starejših sestojih jelke
nemški avtmji priporočajo postavitev lovnih dreves
in sicer prvo serijo marca, drugo maja in tretjo
jeseni. Z lovnimi dreves-i lahko zatiramo tudi druge
vrste podlubnikov jelke, ki naseljujejo tenkolubne
dele drevesa (Crypha/us piceae, P vorontzowi).
Kontroliramo naselitev podlubnikov, pravočas~o
izdelamo lovna drevesa in sežgemo nastavljene
vrhače in lovne kupe. Skrbno evidentiramo vse
podatke v zvezi s kontrolo gostote populacije in z
zatiranjem.
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Slika 4 : K.rivozobi jelov lubadar (Pityokteines curvidens
Germ.), koničnik samca (levo) in samice (desno)

debelo skorjo. Embrionalni razvoj traja okoli 13 dn~.
postembrionalni (larva in buba) od_l7 do_21 dm:
~opolniln~ žrtje ml~di~ hrošč~v traJa o~oll
dn~
m se dogaJa ob bub1lmcah, kJer so se 1Zleglt (pn
tem dolbejo kratke hodnike v lubju) tako, da razvoj
ene generacije traja okoli 9 tednov. Konec junija
izletijo mladi, spolno zreli imagi, ki začenjajo novo,
drugo generacijo. V zelo ugodnih trofičnih in
vremenskih razmerah razvije vrsta še eno čisto in
tudi do dve sestrski generaciji. Prezimujejo kot
ličinke ali bube v skorji ali plitvem delu lesa ali kot
spolno nezt·eli hroščki v izjedini, ki nastane pri
zrelostnem žrtju . Spolno zreli hrošči zadnje
generacije lahko jeseni zapustijo drevo v katerem
so se razvili in se naselijo v zdrava drevesa v bližini:
tu prezimij o v kratkih hodnikih. Kot rez ul tat
hibernacije se iz poškodovane skmje cedi brezbarvna smola. Ravni sistem je dvokraki prečni z
daljšin1 vhodnim kanalom in rovi imajo izgled
oglatega oklepaja ( [).Pogosto se skozi isto vhodno
odprtino uvrta druga samica, ki izdela svoj, zelo
podoben materinski rov v nasprotni smeri ( ] ) in
hodnik ima podobo dvojnega oglatega oklepaja ( ] [ ) oziroma velike črke H, ki je po"ložena na
daljšo stranica. Včasih se skozi isto vhodno odprtino
zavrta več samic, in vsaka izdela svoj rov tako , da
je končna podoba rov nega sistema zvezd asta in ima
obliko nepravilne črke X. Materinski rovi se
zajedajo v beljavo. Rovi ličink so v skorji, dolgi do
7 cm. bubilnice so v debeli skorji. Če je skmja tanka
se rovi ličink zajedajo v beljavo do 10 mm globoko
in so izpolnjeni z belkasto črvino. Fleofag.
Opis poškodb: ldentične prejšnji vrsti. Zaradi
ponavljajočih se napadov v gradacijah in v
kombinaciji z drugimi škodljivci (C. piceae,
Pissodes piceae (Illiger)) lahko oslabijo in
propadejo zdrava drevesa. Po nemških avtorjih je
propad gostitelja hitrejši če ga je napadel P.
curvidens kot propad zaradi C. piceae: jelka hitreje
izgubi iglice, barva iglic je krajši čas nespremenjena

drugi zobček je kljukast in skoraj vodoraven, tretji
in četrti zobček sta manjša, peti je dolg, koničast in
skoraj vodoraven. Sam.ičke imajo namesto zobčkov
majhne, stožčaste grbice. Suturalni zobček je pri
samički tudi navpičen in prav ti, suturalni zobčki
so taksonomski znak zaP. curvidens (slika 4).
Bionomija: Roji zgodaj, v drugi dekadi marca, v
neugodnih razmerah je rojenje zamaknjeno na maj.
Za odlaganje jajčec samice izbirajo starejša debla z

in iglice hitreje porjavijo in odpadejo.
Možne zamenjave: Enako kot pri prejšnji vrsti.
Lahko pa na jelkah pričakujemo vrste, ki so tipične
za jelko (Cryphalus piceae Ratz., P. vorontzowi
Jakobs., P. spinidens Reitt.) in občasno prisotne
vrste (Polygraphus poligraphus L, Crypturgus
pusillus Gyll., Cryphalus abetis Rtzb., Pityophthorus micrographus L., Pityogenes chalcographus L., P. bidentatus Hbst., !ps amitinus Eichh.,
I. laricis F., Dryocoetes autographus Rtzb.).

2. 2 Pityokteines curvždens Germ.
[Coleoptera, Scolytidae], krivozobi
jelov lubadar
GosTitelji: Najpogosteje navadna jelka (Abies alba
Mili.), občasno evropski macesen (Lari.'.< decidua
MilJ.) in cedre (Cedrus sp .), izjemoma navadna
smreka (Picea abies (L.) Karsten), rdeči bor (Pim-ts
sylvestris L.), zeleni bor (Pinus strobus L.) ali
ameriška duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
Franco). Krivozobi jelov lubadar spremlja rastišča
jelke po celi Evropi: od Pirenejev, preko Francije,
Alp, Karpatov, Balkanskega polotoka, Kavkaza, do
obale Črnega morja v Turčiji.
Opis vrste: Rjava črn hrošček, telo valjastecilindrične oblike, prekrita z dolgimi, neenakomerno razmeščenimi dlačicami, dolg 2,5 do 3,2
mm . Sprednji del vratnega ščita pri obeh spolih
pokrivajo ščetinaste zlato obarvane dlačice.
Pok.rovki sta močno punktirani Uamičasti), jamice
so v gostih vrstah (linijah), na zadnjem koncu
pokrovk so jamice globlje kot so na bazi pokrovk.
Tipal ke so prelomljene betičaste, rumene, zastavica
je iz petih členov, kij je okroglast, šivi upognjeni .
Spolni dimorfizem je jasno izražen. Čelo samcev
je rahlo vboklo (jamičasto), pri samicah pa rahlo
izbočena z bradavičasti mi grbicami v sredini, gosto
prekrito z zlato rumenimi dlačicami. Samčki imajo
na vsakem obronku strmega koničnika po pet
zobčkov: prvi večji (suturalni- prvi zobček pri šivu
pokrovk) je kljukaste oblike in skoraj navpičen,
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Ogroženost sestojev: Švicarji poročajo, da
predstavlja P curvidens najpomembnejšega škodljivca
jelke. Pri nas se P. spinidens pojavlja pogosteje kot P.
curvidens in je zato vrsta P. spinidens neva.rnejša in
dela večje škode. Vrsta P. curvidens se pogosto
pojavlja v starejših sestojih, napada debelolubne
drevesne dele, predvsem deblovino. Naseljuje drevesa,
ki so vedno debelejša kot 16 cm. Sekundarni in
primarni škodljivec jelke.
Kontrola gostote populacije in zatiranje: Enako
kot prejšnja vrsta.

2. 3 Cryphalus piceae Ratz. [Coleoptera,
Scolytidae], zrnati jelov lubadar,
mali jelov lubadar
Gostitelji: najpogosteje jelka, poredkoma drugi
iglavci kot je snu·eka, bor, macesen, duglazija in
klek. Pojavlja se skupaj s P. curvidens predvsem
na navadni jelki. Zrnati jelov lubadar spremlja
rastišča jelke od Pirenejev, preko Francije, centralne
Evrope, Balkana, Karpatov do Litve.
Opis vrste: SvetlOijav hrošček dolg 1.1 do 1.8
mm. Ni vidnih razlik med samci in samicami. Pri
obeh spolih je telo prekrito z nežnimi, svetlečimi ,
svilnatimi luskicami. Medlinijska polja na pokrovkah so pokrita z vrsto dlačic . Razpoznaven je po
lrikotni obliki vratnega ščita, ki je močno lokasto
izbočen, na njegovi sprednji polovici je polje z
grobimi grbicami, ki so razporejene koncentrično.
Grbice se med seboj spajajo v polkrožne grebenčke.

Slika 5 : Zrnati jelov lubadar ( Cryphalus piceae Ratz.)

Noge in tipalke so rumene . Tipalke so prelomljene
betičaste, zastavica na tipalki je iz štirih členkov,
kij je tudi štiričlen. Pokrovke se v loku spuščajo k
zadnjemu sternitu (slika 5).
Bionomija: Rojijo zgodaj pomladi, proti koncu
marca. V višjih nadmorskih legah (od 800 do 1.000
m n.m.v.) je rojenje pogosto maja. V ugodnih
vremenskih razmerah razvije dve generaciji letno
in včasih eno sestrsko, drugo rojenje je junija.
GozdV 60 2002 5-6

Slika 6 : Rov ni si srem zrna re ga jelovega lubadarja
(Cryphalus piceae Ratz.) (R. Pavlin)

Samice izdelajo nepravilno oblikovano ploskovno
izjedino- ploskovni zarodni hodnik. ki leži v beljavi
in v ličju. V ta materinski hodnik, ki je istočasno
svatbena kamdca, odloži samica v gomilice od 10
do 20 ali celo do 40 jajčec. Ličinke začnejo žreti
na robu materinskega hodnika ter izdelajo do 4 cm
dolge larvalne rove, ki se razhajajo na vse strani in
se končajo z bubilnicami, ki se blago zajedajo v
beljavo. Rovni sistem je lažni zvezdasti (slika 6).
Pri močnem napadu se larvalni hodniki križajo, ličje
je popolnoma razrito in skorja začne v velikih krpah
odpadati od debla. Prezimuje v fazi larve, bube ali
kot mlad hrošč v rovnih sistemih, kjer se je razvil.
Mbdi hrošči in adulti poiščejo drevesa za hibernacijo, ki jih spomladi zapuščajo. Mladi hrošči se
zrelostno hranijo na tankih vejah v krošnji. pred
prezimovanjem pa v vejah starejših jelk. Fleofag.
Opis poškodb: Napada sestoje ptizadete zaradi
škodljivih biotskih (omela , bršljan, glive) in
abiotskih dejavnikov (prelomljena drevesa snegolomi, vetrolomi, žledolomi, opožarjena
drevesa) ter drevje na neustreznem rastišču. Najraje
naseljuje krošnje starejših dreves, še posebej
prelomljene vrhače ali vrhove posekanih dreves ter
tankolubna drevesa v fazi letvenjaka in mlajšega
drogovnjaka. Najdemo ga tudi na vejah na tleh.
Simptomi napada: a) izcejanje prozornih in
svetlečih kapljic smole iz vhodnih odprtin rovov
na skmji vej in vejic, ki jih dolbejo hrošči zaradi
prezimovanja, v rovih ni jajčec (primarni napad!).
Rove delajo hrošči konec septembra in do konca
oktobra. Te poškodbe izzovejo nenormalne
odebelitve vej in pojav rakastih zadebelitev. Zaradi
hjbernacije hroščev drevesa niso močno prizadeta.
b) prisotnost kapljic strjenc smole rumene barve
na in v bližini vhodnih odprtin, kjer so hrošči
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Slike 7, 8. 9: Simptomi napadajelovih lubadarjev, GGO

Kočevje,

prezimovali. To so poškodbe iz prejšnjega leta,
izjedine v lubju je v vegetacijski dobi obraščal
feloderm in kasneje se skorja okoli ranic začne
sušiti. Odmiranje tkiva opazimo kot pegavost rjave
in vijoličaste barve v bližini hodnikov za hibernacijo
na spodnjem delu skmje- v ličju . c) v času rojenja
hroščev (marec, april) je smola že skoraj neopazna.
č) črvina, ki je po količini občutno manjša kot pri
l. typographus,je skoraj neopazna. Najdemo jo šele
po odstranitvi skmje, za luskami lubja. Odpadanje
sko1je izzovejo žolne, ki iščejo dendrobionte pod
sk01jo. d) pogosto se pojavi rdečenje iglic jelke v
zgornjih delih krošnje, ki se širi na celotno drevo.
Iglice odpadajo (slike 7, 8, 9).
Zaradi ponavljajočih se napadov v gradacijah in
v kombinaciji z drugimi škodljivci (Pityokteines
curvidens, Pissodes piceae) lahko oslabijo in

Slika 10 : Sanacija jelovega sestaja, GGO
2002 (Foto: M. Jurc)
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Kočevje,

21. 6.

25. 3. 2002 (Foto: M. Jurc)

propadejo zdrava drevesa. Po nemških avtorjih je
propad gostitelja bolj počasen če ga je napadel C.
piceae kot če ga je napadel P. curvidens: gostitelj
dlje časa ohrani iglice, barva iglic je dlje časa
nespremenjena in pozneje postanejo rjave in
odpadejo. Pogosto izgledajo drevesa do izletanja
imagov vitalna - z zelenimi iglicami.
Možne zamenjave: Imago je podoben zrnatemu
smrekovemu lubada1ju ( Cryphalus abietis), od
katerega se razlikuje po svetlejši rjavi barvi pokrovk
ter po grbicah na vratnem ščitu, ki se med sabo ne
dotikajo. Rovni sistem C. abietis je tudi lažni
zvezdast s tem, da rovi ličink potekajo bolj ali manj
vzdolžno. C. abietis se pretežno pojavlja na srmeki,
najdemo ga tudi na jelki in drugih iglavcih. Vrste
tipične za jelko: Pityokteines curvidens Germ., P.
vorontzowi Jakobs., P. spinidens Reitt. Prisotni na
jclki: Polygraphus poligraphus L, Crypturgus
pusillus Gyll., Crypha/us abetis Rtzb.,
Pityophrhorus micrographus L., Pityogenes
chalcographus L., P. bidentatus Hbst., !ps amitinus
Eichh. , I. laricis F., Dryocoetes autographus Rtzb ..
Ogroženost sestojev: Sekundarni in primarni
škodljivec jelke. Nevaren v mlajših razvojnih
stadijih gostiteljev.
Kontrola gostote popuLacije in zatiranje:
Preventivni in profilaktični ukrepi identični kot pri
prejšnjih dveh vrstah. Poostren nadzor izvajamo
tudi od sredine septembra do konca oktobra da
odkrijemo mesta hibernacije odraslih hroščev na
odraslih jelkah (tako nadziramo tudi ostale škodljive
vrste rodu Pityokteines). V starejših sestojih jelke
nemški avtorji priporočajo postavitev lovnih dreves
GozdV 60 (2002? 5-6
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in sicer prvo serijo marca, drugo maja in tretjo
jeseni. V mlajših sestojih pa nastave iz tankih
dreves, vrhačev in !ovnih kupov. Pri slednjih morajo
biti debelejši deli usmerjeni navzven, tako, da zrnati
jelov lubadar naseli tankolubne dele. Kontroliramo
naselitev podlubnikov in pravočasno izdelamo
!ovna drevesa in sežgemo nastavljene vrhače in
!ovne kupe (slika 10).
Naravni sovražniki podlubnikov in jeZovih
lubadarjev; Antagonisti družine podlubnikov so
pršice (druž. Digamasellidae), glive (Deuteromycetes), predstavniki razreda žuželk (hrošči Carabidae, Cleridae, Pyrochroidae, Pythidae,
Rhizophagidae, Staphylinidae, Trogositidae); muhe
- Asilidae, Dolichopodidae, Lonchaeidae,
Pallopteridae, Xylophagidae; mrežekrilci Raphidiidae ter parazitske ose - Eurytomidae in
Pteromalidae) ter nekatere vrste ptic. Jelovi
podlubniki imajo veliko število antagonistov.
Najdemo jih predvsem med glistami (Nematodes),
parazitskimi glivami in drugimi žuželkami .
Najpomembnejše žuželke, ki vplivajo na populacije
jelovih podlubnikov so vrste iz skupine kožekrilcev
(Rhoptrocerus xylophagorum Rtzb., Conostigmus
pusillus Rtzb., Eubazus atrcornis (Ratz.)) in
hroščev (Metoponcus brevicornis Er., Laemophloeus altemans Er.). V primerih gradacij jelovih
podlubnikov pa nimajo večjega pomena .

3

ZAKLJUČEK

V zadnjih letih ni bilo večjih napadov jelovih
lubadat:jev. Sušenje jelke, ki poteka v poletju 2002
je najve1jetneje rezultat stresnih dejavnikov v
prejšnjih letih (sušno in vroče poletje v letu 2001

GozdV 60 (2002) 5-6

in drugi dejavniki, ki slabijo jelko), povečane
populacijske gostote jelovih lubadcujev in verjetno
tudi zaradi ne dovolj dosledno izvajanega gozdnega
reda. Za zaustavitev sušenja jelke zaradi jelovih
lubadarjev moramo izvajati vse zatiralne ukrepe,
ki so jih postavili in preizkusili že pred več kot 80.
leti v Nemčiji in ki smo jih uspešno uporabljali pri
nas v preteklosti. Sodobno varstvo gozdov ni razvilo
nekih novih strategij, metod in tehnik zatiranja
jelovih lubadarjev, kot jih je razvilo npr. za
smrekove lubadarje. Zato moramo za zatiranje
jelovih lubadarjev uporabiti metode, ki jih naša
stroka že dobro pozna.

4
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Primerjava habitatov jelenjadi (Cervus elaphus L.) in srnjadi
(Capreolus capreolus L.) glede na nekatere ekološke dejavnike
v južnem delu Jelovice z obrobjem
Miran HAFNER
Izvleček:

V prispevku je na osnovi podatkov odstrela analizirana primerjava habitatov med jelenjadjo in srnjadjo glede na nekatere
ekološke dejavnike v obdobju od poletja do zime. Ugotovljene so bile številne razlike v značilnostih življenjskega okolja
obeh vrst ob upoštevanju značilnih gibanj jelenjadi med sezonskimi deli habitatov. Za jelenjad je bila značilna različna
poseljenost prostora med sezonami, kar pa pri srnjadi ni bilo ugotovljeno. Razlike med habitati obeh vrst so bile večje v
poletnem obdobju, v zimskem obdobju so bile razlike manjše ali pri nekaterih ekoloških dejavnikih niso bile značilne.
Poseljenost območja med obema vrstama je bila predvsem v poletnem obdobju različna glede na nadmorsko višino, nagib
terena, gozdne sestoje, delež iglavcev, delež mladih razvojnih faz gozda, velikost kmetijskih površin. gostoto cestnega omrežja,
stopnjo vznemirjenosti in glede na lesno zalogo sestojev. V prispevku je ugotovljeno, da stopnja prostorske interakcije med
obema vrstama v proučcvancm območju ni velika. kar je pomemben dejavnik razumevanja koeksistence populacij obeh vrst
v tem prostoru.
Ključne

1

i
D

besede: jelenjad, srnjad. area\ razširjenosti, ekološki dejavniki. habitat, Jelovica.

UVOD

Jelenjad je v sedemdesetih letih postala sestavni
del ekosistemov na Jelovici kot tudi v njenem širšem
obrobju. Domnevamo, daje območje poseli la zaradi
priseljevanja iz okolice, čeprav je lahko tudi
naselitev jelenjadi na Jelovici v letu 1949 (ŽBONTAR, ustno sporočilo 1996) k posel itvi pripomogla.
Vzrok poselitve so bile, tako kot v drugih predelih
Slovenije v povojnem obdobju, prostorske spremembe, katerih osnovna značilnost je bilo
zaraščanje površin z gozdom. V 50 in 60 letih je
bila jelenjad na Jelovici označena še za posamično
vrsto, ki je v kasnejših letih pod spremenjenimi
ekološkimi pogoji prehajala iz recendentnosti v eno
od dominantnih vrst. Danes veJja, da je prisotna na
vsej Jelovici kot tudi njenem širšem obrobju. V
proučevanem območju je prisotna tako v poletnem
kot v zimskem obdobju.
Podobno kot jelenjad je tudi srnjad izkoristila
zanjo ugodne povojne spremembe v krajini . Za
razl1ko od jelenjadi je bila srnjad v proučevanem
območju prisotna že prej, vzporedno z jelenjadjo
pa je tudi hitro povečevala gostoto poselitve. Po
pripovedovanju starejših lovcev je bilo v povojnih
letih, še pred prisotnostjo jelenjadi, na zaraščajočih
površinah Aa Jelovici mogoče z enega mesta
opazovati tudi po več osebkov srnjadi hkrati . S
povečevanjem deleža gozda in naraščanjem lesne
zaloge sestojev je bila srnjad opažena vse teže, v
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biomasi odstrela na Jelovici pa je dobivala
podrejeno vlogo. V širšem obrobju Jelovice, v
hribovju in nižjih ravninskih predelih je srnjad med
rastlinojedimi parklja1ji ostala dominantna vrsta .
Naraščanje vloge obeh vrst v ekosistemih tega
območja se je pričelo odražati v večji številčnosti
in s tem v večji biomasi, zaradi značilnega položaja
obeh vrst v trofični piramidi pa se je začel odražati
tudi njun vpliv na rastlinske združbe. V gozdarskih
krogih je v povezavi z naraščajočim vplivom igrala
srnjad do jelenjadi večinoma podrejeno vlogo.

2

CILJ RAZISKAVE IN HIPO TEZA

Jelenjad in srnjad sta bili v jelovškem območju , pa
tudi drugod v Sloveniji v gozdarskih krogih
najpogosteje obravnavani kot sestavni del gozdnih
združb le v pogledu njunega vph va na rastlinske
združbe. Ker je populacija jelenjadi v tem območju
mlada, območje pa je v znatni me1i poscljeno tudi
s srnjadjo je bilo v preteklosti tako v gozdarstvu ,
kot tudi v lovstvu občutiti zadržanost glede pravice
oz. možnosti obstoja jelenjadi na Jelovici. Z
raziskovalno nalogo smo želeli prispevati k
ekološkemu, celostnemu obravnavanju obeh vrst v
ekosistemih na Jelovici .
M. H. spec., univ. dipl. inž . gozd, Zavod za gozdove Slovenije. Območna enota Kranj, Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj
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Slika 1: Kvadranti z opaženo jelenjadjo in srnjadjo v

proučevanem območju
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Cilj raziskave je bil ugotoviti prostorsko
razširjenost obeh vrst, raziskati morebitne razlike
v razporeditvi njunih populacij v različnih obdobjih
leta glede na ekološke dejavnike ter glede na
morebitne podobnosti habitatov sklepati na stopnjo
prostorske interakcije obeh vrst.
Hipoteza predvideva, da se v večjem delu leta
habitati med obema vrstama razlikujejo, da se večji
del leta areala obeh vrst med seboj prostorsko le
delno prekrivata ter da so v zimskem obdobju
habitati jelenjadi bolj podobni habitatom srJUadi.

3

OPIS OBMOČJA PROUČEVANJA

3. 1 Zemljepisni položaj, relief,
podnebne značilnosti
Območje proučevanja

obsega lovišča petih lovskih
družin s skupno površino 31.459 ha. Obsega J in
JV del Jelovice in se razširja na zahodu do Porezna,
na jugu do Blegoša, Starega vrha, Kližne gore in
Sorškega polja, na vzhodu pa je območje omejeno
z reko Savo. Severni del območja predstavlja
valovi ta visokogorska planota Jelovica z najvišjim
vrhom Ratitovcem (1.678 m) in s strmimi pobočji,
ki so prepredeni z globokimi jarki in se spuščajo
GozdV 60 2002) 5-6

do nadmorske višine okoli 500 m. Južni del
območja predstavlja hribovje, ki se spušča do
ravnine Sorškega polja. Celotno območje proučevanja leži večinoma v nadmorski višini med
450 in 1.500 m.
Severni del območja, ki ga predstavlja planota
Jelovica je kraško, precej skalovito, pretežno iz
gornjetriadnih apnenih in clolomitnih skladov. Na
pobočjih se pojavljajo tudi silikati ter pasovi grušča
in mclišč. Površinske vode so na planoti redke,
značilna so barja, mlake ter mok.Jine, ki so ostanki
ledeniških jezer. Za južni del proučevanega
območja je značilna bogata vodnatost s studenci in
potoki, ki tvorijo vodno omrežje Save in Sore
Selščice.

Podnebje ima vse značilnosti predalpsko-alpske
klime. Na planoti so v reliefnih depresijah značilna
1m·azišča . Na Jelovici je značilna velika količina
padavin, ki znaša v povprečju okoli 2.100 mm, v
obrobju pa okoli 1.800 mm/leto. Veliko padavin
pade pozimi, čeprav jih je tudi v vegetacijskem
obdobju dovolj. Snežna odeja leži na Jelovici do
150 dni, ponekod na sončnih predelih tudi samo
70 dni.
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Grafikon 1: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na nadmorsko višino
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Grafikon 2: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na nagib (v stopinjah) - poletno obdobje
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Gozdnatost proučevanega območja je 75%. V
severnem delu, na planoti Jelovici presega 90%.
Najpomembnejši gospodarski razredi:
- raznodobni mešani gozdovi na karbona tu (40),
na rastiščih rastlinskih združb: Anemone-Fagetum,
Adenostylo-Fagetum, Arunco-Fagetum, HacquetioFagetum, Enneaphyllo-Fagetum;
- raznodobni bukovi gozdovi na ekstremnih
rastiščih (50), na rastiščih rastlinskih združb
Cephalante ro- Fagetum, Anemone-Fagetum,
Adenostylo-Fagetum, Arunco-Fagetum;
- raznodobni mešani bukovi gozdovi na kisli
podlagi (70), na rastiščih rastlinskih združb:
Blechno-Fagetwn in Luzulo-Fagetum;
- raznodobni spremenjeni jelovo-bukovi gozdovi
(80), na rastišču rastlinske združbeAbieti-Fagetum;
- raznodobni mešani jelovi gozdovi (110), na

D
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nad 30

rastiščih

rastlinskih združb: Bazzanio-Abietetwn in
Dryopterido-Abietetum;
- mešani borovi gozdovi ( l40), na rastišču
rastlinske združbe Vaccinio-Pinetwn.
V severnem, najvišjem delu proučevanega
območja, na planoti Jelovici, je stanje sestojev
precej spremenjeno. Prevladujejo sestoji smreke v
čistih enomernih oblikah s slabo razvitim polnilnim
slojem . Delež iglavcev v lesni zalogi je skoraj 90%.
Velika večina sestojev je enodobnih, kot posledica
velikopovršinskih sečenj v preteklosti. V obrobju
Jelovice in v južni polovici proučevanega območja
so sestoji bolj naravni, delež listavcev je. večji, tako
vertikalna kot horizontal na struktura gozdov je bolj
razgibana.

GozdV 60 !2002) 5-6
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4

METODE DELA

Za raziskavo prostorske razporeditve jelenjadi in
srnjadi v proučevanem območju smo izbrali metodo
beleženja podatkov odstreljenih živali in razvrščanja
lokacij v kvadrante velikosti 100 ha. Za to metodo
smo se odločili po preizkusu, v katerem smo
lokacije odstreljene jelenjadi iz istega proučevanega
območja za obdobje 1999-2001 primerjali z
lokacijami opazovane jelenjadi iz raziskovalne
naloge (HAFNER 1997) in pri preizkusu nismo
odkrili značilnih razlik. Iz podatkov odstrela v
mesecih junij-december smo sklepali na prostorsko
razširjenost in razporeditev obeh vrst v tem času v
proučevanem prostoru. Lokacije odstrela smo
uporabljali v kombinaciji s karto merila 1:25.000,
z vrisano mrežo oštevilčenih kvadrantov. Evidentirali smo podatke o živalski vrsti ter kraju in
času odstrela.
Opazovano območje je obsegalo območje
lovskih družin Sorica, Železniki, Selca, Jošt in
Kropa. V času trajanja naloge, v obdobju 1999-200 l
je bilo zbranih 920 zapisov o odstreljeni srnjadi in
213 zapisov o odstreljeni jelenjadi. Pri obeh vrstah
smo podatke o lokacijah prisotnosti grupirali tudi
glede na zimsko ali poletno obdobje. Za vsak
kvadrant proučevanega območja smo pridobili
podatke ekoloških dejavnikov iz računalniških
zapisov opisov sestojev ter iz drugih virov.
Odvisnosti podatkov uplenjenih živali v posameznih kvadrantih od ekoloških parametrov smo
ugotavljali s pomočjo kontingenčnih tabel
(a- stopnja tveganja) s programom STATISTICA.

5

REZULTATI IN RAZPRAVA

Jelenjad spada med generalistične rastlinojede s
poudarjeno nagnjenostjo do trav, dejanski prehranski izbor pa je odvisen predvsem od razmer v
okolju, ki se izraža v največji meri z vegetacijskimi
značilnostmi okolja, številčnostjo divjadi, stopnjo
antropogenega izkoriščanja okolja ter prehranske
kompeticije med prisotnimi vrstami parkljaste
divjadi (ADAMIČ 1983). Srnjad je odvisna od
zgodnjih sukcesij rastlinskih združb z veliko robov
in se tekom poletja prioritetno prehranjuje s
koncentrirane, visoko prebavljivo hrano in jo hitro
premika skozi majhen vamp in kratko črevesje, v
zimskem obdobju pa se preusmeri k bolj grobovlaknati hrani (GEIST 1998). Največje gostote
GozdV 60 {2002) 5-6

srnjadi nastopajo v območjih z optimalno dolžino
gozdnega roba (REIMOSER 1986).
Jelenjad tako v poletnem kot v zimskem obdobju
oblikuje skupine. Za zadovoljevanje njenih potreb
so značilna gibanja med sezonskimi deli habitatov
(JEŽ 1989). Spolni dimorfizemje znaten. Značilen
je poligamen sistem parjenja. Stopnja poligamije
zavisi od porazdelitve samic, velikosti skupin samic
pa so odvisne predvsem od količine in porazdelitve
hrane (BENDER 1 HAUFLER 1996). Srnjad je v
gozdnati pokrajini samotarska ali živi v ohlapnih
družinskih skupinah, v poljskem prostoru se lahko
združuje v velike črede. Za vegetacijski del leta in
gozdno okolje je značilna teritmialnost, skupine
oblikuje praviloma v zimskem obdobju. Za nekatera
okolja so značilne tudi migracije med poletnimi in
zimskimi območji. Spolni dimorfizem ni izrazit
(GEIST 1998).

5. 1 Razširjenost jelenjadi in srnjadi v
proučevanem območju
Proučevano območje je bilo razdeljeno na 321
kvadrantov. V 254 (79 %) kvadrantih je bila
evidentirana prisotnost vsaj ene od obeh živalskih
vrst. V 48 % kvadrantov je bila evidentirana le
srnjad, v 20 % obe vrsti, v 11 % pa le jelenjad. V
kvadrantih, v katerih je bila evidentirana prisotnost
obeh vrst je bilo uplenjeno 24% vse srnjadi in 52%
vse jelenjadi.
Ugotavljamo, da srnjad poseljuje večjno
proučevanega območja. Populacijska gostota je
višja v nižinskem in gričevnatem delu Škofjeloškega hribovja med Sorškim poljem in reko Savo
na vzhodu ter Blegošem in Jelovica na zahodu
območja. Na planoti Jelovici, vključno z njenimi
strmimi pobočji je njena prisotnost manjša. Jelenjad
poseljuje planoto Jelovica, prisotna je tudi v
sredogmju. V izrazito nižinskem delu, ki meji na
Kranjsko ravnino in Sorško polje, še posebno v
bližini večjih naselij, je bila njena prisotnost bolj
izjema kot pravilo (slika 1).

5. 2 Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede
na nadmorsko višino
UgotavUamo značilne razlike med pojavljanjem
jelenjadi in srnjadi glede na nadmorsko višino
(X 2 =51,718; a.:=O,OOO; df=4). Jelenjad se večinoma
zadržuje v višjih nadmorskih višinah, srnjad
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z obrobjem

prevladuje v nižinskem delu in v sredo gorju.

5. 3 Ekspozicija, relief in nagib terena

Razlike so bile značilne tako v poletnem
2
((X = 74,380; a=O,OOO; df=4) kot tudi v zimskem
2
obdobju (X = 18,518; a:::::O,OOl; df=4) vendar so
bile v zimskem obdobju razlike med obema vrstama
manjše. Jelenjad prične po 15. novembru izbirati
nižje lokacije zimskega bivanja, zato je bil v
zimskem obdobju večji delež jelenjadi opažen v
nižjih nadmorskih višinah, v poletnem obdobju pa
enakomerneje v vseh višinskih pasovih nad 600 m,
le do 600 m manj. Srnjad prevladuje v nadmorski
višini do 800 m, nad njo je poseljena redkeje
(grafikon 1). Razlik v razši1jenosti in prostorski
razporeditvi srnjadi med poletnim in zimskim
obdobjem nismo odkrili.
Podobne ugotovitve pojavljanja jelenjadi glede
na nadmorsko višino je za jelovško populacijo
jelenjadi ugotovil že HAFNER (1997) . Domnevamo, da je vzrok sezonskim migracijskim
premikom jelenjadi njeno prilagajanje temperaturnim spremembam in dostopnosti prehranskih virov. Podobno ugotavljajo tudi PAULEY
1 PEEK 1 ZAGER (1993). Ocenjujemo, da je
značilni migracijski vzorec jelenjadi v proučevanem
območju pogojen že s pričetkom prvih nizkih
temperatur, saj je bilo snega v proučevanem
obdobju malo. Tudi JEŽ (1989) in SCHOEN 1
KIRCHHOF (1990) ugotavljajo, da se jelenjad
pozimi zadržuje najnižje v celem letu, LA RUE 1
BELANGER 1 HUOT (1994) pa ugotavljajo izbiro
zimskega areala ob potokih in jezerih.
SAN-JOSE et al. (1997) kot tudi drugi avtmji
ugotavljajo, da srnjad v večjem deležu poseljuje
nižje nadmorske višine. MYSTERUD 1 BJORNSEN 1 OSTBYE ( 1997) ugotavljajo, da je debelina
snega pomembna za prednostno poseljevanje
habitatov v nižjih nadmorskih višinah, LATHAM
1 STAINES 1 GORMAN (1997) pa navajajo
negativno odvisnost med količino deževnih padavin
in gostoto srnjadi, kar tudi kaže na manj pogosto
pojavljanje v gorovju. Tudi NYENHUIS (1998)
ugotavlja visoke populacijske gostote srnjadi v
sredogorju in nižavju, povezuje pa jih s prehranskimi in vremenskimi razmerami. SAN-JOSE
et al. (1997) pa npr. za J Španijo ugotavlja
pomembno stopnjo prostorske interakcije med
srnjadjo jn jelenjadjo tako spomladi kot poleti, saj
obe vrsti poseljujeta iste nadmorske višine.

Ne glede na to, da nekateri avtmji poudarjajo
prilagajanje osebkov glede na temperaturne
spremembe med zimo in poletjem z izbiro toplejše
oz. hladnejše eks pozicije, pa ta značilnost v
območju proučevanja ni bila ugotovljena ne pri
jelenjadi in ne pri srnjadi. Podobno pri jelenjadi za
območje Jelovice ugotavlja HAFNER (1997). Tudi
MEHLE (1995) ne ugotavlja značilnih razlik v
objedenosti glede na ekspozicijo na Jelovici. Tudi
pri srnjadi nismo ugotovili, da bi v proučevanem
obdobju dajala prednost topli ali hladni ekspoziciji.
čeprav iz izkušenj vemo, da jo je v zimski sezoni
pogosto najti na sončnih pobočjih.
Jelenjad v poletnih mesecih ne daje prednosti
določenim tipom reliefa, v zimskem obdobju pa s
premikom s planote Jelovice na pobočja obrobja
daje nekoliko večjo prednost bolj razgibanemu
reliefu. s srnjadjo so bile tako v zimskem obdobju
na meji značilnosti ugotovljene razlike v prostorski
porazdelitvi glede na relief (X 2 = 3,17; a=0,074:
df=l), saj srnjad v tolikšnem deležu ne poseljuje
tako močno razgibanega reliefa.
Glede na nagib terena smo med srnjadjo in
jelenjadjo odkrili značilne razlike v poletnem
obdobju (y}::::: 14,610; a=O,OOl; df=2). Jelenjad se
v poletnem delu leta v večjem deležu zadržuje na
planoti Jelovici, kjer nakloni terena niso izraziti,
srnjad pa v vsem letu poseljuje območja različnih
nagibov, od ravnine do največjih strmin (grafikon
2). v zimskem času se s premikom jelenjadi v nižje
ležeča območja podobnost nagibov s srnjadjo
izenači . Tudi BHAT 1 RAWAT (1995) ugotavljata,
da jelenjad najpogosteje uporablja nagibe do 30
stopinj .
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5. 4 Gozdni sestoji
Prostorska porazdelitev jelenjadi glede na gospodarske razrede je bila različna med zimskim in
poletnim obdobjem (X 2 = 8,539 ; a=0,036 ; df=3),
kar je identično dosedanjim ugotovitvam (HAFNER 1997). Pri srnjadi razlik med zimskim in
poletnim obdobjem nismo odkrili. Ugotovili smo
razlike v prostorski razporeditvi srnjadi in jelenjadi
v poletnem obdobju (X2 = 59,728; a=O,OOO; df=8),
medtem ko v zimskem obdobju razlike niso bile
značilne . V poletnem obdobju jelenjad v največjem
deležu poseljuje gozdove gospodarskih razredov 80,
v manjšem obsegu pa gozdove gospodarskega
GozdV 60 f2002? 5-6
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Grafikon 3: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na najpogostejše gospodarske razrede - poletno obdobje
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razreda 70. V zimskem obdobju je bila jelenjad
opažena v večjem deležu v gospodarskili razredih
40 in 70, znatno manj pa v razredu 80. Ker ležijo
gozdovi gospodarskih razredov 40 in 70 praviloma
v nižjih nadmorskih višinah kot gozdovi razreda
80, ki je najpogostejši na platoju Jelovice,
domnevamo, da nastopajo razlike v opažanju med
obdobji zaradi že omenjenih premikov jelenjadi v
nižje nadmorske višine in s tem tudi zaradi izbire
naj ustreznejših rastlinskih združb glede na sezonske
prehranske potrebe. Ugotovljena je značilna
odvisnost gospodarskih razredov od nadmorske
višine (X 2= 174,950; a=O,OOO; df=25). Podobno kot
jelenjad v zimskem obdobju tudi srnjad v okviru
vsega leta v največjem obsegu poseljuje sestoje
gospodarskih razredov 70 in 40 (grafikon 3). Za
sestoje, ki jih srnjad prednostno poseljuje je značilna
velika pestrost rastlinskih združb in s tem
posledično bogata vrstna pestrost z znatnim
deležem listavcev.
PAULEY 1 PEEK 1 ZAGER (1993) ugotavljajo,
da je izbira zimskih habitatov jelenjadi odvisna od
sezonskih sprememb v bazalnem metabolizmu in
od efekta akumulacije snega na dostopnost hrane
in porabo energije. Sezonsko rabo habitatov rdečega
jelena, pa tudi drugih jelenov glede na stanje
vegetacije ugotavljajo številni avtorji (JOHNSON
et al. (1995). MERILL (1994), ARMLEDER et al.
(1994), LEACH 1 EDGE (1994) jn drugi), medtem
ko nekateri teh zakonitosti niso ugotovili (BHAT 1
RAWAT (1995), SAN-JOSE et al. (1997)).
Številni avtorji v različnih okoljih (SAN-JOSE
et al. (1997), CASANOVA 1 ZALLI (1996),
ADAMIČ (1983), ACETIO (1981)) ugotavljajo pri
srnjadi prednostno izbiro območij z visoko
botanično pestrostjo drevesne ga in grmovnega sloja

G?W\1 eg f?PP?? e-e

.110
0140

srnjad

oziroma navajajo širok spekter rastlinskih vrst, s
katerimi se srnjad prehranjuje.

5. 5 Delež iglavcev
Ugotavljamo značilne razlike med srnjadjo in
jelenjadjo v poseljevanju sestojev glede na delež
iglavcev tako v poletnem (X 2=58,840; a=O,OOO;
df=4) kot tudi v zimskem obdobju (X 2 =20,793;
a=O,OOO; df=4) le da so v zimskem obdobju razlike
manjše. V poletnem obdobju se je jelenjad
pogosteje kot v zimskem zadrževala v območjih z
večjim deležem iglavcev, kar je pogojeno z večjo
izbiro sestojev gospodarskega razreda 80. V
zimskem obdobju poseljuje tudi sestoje z zelo
nizkim deležem iglavcev, kar je pogojeno z njenim
zadrževanjem na pobočjih s prevladujočima
gospodarskima razredoma 40 in 70 kjer prevladujejo bukove združbe, delež iglavcev paje majhen.
Srnjad v manjšem obsegu poseljuje gozdove s
prevladujočimi iglavci, prednost pa daje tistim z
večjim deležem listavcev. V večjih sestoj ih v katerih
delež iglavcev presega 90 % skorajda ni prisotna
(grafikon 4).
Tudi JOHNSON et al. (1995) in drugi avtorji
ugotavljajo pomembnost gozdnih plodov, vključno
želoda, za jesenski prehranski vir jelenjadi. V
sestojih z znatnim deležem listavcev je tej potrebi
zadoščeno, saj je ugotovljen večji delež bukve,
pojavljajo pa se tudi posamezna drevesa in manjše
skupine hrasta. Tudi BHAT 1 RAWAT (1995)
ugotavljala, daje jelenjad uporabljala mešan gozd
pogosteje pozimi kot poleti. Za srnjad je v vsem
letu značilna težnja za bivanje v vrstno bogatih in
strukturno pestrih sestoj ih nižjih nadmorsldh višin.
Tudi SAN-JOSE et al. (1997), CASANOVA 1
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Grafikon 4: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na delež iglavcev -poletno obdobje
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Grafikon 5: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na kmetijske površine (v hektarih) - poletno obdobje
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ZALLI (1996), ADAMIČ (l983) in drugi ugotavljajo preference srnjadi za poseljevanje sestojev
z listavci, še posebno s plodonosnimi, z obilo zelišč
in spodnjega sloja, pred nasadi iglavcev in drugimi
enovrstnimi in enoslojnimi sestoji. KATRENIAK
(1989) npr. ugotavlja, da je največ hrane za
prežvekovalce prisotne v hrastovo-gabrovih in
bukovo-hrastovih sestoj ih. V proučevanem območju
so tovrstni sestoji prisotni v nižjih nadmorskih
višinah. CASANOVA 1 CAPACCIOLI (1989) tudi
ugotavljata, da je največja nosilna kapaciteta za
srnjad na premenah kostanjevih panjevcev v visoki
gozd semenjakov v plimerjavi z nasadi iglavcev in
drugimi sestojnimi in krajinskimi tipi. Tudi
NYENHUIS (1998) ugotavlja, daje gostota srnjadi
visoka v sredogorju in nižavju, kjer delež listavcev
znaša vsaj 25%.

5. 6 Mlajše razvojne faze gozda
V poletnem obdobju se je jelenjad pojavljala v
večjem obsegu v sestojih z večjim deležem mladih
sestojev, v zimskem obdobju pa je bila bolj
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enakomerno zastopana v vseh razredih. Za poletne
habitate je še posebno značilen znaten delež
letvenjakov in mlajših drogovnjakov, ki jih jelenjad
ob vznemi1janju tega prostora uporablja za kritje.
Srnjad sicer v večjem obsegu poseljuje sestoje z
večjim deležem teh razvojnih faz, čeprav tudi ne
daje izrazite prednosti posameznim razredom.
Ugotovili smo značilne razlike med srnjadjo in
poletno poseljenostjo jelenjadi (X 2::: 11,189;
a=0,020; df=4), v zimskem obdobju pa med obema
živalskima vrstama niso bile značilne.
Jelenjad v poletnem obdobju svoje prehranske
potrebe zadovoljuje tudi s travami in zelišči, ki so
dostopni na Jelovici, mlade razvojne faze ji v veliki
me1i služijo za kritje. Zimske razmere potegnejo
jelenjad v območja, kjer so deleži teh razvojnih faz
drugačni. BHAT 1 RAWAT (1995) ugotavljata, da
jelenjad pogosteje uporablja gosto zastorno kritje
od redkejšega. Pojavljanje srnjadi v okoljih z
mlajšimi razvojnimi fazami gozdov je pričakovano,
podobno ugotavljajo tudi drugi (SAN-JOSE et al.
(1997), LATHAM/ STAINES 1 GORMAN (1997),
CASANOVA 1 ZALLI (1996)), povezano pa je z
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Pregled nica 1: Odvisnost površine kmerijskih

zemljišč

Nadmorska višina (m)
Do 600
601-800
801-1.000
l. 001-1.200
nad 1.200

Do 2 ha
12
19
14

20
38

od nadmorske višine - število kvadrantov

Velikost kmetijskih površin v kvadrantih
Nad 2 do 10 ha
Nad 10 ha
19
52
45
32
8
25
11
19
13
2

morfološkimi in fiziološkimi značilnostmi vrste
(SAN-JOSE et al. (1997)). LATHAM 1 STAINES
1 GORMAN (1996) tudi v Škotskih plantažnih
gozdovih ugotavljajo preferenco srnjadi do mladja
in nestrnjenih goščav, ACETTO (1981 ), kot tudi
številni drugi avtorji pa ugotavljajo pomembnost
grmovnega sloja za (zimsko) prehrano srnjadi. Tudi
EIBERLE 1 WENGER ( 1983) ugotavljata večjo
gostoto srnjadi v raznodobnih kot v enodobnih
sestoj ih, kar je povezano z večjo privlačnostjo zaradi
prepletanja kritja in količine hrane. REIMOSER
(1986) ugotavlja večjo gostoto srnjadi v manj
naravnih gozdovih z manjšimi goloseki in nasadi v
primerjavi s popolnoma naravnimi gozdovi .

5. 7 Kmetijske površine
Poleti je bil opažen večji delež jelenjadi v območjih
z manjšimi travniki in pašniki (planota Jelovica),
pozimi pa je bil delež po posameznih kategorijah
travnikov in pašnikov bolj izravnan. V zimskih
habitatih delež kmetijskih površin tudi ni prav
izrazito visok. Premiki v izrazito nižinska območja,
kjer prevladujejo visoki deleži kmetijskih površin,
območje pa v visokih gostotah poseljuje srnjad so
bili bolj izjema kot pravilo. Razlike v poseljenosti
proučevanega območja glede na kmetijske površine
med jelenjadjo in srnjadjo so bile značilne tako v
poletnem (X 2=41,638; a=O,OOO; df=2) (grafikon 5)
kot v zimskem obdobju (X 2=19,220; a=O,OOO;
df=2). Razlike so bile pozimi manjše. V poletnem
obdobju nudi dovolj prehrane gozd s travami in
zelišči v višjih nadmorskih višinah saj tudi
ADAMIČ ( 1989) ugotavlja, da so zelišča pomemben komplementarni prehranski vir, s katerim
jelenjad nadomešča primanjkljaj trav. Velikost
travnatih površin je bila odvisna od nadmorske
višine Cx2=105,702; a=O,OOO; df=30) (preglednica 1). Domnevamo, da jelenjad pozimi z umikom
v nižje nadmorske višine zadovoljuje prehranske
potrebe v sestojih z večjim deležem listavcev,
GozdV 60 (2002) 5-6

dopolnjuje pa jih s prehrano na bolj antropogene
spremenjenih površinah. Srnjad se zadržuje
pretežno v območju z večjim deležem negozdnih
površin.
Veliko avtorjev ugotavlja, da se jelenjad rada
zadržuje na neporaščeni pokrajini. JENKINS 1
STARKEY (1991) npr. ugotavljata, da trave
sestavljajo drugi največji delež prehrane celega leta,
še posebno pa spomladi, ko je trava produktivna in
polna hranilnih snovi. Tudi kot jesenski prehranski
vir so pomembne trave in odpadlo listje, še
posebno, če je želoda malo (PICARD 1 OLEFFE 1
BOISAUBERT (1991)). ADAMIČ (1989) ugotavlja, da površina in razporeditev travnikov vplivata
na razporeditev jelenjadi v prostoru, s tem pa tudi
na lažji odstrel. REIMOSER (1986) pa za srnjad
ugotavlja, da je najpomembnejše okolje malopovršinsko prepletanje gozda, travnikov in pašnikov
ter njiv in s tem bogata ponudba gozdnega roba.
Ugotavlja namreč, da največja gostota srnjadi ne
nastopa v območju z optimalnimi prehranskimi
možnostmi (naravni gozdovi z veliko naravnega
mladja) pač pa v območju z optimalno dolžino
gozdnega roba.

5. 8 Cestno omrežje
V poletnem obdobju smo ugotovili večji delež
jelenjadi v območjih z večjo gostoto cest kot v
zimskem obdobju, vendar razlike niso bile značilne.
Ugotovi tev je v povezavi s prostorsko porazdeli tv ijo
gostote cest, saj je na Jelovici gostota precejšnja.
Podobna značilnost velja za razporeditev srnjadi,
ki je najpogostejša v nižinskih predelih z visoko
gostoto cest različnih kategorij. Razlike med
srnjadjo in jelenjadjo zato v poletnem obdobju niso
bile značilne, v zimskem obdobju pa (X2=13,233;
a=0,021; df=5) (grafikon 6). Ocenjujemo, da v
poletnem obdobju na večjo prisotnost jelenjadi na
teh površinah vpliva tudi večja prehranska ponudba
v bližini cest, saj je tudi goveja živina, ki se v
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Grafikon 6 : Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na dolžino cest - zimsko obdobje
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Grafikon 7: Pojavljanje jelenjadi in srnjadi glede na lesno zalogo sestojev (v m3) -poletno obdobje
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poletnem obdobju pase križem po Jelovici, pogosto
opažena prav v bližini ali na brežinah gozdnih cest.
MAVRAR (1990) in MEHLE (1995) ne ugotavljata
bistvenega naraščanja objedenosti z oddaljenostjo
od cest na Jelovici. V zimskem obdobju se jelenjad
premakne na pobočja ožjega jelovškega obrobja z
večjo razgibanostjo reliefa in večjimi nakloni
terena, ki so nedvomno vzrok nižje gostote cest tega
dela območja.
Srnjad je manj prisotna v območjih z nizko
gostoto cestnega omrežja, v večji meri pa v
območjih, kjer je gostota visoka. Vzrok je ve1jetno
v kvaliteti habi tatov in vi solO stopnji prilagodljivosti
srnjadi na vznemirjanje, saj smo ugotovili, da je
večja gostota cestnega omrežja v povezavi z bolj
intenzivnim upravljanjem s kmetijsko krajino.
Stopnja p1ilagodljivosti na vznemirjanje pa ni enaka
za vse jelene saj je bilo za rdečega jelena v Oregonu
ugotovljeno,. da človekova aktivnost na cestah
vpliva na njegovo manjšo prisotnost v njihovi bližini
(WITMER 1 DECALESTA (1985)).
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5. 9 Vznemirjenost

območja

Izdelali smo primerjave prisotnosti glede na
vznemirjenost različnih delov areala posamezne
vrste. Upoštevali smo območja povečanega turizma,
neposredno okolico večjih naselij in bližino
prometnih javnih cest. Pri jelenjadi smo odkrili
značilne razlike v prisotnosti glede na vznemirjenost (X 2=7,116; a=0,008; df=l). V večjem
deležu daje prednost manj vznemi1jenim območ
jem. Značilne razlike glede na vznemi1jenost smo
ugotovili tudi pri srnjadi (X 2=17,528; a=O,OOO;
df=l). Nismo odkrili njene manjše prisotnosti v
območjih s povečano aktivnostjo ljudi, pač pa
ugotavljamo ravno nasprotno, saj se srnjad v večjem
deležu pojavlja v bolj vznemirjenih območjih.
Ugotavljamo, da je pogostejša prisotnost srnjadi v
bolj vznemirjenih območjih povezana z drugimi
ekološkimi dejavniki, kaže pa na veliko stopnjo
prilagodljivosti vrste.
Tudi drugi avt01ji ugotavljajo veliko prilagodljivost srnjadi na povečano človekovo aktivnost,
GozdV 60 (2002) 5-6
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Pregledn ica 2: Odvisnost lesne zaloge sestojev od nadmorske višine - število kvadrantov
Nadmorska višina (rn)
Do 600
601-800
801-1.000
1.001-1.200
Nad 1.200

D0 100
1
1

101-200
16

13
3

2
1

5

ki se večinoma izraža z njeno prilagojeno aktivnostjo. HERBOLD (t995) ugotavlja, da srnjad v
vznemirjenem okolju daje podnevi prednost
sestoj em z dobrim kritjem, še posebno tistim z nizko
rastjo, do višine 0,8 m medtem ko se ponoči nahaja
tudi v starejših sestojih. Tudi JEPPESEN 1
SAASTAMOINEN et al. (1984) ugotavljajo, da se
v vznemi1jenem okolju srnjad prilagodi z iskanjem
kritja oziroma zapusti območje dokler traja
vznemi1janje. Tudi NYENHUIS (1998) ne ugotavlja večjega vpliva vznemi1janja na srnjad, ki se
prilagodi z izbiro ustreznega kritja in časa
aktivnosti . Za jelenjad npr. GARAJ (1987)
ugotavlja, da tropijelenjadi vsebt.Uejo značilno manj
osebkov v območjih, kjer so obiskovalci pogostejši,
v bližini prometnih cest pa je tudi njena plisotnost
manjša (WITMER 1 DECALESTA (1985)).

5.10 Lesna zaloga sestojev
Ugotavljamo značilne razlike med pojavljanjem
jelenjadi in srnjadi glede na lesno zalogo sestojev
v poletnem obdobju (X 2=15,428; 0:=0,009; df=5),
medtem ko v zimskem obdobju razlik s srnjadjo
nismo odkrili (grafikon 7). V poletnem obdobju
daje jelenjad prednost sestoj em z višjo lesno zaJogo,
v zimskem času pa podobno kot srnjad poseljuje
sestoje, kjer je zaloga nižja. Pii srnjadi razlik med
obema obdobjema nismo odkrili. Sestoji z višjo
lesno zalogo se pojavljajo v višjih nadmorskih
višinah, največ na Jelovici, razlike med zalogo
sestojev in nadmorsko višino so bile značilne
(X 2=55,953; a=O,OOO; df=20) (preglednica 2) in so
v največji meri posledica razlik v zalogi med
gospodarskimi razredi (X 2 =101,089; 0:=0,000;
df=25). V okviru posameznih gospodarskih
razredov, ki jih poseljuj eta obe vrsti, značilnih razlik
med prisotnostjo jelenjadi in srnjadi glede na lesno
zalogo sestojev nismo odkrili. Ocenjujemo, da v
poletnih habitatih daje jelenjad prednost starejšim
sestojem, saj je bil delež lesne zaloge v tretjem
GozdV 60 (2002) 5-6
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30J-400
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21
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22
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14
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6
1

1

razšitjenem debelinskem razredu dvakrat večji kot
v habitatih, ki jih poseljuje srnjad.
Tudi ARMLEDER et al. (1994) ugotavlja pri
jelenjadi pogostejša uporabo starejših sestojev.
SCHOEN 1 KIRCHHOFF ( 1990) ugotavljata
podobno v zimskem in pomladanskem obdobju
Podobno menijo tudi PAULEY 1 PEEK 1 ZAGER
(1993) in priporočajo znaten delež starejših sestoj ev
v območjih, ki jih jelenjad poseljuje pozimi.

6

ZAKLJUČKI

Večina proučevanega območja je danes poseljena
vsaj z eno od obeh obravnavanih živalskih vrst. Pri
jelenjadi ugotavljamo značilno gibanje osebkov
populacije med sezonskimi habitati. V poletnem
obdobju poseljuje območja višjih nadmorskih višin,
v največjem deležu na planoti Jelovici. Za ta del
območja so značilne večje površine gospodarskega
razreda 80 (raznodobni spremenjeni jelovo bukovi
gozdovi), ki se odlikuje po večjem deležu iglavcev.
Značilen je znaten delež mladovja in sestojev v
pomlajevanju, še posebno letvenjakov in mlajših
drogovnjakov, ki nudi jelenjadi kritje v mesecih
največjega vznemirjanja. Ta del območja se
odlikuje tudi po manj razgibanem reliefu, nizkih
nagi bih, znatni gostoti gozdnih cest, nizkem deležu
kmetijskih površin in višji lesni zalogi. Pomemben
delež prehrane v tem obdobju nudijo trave in zelišča.
V zimskem času se jelenjad premakne v večjem
deležu na obrobja planote, pa tudi v nižje predele,
ki jih v večjem deležu poraščajo sestoji gospodarskega razreda 70, pa tudi 40, katerih značilnost
je večja primes listavcev med njimi tudi plodonosnega drevja. Za zimske habitate je značilen
močneje razgiban relief z večjimi nagibi, manjšimi
gostotami gozdnih cest ter večjim deležem
antropogene spremenjenih površin, predvsem
travnikov in pašnikov. Lesna zaloga sestojev je
nižja. Srnjad tako v zimskem kot v poletnem
obdobju poseljuje pretežno nižine in gričevje.
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Razlik med zimskim in poletnim obdobjem nismo
odkrili. Največ je prisotna v sestoj ih gospodarskih
razredov 70 in 40, ki jih odlikuje znaten delež
listavcev. Za habitate srnjadi je značilen zmerno
razgiban relief, nizki do srednje strmi nagibi, visoka
gostota cest najrazličnejših kategorij, znatni deleži
mladih razvojnih faz, nižja lesna zaloga sestojev in
znatne površine antropogene spremenjenih površin
med katerimi prevladujejo travniki in pašniki. Ob
primerjavi habitatov jelenjadi in srnjadi so bile
ugotovljene razlike v številnih ekoloških parametrih
tako v poletnem kot v zimskem obdobju s tem, da
so bile razlike v poletnem obdobju večje kot v
zimskem. Ob premiku jelenjadi v nižje nadmorske
višine v zimskem obdobju se značilnosti njenih
habitatov bolj približajo značilnostim habitatov
srnjadi vendar populacija poseljuje prostor, ki ga
srnjad poseljuje v manjšem deležu. Ob tem
ugotavljamo, da stopnja prostorske interakcije med
srnjadjo in jelenjadjo ni visoka in se bistveno ne
razlikuje med obema letnima obdobjema kar v
določeni meri pojasnjuje koeksistenco obeh vrst v
tem prostoru.

7
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Poslovanje panoge A 02 gozdarstvo, storitve v letu 2001
1

Preglednica 3:

UVOD

V Združenje za gozdarstvo se po standardni
klasifikaciji dejavnosti združujejo:
A - 02 - Gozdarstvo in gozdarske storitve
A- 01.5 - Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve.
Ker dejavnost A- 01.5 predstavlja zelo skromen
delež znotraj združenja, smo analizirali .samo
panogo A - 02.
Vir podatkov je Služba za konjukturo in ekonomsko politiko pri Gospodarski zbornici Slovenije.

2

POSLOVANJE PANOGE V LETU 2001

V letu 2001 je v panogi poslovalo 65 družb
(7 velikih, 11 srednjih in 47 majhnih), ki so skupaj
zaposlovale 1.695 delavcev ( 1.097 v velikih, 449 v
srednjih in 169 v majhnih družbah).
Panoga A - 02 - Gozdarstvo in gozdarske
storitve je v letu 2001 dosegla naslednje rezultate:
Pre eaJeJnicd 1: Prihodki
1

Prihodki - skupaj
Prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Čisti ptihodki iz prodaje
Čisti prih. iz prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki iz prodaje na llljem trgu
Prihodki od financiranja
Prihodki na podlagi deležev iz dobička
Prihodki iz obresti in drugi prihodki
·
od financiranja
Izredni prihodki

v 000 SIT
21.494.604
21.251.549
19.620.109
19.260.767
16.139.327
3.121.440
814.100
84.025
730.075
1.060.395

Pre!llednica 2: Odhodki poslovanja
~

Odhodki
Odhodki poslovar:Ua
Nabavna vrednost ali proizvajalni
stroški prodanih količin
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Plače

Amorl. neopt. dolg. sr. in
opr. osn. sredstev
Odhodki financiranja
Izredni odhodki
278

v 000 SIT
20.919.264
19.772.884
19.529.829
12.075.l28
6.014.998
4.256.469
1.234.494
524.333
622.047

Dobiček

in izguba poslovnega leta
v 000 SIT
688.349
113.009
75.429
614.284
114.373

Celotni dobiček
Celotna izguba
Davek iz dobička
Čisti dobiček
Čista izguba

Panoga skupaj izkazuje 575,340 mio. SIT
dobička. Če pa upoštevamo samo rezultat panoge
iz poslovanja ugotavljamo, da je panoga lani
ustvarila 152,775 mio SIT izgube.
Pregled ni ca
~

-+: Sredstva panoge (aktiva bilance stanja)

Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoroč.ne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Zaloge

v 000 SIT
21.588.235
12.880.193
81.898
10.688.312
1.885.795
8.708.042
1.359.787

Preglednica 5: Viri sredstev (pasiva bilance stanja)
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročpe obveznosti
Kratkoročne obveznosti

v 000 SIT
21.588.235
16.369.374
583.944
4.408.847

Panoga je v preteklem letu ustvarila skoraj 7,3
miljarde SIT dodane vrednosti.
Prime1java gozdarstva s celotnim gospodarstvom kaže na relativno velika odstopanja pri
posameznih kazalnikih. Finančno posluje gozdarstvo bistveno ugodneje kot slovensko gospodarstvo in ni neto zadolženo . Tudi donosnost
kapitala in sredstev je boljša. Zaradi delovne
intenzivnosti je prihodek na zaposlenega precej
nižji, kot v gospodarstvu, medtem ko so stroški
dela na zaposlenega višji. Dodana vrednost na
zaposlenega je skoraj na ravni državnega poprečja.
Posebej izstopa večji delež amortizacije v
odhodkih v primerjavi z gospodarstvom, kar
verjetno kaže na dokaj dobro opremljenost
dejavnosti ali pa morda na težnje po pospešeni
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Preglednica 6: Vrednosti nekaterih ekonomskih kazalnikov in primerjava s celotnim gospodarstvom

Finančna

neodvisnost (sredstva 1 kapital)
koeficient - koef. tekoče likvidnosti (kratkoročna sredstva 1
obveznosti)
Razmerje med krat. terjat. in obvez. iz poslovanja (kratkor. terjat.
iz posl. /krat. obv. iz posl.)
Finančne naložbe in sredstva (dolg. in krat. finančne naložbe 1 sredstva)
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva)
Koeficient zadolženosti (dolg. in krat. obv. 1 obv. do virov sred.)
Delež neto dolga (neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev)
Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki)
Prihodki in odhodki od financiranja (prib. od fin 1 odh. od fin .)
Donosnost prodaje (čisti dobiček 1 čisti prihodki iz prodaje)
Donosnost kapitala (čisti dobiček 1 kapital)
Donosnost sredstev (čisti dobiček 1 sredstva)
Prihodki na zaposlenega - 000 SIT (čisti prihodki iz prodaje 1 povpr.
štev. zaposlenih)
Stroški dela na zaposlenega - 000 SIT (str. dela 1 povpr. število zaposlenih)
Plače na zaposlenega - 000 SIT (plače 1 povpr. število zaposlenih)
Čisti dobiček na zaposlenega- 000 SIT (čisti dobiček 1 povpr. število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega - 000 SIT (čista izguba 1 povpr. število zaposlenih)
DV na zaposlenega - 000 SIT (dodana vred. 1 povp. število zaposlenih)
Stalna sredstva na zaposlenega (stalna sredstva/ povp.št.zap.)
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prib. iz prodaje na tuj. trgih 1 prihodki)
Delež amortizacije (amortizacija 1 odhodki)
Delež stroškov dela (stroški dela 1 odhodki)
Dejanska davčna stopnja dobička (davek 1 celotni dobiček)
Kratkoročni
kratkoročne

amortizaciji. Prav tako je zaradi delovno intenzivne panoge delež stroškov dela nad državnim
poprcčjem. Gozdarstvo od dobička plačuje v
poprečju približno enak davek kot slovensko
gospodarstvo.

3

Vrednost kazalnika
Gozdarstvo
Gospodarstvo
1,319
2,125
1,927

1,137

1,782
0,13
0,495
0,231
-0,195
1,016
1,553
0,026
0,031
0,023

0,941
0,202
0,482
0,493
0,083
0,974
0,747
-0,032
-0,052
-0,025

12.538,00
3.549,00
2.511,00
362,00
67,00
4.299,00
7.599,00
0,147
0,059
0,288
0,11

21.414,00
3.213,00
2.270,00
715,00
1.349,00
4.846,00
16.510,00
0,26
0,085
0,146
0,114

TRENDI POSLOVANJA

Trende poslovanja pti.kazujemo za zadnja štiri leta
(1998-2001). Izračunali smo realne trende tako, da
smo upoštevali letne stopnje inflacije v posameznih
letih. Zatem smo vse poslovne dogodke po letih
preračunali na vrednosti v letu 200 l. Za leto 2001
smo določili indeks 100.

Preglednica 7: Inflacija in revalorizacijski indeksi za leta 1998-2001
Leto
Inflacija
Letna rev. poslovnih dogodkov (indeks)
Indeks za preračun posl.dogodkov na l. 2001

1998
7,5%
107,5
126,0

1999
7,6%
107,6
117,2

2000
8,9%
108,9
108,9

2001
7%

1999
1.782
59

2000
1.739
67

2001
1.695
65

100
100

Število družb in zaposlenih se je po letih gibalo takole:
Preglednica 8: Zaposleni in število družb v letih 1998-2001
Leto
Število zaposlenih
Število družb

1998
1.959
60
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Preglednica 9: Gibanje prihodkov po cenah leta 2001 (indeks)

1998
94
94
95
94
103
48
50
49
50
1ll

Leto
Prihodki - skupaj
Prihodki
Kosmati donos iz poslovanja
Čisti prihodki iz prodaje
Čisti prib. iz prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki iz prodaje na tujem trgu
Prihodki od financiranja
Prihodki na _eodlagi deležev iz dobička
Prihodki iz obresti in drugi prib. od financiranja
Izredni J?rihodki

1999
88
89
90
92'
101
48
35
44
34
79

2000
96
97
101
101
106
76
42
61
40
61

2001
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Prihodki so se v ana1iziranem obdobju rahlo povečevali, vendar ne vzporedno s prihodki od prodaje.
Opazimo lahko izrazito povečanje izvoza, povečanje prihodkov od financiranja, gozdarska podjetja pa
tudi povečujejo prihodke od kapitalskih naložb v druga podjetja.
Pregled nica 10 : Gibanje odhodkov po cenah leta 2001 (indeks)
Leto
Odhodki
Odhodki poslovanja
Nab'avna vrednost ali proizvajalni stroški prodanih
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela

1998
98
96
96
86
116
115
90
111
155

količin

Plače

Amort. neopr. dolg. sr. in opr. osn. sredstev
Odhodki financiranja
Izredni odhodki

1999
88
90
92
81
106
105
98
84
45

2001
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2000
96
97
97
94
105
104
96
104
63

Odhodki nihajo z rahlim negativnim trendom z1asti zaradi zniževanja stroškov dela. Ta ugotovitev se
zelo ujema z našimi lanskimi analizami v zvezi s trendi stroškov gozdne proizvodnje. Izredni odhodki
kažejo močno nihanje.
Preglednica Il : Gibanje

dobička

in izgube po cenah leta 2001 (indeks)

1998
63
538
38
66
532

Leto
Celotni dobiček
Celotna izguba
Davek iz dobička
Čisti dobiček
Čista izguba

Celotni

dobiček

v panogi rahlo

narašča,

1999
101
304
46
107
301

2001
100
100
100
100
100

2000
101
76

105
101
75

izguba pa se manjša. Precej je narasel tudi davek iz

dobička.

Če analiziramo samo dobiček iz poslovanja, dobimo naslednjo sliko:
Preg lednica 12 ;

Dobiček

Leto
Dobiček

iz poslovanja po cenah leta 2001 (indeks)

~

(000 SlT).
Dobiček iz poslovanja precej niha,
relativno visok.
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1998

1999

2000

2001

-168.505

-38.944

518.270

-152.775

(izguba)
večinoma

je bil negativen. Izjemo predstavlja leto 2000, ko je bil
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Preg lednica 13 : Gibanje sredstev po cenah leta 2001 (indeks)
Leto
Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Zaloge

1998
97
99
69
105
67
94
86

2000
99
102
74
104
74
95
87

1999
94
100
56
108
64
86
68

2001
100
100
100
100
100
100
100

Sredstva kažejo rahel trend povečevanja, zanimivo pa je padanje opredmetenih osnovnih sredstev.
Predvidevamo, da se zmanjšujejo zlasti zaradi prodaje neprodukti vnih sredstev, zlasti nepremičnin.
Preg ledn ica 14: Gibanje obveznosti do virov sredstev po cenah leta 2001 (indeks)

1998
97
102
30
84

Leto
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti

1999
94
99
60
71

2000
99
102
76
87

2001
100
100
100
100

Za sredstva je značilno naraščanje obveznosti, tako dolgoročno kot kratkoročno, kar pomeni povečevanje
zadolženosti panoge.
Preglednica 15: Zaposleni in dodana vrednost (indeks)
Leto
Poprečno

število zaposlenih po delovnih urah
Dodana vrednost (DV)

1998
146
111

2001
100
100

2000
112
112

t999
123
106

Število zaposlenih še naprej drastično pada, medtem ko se dodana vrednost zmanjšuje počasneje. To
pomeni, da dodana vrednost na zaposlenega narašča.
Pregledn ica 16: Gibanje

finančnih

kazalniki poslovanja (indeks)

Leto
Finančna

neodvisnost (sredstva 1 kapital)
Kratkoročni koeficient - koef. tekoče likvidnosti (kratkoročna
sredstva 1 kratkoročne obveznosti)
Razmerje med krat. terjat. in obvez. iz poslovanja (kratkor.
terjat. iz posl. 1 krat. obv. iz posl.)
Finančne naložbe in sredstva (dolg. in krat. finančne
naložbe 1 sredstva)
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva)
Koeficient zadolženosti (dolg. in krat. obv. 1 obv. do virov sred.)
Delež neto dolga (neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev)
Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki)
Prihodki in odhodki od financiranja (prib. od fin 1 odh. od fin.)
Donosnost prodaje (čisti dobiček 1 čisti prihodki iz prodaje)
Donosnost kapitala (čisti dobiček 1 kapital)
Donosnost sredstev (čisti dobiček 1 sredstva)
Prihodki na zaposlenega- 000 SIT (čisti ptihodki
iz prodaje 1 povpr. štev. zaposlenih)
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1998
95

1999
95

2000
97

2001

107

116

107

100

77

91

95

100

122

115

108
80
109
96

114
74
107

45

-

42
69
61
65

91
106
87
99
101
40
104
109

100
100
100
100
100
100
100
100
100

82

85

94

100

-

lOJ

103

IOO
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Leto
Stroški dela na zaposlenega- 000 SIT (str. dela 1 povpr.
število zaposlenih)
Plače na zaposlenega - 000 SIT (plače 1 povpr. število
zaposlenih)
Čisti dobiček na zaposlenega - 000 SIT (čisti dobiček 1 povpr.
število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega - 000 SIT (čista izguba 1 povpr.
število zaposlenih)
DV na zaposlenega- 000 SIT (dodana vred. 1 povp.
število zaposlenih)
Kapital na zaposlenega (kapital 1 povp.št.zap.)
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. iz prodaje
na tujih trgih 1 prihodki)
Delež amortizacije (amortizacija 1 odhodki)
Delež stroškov dela (stroški dela 1 odhodki)
Finančna neodvisnost panoge se počasi zmanjšuje. To ima lahko dva vzroka:
• Podjetja se zadolžujejo zaradi slabega
poslovnega rezultata.
• Podjetja se zadolžujejo zaradi iskanja finančnih
virov za nove poslovne dejavnosti, povečujejo
dejavnost, več tvegajo, večajo donosnost kapitala.

Ako prevladuje drugi razlog, lahko zaključimo, da
se gozdarske gospodarske družbe približujejo poslovni
politiki poprečnega slovenskega dobrega podjetja.
Ponovno opažamo padanje deleža opredmetenih
osnovnih sredstev v sredstvih.
Celotna gospodarnost ima rahlo pozitiven trend,
medtem ko donosnost kapitala narašča. Prihodki
na zaposlenega se povečujejo, stroški na zaposlenega stagnirajo. Dodana vrednost na zaposlenega
rahlo narašča, kapi tal na zaposlenega niha s
padajočim trendom.
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1

1998

1999

2000

2001

100

101

102

100

99

100

101

100

57

102

98

100

464

289

73

100

96
112

100
120

110
99

100
100

51
92
119

54
110
120

78

100

100
109

100

100

Delež prodaje na tujih trgih narašča. Delež
amortizacije v odhodkih niha in rahlo narašča,
medtem ko delež stroškov dela pada.

4

ZAKLJUČEK

Na podlagi pričujoče analize ugotavljamo, da
panoga počasi spreminja poslovno strukturo in se
vse bolj približuje poslovanju klasičnih gospodarskih družb. Pri tem mislimo zlasti na smelost
managementa, da se spoprime z izzivi upravljanja
z dolžniškim kapitalom, ki pri povečanem tveganju
v normalnih tržnih razmerah daje višje donose
lastniškega kapitala. Za to pa so potrebne nove
poslovne ideje, pogum in hkrati previdnost, kar so
ene od temeljnih lastnosti sodobnega managerja.
dr. Darij Krajčič
sekretar Združenja za gozdarstvo
Gospodarska zbornica Slovenije
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Interforst 2002 - kongres in sejem
Od 3. do 7. julija 2002 je Novi sejem Munchen
priredil veliko manifestacijo srednjeevropskega
gozdarstva, že 9. INTERFORST. Poleg obsežnega sejma gozdarske in lesarske opreme je
potekal znanstveni kongres z ekskurzijami, cela
vrsta razprav na forumih in posebne predstavitve,
ki jih je pripravil KWF - Kuratorij za gozdno
delo in tehniko. Na sejmišču so priredili še
bavarsko tekmovanje gozdnih delavcev iz šestih
dežel.
Tokratni kongres je bil v primerjavi z znanstvenimi srečanji v preteklosti (INTREFORST je
vsake 4 leta) relativno slabše obiskan (ocenjujem
okoli 100 udeležencev). Tematika kongresa je zajeta
že v naslovu: "Les: odgovornost za bodočnost gozdovi, viri, proizvodi". Potekal je v plenarnem
zasedanju in v treh skupinah z naslednjo vsebino:
podoba, kakovost, inovacije. V plenarnem zasedanju sta nastopila dva ključna negozdarska
govornika. Nemški publicist Ch. Schiitzre je v
referatu z naslovom:" Bodočnost gozda in lesa obljuba" najprej ugotovil, da današnje dogajanje
kaže na to, da gozd nima bodočnosti, les pa ima
cvetoče obete. Na koncu paje zatrdil, da lesa ne bo
brez ohranjanja gozdov, in zato je nujno varčno
ravnanje z lesom (tudi recikliranje). Kanadčanka L
Caady je poročala o kompromisnih dogovorih med
gozdarskimi podjetji, okoljevarstvenimi organizacijami in domorodci pri varovanju in gospodatjenju z gozdovi na obalnem območju Britanske
Kolumbije. V vseh treh omenjenih skupinah so
referati spet obravnavali tri področja strokovnega
delovanja in sicer gojenje gozdov, pridobivanje lesa
in rabo lesa. Na gozdnotehniškem področju sta bila
temeljna dva referata W. Warkotsch (TU MUnchen)
je v referatu: " Kakovost in sečnja - nasprotje?"
ugotovil, da je mogoče z urejenim gos podalj enjem
z angažirano skrbjo za kakovost proizvoda,
proizvodnega procesa in življenja ljudi preprečiti,
da bi sečnja ogrožala gozdove. H. R. Heinimann
(ETH Zi.irich) je v referatu: "Konkurenčna
sposobnost gozdnega in lesnega gospodarstva s
preskrbovalnimi omrežji" zatrdil, da kljub relativno
skromnim dosedanjim izkušnjam lahko v bodoč
nosti pričakujemo bistveno dodatno povečanje
vrednosti proizvodov in uslug z uporabo elektronskih omrežij pri nabavah, organizaciji proizvodnje in dobavah.
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Tudi razprave na forumih, ki jih je organiziral
KWF, so imele podobno kot posebne predstavitve
skupni naslov: "Proizvodnja lesa - odgovornost za
varnost dela, družbo in naravo''. V sak dan so se
odvijali po trije forumi, na kate1ih je 4-5 referentov
podalo svoja izhodišča- poglede na razpravo med
njimi in v občinstvu. Vsak dan je bil posvečen
enotni vsebini:
varnost pri delu;
- trendi razvoja gozdarske tehnike;
- sprejemljivost tehnike za okolje;
- okvirni pogoji gozdnega in lesnega gospodarstva
v Evropi;
- nosilci rabe gozda v bodoče.

Nekateri

zaključki

razprav o varstvu pri delu:

- sonaravno gospodarjenje s stoječimi mrtvimi
drevesi ne sme povečevati tveganja nezgod; zato
je treba razvijati nove načine dela in povsod
sestoje negovati;
z dolgoletnim rednim izobraževanjem kmetov lastnikov gozdov je v Avstriji uspelo zmanjšati
število nezgod tudi v zasebnih gozdovih;
- ker so nezgode tretjih oseb redke, je določilo
predpisov o prepovedi deJa v gozdu brez
spremstva pravilno;
mednarodni katalog tveganja po postopkih
gozdarskega dela (Avstrija, Nemčija, Švica) bo
podlaga za odločanje in bo omogočil tudi enotno
izvajanje varstvenih ukrepov;
za predčasne upokojitve (benificirana delovna
doba) so pogosti vzrok obolenja hrbtenice in
drugih gibal; zato je treba držo telesa pri delu
izboljševati, predno pride do okvar;
- stroji za sečnjo sicer zmanjšujejo tveganje pri
delu z motorko, prinašajo pa nove nevarnosti,
zlasti obolenja zaradi ponavljajočih se gibov;
- v nemškem gozdarstvu je nezgod glede na obseg
dela 6 krat več kot v vsem gospodarstvu, čeprav
vlagajo v varnost nad 4 EUR po kubičnem metru
proizvedenega lesa;
- varnost pri delu mora biti pomemben cilj
vodstva vsakega podjetja, zato potrebuje
sistematično urejanje varstva pri delu; že znane
ukrepe je treba uveljaviti, da bi se število
nezgod še zmanjšalo;
- varnostno obnašanje je treba nadzorovati,
preverjati z vprašalniki; delavce in vodilne je
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treba motivirati; podjetje potrebuje tudi zunanjega moderatorja varstva;
- dokler podjetje nima varne tehnologije in
organizacije dela je napačno ocenjevati varnostno ravnanje posameznikov;
stanje varnosti je najslabše pri pogodbenikih,
čeprav tudi zanje veljajo vsi predpisi.

Nekaj mnenj o trendih razvoja tehnike
v gozdarstvu:

- ocenjujejo, da v Nemčiji že 60% sečnje opravijo
strojno; s popisom mehanizacije po deželah so
ugotovili, da stroj za sečnjo povprečno dela 1.865
ur letno in poseka 20.260 m 3 lesa;
kljub temu proizvodnja motornih žag še vedno
narašča; potrebne in možne so še številne
tehnološke in ergonomske izboljšave, vendar pa
bo moral razvoj nekdo plačati;
tudi razvoj strojev za sečnjo in zgibnih polptikolic mora hkrati upoštevati zahteve (okolja
in kupcev), tehnične možnosti in ekonomiko
obratovanja; tudi tu so potrebne in možne
številne izboljšave, do katerih bo kmalu prišlo;
razvoj teh strojev bo moral reševati odnose stroja
do: strojnika, drevesa, tal in medmrežja;
oblikovanje strojev mora zagotoviti proizvodnost, zanesljivost in kakovost proizvoda pri
strojni sečnji;
kombinacije strojev (npr. polprikolica s sečno
glavo) so le kompromisi, ki se zaradi manjše
proizvodnosti in večje cene širše ne bodo
uveUavile.

Sejem je bil zares živ, tako po nmožici obiskovalcev, kot tudi po številu razstavljavcev. Lahko si
kupil vse od škarij za obrezovanje sadnega drevja
do kamiona s prikolico in nakladalnikom. Postavitev je bila precej neurejena, saj so tudi posamezni
razstavljavci prodajali celo paleto opreme za
gozdarstvo in predelavo lesa. Izluščiti nove tehnološke rešitve je bilo zelo težko. Na razpis sejma
in KWF za medaljo novosti se je prijavilo 84
razstavljavcev. Neodvisna konUsija je nagradila 12
novosti in sicer: zgibno polprikolico HSM z
širokimi gumami, samohoden voziček žičnice za
debel les WOODLINER, sečni stroj VALMET z
možno zamenjavo koles in gosenic, prikolico za
prevoz strojev RANCKE, dvobobenjski vitel
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WELTE s konstantno vlečno silo, dvižno ploščad
ALUMATEC za obvejevanje drevja, napravo za
kurjenje z biomaso GUNT AMATIC, napravo za
kmjenje z btiketi HDG, stroj za cepijenje POSCH,
varovalni čevelj z zložljivo derezo GRUBE, obleko
z varovanjem pred urezi in posebnim zračenjem
PFANNER in še gozdne sadike s sledljivo
provenienco SCHLEGEL. Torej v vseh sejemskih
področjih so našli nekaj zanimivih novosti. Od
slovenskih proizvajalcev smo opazili samo vitJe
TAJFUN in traktor WOODY.
Če sejem primerjamo z lansko Elmio lahko
ugotovimo, da nekih novih ergonomskih rešitev
nismo videli. Dvojna zavora verige na motorki, ki
jo je Husqvarna npr. predstavila tam, je tukaj
manjkala. Mnogo strojev in naprav je bilo razstavljenih z zastarelimi ergonomskimi rešitvami
npr. mehanske ročice na stebru nakladalnika brez
varovalne kabine. Cepilni stroji so bili npr. skoraj
vsi brez ščitnikov, čeprav je evropska standardizacija sprejela standard, ki jih zahteva.
Posebne predstavitve, ki jih je pripravil KWF
so obsegale 41 posameznih predstavitev tehnoloških rešitev primernih za človeka in okolje, varnih
delovnih postopkov in zlasti številnih logističnih
in informacijskih naprav. Največ pozornosti je
vzbujala demonstracija zgibnega traktorja z
oplenom s kleščami in nakladalnikom, kjer je
mogoče oplen zamenjati z nadgradnjo polprikolice.
Poleg tega ima traktor še dvobobenski vitel tako,
da je res univerzalen, morda celo preveč. Tudi te
predstavitve so bile postavljene na majhnem
prostoru v razstavni dvorani, tako da se je bilo težko
znajti. KWF je pripravil tudi razstavo posterjev
mladih znanstvenikov iz evropskih držav in dva med
njimi so nagradile deželne sindikalne organizacije.
Kljub vsem opaženim pomanjkljivostim zlasti neki,
morda navidezni neurejenosti, je sejem nudil pravo
sliko o pestri ponudbi najrazličnejših naprav za
srednjeevropsko gozdarstvo. Tu so bile tudi prave
zgodovinske naprave npr. vozilo na generatorski plin
in hkrati najsodobnejše tehnološke in ergonomske
rešitve npr. sečni stroj za strrnine. Kongres in forumi
ob sejmu so omogočili obiskovalcem prepoznati
trende bodočega razvoja tehnike, pa tudi gojenja
gozdov in rabe lesa. Zato je bil obisk INTERFORSTA
2002 zadosti informativen in zanimiv.
Prof. dr. Marjan Lipoglavšek
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Razvojni trendi evropskega gozdarstva na Interforstu 2002
V dneh od 3. do 7. julija je potekal v Munchnu IX.
mednarodni gozdarski sejem. Razstavo sodobne
gozdarske tehnike in opreme so spremljala
posvetovanja o sodobni gozdarski in lesarski tehniki
pod motom "Les: odgovornost za p1ihodnost", ter
konferenca o novih spoznanjih in trendih v odnosih
med družbo in naravo. Na ta način so sejem izkoristili za iztnenjavo mnenj o aktualnih znanstvenih
problemih gozdarstva, prireditev pa so poprestrili
še s tekmovanjem gozdnih delavcev.
Na področju izkoriščanja gozdov, kjer se
najhitreje uveljavlja sodobna tehnika, poteka razvoj
k vedno večjim, zmogljivejšim in vedno bolj
izpopolnjenim strojem. Harvesni so se v srednjeevropskih gozdovih že udomačili in izkazali za
gospodarne, čeprav je njihova učinkovitost manjša
kot v Skandinaviji ali Severni Ameriki. Totalna
mehaniziranost sečnje in spravila prodira tudi v
mlajše in srednjedobne sestoje in celo v gozdove
listavcev. Toda veliki in okorni stroji povzročajo
poškodbe tal in sestojev, zato je nadaljnji razvoj
usmerjen v iskanje inteligentnejših tehnik, ki bodo
zadovoljevali tudi okoljevarstvene zahteve.
Na pobočjih, z nagibi večjimi od 30 %, ostaja
kot edina racionalna tehnologija kombinacija
motorne žage in traktmja z nepogrešljivim daljinskim upravljanjem. V debelejših sestojih listavcev
priporočajo kot dodatno opremo - dvigalo s
kleščami, ki naj ima, tako kot harvester, od 10 do
11 m dosega. Znatno se je povečalo število razstavljevcev raznovrstnih strojev za energetsko izrabo
lesne biomase. V Evropski uniji posvečajo namreč
veliko pozornosti obnovljivim energentom. Les
propagirajo kot inteligentno "solarno energijo" in
to ne samo zaradi prihranka fosilnih goriv temveč
tudi zaradi vezave co~ in s tem zmanjševanja
toplogrednih plinov v ozračju.
Številčni so bili tudi proizvajalci ročnega orodja,
drobne opreme in zaščitnih sredstev. Varnemu delo
v gozdovih je bilo posvečeno več pozornosti kot
običajno, saj so poškodbe in zdravstvene okvare
eden najresnejših problemov gozdarstva. Prikazali
so različne računalniško vodene simulacije za boljše
izobraževanje strojnikov. Na področju gozdarske
informatike (GIS) smo videli uspešno vključevanje
sistema GPS. Pozornost je vzbujal tudi majhen in
priročen višinomer, združen z laserskim merilcem
razdalj.
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Industrijsko razvita in bogata Nemčija je s
svojimi 10,7 miljoni hektarji gozdov (povprečna
lesna zaloga 270m 3/ha, prirastek 5,7 m 3/ha, sečnja
3,7 m~/ha) in dvestoletno n·adicijo gozdarstva, že
od nekdaj vodilna gozdarska država. Že pred več
kot sto leti so se po njej zgledovali naši prednamci
in to v dobrem in slabem. Po katastrofalnih
izkušnjah z nenaravnimi smrekovimi in borovimi
monokulturami so se nemški gozdarji trdno oprijeli
sonaravnega gozdarjenja in varovanja gozdov, kot
edinih preostalih naravnih tvorb v izumetničenem,
industrializiranenl. okolju.
Kako resno so vzeli sonaravnost ponazatja
stoičen odnos do masovnega pojava lubadarja v
nacionalnem parku Bavarski gozd. Že več kot
desetletje se soočajo s tem škodljivcem, a ker ga
uvrščajo med normalne pojave, ga ne zatirajo, v
skladu s cilji nacionalnega parka. Viharji so v letih
1983/4 zapustili 173 ha vetrolomnih površin, od
katerih so izdelali samo polovico polomljenih
dreves, polovico pa prepustili naravi. Polomljena
drevesa so pospešila gradacijo lubadarjev, ki so se
še prav posebno razmnožili po suhih zimah (1988
in 1992), toplih poletjih ter po vetrolomih Vivian
in Wiebcke leta 1990. Od leta 1996 do 1999 je bilo
uničenih še 3.107 ha gozdov. Toda velikanske škode
ne obžalujejo, ker se opustošene površine smrekovib kultur samodejno obnavljajo z naravnimi
listavci.
Bavarski gozda1ji so z video filmi in množico
pisnega gradiva seznanjali obiskovalce s svojo
visoko gozdarsko kulturo in pri tem izpostavili, da
imajo najmodernejši in najbolj demokratičen
gozdarski zakon. Od leta 1975, ko je bil zadnjikrat
prenovljen, je usmerjen v trajnostno in sonaravne
gozdarjenje. Bavarska ima dva miljona ha gozdov,
od tega je 30 % državnih. Število zaposlenih
načrtno zmanjšujejo, trenutno je zaposlenih 1.500
strokovnjakov, v državnih ~ozdovih pa še 600
delavcev. Mnoga opravila, zlasti pridobivanje lesa,
prepuščajo zasebnim podjetnikom. Zaradi naraščajočih škod v gozdovih (ponekod je že 30%
dreves poškodovanih), si že več let plizadevajo za
ekološko in ekonomsko otpimalno gozdno pridelavo. Zato postavljajo pred izvajalce del visoke
zahteve za kakovostno in okoljevarstveno ravnanje.
V Nemčiji ima že več kot polovico podjetnikov
certifikat kakovosti - "Chain of Custody". Poleg
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znanj , izkušenj in spoštovanja načel varnega dela,
zahtevajo dosledno rabo rastlinskih namesto
mineralni olj ter nizkotlačne balonske gume na vseh
strojih. Kakovost opravljenih del ocenjujejo po
poškodbah gozdnih tal in izbranih, t.i. "Zdrevesih".
Enotna gozdarska organizacija omogoča
racionalno gospodarjenje. Z gozdarsko logistiko,
ki povezuje vse postopke od načrtovanja, do
izvedbe in prodaje, so se izvlekli iz rdečih številk
ter uspeli z biološko avtomatizacijo in tehnološko
racionalizacijo zmanjšati število gozdnih delavcev
na 1 - 3 na 1.000 ha.·· V zasebnih gozdovih so
gozdarji samo svetovalci, subvencije usmerjajo v
krepitev nelesnih funkcij (55 miljonov EUR na
državni ravni). Podpirajo naravno pomlajevanje
listavcev in gradnjo prometnic, slednje pa le, če je
gospodarna in razdalja med prometnicami ni
manjša od 40 m. Posebne podpore usmerjajo
odpravljanju posledic ujm in opremi gozdov, ki so
izločeni zaradi nelesnih vlog (varovanje, rekreacija,
redki biotopi ipd.). Odkazilo prepuščajo lastnikom,
a jih predhodno ustrezno poučijo. Z delnim
doplačilom stroškov pa lahko lastnik naroči tudi
celotno odkazilo dreves. Pri tem ne gre prezreti
razlike med nemškimi in našimi lastniki gozdov.
Medtem ko je v Nemčiji povprečna izobrazba
kmečkih gospodarjev najmanj srednja šola, je pri

in prostoru

nas nedokončana osemletka. Poleg tega so Nemci
tesneje in čustveno bolj navezani na gozdove ter
ekološko bolj osveščeni, zato ne potrebujejo toliko
birokratskega usmerjanja kot slovenski lastniki
gozdov. Zakon podpira združevanje v posebne
gozdarske skupnosti, ki skrbijo za izboljševanje
ekonomskega položaja malih gozdnih posestnikov.
Lovci so se na sejmu ponašali s sonaravnim
lovstvom. To izključuje vse neavtohtone živali ,
krmljenje dopušča samo v izrednih razmerah (huda
zima), o številčnosti divjadi pa odločajo poškodbe
v gozdovih.
Vse aktivnosti, ki zadevajo odnose med družbo in
gozdarstvom usmerjajo in izdatno podpirajo ustrezna
zvezna in deželna ministrstva. Leta 1999 so dokončali
nacionalni gozdarski program, ki je bil plod širokega
konsenza številnih uporabnikov gozdov : poleg
gozda.Ijev in kmetijcev tudi lesarjev, lovcev, naravovarstvenikov idr. Uveljavljajo ga kot neprekinjen
družbeni proces in usmerjevalec tekoče gozdarske
politike. Z njim so zakoličili tudi robne pogoje za
vključevanje vseh drugih mednarodnih in evropskih
naravovarstvenih konceptov. Posebno pozornost
namenjaju uvajanju evropske mreže zaščitenih območij
- NATURA 2000, ki je tudi eden od pogojev za
vključitev Slovenije v Evropsko skupnost.
mag. Mitja Cimperšek

Tekmovanje lastnikov gozdov na sejmu v Gornji Radgoni
V nedeljo 25. avgusta je bilo na mednarodnem
kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni še
posebno živahno. Zavod za gozdove Slovenije je tu
organiziral4. državno tekmovanje lastnikov gozdov
v spretnostih dela z motorno žago.
Posamično in ekipno so tekmovali v prežagovanju, podžagovanju, kleščenju in podiranju na
balon. Tekmovanja so namenjena vzpodbujanju
lastnikov gozdov k čim večji usposobljenosti in
opremljenosti za delo v gozdu. Organizira jih
Oddelek za gozdno tehniko v sodelovanju z
ob močnimi enotami. Letos so k uspešni organizaciji
prizadevno pripomogli sodelavci Območne enote
Murska Sobota.
Tekmovanje je odprl Jože Sterle, državni sekretar
za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Ogledali so si ga
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številni obiskovalci, saj je bilo dogajanje in vzdušje
na tekmovališču zelo slikovito in zanimivo.
Med posamezniki je prvo mesto osvojil Marjan
Meglič iz območne enote Kranj, in si tako zasluženo
priboril lepo nagrado motorno žago in vitel Tajfun.
Ekipno so zmagali tekmovalci območne enote
Postojna, drugo mesto so zasedli tekmovalci iz OE
Tolmin, tretje pa tekmovalci iz OE Novo mesto.
Rezultati

posamičnega

1 MEGLIČ Marjan
2 KRANJEC Marko
3 DEBELJAK Alojz
4 LEVSTIK Alojz
5 GABREJNA Matija
6 GOLIČNIK Stanko

tekmovanja:
OE
OE
OE
OE
OE
OE

KRANJ ,
POSTOJNA
KOČEVJE

KOČEVJE
POSTOJNA
NAZARJE
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7 ŽGAVEC Marko
8 ZAGRADIŠNIK
Boštjan
9 MARKELJ Viktor
lO FURMAN Vilko
11 NOVAK Marko
12 KLINAR Štefan
13 RUDOLF Marjan
14 MUHIČ Brane
15 ŠALAMUN Željko
16 HRIBLJAN Ciril
17 ZUPANČIČ Marjan
J8 RUPNIK Niko
19 ŠHATLER Rado
20 LEŠNIK Franjo
21 MIHEV Pavel
22 LIPOVEC Jože
23 ŠTERN Jože
24 TOMAŽIČ Alojz
25 VOLER Ivan
26 KLEMENT Jožef
27 ROBLEK Gregor
28 FIFER Zvonko
29 ŽIBERT Tomaž
30 SODJA Franc
31 ŠTERN Mirko
32 PODLESNIK Tonček
33 FRANK Janko
34 ILC Franc
35 BLATNIK Herbert
36 ŠATNA Ivan

času

OE TOLMIN
OE NAZARJE
OE KRANJ
OE MARIBOR
OE NOVO MESTO
OE BLED
OE TOLMIN
OE NOVO MESTO
OE MURSKA SOBOTA
OE POSTOJNA
OE NOVO MESTO
OE TOLMIN
OE MARIBOR
OE CELJE
OE SLOVENJ GRADEC
OE BLED
OE SLOVENJ GRADEC
OE SEŽANA
OE NAZARJE
OE MURSKA SOBOTA
OE KRANJ
OE MARIBOR
OE BREŽICE
OE BLED
OE SLOVENJ GRADEC
OE BREŽICE
OE SEŽANA
OE KOČEVJE
OE CELJE
OE SEŽANA
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37 FAJFAR Boštjan
38 ZORJAN Leopold
39 ŠPITALAR Ferdo

OE BREŽICE
OE MURSKA SOBOTA
OE CELJE

Rezullati ekipnega tekmovanja:
l OE POSTOJNA
2 OE TOLMIN
3 OE NOVO MESTO
4 OE KRANJ
5 OE NAZARJE
6 OE KOČEVJE
7 OE MARIBOR
8 OE BLED
9 OE SLOVENJ GRADEC
10 OE MURSKA SOBOTA
11 OE SEŽANA
12 OE BREŽICE
13 OE CELJE

Šintli na razstavi na sejmu
v Gornji Radgoni
Na razstavnem prostoru na sejmu v Gornji Radgoni
se je letos predstavil študijski krožek Šintli iz
Krajevne enote Radlje Zavoda za gozdove Slovenije
pod vodstvom Jerneje Čoderl. Izdelava strešne
kritine iz cepljenega smrekovega lesa in prek1ivanje
strehe je zbudilo veliko zanimanje obiskovalcev
sejma.
Tone Lesnik

In memoriam
Miran Brinar 1909-2002
Miran Brinar se je rodil 18 julija 1909 v Postojni.
Po koncu prve svetovne vojne se je moral skupaj z
družino (oče je bil šolski ravnatelj prve slovenske
meščanske šole v Postojni) preseliti v novo nastalo
državo SHS v Celje. 1928leta se je vpisal na tedanjo
agronomsko-gozdarsko fakulteto v Zagrebu, ki je
bila tedaj »Alma mater« tistim Slovencem, ki so
nameravali svoje življene posvetiti gozdovom.
Diplomiral je 1933 leta, po odsluženi vojaščini pa,
kot takrat povečini vsi naši gozdarji, ni mogel dobiti
kruha v svoji ožji domovini, ampak je delal po
raznih gozdnih upravah po drugih delih Jugoslavije.
GozdV 60 (2002} 5-6

Leta 1939 se vrne v Slovenijo in dela v Ljubljani,
Kočevju in Črnomlju. Od 1942 leta je sodeloval v
NOV. Med leti 1944-1950 je bil pomočnik zveznega
ministra za gozdarstvo v Beogradu, med leti 19501953 direktor Gozdarskega inštituta Slovenije. Po
kratkem službovanju na Okrajni upravi za gozdarstvo v Ljubljani se vrne na inštitut kot raziskovalec
in vodja odseka za gozdarsko genetiko in ostane tu
vse do upokojitve 1971leta. Leta 1969 je v Ljubljani
tudi doktoriral.
Bukvi je kot materi naših gozdov posvetil Blinar
v svojem petnajstletnem delu na inštitutu ogromno
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študija, poskusov, opazovanj, prime1jav in analiz.
Prav za tovrstno delo je 1969 leta prejel eno naših
najvišjih priznanj nagrado Kidričevega sklada. Z
veliko ljubezni in entuziazmom je Brinar organiziral na znanstveni podlagi tudi našo semenarsko
službo .
Še en velik problem je pritegnil njegovo
pozornost- propadanje jelke v Sloveniji in drugod,
tudi tega se je lotil na svojstven način in s svojega
gledišča.

Prav gotovo ne moremo še mimo enega pomembnega opravila M. Brinarja; od leta 1951 do
leta 1971 je bil kar enaindvajset let urednik
Gozdarskega vestnika. Ob njegovi sedemdesetletnici (1979) lahko preberemo v Gozdarskemu
vestniku tele besede: »Vzpon naše revije v "Brinarjevi dobi" nima spektakularnih vsebinskih in
grafičnih preobratov. To je doba vztrajne, siste-

matske, poglobljene rasti, ki jo je p1ipeljala na sam
vrh slovenskih strokovnih revij pa tudi v ugledno
družbo revij ostalih evropskih narodov.«
Ob njegovi šestdesetletnici (1969) pa spoznamo
tudi tole: »Ko je bil pred leti ogrožen obstoj našega
glasila, ne morda zaradi strokovnih nesoglasij ali
težav finančnega značaja, ampak zaradi bolj ali
manj politično obarvanih leženj po združevanju
strokovne literature z različnih delovnih področij,
npr. kmetijstva, gozdarstva, lesarstva in še česa, je
nemajhna zasluga Brinarja, da so gozdarji vztrajali
in ostali pri svojem, s tradicijo slovenskega gozdarstva tako povezanim glasilom.«
Z uredniškim delom je bila zvezana rudi njegova
nenehna skrb za čistost našega strokovnega jezika.
S svojo delavnostjo, vztrajnostjo in predanostjo
naj bo vzor nam in bodočim generacijam.
Franc Perko

V GV 2/2002 je v prispevku dr. Lojze Marinček sedemdesetletnik pomotoma izpadlo ime avtorice
mag. Petre Košir, Biološki inštitut ZRC-SAZU.
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Velikost in globina macenovih krošenj
dokazujeta, da je bila prometnica zgrajena prepozno (GGE Rogaška Slatina,
Macelj odd. 322).
·
Foto: M. Cimperšek

CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA.
Mnenja avto~ev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odborajOpinions expressed by authors do not necessarily reflect

the policy of the publisher nor the editorial board
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ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO PRI GOSPODARSKI
ZBORNICI SLOVENIJE NAJAVLJA
.
ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO PRI GOSPODARSKI
ZBORNICI SLOVENIJI 24.10.2002 ORGANIZIRA ENODNEVNI POSVET
NA TEMO

Strojna sečnja v Sloveniji
Posvetovanje bo na Gospodarski zbornici Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana.

Referate bodo predstavili:
dr. Iztok Winkler, dr. Boštjan Košir, dr. Janez Krč, dr. Jurij Diaci,
Tomaž Hrovat, dr. Marjan Lipoglavšek in spec. Jurij Beguš.

Po referatih bomo org~zirali delavnico, ki bo delala v skupinah.
Zatem bomo na plenarnem zasedanju strnili zaključke.
Ob posvetovanju bomo izdali tudi zbornik referatov, ki ga bo dobil
vsak udeleženec pred začetkom posveta.
Vabila za posvet bomo organizacijam s
septembra letos.

področja

gozdarstva poslali

Strojna sečnja trka na vrata Slovenije, zato je prav, da stroka ta izziv
tudi sprejme. Na posvetu želimo osvetliti problem z več plati. Prav
gotovo gre za aktualno tematiko, o kateri slovenski gozdarji nimamo
enotnega mnenja.
Prav je, da strojne
z jasnimi cilji.

sečnje

ne uvajamo stihijsko, ampak preudarno in

Želimo, da bi posvet prispeval k tem ciljem.
Dr. Dqrij Krajčič
Sekretar združenja
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJEN,JH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila oBjave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlj~ znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki ob(avnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ·ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
prav-iloma niso ealjši od ene avtorske pole (30.0.00 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
objav0 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) r.ecenziramo, ostale prispevke recenziramo:pb preseji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prisp·evka. Avtorji lahko zahtevaJq popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
tertočhim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektmiranja ter recenzij nosi uredništvo. Pri~pevki
so lahko dostavljeni na uredni~tvo 0sebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilr:li
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 odd~ti 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 vrst,icami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezult~ti, diskusiJa). Vodilni prispevki morajo biti epremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov),, z zg0ščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov jn 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 ~unaj Sl. Opombe
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
ležeče ~Abies alba Mili., AbieU-Fagetumdin. omphalodetGJsum (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 ( nJDr.: '... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
aqece~nem 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/sgm'l/sgmlu'Jod.htm.
BR0 0KS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1MOORE, 8., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva ZC!Iožba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozd~rstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 19·95. Sekanci- sodobna in go_spodarna oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik r~feratov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencia,lni energetski
vir za Sl0venijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. 6nciklopedija Slovenij,e.- 1.0. zv., Ljl!lbljana, Mlaeinska knjiga, s. 133.
Zakon o do_hodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.

-

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zapG ~ednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se moraj0 ujerh.ati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Polo~aj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne dat<:>teke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtor:ja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo bitl'zgoraj, pri·ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne obltkuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
bjtj tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj. 1,5 mrn). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fot0grafije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Uvodnik

Prebiralni gozd in prebiramo gospodarjenje
v Sloveniji
Slovenski gozdarji se ponašamo z dolgo in bogato tradicijo
prebiralnega gospodarjenja. Uradna površina prebiralnih gozdov
v Sloveniji je sicer neznatna, vendar je prebiranje aktualno- bodisi
kot gojitveni sistem bodisi kot sestavina sproščene tehnike gojenja
gozdov. Razlogi za to so v naravnih danostih slovenskih gozdov,
pa tudi v nekaterih socialnih in gospodarskih razmerah.
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Zavod za
gozdove Slovenije sta l 9. septembra 2002 v Gotenici organizirala
posvetovanje na temo Prebira/ni gozd in prebiralno gospodarjenje
v Sloveniji. Razlogov za takšno posvetovanje je več; zapostavljenost
prebiranja v zadnjih desetletjih in hkrati prebujajoče se zanimanje
zanj, predvsem pa potreba po posodabljanju znanj o prebiralnem
gozdu in gospodarjenju. Na posvetovanju smo presojali prebiralno
gospodarjenje z različnih vidikov; z vidika ekologije, prirastoslovja,
gojenja, urejanja, izvajanja del, prakse itd. Predstavitev referatov
sta dopolnila terenski ogled izbranih objektov ter zaključna
diskusija na terenu, kjer smo nakazali osnutek sklepov, ki jih je
dokončno oblikovala izbrana skupina. Sodobne in dostopne
literature s področja prebiralnih gozdov ni veliko. Referati v
Gotenici pa so bili vsebinsko raznovrstni in celostno prikazujejo
problematiko prebiralnega gospodarjenja v Sloveniji. Zato celotne
prispevke skupaj z zaključki posvetovanja predstavljamo v tematski
številki Gozdarske vestnika.
Posvetovanje kaže na smiselnost povezovanja in sodelovanja
vseh gozdarskih institucij, saj le povezovanje teorije in prakse, ki
vključuje različna stališča, mnenja in seveda argumente, zagotavlja
razvoj gozdarske stroke.
Andrej Benčina, Jurij Diaci
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Znanstvena razprava
GDK: 221.4 + 56

Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda
Growth and structural characteristics of pi enter forest
Marijan KOTAR*
Izvleček

Kotar, M.: Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda. Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom in
povzetkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod v angleščino: Jana Oštir in Marijan Kotar.
v članku so prikazani rezultati analize, ki je bila izvedena na 12 ploskvah (30 x 30 m) v prebiralnern gozdu na rastiščih
združb Baz.zanio-Abietetum in Omphalodo-Fagetum festucetosum . V analizi smo proučevali drevesni sestav, debelinsko
zgradbo, višinsko zgradbo, porazdelitev lesne zaloge, socialno zgradbo in kakovostno zgradbo sestojev ter odmike od
uravnoteženega stanja. Pri ugotavljanju števila dreves na ha zadoščajo že razmeroma majhne površine vzorčnih ploskev, pri
proučevanju socialne zgradbe, kakovostne zgradbe, deležev drevesnih vrst in še posebej za ugotavljanje uravnoteženega
stanja pa morajo biti vzorčne površine 0.50 ha in več.
·
V prebiralnem gozdu, ki ima v drevesni sestavi velik delež bukve. mora biti slednja v skupinski primesi, če je cilj proizvodnja
visokokakovostnega lesa. V tem primeru imamo pri gospodarjenju s takšnim gozdom kombinacijo prebiralnega in skupinsko
postopnega gospodarjenja, to pa nam omogoča le sproščena tehnika gojenja gozdov.
Ključne besede: prebiralni gozd, debelinska zgradba, višinska zgradba, socialna zgradba, kakovostna zgradba, uravnoteženo stanje.
Abstract
Kotar, M.: Growth and structural characteristics of plenter forest. Gozdarski vestnik, Vol. 60/2002, No. 7-9. In Slovene, with
abstract and summary in English, lit. quot. 17. Translated into English by Jana Oštir and Marijan Kotar.
rn the a1ticle are presented the results obtained by the analysis which was carried out on 12 sample plots (size 30 x 30m) in
plenter (selection) forests . The analyzed forest are classified in the plant associations Bazzanio-Abietetum and OmphalodoFagetwn festucetosum . The analysis deals with trees composition, diameter (dbh) and height distribution, social stTucture,
structure of growing stock according to quality and diameter classes and equilibrium. For the estimating the number of trees
per ha the reliable results are obtained by sample plats of size 9 are. To estimate quality and social structure, portion of trees
species and especially for assessing equilibrium the minimum size of sample plots is 0,50 ha. In the plenter forest with a
large portion of common beech, it should be admixed by groups, on this way the production of wood of h.igh quality .is
warranted . In this case the management is the combination of plenter forest system and irregular shelter wood system. To use
both systems in the same compartmenl only the free silviculture tecnics makes it possible.
Key words: pi enter forest, diameter distribution, height distribution, social structure, structure according to quality, equilibrium.

1

UVOD
INTRODUCTION

V razvoju pragozda se prebiralna faza pojavlja le
občasno

in sicer v mladostnem ali pa razgraditvenem
stadiju, kjer je potek razgradnje počasen (KORPEL
1993 ). Zato je prebiral na zgradba gozdov v pragozdu
običajno le začasna, trajna je le na ekstremnih
rastiščih, kjer je onemogočeno izoblikovanje
optimalnega stadija. Trajanje prebiralne faze v
pragozdu je. različno dolgo in je odvisno od drevesne
sestave in rastišča. Pii gospodrujenju z gozdovi, ki
sloni na prebiralni zgradbi., ustvarjamo trajno takšne
pogoje, ki omogočajo razvoj gozda - če ga primeljar:no z razvojem pragozda- le do mladostnega
in razgraditvenega stadija . To ni v nasprotju z
načelom sonaravnosti, saj v prebiralnem gozdu le
podaljšamo mladostni stadij ter preje pričnemo z
razgraditvenim stadijem; sama razgradnja tega
sestaja pa je omejena le na najmanjšo možno
površino (na površino, ki jo prekrivajo krašnja enega
ali kvečjemu dveh ali treh dreves).
GozdV 60 (2002) 7-9

Trajno prebiralno gospodmjenje zahteva prebiralno zgradbo gozda, ki se v času le malo spreminja,
govorimo o t. im. trajni zgradbi gozda, oziroma o
uravnoteženem stanju gozda, ki omogoča enakomerno produkcijo gozda (SCHUTZ 1989). To
uravnoteženo stanje pa lahko dosežemo in ohranjamo
le ob načrtnem ukrepanju, ker večina prebiralnih
gozdov ob opustitvi ukrepov ali pa ob napačnih
ukrepih preraste v enomernejše sestoje.
V literaturi je našteta cela vrsta strukturnih in
razvojnih značilnosti s katerimi je opredeljen
prebiralni gozd. Najpomembnejše pa so naslednje
tri, vse ostale so posledica teh treh ali pa so v
povezavi z njimi:
l. Socialni vzpon in z njim povezana vertikalna
in horizontalna zgradba sestaja. V sako drevo t.j.
primerek, je v teku svojega razvoja prešel vse t1i
socialne položaje t.j. čakalec ---7 tekač (sprinter) ---7
*prof. dr. M. K. Oddelek za gozdarstvo in obnov lji ve gozdne
vire, Biotehniška fakulteta. UL, Večna pot 83 , 1000 Ljubljana
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zmagovalec. Premik v socialnem položaju pa ni
vedno premočrten t. j. navzgor; isti primerek, ki je
prerasel iz čakalca v tekača lahko ponovno preide
v čakalca itd. (BONČINA 1994).
2. Individualizacija produkcije; to načelo je po
mnenju nekaterih strokovnjakov celo najpomembnejša
značilnost prebi.ralnega gozda (SCHOTZ 1989). Drevesa v prebiralnem gozdu že zelo zgodaj (h """ 10 m)
dosežejo precejšnjo stopnjo neodvisnosti njihove rasti.
Čeprav so drevesa obdana s sosednjimi drevesi, vendar
njihove krošnje niso v neposrednem stranskem dotiku.
3. Takšna razmestitev dreves, ki imajo takšne
dimenzije, da je zagotovljena na najmanjši površini
trajna produkcija. To pomeni, da imamo na tej
površini drevesa vseh dimenzij in vseh starosti v
tolikšnih deležih, da je omogočeno trajno preraščanje iz nižjih debelinskih stopenj v višje ob
trajnem koriščenju dreves in da pri tem ostaja
zgradba konstantna. Ta zahteva vključuje tudi
neovirano in trajno pomlajevanje. To konstantnost
v zgradbi moramo razumeti dovolj elastično;
zgradba se spreminja, vendar le v tolikšni meri, da
gozd funkcionira na principu prebiralnega gozda.
Kot vidimo, je pri prebiralnem gozdu in
njegovemu funkcioniranju temeljnega pomena
njegova zgradba.

2
2

CILJ ANALIZE
GOAL OF ANALYSIS

Z analizo, ki smo jo izvedli v prebiralnem gozdu
na dveh rastiščnih enotah, smo želeli ugotoviti
naslednje:
- drevesno sestavo,
socialno zgradbo,
- frekvenčno porazdelitev po debelinskih stopnjah,
- sortimentni sestav oz. kakovostno zgradbo,
- velikost ploskve, ki je potrebna pri ugotavljanju
prebiral ne zgradbe oziroma minimalna- po.vršina
prebiralnega gozda, ki nakazuje uravnoteženo
stanje,
- preskusiti različne načine preverbe uravnoteženega stanja ter oceniti njihov pomen.

3
3

OBJEKT ANALIZE
OBJECT OF ANALYSIS

Analizo smo izvedli v Gospodarski enoti Mala gora
(Območna en'ota Kočevje) v kraju Ortnek v oddelku
128 ter v Gospodarski enoti Draga (OE Kočevje) v
predelu Pasje jame v oddelku 51.
292

V Ortneku je matična podlaga kremenčev
fitocenoza pa je uvrščena v združbo
Bazzanio-Abietetum. Nadmorska višina je 560-610
m, ekspozicijaje severozahodna, nagib 5". V Pasjih
jamah je matična podlaga apnenec, fitocenoza pa
je uvrščena v Omphalodo-Fagetum festucetosum
(syn.: Abieti-Fagetum din.). Nadmorska višina je
910-950 m, ckspozicija jugovzhodna, nagib 5°.
Analizirani gozdovi v Ortneku so v zasebni lasti; v
Pasjih jamah pa so v lasti države . V obeh
analiziranih oddelkih imajo sestoji prebiralno
zgradbo, ki je posledica večdesetletnega
prebiralnega gospodarjenja.
peščenjak,

4
4

METODA DELA
METHOD OF WORK

Analizo smo izvedli na obeh objektih raziskave na
šestih vzorčnih ploskvah. Vzorčne ploskve so
velikosti 30 x 30 m (9 arov) in postavljene druga
ob drugi tako, da z njihovim združevanjem (prva k
drugi, tretja k četrti in peta k šesti) dobimo nove
ploskve velikosti 60 x 30 m (18 arov). Poleg tega
lahko te ploskve zopet združimo v nove večje
ploskve velikosti 60 x 60 m (1 + 2 + 3 + 4 ploskev
ter 3 + 4 + 5 + 6 ploskev) in na koncu lahko vseh 6
ploskev združimo v eno, ki ima velikost 60 x 90 m
(54 arov). Tloris ploskev je prikazan na grafikonu
št. l.
Grafikon •t. 1: Grafičen prikaz razmestitve vzorčnih ploskev.
Gra ph no. 1: Grophical presen tat ion of the display of
sample plats layout
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30m
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Pl. 4

30m

Pl. I

PI. 2

30m

Pl. 1

Pl. 2

30m

30m

30m

30m

30m

Na ploskvah smo izmerili vse primerke drevesnih vrst, ki so bili visoki 50 cm in več. V sem
izmerjenim primerkom (premer in višina) smo
ocenili socialni položaj ter kakovost (kakovostni,
nekakovostni). Pri drevesih, ki imajo p~sni premer
20 cm in več, smo ocenili kakovost debla in sicer
po četrtinah višine debla. Pri ocenjevanju kakovosti
smo uporabili slovenske standarde SIST-1014: 1998
Hladi iglavcev in PSIST-1015:1998 Bukovi hladi.
Pri bukvi smo hlade L pri obdelavi podatkov
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priključili hladom A . Pri smreki in jelki smo v
Ortneku odvzeli 40 in v Pasji jami 41 izvrtkov, ki
so nam služili za ugotavljanje debelinskega
pii ras tka in prehodnih dob .Pri izračunu lesne zaloge
smo uporabili dvovhodne deblovnice za smreko,
jelko in bukev. Pri izračunu modelnih frekvenčnih
porazdelitev (Liocourtovo zaporedje) pa smo
uporabili v Pasjih jamah Alganove tarife pri smreki
in jelki 7 in pri bukvi 6/7 tarifni razred; v Ortneku
pa pri smreki in jelki 7 tarifni razred. Pri izračunu
volumna po posameznih četrtinah debla smo
predpostavili, da je oblika debla podana s funkcijo

d2.3 =v'2Ph

čakalci

- spodnji položaj, tekači oz. sprinterji srednji položaj ter zmagovalci - zgornji položaj.

Med čakalce smo uvrstili vse primerke, ki so
manjši kot 1,30 m ter vsa drevesca oz. drevesa, ki
so zastrta od zgoraj in utesnjena od strani (do njih
ne pride direktna sončna svetloba). Njihova
značilnost je majhen višinski prirastek (1 do lO cm).
Med tekače smo uvrstili tista drevesa, ki imajo
svoj svetlobni jašek, so pa utesnjena s strani.
Njihova značilnost je visoko dimenzijsko razme1je
ter velik višinski prirastek.
Med zmagovalce pa .smo uvrstili drevesa s
krošnjo in to od zgoraj ter v večjem delu
tudi s strani.
sproščeno

(d 03 = premer debla na panju, h = višina debla,
p = parameter funkcije). Ob tej predpostavki ima
prva četrtina 43)5%, druga četrtina 31,25%, tretja
četrtina 18,75% in četrta četrtina 6,25% celotnega
volumna debla (KOTAR 1970), ki smo ga ugotovili
s pomočjo dvovhodnih deblovnic.

5

REZULTATI ANALIZE Z RAZPRAVO

5

RESULTS OF ANALYSIS AND
DISCUSSION

5.1 Socialna zgradba
5. 1 Social structure
Pri analizi socialne zgradbe smo se pridrževali
klasifikacije dreves oziroma drevesc, ki jo je
uporabljal že Leibundgut (1945, 1966) in sicer:

Meje med posameznimi kategorijami niso vedno
jasne, tako je včasih težko ločiti med primerkom,
ki ima svoj svetlobni jašek (ga je dobil tik pred
analizo), njegov višinski prirastek pa je še vedno
zelo majhen. V naši analizi smo takšne primerke
uvrstili med tekače . Verjetno bi bilo smiselno
ločevati tekače-starterje, to so ptimerki, ki imajo
že izoblikovano okolje tekačev ter tekače-sprinterje,
ki imajo poleg okolja tekačev tudi obliko tekačev.
Tudi med tekači in zmagovalci niso meje vedno
jasne in to v primeru, ko imamo drevesa večjih
dimenzij z močnimi krošnjami, vendar so v
medsebojni konkurenci za svetlobo. Mi smo jih
uvrstili med zmagovalce, ker v bistvu oblikujejo
šop zmagovalcev.

Preg ledni ca 1a: Število dreves glede na socialni položaj in drevesno vrsto.
Tuhte la: Number of trees according to mcial status and tree species
PASJE JAME {P- 1 ha)
TEKA CI
CAKALCI
ZMAGOVALCI
Ploskev

l

2
3
4
5
6
Skupaj

srn

je

1289 833
844 1044
644 400
456 633
233 344
556 944
670 700

je
bu ost.. l. skupaj srn
1089
lJ
3222 100 100
567
89
78 2533 !56
Il
56
1522
89 2656
Il
1356
24561 111 100
Oj 33
1189
67 1833
89 !56
1733
67 3300
1243
54 2667
78
89

bu

ost. l. .skupaj

178
200
211
100
78
133
150

o
o
o
o
o
o
o

378
444
278
311
111
378
317

srn

56
56
22
Il
IJ
Il
2S

je

56
liJ
Il
33

67
67
57

SKUPAJ

bu ost. l. sknpaj srn
je
bu ost.. l. skupaj
67
o 17S 1444 989 1333 11 3778
33
o 200 1056 1244 800 78 3178
56
o 89 678 467 1789 89 3022
100
o 144 578 767 1556 Il 2911
89
o 167 244 444 1356 67 2111
o 144 656 1167 1933 67 3822
67
69
o 154 776 846 1461 54 3138

Pregledni ca l b: Število dreves glede na socialni položaj in drevesno vrslo.
Ti1 !Jie 1b: Number of trees according to social status and tree species
ORTNEK (P =1 ha)

CA KAL CI
Ploskev

1
2
3
4
5
6
Skupaj

srn
2989
1178
2367
1478
1289
1344
1774

je
bu osll. sknpaj sm
67
4933
1767 11!
33
22
67
4189
2767 178
11
3578
o
1133
67
78
44
2444
911
Il
44
2544
78
ll33
78
44
822
2311
22 122
43
54
3333
1422
83
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TEKAČI
je _ bu osLI. skupaj srn
lJ
22
244
67
311
ll
o 200 89
1671
44
o o
44
22
133
22
22
256
33
78
o o 156 Il
22
Il
89
167
o
11
9
189
37
126

ZMAGOVALCI
je

233
144

233
133
222
178
191

SKUPAJ

ost. l. skupaj

bu

o
o
o
o
o
o
o

o
o
22
33

o
22
13

300
233
278
200
233
200
241

srn

3089
1289
2389
1589
1378
1389
1854

je

2244
3078
1411
1178
1433
1089
1739

bu

122
189
67
67
78
44
94

ost.!. skupaj
89 5544
462t
67
33
3900
67
2900
44 2933
2678
156
76
3763
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Sumarni podatki po analiziranih ploskvah so
podani v preglednici št.l a, 1b, 2a, 2b, 3a in 3b.
V Pasjihjamahje povprečno (vse ploskve) 3.137
dreves na ha, od tega 85% čakalcev, 10% tekačev
in 5% zmagovalcev. Prevladuje bukev, še posebej
v položaju čakalcev. Listavci, kjer ima večino bukev,
so zastopani z 48%, srnreka s 25% in jelka s 27%.
Na ploskvah je od 2.111 do 3.822 dreves na ha,
koefic1ent variacije p1i številu dreves med ploskvami znaša KV% = 18, kar kaže na razmeroma
homogeno zgradbo.
V Ortneku je povprečno število dreves na ha
nekoliko višje, saj znaša 3.763, od tega je 88,6%
čakalcev, 5,0% tekačev in 6,4% zmagovalcev.

Ploskev z najmanjšim številom dreves ima ]e 2.678
dreves na ha, najbogatejša ploskev pa celo 5.544
dreves. Koeficient variacije v številu dreves znaša
KV% = 27 ,7, kar kaže na večje razlike med
ploskvami. Prevladuje smreka z 49%. sledi ji jelka
s 46%, ostalo pa so javor, jerebike in bukev s 5%.
Analizirane ploskve imajo izredno veliko
število dreves , število čakalcev pa je v razponu
med 1.833 do 4.933, v povprečju je na ploskvah,
ki imajo silikatno matično podlago njihovo število
višje za 25 %. Število tekačev je v razponu od 44
do 444; na dveh ploskvah je manjše kot 100. V
povprečju je na ploskvah z apnenčaste podlago
število tekačev višje za 68%. To je posledica nižje

Grafikon la : Šlevjlo dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj.

Grafikon 1b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.

Gmph 1u: Number of trees by diameter class and social status

Gra ph 1b: Number of trees by height class and social status
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Grafikon 2a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj .

Grafikon 2b: Število dreves glede na vi šinski razred in
socialni položaj.

Graph 2a: Number of trees by diameter class and social
status
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Gra ph 2h: Nwnber of tree.r by height class and social status
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Grafikon 3a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj .
Cmplr 3a: Number of trees by dimne/er class and social status
~1.drev
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Grafikon 3b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.
Craph 3b. Number ojtl·ees by height class and social status
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Grarikon -+a : Število dreves glede na debelinsko stopnjo in

Grafi kon -+b : Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj .
Gra ph ..f.{; : Nwnber of trees by height class and social status

socialni položaj.
Gl'll{ilr ..f.c1: Number of trees by diameter class and social status
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Grafikon 5a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo
in socialni položaj.
Gra ph 5a: Number of trees by dimne ter class and social status

Gra fi kon 5b: Šlevilo dreves glede na višinsld razred in
socialni položaj .
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Grafikon 6a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj .
Graph 6a: Number of trees by diameter class and social
status
PAS.(E JAME- ploskev 6
PASJE JAME- plot 6
št .drev
2 20
200

Grafikon 6b : Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.
Graph 6b: Number of trees by height class and social status
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Grafikon 7a : Število dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj.
Gra ph 7a: Number oftrees by diameter class and social status
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Grafikon 7b : Število dreves glede na višinski azred in
socialni položaj .
Graph 7h : Number of trees by height class and social status
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Grafikon Sa: Število dreves glede na debelinsko stopnjo
in socialni položaj.
Gmph 8a: Number of trees by diameter class and social status
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Grafikon 8b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj .
Graph 8/;: Number ojfl·ees by height class and social status
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Grafikon 9a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo in
socialni položaj.
Graph 9a: Number oftrees by diameter class and social status
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Grafikon 9b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.
Cmph 9b: Number of trees by height class and social statusv
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Grafikon JOa: Število dreves glede na debelinsko stopnjo
in socialni položaj .
Gmph JOa: Number of trees by diamete1· class and social status
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Grafikon lOb : Število dreves glede na vi.~inski razred in
socialni položaj.
Graph JOb: Nwnber of trees by height class and social status
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Grafikon Ila: Število dreves glede na debelinsko stopnjo
in socialni položaj.
Graph Jla: Nwnberoftrees by diameter class and social sta11.1s
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Grafikon 11b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.
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Grafikon 12a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo
in socialni položaj.
Craph 12a: Nwnber of trees by diameter class and social status

GraJi kon 12b: Število dreves glede na višinski razred in
socialni položaj.
Graplll2b: Number of trees by height cfass and social status
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Prcg lcdn icJ 2a: Število dreves glede na debelinsko stopnjo, socialni status ter drevesno vrsto (drevesa do 1,3 m so prikazana

po višinskih razredih) PASJE JAME.
Table 2a: Number of trees according to diameter class, social status and tree species (trees with height up to 1.3 mare
shown by height c/asses) PASJE JAME.
PASJE JAME - ploskev 1 do 6 (P
n

deb. st.
(50-90)
(90-130)

165

1

0-4

2

5-9

3
4

10-14

5
6
7

144 256

19 583

o

113 174 524

7 819

13

o
o

46

94

o

283

22

13

28

2

50

22

31

67 122

o

7

26

15

15-19

4

19

4

o

26

15
15

28

31

20-24

o

6

o

9

4

9

6

25-29

2

6

4
2

9

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6
4

9
7

7

30-34

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

8 35-39
9 40-44
10 45-49
11 50-54
12 55-59
13 60-64
14 65-69
15 70-74
16 75-79
17 80-->
Skupaj

o
o
2

2

o
o
o
o
o
o
o

670 700 1243

o

o
o

o
o
2
2

o
o
o
o

o
o
o

54 2667

78

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

89 150

lesne zaloge, ki je v Ortneku, to je na silikatni
podlagi za 59% višja kot pa v Pasjih jamah. Če
primerjamo ugotovljeno število čakalcev z
rezultati Mitscherlicha (1961), ki je ugotovil, da
298

=1 ha)

ČAKALCI
ZMAGOVALCI
TEKAČI
SKUPAJ
srn je bu ·~st. l. kupa srn je bu jost.l kupa sm je bu jost. l ~ku~ srn je bu Jost. 1!skupa
313 204 341
26 883
o o o o o o o o o o 313 204 341 26 883

(viš. st.)

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

59

o
o

63

2

69
74

o
o

4

o

19

2

6

7

22

4

6

11

11

o

6

4

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4

9

11

4

7

7

6

4

7

o

6

l1

2

4

4

o

2

2
4

4

o
o

o
o
o
o

317

28

o

o
o
o
o

o
2
2

2

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

165 144 256

19 583

7 880

o

2

135 124
22 48 48

104

4

91

350

2 120

9

4

13

4

24

4

9

11

19

4

7

9

o
o
o
o
o
o

17

6

4

9

o

19

17

o

6

ll

2

4

4

o

2

o

2

6

2

4

o
o

o
o
o

17

9

o

6

4

4

o

o
o

o
o

o
o
o

o

2

o

o
o
o
o

57

69

o

o
o

o

2 126 174 572

4

19

50

35

15

6

20

17

20

11

20

20

2

2

o
o
o

154 776 846 1461

43

52

20
24

20

9

2
4

2

54 3137

samo 8% čakalcev preraste v zmagovalce, vidimo,
da je glede na sedanje število zmagovalcev,
čakalcev premalo v ploskvi 5 Pasje jame ter v
ploskvi 4, 5 in 6 Ortnek. Bolj ve1jetno pa je, da je
GozdV 60 {2002) 7-9

Kotar. M.: Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda
Preg lednica 2b: Število dreves glede na debelinsko stopnjo, socialni status ter drevesno vrsto (drevesa do L3 m so
prikazana po višinskih razredih) ORTNEK.
Tahlc 2b: Number of trees according tv diameta class, social status and tree species (trees with height up to 1.3 m are
shown by height classes) ORTNEK.

ORTNEK -ploskev 1 do 6 (P = 1 ha)
ČAKALCI

(viš. st.)

TEKAČI

ZMAGOVALCI

srn je bu !ost. l. ~kupa srn je bu ost.l ~kupa srn je bu rst.l
o o o o o o o o o
(50-90) 1156 285
39 39 1519

deb. st.

n

(90-130) 335 220
1

0-4

2

5-9

3

10-14

207 569
56 243

4

22

o
o
o
o
o
o

15

6 25-29
7

30-34

8 35-39
9 40-44
lO 45-49
11 50-54
12 55-59
13

60-64

14

65-69

15

70-74

o
o
o
o
o
o

80-->

Skupaj

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

16 75-79

17

4

1774 1422

o

2

20
24
24
15

o
o
o

o

4

9

Il

4

24

2

9

33

2

6

44

o

6

28

o

7

22

o
o
o
o
o
o

2

22

o
o
o
o
o

6

o
o
o
o

9 189

37

191

26

2 306

9

4

87

4

4

30

6

15

4

o

o
o
o

15

4
2

11

6

4

11

o

Il

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2

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

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

15-19
20-24

46

o

19

2

4

o
o

o

4 807

65

5

o

2 567

17

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

4

o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

54 3333

83

37

o
o
o

o
o
o

11

2

4

2

o
o
o
o
o
o
o
o

43 126

11

o o
44

9

28
6

2

o
o

o
o
o
o
o
o

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

SKUPAJ

srn je hu ~st.l ~kupa
o 1156 285 39 39 1519

kupa

o

o

335 220

9

2 567

o

o

226 594

28

4 852

o
o
o
o

2

65 281

6

2 354

o
o
o

20

76

4

7 107

9

37

4

4

54

4

26

6

4

39

15
35

6

24
35

o

43

35

o

54

9
6

33
46
44

4

4

56

o
o
o
o
o
o

33

6

28

7

22

24

2

22

6

o
o
o
o
o

6

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

33

30

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

4

4

13 241 1854 1739

94

2
7

o

o

o
o
o
o

46

7

30
24
6

o
o
o
o

76 3763

Pregledni ca 3a: Število dreves glede na višjnski razred , socialni status ter drevesne vrsto - PASJE JAME.
Table 3a: Number of trees by height class, .wciaf sratus and tree species- PASJE JAME.

PASJE JAME -ploskev 1 do 6
ČAKAL CI

(Višina cm

n

Višinam

1
2

(50-90)
(90-130)
2-4 .
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-40

3

4
5
6
7
8
9
10

Skupaj

(P

TEKAČI

=1 ha)

ZMAGOVALCI

SKUPAJ
bu ost.l skupaj
341 26 883
144 256 19 583
226 491
6 887
119 181
2 365
50 72 2 146
43
31
o 91
78
35 28 o
15 26 o
44
13 22
o 43
9
17
2 o
846 1461 54 3137

bu ost. l. skupaj sm je bu os tJ skupaj sm je bu ost.1 skupaj srn je
o o o o
o o o o o
o 313 204
313 204 341 26 883

sm

je

165 144 256 19
141 224 456 6
44 91 148 2
6 26 28 2
4
9
2
o

o

6

o

o
o
o

o
o

4
2

o
o

583

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

826
285
61
15
6

22

2

o

S7

2

28
20
26
13

o
o

78

2
2

o
o

80

o
o

o
o

4 165

19
17
11
9

33
31
43
30
13

4

2

4

2

4

6

15

o

o

17
15

o
o
o

22

o
o

o
o

13

20

7
57

2

o

69

o

2

o
o

2
o o
2
670 700 1243 54 2667

78

o

4

o

89 150

v teh ploskvah preveč zmagovalcev. Boljši vpogled
v socialno zgradbo sestaja nam dajo frekvenčnc
porazdelitve po debelinskih, višinskih razredih ter
socialnih kategorijah.
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o
o
o
o
o
o

67
35

o
o

4
7
o 6
317 28

o
o

2
6
9

37
41
41
15

165
63
22

17
15
4

7
6

154 776

Te frekvenčne porazdelitve so prikazane na
grafiko nih 1a, 1b do 12a in 12 b.
Porazdelitev števila dreves po višinskih razredih
in debelinskih razredih v Ortneku in Pasjih jamah
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Pregled nica 3b: Število dreves glede na višinski razred, socialni status rer drevesne vrsto - ORTNEK.
Table 3h: Number of trees by height class, social stati/S and tree species - ORTNEK
O RT NEK - ploskev 1 do 6
(Vi§ina cm
Višinam

srn

je

1

(50-90)

1156

285

39

39

1519

2

(90-130)

335

220

9

2

3

2-4

230

628

20

5-9

39

209

10-14

15

50

4

1

bu ost. l. skupaj srn

n

5

1

6

15-19

7
8

20-24
25-29

9

30-34

10

35-40
Skupaj

o
o
o
o
o

je

o

2

2

41

2

17

o
o

6

o

22

2

4

28

o
o
o
o

2

19

11

74

o

6

17

102

o

o

9

4

189

37

191

4
4

35

o

9

2

19

4

13

6

13
1.7

o

2

13

2

2

o
o

6

o

o

o

9

SRO

24

IJ

2

261

2

7

74

17
li

2
o
o 2
o o o

2

o

o

o o
54

57

o
o
o
o
o
o
o
o

33

2

83

o
o

o
o
o

567

333~1

43

o

126

li

za vse ploskve skupaj (1-6) je prikazana na
preglednici 2a, 2b, 3a in 3b.
Višinski razredi v preglednici 3a in3b so
oblikovani na naslednji način:
1 = 50 do pod 90 cm
2 = 90 do pod 130 cm
3 = 1,30 m do pod 4,5 m
4 = 4,5 do pod 9,5 m i.t.d.
Kot je razvidno s preglednic, je med drevesi
različnih socialnih položajev razmeroma veliko
prekrivanje v debelinskih stopnjah, tako imamo že
v prvi debelinski stopnji ( 1 do pod 5 cm) čakalce,
tekače in celo zmagovalce. V srednjih in višjih
debelinskih stopnjah (8 in več) pa so prisotni samo
še zmagovalci. Pri višinskih stopnjah pa je
ločljivost, še posebej med čakalci in zmagovalci
bolj izražena.

5. 2 Lesna zaloga
5. 2 Growing stock
Lesna zalogaje eden izmed pomembnih dejavnikov
v prebiralnem gozdu, saj z njo vpliv amo na
pomlajevanje, hitrost rasti, medvrstno konkurenco,
obdobje zadržane rasti (BONČINA 1994) ter višino
prirastka. Sama višina lesne zaloge, predvsem pa
njena porazdelitev po debelinskih razredih je
pomemben pripomoč ek pri preverbi trajnosti ter
kazalnik uravnoteženosti prebiralnega gozda.
Lesne zaloge na ha po ploskvah so prikazane v
preglednici 4.·

300

ZMAGOVALCI
bu os tJ skupaj srn
je

o
o

o
o
o

o

1774 1422

ost.! skupaj srn

bu

o
o

()

(P = 1 ha)

TEKACI

tAKALCI

o
o

o
9

o
o
o
o
o
o

SKUPAJ
bu ' ost.! skupaj

je

o 1156
o 335

285

39

39

220

9

2

567

2

254

663

20

2

939

o

43

244

11

4

o

19

59

4

9

302
91
41

1519

o

4

30

7

o

Il

20

6

37

2

17

61

2

87

13

87

2

4

106

o

o

109

o

o

126

o

119
13

17

o
o

9

4

13

241 1854 1739

o o
94

76

13
3763

Lesne zaloge v Pasji jami so bistveno nižje kot
v Ortneku, v povprečju dosegajo le 62 % tiste
vrednosti kot jih imajo v Ortneku. To je razumljivo,
ker je v Ortneku izvedena analiza na rastiščihjelke,
kjer sta v lesni zalogi snueka in jelka zastopani s
96 ,4%, v Pasjih jamah pa na rastiščih jelke z
bukvijo. kjer je bukev zastopana z 39,4%.
V Pasjih jamah so lesne zaloge med 280 in 446
m~/ha, koeficient variacije znaša 16,2%, kar
nakazuje homogenost v porazdelitvi lesne zaloge
že na površini 9 arov. V Ortneku pa je koeficient
variacije 13,4%, lesne zaloge pa so v razmaku od
487do 708 m 3/ha.
Če primerjamo višino lesne zaloge na anaIiziranih ploskvah s priporočenimi višinami drugih
raziskovalcev, vidimo, da so lesne zaloge v Pasjih
jamah na zgornji meji priporočenih vrednosti, v
Ortneku pa so precej višje. Tako priporoča Schlitz
(1989, 1997) v jelovo-bukovih gozdovih na apnencu
od 300-400 sv/ha, na najbogatejših rastiščih jelke
in bukve v Emmentalu pa 350 do 500 sv/ha. V
gozdovih s1meke in jelke (kot so n. pr. gozdovi v
Ortneku) v nižinah pa so priporočene višine lesnih
zalog med 330-430 sv/ha. Višina optimalne lesne
zaloge v prebiralnem gozdu ni odvisna samo od
rasti š ča in drevesne sestave , temveč tudi od
gozdnogojitvenega cilja oz. njegove komponente,
to je ciljnega premera. Tako imajo v Emmentalu
izredno lepe gozdove z izredno lepo prebiralno
zgradbo pri lesni zalogi 800 m.1/ha, seveda pa je v
tem gozdu precejšno število dreves, ki imajo prsni
premer 80 cm in več.
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Preglednica 4: Lesna zaloga po razširjenih debelinskih razredih in analiziranih ploskvah.
Toble 4: Growing stock by enfarged dimneter c/asses and onafysed pfors
Lesna zaloga v m3/ha

PI.
1

D.v.

do9

srn

0,9078

je
hu

2

ORTNEK
Razširjeni deb. razredi v cm _
10-29
30-49•
50-->
Vsota

%

do 9

%
1

4,0000

22,3333

0,6800

20,4022

41,7777

1,7578

26,7778

13,3333

Vsota 3,3456

51,1799

77,4444

13,0

19,7

%

PI.

PASJE JAME
Razširjeni dcb. razredi v cm
30-49
10-29
50-->
vsota

0,9

D. v.

do9

srn

1,8811

149,6665 176,9076

39,1111

146,4687

23,8

72,6555 135,5154

34,5 3,0922 47,1188 374,3330 40,2222

464,7662

75,7

38,4444

20,4 0,0033

3,1056

0,5

80,3133

45,0 0,5089 20,5155
3,1022

86,3332
0,0000

0,0000

260,7664 392,7363 100,0 3,6044 70,7366 460,6662 79.3333
66,4
100,0
11,5
12,9
0,6
75,0

Razširjeni deb. razredi v cm
30-49
10-29
vsota
SO-·>

614,3405 100,0
100,0

30,8111

19,6666

61,3333 113,6921

Raz.širjeni deb. rauedi v cm
10-29
30-49
50-->
Vsota
28,3 0,6933 16,0000 110,6666 67,9999 195,3598

99,1110 233,4309

58,0 4,6144 52,8911 353,4441

je

1,3311

66,3222

66,6666

bu

1,4222

34,0033

19,8889

0,0000

55,3144

%

do 9

13,7 0,7856

1,2222

0,0000

%

30,2

38,0000

448,9496

69,5

0,0000

2,0078

0,3

Vsota 4,6344 131,1365 106,2221 160,4443 402,4374 100,0 6,0933 70,1133 464,1106 105,9999 646,3171 100,0
26,4
32,6
39,9
100,0
0,9
10,8
71,8
16,4
100,0
% 1,2

PI.
3

D. v.

do9

sm

0,5044

je

0,3122

9,1589

8,0000

bu

2,0444

17,8889

87,9999

Vsota 2,8611

%

PI.
4

PI.

5

P.

6

Razšideni dell. razredi v cm
30-49
10-29
50-->
vsota
0,0000 48,9488
7,0000 41,4444

D.v.

1,0

34,0477 137,4443
11 ,3

do9

45,8

0,0000

17,4711

125,9999 233,9331

5,8

RazširJeni deh. razredi v cm
10-29
30-49
50-->
Vsota
0,0000

30,6355

%
4,3

1,7144 41,3944 372,3330 241,7775

657,2193

92,8

20,3533

2,9

do9
16,3 0,1911
77,9 0,0200

0.6667
1,0000

29,7777
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0,0000
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6, 1
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srn
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0,0000
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2,5367 31,1111 140,1110

41,2222

Vsota 4,2200 65,4066 206,9998
0,9
14,7
46,5
%

168,9998
37,9

Razširjeni deh. razredi v cm
do9
10-29
30-49
Vsota
%
50-->
%
47,9366 10,8 1,6700 12,2222 30,5555 32,0000
76,4477 15.7
182,7087 41,0 1.3589 12,8611 192,7776 136,5554 343,5530 70,5
214,9809 48,2 0,0000 20.7778 46,5555
0,0000
67,3333 13,8
445,6262 100,0 3,0289 45,8611 269,8886 168,5554 487,3340 LOO,O
100,0
0,6
9,4
100,0
55,4
34.6

D. v.

do9

Razširjeni dcb. razredi v cm
10-29
vsota
30-49
50-->

srn

0,3144

0,0000

D. v.

do 9

Razšit'jcni deb. razredi v cm
10-29
30-49
50-->
vsota

srn

1,2267 17,0778

19,4444

je

2,0233 43,5255

73 ,7777

0,0000 119,3265

bu

0,9367 18,1066

20,33]3

83,6666 123,0432

%

Razširjeni deb. razredi v cm
10-29
30-49
50-->
Vsota

%
5,8
0,9811 12,9444 60,3333 140,1110 214,3698 52,3 2,3067 47 ,0444 183,3332 335,2219 567,9061 94,2
je
40,2222 171,0509 41,8 0,0200 0 ,0000
0,0
2,4956 41,6666 86,6666
0.0000 0,0000
0,0200
hu
Vsota 3,7911 54,6111 170,8887 180,3332 409,6240 100,0 2,8233 47,0444 183.3332 369,8885 603,0894 100,0
44,0
100,0
0,5
7,8
30,4
41,7
0,9
13,3
61,3
100,0
%
23.8889

Vsota 4,1867 78,7099 113,5554
40,5
1,5
28.1
%

0,0000

0,0000

24,2033

37,7489

D.v.

1-6

srn

Razširjeni dell. razredi v cm
10-29
30-49
50-->
vsota
35,1666 74,9062
0,9248 11,9259 26,8889

je

1,0494 28,9970

47,1481

bu

1,8656 28,2590

61.3888

%

1,0
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18,6

36,4

5,9 0,4967

0,0000

%

Razširjeni deb. razredi v cm
10-29
Vsota
30-49
50-->

do9

13 ,5 0,4778

8,3444

0,0000 34,6666

0,0000

0,0000

35,1633

8,8222

42,6 2,4656 35,2666 137,1110 274,6664 449,5096
43,9 0,0900 23.8889

10,8889

0,0000

34,8677

%
1,8
91,1
7,1

Razširjeni deh. razredi v cm
10-29
30-49
50-->
Vsota
9,6248 42,8888 28,9629
82,1495

13,9

73,2759 150,4704

40,5 2,5920 39,4294 268,8886 177,7406 488,6514

82,5

54,9259 146,4393

39,4 0,1531

do9

Vsota 3,8398 69,1820 135,4258

do 9

83,6666 280,1186 100,0 3,0333 67,4999 147,9999 274,6664 493,1995 100,0
0,6
29,9
100,0
13,7
30,0
100,0
55,7

PI.
skupaj

%

%

do 9

20,1

0,6730

8,3318

12,7963

0,0000

163,3684 371,8174 100,0 3,4181 57,3861 324,5737 206,7035
43,9

100,0

0,6

9,7

54,8

34,9

21,2813

%

3,6

592,0822 100,0
100,0
301
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5. 3 Kakovostna zgradba prebiralnega
gozda
5. 3 Quality structure of selection forest

po Schaeffe1ju). Pri praktičnem gojenju pa to ne
predstavlja oviro, še najmanj pa tam, Iger gospodarimo na temelju sproščene tehnike gojenja
gozdov. Bukov pomladek v teh primerih oblikujemo
v večjih šopih oz. manjših skupinah. Tu ne velja
več načelo socialnega vzpona, ampak načelo
socialnega sestopa, vendar te šope enomernega
bukovega pomladka skorajda ni treba negovati , ker
je njegova gostota manjša, nekvalitetni silaki
(predrastki) pa se v teh manjših vrzelih pojavljajo
le izjemoma. V primerih, da je v sestojni primesi
velik delež bukve, kombiniramo prebiralno
gospodarjenje s skupinsko postopnim gospodarjenjem . Na ta način lahko zagotovimo proizvodnjo kakovostnih sortimentov tudi pii bukvi.
Kakovostna zgradba dreves, ki imajo 20 cm ali
več pa je prikazana v preglednici 6.
Kot je razvidno, kakovost sortimentov med
ploskvami znotraj iste lokacije zelo niha, zanimivo
pa je to, da je v Pasjih jamah hlodov A razreda
bistveno več. Vendar je tu potrebno dodatno
pojasnilo; kakovost iglavcev v Pasjih jamah je
nesporno mnogo boljša kot v Ortneku, saj v Pasjih
jamah niso ravno redke smreke, ki imajo v spodnji
četrtini debla resonančni les; vendar pa je v Pasjih
jamah na ploskvah v lesni zalogi zastopana tudi
bukev in sicer v povprečju z 39%. Pri bukvi pa smo
hlode L uvrstili v kakovost A (torej luščence v
furnirsko hlodovina). Na stoječih deblih je namreč
nemogoče oceniti ali ima hlod kakovost luščenca
ali furnirske hlodovine, ker je glavni kriterij obseg
rdečega srca. Po dosedanjih raziskavah v prebiralnih
gozdovih na novomeškem Rogu (KOTAR 1993)
bukev ne daje hlodov furnirske kakovosti. Zato
lahko sklepamo, da je v Pasjih jamah delež
sortimentov kakovosti A zmanjšan za tisti del, ki

Pri kakovostni zgradbi smo analizirali kakovost
pomladka do višine 1,3 m ter vsa drevesa s prsnim
premerom 20 cm in več.
Pri analizi kakovosti drevesc do 1,3 smo vsak
p1imerek uvrstili v enega izmed dveh razredov
- kakovostna drevesca
- nekakovostna drevesca.
V bistvu smo med kakovostne primerke uvrstili
vsa drevesca, ki niso bila poškodovana, bolna ali
pa takšna, ki niso imela poudmjeno apikalno rast
(razvejani primerki).
V preglednici 5 so prikazani podatki analize.
Vrednost »0« v preglednici pomeni, da so vsa
prisotna drevesca nekvalitetna, oznaka»-« pomeni,
da drevesna vrsta v ploskvi manjka
Kot je razvidno iz preglednice 5, je v posameznih ploskvah delež kakovostnih drevesc
razmeroma majhen, še posebej to velja za bukev.
Čeprav je bukev sencozdržna vrsta, se v predolgo
trajajoči dobi čakanja pod zastorom kaj rada razveji.
Vzrok je v tem, da imajo vršni brsti labilno apikalno
dominanco (SCHUTZ 1992). Po mnenju specialistov prebiralnega gozda kot so Schaeffer, Gazin
in d'Alverny naj bi bil delež bukve v prebiralnem
gozdu na boljših rastiščih le do 10%. na slabših pa
15%. Poleg vcjnatosti, je pri bukvi v prebiralnem
gozdu še problem rdečega srca. ki s starostjo
narašča. Doba, ki jo bukev preživi kot čakalec, le
malo prispeva k njeni rasti (proizvodnosti), prispeva
pa k pojavnosti rdečega srca. Na rastiščih, kjer po
naravi bukev dominira, moramo v primeru, da
želimo imeti prebiralno zgradbo gozdov, gospodariti z nižjimi lesnimi zalogami (200-250 m 3/ha

Preg ledn ica : : Delež kakovostnih drevesc (%) v višinskih razredih 50-89 in 90 do 130
Tabl e 5: Proportion of trees of high quality( %) i11 height classes 50~89 and 90 to 130

Smreka

Ploskev
Pasie jame 1
Pasje jame 2
Pasje jame 3
Pasje jame 4
Pasje jame 5
Pasje jame 6
Ortnek 1
Ortnek 2
Ortnek 3
Ortnek4
Ortnek 5
Ortnek 6
302

50-89
24
43
77
63
91
33

40
63
97
88

87
70

Bukev

Jelka

90-130
32
63

92
90

86
62
41
75
97
82
100
53

1

50-89
59
31
94
60
33
52

22
44
92
42

50

o

cm glede na dreves no vrsto.
Ost. d.v.

90-130
46
38
89
44
50
53

50-89
17
40
85
25
52

90-130
50
33
66
38
48

16

11

44

33
38

-

58
80
56
71
29

o
o
o
-

o
o
o
o
-

50-89

90-130

100
100
100
40
33

o

o

o

-

60
100

o

67

-

-

-

-

63

-

100

GozdV 60 (2002) 7-9

Kotar. M .: Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda

Pregled nica 6: Kakovostni sestav debel (d 11 > 20 cm) (Delež sortimenlov v kakovostnih razredih v %) -vse drevesne vrste.

Tohle 6: Quality structure of trunks (d 1 _
,'> 20 cm) ( Proponion of assortments in quality classes in %) -all tree species.

Ploskev
1
2
3
4
5

6
Skupaj

PASJE JAME
Kakovostni razred
B
c
9,2
1,2
20,2
19,4
28,5
31,1
47,4
21,8
24,0
22,2
23,2
18,1
25,5
19,4

A

4,6
25,1
5,8
3,4
20,8
26,9
13,8

D
85,0
35,3
34,6
27,4
33,0
31,9

Skupaj
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

41,3

ORTNEK
Kakovostni razred

6

A
12,5
2,4
3,1
0,0
0,0
0,0

Skupaj

3,2

Ploskev
1
2
3
4
5

B

c

D

46,7
24,0
43,1
54,0
46,4
14,1
38,3

3,0
36,1
28,9
19,0
30,0
45,4
27,0

37,8
37,5
24,9
27,1
23,7
40,5
31,6

ga ima bukev v tem kakovostnem razredu (v
manjši za 5,3% za vse ploskve v Pasjih
jamah- bukev ima v povprečju tu 13,5% kakovosti
A, ker pa je njen delež 39% je 39 x 0,135 5,3).
Zato sklepamo, da je v Pasjih jamah sortimentov
A razreda 8,5% (13,8-5,3), kar paje še vedno precej
več kot v Ortneku.
Pri ugotavljanju kakovostnega sestava debel se
je izkazalo, da so vzorčne ploskve velikosti 9 arov
bistveno premajhne, saj znaša KV% pri ugotavljanju kakovosti A razreda pri bukvi v Pasjih
jamah kar 85,9%; če pa ocenjujemo kakovost A
skupaj pri vseh drevesnih vrstah pa znaša KV%
69,4% v Pasjih jamah, v Ortneku pa celo
KV%= 147,6% .
povprečju je

=

=

5. 4 Uravnoteženo stanje in njegova
preverba.
5. 4 Equilibrium and assessment of
equilibrium
S. 4. 1 Dinamično ravnotežje
5. 4. 1 Dynamic equilibrium
Pojem uravnoteženega stanja v prebiralnem gozdu
se je pojavil že v samih začetkih modernega
GozdV 60 (2002) 7-9

Skupaj
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

prebiralnega sistema. To uravnoteženo stanje je v
svojih začetkih temelji lo na debelinski strukturi, ki
je zagotavljala trajno produkcijo. V posamezno
debelinsko stopnjo naj bi vraslo toliko dreves,
kolikor jih je preraslo iz te stopnje v višjo ali višje
ter posek v tej stopnji. Na ta način bi bila konstantna
višina lesne zaloge, posek, prirastek kakor tudi
celotna zgradba. Zato so bili narejeni številni
poskusi, kako to uravnoteženo stanje oblikovati z
matematičnimi modeli. Tako je poznano Liocourtovo zaporedje (y
a, aq-' .. . aqn·'; kjer
predstavlja: y = število dreves v debelinskih
stopnjah, a = število dreves v izhodiščni debelinski
stopnji, q = koeficient geometrijskega zaporedja),
Meye1jeva potenčna funkcija (y = ax-h; kjer je: y =
število dreves v deb. stopnji, x= prsni premer, ain
b sta parametra funkcije), Predanov model izračuna
potrebnega števila dreves v posameznih debelinskih
stopnjah s pomočjo prehodnih dob (PRODAN
1949), kakor tudi številne izpeljanke teh treh
temeljnih pristopov. Vendar se je kmalu izkazalo,
da ti modeli, ki so teoretično neoporečni, so v
dejanskem gozdu nedosegljivi ali pa dosegljivi le
za krajši čas. Zato se je uveljavil pojem dinamičnega
ravnotežja. Mitscherlichjc z obširnimi raziskavami
dokazal, da je na istem rastišču mogoče nešteto

=
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uravnoteženih stanj glede razme1ja v številu dreves
v posameznih razši1jenih debelinskih razredih
(MITSCHERLICH 1952).
Torej lahko eno uravnoteženo stanje preide v
drugega.
Pri tako pojmovanem dinamičnem uravnoteženem stanju pa morajo biti vsaj do določene mere
izpolnjeni naslednji pogoji:
- Vrast dreves v debelinski razred (ne debelinsko
stopnjo) mora biti približno enaka vsoti izrasta
(prerasta) iz tega razreda ter poseku iz gojitvenih
razlogov (kjer je vključen posek dreves, ki so
dosegla ciljni premer).
- Količina skupnega poseka naj ustreza dejanskemu prirastku, s tem pa ni rečeno, da naj bo
enaka, temveč naj se giblje okrog njegove
vrednosti.
- Frekvenčna porazdelitev po debelinskih
stopnjah ima v splošnem padajoče obliko; to pa
izhaja iz oblike prirastnih krivulj, kjer vrednosti
debelinskega prirastka z debelinsko stopnjo
progresivno ali pa degresivno naraščajo.

q

43
VH•op

= ,~;

D = 2,64 H,o;

BA= 0,97 H,op;

V

P

H2
=o~t
3

za bukev (Colett):
q==

,~ ;

D=2,33H,op;

BA=0,73H,op

VH•ap

(q =kvocient Liocourtovega zaporedja, D =ciljni
premer v cm, H,or =zgornja višina, BA= temeljnica
v m2/ha; vopl =optimalna lesna zaloga v rn)/ha)
Na- osnovi zgornje višine, ki smo jo izračunali
kot povprečje iz drevesnih višin dreves, ki so debela
50 cm in več (PRODAN 1949), smo izračunali
parametre za Liocourtovo zaporedje in sicer za vse
ploskve skupaj v Pasjihjarnah in skupaj v Ortneku.
(Nj raz,lik med rastišči znotraj lokacije in tudi ne
velikih razlik v drevesnem sestavu).
Izračunani

parametri so naslednji:

Pasje jame:
H,ur(je) = 34,6 m;
V"prCsm, je)= 410m~/ha;
q(je, srn) = 1,33;
D(sm, je)= 90 cm; tar. raz. (srn, je)= 7;

5. 4. 2 Preskus uravnoteženega stanja na osnovi
Liocourtovega zaporedja.
5. 4. 2 Test of equilibrium by means of the Liocourt
sequence
Čeprav spada računanje Liocourtovih zaporedij že

v zgodovino modernega prebiralnega gozda, smo
na primeru naših vzorčnih ploskev preskusili,
kolikšna so odstopanja dejanskih frekvenčnih
porazdelitev od Liocourtovega zaporedja.
Po Liocourtu je število dreves v posamezni
debelinski stopnji podano z negativnim
geometrijskim zaporedjem:
a, aq-', aq-\ ... , aqn·'
a =število dreves v izhodiščni debelinski stopnji
(pri nas 3 deb . st.),
q =kvocient (večji od l. ki je odvisen od rastišča
in drevesne vrste),
n-1 = zadnja debelinska stopnja, ki je podana s
ciljnim premerom.
Pri izračunu tega zaporedja potrebujemo q, ciljni
premer D, višino optimalne lesne zaloge Vupt ter
ta.J.ifni razred.
Pti ugotavljanju q, Vor• in D smo se poslužili
Susmelovih in Colcttovih obrazcev (KLEPAC
1965) in sicer za:
jelko in smreko (Susmel):
304

H lllJl (srn)= 35,8 m;
V Op( (bu) = 350 m~/ha·'

q(bu)

= 1,44;

D(bu) = 70 cm; tar. raz. (bu) = 617;
H 10/bu) = 31,4 m;
V _= 372 m:1fha·
dOJ

'

Ortnek:
H,or(je) = 31,1 rn;
q(je, srn) = 1,36;
Vopt (srn, je) = 363

m~/ha;

vdoj= 592m 3/ha; tar. raz. (srn, je)= 7;
D (srn, je) = 80 cm;

H P(sm) = 33,4 m;
(Pii tem je: V deJ =dejanska lesna zaloga na ha).
Pri izračunu parametrov smo vzeli v Pasjih
jamah: H ..,/sm, je) = 35 m; H,or(bu) = 3[ m in v
Ortneku: H /Sm, je) = 33 m. V Ortneku tvorita
smreka in jelka večino lesne zaloge.
Pri izračunu Liocourtovega zaporedja smo v
Pasjih jamah vzeli, da je zastopanost bukve v lesni
zalogi ena tretjina.
V Pasjih jamah smo izračun števila dreves
izvedli na višino optimalne lesne zaloge
10

10
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Ptcg ledn ica 7: Teoretično število dreves (na 1 ba) po prilagojenih Liocourtovih zaporedjih za prebiralne gozdove v Pasjih
jamah in Ortneku.
Table 7: Theoretical number of trees (per 1 ha) according to the adapted Liocourt sequences for selection forests at Pasje
jame and Ortnek

Deb.
st.
3
4

Pasje jame
bu
61,3
42,5

sm-ie
64,1
48,2

Ortnek (vse drev.vrste- srn-je)
različica a
različica b
193,8
316,5
142,5
232,7

sm-ie,bu skupaj
125,4
90,7

__) ____ ...... J~~-~-- -------- - ----~~!?____ __________ __ _~-~!7______ __________ )_9~& _____________ __1_?))__ ______ _
6
7
8
9

27,3
20,5
15,4
11,6

20,5
14,2
9,9
6,9

47,8
34,7
25,3
18,5

11
12
13
14

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

3,3
2,3
1,6
1,1

--p~~- ~ --~~-! ·- ~

15
16

A

-

--

-

-------

1,6

17
18

1,2
0,9

--~

W ·

--&AA

9,8
7,2
5,3
3,9
•• ••w •••

WW

-

- - --~~~-

izračunali

a)
b)

16,6
12,2
9,0
6,6
-----------

W &

1,6

-

-

-

27,1
19,9
14,7
l0,8

~-- · ~!?. ----------------- .?1~. -- ----3,6

5,9

1,2
0,9

V= 390,2 m·1/ha (410 · 0,67 + 350 · 0,33); v Ortneku
različicah

125,9
92,4
68,1
50,1

_______ __?_._?___ __ __ _______ __~!?_____ _________ ___ P!?.. ______ ·---- - - - ---~~!?_____ ____ _______ }~2- ____ __ __

1o

pa smo

77,1
56,6
41,7
30,7

merilo odstopanj smo uporabili X2 . To vrednost smo
izračunali po naslednjem obrazcu:

potrebno število dreves po dveh

in sicer:

vopl
vd .
CJ

= 363 m3/ha
=592m 3/ha
(fob~ dejanska frekvenca, ftcor = teoretična
frekvenca oz. frekvenca po Liocourtovem zaporedju). V primeru, da v neki stopnji ni bilo frekvenc,
smo to stopnjo združili z naslednjo . X2-vrednost
nam tudi pove, ali dejanska porazdelitev predstavlja
vzorec iz teoretične porazdelitve.
Izračunane X2 vrednosti so predstavljene v
preglednid 8.

Pri drugi različici smo vzeli v izračun dejansko
lesno zalogo, ker izkazujejo tisestoji kljub mnogo
višji lesni zalogi kot je optimalna, še vedno
prebiralno zgradbo.
Izračunane frekvenčne porazdelitve so prikazane
v preglednici št 7.
Izračunali smo odstopanja dejanskih frekvenc v
analiziranih ploskvah od teoretičnih vrednosti. Kot
Pregl ed nica 8: Izračunane X~ vrednosti za vzorčne ploskve.
Preglednica 8: Calculated X2 values for sample plats.

Ploskev
št.
1
2
3
4
5
6
1- 6

Pasje jame
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l
186,956
230,629
149,600
69,479
214,583
98,632
28,006

Ortnek-a
d.f.

10
9
9
9
10
9
13

x2

250,735
242,516
359,657
246,305
530,746
430,761
223,969

Ortnek- b

d.f.
8
8
10
10
9
9
10

x2

425,784
446,363
570,903
553,342
779,447
717,560
508,653

d.f.
8
8
10
10
9
9
10
30!5
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Grafikon 13a: Dejansko in teoretično število dreves glede
na debelinsko stopnjo, P = 1 ha (skup = dej .št. dreves na
vseh ploskvah T 1 = teor. št. dreves)
Cirapfl !Ja: Actual and theoretical number of trees versus
diameter class, P = 1 ha (total = actual number of trees
on all plots, TJ = theoretical number of trees)

Grafikon 13b: Dejansko in teoretično število dreves glede
na debelinsko stopnjo, P 1 ha (skup = dej.št. dreves na
vseh ploskvah skupaj T 1 = teor. št. dreves- različica a, T 2
= teor. št. dreves- različica b)
Graph 13b: Actual and theorelical number oj trees ver.ws
diameter class, P
1 ha (total = actual number oj trees
on all plats, TJ = theoretical number of trees- varianta,
T-e = theoretical number of trees - variant b)

=

=

ORTNEK

PASJE JAME
350

000

O;o

:·---· - --- -- -- -----:---~- ------ -- ··-- · ---- - --- ·

.. . ... _ . _ _ _ •• ,,

1 .

1

i

1

-1
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150

.

1'

100

20

. jdejansko

oO

o ·-- -·-··· -····· --·· ··--······ ·· · ·--··-·····-· ···-· .. ·-··· ········ ·· ··· ... _
2

'l

.s

5

6

7

8

9

10
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Najnižja kriterialna (tablična) vrednost za cl,ki
je večja od izračunanih je 34,528 (pri 13 stopinjah
prostosti, d.f. = 13 in a ::5 0,001 ). Zato lahko
postavimo trditev, da vzorec, ki ga predstavlja
ploskev 1 -6 v Pasjihjamah izvira iz populacije, ki
ima takšno frekvenčno porazdelitev, ki jo predstavlja Liocourtovo zaporedje.
Grafična predstavitev teoretičnih in dejanskih
frekvenčnih porazdelitev je prikazana na grafikonu
št. 13a in l3b.
Kot je razvidno iz grafikonov, je skladnost
dejanskih frekvenc s teoretičnimi razmeroma dobra
v Pasjih jamah. Iz tega lahko sklepamo, da je za
vpogled v prebiralno strukturo površina 54 arov
zadovoljiva, velikost ploskve 9 arov pa glede na
izračunane X2 vrednosti premajhna, čeprav te
ploskve na prvi pogled kažejo prebiralno zgradbo
že na majhni površini .
V Ortneku pa je število dreves premajhno v
nižjih debelinskih stopnjah (7. stopnja in manj).
Ker pa je uravnoteženo stanje odvisno tudi od
števila dreves v nižjih deb . stopnjah, kakor tudi od
števila primerkov v pomladku (to je v višinskih
razredih 50 - 130 cm) smo primerjali ugotovljeno
število drevesc z okvirji, ki jih podaja Schtitz ( 1989).
Priporočeno število drevesc po Schi.itzu je
naslednje:
višina 50 do p_od 90 cm
višina 90 do pod 130 cm
debelina O do pod 4 cm
debelina 4 do pod 8 cm

·,
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75
70
260
160

- 1.460 primerkov
- 620 primerkov
- 750 primerkov
- 350 primerkov
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Če švicarske debelinske stopnje preračunamo v
5 cm stopnje, ki so uveljavljene v Sloveniji, dobimo
priporočeno število v l. deb. stopnji 300- 900 in v
2. deb. stopnji 180- 400.
Iz preglednice 2a in 2b, kjer so podane
frekvenčne porazdelitve po ploskvah, je razvidno,
da je na vseh ploskvah število dreves večje kot pa
so priporočena števila (okvitji) za višinske razrede
50 cm do 1,3 m, ali pa se dejansko število dreves
nahaja znotraj priporočenega okvirja.

5. 4. 3 Preverba uravnoteženega stanja s
pomočjo števila dreves
v razširjenih debelinskih razredih
5. 4. 3 Test of equilibrium by means of number
of trees inside enlarged diamerer classes
Mitscherlich ( 1952) je v svoji obširni raziskavi o
prebiralnih gozdovih Nemčije ugotovil potrebne
deleže števila dreves v razši1jenih debelinskih razredih,
ki so potrebni, da prebiralni gozd trajno funkcionira;
z drugimi besedami: ugotovil je potrebno debelinsko
strukturo za uravnotežena stanja. Kot je bilo že
navedeno, je teh stanj skoraj nešteto. Ta stanja je podal
na grafit, ki je prikazan na grafikonu št. 14.
Na tem grafu so prikazana vsa stanja v zgradbi
uravnoteženega gozda. Na ordinatni osi je prikazano število dreves najdebelejšega razreda C
(du2:50 cm), na abscisni osi število dreves
srednjega razreda B (26 :S: du ::5 49 cm); krivulje
GozdV 60 (2002) 7-9
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Grafi kon 14: Prikaz analiziranih ploskev glede na potrebno število dreves v razširjenih debelinskih razredih v prebiralnem
gozdu.
Cm ph no. 14: Presen ta ti on of analysed plors with regard to necessary number of trees in enlarged diameter classes in
selection forest
t~O
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znotraj grafa pa podajajo število dreves najtanjšega
razreda A (7 :::; du :::; 25 cm). Na vseh točkah znotraj
polja, ki ga omejujeta krivulji A = 100 inA= 700, je
gozd v uravnoteženem stanju. V ta grafikon smo
vnesli strukturo gozdov naših ploskev. Številke točk
pomenijo:
= Pasje jame, ploskev l
št.
št. 2 = Pasje jame, ploskev 2
Št. 3 ==Pasje jame, ploskev 3
št. 4 ==Pasje jame, ploskev 4
št. 5 =Pasje jame, ploskev 5
št. 6 =Pasje jame, ploskev 6
št. 7 =Pasje jame, ploskev 1 + 2
št. 8 = Pasje jame, ploskev 3 + 4
št. 9 = Pasje jame, ploskev 5 + 6
GozdV 60 (2002) 7-9

250

200

št.
št.
št.
št.

št.
št.
št.
št.

št.
št.
št.

10 =Pasje jame, ploskev 1 do 6
11 = Ortnek, ploskev 1
12 = Ortnek, ploskev 2
13 = Ortnek, ploskev 3
14 = Ortnek, ploskev 4
15 =Ortnek, ploskev 5
16 = Ortnek, ploskev 6
17 == Ortnek, ploskev 1 + 2
18 =Ortnek, ploskev 3 + 4
19 = Ortnek, ploskev 5 + 6
20 Ortnek, ploskev 1 do 6

=

Kot vidimo, ploskve v Ortneku št. 3(13), 5(15),
6(16) oz. njihove spojitve Ortnek 3 + 4(18), 5 +
6( 19) in 1 do 6(20) niso v uravnoteženem stanju.
Vse tri ploskve oziroma njihovi seštevki imajo
307

Kotar. M .: Prirastoslovne osnove prebiralnega gozda

prevelik delež razreda C (to je debelega drevja). V
grafikonu so točke, ki ponazarjajo ploskve, ki so
locirane glede na število dreves v B in C razredu,
medtem, ko je število dreves v A razredu na vseh
ploskvah bistveno večje kol bi znašalo potrebno
število teh dreves glede na dano število dreves
v B in in C razredu. Tako znaša število dreves A
razreda na ploskvah v Pasji jami od 244 do 722
(aritm. sr. 380) .
Ugotavljamo, da na ploskvah v Ortneku in sicer
št. 3, 5 in 6 ni takšna zgradba gozda, ki bi
zagotavljala uravnoteženo stanje. Uravnoteženo
stanje v Ortneku izkazujejo ploskve l. 2 in 4 (na
grafikonu 11, 12 in 14) ter njihove kombinacije.
Zanimivo, da v Ortneku vse ploskve skupaj ( 1 do 6
oz. v grafikonu št. 20) niso v uravnoteženem stanju.
To pomeni, da pri takšni zgradbi kot je v Ortneku,
je celo površina 0,54 ha premajhna za preskus
ugotavljanja uravnoteženosti oz. trajnosti donosov
(po Mitscherlichu). Nekateri avtmji pa ugotavljajo,
da lahko najdemo uravnoteženo stanje tudi na
površinah, ki so manjše od 0,50 ha (Weidmann v
Zingg et al. 1997).

5. 4. 4 Preverba uravnoteženega stanja na
temelju deležev lesne zaloge
v posameznih debelinskih razredih.
5. 4. 4 Test of equilibrium by means of standing
volume proportions in individual diameter
classes
Podobno kot ugotavlja Mitscherlich ( 1952)
uravnoteženo stanje z deležem števila dreves v
posameznih razši1jenih debelinskih razredih. lahko
preskusimo t9 stanje z deležem lesne zaloge po teh
razredih. Tako predlaga Schtitz ( 1989), da naj imajo
prebiralni gozdovi v lesni zalogi od 15 do 34%
tanjših dreves (do 30 cm), 22 do 42% srednjedebelih
dreves (30 do 50 cm) ter 24 do 57% debelih dreves
(nad 50 cm), dejanski odstotek, ki mora biti znotraj
teh okvi1jev pa je odvisen od rastišča in drevesne
sestave. Že v preglednici 4, kjer je prikazana lesna
zaloga po naših razšitjenih debelinskih razredih,
vidimo da so deleži lesne zaloge po razširjenih
razredih v ploskvah znotraj iste lokacije zelo
različni. Tako znaša v Pasjih jamah delež lesne
zaloge v razredu 10 - 29 cm 11,3 do 32,6% v
povprečju pa 18,6%; podobno je v Ortneku, le da
je tu delež tm1jših dreves manjši- v povprečju 9,7%.
Če postavimo, da je v Pasjih jamah razmerje med
razširjeni mi deb. razredi 20 : 35: 45 ter v Ortneku

.,
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20 : 40 : 40- takšno razmerje namreč dobimo preko
Liocourtovega zaporedja - vidimo, da je na štirih
ploskvah v Pasjih jamah delež dreves v A razredu
( 10-29) premajhen. Razmeroma dobro razmerje pa
imamo na nivoju vseh 6 ploskev. V Ortneku pa je
na vseh ploskvah delež tanjših dreves premajhen,
močno prevelik pa je delež srednjedebehh dreves
(v povprečju kar 54,8% namesto 40%) . Močno
odstopata ploskvi št. 1 in 2 (Ortnek), kjer je delež
srednjedebelih dreves nad 70%. Ti dve ploskvi
imata večje šope ta.njših debeljakov.
Tudi v primeru preverbe uravnoteženega stanja
s pomočjo deležev lesne zaloge v posameznih
debelinskih razredih, se je izkazalo, ela so ploskve
velikosti 9 arov premajhne. V Pasjih jamah je
zadostna površina 0,54 ha, v Ortneku pa je celo ta
premajhna, če smatramo te gozdove za prebiralne.

5. 4. S Preverba uravnoteženega stanja
s pomočjo debelinskega prirastka in
prehodnih dob.
5. 4. 5 Test of equilibrium by means of diameter
increment and ingrowth petiod
Prebiralni gozd funkcionira, če v neko debelinsko
stopnjo vraste toliko dreves, kolikor jih iz te stopnje
preraste v višjo stopnjo, kolikor jih v tej stopnji
posekama ter kolikor jih v tej stopnji odmre. Ta
ideja izhaja že od Hufnagla, čeprav jo nekateri
prepisujejo, n. pr. Schi.itz po kronologiji mlajšim
avtorjem (BONČlNA 1994).
Izračun števila dreves, ki iz neke stopnje preraste
v naslednjo, temelji na naslednji postavki:

Če imamo v stopnji »k« nk -dreves in jih v dobi a
(5 ali 10 ]et) preraste v stopnjo k+1 m,+ 1 dreves
potem znaša prehodna doba (t) za n, drevesa
n,. a.
t, ==---ili- (primer: v 3 deb . stopnji imamo 350
k+l

dreves, čez 10 let je v tej stopnji od teh 350 dreves
ostalo samo 100 dreves, 250 pa jih je preraslo v 4.
stopnjo. Prehodna doba je

~~~ ·

10 = 15, 76.

Vsa drevesa bi prerasla v naslednjo stopnjo v 15,76
letih. Iz tega lahko izračunamo tudi letni debelinski
prirastek in sicer:
'
.

50
~
.
)
=t;
v nasem pnmeru

50
,
= 3 ,17
15 76
Pri izračunu potrebnega števila dreves po
debelinskih stopnjah pa gremo po obratni poti; iz
1<~
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dejanskih prehodnih dob ali pa debelinskih
prirastkov, ki jih ugotovimo s pomočjo izvrtkov ali
pa s pomočjo kontrolne metode na ploskvah,
izračunamo potrebno število dreves v vsaki stopnji.
Če vzamemo dve sosedni debelinski stopnji, ki
imata enako širino b (pri nas 5 cm), letne debelinske
prirastke ik, ik+l, izračunamo število dreves, ki
preraste v a letih iz stopnje k v k+ 1 po naslednjem
n .i .a
.
.
.
obrazcu: k
Podobno velJa za stopnJO k+ 1 IZ

ugotovljenega debelinskega prirastka, odvzem pa
se določi izkustveno. Ta model, ki upošteva
prirastke po debelinskih stopnjah ter odvzem po
debelinskih stopnjah je bolj primeren za analizo po
izvršeni sečnji, ker je delež odvzema po stopnjah
vnaprej zelo težko določiti (BONČINA 1994).
Predstavlja pa ta model napredek v primetjavi z
Liocourtovim zaporedjem, ker je manj splošen
oziroma je bolj prilagojen rastišču ter rasti kakor
tudi dejanski zgradbi gozda.
V prebiralnem gozdu so vsekakor zanimive
prirastne krivulje ter krivulje prehodnih dob, še
posebej, če jih primerjamo s p1irastnimi krivuljami
enomernih gozdov. Na grafikonu št. 15a in 15b so
prikazani radialni debelinski prirastki za Pasje jame
in Ortnek. Odvisnost prirastka od prsnega premera
smo ponazorili z alometrijsko funkcijo, ki ima za
analizirani lokaciji naslednje vrednosti:

b .

katere preraste v stopnjo k+2 naslednje število
n .i .al z tega 1z
.h.
. v
dreves _i.;t.i_k_+l_.
aJa, d.
aJe po a letrh
b
stopnji k+ !naslednje število dreves:

n

~+1

n,. ik . a
=--b-- +

n~+l

_

n

k+l

. i

k+l
b

.a

v

. Ce ta obrazec
nk_._l· 1k+l

razVIJemo pndemo do koncnega obrazca n, =--...

•

v

1 k

(PRODAN, 1949).
Na osnovi tega obrazca je izpeljan tudi obrazec,
ki upošteva poleg vrastka in dreves, ki prerastejo
še sečnjo oziroma odvzem dreves iz debelinske
stopnje, ki ga uporablja Schtitz ( 1989) za izračun
števila dreves v uravnoteženem sta~u:

i,. = 5,286 d 1°/s 2

(R=

Ortnek

i,. = 0.744 d 1°~%o

(R

0,402'~*)

= 0,744***)

Kot je razvidno iz grafiko na 15a in 15b, so razlike
med radialnimi prirastki pri istem prsnem premeru
veliko večje v Pasji jami kot v Ortneku. Raztros
vrednosti je še posebej velik pri tekačih in
zmagovalcih. Pri tekačih je ta raztros razumljiv, pri
zmagovalcih pa je posledica različne vitalnosti.
Posamezne jelke imajo močno presvetljene krošnje
zaradi t. im. propadanja jelke. Prilagojena krivulja
danim podatkom ima v Ortneku večji nagib, kar je
običajno v prebiralnih gozdovih. Večji debelinski
prirastki v višjih debelinskih stopnjah se zrcalijo v
padajoči krivulji števila dreves s prsnim premerom
(Liocourtovo zaporedje). Drevesa v Pasjih jamah
imajo pri manjših prsnih premerih večji radialni
ptirastek kot drevesa v Ortneku ter obratno, manjši

Pk + e, k.
= n, . - - , Jer
Pk+l + ek+l
Pk-1
pomeni: e; = posekana število dreves v % od
stoječega števila dreves pred sečnjo; P; = vrastek
izražen kot delež. ki v določeni dobi vraste v
naslednjo višjo stopnjo (običajno izračunamo ta
delež za dobo 1 leta). S pomočjo teh dveh obrazcev
lahko izračunamo potrebno število dreves v poljubni
stopnji, s tem da poznamo le število dreves v
izhodiščni ali pa končni stopnji. Vrastek dreves v
višjo stopnjo se običajno izračuna na osnovi

nk+l

Pasje jame

.
= n~. - - -Pk- I n
nk+l

Preglednica 9: Vrednosri parametrov višinskih krivulj v prebiralnem gozdu (H = višina v m, D =prsni premer v cm).
[{lb/c 9: Parameter values of height curves in selection forest ( H = height in m, D = dimne ter ar breast height in cm)

PASJE JAME - H =a *(1 -exp1( b*D))*'
·
"'c+ 1, 3
R2
a
b
0,962
0,035739786
38,960657406
0,945
41,499980849
0,031845942
0,952
37,136224613
0,031563433

Dr. vr.

n

srn
je
bu

157
264
412

Dr. vr.

n

R2

srn
je

157
264

0,972
0,973

ORTNEK
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-

c
1,510075563
1,440099473
1,015789863

.'i'c+ 1, 3
H =a *(1 -exp~( b*D))*'

a
34,577379448
32,095960169

b
0,068265031
0,065801956

c
2,164770577
1,945266159
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Grafikon 15a: Radialni prirastek glede na prsni premer
drevesa (Pasje jame - smreka, jelka)

Grafikon 15b: Radialni prirastek glede na prsni premer
drevesa (Ortoek - smreka, jelka)

Gmph 15a: Radium increment bydbh (Pasjejame-spruce,

fir)
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prirastek pri večjih prsnih premerih. To je posledica
manjše lesne zaloge v Pasjihjarnah (čakalci in tekači
imajo več svetlobe) ter boljših rastišč v Ortneku.
Čeprav je v PasJ"i jami H top za J·elko in smreko
nekoliko višji kot v Ortneku, je rodovitnost
(proizvodna sposobnost rastišč) v Ortneku višja.
To neskladje nastaja zaradi izračuna H 10 r v
prebiralnih gozdovih, ker vzamemo v izračun vsa
drevesa debelejša kot 50 cm. Razumljivo, da je pri
takem izračunu Hlop višji tam, kjer so ciljni premeri
višji. Zato je takšen način izračuna H 10P v prebiralnih
gozdovih neustrezen oziroma neprimeren za
ugotavUanje proizvodnih sposobnosti rastišč
(ustrezen pa je za ugotavljanje modelov zgradbe).
To lahko razberemo tudi iz višinskih krivulj, ki so
predstavljene na grafikonih 16a in 16b. Pri prsnem
premeru 45 cm imata tako smre ka kot jelka v Pasjih

jamah višino izpod 30m, v Ortneku pa nad 30m
(snu·eka celo 32,5).
Višinsko krivuljo smo ponazorili s funkcijo
Y = a(l-exp(bxW + 1,3.
Ker smo pri izračunu parametrov uporabili
veliko število dreves in je prilagoditev izjemno
dobra, predstavljamo tudi vrednosti parametrov v
preglednici 9.
Iz grafikona je razvidna sigmoidna oblika
višinske krivulje, izjema je bukev, kjer se višina
povečuje glede na prsni premer de gr esi v no (kri vu]ja
nima prevaja). Bukev ima drugačen vzorec višinske
rasti kot snu·eka in jelka, ki v času zavrte višinske
rasti priraščata še vedno nekoliko v debelina. Tako
ima bukev v Pasjih jamah pri 10 cm prsnega
premera dimenzijsko razmerje R = 111,5 pri srnreki
76,4 in pri jelki 76,9.

Grafikon 16a : Višinske krivulje v prebiralnem gozdu

Grafikon 16b: Višinske krivulje v prebiralnem gozdu

Graph 16a: Height curves in selection fores

Graph lob: Height curves in selection forest
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Pri 50 cm prsnega premera pa se te vrednosti
skoraj izenačijo; tako znaša p1i bukvi R = 61,3, pri
smreki R = 61,7 in jelki R = 62,4. Zanimivo je, da
so tudi v Ortneku dimenzijska razmerja pri jelki in
snu·eki precej podobna razmerju v Pasjih jamah,
čeprav je lesna zaloga bistveno večja. Tako znaša
to razme1je pri prsnem premeru 50 cm pri s1meki
R = 66,9 in pri jelki R =62,2.
Če prime1jamo višinsko krivuljo prebiralnega
gozda z višinsko krivuljo enomernih gozdov so
višine v prebiralnem gozdu p1i istih prsnih premerih
nižje in sicer zaradi učinka vetra ter pomanjkanja
stranske konkurence (utesnjenosti) med zmagovalci
(KENK 1997).

6.

ZAKLJUČKI

Na osnovi analize, ki smo jo izvedli na šestih
raziskovalnih ploskvah v jelovjih, kjer je matična
podlaga kremenov peščenjak in 6 ploskvah v
jelovem bukovju na apnencu, smo prišli pri analizi
zgradbe prebiralnih gozdov do naslednjih
zaključkov:

l. Čeprav so bile vzorčne ploskve razmeroma
majhne (velikost 30 x 30 m), so glede skupnega
števila dreves, ki raste na teh ploskvah razmeroma
homogene. Koeficient variacije v številu dreves na
apnencu znaša 18,0%, na silikatu pa 27,7%.
2. Na rastiščih združbe Bazzanio-Abietetum sta
v drevesnem sestavu smreka in jelka z neznatno
primesjo bukve, jerebike in javorja. Na rastiščih
združbe Omphalodo-Fagetwn festucetoswn pa je
med drevesnimi vrstarn.i močno zastopana bukev;
njen delež v lesni zalogi znaša od 13,7% do 77,9%.
Za ugotavljanje deleža drevesnih vrst v prcbiralnih
gozdovih so 9 arov velike ploskve mnogo premajhne.
3. V jelovo-bukovem gozdu je od povprečnega
števila dreves (vsi primerki, ki imajo 50 cm višine
in več), to je 3.138 dreves/ha, 85% čakalcev, 10%
tekačev in 5% zmagovalcev. V jelovo-smrekovem
prebiralnem gozdu pa je v povprečju 3.763 dreves
na ha, od tega 88,6% čakalcev, 5% tekačev in 6,4%
zmagovalcev. Čeprav je pomlajevanje na silikatu
običajno bolj obilno, paje število tekačev tu manjše
kot v jelovo-bukovem gozdu in to zaradi večje lesne
zaloge.
Po posameznih ploskvah so velike razlike
predvsem v številu tekačev. Za vpogled v socialno
zgradbo sestoja je velikost ploskve 9 arov premajhna.
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4. Čeprav so čakalci zastopani predvsem v
nižjih višinskih in debelinskih stopnjah in zmagovalci predvsem v višjih, so posamezne stopnje,
v katerih se nahajajo drevesa vseh treh socialnih
položajev. Frekvenčna porazdelitev števila dreves
glede na prs~1 premer in glede na drevesno višino
ima na večini analiziranih ploskev obliko padajoče ga poligona; na nekaterih ploskvah se pokaže
t. im. grba ali pribitek števila dreves v srednjih
debelinskih stopnjah. To so tiste- ploskve, ki imajo
večjo skupino enomernejšega tanjšega debeljaka.
5. Z rastjo in razvojem dreves se spreminja
socialna in debelinska zgradba, zato je konstantnost
zgradbe prebiralnega gozda prej izjema kot pravilo.
Zato je nesmiselno vztrajati na normalah ali
modelih, čeprav so poučni in uporabni predvsem
(kot večina modelov v gozdarstvu) v »razjasnjevalne in pojasnjevalne« namene, to je, da si
razjasnimo sebi in pojasnimo drugim, zakaj se je
zgradba nekega prebiralnega gozda spremenila in
v katero smer bodo potekale spremembe v
prihodnosti ter kateri ukrepi bodo potrebni, da ne
bodo imele spremembe preveč nezaželenih posledic
(n.pr. izguba prebiralne zgradbe, izguba na
kakovosti debel itd.).
Pribitek oz. grba v frekvenčni porazdelitvi še
ne pomeni ))zapeljanost« v prebiralni zgradbi, to
moramo smatrati kot normalen pojav, še posebej,
če zgradbo analiziramo na majhnih površinah. Prav
tako se ta pribitek lahko pojavi na večjih površinah,
kjer imamo zmagovalce v skupinah, ali pa del gozda
z bolj enomerno zgradbo, ki se je že od svojega
nastanka razvij al kot enomeren gozd. Tudi v
najlepših prebiralnih gozdovih se bodo vedno našle
skupine drevja, kjer je potekal razvoj preko
socialnega sestopa in ne preko socialnega vzpona.
Takšni primeri bodo pogosti - pravzaprav nujni ko je v gozdu večja primes bukve. Bukev kot
»Čredna vrsta« zahteva tekom svojega razvoja
utesnjenost s strani in sicer od dreves enake višine,
seveda, če želimo, da oblikuje debla, ki imajo
visokokakovostne sortimente. Zato imamo v
prebiralnem gozdu, kjer je večja primes listavcev,
v bistvu kombinacijo prebiralnega in skupinsko
postopnega gospodarjenja. Še posebej je to
pomembno pri bukvi zaradi rdečega srca. Bukev
ne sme biti čakalec kot n. pr. jelka in snu·eka, temveč
se mora pomlajevati v manjših skupinah, ki se
razvijajo po načelu socialnega sestopa in ob stranski
zaščiti matičnih dreves . Čim večji je ciljni premer
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(debelina drevesa), tem manjša je težava zaradi
pribitkov števila dreves v srednjih debelinskih
stopnjah.
6. Kakovostna zgradba analiziranih sestoj ev na
ploskvi je zelo različna glede na drevesne vr.sto;
tako so deleži kakovostnih drevesc do višine 1,30
m zelo različni in se gibljejo od 0% do 38% pri
bukvi na silikatu ter 11 do 85% na apnencu ter od
0% do 100% pri jelki in smreki. Bukev je v teh
najnižjih višinskih razredih slabše kakovosti kot
jelka in snu·eka. P1i analizi kakovosti dreves, ki so
debelejša kot 20 cm pa smo ugotovili, da je delež
hlodov A kakovosti večji na rastiščih združbe
Omphalodo-Fagetwn kot na rastiščjh združbe
Bazzanio-Abietetum. Zaradi bukve pa je v jelovobukovih gozdovih bistveno večji delež sortimentov
D razreda.
7. Preverba uravnoteženega stanja je pokazala, da je to smiselno le na površini 0,54 ha
in več, na manjših površinah so odstopanja
prevelika.
Za praktično uporabo je primeren preskus
deležev lesne zaloge po razširjenih debelinskih
razredih. Na osnovi ciljnega premera in višine lesne
zaloge deležev· posameznih drevcsnih vrst ter
proizvodne sposobnosti rastišč se ugotovijo
optimalni deleži lesne zaloge in ti nam služijo pri
preskusu trajnosti.
Višine optimalnih lesnih zalog, ki so navedene
v literaturi ~o verjetno za naše rastiščne razmere in
. za · naše ciljne prem ere nekoliko preskromne.
Pomlajevanje je zadovoljivo tudi ob višjih zalogah,
če so v sestoju zelo debela drevesa, seveda pa je
smiselno pridelovanje zelo debelih dreves le, če so
izjemno kakovostna. V analiziranih ploskvah je to
smiselno na ploskvah v Pasjih jamah pri smreki, ki
daje les, ki je uporaben za izdelavo glasbenih
instrumentov.
8. Krivulje debelinskih oz. radialnih prirastkov
imajo takšno obliko, ki zagotavljajo oziroma
omogočajo funkcioniranje gozda kot prebiralnega
gozda (prehodne dobe se z večaojem debeline
drevja zmanjšujejo).
9. Višinske k1ivulje kažejo, da ima bukev pri
tanjših debelinah drugačen vzorec višinske rasti kot
smreka in jelka.
10. Pri opredelitvi ali je nek gozd prebiralen ali
ne, in ali lahko ta gozd funkcionira kot prebiralen
gozd ali ne, ni zadostno zagotovilo, da imajo
posamezni parametri vrednosti, ki so značilne za
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prebiralni gozd, ker so le-te preveč odvisne od
velikosti vzorca. Odločilna presoja je slika
prebiraloega gozda, ki si jo lahko ustvarimo le ob
samem ogledu gozda. Nek gozd funkcionira kot
prebiralni gozd, kljub temu, da vsi kazalci kažejo,
da ima velike odmike v zg(adbi, lahko pa imamo
tudi nasproten primer, ko imajo kazalci vrednosti,
ki so lastne prebiralnemu gozdu, vendar ne
funkcionira. Šele z ogledom gozda in presojo ali
imamo sposobne čakalce (vitalne), ki ob sprostitvi
od zgoraj preidejo v tekače in ti v zmagovalce, lahko
nek gozd opredelimo kot prebiralni gozd. Le
malokateri gozd zahteva toliko izkušenj kot
prebiralni gozd , zato lahko presojo oziroma
uvrstitev nekega gozda izvede le gojitelj oz.
načrtovalec z bogatimi izkušnjami na področju
gojenja gozdov.
11. Prebiralna zgradba, kije predpogoj trajnega
prebiralnega gospodmjenja, je v razvoju naravi
prepuščenega gozda (pragozda) največkrat prehodnega značaja in le stanje, ki se vzpostavi, če
nastopijo določeni pogoji. Ta zgradba je le ena
izmed neštetih fluktuacij v razvoju kompleksnega
ekološkega sistema, ki ga imenujemo gozd. Teorija
kompleksnih sistemov pa nas uči,· da so le-ti vedno
spreminjajoči (JANTSCH 1992) in ravno stalno
spreminjanje je tisto, ki omogoča kompleksnost.
Fluktuacije, to so odmiki od uravnoteženega stanja,
so analogne mutacijam v biologiji; težnja k
stabilnosti pa ima podobno vlogo kot selekcija
(PRIGOGINE 1987). Zato so spremembe v
strukturi gozda potrebne, saj so prilagoditve na
spremenjene razmere v okolju. Zato je vztrajanje
na točno določeni struktmi gozda protinaravno. S
prebiranjem (ukrepi} fluktuacije le usmerjamo, ne
smemo pa jih preprečevati; usmerjamo jih tako, da
ohranjamo tiste procese, ki so značilni za prebiralni
gozd to so socialni vzpon, individualizacija,
avtoncgovalnost in nenehno -pomlajevanje. Bistvo
prebiralnega gospoda1jenja in z njim povezano
kontrolno metodo, je najlepše ponazoril »oče
modernega prebiralnega gozda« veliki in genialni
Bio1ley, ko ga primerja z nenehnim eksperimentiranjem. Vsak ukrep v gozdu je eksperiment,
ki ga je potrebno vsakič na novo izvrednotiti.
12. Ciljni premer, ki ga določimo na osnovi
rastišča, drevesnih vrst in goznogospodarskih ciljev,
predstavlja zaželeno debelina, ki jo naj dosežejo le
najkvalitetnejša drevesa. V primeru Pasjih jam (90
cm) so to smreke z lesom za glasbene instrumente;
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pri bukvi (70 cm) pa le tista drevesa za katera
domnevamo- na osnovi krošnje in oblike debla (brez
žmul, brez zaraslih ran in podobno)- da imajo debla,
katerih les je funurske kakovosti. Vsa drevesa, ki so
debelejša kot 50 cm in jih posekama, smatramo, da
so dosegla ciljni premer, zato je ciljni premer vedno
mišljen kot razpon od 50 cm do ciljne debeline D.
Znotraj tega razpona pa posamezna drevesa posek amo
takrat, ko dosežejo po enoti količine najvišjo vrednost.
Le ob takšnem razumevanju ciljnega premera bo
prebiralni gozd tudi ekonomsko učinkovit.

7

POVZETEK

Prebiralna zgradba se v naravnem razvoju gozda
pojavlja le občasno in sicer v mladostnem in
razgraditvenem stadiju v t. im . prebiralni fazi.
Izjema so le ekstremna rastišča, kjer ima ta faza
trajni značaj. Zato zahteva prebiralno gospodarjenje
in zanj potrebno ohranjanje prebiralne strukture
stalno ukrepanje. Če enomerni gozd prepustimo
naravi, bo njegov razvoj prešel vse tiste razvojne
faze kot jih imamo v gospodarskem gozdu, če pa
prebiralni gozd prepustimo naravi, bo na večini
gozdnih rastišč prešel v enomernejšo obliko. Zato
je za ohranjanje prebiralnega gozda mtino potrebno,
da poznamo njegovo zgradbo.
Da bi podrobneje spoznali zgradbo prebiralnega
gozda in razlike v zgradbi, ki se pojavljajo kot
posledica različnih rastišč in različne drevesne
sestave, smo izvedli analizo na 12 ploskvah velikosti
9 arov (30 x 30 m). Ploskve nismo postavili
naključno, temveč sistematično in sicer tako. da
ležijo druga ob drugi. Na ta način je možno
združevanje v skupinice (večje agregate). Takšno
lociranje ploskev je potrebno zaradi tega, ker smo
želeli ugotoviti, kolikšna je najmanjša površina, ki
izkazuje uravnoteženo stanje prebiralnega gozda.
Šest ploskev smo postavili v Ortneku (GE Mala
gora, OE Kočevje), kjer je matična podlaga
kremenov peščenjak (silikat), rastišča pa poraščajo
fitocenoze, ki jih uvrščamo v Bazzanio-Abietetum.
V drevesnem sestavu sta zastopani jelka in smreka
z neznatno primesjo bukve in jerebike. Naslednjih
6 ploskev pa smo postavili v Pasjih jamah (GE
Draga, OE Kočevje) na apnenčasti matični podlagi,
rastišča pa poraščajo fitocenoze, ki so uvrščene v
asociacija Om.phalodo-Fagetum festucetosum.
Pregled najpomembnejših prirastoslovnih osnov
nam daje naslednje informacije:
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l. Lesna zaloga. V Ortneku prevladujeta jelka
in s1ru·eka s 96,4%. Lesna zaloga je v razmaku od
493 do 708 m'/ha. Koeficient variacije znaša KV%
= 13,4. V Pasjih jamah pa je delež bukve v lesni
zalogi kar 39.4%, ostalo pa sta jelka in stnreka.
Lesna zaloga je v razmaku od 280 do 446 m'/ha,
KV% = 16,4% . Glede višine lesne zaloge so
analizirane ploskve še vedno homogene. V
povprečju ima gozd v Pasjih jamah le 62% tiste
lesne zaloge kot gozd v Ortneku. To je posledica
velike primesi bukve. manj rodovitnih rastišč ter
različnega ukrepanja.
2. Socialna zgradba. V Ortneku je število
dreves in drevesc (50 cm višine in več) 3.763 na l
ha. od tega 88,6% čakalccv. 5,0% tekačev in 6,4%
zmagovalcev. Koeficient variacije pri številu dreves
je 27,7% . Ploskev z najmanjšim številom ima le
2.678 dreves, najbogatejša pa 5.544 dreves. V Pasjih
jamah pa je razpon v številu dreves od 2 .111 do
3.822 v povprečju 3.137. Od tega je 85% čakalcev,
10% tekačev in 5% zmagovalcev; KV% = 18%.
Nižja lesna zaloga ima za posledico večji delež
tekačev. Ploskve velikosti 9 arov dajo dober vpogled
v višino lesne zaloge, ne pa v socialno zgradbo.
3. Kakovostna zgradba. Pri kakovostni
zgradbi smo analizirali kakovost drevesc do višine
130 cm (pretežni del čakalcev) ter kakovost debel
dreves, ki imajo prsni premer 20 cm in več.
Pri drevescih do višine 130 cm delež kakovostnih
(nepoškodovanih ter takšnih, ki imajo izraženo
glavno os itd.) varira od li% do 94% v Pasjih jamah
in od O do 100% v Ortneku, če upoštevamo glavne
tri oziroma dve drevesni vrsti. Izstopa bukev, ki je
slabše kakovosti.
Analiza dreves du 2.::: 20 cm pa je dala naslednje
rezultate:
Kakovostni razred
B
D
A
c
Ortnek
Pasje jame

3.2%
13,8%

38,3%
25 ,5%

27,0%

19.4%

31,6%
41,3%

Po posameznih ploskvah so izredno velike
razlike . Izstopa lokacija Pasjih jam, ki ima velik
delež hlodov A razreda, vendar moramo teh 13,8%
zmanjšati za 5,3 to je na 8,5%, ker smo podA razred
zajeli tudi bukove hlade kakovosti L (na zunaj
nismo mogli ločiti med blodi furnirske kakovosti
in hladi za luščenec; po izkušnjah je v prebiral nem
gozdu le kakovost luščenca) . Zaradi bukve je v
Pasjih jamah večji delež lesa kakovosti D. Večji
delež A razreda v Pasjih jamah (kljub zmanjšanju
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zaradi bukve) pa je posledica izredno kakovostnih
smrek (resonančni les) .
4. Uravnoteženo stanje. Uravnoteženo stanje
smo preskusili z Liocourtovim zaporedjem,
Mi tscherlichovimi razmerji med debelinskimi
razredi A : B : C ter razme1jem lesnih zalog v
razši1jenih debelinskih razredih.
Pri prime1javi dejanskih frekvenčnih porazdelitev z Liocourtovim zaporedjem, se je pokazalo,
da vse ploskve skupaj v Pasjih jamah predstavljajo
vzorec iz populacije, ki ima enako frekvenčno
porazdelitev kot Liocourtovo zaporedje <x;;,< x,~Lhl).
Iz tega sklepamo, da mora biti za preskus uravnoteženega stanja ter za dobro informacijo o
debelinski zgradbi vzorčna ploskev velikosti 0,54
ha. V Ortneku pa je površina gozda 0,54 ha
premajhna za preskus uravnoteženega stanja.
Pri poskusu dinamičnega ravnotežja po
Mitscherlichu pa nam je umestitev naših ploskev v
grafikon, ki podaja uravnotežena stmija, pokazala, da
na ploskvah št. 3, 5 in 6 (na grafikonu 13, 15, 16)
oziroma njihove združitve ne funkcionirajo kot
prebiralen gozd. Lepo pa funkcionirajo ostale ploskve,
še posebej pa vseh šest ploskev skupaj v Pasji jami
kot celota. Preverba deležev dejanskih lesnih zalog
po razši1jenih debelinskih razredih ( 10 ::; A < 30; 30
:::::: B <50; 50 :::::; C) in modelih, ki znašajo: Pasje jame
A : B : C = 20 : 35 : 45 in Ortnek A : B : C = 20 : 40
: 40 paje pokazala, daje v Ortneku velik primanjkljaj
v razredu A, saj znaša njegov delež le 9.7%. V Pasjih
jamah pa je delež A razreda 18,6%.

7.

SUMMARY

Plcnter structure appears in the development of
natural forest temporary only, namely in the young
stadium and in the stadium of destruction in the so
called plenter phase. Exception are the extremly
harsh sites, there is the plenter phase stable.
Therefore the plenter system management and for
it required plenter structure needs that the measurcs
are continuously carried out. lf the uniform, evenaged forest is 1eft over to the natural development ,
its development will pass over the same phases
which are present in the managed forest, but if the
plenter forest is left over to the natural development
it will overgrow on the major part of sites into
umfonn forest. Thatsway it is necessary for keeping
plenter forest to know its structure. To know in detail
the structure of plen ter forest and differences in the
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structure which appear as consequences of different
sites and different trees composition, the analysis
on 12 sample plats (size 30 x 30 m) was carried
out. The sample plats were set up systematically in
cluster. On this way the fusion (pooling) of plots
was possible. Sucb experiment design served for
establishing the minimum size of plot, on which
the p1enter equilibrium is attained.
Six plats were located in Ortnek (Mala gora,
Kočevje) there where the parent mateiial is siliceous
.sandstone, the sites are overgrown with natural plant
communities which are classified in the syntaxon
unit Bazzanio-Abietetwn, in the forest composition
are prevailed silver fir and Norway spruce with a
very low portion of common beech and rowan. The
next six plots were set up in Pasje jame (Draga,
Kočevje) , the parent material is limestone and sites
are overgrown by plant communities which are
placed in the syntaxon unit Omphalodo-Fagetum
festucetosum. The most important information
about structure and growth characteristics which
are obtained by analysis are following:
l. Standing volume. On the plats in Ortnek
prevail Norway spruce and silver fir with a portion
of 96,4% . The standing volume (growing stock)
ranges from 493 to 708 m)/ha. Coefficient of
variation is CV%= 13,4. On the plats in Pasje jame
the common beech participates with the 39,4%, the
rest is left silver fir and N01·way spruce. The
standing volume ranges from 280 up to 446 m-1/ha.
According to standing volume the plats are
homogenous. In the average the standing volume
in Pasje jame is less and amounts only 62% of them
which is in Ortnek. This is the consequence of hu·ger
portion of common beech, less fertility and different
silvicultural measures.
2. Social structure. The number of trees
which are higher than 50 cm is in Ortnek 3.763;
88,6% of them are in waiting phase, they are called
as "waiters", and they are situated in lower social
standing. 5% of trees have light from above and
they are suppressed from sides. These trees are
called as " sprinters". And 6,4% of trees are in the
upper social standing, they are called as "winners".
Coefficient of variation amounts CV% = 27,7%.
The number of trees on plots in Ortnek ranges from
2.678 to 5.544 trees per ha. In the plats in Pasja
jama the number of trees ranges from 2.111 to 3.822
trees, in average 3.137. 85% of them are waiters,
10% sprinters and 5% winners; CV%= 18%. Lower
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standing volume in Ortnek has as consequence
higher portion of sprinters. The size of sample plot
9 ares gives us good information about standing
volume, but sampling error by estimation of social
structure with this plot size is to large.
3. Structure according to quality . The
quality was analyzed by trees from 50 to 130 cm
height and by trees with dbh from 20 cm upward.
By trees up to 130 cm height the portion of trees
with good quality varies from 11 o/o to 94% in Pasje
jame and from 0% to 100% in Ortnek.
The quality of beech trees is lower than by fir
and spruce.
The analysis of trees, which have dbh more than
20 cm gives us following shares of quality classes:
Quality class
Ortnek
~asje

jame

A
3,2%
13,8%

B
38,3%
25,5%

C
27,0%

D
31,6%

19,4%

41,3%

The location Pasje jame is outstanding, because
the portion of A class is 13,8%, but this amount
should be conected and lessened on 8,5%, because
the part of trunks by beech which had the logs for
peeling (L) have been arrayed to A class quality
(logs for veneer) . On the standing trees is not
possible to distinguish between logs for venecr and
logs for peeling. The portion of wood of D class is
higher in Pasje jame because there prevails the
common beech. The portion of A class in Pasje
jame is higher because of the spruce, which has in
some trees wood of the highest quality i.e. wood
for producing musical instruments.
4. Equilibrium. The equilibrium has been
tested by Liocourt sequence, relations among
number of trees inside the diameter classes
A : B : C (7 ::; A :s 25 cm; 26 :S B :s 49 cm;
50 cm :S C) according to Mitscherlich and relations
among standing volume inside the dbh classes
A : B : C ( 10 :S A :S 29 cm; 30 :S B :S 49 cm;
50 cm :S C).
The comparisons between real diameter (dbh)
frequency distribution and adjusted Uocourt
distribution shows that the all (6) sample plats
together in Pasje jame could be considcred as a
sample which has been takeo from population
which has such dbh djstribution as theoretical
Liocourt sequence (X~ak.< X~ab). In Ortnek the
hypothesis that real dbh distribution is equal to
Liocourt distribution was rejec ted (X~a~c.>> Xt~b) ..

!o

1
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test the hypothesis that the plenter forest is in the
equilibrium by means with the Liocourt sequence,
the sample plot size should be 0,54 ha and more.
The test of equilibrium by means with
Mitscherlich's required number of trees in the
enlarged diameter classes shows, that the sample
plats No 3,5 and 6 in Ortnek and their pooling do
not function as a plenter forest in the eguilibrium.
The other plats in Ortnek and all of the plats in
Pasje jame have appropriate number of trees in the
classes B and C and to much trees in the diameter
class A ( 7 - 25 cm).
The test of the equilib1i.um by means with portions
of standing volume in the A, B and C diameter classes
according to the model shows that in Pasje jame the
relation A : B : C should be 20 : 35 : 45 the real
portion in the class A is 18,6%. In Ortnek the relation
among A : B : C should be 20 : 40 : 40 but the real
portion in the class A is 9,7% only.
For statement if the given forest will work as
plenter forest or not, is not enough that structural
characteristics and parameters have values, which
are significant for theoretical models in equilibrium,
because it js known, that the plenter forest has on
the same site more equilib1ium states which pass
over one after another. Deciding is the assessment
if the forest has enough waiters (the trees in the
lower social standing) of good vitality and quality
and if the st:ructure of forest makes it suitable that
the trees which are in the lower social standing
ingrowth to higher social standings i.e. in the
sprinters (the trees in the middle social standing)
and winners (the trees in the upper social standing).
Plenter forest is a dynamic complex system which
can not by illustrated by the static models such as
are Liocourt sequences, ideal proportions according
to number of trees in dbh classes or ideal proportion
according the growing stock etc.
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Obravnavanje prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem

načrtovanju

Treannent of selection forests in forest management plann ing
Andrej BONČINA * , Tomaž DEVJAK**
Izvleček

Bončina, A., Devjak T. : OBRAVNAVANJE PREBIRALNIH GOZDOV V GOZDNOGOSPODARSKEM NAČRTOVANJU.

Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 53. Prevod v angleščino: A. Bončina.
Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Avtorja na podlagi pregleda literature in analiziranih primerov p1ikazujeta obravnavo prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem
načrtovanju. Prebiralne sestoje je potrebno obravnavali kot poseben sestojni tip, glavni k.rite1iji so zgradba, socialni vzpon in
prebiranje kot način dela. P1i analizi stanja hkrati analiziramo več informacij hkrati, najpomembnejše so debelinska struktura
sesrojev. lesna zaloga in njena debelinska struklura, volumenskj prirastek, drevesna sestava, zasnova in negovanost. vitalnost in
poškodovanost, pomladek. Odločitev za prebiranje mora biti argumentirana: prebiral no gospodmjenje je snuselno takrat, kadar
je to optimalen način za doseganje ciljev gospodrujenja v danih razmerah. Zato na odločitev za prebiranje vplivajo ( 1) rastiščne
razmere, (2) sedanja sestava in struktura gozdnih sestojev ter ~ih.ove razvojne značilnosti, (3) gospodarske in socialne razmere,
(4) cilji gospodarjenja. Pri opredelitvi gozdnogojitvenega cilja za prebiralne gozdove upoštevamo(\) gozdnogospodarske cilje
(funkcije gozda) in (2) razvojne značilnosti gozdnih sestojev v danih rastiščnih razmerah . Načrtovanje v prebiralnem gozdu naj
temelji na kontroli: pomembno izhodišče je torej presoja dosedanjega razvoja prebiralnih gozdov (struktura, funkcioniranje)
glede na izvedene ukrepe. Odloči tve za prihodnje gospodmjenje (gojitven! cilj, smernice, etat, gojitvena dela) so zato le ))korekcija«
dosedanjega načrta - glede na pridobljene izkušnje, morebitne spremembe v strukturi sestojev, spremenjene zahteve do gozda
itd. V prispevku je problematika načrtovanja prikazana na primeru prebiralnih gozdov v gospodarski enoti Draga.
Ključne besede: prebiralno gospodarjenje, gozdnogospodarsko načrtovanje, analiza stanja, gozdnogojitveni cilj, gojitvene
smernice, gospodarski razred, Abieti-Fagetum.
Abstract
A., Devjak, T. : TREATMENT OF SELECTION FORESTS IN FOREST MANAGEMENT PLANNING. Gozdarski
vestnik, Vol. 60/2002, No . 7-8. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 53. Translated into English by A.
Bončina. English language editing by Jana Oštir.
The article discusses treatmenl of selection foresL~ in forest management planning, based on relevant literature and analysed cases.
Selection forest should be registered as a distinct stand type in forest inventory; the main c1iteria for this categorisation are the
tollowing: stand structure, social st:ructure and the selection (uneven-aged) silvicultural method. When analysjng and controlling
selection forests, severa! different stand parameters have to be taken into account simultaneously: diameter st:ructure. distribution of
growing stock per diameter classes. number of trees in the smallest diameter class considered, natural regeneration, tree species
composition, vitality, growing stock and incremenl, quality, etc. The decision for the selection silvicullural method should be
argued; it is suitable when it presents an optima! way to realise management objectives in particular conditions. The following
criteria are of importance for the decision: (1) site conditions, (2) cunent stand structure and its devclopmental characteJistics, (3)
economic and social circumstances, (4) management goals. When defining silvicullural goals for selection forests ( 1) management
goals and (2) characteristics of st and development should be taken into account. Planning in selection forests should be based on the
control method: analysis and assessment of stand development considering forest management up to now is an important starting
point for a new plan . Planning decisions for future management (goa] s, measures, directives, allowable cut, etc.) should be understood
as "corrections" of the previous plan- in the light of new experience, changes in stand structure and changes in demands towards
foresLs. Fir-beech selection forests in the Draga forest management unit are analysed as a case study.
Key words: selection forest management, forest management planning, assessment of stand structure, silvicuhural goals.
silvicultural guidelines, management class, Abieti-Fogetum.
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UVOD
INTRODUCTION

Prebiralno gospodmjenje ima v Sloveniji dolgo in
bogato tradicijo (HUFNAGL 1892, 1895; TREGUBOV 1ČOKL 1957; POGAČNIK 1947), kijo lahko
razdelimo v dve različni, vendar med seboj povezani
veji. Prvo predstavlja urejeno prebiralno gospodarjenje, ki sta ga v veleposestniške gozdove visokega
Krasa uvedla najprej Hufnagl in za njim še
GozdV 60 (2002) 7-9

Schollmayer (1906). Drugo veja pa ima korenine v
tradicionalni rabi gozdov, za katero nimamo veliko
zgodovinskih virov, kasneje je doživela razmah kot
izkustvena metoda v zasebnih (kmečkih) gozdovih,
posebno celkih Pohorja in Zgornje Savinjske doline.
*doc. dr. A. B. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, Biotehniška fakulteta, UL, Večna pot 83, Ljubljana
**T. D. univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Kočevje
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Največkrat jo imenujemo »kmečko prebiranje«,
gozdove pa »kmečke prebiralne gozdove« (CENČIČ 2000, SGERM 1991 ). Odnos do prebiranje in
prebiralnih gozdov se je na Slovenskem podobno
spreminjal kot v Evropi. Če nekoliko prilagodimo
Schi.itzovo ponazoritev odnosa do prebiranja in
prebiralnih gozdov (SCHOTZ 2001), potem lahko
prepoznamo naslednja tipična obdobja prebiral nega
gospodarjenja v Slovenijj:
• začetno obdobje, predvsem na prelomu 19. in
20.stoletja, in uveljavitev prebiralnega gospodarjenja v nekaterih veleposestniških gozdovih
visokega krasa in v nekaterih kmečkih gozdovih
na Pohorju in Zgornji Savinjski dolini;
• obdobje uveljavitve in prevlade prebiralnega
gospodmjenja na Slovenskem po drugi svetovni
vojni;
• obdobje (intenzivnega) opuščanja prebiralnega gospoda1jenja delno že v šestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih letih;
• obdobje ponovnega zanimanja za prebiralno
gospodarjenje v obdobju od devetdesetih let 20.
stoletja do danes.
Razlogov za spreminjanje odnosa do prebiralnega gozda je več (DIACI 1 ROŽENBERGAR
2002), zagotovo pa drži, da je prebiralni gojitveni
sistem v slovenskem prostoru glede na njegove
naravne, družbene in gospodarske razmere
aktualen. Ocena sedanje površine prebiralnih
gozdov v Sloveniji niso povsem zanesljive,
predvsem zaradi načina klasifikacije gozdnih
sestojev in sprememb v gozdarskem informacij skem
sistemu. Gibljejo se od 1% do 5% celotne gozdne
površine (BONČINA 2000; MATIJAŠH: 1 BONČINA 2002; ZGS 2000), vsekakor pa se bodo v
naslednjih letih vrednosti spreminjale, ve1jetno
nekoliko povečale.
Prebiralno gospodatjenje so pogosto vrednotili
zelo emocionalno in subjektivno; nekateri gozdmji
so bili izrazito proti prebiranju, spel drugi izrazito
zanj. Schutz (2001) meni, da ve1jetno nobena tema
v gozdarstvu ni tako razburjala gozdarske strokovne
javnosti kot prav prebiranje. Sedaj je primeren čas,
da presojamo prebiralno gospodarjenje razsodno in
argumentirano, upoštevaje njegove prednosti in
slabosti. Ob ponovnem zanimanju za prebiralno
gospodmjenje se zastavlja vprašanja, kako obravnavati prebiralne gozdove v gozdnogospodarskih
načrtih, kako spremljati razvoj prebiralnih gozdov,
kateri so ključni sestojni parametri za spremljanje
318

in načrtovanje, katere k1iterije je treba presojati, ko
se odločamo za prebiranje itd. Zato bova v
prispevku najprej definirala kriterije za opredelitev
prebiral nih gozdov in se ob tem dotaknila problema
klasifikacije sestojev. Potem bova opisala splošni
koncept spremljave razvoja prebiralnih gozdov in
pri tem opozorila na problematiko uporabnosti
modelov. V nadaljevanju bova definirala ključne
(sestojne) parametre za spremljavo in načrtovanje
v prebiralnih gozdovih in na koncu opredelila
prednosti in slabosti, ki jih moramo upoštevati,
ko se odločamo za prebiranje. Omenjeno vsebino
bova preverjala na izbranem ptimeru prebiralnih
gozdov.

2

METODE DELA IN OBJEKT
RAZISKAVE

2

METHODS OF WORK AND OBJECT
OF RESEARCH

Raziskava temelji na:
• pregledu in študiju obsežne literature;
• analizi gospodarskega razreda prebiralnih
gozdov na rastišču Abieti-Fagetum dinaricum
festucetoswn (GR122) v gozdnogospodarski enoti
(GE) Draga (KOŠIR et al. 2002). V prispevku
namenoma uporabljava starejšo nomenklaturo
gozdnih združb, saj so po njej poimenovani tudi
aktualni gospodarski razredi v GE Draga. Analizirali
smo podatke o strukturi sestojev, ki so zbrani v
gozdarskem informacijskem sistemu Zavoda za
gozdove Slovenije, meritve s stalnih vzorčnih ploskev
v tem razredu (število vzorčnih ploskev, n = !50);
• izkušnjah pri neposrednem delu s prebiral nimi
gozdovi.
GE Draga leži v dinarski fitogeografski regiji,
oziroma v snežniško-risnjaškem distriktu severozahodnega dinarskega podsektorja, ki spada v
zahodnodinarski sektor ilirske province in evrosibirsko-severnoameriške regije (ZUPANČIČ et al.
1995). Nadmorska višina enote je od 500 m do 1255
m. V GE Draga prevladujejo državni gozdovi, saj
zavzemajo 70% celotne gozdne površine. V njih
so pričeli z načrtnim gospodarjenjem konec 19.
stoletja, ko je Hufnagl uvedel prebiralno gospodarjenje (HUFNAGL 1892). Površina gospodarskega razreda GR122 je 921,5l ha. V skupni površini
prevladujejo naslednje združbe: Abieti-Fagetum
GozdV 60 (2002) 7-9
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din. festucerosu.m (53,5 % ), Neckero-Abietetum
( 13,7%), A-F din. mercurialetosum (8,9%) in druge
oblike A-F din. (19,9%). V gospodarski razred so
uvrščeni predvsem državni gozdovi jelke in bukve
na višjih nadmorskih višinah, večjih strminah
( poprečni nagib je 43%) in zelo skalo vi tih tleh, saj
je poprečna pok1itost tal s skalami 31%, s kamenjem
36%, skupaj torej kar 67% površine tal pokrivajo
skale in kamenje. Na apnenem substratu so se
razvila plitva do srednje goloba tla - prevladuje
kompleks rendzin in (plitvih) 1javih pokarbonatnih
tal (Fitoceno]oški elaborat. .. 1965). Značilnost teh
gozdov je ohranjena naravna struktura in sestava
sestojev. Večji kompleksi teh gozdov so na
Mošnjevcu, Debelem vrhu, Sušnem bregu predvsem pa v Pasjih jamah in Medvedjaku . V teh
gozdovih so poleg lesnoproizvodne vloge poudarjene še varovalna funkcija , saj je zaradi
ekstremnosti rastišč kar na 317 ha valorizirana
varovalna funkcija s prvo stopnjo poudarjenosti.
Pomembne so še hidrološka, biotopska (rastišča
divjega petelina, velike zveri) in dediščinska vloga
teh gozdov. V razredu sta dva raziskovalna objekta
za proučevanje dinarskega prebiralnega jelovobukovega gozda (BONČINA 1992; POJE 2001) .

3
3

PREBIRALNI GOZD
IN KLASIFIKACIJA SESTOJEV
THE SELECTION FOREST AND
STAND CLASSIFICATION

Vsakršna klasifikacija sestojev je po svoje predmet
dogovora in kriterijev, ki niso odvisni le od stanja
sestojev, ampak tudi od namena uporabe, merila,
intenzivnosti gospodarjenja itd. Splošni kriteriji
za členitev in klasifikacijo sestojev so horizontal na
in vertikalna struktura sestojev, oblika zmesi ter
drugi sestojni znaki. Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (v nadaljevanju Pravilnik 1998) govori o »razvojnih
fazah oz. zgradbah sestojev«, kar ni najbolj
posrečen termin, saj gre za različne vrste sestojev
glede na njihovo obliko in nastanek. Primernejša
izraza sta zato »Sestojni tipi« ali pa »vrste
sestoj ev« . Pravil nik (1998) omenja deset
»sestojnih tipov«, med njimi pa ni posebej
opredeljen prebiralni gozd, še najbližje mu je
sestojni tip » posamično in šopasto (tudi prebiralni)
raznomerni sestoji«. ZGS je naknadno uvrstil
GozdV 60 (2002) 7-9

načrtovanju

prebiralni sestoj na seznam »sestojnih tipov « kot
enajsti tip.
Pri odločanju, kdaj sestoj omejiti in opisati kot
prebiralni gozd, moramo izhajati iz opredelitve
oziroma osnovnih značilnosti prebiralnega gozda.
Zanj je značilna ( 1) specifična horizontalna in
vertikalna struktura sestojev, saj na majhni površini
uspevajo drevesa različnih višin in debelin. Sestoji
so lahko raznomerni. vendar jih zato še ne moremo
uvrščati med prebiralne, pomemben je namreč še
drugi kriterij, ki opredeljuje razvojne značilnosti
prebiralnega sestaja, to je (2) preraščanje dreves ali
socialni vzpon. K omenjenima kriterijema lahko
dodamo še tretjega, namreč da za prebiralne štejemo
tiste gozdove, v katerih izvajamo (3) prebiranje;
tako lahko med prebiralne uvrstimo tiste gozdove,
ki nimajo povsem ustrezne zgradbe, vendar pa v
njih izvajamo prebiranje oziroma prebiralno
redčenje.

Sestojna zgradba pomembno vpliva na pomlajevanje in potek rasti posameznega drevesa
(SCHUTZ 2001 ). Prav v tem je pomemben razloček
med prebiralnimi sestoji in sestoji pri skupinskopostopnem gospodatjenju (SPG). Rezultat SPG je
lahko različna horizontal na struktura: ( 1) malopovršinska, kjer se mozaično prepletajo deli sestaja
(zaplate), katerih površina ustreza gnezdu (0, l-0,5
ha ali celo 0,05-0,5 ha), ali pa gre za (2) velikopovršinsko raznomerne sestoje, kjer so površine
posameznih elementov horizontalne strukture
(zaplate) večje od 0,5 ha, tako da govorimo že o
mozaiku sestojev. Če pa je površina posameznih
sestojev določene razvojne faze večja od nekaj
deset hektarjev, lahko govorimo o enomernih
sestoj ih.
Čeprav so med opisanima gojitvenima sistemorna velike razlike, pa so v praksi pogoste težave
pri razvrščanju sestojev. Kakšna je torej meja med
skupinskim prebiralnim gospodarjenjem in
(malopovršinskim) SPG. Schi.itz (2001) predlaga,
da lahko v skupinsko prebiralno gospodarjenje
uvrstimo sestoje, kjer drevje z enomerno zgradbo
v strehi sestaja ne presega površine desetih arov.
Predlagamo, da naj bo lO arov dejansko zgornja
meja, če gre le za nekaj enomernih skupin drevja v
prebiralnem gozdu. Sicer je kot kriterij bolj
primerna nekoliko manjša površina (5 ar), posebno
če so takšne površine skupin enomernega drevja
bolj pogoste. Posamezno odraslo drevo zastira v
prebiralnem gozdu 50 do 125 m~, kar pomeni, da
319

Benčina ,

A. in Devjak , T.: Obravnavanje prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem

gre pri površini 1O arov za skupino osmih do
dvajsetih odraslih dreves. pri povr.~in 5 ar pa za
skupino štirih do desetih odraslih dreves. To so
seveda le okvirne vrednosti, saj se mora urejevalec
sam zavestno odločiti za sestojni tip tudi glede na
prihodnje gospodarjenje (prebiranje) v takšnih
sestoj ih.
Za dinarske jelovo-bukove gozdove je po naravi
značilna izrazila vertikalna in horizontalna
diferenciacija scstojne zgradbe. Ta se mozaično
spreminja na majhnih površinah, kjer se deli s
prebiralno zgradbo izmenjujejo s skupinami, gnezdi
ali celo sestoji enomernega drevja. Zato je prav, da
pri urejanju gozdov v istem odseku evidentiramo
in opišemo tako prebiralne kot raznomerne sestoje;
govorimo lahko le o odsekih s pretežno prebiralno
zgradbo, v katerih bomo predvsem prebirati, m,anj
pa (vendar tudi) gospodarili po načelih SPG in pa
o odsekih s sestoji s preležno skupinsko-raznomerna zgradbo. V vsakem primeru je treba vse
sestojne posebnosti upoštevati pri detajlnem
načrtovanju.

Analizirani primer prebiralnih gozdov (GR122)
v GE Draga kaže, da v skupni površini prevladujejo
prebiralni gozdovi (78% celotne površine), prisotni
pa so tudi enomerni sestoji različnih razvojnih faz
ter malopovršinsko-raznomerni sestoji.

4

KONCEPT SPREMLJANJA
IN NAČRTOVANJA
V PREBIRALNIH GOZDOVIH

4

THE CONCEPT OF CONTROL
AND PLANNING IN SELECTION

FORESTS
1

'
<

Za načrtovanje in gospodarjenje v prebiJalnem gozdu
potrebujemo ustrezne informacije. Uporabna vrednost
infonnacij se odraža v celotnem načrtovalnem procesu
(GAŠPERŠIČ 1995) - od analize stanja ter dosedanjega razvoja in gospodarjenja z gozdovi, do
opredelitve ciljev in ukrepov za prihodnje ravnanje.
V nadaljevanju se bomo v zvezi s prebiralnimi gozdovi
omejili predvsem na tri ključne faze načrtovalnega
procesa, in sicer analizo stanja, opredelitev ciljev in
načrtovanje prihodnjega ravnanja.

4. 1 Analiza stanja
4. 1 Analysis of current state
1

Nekateri predlogi za spremljavo in načrtovanje v
prebiralnih gozdovih so bili že zapisani (BONČINA
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2000). Sestavni dcl načrtovalne faze analiza stanja
je tudi preve1janje trajnosti, v primeru gospodarskih
razredov pa lahko govorimo o gozdnogojitveni
analizi stanja (prebiralnih) gozdov. Takšna analiza
lahko temelji na dveh različnih pristopih, in sicer:
• primerjava dejanskih vrednosti izbranih
sestojnih parametrov z referenčnimi .
• spremljanje razvoja prebiralnih gozdov s
pomočjo izbranih sestojnih parametrov.
Pomembno je, da v gozdarskem načrtovanju
uporabimo oba pristopa hkrati, pri tem pa damo
veliko večji pomen drugemu pristopu.

4. l. 1 Referenčne vrednosti
4. 1. l Reference values
Referenčne vrednostmi so lahko (BONČINA 2000,
2002)
• idealne (optimalne, normalne) vrednosti;
• mejne (kritične, minimalne, maksimalne)
vrednosti izbranih scstojnih parametrov, ki še
zagotavljajo nemoteno funkcioniranje prebiralnih
.sestojev na določenem rastišču:
• normativne vrednosti (npr. dopustna poškodovanost pomladka).

Najbolje je, da referenčne vrednosti za različne
sestojne parametre prebiralnega gozda ugotovimo
na osnovi analize izbranih objektov in spremljave
razvoja gozdov in gospoda1jcnja. Formalen način
določanja referenčnih vrednosti, na primer Klepac
(1961, 1997), ni primeren. Za referenčne objekte
lahko izberemo sestoje, za katere vemo, da v njih
že daljše obdobje izvajamo prebiranje, gozdovi
nemoteno funkcionirajo in imajo ustrezno prebiralno strukturo. Najbolje je, da je takšen referenčni
objekt celoten odsek, kar omogoča analizo
dosedanjega razvoja sestojev s pomočjo gozdarskih
evidenc in starih gozdnogospodarskih načrtov.
Izmerjene vrednosti dopolnjujemo na podlagi
spremljave razvoja gozdov in gospodarjenja. V
okviru raziskovalnega projekta lA-3184 Prebiralni
gozdovi v Sloveniji: razširjenost, struktura,
načrtovanje in gospodarjenje smo že analizirali
nekaj referenčnih objektov v jelovo-bukovih
gozdovih in v jelovjih na kislih tleh (BONČINA
1992; DOLINAR 2002; KOTAR 2002: KUNSTEK
2002; POJE 2001; SKLEDAR 2002)
Primerjava dejanskih vrednostih sestojnih
parametrov z referenčnimi je piipomoček pri analizi
stanja, primerjava je koristna v pojasnjevalne
GozdV 60 (2002) 7-9
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na mene. Referenčne vrednosti so okvirne in
o rientacijske, zato naj bo primerjava stanja
prebiralnih gozdov z referenčnimi vrednostmi
i zhodišče za dobre gojitvene odločitve.
4. 1. 2 Kontrola
4. l. 2 Control

z ana li zo

izbranih sestoj nih parametrov spoznavamo razvojne značilnosti prebiralnega gozda,
uspešnost izvedenih ukrepov, pa tudi razvojne
tendence v strukturi in sestavi . Pri tem je koristno,
da meJjene vrednosti izbranih parametrov dopolnjujemo z opažanji in drugimi mehkimi informacijami. Z analizo razvoja gozdov in gospodarjenja pridobimo izkušnje, ki jih vgradimo v
pr ihodnje ravnanje z gozdovi . Gospodarjenja
spremljamo tako, da evidentiramo posek in
gojitvena dela, spremembo strukture sestojev pa
ugotavljamo predvsem s pe1iodičnimi inventurami
in pri tem presojamo, ali so spremembe ustrezne
ali neustrezne.

4. 2 Pomembne informacije
za spremljanje in načrtovanje
v prebiralnih gozdovih
4. 2 Information relevant to control and
planning in selection forests
Za spremljavo in načrtovanje so pomembne
informacije o sestojnih parametrih, ki so ključni za
funkcioniranje prebiral nega gozda; pri analizi stanja
jih lahko uporabimo za oba omenjena postopka
(pog!. 4.1.1 in 4.1.2). Pomembno je, da presojamo
spremembe različnih parametrov hkrati, saj
obstajajo med njimi korelacije. Za spremljanje in
na č rtovanje v prebiralnih gozdovih so najbolj
pomembne naslednje informacije: debelinska
str uktura, število dreves v najtanjši merjeni
ucbelinski stopnji, lesna zaloga in njena debelinska
struktura, drevesna sestava, pomlajevanje, prirastek,
viLalnost in poškodovanost, kvaliteta, sestojne
znsnove ter nekatere druge informacije.
4. 2. 1 Debelinska struktura
4. 2. 1 Diameter distribution
V časih je načrtovanje v prebiral nih gozdovih
temeljito na togi in shematski prime1javi dejanske
debelinske strukture sestojev z idealno (optimalno,
ravnotežno, normalno) debelinsko strukturo ali
GozdV 60 (2002) 7-9

»normala «. Debelinska struktura sestaja, ki jo
prikažemo s številom dreves po debelinskih
stopnjah, ostaja še vedno ena izmed ključnih
informacij , vendar pa ne edina. Dejanske vrednosti
lahko plimeijamo z referenčno debelinsko strukturo, vendar je veliko bolj informativno , da
presojamo spreminjanje debelinske strukture po
desetletjih, saj nam takšen pristop omogoča
podroben vpogled v razvojne značilnosti prebiralnih
gozdov. Nekatere raziskave razvoja gozdov v
zadnjem stoletju kažejo na velike spremembe v
debelinski strukturi sestojev ali pa v debelinski
strukturi posameznih drevesnih vrst (GAŠPERŠIČ
1967; CENČIČ 2000).
Na določenem rastišču ni možne le ena »idealna« debelinska struktura, saj je le-ta poleg rastišča
odvisna tudi od drevesne sestave in ciljev gospodarjenja (SCHUTZ 2001; BON ČINA 1992).
Mitscherlich (1952) je to množico različnih možnih
stacionarnih stanj prikazal z možnimi razme1ji med
tremi debelinski razredi (glej tudi KOTAR 2002).
Eden od poznanih izkustvenih načinov določitve
»ravnotežne debelinske strukture« je Schtitzov
model, ki izhaja iz naslednjih predpostavk
(SCHUTZ 2001):
• v določenem času mora v določeno debelinsko
stopnjo (i) vrasti enako število dreves, kot jih v tem
obdobju v tej stopnji posekama, oziroma je preraste
v naslednjo debelinsko stopnjo:

n

P,

e;

število dreves v posamezni debelinski stopnji,
debelinske stopnje,
intenzivnost preraščanja - odstotek dreves
določene debelinske stopnje, ki v obdobju
enega leta prerastejo v večjo debelinsko
stopnjo,
letni posek dreves v odstotku od celotnega
števila dreves te debelinske stopnje,

• za nemoteno funkcioniranje prebiralnega
gozda je potrebno ustrezno število najtanjših dreves,
ki jih še merimo. Število je v korelaciji z višino
lesne zaloge;
• posek je enak prirastku.
Model lahko uporabimo za določitev ravnotežne
debelinske strukture (glej BONČINA 2000;
CENČIČ 2000; KOTAR 2002) lahko pa tudi za
napovedovanje prihodnje strukture prebiralnega
321
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o:-~1cnjen

model za »ravnotežno«
debeli nsko slrukluro določene pomanjkljivosti
rB ACHOPEN 1999; HANEWINKEL 1999);
i?.p G'>i·avimo lahko predvsem naslednje:
(l ) dt11očitev takšne krivulje je smiselna za
p1e(liralne gozdove, ki so ?.e tako ali tako blizu
':. ~·a ·vnotežja« in se v zadnjih desetletjih niso
b1s tveno spreminjali, (2) poznati je treba priraščanje
di·e'.·es v debelina po debelinskih stopnjah ter imeti
;!Ci.Lančno evidenco poseka po debelinskih stopnjah
vsaj za nekaj preteklih desetletij, (3) za izračun
m.odcla moramo izkustveno določiti število dreves
;· najtanjši metjcni debelinski stopnji, od katerega
j~ močno odvisen celotni izračun modela.
Iz preglednice 1 je razviden pribitek dreves v
~:sdmi in osmi stopnji, kar je povsem ustrezno La
i\Htkcioniranje prebiralnega gozda. Podatki
;Jakazujejo , da se bukev uspešno pomlajuje in
intenzivno vrašča , saj je njeno število v tretji
debelinski stopnji največje . Uspešno se uveljavljala
~ uc i jelka in smreka, ki sta nosilki vrednostne
produkcije. Druge vrste so v razmerah prebiralnega
go.,~da manj uspešne, pojavljajo se pretežno v vrzelih
<l.li pa se uveljavljajo v primeru skupinskega
pn:biran ja.
Debelinska struktura sestoje~' po drevesnih
iil:~wh je osnovna informaciji o strukturi sestojev;
~: l . poredno prikazovanje debel inske strukture
P riJY1er : GR 122 v GE Draga: najbolje nakazuje
Preglednica l : Debelinska

~rruktura

razvojne značilnosti sestojev, zato moramo podatke
o debelinski strukturi sestojev ustrezno arhivirati
na ravni enote, gospodarskih razredov in tudi nižjih
ravneh, če je to mogoče.

4. 2. 2 Število dreves v najtanjši merjeni
debelinski stopnji
4. 2. 2 Number of trees jn the smallest diameter
class considered
Število dreves v tretji debelinski stopnJI Je
pomemben indikator funkcioniranja prebiralnega
gozda. Število dreves je odvisno od lesne zaloge
sestaja; če je ta večja, je število dreves v tretji
debelinski stopnji manjše, in obratno. Schlitz (2001)
je ugotavljal korelacije med lesno zalogo in
številom dreves v najtanjši merjeni debelinski
stopnji, pri čemer se zastavlja vprašanje, če je
upravičena uporaba linearne regresije za prikazovanje odvisnosti števila tankih dreves od
zaloge.
Dejansko število dreves te stopnje lahko
primerjamo z optimalnim ali pa celo določimo
krHično vrednost, torej tisto minimalno vrednost
najtanjših dreves, ki še zagotavlja funkcioniranje
prebiralnega gozda . Pogosto nam več pove
primerjava sedanjega števila dreves s številom pred
desetimi, dvajsetimi leti itd. Pomembno je, da
dovolj zgodaj opazimo kritične spremembe v
debelinski strukturi sestaja, da lahko pravočasno

sesrojcv (število na hektar) po drevesnih vrstah v GRl22
s/and.~ in the forest type Abieti-Fagetum festucetosum in the Draga

Tohle 1: Diwneter distribution (Niha) of sefection
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__Js~e~-. Smreka Gorski javor Gorski brest Lipovec
Skupaj
24,3
52,9
lJA
3,3
1,7
o,o
93,6
21 ,2
42,9
10,0
2,4
1,2
0,6
78,2
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8,2
7,9

4,8
4,3
4,6
3,3
4,4

1,8
2,5
2.3
1,5
0,5

0,5
0,6
0.2
0,3
0,0

0,0
0,0
o,o
0,0
0,0

36,2
24,5
26.0
21,6
19,0
-6-,5---+-~3-,7--+---o-.s---+--o-,2---\--o'-.~--+---1-7-,1__,
2,1
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3,4
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3,0
127,7

1,5
0,8
0,1
0,5
183,7

2,0
0,7
1,6
0,9
61,0

0,0
0,0
0,0
0,0
18,2

0,0
O,l
0,0
0,0
5,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,7

8,1
5,0
4,0
4,3
396,7
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!!Ojitveno ukrepamo. Poleg skupnega šlcvila dreves
pome111bno število posamc1.nih drc\'csnih vrst
-(npr. jelke) v rej debelinski stopnji .
v GR 122 je v tretji debelinski stopnji 9-:J. dreves
(preglednica 1). žal pa ni na razpolago podatkov za
pretekla desetletj<L Za primerjavo poglejmo še
število dreves v drugih oojcktih: najprej v jclovobukovih prebiral nih goJdtwih . V Pasjih jamah (GE
Dra!::!.<\. odd .64) smo c\·identirali 128 dreves
(80NČINA 1994L KOTAR (2002) je v istem
rcvirju (GE Draga. odeL 51 l evidentirul 120 dreves,
v objektu Sihirija je 1IJ dreves (POJE 2001), v
gos 1~odarskem razredu prchiralnih gozdov na
ra ~tišču Abieti-Fngetunr typicwn v GE Draga 115,
v go.-.podarskem razredu prcbiralnih gozdov na
ra~tišču Abieti-Fagetumfestucewsum v sosednji GE
Cirčaricc 78 (ANDOLJŠEK et al. 1995). za
prime•javo v pragozdu Rajhenav je le 40 takšnih
drLVCS (BONCINA 1999). V acidofilnih jelovjih se
te vrednos ti gibljejo od 95 v GE Lehen (CENČIČ
2000). 98 jih je v Ornteku (KOTAR 2002), 94 v
ohjcktu Lazar (DOLINAR 2002). 133 v objektu
Smolarjevo v Lehnu (KUNSTEK 2002). V GE
Grčarice so vrednosti nekoliko nizke (78 dreves),
1.ato lahko trdimo, daje okvirno število dreves tretje
debelinske stopnje nekje med 90 in 135, odvisno
od lesne zaloge, rastišča pa tudi drevesne sestave.

fe

4. 2. 3 Lesna zaloga in njena debelinska struktura
4. 2. 3 Growing stock and its d.b.h. structure

r.esna zaloga je odvisna od rastišč nih razmer,
drevesne sestave in ciljev gospodarjenja, ki vplivajo
na določitev drevesne sestave in ciljnih premerov.
Listavci zasedejo večji rastni prostor kot iglavci
enakega prsnega premera, kar pomeni, da naj bo
lesna zaloga prebiralnega gozda nižja ob večjem

načrtovanju

deležu bukve. Nernoteno delovanje ptebiralnega
gozda z visoko lesno zalogo je možno le v primeru
večjega ciljnega premera oziroma večjega deleža
debelega drevja (BONČINA 1994; MITSCHERLICH 1952; SCHUTZ 2001).
Lesna zaloga po debelinskih razredih (treh alj
petih) in običajno ločeno za iglavce in listavec je
pogost način prikazovanja strukture prebiralnih
gozdov. To je manj podrobna informacija kot
debelinska struktura sestojev (število dreves po
debelinskih stopnjah), hkrati pa je že izvedena, saj
nanjo vpliva tudi izbira tarif. Vendar so za analizo
razvoja prebiralnih gozdov v nekaterih starejših
gozdnogospodarskih načrtih na voljo le podatki o
debelinski struktmi lesne zaloge.
Su·ukturo lesne zaloge lahko zgolj spremljamo
in presojamo spremembe glede na izvedene ukrepe
v preteklosti ali pa jo primerjamo z modelnimi
vrednostmi . Kakšna naj bila modelna (»ravnotežna«) lesna zaloga in njena modelna struktura, je
težko določiti in prav tako težko neposredno
primc1jati z drugimi raziskavami v Srednji Evropi ,
saj uporabljajo drugačne debelinske razrede, hkrati
pa so rastiščne razmere drugačne. Zanimivo je, da
Schiitz (2001) zagovarja sorazmerno nizke
optimalne lesne zaloge. Če se omejimo samo na
prebiralnc gozdove, primerljive z našimi, potem so
srednje vrednosti optimalnih lesnih zalog odvisno
od rastiščnih razmer v intervalu od 250 do 450 m.1f
ba, imervalne vrednosti so lahko še nižje oziroma
višje (SCHUTZ 2001). Kenk (1997) za jelovosmrekove prebiralne gozdove omenja lesno zalogo
od 350 do 450 m 3/ha, višjo na bolj rodovitnih in
nižjo na manj rodovitnih rastiščih. Poprečna lesna
zaloga v švicarskih raziskovalnih objektih za
prebiralni gozd, zasnovanih pred devetdesetimi leti,

Prcg lc clnica 2: Debelinska struktura lesne zaloge v gospodarskem razredu GRl22 ter primerljivih objektih
Tahlc ~ : Diameter distribution (N/ha) of selection stands in rhe forest type Abieti-Fagetum festucetu.wm (the Draga
fores1ry unit) and some comparable research sites
Debelinski razred
A
B

c
Skupaj (%)
Skupaj (m 3/ha)

Iglavci
Il

28
61
100
234

Gospod. razred GR122
Listavci
Skupaj

21
46
33
100
143

15
35
50
100
376

Model*

20
35
45
100
390

l
21
48

31
100
390

Drugi objekti
2
3

14
34
52
100
397

14
42
44
100
396

4
13

38
49

!OO
500

Objekti in viri: * KOTAR (2002), 1 = GR162 v GE Draga, 2 = Sibirija (POJE 2001), 3 =Grčarice
(ANDOLJŠEK et al. 1995), 4 =Pasje jame (odd. 64) v GE Draga (BONČINA 1992)
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znaša 457 m J/ha na »produktivnih rastiščih«
(prevladujeta Bazzanio-Abietetum in AbietiFagetwn). v altimontanskem pasu pa 362 m ' /ha
(ZINGG et al. 1997). Pri prvih je delež debelega
drevja (d.b.h . ~ 52 cm) 51%, pri drugih pa 19%
(ibid). Z našim objektom je še najbolj primerljiva
simulacija višine jn strukture lesne zaloge zajelovobukove gozdove na rastišču Abieti-Fogetum
festucetoswn v Couvetu (SCHUTZ 2001) za
različne ciljne premere; pri ciljnem premeru 90 cm
je lesna zaloga 325 sv/ha, delež debelega drevja
(b.h.d.>55 cm) pa je 40 % celotne zaloge. To je
povsem primerljivo z GR122 v GE Draga, kjer
znaša lesna zaloga 376 m 1/ha (preglednica 2), delež
debelega drevja (b.h.d .>55 cm) pa predstavlja 38%
celotne zaloge. V GR 122 je bila lesna zaloga
ocenjena na stalnih vzorčnih ploskvah (mreža 250
x 250 m), vrednost vzorčne napake znaša 6 % . V
debelinski struktuti lesne zaloge je očitna velika
razlika med iglavci in listavci, kar pa je po svoje
upravičeno; kvaliteta bukve se z naraščajočimi
dimenzijami dreves poslabšuje. Kotar (2002) je na
podlagi raziskave sestojev na šestih ploskvah na
rastišču Abieti-Fagetum festucetosum v Dragi
določil modelno razmerje lesne zaloge po
razširjenih debelinskih razredih, ki znaša: A (20% ),
B (35%) inC (45%) . Primetjava dejanskih vrednosti
z referenčnimi torej nakazuje nekoliko visok delež
zelo debelega drevja v GR 122, kar se odraža v
nekoliko manjšem deležu tanjšega drevja (A
razred) . Noben model seveda ni apriori pravilen;
primerjava in pojasnjevanje odstopanj pa prispeva
k razumevanju prebiralnega gozda.

4. 2. 4 Drevesna sestava
4. 2. 4 Tree species composition
Smiselnost in upravičenost prebiranja je pogojena
z drevesne sestava. Za prebiranje so pomembne
naslednje lastnosti drevesnih vrst: sencozdržnost,
aksialna rast, naravna tendenca k diferenciaciji. Za
mešane prebiral ne sestoje je aktualna »družlj ivost
vrst « (SCHUTZ 2001) in poznavanje njihovih
medsebojnih odnosov, na primer alelopatija, vpliv
na prirastek, kvaliteto ali pomlajevanje (glej
GAŠPERŠIČ 1974). Jelka in smreka sta primerni
vrsti za prebiranje (SCHUTZ 2001) . Za slovenske
razmere je ·predvsem aktualno vprašanje gojenja
bukve v prebiralnem gozdu; zanjo tradicionalno
velja, da v čistih sestojih ni primerna za prebiranje,
324
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v senci je njena rast plagiotropična (SCHUTZ
2001 ). Če bukev individualno uspeva v srednjem
položaju prebiralnega gozda, potem razvije široko
in pogosto zelo asimeLrično krošnjo z debelimi
vejami (BONČTNA 1992). Pri enako velikem
premeru je njena krošnja tudi dvakrat večja kot pri
jelki ali smreki. Pri enako veliki krošnji pa iglavci
dosegajo 4-5 krat večji prirastek, če upoštevamo
pa vrednostni prirastek, potem gre za 5-lO krat večja
vrednost (SCHUTZ 2001 ). Bukev je zato manj
primerna za prebiranje; v prebiralnem gozdu jo je
smiselno gojiti vsaj v skupinah ali gnezdih, medtem
ko je prebiranje bolj aktualno za gojenje posamičnih
iglavcev med bukvamL
V analiziranem gospodarskem razredu (GR 122
v GE Draga) so deleži drevesnih vrst v skupni lesni
zalogi naslednji: jelka (43,4 %), bukev (32,9%),
smreka (18 ,7%), gorski javor (2,4 %), gorski brest
ter druge vrste (0, 9%). To so povprečja, vrednosti
deležev drevesnih vrst pa varirajo po odsekih v tem
razredu: jelka (5 do 75 %), bukev (5 do 85%),
smrcka (5 do 51%) in gorski javor in druge vrste (O
do l 0% ). Analiza prisotnosti bukve po posameznih
odsekih tega razreda (n=68, površina je 922 ha)
kaže, da je na 11% celotne površine delež bukve v
lesni zalogi v intervalu od 0-24%, na 88% površine
je delež bukve v intervalu od 25 do 29% lesne
zaloge in Je 1% celotne površine ima delež bukve,
ki je enak ali večji od 50 % lesne zaloge. S
povečevanjem deleža listavcev se po mnenju
avtorjev tega članka zmanjšuje primernost prehiranja kot glavnega gojitvenega sistema v dinarskih
jelovo-bukovih gozdovih. saj postajajo elementi
skupinsko-postopnega gospodatjenja primernejši.
Kakršnokoli mejno vrednost- deleža iglavcev oz.
listavcev v lesni zalogi -je težko določiti. Podatki
z referenčnih objektov pa kažejo, da je v vseh
dinarskih prebiral nih gozdovih, ki smo jih do sedaj
analizirali, delež iglavcev vsaj 60% oziroma delež
bukve je nekoliko manjši od 40% . To so zgolj
izkustvene in orientacijske vrednosti, ki jih bo treba
v prihodnosti preveriti .
V acidofilnih jelovjih pa ima bukev še bolj
podrejeno vlogo. Njen delež naj ne bi presegel 10%
(KENK 1997) oziroma naj bi dosegel_največ 15%.
Rezultati raziskav prebiralnih gozdov referenčnih
objektih, ki so pretežno locirani na rastišču
Dryopterido-Abietetum in Bazzanio-Abietetwn,
kažejo, daje delež bukve le nekaj odstotkov, v vseh
analiziran ih primerih pa manjši od 1O % lesne

v
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zaloge (CENČIČ 2000; DOLINAR 2001; KUNSTEK 2002: SKLEDAR 2002). Zagotovo pa je, da
se njen delež (zelo) počasi povečuje. Kar nekaj
zgodovinskih virov pa nakazuje možnost, da so bila
sedanj jelovja v preteklosti močno spremenjena,
predvsem paje zanimiva domneva, da so ta rastišča
nekoč poraščati predvsem listavci (CENČIČ 2000:
DOLINAR 2002) . O postopnem povečanju deleža
bukve na teh rastiščih kažejo tudi podatki iz
primerljivih objektov v tujini, eden izmed takšnih so
gozdovi Schwarzwalda (IUFRO-MEETING 2001).
kjer je bila bukev praktično iztrebljena. njen sedanji
delež pa zna~a že 26% in se še povečuje. V plihodnosti
bo tudi pii nas aktualno gojitveno vprašaT\Je, kako
ravnati z vraščajočo bukvijo v teh gozdovih.

4. 2. 5 Prirastek
4. 2. 5 Increment
V začetnem obdobju urejenega prebiralnega
gospodarjenja je bil tekoči volumenski prirastek ena
od ključnih informacij in osnovno merilo za
uspešnost gospodarjenja (BIOLLLEY 1920). Danes
je njegov pomen za načrtovanje omejen, delno
zaradi manjše zanesljivosti njegove ocene posebno za posamezne drevesne vrste. Tekoči
volumenski prirastek je uporabna informacija za
načrtovanje donosov v prebiralnem gozdu, posredno pa kaže tudi na vitalnost drevja. Med višino lesne
zalogo 1n prirastkom je le ohlapna odvisnost;
nekateri ugotavljajo, da se volumenski prirastek z
naraščajočo lesno zalogo povečuje do neke
vrednosti (CENČIČ 2000), nekateri pa ugotavljajo
negativno odvisnost (SCHUTZ 2001 ).

načrtovanju

nemoteno delovanje prebiralnega gozda po
višinskih razredih. V načrtu za GE Draga je ta
informacija nezadostna; na ravni posameznih
gospodarskih razredov je na razpolago le ocena o
razširjenosti in zasnovi pomladka.

4. 2. 7 Vitalnost in poškodovanost
4. 2. 7 Vitality and damages
Slaba vitalnost drevja je lahko omejitveni dejavnik
za izvajanja prebiranja. Zato je informacija o
vitalnosti drevja uporabna, prav tako so koristni
podatki o sanitarni sečnji v prebiralnem gozdu. V
primeru analiziranega gospodarskega razreda
(GR122) preseneča podatek, da je znašal obseg
sanitarne sečnje, predvsem zaradi sušenja jelke. v
preteklem desetletju kar 42% celotnega poseka.
zaradi česar je bil posek precej večji od načrtovanega etata. Podatki o popisu osutosti krošenj
za leto 2000 (GOZDIS 2000) kažejo, da je
povprečna osutost jelke v kočevskem gozdnogospodarskem območju 39%, kar je nad slovenskim
povprečjem; znotraj območja je stopnja osutosti
največja prav v GE Draga.
Stopnja poškodovanosti zaradi poseka in spravila
je med vsemi gospodarskimi razredi v GE Draga
največja prav v GR122: saj je 11,5 % vsega drevja
poškodovanega, najbolj pogoste so poškodbe debla
in koreničnika . Razlaga je delno v veliki starosti
dreves, predvsem pa v velikih dimenzijah drevja,
ki skupaj z ekstremnimi rastiščnimi razmerami
vplivajo na zahtevnost poseka in spravila.

4. 2. 8 Kvaliteta
4. 2. 8 Wood quality

4. 2. 6 Pomlajevanje
4. 2. 6 Natural regeneration
Kontinuirano pomlajevanje je ena od zahtev za
nemoteno funkcioniranje prebiralnega gozda, zato
potrebujemo informacije o pomladku, in sicer
njegovi razširjenosti in gostoti , sestavi, poškodovanosti in višinski strukturi. Če nimamo
me1jenih vrednosti s ploskev za analizo pomladka,
si lahko pomagamo z ocenami iz opisov sestojev
(opisov gozdov) . Tudi pri tej informaciji lahko
presojamo zgolj spreminjanje razširjenosti in
sestave pomladku glede na izvedene ukrepe
(kontrolni princip) ali pa primerjamo vrednosti o
pomladku z referenčnimi vrednostmi, tako Duc
( 1991) navaja potrebno gostoto pomladka za
GozdV 60 (2002) 7-9

Kvaliteta sortimentov bi bila koristna informacija,
in sicer za presojo uspešnosti gospodarjenja in za
prihodnje gozdnogojitvene odločitve. Kvaliteta je
odvisna rastišča, drevesne sestave, debelinske
strukture, ciljnih premerov in dosedanjega gospodarjenja. Schi.itz (2001) navaja , da je delež
hlodovine v prebiralnih gozdovih celo okoli 75%.
Za prebiral ni gozd je značilno. da so velike razlike
med posameznim drevjem v vrednostni produkciji .
Z vidika kvalitete je aktualno vprašanje debelin
dreves. Po eni strani je zaradi enakomerne rasti
smiselno gojiti drevje večjih debelin. Po drugi strani
pa se lahko z naraščajočo dimenzijo dreves povečuje
delež napak, ki razvrednotijo sortimente. Glede
kvalitete so velike razlike med prebiralnimi
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gozdovi, ki so nastali iz polpragozdov in pa tistimi.
v katerih ž.e daljše obdobje izvajamo prebiranje. V
slednjih je namreč jedro zgoščenih branik ožje. V
analiziranem primeru- v GE Draga je bila kvaliteta
drevja ocenjena na stalnih vzorčnih ploskvah.
Koristno bi bilo. da bi jo clopo.lnili z oceno kvalitete
sortimentov poseka.

4. 2. 9 Sestojne zasnove
4. 2. 9 Stand quality
Z oceno sestojnih zasnov za izločene prebiralnc
sestoje pri »opisu sestojev« lahko posredno
ocenimo stanje štirih funkcij prebiralnega gozda,
predvsem pa socialno strukturo prebiralnega gozda
(GAŠPERŠIČ 1995). Sestojna zasnova je pomembna kvalitativna informacije, ki dopolnjuje
numerične informacije. Pravilnik (1998) ne
predvideva ocene sestojnih zasnove v prebiralnih
sestojih, zato bi ga lahko v tem pogledu dopolnili.

4. 2. 10 Druge informacije
4. 2. lO Other information
Poleg informacij, ki jih pridobimo z inventuro
gozdnih scstojev, so pomembne tudi tiste, ki
omogočajo vpogled v dosedanji razvoj prebiralnega
gozda in gospodarjenje z njimi. Pri opisovanju
sestojev in pri delu s prebiralnimi gozdovi
pridobimo nefonnalizirane - mehke informacije,
kamor prištevamo vtise. občutke in izkušnje
(GAŠPERŠIČ 1995), ki so pomembne za presojo
stanja gozdov in prihodnje ravnanje. Na ravni
gospodarskega razreda lahko namreč poprečne in
sumarne vrednosti sestojnih parametrov zavajajo,
saj lahko prikazujejo ugodnejšo (ali tudi drugačno)
strukturo kot je v naravi. Prav z mehkimi informacijami drugače vrednotimo merjene informaclie,
kot bi jih sicer.

4. 3 Opredelitev gozdnogojitvenih ciljev
za gospodarske razrede prebiralnih
gozdov
4. 3 Setting of silvicultural goals for selection
forests
Gozdnogoj itveni cilj je model večnamenskega
gozda v danih razmerah - to pomeni, da upoštevamo (1) gozdnogospodarske cilje (vloge.
funkcije gozda), ki odražajo zahteve lastnikov in
javnosti do gozda, in (2) razvojne značilnosti
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gozdnih sestojev v danih rastiščnih razmerah. Na
ravni gospodarskega razreda opredelimo gozdnogojitveni cilj z naslednjimi elementi, ki določajo
strukturo in sestavo ciljnega gozda (GAŠPERŠIČ
1995): (l) sestojna zgradba. (2) optimalna lesna
zaloga. (3) drevesna sestava z načinom mešanja,
(4) ciljna kvaliteta sortimentov drevesnih vrst, (5)
drugi elementi. Nekatere dosedanje raziskave
razvoja (prebiralnih) gozdov v Sloveniji (GAŠPERSIČ 1967) kažejo, da se ti kot celota spremir\iajo,
spreminjajo pa se tudi zahteve do gozda, zato
moramo cilj razumeti kot aktualno vodila za sedanje
ravnanje z gozdovi.
V analiziranem načrtu za GR 122 (GE Draga) je
kot ciljna zgradba opredeljena prebiralna, mestoma
tudi malopovršinsko-raznornerna zgradba, kar je
povsem upravičeno. Ciljna drevesna sestava se le
neznatno spreminja, delež jelke bo zaradi sušenja
nekaj manjši, urejevalec upravičeno nekoliko
povečuje delež smreke, ki bistveno prispeva k
vrednostni produkciji in se hkrati uspešno pomlajuje. Optimalna lesna zaloga je 400 m~/ha, kar
je delno povezano z varovalnim pomenom teh
gozdov, delno pa tudi z ohranjanjem znatnega
deleža jelke v ciljni drevesni sestavi.

4. 3. 1 Odločitev za prebiranje
4. 3. 1 Decision for selection forest management
Prebiralna struktura je z nekaj izjemami vedno
rezultat gospodarjenja- prebiranja. Zato mora biti
odločitev za prebiranje argumentirana in ne
emocionalna! Prebiralno gospodarjenje je smiselno
takrat, kadar je to optimalen način za doseganje
ciljev gospodarjenja v danih razmerah (BONČINA
1992, 1994). Na odločitev za prebiranje vplivajo
različni dejavniki:
• rastiščne razmere, ki na nek način določajo
možnosti za prebiranje;
• sedanje sestava in struktura gozdnih sestojev
ter njihove razvojne značilnosti;
• gospodarske in socialne razmere (npr. cena
dela, socialnoekonomska struktura zasebne
posesti);
• cilji gospodarjenja oziroma poudarjene
funkcije gozda.
Nekate1i kot pogoj navajajo še: nizko številčnost
divjadi in s tem nemoteno naravna obnovo, ustrezno
odprtost z gozdnimi prometnicami, izobražen kader,
ustrezno tehnologijo poseka in spravila (KENK 1997;
GozdV 60 (2002) 7-9

Bončina ,

A . in Devjak, T.: Obravnavanje prebiralnih gozdov v gozdnogospodarskem nacrtovanju

SPATHELF et aJ. 1997) . Razen rastiščnih dejavnikov se vsi preostali dejavniki dinamično spreminjajo in vplivajo tudi na aktualnost prebiralnega gospodarjenja. Prebiranje je v slovenskem prostoru
aktualno predvsem v naslednjih tip ih gozdov:
• ckstremnejše variante dinarskega in predalpskega jelovo-bukovega gozda;
• jelovja na kislih tleh:
• altimontanski zasmrečeni gozdovi in smrekovja;
• nekateri gozdovi s poudarjeno varovalno
(biotopsko in estetsko) funkcijo;
• kot del sproščene tehnike gojenja gozdov v vseh
gozdovih, posebno v nekaterih ))kmečkih gozdovih«.

Za prebiranje se odločimo zavestno glede n:;
njegove prednosti oz. slabosti v primerjavi ;-.;
s.kupinsko-postopni m gospodarjenjem (SPG) it;_
drugimi gojitvenimi sistemi v konkretnih razmerah.
Zato je koristno poznavanje nekaterih splošnil1
prednosti in slabosti prebiranja v primerjavi s sku
pinsko-postopnim gospodcu:ienjem (preglednica 3).
Razlogi za odločitev za prebiranje v GRJ22 v
Dragi so naslednji: rastiščne razmere (nevarnmt
zakrasovanja. velika skalovitost in plitva tla).
izrazita naravna diferenciacija sestojev. zal~·
predstavlja prebiranje sonaravno obliko gospodmjenja v danih razmerah, prebiral ni gozd kot ciljne_
podobna gozda ustreza opredeljenj kombinac-i_i:

Preglednica 3: Presoja prebiralnih gozdov in prebiralnega gospodatjenja (PG) v primetjavi s skupinsko-raznornernimi
sestoji in skupinsko-postopnim gospodarjenju (SPG): (+) prednost: (-) slabost : (#) indiferentno
7lt/Jie 3: Assessment of selection cmd group irregular sheltenrood silviculturaf syste111: ( +) advantage: (-) disadt·muage:
(#} indifference

Kriterij
Količinska

(#)

produkcija lesa

Težavna primetjava, razlika ni signifikantna
· - - --

(različni

viri).

- -·---~-- - -- -- - · - - - - -

- - - --- - - ---- - ----------

_,

Vrednostna produkcija lesa
(+)
(+)

(-)
(+)
(+)

Majhen delež tankega drevja in večji delež debelega drevja v celotni produkciji: pri PG je prd<'J
77% posekanega drevja s prsnim premera. večjim od 54 ern. pri SPG Je 37% (SCHOTZ 200! }.
1
Poprečno pose kano drevo od l do 1,5 m- (SCHUTZ 2001 ), v analizirancm gospodarskem ,.:lzredu
(GR122 v GE Draga) znaša poprečno posekano drevo v 2:.1dojih desetih letih 1,15 m·'.
Slabša kvaliteta lesa (koničnost, vejnatost, reakcijski les). tako daje pri SPG pri istem premcru
večji delež hlodovine (KENK 1997; SCHUTZ 2001).
Spodnji del debla zelo kvaliteten (enakomerna rast. drobne veje v mladosti), zato večji delež
visokovrednih sortimentov kot pri SPG (SCHUTZ 2001).

Čisti donos je večji

za 19 do 47%

(o~!~e_1·~~~ičt~~~--~~-~.9_ev) ~~-~E!"~~G··· -------- ------·-

Stabilnost, varovalnost, okoljske vloge

(#)

Ugodno razme1je (h!D) med višino drevja in njihovim premerom (BON ČINA 1992; SCH(JTZ 2001).
Izjema so tanjša drevesa (3., 4. in 5. debelinske stopnje). Nevarnost predstavlja predvsem težak
sneg, ki ogroža drevesa srednjega položaja (SCHUTZ 2001 ).
Odpornost proti vetrolomu (SPATHELF et al. 1997) oziroma hitra obnova po vetrolomu.
Stalno zastiranje tal! V pritalni plasti je v primerjavi s SPG večja izenačenost temperatur, sestojpa
klima je bolj oceanska (BON ČINA 1992: ROBIČ 1992)- v poletju Wadnejša in pozimi toplejša kEma,
transpiracija znatno manjša in gibanje vetra šibkejše (KERN 1966).
Ni velikih sprememb sestoj ne mikroklime, vendar velike razlike med deli sestoja na majhni površini
- ugodno za pomlajevanje (SCHOTZ 200 l ).
Manjša napadenost dreves z glivami (GRABER 1996).
Večja diverziteta nekaterih živalskih vrst na primer ptic.
V prime1javi s SPG je večja temperaturna razlike v plasti krošenj, nekoliko večja zračna vlažnost
in nekoliko nižja transpiracija (SCHUTZ 2001).
V p1ime1javi s SPG ni dokazane razlike v globini zakoreninjenja.

(#)

Vm·ovanj_<:._pred plazovi.

(+)
(-)
(+)
( +)

(+)

(+)
(+)
(#)
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Socialne vloge
(+)
Estetska podoba prebiraloega gozda (KENK 1997).
Gojitvene posebnosti
(+)
Manjši obseg gojitvenih del, izkoriščanje biološke avtomatizacije.
(+, -) Manj tankega drevja, kar lahko pomeni tudi manjšo možnost izbire (SCHUTZ 2001 ).
(#)
Manjša diverziteta drevesnih vrst.
Kvaliteta bukve je lahko problematična (KOTAR 1993; SCHUTZ 2001).
(-)
(+)
Ohranjanje jelke.
Gojenje listavcev
(-)
(+, -) Vzgoja debelega drevja; v splošnem je to prednost, zaradi tržnih razmer lahko tudi problem.
Posek in spravilo
(-)
Posek in spravila sta bolj težavna. Zaradi vejnatosti, daljše razdalje ptivlačevanja in prisotnosti
pomladka zahteva posek enako debelih dreves 25% več časa kot pri SPG (SCHUTZ 2001).
( +)
Celotni stroški dela so zaradi večjega deleža debelega drevja p1ibližno enaki kot pri SPG.
(-)
Posek je zahteven, velika možnost poškodb pomladka, zato je potrebno visoko kvalificirano osebje
s primernimi delovnimi sredstvi (KOŠIR 2002) .
Socialnoekonomske značilnosti
( +)
Trajnost donosov je možno zagotavljati na majhni površini; minimalna obratovalna površina znaša
od 0,3 do 5 ha (ocene različnih avtorjev). V tem intervalu je tudi poprečna velikost zasebne posesti
v Sloveniji!
(+)
Prilagodljivost. Cilji se hitreje spreminjajo kot gozdovi, zato je pomembna možnost prilagajanja
gozdov (struktura, sestava) novim zahtevam do gozda (SCHUTZ 2001 ).
(+)
Možen različen posek- enkrat več, drugič manj. V Sloveniji je pogosta zahteva lastnikov -gozd
kot rezerva oziroma občasni donosi (dohodki) iz gozda.
ciljev gospodmjenja (pridelovanje lesa + varovalna
vloga+ biotopska vloga+ hidrološka vloga ... ). Zato
predstavlja prebiranje, dopolnjeno tudi z elementi
skupinsko-postopnega gospodarjenja optimalen
način gospodmjenja v danih razmerah.

4. 4

Načrtovanje

4. 4 Planning
V prebiralnem gozdu ni togega prostorskega in tudi
ne časovnega reda. Med deli sestoj ev so pomembne
gozdnogojitvene razlike; hkrati se lahko ti
mozaično prepletajo s skupinsko-raznomerni
sestoji. Načrtovanje razvoja oz. gojenja prebiralnih
gozdov naj ne bo preveč podrobno , konkretne
gojitvene odločitve o prebiranju je treba prepustiti
revirnemu gozdarju . Prav primer prebiralnega
gospodarjenja opozarja na pogosto preveč poudarjeno ločitev gojenja gozdov in urejanja gozdov.
Gojenje gozdov predstavlja osrednje področje
(nem.: Bereichsplanung) v gozdnogospodarskem
načrtovanju. Organska povezava gojenja in
načrtovanja je znana že iz Biolleyeva kotrolne
328

metode (BIOLLEY 1920). Še zlasti v prebiralnih
gozdovih, ki predstavljajo sonaravno obliko
gospodarjenja, je potrebna stalna spremljava
gospodarjenja (posek, gojitvena dela, drugi izvedeni
gozdnogospodarski ukrepi) ter razvoja gazela, ki ga
ugotavljamo s periodičnimi inventurami. Pri
urejanje gozdov moramo torej pravočasno opozoriti
na pomembne spremembe v strukturi in funkcioniranju prebiralnega gozda ter na podlagi tega
opredeliti okvirne usmeritve za prihodnje prebiranje. Te zadevajo predvsem štiri funkcije
prebiranja, vplivajo pa tudi na določitev poseka
(etata) in obsega gojitvenih del. Urejanje gozdov
mora tudi opozoriti na spremenjene cilje gospodaJjenja (vrste ciljev in njihov pomen), ki vplivajo
na gozdnogojitvene odločitve.

4. 4. 1 Ciljni premer
4. 4. 1 Target diameter
V gojitvenih smernicah je kot usme1itev koristno
navesti ciljne premere za posamezne drevesne vrste
prebiralnega gozda. Ciljni premer je okvirna
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vrednost, kar pomeni, da ne posekama vseh dreves,
ki dosežejo določeno debelina, ampak predstavlja
okvirno mejo, nad katero se predvsem glede na
vitalnost in kvaliteto dreves odločamo o poseku
drevja. Ciljni premer vpliva na določitev optimalne
lesne zaloge; če želimo vzgajati sestoje z visoko
lesno zalogo. potem je potrebno gojiti tudi drevje
večjih dimenzij. Ciljni premer je lahko različen za
posamezne drevesne vrste, ki gradijo prebiralni
sestoj. Urejevalec je v načrtu za gozdove GR122
določil ciljni premer 90 cm, vendar upravičeno le
za kvalitetne in vitalne osebke smreke ter jelke.

4. 4. 2 Obhodnjica
4. 4. 2 Interval of repeating cuttings

Obhodnjica pomeni pogostnost izvajanja prebiranja
v določenem prebiralnem gozdu . Dolžina ohodojice
je odvisna predvsem od rastiščnih razmer, pa tudi
od strukture sestojev in ciljev gospodmjenja. Tako
je obhodnjica, na primer, v prebiralnih gozdovih
Schwarzwalda od 5 do 10 let (KENK 1997), ker so
rastišča zelo rodovitna in drevje intenzivno prirašča.
Če bi bila obhodnjica v takšnih razmerah daljša, bi
bil enkraten odvzem lesne zaloge (posek) zelo
visok, kar bi negativno vplivalo na samo funkcioniranje prebiralnega gozda, hkrati pa bi narasel
obseg poškodb sestaja. Spiecker (1986) meni, da
se z enkratnim močnim posekom poslabša vitalnost
dreves v sestoju. Schlitz (200 1) zato priporoča. da
je ob ugodnih razmerah (odprtost, znanje, delovna
sredstva) še sprejemljiva količina enkratnega
poseka v prebiralnem gozdu od 60 do 80 m 3/ha. Če
sprejmemo to vrednost. potem je dolžina obhodnjice v Sloveniji v intervalu od 5 do 20 let. V Dragi
je obhodnjica praviloma deset let, kar je glede na
količino poseka tudi ustrezno. Obhodnjica v
prebiraloih smrekovo-jelovih gozdovih na rastišču
Drypterido-Abietetwn pa naj bo krajša (5 do lO Jet).

4. 4. 3 Gojitvena dela in varstvena dela
4. 4. 3 Silvicultural and protection measures
V prebiralnem gozdu ni prostorske urejenosti, saj
na majhni površini uspevajo drevesa različnih
dimenzij in položajev. Če sprejmemo to dejstvo,
potem ne moremo načrtovati gojitvenih elel s
površinskimi enotami. Bolje bi bilo, da bi govorili
o negi prebiralnega gozda in jo načrtovali kar z
normativom (ural ha prebiralnega gozda). Možno
je, tako kot so ponekod prakticirali že v preteklosti,
GozdV 60 (2002) 7-9

del nege opraviti med odkazovanjem drevja, saj v
tem primeru lahko revirni gozdar usmetja izvajanje
dela. V skupinskih prebiralnih gozdovih so skupine
drevja s površinskim značajem (do lO ar), še bolj
je to očitno v gozdovih . kjer prebiralna struktur{}
prevladuje, vendar so prisotna tudi gnezda in
skupine z enomerno zgradbo. V tem primeru lahko
uporabimo površinske enote (ha) za načrtovanje
gojitvenih del.
V primeru GR122 so od gojitvenih del načrto
vali: nego gošče (52,40 ha), pripravo sestaja (31 ,80),
nego Jetvenjaka (19,60), potem pa .še nego
drogovnjaka (lO, lO ha), le nekaj hektarjev paje nege
prebiralnega gozda. V prebiralnem gozdu ne
moremo govoriti o klasični negi letvenjaka. negi
gošče itd. ampak o »negi prebiralnega gozda<<.
Večino nege opravimo s posekom, vendar je
potrebno poleg sečnje. ki vključuje drevesa s prsnim
premerom, ki je večji od JO cm, izvesti tudi nekaj
dodatne nege, ki obsega kombinacijo naslednjih dcl:
posek konkurentov, uravnavanje zmesi , negativna
selekcija ali celo rahljanje, pripravo za naravno
obnovo. Podobno ugotavlja Duc pri analizi nege
pomladka v prebiralnih gozdovih v Couvetu
(SCHUTZ 200(), kar številni avtmji pa priporočajo
tudi obžagovanje (SPATHELF er al. 1997: KENK 1997),
s katerim občutno izboljšamo kvaliteto sortimentov.

4. 4. 4

Načrtovani

posek

4. 4. 4 Planned cut
Načrtovan posek v prebiralncm gozdu je odvisen
od stanja gozdov. ciljev in predvsem od opredeljenih
gojitvenih usmeritev (odločitev). Načrtovanje
donosov v prebiralnem gozdu naj temelji na
kontroli: izhodišče je presoja dosedanjega razvoja
prebiralnih gozdov (struktura, funkcioniranje) glede
na izvede ukrepe. predvsem posek . Pri tovrstni
analizi moramo odgovoriti na vprašanja. kot so: ( 1)
ali je bil dosedanji posek ustrezen po kollčini jn
strukturi, (2) kakšne so spremembe v strukturi
prebiralnih gozdov itd. Pri načrtovanju poseka torej
ne začenjamo od začetka niti etata ne Načunamo«.
ampak izhajamo predvsem iz dosedanjega gospodarjenja. tako da z novim načrtom samo »korigiramo« dosedanji posek. Ob tem pa moramo
upoštevati morebitne spremembe pri prebiranju, ki
smo jih opredelili v gojitvenih smernicah. Načrtovani posek lahko zgolj preverimo s splošnim
etatnim obrazcem, ki temelji na dejanski in
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optimalni lesni zalogi, prirastku in obdobju
izravnave. Prirastek je lahko koristna informacija
za načrtovanje poseka, vendar je njena uporabnost
odvisna od zanesljivosti ocene. Posek je lahko večji,
manjši ali enak prirastku. Če želimo ohraniti
trenutno lesno zalogo prebiralnih sestojev, potem
naj bo posek približno lO% manjši od prirastka;
toliko je namreč okviren obseg naravnega odmiranja drevja (KURTH 1994).
V GR 122 znaša letni načrtovani posek 4,3 m31
ha, to pomeni 87% prirastka oziroma 12,2% lesne
zaloge. Za prime1javo: v drugem, rastiščno nekoliko
manj ekstremnem gospodarskem razredu (AF
r.vpicum) prebiralnih gozdov v GE Draga znaša
načrtovani posek 6,0 m ~/ha (83% prirastka), v
območnem gospodarskem razredu prebiralnih
gozdov v kočevskem gozdnogospodarskem območju pa 5,9 m'lha (78% prirastka). V preteklem
obdobju je znašal etat v GR122 4,0 m 3/h, vendar je
bil zaradi večjega obsega sanitarne sečnje presežen
(5,3 m 3/ha). Razlog za sorazmerno nizek etat je
ocena prirastka, ki znaša samo 5,0 m 3/ha, drugi
razlog je v ekstremnih rastiščnih razmerah
(nadmorska višina, skalovitost, plitva tla, 30%
gozdov z varovalno funkcijo na prvi stopnji
pouda1jenosti). Znotraj odsekov so tudi površine,
kjer ukrepi niso načrtovani (»brez ukrepa«), saj ni
smisel no ali celo ni dopustno izvajati poseka ali
graditi vlak (brlogi, grebeni, vrhovi itd). Te površine
so delno določene že v gozdnogospodarskem
načrtu, predvsem pa je to naloga detaj]nega
izvedbenega načrta.

4. 4. 5 Podrobno

načrtovanje

4. 4. 5 Detailed planning
Na ravni sestojev lahko v gozdnogospodarskem
smernica za ravnanje s sestoji,
morebitna gojitvena dela in etat. Sedanje smernice
je treba dopolniti s smernicam: »prebiranje« in
»prebiralno redčenje«.
načrtu določimo

4. 4. 6 Nekatere posebnosti- posebni ukrepi
4. 4. 6 Some special features- special measures
V obravnavanem primeru (GR 122) se zaradi
podarjenega varovalnega pomena teh gozdov
postavlja vprašanja o smiselnosti ukrepanja na
celotni površini teh gozdov. Mestoma so rastiščne
razmere tako ekstremne (izjemna skalovitost, plitva
tla itd), da je bolje, da na takšnih površinah ne
330

načrtovanju

izvajamo ukrepov (ne gradimo gozdnih vlak, ni
sečnje) in jih prepustimo naravnemu razvoju, saj
tudi s prebiranjem ne bi ohranili rodovitnosti rastišč
oz. varovalne funkcije gozda. Takšne razmere so
površinsko omejene, tako da jih lahko opredelimo
bodisi v gozdnogospodarskem načrtu ali pa v
gozdnogojitvenem načrtu.
V nekoliko manj ekstremih rastiščnih razmerah,
kjer je prebiranje edini možni (dopustni) gojitveni
sistem, pa se zastavlja naslednje vprašanja: ali je v
takšnih rastiščnih razmerah, kjer je zaradi velike
stopnje skalovitosti in plitvih tal nevarnost
zakrasovanja, res potrebno spraviti vse sortimente
iz gozda. Lesni opad namreč ugodno vpliva na
rastiščne razmere dinarskih jelovo-bukovih gozdov
in na naravno pomlajevanje (BONČINA 1992). S
puščanjem manj vrednih sortimentov v gozdu bi
občutno izboljšali pomlajevanje in prispevali k
ohranitvi rodovitnosti rastišč, hkrati pa vetjetno ne
bi zmanjšali čistega dohodka, saj so stroški za
spravilo takšnih sortimentov lahko večji od
prihodkov.

4. 5 Spremljava in kontrola
4. 5 Monitoring and control
Prebiranje je sonaraven način ravnanja z gozdom.
Gre za nenehno eksperimentiranje in uspeh je
odvisen od tega, kako znamo pridobljene izkušnje
uporabiti za prihodnje ravnanje (GAŠPERŠIČ
1970). Že od samih začetkov urejenega prebiralnega
gospodarjenja ima spremljavo in kontrola velik
pomen. Ta faza je manj pomembna pri golosečnem
ali pa pri oplodnem načinu gospoda1jenje, medtem
ko je nujna za prebiranje. Povezava: načrt- izvedba
- spremljava in kontrola - (nov) načrt mora biti
trdno sklenjena. Gospodarjenje spremljamo
predvsem z evidencami izvedenih del, razvoj
gozdov pa s periodičnimi inventurami in s stalnim
opazovanjem gozdov. Poleg samega poseka po
drevesnih vrstah in debelini bi bilo koristno
spremljati tudi kvaliteto sortimentov, vsaj na ravni
gospodarskega razreda bi bilo potrebno spremljati
in arhivirati podatke o debelinski strukturi sestaja
(števil dreves po debelinskih stopnjah in drevesnih
vrstah).
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ZAKLJUČKI

5

CONCLUSlONS

Prebiralno gospodarjenje ima v Sloveniji dolgo in
bogato tradicijo. Čeprav je sedanji delež prehiralnih
gozdov v Slovenije neznaten (okoli 4% celotne
površine gozdov), pa je ideja prebiranja aktualna
zaradi naravnih, socialnih in gospodarskih razmer.
Pri urejanju gozdov je potrebna večja konciznost
pri izločanju in klasificiranju sestojev, saj prebiralnih sestojev ne gre enačiti z malopovršinskoraznomernimi. Sestojna zgradba sestojev se lahko
mozaične spreminja, kar je značilnost dinarskih
jelovo-bukovih gozdov. Zato je prav, da pri urejanju
gozdov v istem odseku evidentiramo in opišemo
tako prebiralne kot raznomerne sestoje.
Pri odločanju, kdaj sestoj omejiti in opisati kot
prebiralni gozd, moramo izhajati iz opredelitve
oziroma osnovnih značilnosti prebiralnega gozda.
Ključni kriteriji so ( l) specifična horizontalna in
vertikalna struktura sestojev (2) preraščanje dreves
ali socialni vzpon, (3) prebiranje (za prebiralne
gozdove štejemo tiste, v katerih izvajamo prebiranje). V skupinsko prebiralne gozdove lahko
uvrstimo prebiralne sestoje, kjer drevje z enomerno
zgradbo ne presega površine desetih arov.
Analiza stanja prcbiralnih gozdov in tudi
načrtovanje temelji na dveh različnih pristopih.
Prvi izhaja iz primerjave dejanskih vrednosti
izbranih sestojnih parametrov z referenčnimi
(modelnimi) vrednostmi, drugi pa temelji na
spremljavi in kontroli razvoja gozdov in gospodarjenja. V procesu načrtovanja lahko uporabimo oba
pristopa hkrati, prednost pa naj ima drugi pristop
- kontrola!
Referenčne (modelne) vrednostmi za različne
sestojne parametre lahko ugotovimo na osnovi
analize izbranih objektov in spremljave razvoja
gozdov in gospodarjenja. Primerjava dejanskih
vrednosti sestojnih parametrov z referenčnimi je
p1ipomoček za pojasnjevanje in boljše razumevanje
prebiralnega gozda. Pri uporabi referenčnih
vrednosti (modelov) je potrebno opozorilo o
napačni uporabi modelov. V nekatelih deželah, na
primer na Hrvaškem (KLEPAC 1962), so nanu·eč
dejanske (poprečne) vrednosti sestoj nih parametrov
primerjali s togimi modeli (normalami) in
primerjava je bila osnova za odločanje, predvsem
za določitev poseka, s katerim so stanje sestojev (v
poprečju) želeli izenačiti z umišljenim modelom.
GozdV 60 (2002) 7-9
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Pri tem niso upoštevali, kako ti gozdovi dejansko
funkcionirajo še manj pa so upoštevali sicer znatne
razlike med sestoji istega obratovalnega razreda.
Takšnim idejam so slovenski gozda.J.ji pravočasno
nasprotovali, primer Nastran 1 Gašperšič ( l962),
tako da se v slovenskem gozdarstvu tovrstni pristop
v urejanju prebiralnih gozdov ni uveljavil.
Za spremljavo in načrtovanje so pomembne
informacije o sestojnih parametrih, ki so ključni za
funkcioniranje prebiralnega gozda. Najbolj
pomembne so: debelinska struktura sestojev (število
dreves po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah),
število dreves naj tanjše merjene debelinske stopnje.
lesna zaloga in njena debelinska struktura,
volumenski prirastek, drevesna sestava, zasnova in
negovanost, vitalnost in poškodovanost, gostota,
sestava in višinska struktura pomladka, kvaliteta
sortimentov ter druge - posebno mehke informacije.
Prebiralna struktura je z nekaj izjemami vedno
rezultat gospodarjenja- prebiranja. Zato mora biti
odločitev za prebiranje argumentirana in ne
emocionalna. Prebiralno gospodarjenje je smiselno
takrat, kadar je to optimalen način za doseganje
ciljev gospodarjenja v danih razmerah. Zato na
odločitev za prebiranje vplivajo predvsem naslednji
dejavniki: (1) rastiščne razmere (drevesna vrste,
ekologija pomlajevanja, naravna diferenciacij itd.),
(2) sedanje sestava in struktura gozdnih sestojev
ter njihove razvojne značilnosti, (3) gospodarske
in socialne razmere (npr. cena dela), (4) cilji
gospodatjenja oz. poudarjene funkcije gozda .
Za prebiranje se odločimo glede na njegove
prednosti oz. slabosti v primerjavi z drugimi
gojitvenimi sistemi. Prebiranje je v slovenskem
prostoru aktualno predvsem v ekstremnejših
variantah dinarskega in predalpskega jelovobukovega gozda, jelovjih na kislih tleh, altimontanskih smrekovih gozdovih ter nekaterih
gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo.
Načrtova[\je razvoja prebiralnih gozdov ne sme
biti preveč podrobno, konkretne gojitvene odločitve
o prebiranju je treba prepustiti revirnemu gozdarju.
Pri urejanje gozdov moramo pravočasno opozoriti
na pomembne spremembe v struktuti in funkcionira[\ju prebiralnega gozda ter na podlagi tega
opredeliti okvirne usmeritve za prihodnje prebiranje. Načrtovanje v prebiralnem gozdu naj
temelji na kontroli: pomembno izhodišče je torej
presoja dosedanjega razvoja prebiralnih gozdov
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(struktura, funkcioniranje) glede na izvede ukrepe.
med katerim.i je ključen posek. Odločitve za
prjbodnje gospodar~jenje (gojitveni cilj. smernice.
etat , go_jitvena dela) so zato le »korekcija «
dosedanje načrta - glede na pridob~jene izkušnje.
morebitne spremembe v strukturi sestojcv, spremenjene zahteve do gozda itd .
V prebiralnem gozdu opravimo večino nege s
posekom, vendar je treba izvesti tudi nekaj dodatne
nege. gojitveno delo imenujemo »nega prebiralnega
gozda «, ki obsega kombinacijo naslednjih del:
posek konkurentov. uravnavanje zmesi, negativno
selekcijo ali celo rahljanje, pripravo za naravno
obnovo. nekateri avtorji pa zagovarjajo tudi
obžagovanje.
Že od samih začetkov urejenega prebiralnega
gospodmjenja imata spremljava in kontrola velik
pomen. Ta faza je ključna za celoten načrtovalni
proces in za uspešnost prebiranja kot sonaravnega
načina gospodarjenja z gozdovi.

6

SUMMARY

Selection forest management has a long and rich
tradition in Slovenian forestry. Jts development can
he divided into four typical periods : initial period
(the end of the 19'" century). (2) period of
dominance (the fifties and sixties of the 20 1h
century), (3) period of renouncing selection
management, and (4) the la.sl period - renewed
affirmation of selection management. especially in
the last decade . The question how to deal with
selection forests in forest planning has therefore
become important oncc again. This research is
based on an overview of relevant 1iterature, analyses
of silver fir-becch selection forests in the Draga
forest management unit, and practical experience
in the management of these forests.
Selection forest should be regarded as a distinct
stand type in forest inventory; the main criteria
derive from the main characteristics of selection
forests, which are the following: horizontal and
vertical stand structure, social structure and the
selection (uneven-aged) silvicultural method.
Group selection forests may encompass stands with
cohorts of even-agcd trees with the area up to 0 .05
ha, exceptionally up to 0.10 ha. Dinaric uneven-aged
fjr-beech forests are characterised by patchy
horizontal structure. Therefore it is neccssary to
register even-aged and uneven-aged ("p1enter")
332
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stands in the same sub-compartments and then to
use the "free silvicultural system" combining
e1ements of the selection and the group irregular
shelterwood system .
There are two main approaches to monitoring
and planning in selection forest.s. The first is based
on a comparison between actual and reference
values of the particular stand parameters (indicators). The second is based on monitoring and
controlling ("methode du controle") relevant stand
parameters without any models or reference values.
Analysis of stand development with regard to forest
management up to now is a starting point for a new
plan. Both approaches should be combined in the
planning process ; however, the second one is more
suitable.
When controlling selection forest and planning,
severa] di ffercnt stand parameters have to be takeo
into account at the same time. The most important
ones are: diameter structure, growing stock and its
distribution per diameter classes, number of trees
in the smallest diamcter class considered, natural
regeneration . tree species composition , vitality,
growing stock and incremcnt, quality. presence of
plus-trees. and some ';soft" information. improving
the numerical information.
When defining silvicultural goals for selection
forcsts ( 1) management goals (forest functions) ,
expressing public and private dcmands regarding
forests, and (2) characteristics of stand development
and site conditions should be considered .
The selection (plenter) structure is, with some
exceptions, always the result of silvicultural
treatment the decision for the selection silvicultural
system should be based on arguments and not on
emotional feelings. The selection silvicultural
system is the appropriate way to manage forcsts
when it presents an optima! way to reahse
management objectives in particular conditions.
The following criteria are of importance when
choosing the selection system as the main
silvieultural system: (1) site conditions, (2) current
stand structure in its developmental charactcristics,
(3) economic and social circumstances , (4)
management goals . There are also some other
criteria of importance. e.g. density o{ ungulates,
density of forest roads, availability of appropriate
technology and skilled workers, ele.
Decision for selection silvicultural system
should be based on an cstimate of its advantages
GozdV 60 (2002) 7-9
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and disadvantages for chosen cases. Selection
system in Slovenia is of high relevance to the
following forest typcs; Dinaric and pre-alpine firbcech forests, fir forest s on acid substrates, uppermontane spruce forests and in some forests where
the protective function is of great importance.
However, the elements of selection forests are an
important and integral part of "free selection
treatment" in all forests. this being adaptcd to
particular stand and site conditions.
Planning in selection forests should not be too
detailed; decisions should be tnken by district
foresters. The task of forest management planning
in selection forests is to constantly register changes
in the structure and functioning of selection forests
and thcn to define appropriatc guidelines and
measures for management in the future. Planning
decisions for future management (goals, measures.
directives, allowable cut, etc) should be understood
as "'corrections" of the previous plan -in the light
of new experience, changes in stand structure and
changes in demands regarding forests. Most
silvicultural treatment is done by regular selection
cut; however, some additional tending measures ,
the so called ''tending of selection forests", need to
be canied out.
From the bcginning of selection forest management. monitoring and control have been the key
phases of the whole planning process and thcy stili
remnin so. They prcscnt a condirion sina qua non
for successful selection silviculture as a part of an
ecosystem based forest management.
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Možnosti ohranjanja genskih virov avtohtone smreke (Picea abies
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Possibilities for conser\'ation of the genetic resources of the autochthonous
Non-vay spruce (Picea abies (L.) Karsl.) in Kocevsko
Robert BRUS .,
Izvleček

Brus, R.: Možnosti ohranjanja genskih virov avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na Kočevskem. Gozdarski Yestnik,
60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. ciL lit. 22. Prevod izvlečka v angleščino: Robert
Brus. Prevod povzetka v angleščino: Jana Oštir.
V članku so predstavljene najpomembnejše značilnosti avtohtone smreke (Picea abies (L.) Karst.) na Kočevskem ter pomen in cilj
ohranjanja njenih genskih virov. Kot najprimernejši način je predlagano in siru varovanje v okviru gozdnega genskega rezervata s
površino najmanj 100 ha. Predlagana je izločitev še nekaj novih semenskih sestojev na območju avtohtone smreke. Oblikovanje
genskega rezervata bi lahko služilo kot vzorčni primer pri oblikovanju podobnih gozdnih genskih rezervatov po vsej Sloveniji.
Ključne besede: Picea abies (L.) Karst., navadna smreka, avtohtona smreka na Kočevskem, genski viri, gozdni genski
rezervat, semenski sestoj .
Abstract
Brus, R. : Possibilities for conservation of the genetic resources of the autochthonous Norway spruce (Picea ahies (L.)
Karsr.) in Kočevsko. Gozdarski vestnik, Vol. 60/2002, No. 7-9. In Slovene, with abstract in English , lit. quot. 22. Summary
translated into English by Jana Oštir. Abstracttranslated into English by Robert Brus. English Ianguage editing by Jana Oštir.
The paper presents the most important characteristics of the autochthonous Norway spruce (Picea abies (L.) Karsl.) in
Kočevsko as well as the importance and aims of conservation of its genetic resources. The most convenient in situ conservation
method suggested is the establishment of a forest gene reserve with a minimum area of lOO ha. The establishment of a forest
gene reserve could be used as a case example for the establishment of similar forest gene reserves throughoul Slovenia.
Key words: Picea abies (L.) Karst, Norway spruce, autochthonous Norway spruce in Kočevsko, genetic resourccs, forest
gene reserve, seed stand.

1

UVOD

var. obovata, pri nas obravnavana kot podvrsta P

1

INTRODUCTION

abies subsp. obovata (ŠERCELJ, CULIBERG
1995). Po taksonomskem rangu še nižje so tudi

Navadna smreka (Picea abies (L.) Kru·st. velja za
genetsko razmeroma dobro diferencirano drevesne
vrsto. Na območju njene naravne razširjenosti je v
okviru vrste opisanih več različnih taksonov.
Predvsem na osnovi oblike storževih lusk so opisani
trije različki: P abies var. europaea Tepi., razširjen
v Evropi, P abies var. acumniata Beck., razširjen
v Karpatih in P abies var. obovata (Ledeb.) Fellm.,
razširjen v Aziji (SCHMIDT-VOGT 1987). Naštete
različke pogosto obravnavajo tudi kot podvrste ali
pa samo rase. Še mnogo večje je število opisanih
oblik, saj jih KRUSSMANN (1972) navaja kru· 133.
V Sloveniji so doslej v okviru vrste Picea abies
opisali le nekaj nižjih taksonomskih kategorij.
Poleg splošno razširjenega različka P abies var.
europaea in zelo redkega različka P abies var.
acwninata je nekaj raziskav na podlagi pelodnih
analiz in primerjave storževih lusk pokazalo tudi
možnost pTisotnosti smreke obovatnega tipa
oziroma takoimenovane sibirske smreke (P abies
GozdV 60 (2002) 7-9

nekatere pri nas navajane oblike (forme), kot so
kačja snu·eka (P abies f. virgata), pošastna smreka
(P. abies f. monstrosa) (ERKER 1979, WRABER
1979) ter posamezna drevesa bekaste smreke (P
abies f. viminalis) in smreke žalujke (P abies f.
pendula). Splošno razširjeni obliki sta zelenoplodna
(P abies f. chlorocarpa) in rdečeplodna s1meka (P.
abies f. erythrocarpa). Večkrat omenjene so tudi
različne stebraste ali piramidalne oblike navadne
smreke (BRINAR 1972, ŠOLAR 1979, BRUS
1995). Poleg naštetih v Slovenskih gozdovih
najdemo tudi tipe navadne smreke, ki se med seboj
razlikujejo po oblikovanosti krošnje. To so Li.
grivasta smreka, krtačasta ali .~četkasta smreka in
ploskovejna smreka, pri katerih naj bi bila
oblikovanost krošnje dedna (ZUPANČIČ 1992).

* doc. dr. R. B., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, SLO
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2

RA ZŠIRJENOST IN
ZNA Č I LNOSTI AVTOHTONE
SlVIREKE NA KO ČEVSKEM

2

DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF AUTOCHTHONOUS
SPRUCE JN KOČEVSKO

V literaturi večkrat omenjena je tudi t. i. avtohtona
kočevska ali dragarska smreka (HUFNAGL 1892,

PUNCER 1980, ACCETTO 1993, ZUPANČIČ ,
ACCETTO 1994, POJE 2001). Ker se je v veliki
meri ohran.ila prav v prebiralnih gozdovih Goleniške, Borovške in Velike gore in ponekod
Kočev s ke gore oziroma v gospodarski enoti Draga,
bomo na njenem primeru poskušali osvetliti pomen
in možnosti ohranjevanja genskih virov ne samo
avtohtone kočevske smreke. ampak tudi drugih še
ohranjenih populacij avtohtone smreke pri nas .
Glede na ugotovljeno starost nekaterih značilnih
dreves, ki je bila med 320 in 400 let (ACCETTO
1993). je smreka na območju Goteniškega pog01ja
nedvomno avtohtona. Od vnešene smreke neznanih
provenienc na tem območju naj bi se raz.likovala
po morfoloških značilnostih. kot so stegnjeno in
polnolesno deblo, tanke , v spodnjem delu krošnje
povešene veje, ki se vilajo, odebcljena nina in pri
nekaterih drevesih izrazilo ozka krošnja (POJE
200 l ) . ACCETTO (1993) poleg naštetih kot
razpo7,navne znake navaja razmeroma ozko in
globoko krošnjo ter izraziLcj.~o vzdolžno razpokanost sko1je. Vendar tudi na rasLiščih. na katerih
naj bi skoraj popolnoma prevladovala avtoh(ona
srnreka in ki jih je kar 19 % (POJE 2001 ), mnoga
drevesa ne kaž.ejo vseh na~tctih morfolo ških
značilnosti ; zlasti redka so ozkokrošnjata drevesa.
Ker je med drevesi s širšo krošnjo tudi mnogo starih,
zelo vc1jetno prav tako avtohtonih dreves, pa je
seveda upravi č eno vprašanje, alije vsako avtohtono
drevo prepoznavno po naštetih morfoloških
značilnostih (FOTOGRAFIJA 1).
Avtohtona smreka, ki jo obravnavamo, je
pomemben edi fikator asociacije Ribeso alpiniPiceerwn in še nekaterih podobnih (ZUPANČIČ,
ACCETTO 1994), močneje pa je prisotna na
ekstremnejših in skalovitih rasLiščih in v sestojih,
kjer je delež smreke manjši (POJE 2001 ).

3

TAKSONOMSKI POLOŽAJ

3

TAXONOMIC STATUS

Vprašanje taksonomskega ranga avtohtone kočevske smreke je zaenkrat še odprto. Čeprav namen

Kočevskem

tega prispevka nikakor ni njena taksonomska
uvrstitev, morda ne bo odveč kratek razmislek o
možnih ustreznih kategorijah. Taksonom s ke
kategorije, nižje od vrste , so naslednje (po
VIDAKOVIC, KRSTINIC 1985):
Vrsta (species, sp.) se navzdol hierarhično deli
na nižje taksonomske enote :
- Podvrsta (subspecies, ssp. , subsp.) je
geografsko omejen dcl vrste oz1roma populacija,
ki se genetsko in morfološke razlikuje od drugih
podvrst iste vrste. Pri podvrstah so morfološke
razlike, po katerih se razlikujejo, večje kot pri
različkih. PRIMER: Picea abies subsp. obovara.
- Različek ali varieteta (varietas, var.) predstavlja geografsko omejen del vrste oziroma
populacijo z jasnimi morfološkimi značilnostmi, ki
pa so manjše kot pri podvrstah. Različki se morajo
med seboj tudi genetsko razlikovati . Pri morfoloških
Jastnostih gre na primer za razlike v dolžini iglic,
barvi in obliki listov, obliki storžev itd . PRIMER:
P abies var. obovata.
- Oblika (forma, f. ) je definirana z eno ali z
manjšim številom morfoloških razlik in , to je
bistveno, nima določenega areala ali določene
geografske razši1jenosti. Predstavljajo lahko en sam
osebek v naravi . PRIMER: Picea abies f. virgata
- Sorta ali kultžvar je skupina rastlin, ki se od
drugih rastlin v vrsti razlikujejo v nekaterih
morfoloških znakih in jih gojimo, npr. v okrasne
namene. Oblika postane sorta ali kultivar, ko jo
začnemo gojiti in jo registriramo. PRIMER : Picea
abies ' Aurea·.
Poleg naštetih taksonomskih kategorij v
gozdarstvu in populacijski genetiki uporabljamo še
naslednje kategorije , ki pa niso povsem jasno
uvrščene v rastlinski sistem :
- Rasa je sistematska enota , nižja od vrste, ki
jo lahko odkrijemo samo z vzgajanjem različnih
provenienc v enakem okolju ali z genetskimi
raziskavami. Podobna je podvrsti in različku , le da
podvrsto in različek lahko opazimo že v naravnih
populacijah, rase pa ne. Rasa je lahko geograf'lka
ali Jokalna . Raso, ki se je prilagodila na okolje,
imenujemo ekotip.
- Ekotip je skupina rastlin neke vrste, ki je z
določeno lastnostjo prilagojena na konkretno
ekološko okolje . Ekotip je lahko klimatski,
geografski, višinski ali edafski. Ekotip lahko
odkrijemo samo s poskusom , ki poteka v enakem
okolju.
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Vprašanje je. katero od naštetih kategorij bi
lahko uvrstili avtohtono smreko na Kočevskem . Ker
morfološki znaki niso dovolj jasno izraženi pri vseh
avtohtonih drevesih in ker je območje geografske
razširjenosti razmeroma majhno, se zdi, da sta ranga
podvrste in različka zanjo previsoka. Zaradi
geografske razširjenosti smrekove populacije pa ne
prideta upoštev niti oblika niti sorta. Vidimo torej.
da bi avtohtona kočevska smreka lahko predstavljala
samostojno raso ali morda ekotip, to pa bi lahko
zanesljivo potrdili le z obsežnejšim provenienčnim
poskusom in s testiranjem njenih morebitnih
genetskih razlik v prime1javi z drugimi smrekovimi
populacijami.

kjer sicer prevladuje vnešena snueka neznanega
porekla. M. WRABER (1969) na primer opisuje
smreko v Prelesnikovi koliševki kot avtohtono in
pravi: 'Njena rast je subalpinska, se pravi. da so
krošnje proti vrhu zašiljene, goste in tanke veje se
rahlo povešajo in poraščajo deblo skoraj do dna,
vse drevo pa je poraslo z lišajem.· Opis v veliki
meri ustreza tudi opisu avtohtone kočevske s1meke.
Podobne večje ali manjše avtohtone populacije
navadne smreke so skoraj gotovo ohranjene tudi
drugje v Sloveniji, vsaj v njenem dinarskem delu.
Šele obsežnejša raziskava pa bi lahko pokazala, če
morda ne bi bilo bolj smiselno govoriti o avtohtoni
dinarski smreki.

4

GENETSKE RAZISKAVE

5

4

GENETIC RESEARCH

OHRANJANJE GENSKIH VIROV
AVTOHTONE SMREKE NA
KOČEVSKEM

5

CONSERVATION OF
THE GENETIC RESOURCES OF
AUTOCHTHONOUSSPRUCEIN

Avtohtone smreke na Kočevskem dosedaj genetsko
skoraj niso preučevali . Izjemaje raziskava BOŽIČA
(2002), ki je s pomočjo izoencirnske analize preučil
26 populacij domnevno avtohtone smreke v
Sloveniji in na Hrvaškem . Med analiziranimi
populacijami je bila z območja Kočevske samo
domnevno avtohtona populacija z vrha Goteniškega
Snežnika (nm. v. 1250 - 1300 m). Raziskava ni
odkrila bistvenih genetskih razlik med populacUo
z Goteniškega Snežnika in 4 populacijami s
Snežnika in še 4 iz Gorskega Kotarja in z Velebita.
po drugi strani pa je pokazala, da se omenjenih 9
populacij, ki tvmijo t.i. dinarsko skupino, genetsko
nekoliko razlikuje od populacij iz alpskega območja
in Trnovskega gozda. Če bi bi le v analizo vključene
tudi vnešene populacije neznanega porekla, bi bik
odkrite genetske razlike ve1jetno večje .
Iz oJnenjenih dejstev lahko verjetno sklepamo,
daje avtohtona smreka na območju Drage genetsko
precej podobna tudi drugim avtohtonim populacijam smreke na širšem področju Kočevske in
dinarskega sveta sploh. s katerimi si najve1jetneje
deli skupno poreklo, ki sega vse do ledenoclobnih
zatočišč na tem območju in na njihov skupni
poledenodobni razvoj. Zaradi težke dostopnosti,
zgodovinskih razlogov in precej zaostrenih
klimatskih razmer, ki so preprečevale popolno
prevlado bukve in jelke, je največ takšnih populacij
ohranjenih prav na območju Drage oziroma
Goteniške gore, čeprav nekaj skoraj zanesljivo
avtohtonih populacij najdemo tudi v drugih delih
dinarskega sveta. Na območju Kočevskega Roga,

KOČEVSKO
Ohranitev genetske variabilnosti je ključno za
prilagajanje in preživetje vrst in celotnih ekosistemov v spreminjajočih se razmerah v okolju
(MULLER-STARCK 1995). Ciljev ohranjevanja
genskih virov v gozdarstvu je več , HATTEMER
(1995) jih povzema v treh točkah:
l. ol1l'anitev genetskega potenciala za razvoj
želenih fenotipskih lastnosti;
2. ohranitev prilagodljivosti, to je sposobnosti
populacij, da preživijo tudi v spremenjenem okolju
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3. ohranitev čimvečje variabilnosti.
V Evropi je smreka zelo pogosto najpomembnejša drevcsna vrsta v nacionalnih strategijah
ohnmjevanja genskih virov (KOSKf 1993). Ker je
v Evropi ohranjenih le malo avtohtonih populacij
navadne smreke in ker je genetska variabi [no st v
okviru vrste ogrožena, se je v programu EUFORGEN (Evropski program za gozdne genske
vire). ki deluje v okviru IPGRI (Mednarodni inštitut
za rastlinske genske vire) s sedežem v Rimu in v
katerem sodeluje tudi Slovenija , na sestanku v
Valsainu v Španiji oktobra 2001 izoblikovala ideja
o vzpostavitvi vseevropske mreže gozdnih genskih
rezervatov navadne smreke.
Ohranitev genskih virov avtohtone smreke na
Kočevskem in seveda tudi drugje v Sloveniji je
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pomembna ne le iz zgoraj naštetih, ampak tudi
drugih razlogov; mednje gotovo lahko štejemo
etične in estetske. Še toliko bolj, ker je avtohtona
s1nreka naša dragocena naravna dediščina. Ocenjujemo, daje za ohranjevanje njenih genskih virov
daleč najprimernejše in situ ohranjevanje, torej
ohranjevanje na mestu, manj primerne pa so
zaenkrat različne ex situ metode.

Kočevskem

enako velike populacije, ki so medsebojno
oddaljene 3,5 - 4 km, lahko rečemo, da so
medsebojno izolirane, v razdalji 1 km od sestoja
pa koncentracija peloda ~e močno pade
(VIDAKOVIC 1983, VIDAKOVIC 1 KRSTINIC
1985).

S. l. 1

Izločitev

gozdnega genskega rezervata

5. 1. 1 The establishment of a forest gene reserve

5. 1 OHRANJANJE in situ
5. 1 ln situ CONSERVATION
Jn situ ohranjanje je v bistvu le zagotavljanje
kontinuitete populacij skozi generacije z namenom
zagotavljanja evolucijskega potenciala genetskih
struktur znotraj vrste. Pomembnejše kot fiksiranje
obstoječih frekvenc genov in genotipov je pri tem
zagotavljanje kar največje genetske variabilnosti
tudi v vseh piihodf\iih generacijah.
Uspešno in siru ohranjanje genskih virov mora
izpolnjevati naslednje 3 osnovne pogoje (KOSKI
et al. 1997):
l. oblikovati je potrebno mrežo genskih
rezervatov, ki bodo zajemali zadostno variabilnost
znotraj vse vrste;

2. število posameznih genotipov, zajetih v
populaciji, mora biti dovolj veliko, da populacija
vsebuje večino njenega obstoječega genofonda; pri
tem so ključni običajni, a bistveni geni;
3. pomladek mora izvirati iz oplojevanja med
osebki iz populacije.
Bistvena prednost in situ olu·a1~anja je dejstvo,
da populacija že obstaja, zaradi česar za oblikovanje
gozdnega genskega rezervata niso potrebni skoraj
nikakršni stroški niti dolga leta čakanja na obrod.
Navadna smreka je vetrocvetna vrsta, opraševanje z vetrom pa nakjučni proces, za katerega
so potrebne velike količine cvetnega prahu. Čeprav
cvetni prah smreke lahko prepotuje velike razdalje,
je oprašitev učinkovita na razmeroma majhnih
razdaljah. Pri tem je potreben gost oblak cvetnega
prahu, ki je zagotovljen le v dovolj velikih
populacijah. V majhnih populacijah je koncentracija
cvetnega prahu majhna, posledica pa je nezaželeno
samoopraševanje (KOSKI et al. 1997). Cvetni prah
smreke pada s hitrostjo 6 cm/s, na splošno pa
prepotuje m·ajhne razdalje. Pri brezveterju kar 90
% peloda pade v razdalji 30-1 OO m od drevesa, zelo
redek pa je raznos peloda do 3 km. Za majhne,
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Za ohranitev genskih virov avtohtone smreke na
Kočevskem predlagamo oblikovanje enega ali več
gozdnih genskih rezervatov, pri čemer naj bi vsak
zavzemal površino najmanj 100 ha. V skladu s
priporočili Euforgen (KOSKI et al. 1997) bi
moral biti njegov najmanjši premer vsaj 400 m .
Rezervat naj vsebuje populacije, v katerih je
prisotna samo avtohtona smreka ali le-ta vsaj
močno prevladuje . Sestoji so seveda lahko
mešani. Če takšnega enotnega območja ni
mogoče oblikovati, so v skrajnem primeru še
sprejemljiva posamezna, do 10 ha velika jedra
avtohtone smreke. V gozdnem genskem rezervatu
in v njegovi neposredni bližini ne sme biti
sestojev smreke neznanih provenienc, ki bi
povzročali imig.racijo genov in s tem nezaželeno
spremembo genetske strukture avtohtone populacije.
Objektivna težava pri tem je, da morfološke
značilnosti, kot so ozka krošnja, povešene veje in
odebeljena rti na, niso dovolj jasno izražene pri vseh
avtohtonih drevesih, ampak le p1i nekaterih. Zato
bi bilo za lažjo identifikacijo avtohtonih dreves
potrebno raziskati obstoj morebitnih še drugih
razlikovalnih morfoloških znakov in si hkrati
pomagati s sodobnimi genetskimi metodami.

S. l. 2 Gospodarjenje v gozdnem genskem
rezervatu
5. l . 2 Management in the forest gene reserve
Oblikovanje gozdnega genskega rezervata skoraj v
ničemer ne bi omejevale dosedanjega gospodatjenja
z gozdovi, znotraj katerih bi bil izločen. Bistvena
je zagotovitev naravnega pomlajevanja v rezervatu.
Gozdnogojitvena sistema, kot sta prebiralno in
malopovršinsko raznomerno gospoda'rjenje, ki ju
v teh gozdovih uporabljajo, sta za to primerna.
Dolgotrajno in ekstenzivno prebiranje, s katerim
se prezgodaj izločajo najboljša zrela drevesa, lahko
po mnenju nekaterih do neke mere zmanjša
GozdV 60 {2002) 7-9
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genetsko variabilnost populacije (KOSKI et
al.i997). Omenjeni avtorji zato opozarjajo, da
prebiralno gospoda1jenje za ohranjevanje genefonda smreke ni najbolj primerno, če so za to na
razpolago drugi načini. Toda ker že naravne
razmere v enoti Draga ne dopuščajo grobih in
močnih posegov. ocenjujemo, da je v genskem
rezervatu popolnoma sprejemljivo tudi prebiralno
gospodarjenje.
Pri običajnih redčenjih je potrebno posvečati
pozornost morfološkim znakom in v okviru
sprejemljive intenzivnosti izločati drevesa neznanega izvora, če jih je mogoče prepoznati po
morfoloških znakih. S tem bomo preprečiti
imigracijo genov neznanega porekla in mešanje
genotipov v pomladku.
Med in situ metode lahko štejemo tudi obnovo
gozdov s sadnjo povsod tam, kjer je to zaradi
objektivnih razlogov edini možni način obmove.
Pri tem mora reprodukcijski material izhajati iz
semenskih sestojev, izločenih po strogih kriterijih.
ki zagotavljajo opraševanje s pelodom avtohtone
smreke. Na območju razši1jenosti avtohtone smreke
na Kočevskem sta v Registru semenskih sestojev
registrirana samo dva sestaja navadne smreke, oba
izločena v 90-ih letih prejšnjega stoletja
(preglednica 1).
Potrebno bi bilo ponovno preveriti kriterije, po
katerih sta bila semenska sestaja izločena, še zlasti
avtohtonost smreke, prav tako njuno velikost. saj
površina semenskega sestoja z registrsko številko
I-486 ne zadošča. Znotraj gozdnega genskega
rezervata, najbolje v njegovem osrednjem delu, bi
bilo potrebno izločiti šc nekaj novih semenskih
sestojev. Površina semenskega sestoja za navadno
smreko bi morala biti najmanj 5 ha. Sklep krošenj

Kočevskem

mora biti normalen do tesen, drevesa pa razporejena
tako. ela je seme mogoče nabrati z najmanj 50,
zaželjeno pa s 70 dreves, ki so med seboj oddaljena
za najmanj eno drevesno višino. V mešanih sestoj ih,
v katerih je smreka primešana le v manjših
skupinah, le-te mcd seboj ne smejo biti oddaljene
več kot 70 m.

5. l. 3 Zakonska osnova
5. l. 3 Legislation
Oblikovanje gozdnih genskih rezervatov ne samo
navadne smreke, ampak tudi drugih avtohtonih
drevesnih vrst in njihovih populacij, zaenkrat kljub
prizadevanjem še ni zakonsko podprto, saj
njihovega oblikovanja ne predvideva ali opredeljuje
niti Zakon o gozdovih niti pred kratkim sprejeti
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu ali
njegovi podzakonski akti. Zato bi bilo potrebno,
morda v okviru raziskovalnega projekta in v
sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije.
pripraviti nacionalno strategijo varovanja gozdnih
genskih virov (KRAIGHER et al. 2001) in ob tem
pripraviti širša izhodišča in metodologijo za
vzpostavitev mreže gozdnih genskih rezervatov po
vsej Sloveniji.
Ne glede na to, da gozdnega genskega rezervata
za avtohtono smreko na Kočevskem še ni mogoče
ustrezno registrirati, bi ga bilo potrebno čimprej
začeti oblikovati z ustreznim gospodarjenjem.
Dokler to ne bo drugače opredeljeno z zakonodajo,
je dovolj. če se njegovo oblikovanje vključi v
gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte in
predvidi ustrezno gospodarjenje. Tudi označitev na
terenu zaenkrat ni potrebna.

Preglednica l : Podatki o semenskih sestoj ih navadne stmeke na območju Go teniške gore (vir: Register semenskih sestoj ev,
Gozdarski inštitut Slovenije).
Tahle 1: Data on Nonvay spruce seed stands in the area of Goteni5~ka gora (source: Register of Seed Stands, Slovenian
Forestry Institute).

registrska številka
krajevna enota
gozd. gosp. enota
leto izločitve
nastanek
površina (ha)
starost (let)
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5. 2 OHRANJEVANJE ex situ
5. 2 Ex situ CONSERVATION
Ocenjujemo, da statičnih in dražjih ex situ metod.
med katere štejemo semenske plan{aže, klenske
nasade, žive arhive in genske banke, zaenkrat ni
potrebno izvajati; izjema je le hramba semena iz
izločenih in registriranih semenskih sestojev v
semenski banki.

6

ZAKLJUČEK

6

CONCLUSION

Čeprav zakon tega še ne predvideva, bi z ustreznim
gospodarjenjem, ki skoraj ne zahteva dodatnih
finančnih sredstev, lahko takoj začeli oblikovati
gozdni genski rezervat avtohtone smreke na
Kočevskem. Opisana izhodišča in načela, ki smo
jih obravnavali na f\ienem konkretnem primeru in
s pomočjo katerih bi lahko v prihodnosti prispevali
k ohranjanju njenih genskih virov, bi lahko v
prihodnosti uporabili tudi pri ohranjanju genskih
virov drugih avtohtonih smrekovih populacij v
Sloveniji, ustrezno prilagojena pa tudi pri ohranjanju
genskih virov drugih avtohtonih drevesnih vrst.

7

POVZETEK

Čeprav velja navadna Sim·eka za genetsko razmeroma
dobro diferencirano drevesne vrsto, so doslej v
Sloveniji opisali le nekaj njenih taksonomskih
kategorij, nižjih od vrste. V strokovni literaturi so
pogosto omenjane različne oblike (forme). Nekaj
raziskav je pokazalo tudi možnost obstoja več podvrst
navadne smreke pri nas; primer je v zadnjem času
odkrita t.i. sibirska snu·eka (P abies subsp. obovata).
V literaturi večkrat omenjena je tudi t.i. avtohtona
kočevska ali dragarska snu·eka, ki se je ohranila v
gozdovih, v veliki meri prebiralnih, Goteniške,
Borovške, Velike gore in ponekod Kočevske gore.
Vprašanje taksonomskega ranga avtohtone kočevske
smreke je še odprto. Od vnešene smreke na tem
območju se po navedbah raziskovalcev pogosto
razlikuje po morfoloških znakih, kot so ozka krašnja,
tanke in povešene veje, odebeljena rti na in polnolesno
deblo. Ker je areal avtohtone smreke obenem
razmeroma omejen na dinarsko območje, bi ji
upravičeno prjpisali rang samostojne rase ali ekotipa.
Za njeno zanesljivo taksonomsko uvrstitev pa bi bila
potrebna obsežnejša genetska raziskava in dobro
načrtovan provenienčni poskus.
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Glede na to, da so avtohtone snu·ekove populacije
tudi v evropskem merilu razmeroma redke, je
ohranitev avtohtone kočevske smreke in njenih
genskih virov zelo pomembno iz več razlogov: ne
le zaradi kakovosti njenega lesa in boljše prilagojenosti na njenih rastiščih, ampak tudi zaradi
ohranitve prilagoditvenega potenciala za evolucijo
v prihodnosti .
Za ohranjanje genskih virov avtohtone smreke
je najprimernejša in daleč najcenejša in situ metoda
z oblikovanjem t. i. genskih rezervatov, ki v ničemer
ne omejt.Dejo gospodarjenja z gozdovi. Pogoj za to
je naravno pomlajevanje in prebiralno oziroma
malopovršinsko raznomerno gospodarjenje, ki se
v teh gozdovih uporabljata že tradicionalno. ln situ
metoda je lahko učinkovita predvsem tam, kjer
obstajajo dovolj veliki (po priporočilih Euforgen
vsaj 100 ha) in od sestojev neznane provenience
dovolj izolirani sestoji, v katerih je prisotna samo
avtohtona Simeka ali pa le-ta močno prevladuje. Če
takšnih čistih sestojev ni, jih je potrebno poskušati
oblikovati z gospodarjenjem, torej z izločanjem
dreves neznanega izvora, in s tem preprečiti
imigracije genov neznanega porekla. Med in situ
metode lahko štejemo tudi obnovo gozdov s sadnjo
povsod tam, kjer je to edini možni način. Pri tem
mora reprodukcijski material izhajati iz semenskih
sestojev, izločenih po strogih kriterijih, ki
zagotavljajo opraševanje s pelodorn avtohtone
smreke. Na območju razši1jenosti avtohtone snu·eke
na Kočevskem bi biJo ob dveh že obstoječih
semenskih sestojih priporočljivo znotraj genskih
rezervatov, najbolje v njihovem osrednjem delu,
izločiti še nekaj novih.
Ocenjujemo, da statičnih in dražjih ex situ
metod, med katere štejemo semenske plantaže,
klanske nasade in genske banke, zaenkrat ni
potrebno izvajati; izjema je le hramba semena v
semenski banki .
Opisana načela bi lahko uporabili tudi pri
ohranjevanju genskih virov drugih avtohtonih
snu·ekovih populacij v Sloveniji.

7

SUMMARY

Although the N01·way spruce is regarded as a
genetically well differentiated tree species, only
some of its taxonomic categories, inferior to the
species, have been desc1ibed in Slovenia to date.
Technical literature has often spoken of various
GozdV 60 (2002) 7-9
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forms of the Nm·way spruce. Some studies have
pointed out the possibility of the existence of several
subspecies of the Nm·way spruce in Slovenia; an
instance is the recently discovered so called
Siberian spruce (P abies subsp. obovata). Literature
often mentions the so called autochthonous Nm·way
spruce in Kočevsko or Norway spruce in Draga,
which has been preserved in the forests (mostly
selection forest s) of Goteniška gora, Borovška gora,
Velika gora and in some parts of Kočevska gora.
The taxonomic rank of the autochthonous Norway
spruce in Kočevsko has not yet been resolved.
According to researchers, the autochthonous spruce
of this region often differs from the introduced
spruce in morphological signs, such as narrow
crown, fine and drooping branches, thicker stem
base and slim stem. As the areal of the
autochthonous Norway spruce is more or Jess
restricted to the Dinaric region, this spruce could
be described as an independent race or ecotype. In
order to reach a reliable taxonomic classification,
comprehensi ve genetic research and a welldesigned provenance tesl would be required.
Considering that autochthonous Nm·way spruce
populations are relatively ra re even on the European
scale, the conservation of the autochthonous
Norway spruce in Kočevsko and its genetic
resources is very important for several reasons: not
only because of the quality of its wood and better
adaptability to the growing sites, but also for the
preservation of genetic adaptability in the future.
The most suitable and far cheapest method for
conservation of the genetic resources of the
autochthonous Norway spruce is the in situ method,
which includes the establishment of gene reserves,
which do not res triet forest management in any way.
A precondition is natural regeneration and selection
management or uneven-aged forest management,
which is traditional in the forests of the Kočevsko
region. The in situ method is principally effective
in areas where the stands are of sufficient size
(according to Euforgen recommendations at least
lOO ha) and are isolated from stands of unknown
provenance. The isolated stands should consist of
autochthonous Nm·way spruce only or in a very
large degree. If such pure stands do not exist, we
should attempt to form them by management, i.e.
by eliminating trees of unknown provenance, and
in this way inhihit the immigration of genes of
unknown provenance. One of the in situ methods
GozdV 60 (2002) 7-9

Kočevskem

is forest regeneration by planting on sites, where
this is the only possible approach. The reproduction
material used should originate from seed stands,
established according to strict criteria, which
guarantee pollination with pollen of the
autochthonous N01·way spruce. Beside the two
existing seed stands of the autochthonous Norway
spruce in the Kočevsko region, it would be desirable
to establish some new seed stands within the gene
reserves, preferably in their central parts.
It is estimated that static and more expensive ex
situ conservation methods, among which feature
seed orchards, clone collections and gene banks,
need not be implemented for the time being; an
exception is the storage of seeds in a seed bank.
The principles described could be used in the
conservation of genetic resources of other
autochthonous Norway spruce populations in
Slovenia.
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Ocena rastiščnih razmer na izbrani lokaciji in ekološke implikacije
pri prebiralnem gospodarjenju z gozdovi
Estimation of site conditions of the eh osen location and the ecological
implications for selection forest management
Dušan ROBIČ* in Marko ACCETTO**
Izvleček
Robič, D., Accetto M.: Ocena rastiščnih razmer na izbrani lokaciji in ekološke implikacije pri prebiraJnem gospodarjenju z
gozdovi. Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 15. Prevod v angleščino: Jana Oštir.

Predstavljene so rastiščne razmere na objektu, kjer je potekal terenski del seminarja "Prebiralni gozdovi in prebiralno
gospodarjenje v Sloveniji" 19. septembra 2002. S petimi fitocenološkimi popisi je bila predstavljena konkretna vegetacija na
objektu in njegovi bližnji okolici. V histogramu je prikazana tloristična podobnost med popisi, opravljena je bila tudi njihova
dvo in tri razsežna ordinacija. Rastiščne razmere so ocenjene posredno s fitoindikacijo, ki nakazuje precejšnjo podobnost
predstavljenega rastišča z rastišči fitocenoz iz asociacije Ribe so alpini-Piceetum. Prebiralno gospodarjenje je zaradi okoljskih
funkcij in vlog gozda nujno zlasti v ekstremnejših oblikah jelovih bukovij, kjer opravUa trajno neprekinjena gozdna odeja
pomembno protierozijsko in okotietvorno vlogo. Prebiralno gospodarjenje ni nujno povezano le z gozdovi s povda.tjenimi
okoljskimi funkcijami in vlogami, primerno je tudi v gozdovih, kjer je pomembno trajno pridobivanje lesa na majhnih površinah.
Ključne besede: jelova bukovja, ocenjevanje rastišč, prebi.ralno gospoda.tjenje, notranje okolje, protierozijska vloga.
Izvleček
Robič, D. , Accetto, M.: Estimation of site conditions of the eh osen location and the ecological impl.ications for selection forest management.
Gozdarski vestnik, Vol. 60/2002, No. 7-9. In Slovene, with abslract in English, lit. quot. 15. Translatcd into English by Jana Oštir.

The article presents the site conditions of the location, where the field part of the seminar "Selection forcsts and selection
forest management in Slovenia" took place on September 19, 2002. The real vegetation on the location and its neru· surroundings
is presented by means of releves. The hystogram demonstrates the floristic similarity between the releves ; a two-dimensional
and three-dimensional ordination of the releves has also been done. Assessment of the site conditions has been effected
indirectly by means of phytoindication. which shows a relatively high similarity between the site presented and sites with
phytocoenoses of the association Ribeso alpini-Piceetum. Because of the environmental functions and roles of the forest,
selection management is imperative especially in extreme site conditions in fir-beech mixed forest, where the uninterrupted
forest cover performs an important role in soil conservation and creates the internat environment. Selection management is
not necessarily associated only to forests with accentuated environmental functions and roles, but is also suitable in forests
where the priority is permanent wood production on smaller surfaces.
Keywords: fir-beech mixed forests, site estimation, selection management, interior environment of phytocoenoses, role of
vegetation in soil conservation.

1

OCENA RASTIŠČNIH RAZMER
V ODD. 26c GE DRAGA, OE

KOČEVJE

Obravnavani predel lahko vključimo v prostrano
dinarskih jelovih bukovij AbietiFagetum dinaricum, noveJsa sopomenka
Omphalodo-Fagetum, ki so v Sloveniji razši1jena
v višjih predelih obsežnega dinarskega sveta; od
Kočevske na jugovzhodu, preko Notranjskega
Snežnika, Mokreca, Krima, Nanosa, Hrušice do
Trnovskega gozda na severozahodu. Obširno
območje, ki kljub nekaterim skupnim ekološkim
lastnostim, to je prevladt.Uoči karbonatni podlagi,
večji nadmorski višini, hladnosti in večji namočenosti, kaže tudi na razlike. Te se kažejo v
floristični sestavi jelovih bukov ij, najbolj očitno pa
območje
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v pojemanju jugovzhodnoevropskih ilirskih
elementov od jugovzhoda proti severozahodu
našega dinarskega gorstva. Zato jih danes členijo
na naslednje fitogeografske enote in podenote:
l.
Omphalodo-Fagetwn (Tregubov 1957, corr.
Puncer 1980) Mar. et al. 1992
l. l
var. geogr. Saxifraga cuneifolia Smina
2001 (Trnovski gozd)
l. l. 1
subvar. geogr. Anemone trifolia Smina
2001 (zahodni del Trnovskega gozda)
l. l. 2
subvar. geogr. Omphalodes venuz
Surina 2001
(osrednji vzhodni del Tmovskega gozda)
*mag. D. R.. Pugljeva 27. 1000 Ljubljana
**prof. dr. M. A., Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljub~iana
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var. geogr. Calamintha grandiflora
Surina 2001 (Notranjski Snežnik, Javoroiki)
subvar. geogr. Dentmia pentaphyllos
L 2. l
Su1ina 2001
(Nanos. Hrušica, Ravnik, Mokrec)
l. 2. 2
subvar. geogr. Dentaria polyphylla
Zupančič, Puncer 1995 ex Surina 2001
(Kočevska, Gorski Kotar)
O rastiščnih razmerah poskusimo sklepati posredno
z gozdno vegetacijo. Dva fitocenološka popisa (P 1
in P2) sta bila napravljena na samem objektu, tretji
(P3) v neposredni bližini, preostala dva (P4 in P5)
pa nedaleč stran v nekoliko širši okolici (Karta 1).
Popisa Pl in P2 sta bila posneta na lokacijah z
veliko površinsko kamnitostjo in skalnatostjo s
prhninastimi rendzinami, medtem ko se je
vegetacija preostalih treh popisov razvila na rjavih
pokarbonatnih tleh.
Iz floristične sestave lahko razberemo. da smo
v domeni dinarskega jelovega bukovja, asociacije
Abieti-Fagetum dinaricum oziroma OmpalodoFagetum var. geogr. Calamintha grandiflora
subvar. geogr. Dentaria polyphylla (1.2.2), ki je
dokaj razločno diferencirana in razčlenjena v

različne subasociacije. Flmistična sestava popisov
P 1 in še posebej P2 vsebuje več rastlin. ki indicirajo
razvojne trende proti smrekovju Ribeso alpiniPiceetum Zupančič, Accetto 1994, medtem ko je v
preostalih treh ta trend očitno manj izražen. Tako
lahko popisa P4 in P5 vključimo v subasociac~jo
jelovega bukovja z dišečo lakoto A. -Fd. galietosum odorati, popis P3 v obliko jelovega
bukovja s tevjem A.-F.d. hacquetietosum na
dolomitu, medtem ko bi lahko popisa Pl in P2
obravnavali v okviru jelovega bukovja z zaveščkom A.-F.d. neckeretosum.
Iz analize florističnih podobnosti med popisi,
ki jih ponazarja fenogram (slika 1) lahko
sklepamo, da vseh pet popi sov združuje skoraj 50%
podobnost. V fenogramu lahko razločimo dve
glavni veji: prva s popisoma Pl in P2 in druga s
preostalimi tremi popisi. pri čemer velja poudariti,
da sta si najbolj podobni dvojici P4 in P5 (82%) ter
Pl inP2(78%).
V dvo- in trirazsežni ordinaciji fitocenoloških
popisov (sliki 2 in 3) pa lahko zaznamo gradient
razvitosti tal in trend razvoja vegetacUe. V
dvorazsežni ordinacijski shemi (slika 2) se na

Karta l. lzrez iz pregledne karte gospodarske enote Draga (OE ZGS
(P 1, P2, P3, P4, P5).
3 44

Kočevje)

z označenimi oddelki iz katerih so popisi
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Slika l. Fenogram fitocenoloških popisov iz območne enote
Zavoda za gozdove Slovenije v Kočevju, GO Draga, odd .22
in 26c . ( Prime1ja!ni postopek: Hornova modifikacija

Morisiwvega koeficienta podobnosti za intervalne ocene).
Legenda k vsem trem slikam:

L_
Slika 2. Dvorazsežna ordinacija fitocenoloških popisov iz
enote Zavoda za gozdove Slovenije v Kočevju,
GO Draga, odd.22 in 26c. (Ordinacijski postopek: Analiza

Vseh pet popisov lahko uvrstimo v dinarsko jelovo bukovje
asociacije Abieti·Fagetum dinaricum oziroma Ompalodo-

območne

Fagetum var.geogr. Calamintha grandiflora subvar.
geogr. Dentaria polyphylla ( 1.2 .2) z različnimi

glavnih komponent, korelacijski koeficienti).

subasociacijami.
1.0~------------------------------------------~

P2

P1
0.5

0.0-

P3
P5
P4

-0.5

-1 .0 -r-----------r------..---------..------~
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Slika 3. Trirazsežna ordinacija filocenološkili popisov iz območne enote Zavoda za gozdove Slovenije v
Draga, odd.22 in 26c. (Ordinacijski postopek: Analiza glavnih komponent, korelacijski koeficienti).

Pl in P2 predstavljata popisa dveh sestojev dinarskega
jelovega bukovja z zaveščkom
A.-Fd. neckeretosum neposredno na demonstracijskem
objektu

P3 predstavlja fitocenološl<.i popis dinarskega jelovega
bukovja s tevjem
A.-Fd. hacquetietosum v neposredni bližini
P4 in PS sta popisa dveh sestojev dinarskega jelovega
bukovja z dišečo lakoto
A.-F.d. galietosum odorati iz širše okolice demonstracijskega objekta
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Kočevju,

GO

abscisni osi razločno pokaže razvojna težnja
vegetacije, ki prehaja od jelovih bukov ij na desnem,
proti smrekovjem na levem robu slike, popis P2 je
tudi sicer po vrstni sestavi najbolj "picetalen". Na
ordinati dvorazsežne ordinacije je nakazana
razvitost tal, ki je večja ob spodnjem robu sheme
(popisa P4 in P4) in se zmanjšuje proti zgornjemu
robu sheme (popisa Pl in P2). V trirazsežni
ordinaciji (slika 3) pa lahko na abscisi (daljša
345
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tinentalnosti podnebja (r =0,869), za indikacije
vlažnosti (r =0,821) in kemične reakcije (r =0,939)
tal.
Zato lahko ocenimo rastišče na obravnavanem
objektu kot sveže, hladno do zmerno toplo, v
oceansko-suboceanski klimi na slabo kislih,
skeletnih prhninastih rendzinah na izjemno
skalnatih površinah z dobro ohranjeno, strojeno
(modalna vrednost pri. rastlinah sence in pol sence)
gozdno vegetacijo.
Kljub dokaj enotnem karbonatnem matičnem
substratu je kraški relief zelo razbrazdan in
vrtačast: gladke , največkrat dolomitne rebri
prekinjajo strma in položna, vendar zelo skalnata
terasasta pobočja, robovi prepadnih skokov in bolj
ali manj izrazitih ter izpostavljenih reliefnih
izboklin. Zato se lahko rastiščne razmere, z njimi
pa tudi gozdna vegetacija, mozaično spreminjajo
že na zelo kratkih razdaljah.
Dinarsko jelovo bukovje se na tem območju
pojavlja v pisani paleti raznovrstnih oblik, med
katerimi želimo opozoriti na tiste, rekli bi lahko
skrajnejše variante , ki naseljujejo izjemno
skalnata rastišča v p1isojnih, večkrat tudi strmih
pobočjih . V takšnih razmerah lahko prihaja kljub
indicirani oceansko-suboceanski klimi in svežim
tlem na rešetastem prepustnem podtalju do
občasnega pomanjkanja vode, ki drobilcem in
razgrajevalcem opada v tleh in na njih omejuje
večjo aktivnost, kar povečuje kopičenje neraz:..
grajene organske snovi.
V takšnih razmerah je lahko sklenjena,
strukturirana gozdna odeja odločilni dejavnik,
ki učinkovito soustvarja in ohranja fitogeno
notranje okolje gozda in omogoča številnim

stranica para le lograma) zaznamo sekvenc o
razvitosti tal: popis P2 je na skrajnem levem robu
in označuje najmanj razvita tla (prhninaste
rendzine) , ki imajo obenem tudi največjo (80% )
površinsko skalnatost. Na desnem robu je popis P4
na rjavih pokarbonatnih tleh, ki kot sklenjena talna
odeja (površinska kamnitost je 0%) zvezno
prekrivajo matični substrat. Ordinatna os (krajša
stranica paralelograma) zopet nakazuje razvojno
težnjo vegetacije, prava jelova bukovja so na
spodnjem delu sheme , medtem ko sta bolj
"smrekovi'' jelovi bukovji bolj na zgornjem robu
sheme. Očitnega razločka med popisoma P4 in P5
ter popisom P3 na aplikatni osi pa s podatki, ki so
na voljo, brez podrobnejših dodatnih analiz ni bilo
mogoče ekološko pojasniti.
Zaradi nakazanega razvojnega trenda je bilo
smiselno opraviti fitoindikacijo konkretnih
rastiščnih razmer z vrstami iz stanovitne
kombinacije glede na frekvenčno porazdelitev
indikacijskih ocen za svetlobo, toploto, kontinentalnost podnebja , vlažnost in kemično
reakcijo tal po ELLENBERGU (1992) (preglednica 1).
V prvi primerjalni skupini (j) je 25 fitocenoloških popisov iz oddelka 64a, ki je približbo
tri kilometre južneje od izbrane lokacije, sicer pa
iz iste gospodarske enote (ROBIČ 1992, BONČINA
1992), v drugi (j) pa 22 fitocenoloških popisov
vključenih v asociacije Ribeso alpini-Piceetum
(ZUPANČIČ et al. 1994). S korelacijo rangov smo
paroma primerjali ranžirne vrste frekvenčnih
porazdelitev indikacijskih ocen in ugotovili zelo
tesne povezave med njimi: za indikacij o svetlobnih
(r =0,964) in toplotnih (r =0,790) razmer, konPregl ednica l.

Frekvenčne

porazdelitve (j1 ,f2) fitoindikacijskih ocen (lnd.oc.) za prvih pet in9ik"atov po Ellenbergu (L,

T, K, Fin R) za dve skupini fitocenoloških popisov (j1 -----7 BONČINA 1992:25;/2 ~ ZUPANCIC et al. 1994: 159)
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organizmom boljše razmere za uspevanje v sicer
neprijaznem in surovem kraškem okolju .
S tem je zagotovljeno delovanje (proizvodne
funkcije) gozdnega ekosistema na primerni
produkcijski ravni.

2.

EKOLOŠKE IMPLIKACIJE PRI
PREBIRAL NEM
GOSPODARJENJU Z GOZDOVI
2.1 Dognanja s področja
eksperimentalne fitocenologije
Med rastlinami živečimi v fitocenozah in biocenozah se je med evolucijo izoblikovala cela vrsta
vzajemnih razmerij, ki označujejo skupnostno
življenje organizmov na nadorganizemskih ravneh
združevanja in jim dajejo svojevrsten pečat. V
celotno dogajanje vnašajo novo kvaliteto značilno
za skupnosti ali združbe organizmov. Moskovski
profesor fitocenoJogije T.A. Rabotnov je v drugi
polovici devetdesetih (RABOTNOV 1996) posodobil starejšo Sukačevovo (SUKAČEV 1956)
klasifikacijo vzajemnih razmerij med organizmi
v skupnostih, ki mu je sicer rabila za izhodišče tako,
da jih je razdelil v tri kategorije: kontaktna,
transfitogena in transfitotrofna razmerja med
družno živečimi rastlinami. V prvo kategorijo, med
kontaktna razmerja (odnose) sodijo tista, pri
katerih prihajajo družno živeče rastline v fizični
stik z bližnjimi/sosednjimi rastlinami kot npr.:
epifiti, liane, polzajedalci, zajedalci, zraščanje
rastlin in njihovih delov, mehanično izrivanje/
odrivanje poganjkov, dušenje, prekrivanje (z
opadom), bičanje z vejami ipd. Transfitotrofna so
tista vzajemna razmerja med rastlinami v združbah,
ki jih sooblikujejo fitofagi in fitoparaziti. Med
transfitogena razmerja prištevamo v tem kontekstu
tekmovanje (konkurenco) za vire (resurse), kot so
svetloba (natančneje: v fotosintezi aktivna
radiacija), mineralna hranila, ogljikov dvokis in
kisik, tekmovanje za prostor, alelopatijo in
kumulativno okoljetvorno učinkovanje (vplivanje)
rastlin. Za naša razmišljanja je prav gotovo zadnje
najpomembnejše. Vse rastline neke fitocenoze
sicer sodelujejo pri soustvarjanju notranjega
okolja združbe, vendar pa so med njimi nekatere,
ki imajo okoljetvorno sposobnost najmočneje
izraženo. Pravimo jim edifikatorji. V bukovjih so
navadno bukve iz drevesne plasti tiste, od kate1ih
so najbolj odvisne življenjske razmere v notranjosti
GozdV 60 (2002) 7-9

gozdnih sestojev. Zato se je v njihovi evoluciji
izoblikovala kombinacija rastlinskih vrst, ki so
preživele in uspevajo prav v okolju, ki ga je
sooblikovala bukev, saj je kot močan edifikator
temeljito modificirala zunanje okolje.
V smrekovjih srednje tajge, kjer je glavni
edifikator smreka, so eksperimentalno dognali
(KARPOV 1969), da je od njenega opada in
koreninskega pleteža odvisna razširjenost in
uspevanje rastlin iz zeliščne plasti. Upoštevaje, da
je v smrekovjih tajge pretežna večina fiziološko
aktivnih smrekovih korenin v opadu in v zgornjih
horizontih tal, je bil zanimiv naslednji poizkus. Pri
nespremenjeni zastrtosti tal z drevesnim.i krošnjami
so z ozkimi jarki presekali površinski pletež
smrekovih korenin, s čemer so izključili vplive
snu·ekovih korenin na podrast nizkega in pri talne ga
rastlinja v gozdu. Tretje leto so na poskusnih
ploskvah, ki so jih redno analizirali že zaznali
spremembe pri uspevanju nekaterih rastlin iz
podrasti. Borovnica Vaccinium myrtillus je na
izključitev smrekovih korenin reagirala tako, da se
je podvojila dolžina letnih odganjkov, za polovico
se je povečala srednja listna površina, srednja
višina borovničevih grmičkov pa se je povečala
za desetino. Zastiralna površina brusnice Vacciniwn vitis-idaea in dvolistne senčnice Maianthemwn bifolium se ni spremenila, dasiravno se je
število osebkov pri slednji nekoliko zmanjšalo.
Močno se je povečalo obilje zajčje detelj ice Oxalis
acetosella, naraslo je število novih poganjkov,
povečali sta se višina osebkov in njihova skupna
listna površina. Čeprav se je zaradi delnega
prekrivanja listov zajčje deteljice nekoliko
zmanjšala intenzivnost fotosinteze na enoto listne
površine, se je skupna produkcija na osebek kar
dvanajstkrat povečala. Ker se je hkrati bistveno
zmanjšalo obilje nekaterih mahov, zlasti bleščečega in šreberjevega sedja Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, je očitno, da so v
senci zajčje deteljice mahovi prejemali premalo
svetlobe za normalno fotosintezo, zato so skoraj
izginili iz vrstne sestave. Ker smrekove korenine
na teh objektih niso bile aktivne, se je v tleh
povečala vsebnost kalcija, podvojila pa se je tudi
količina rastlinam dostopnega dušika. Zato se je
peto leto že pojavil malinjak Rubus idaeus, ki se
je naslednje, t.j. šesto leto že razvil v pomembno,
meter in pol visoko plast, ki je zastrla že več kot
polovico (60%) talne površine.
34 7
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Fitogeno soustvarjanje notranjega okolja je
v splošnem najmočneje izraženo v gozdnih
življenjskih skupnostih. To še zlasti velja za
prebiralne gozdove, katerih sestava in zgradba. pa
tudi gozdnogospodarsko poseganje v njihove sestoje
omogočajo rastlinam. da lahko s svojo prisotnostjo
in življenjskimi aktivnostmi občutno in trajno
modificirajo okoljske dejavnike tako, da ekotop
preoblikujejo v biotop. Krepko in stanovitno
notranje okolje, ki je splošna značilnost
prebiralnega gozda, zagotavlja bolj ali manj

nemoteno in trajno delovanje gozdnega
ekosistema, hkrati pa implicira določene omejitve
pri ravnanju z njim.

2. 2 Primerjalne mikroklimatske
analize
SCHUTZ (2001) se pii obravnavanju ekofizioloških
posebnosti prebiralnega gozda sklicuje na Kernove
raziskave iz Nemčije (KERN 1966). S prime1jalno
analizo mikroklimatskih meritev v dveh enodobnih
in dveh prebiralnih sestojih je dognal več·stvari. ki
so pomembne za razumevanje dogajanja v
prebiralnem gozdu. Dokaj stanovitna struktura
prebiralnega gozda preprečuje vsakršno nenadno
spreminjanje mikroklimatskih razmer v gozdu,
kjer prevladuje tudi večja variabilnost na manjših
površinah, kar seveda omogoča nemoteno
pomlajevanje. V prostoru drevesnih krošenj so v
prebiralnem gozdu večje temperaturne razlike,
nekoliko večja je tudi vlažnost zraka,
transpiracija pa je nekoliko manjša kot v
enodobnem gozdu. V višjih predelih z manj blagim
podnebjem in srednjim] letnimi temperaturami med
5 in 6 stopinjami Celzija so ekofiziološke razmere

za priraščanje v prebiralnem gozdu slabše kot v
enodobnem. Ugotovitev velja zlasti v normalnih
letih, ko je toplota omejitveni dejavnik. V toplejših
letih ali na nižje ležečih lokacijah paje prednost na
strani prebiralnega gozda. V letih, ki so v
klimatskem oziru normalna, dosega povprečna
širina branike v prebiralnem gozdu 91% od
dolgoletnega povprečja, medtem ko je v suhih in
toplih letih večja (122%).
Skupni učinki mikroklimatskih dejavnikov
blizu gozdnih tal prebiralnega gozda se kažejo v
bolj izenačenih temperaturnih razmerah·,
sestojna klima je bolj oceanska, se pravi poleti
hladnejša in pozimi toplejša od tiste v enodobnem
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gozdu. Tudi vlažnost zraka je v prebiral nem gozdu
večja, transpiracija je dosti manjša, pa tudi
premikanje zraka v gozdnem sestoju je v
prebiralnem gozdu šibkejše. Iz povedanega sledi,
da so ekofiziološke razmere v prebiralnem gozdu
ugodnejše, zato pa je tudi pomlajevanje in razvoj

mladovja v prebiralnem gozdu boljše.

2. 3 Posebnosti rastišč z veliko
površinsko kamnitostjo in
skalnatostjo karbonatnih substratov
visokega krasa
Na visokem krasu dinarskih gora pogosto, še zlasti
na krednih in tudi jurskih apnencih, srečujemo
veliko površinsko kamnitost in skalnatost, ki je
najbolj očitna na kraških goličavah v bližnji
soseščini in je znana kot "ljuti krš''. Na ogozdenih
površinah je pojav manj zaznaven, še zlasti če jih
gledamo od daleč. V notranjosti gozdnih sestojev
pa opazovalčevemu očesu ne uide velika površinska
kamnitost in skalnatost. ki zaradi zmanjšane
preglednosti vzbuja občutek divjine, skrivnostnosti
in nelagodnosti. V ohranjenih gozdnih sestojih s
strojeno plastjo drevesnih krošenj je golo svetlo
apneno skalovje manj očitno. ker je največkrat

prekrilo s preprogami in zavesami raznovrstnih
mahov in jetrnjakov, tako da ga površni opazovalec marsikdaj prezre in mu ne pripisuje
posebnega pomena.
Mahovi predstavljajo posebnost v svetu rastlin.
Njihova zunanja podoba je majhna, neugledna, ko
bi ne uspevali v manjših ali večjih blazinicah jih ne
bi niti opazili. Njihovo vegetativno telo predstavlja
haploidni gametofit in je precej močneje razvit od
sporofita, ki ne zmore avtotrofnega načina življeJ\ia
in parazititra na gametofitu. Čeprav so mahovi v
pretežni večini prilagojeni na kopenski način
življenja, jim je za uspešno spolno razmnoževanje

nujno potrebna voda kot medij, po katerem
anteridiji priplavajo do arhegonijev in jih
oplodijo. Poleg spolnega, je pri mahovih zelo
pogosto tudi vegetativno razmnoževanje, za
katerega poznavalci menijo, da je tako raznovrstno
kot nikjer v svetu rastlin, razen pti glivah, če jih
smemo prištevati k rastlinam. Če spore, ki so dokaj
trdožive, padejo na vlažen in primerno osvetljen
substrat, že v nekaj dneh vzklijejo nitaste predkali
ali protoneme, ki so že avtotrofne in se čez čas
ravijejo v gametofite z rizoidi, stebeki in lističi.
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Mahovi uspevajo na vseh celinah, enkrat
obilneje, drugič skromneje, manjkajo le v pustinjah
s kloridnimi in sulfatnimi solmi, pa tudi na
neustaljenih substratih so redki . Za objedanje in
pašo v glavnem niso zanimivi, pa tudi žuželke,
bakterije in glivejih ne ogrožajo preveč. V gozdovih
jih najdemo na deblih in po vejah dreves , po
gozdnih tleh, na panjih in podrticah, še posebej pa
na skalah in kamnih pod zastorom drevesnih
krošenj, kjer uspešno kljubujejo konkurenci drugih
rastlin iz gozdne podrasti. Letni prirastki ma hov
so neznatni: l-2 mm do največ par centimetrov.
Mikroklima gozdnega sestaja jim očitno zelo
ustreza tako, da se polagoma v dolgih desetletjih,
po skalovju in kamnih tako obilno razrastejo, da
praktično prekrijejo skalnato divjino kraškega
sveta.
Ta zelena iluzija pa ni trajna. Že zaradi
nestrokovenega poseka dreves, se preproge in
zavese mahov v sončni pripeki posušijo, nalivi
dežja jih odplaknejo in v nekaj tednih nam zraste
pred očmi golo skalovje, ki se v desetletjih in

morda celo v stoletjih ne bo več obras}o.
Prebiralni način gospoda1jenja z gozdom je
najboljši porok za to, da se bo kljub p<iseku ohranilo
notranje okolje gozda, njegova sestoj na mikroklima
pa bo le minimalno prizadeta.

2. 4

Empirični

podatki o protierozijski
vlogi gozdne vegetacije

Strukturirani gozdovi in prebiralni način gospodaJjenja lahko opravljajo med okoljskimi funkcijami in vlogami (ANKO 1995) tudi izjemno
protierozijsko vlogo. Vsaka trajno strnjena
vegetacijska odeja, še zlasti pa gozdna, varuje tla
pred različnimi oblikami erozije. Od vedenja in
strokovne presoje je seveda odvisno, kdaj in v
kolikšni meri je treba pri ravnanju z gozdom
upoštevati njegovo protierozijsko vlogo . Za
orientacijo navajamo nekaj empiričnih podatkov iz
nekdanje Sovjetske zveze (MOLČANOV 1973;
HUTORCEV 1973). (Preglednica 2.)
Preglednica je dovolj zgovorna in ne potrebuje
posebnih pojasnil.

Preglednica 2. Spreminjal* komponent ekosistema gozdne poseke pri različno opravljenih
Ugotovljeni podatki na sredini poseke. (Prirejeno po: MOLCANOV 1973: 227)

Komponente in dejavniki
ekosistema

Skupno izhlapevanje (%)
Dolžina osvetljevanja (%)
Povprečna temperatura zraka od
l. junija do 1. novembra, merjena
dva metra nad tlemi(%)
Temperature na poseki
v času pozne zmrzali (0 C)
Hitrost vetra na poseki v(%) od njegove
hitrosti na 600, oddaljeni stepi
Zaloga vode v snegu(%)
Globina premrznjenosti tal (cm)
Deževni ki (število/ m 2 )
Zelezne kači ce (število/ m1 )
Mokrice (število/ m1 )
Ličinke pokalic (število/ m 2 )
Delež (%)sejancev poškodovanih
zaradi fuzarioze
Skupno število mikroorganizmov
(x 1000) v gramu suhih tal iz globine
do 10 cm (v gojišču iz agarja)
Število parov p~ičev, ki gnezdijo
Stroški poseka in spravila (v %, če
znašajo pri 300 široki poseki 100%)
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Vrzel pri
prebi ral ni
sečnji v
skupinah

sečnjah .

Širina poseke pri sečnji na golo (m)
25
116
188

35
120
259

50
114
325

100
108
399

280
108
411

300

100
100

100

101

102

103

110

III

Ili

-2,0

-4,0

-4,1

50
49
80

52
47
80

-

-

1,5
1,1
100
10
120
10
30

1,3
2,5

88

0,9
3,0
74
40

-1,2

3,8
20
67
58
50-60
60-70
30
49
15
18
7
5
Il
JI

81
419

lO

20
106
13
29
9

5

10

12

20

25

8200
22

9540
15

12600
12

9490
7

6-7

-

-

119

113

105

102

100

100

100

61
15
32
Il

'

-

-

-

-
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HUTORCEV ( 1973) poroča o proti erozijski
vlogi jelovih bukovij (Abies nordmaniana, Fagus
orienralis) iz gorskega dela povodja reke Kuban' v
severnem Kavkazu, v odvisnosti od načina sečenj
in spravila. Na globokih, bogatih in precej skeletnih
(40-50%) kambičnih tleh so gozdni sestoji z
velikimi lesnimi zalogami (preko 1000 mJ /ha). Pri
skupinsko postopnih in prebiralnih sečnjah, v
dokaj humidnih razmerah (800- 2000 mm letnih
padavin) na položnejših in ne prestrmih (do 20°)
pobočjih večjega (20-80 kg/ha) odnašanja tal z
vodno erozijo niso registrirali. Tudi v strmejših
pobočjih (20-35°) pii omenjenem načinu sečenj ni
prišlo do bistveno večje erozije tal z vodo (22-90
kg/ha). Po sečnjah na golo pa se je erozija tal z
vodo značilno povečala: v primerih ko so ostala
tla zaradi spravila nepoškodovana, so izmerili 4-14
kratno povečanje odnašanja tal z vodo .
Katastrofalno odnašanje tal (63-305 ton/ha) pa
so ugotovili na površinah, kjer so z uporabo
goseničarjev pri spravilu razgalili tla. Tri do pet
let po sečnji so bile že očitne posledice jarkaste
erozije z 200-600 metrov dolgimi žlebovi.

3

SKLEP

Čeprav veljajo švicarski gozdarji za najvecJe
poznavalce prebiralnih gozdov in prebiralnega
gospodmjenja ne kaže pozabiti, da je hrvatski
gozdarski strokovnjak Josip Šafar, ki nam je v
petdesetih letih odkrival sktivnosti gojenja gozdov
tudi na ljubljanski univerzi, že pred štiridesetimi
leti zapisal, ... "Na Balkanskem polotoku je ideja o
prebiralnem načinu gospodarjenja avtohtona. Je
torej domač proizvod . Vendar pa so pogoste vojne,
pustošenja, revolucije, vpadi mnogih sovražnih sil,
ravnanje osvajalcev, večkrat tudi polkolonialni
sistemi uprave, kraje, požigi, revščina in vse drugo,
kar v naročju prinaša gospodarska beda, zelo slabo
vplivale na gospodarjenje z gozdom in na gozdarstvo nasploh. Prav čudno je, da se je kljub temu ali pa prav zaradi tega ohranila razmeroma velika
površina trajnih gozdov in, da se je misel o
prebiralnem gospodarjenju, izhajajoča iz svojevrstnega boja, razmeroma samostojno in kontinuirano razvijala zlasti na ozemljih jugoslovanskih
narodov. Ideja o prebiralnem gozdu, ki je bila v
svojem razvoju pod vplivom tujih ideologij včasih
tudi izmaličena, se je vztrajno ohranjevala in ni
zapuščala osnovne smeti ." (ŠAFAR 1963:554).
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Detalj iz GE Draga OE

Kočevje

Morda ne bo odveč, če pri oživljanju prebiralnega načina gospodarjenja v novih razmerah
sprejmemo za popotnico tudi to sporočilo.
Predvsem pa je pomembno, da pti sonaravnem
in trajnostnem ravnanju z gozdom natančno
razlikujemo dvoje: (i) kdaj in kje je prebiralno
gospodarjenje nujno in nenadomestljivo zaradi
ohranjanja in vzdrževanja proizvodnih funkcij,
okoljskih funkcij in vlog ter ohranjevanja in
varovanja določenega gozdnega biotopa!habitata;
(ii) v kakšnih razmerah lahko prebiralno gospo-

darjenje prispeva k zagotavljanju ustreznejše
lesno proizvodne vloge gozda. Iz povedanega sledi,
da prebiralno gospodarjenje ni namenjeno le
gozdovom s poudarjenimi okoljskimi funkcijami in
vlogami v bolj ali manj težavnih življenjskih
razmerah, na siromašnih rastiščih, kot so različne
oblike jelovih bukovij: z zaveščkom A.-F.d.
neckeretosum, s trpežnim golšcem A.-F.d.
mercurialetoswn perennis, z gozdnim planinščkon
A.-Fd. homogynetosurn sylvestris, z gozdno bilnico
A.-Fd. festucetswn altissimae in nekatera smrekovja Ribeso alpini-Piceetwn. Prav lahko je
GozdV 60 (2002) 7-9
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koristno in nujno tudi v razmerah, ko se gozdni
posestnik želi in/ali potrebuje trajno oskrbovati z
lesom na sorazmerno majhni gozdni posesti. V teh
primerih gre navadno za gozdove na bogatih
rastiščih, kot so jelovja s praprotmi DryopteridoAbietetum, Galio rotundifilii-Abietetum, druga
jelovja na nekarbonatnih kamninah BazzanioAbietetum, Blechno-Abietetwn, Luzulo albidaeAbieteum) in nekatera smrekovja Rhytidiadelpho
lorei-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum.

4

ZAHVALA

Prispevek je nastal v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta L4-3 .184 Prebiralni gozdovi
v Sloveniji: razšitjenost, struktura, načrtovanje in
gospodaJjenje, ki ga financirata Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na
prebiralnih gozdov

področju

gojenja

Application of recent research findings in the field of selection forest management
Jurij DIACr, Dušan ROŽENBERGAR ,,,
Izvleček

Diaci, J., Roženbergar, D.: Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na področju gojenja prebiralnih gozdov. Gozdarski
vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 55. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
Po drugi svetovni vojni je urejeno prebiralno gospodarjenje (fr. jardinage cultural) doživelo vzpon v mnogih evropskih
državah. Zaradi gojitvenih napak, problemov s pomlajevanjem in propadanja jelke je sledilo obdobje treznitve. Delež uradno
izkazanih prebiralnih gozdov se je skokovito zmanjšal. Podobno usodo je delilo prebjralno gospodarjenje v Sloveniji. V
zadnjem času je prebiralno gospodarjenje, zaradi posrečenega združevanja ekonomskih, varovalnih in socialnih vlog gozda,
deležno vnovi čnega zanimanja. V prispevku predstavljava novejše raziskovalne dosežke s področja gojenja prebiralnih gozdov,
jih primerjava s slovenskim rezultati in izkušnjami ter predlagava uporabo. V ospredju so tri področja, ki so bila v slovenskem
prostoru, tako po strokovni kot po znanstveni plati zapostavljena: prevzgoja enomernih gozdov v prebiralne, prebiralno
gospodarjenje z llstavcj in gojitvene načrtovanje v prebiralnih gozdovih.
Ključne besede: prebiralni gozd, prebiralno redčenje, prevzgoja, prebiralno gospodarjenje z listavci, epinastija,
gozdnogojitveno načrtovanje.
Abstract
Diaci, J., Roženbergar, D.: Application of recent research findiogs in the field of selection forest management. Gozdarski
vestnik, Vol. 60/2002, No . 7-9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 55. Translated into English by Jana Oštir.
After World War II, regulated selection management (fr. jardinage cultural) expanded in severa! European countries. Due to
silvicultural misconceptions, problems with natural regeneration and sil ver fir die-back, the rise was followed by a sobering-up
period. The proportion of officia!Jy registered selection forest s rapidly decreased. Such was al so the case of selection management
in Slovenia. Lately, selection management bas aroused new interest, due to an advantageous combination of the economic,
protective and social functions of the forest. The authors present recent research find in gs in the field of selection forest management
and compare them to the resuJts and experience of Slovene researchers and also suggest possible application. The article focuses
on three areas, which have been neglected in Slovenia, both professionally and scientifically: transformation of even-aged
forests into selection forests, selection forest management with broad-leaved trees, and silvicultural planning in selection forests.
Key words: selection forest, selection thinning, transformation, selection forest management with broad-leaved trees,
epinastic control, silvicultural planning.

1

UVOD

Kmečko prebiralno gospodmjenje ima v zasebnih
gozdovih srednje jn severne Evrope izjemno dolgo
tradicijo. Poznano je v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji,
Slovaški, Švici, Franciji in Skandinaviji (prim.
KOSTLER 1956, MLINŠEK 1959, LEIBUNDGUT 1952, 1972, SCHUTZ 1994). V drugi polovici
19 . stoletja so tudi gozdarski strokovnjaki postali
pozorni na prebiranje, ki je lahko vodilo do
zanimivih gozdnih zgradb ali pa v devastacijo,
odvisno od enakomerne in primerne jakosti
poseganja (fotografija 1). Gozdarji so razvijali
različne modele preverjanja uravnoteženosti
prebiral ne zgradbe (MITSCHERLICH 1961,
LEIBUNDG.UT 1972, SCHUTZ 1989). Prostor
med strokovnimi gojitvenimi sistemi je prebiranju
zagotovila šele kontrolna metoda, ki temelji na trajni
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spremljavi razvoja različnih parametrov sestojev
(BIOLLEY 1901 cit. po SCHUTZ 200la, MLINŠEK 1972, GAŠPERŠIČ 1995, BONČINA 2000).
Od prebiralnega gospodarjenja na osnovi kontrolne
metode naprej govorimo o urejenem prebiralnem
gospodarjenju (fr. jardinage cultural, nem.
geregelte Plenterung ).
Nesluten razmah je urejeno prebiralno gospodarjenje doživelo po drugi svetovni vojni. V Švici
so na primer poskušali prebiralno gospodariti z
vsemi gozdovi v kantonu Neuenburg, tudi v čistih
sestojih listavcev (fotografija 3) . Podobno je bilo v
·dr. J. D. univ. dipl. inž. gozd., izredni profesor, Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
"D. R. univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulreta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, SLO
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Fotografija 1: Slika kmečkega prebiralnega gozda na
Homa v Gornji Savinjski dolini. Primer
konzervativnega gospodarjenja in ohranjene prebiralne
zgradbe (foro Jurij Diaci)
področju

Sloveniji, kjer smo dinarsko šolo prebiralnega
gospodatjenja skušali uveljaviti v celotni Sloveniji
(MLINŠEK 1968). Zaradi spleta vzrokov so bili
rezultati slabi in v naslednjih desetletjih se je
prebiranje vse bolj umikaJo skupinsko postopnem
gospodatjenju. Razlogi za neuspeh so deloma
gojitvene narave, kamor lahko prištevamo individualno vzgojo listavcev in posledično slabo
kakovost, nadaljevanje s kmečkim prebiranjern v
smislu colskih sečenj in sproščanje v socialnem
boju izločenih dreves v polnilnem sloju (MLINŠEK
1981 ). Pomembni so tudi vzroki na katere gojenje
gozdov takrat ni imelo neposrednega vpliva, kot
na primer slaba odprtost gozdov, poškodbe pri
spravilu ter izjemna objedenosr mladja zaradi
prevelike gostote rastlinojedov. Med najpomembnejše vzroke spada propadanje jelke od
petdesetih let naprej (MLINŠEK 1964). Prav v času
spoznavanja pomanjkljivosti prebiralnega gospodarjenja se v Sloveniji pojavi alternativa- skupinsko
postopno gospodatjenje z detajlnim gojitvenim
GozdV 60 (2002) 7-9

načrLovanjem. V Sloveniji. pa tudi drugod po
Evropi, se je delež uradno prikazanih prebiralnih
gozdov v naslednjih desetletjih hitro zmanjševal in
dosegel v zadnjem desetletju najnižjo vrednost.
V nasprotju z uradnin1i statistikami. se je v zadnjem
desetletju znova obudilo zanimanje za prebiralno
gospoda1jenje v slovenskem in tudi v mednarodnem
prostoru, celo v deželah, kjer dosedaj ni bilo tradicije
prebiralnega gospodarjenja (Velika Britanija. ZDA).
Razlogi so si v Srednji Evropi in pri nas zelo podobni:
postopno usklajevanje populacij velikih rastlinojedov
s prehransko kapaciteto gozdov in vidno izboljšanje
vitalnosti pii jelki (PRELC et al. 1993). V svetovnem
metilu so najpomcm.bnej.ši razlogi za oživitev
prebiralnega gospodmjet~a naraščanje varovalnih in
socialnih funkcij gozda ter zaostrene ekonomske
razmere. O pomenu prebiralne zgradbe gozda za
uresničevanje prvih dveh skupin funkcij je bilo že
mnogo napisanega (npr. AMMON 1951 , LAHDE et
al. 1999), zato se bova dotaknila predvsem zaostrenih
ekonomskih razmer. Zadnje desetletje mnogi ka7.alci
kažejo na upadanje realizacije negovalnih del v mlajših
razvojnih fazah (KRAJČIČ 1999. KRČ /DIACI 2001).
Glavni razlog so naraščajoči sh·oški dela. V prebiralnih
gozdovi so zaradi ostre selekcije v mlajših razvojnih
fazah vložki za neposredno nego (npr. redčenja)
bistveno nižji, kot pri enomernih sestojih . Zaradi tega
so ekonomske primerjave vedno bolj v korist
prebiralnega gospodarjenja (prim . SCHOTZ 1989,
KNOKE 1 PLUSCZYK 2001) . Poleg tega je mogoče
izkušnje prebiralnega redčenja s pridom uporabiti pri
prevzgoji velikopovršinskih smrekovih nasadov v
Evropi (KENK 1 GUEHNE 2001, SCHOTZ 2001b).
Vsi ti primeri kažejo, da lahko s prebiralno zgradbo
gozda uspešno združujcmo ekonomske, varovalne in
socialne funkcije gozda. To dejstvo je za Srednjo
Evropo dragoceno, ne želimo si namreč delitve gozdov
in krajine na industrijske in varovalne ekosisteme po
zgledn Velike Britanije, ZDA in Kanade.
V Švici, zibelki prebiralnega gospoda1jenja,
raziskovalnega dela v prebiralno grajenih sestojih
niso nikoli opustili. Njihovim izsledkom se v
zadnjem času pridružujejo rezultati novo zast<.•vljenjh raziskav jz osta!jh delov Evrope in sveta.
Namen prispevka je predstaviti izsledke novejših
raziskav, jih primetjati z izkušnjami v Sloveniji in
podati usmeritve za prihodnje raziskovalno in
strokovno delo na področju gojenja prebiralnih
gozdov.
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Slika 1. y nenegovanih enomernih se~tojih lahko odpiranje sklepa kr~šenj o~rozi ~ra?ilnosl, malopovršinsko uvajanje
mladja pa lahko traja dlie časa kot so sposobna preži veti drevesa zgornJega sloJa (pnreJeno po MAYER 1984)

2

PREVZGOJA ENOMERNIH
GOZDOV V PREBIRALNE

Prevzgoja oziroma prevedba enomernih gozdov v
prebiralne (nem. Oberfiihrung), kamor spada tudi
prebiralno redčenje (fr. eclarcie jardinatoire, nem.
Plenterdurchfors!ung), obsega mnoge zahtevne in
tvegane gojitvene posege. Napake pri prevzgoji se
maščujejo z ogroženo zgradbo gozdov, naraščanjem
sanitarnih sečenj in padanjem kakovosti sortimentov. Prevzgoja zahteva načrtnost in doslednost
pri delu ter določeno mero smelosti . Ml in šek ( 1992)
opozarja, da prebiral no redčenje mnogokJat zapelje
neosveščenega odkazovalca k označevanju dominantnih dreves in puščanju vmesnih dreves z
majhno vitalnostjo. Na ta način lahko hitro zabrede
v škodljivo "kmečko" prebiranje . SCHUTZ (2001 a)
domneva. da je zahtevnost prevzgoje eden glavnih
razlogov. da prebiralni gozdovi , kljub znatnim
prednostim, zavzemajo le skromne deleže površin.
Izkušnje pri prevzgoji kažejo (LEIBUNDGUT
1984, SCHUTZ 1989), da se pogosto srečujemo s
u·emi temeljninu problemi: trajnim pomlajevanjem,
zadostnim številom dreves v zgornjem položaju in
nevmnostjo površinske razširitve mladja.
( 1) Trajno pomlajevanje je eden osnovnih
predpogojev prebiralnega gospodarjenja. Pri
popolni zastrtosti spodnjih položajev v enomernem
gozdu traja kar nekaj časa. preden nam uspeta
nasemenitev in razvoj mladja (slika 1 ).
(2) Za prevzgojo potrebujemo zadostno število
dreves, ki so sposobna, v času od uvajanja pomladka
do vrasti pr~ih dreves nove generacije v streho
sestoja, zagotavljati ustrezno sestojno klimo. To so
354

vitalna, stadialno mlada drevesa v zgornjem
položaju, ki so zmožna premostitve generacij .
Drevesa, ki so rasla v enomernem gozdu so
nagnjena k hitrejšemu staranju, imajo slabše razvite
krošnje in so plitvo zakoreninjena. Vse te značil
nosti so močno izražene, če so bili sestoji
nep1imerno negovani .
(3) Razvoj mladja je v enomernih sestojih po
presvetlitvah najprej zadržan, po uveljaviti s~
pogosto hitro in velikopovršinsko razvija, še posebc~
če so bili ukrepi enakomerni in zaradi neučakanosti
premočni. Takšna razvojna pot mladja pogosto vodi
v dvoslojnost, ki je ena najbolj kritičnih sestojnih
zgradb.

2. 1

Značilnosti

prevzgoje

Med uravnoteženo prcbiralno zgradbo sestojev in
enomernimi sestoji obstaja mnogo prehodov.
Takšnim razmeram prilagojeni in zato pestri so tudi
ukrepi prevzgoje. Temelj prevzgoje je načrtovanje,
kjer na osnovi analize rastiščnih in sestoj nih razmer
ter scenarijev razvoja gozdov, razmislimo o ciljih
in ukrepih . V grobem ukrepe združujemo v dve
skupini oblik in sicer v prebiralno redčenje in
prevzgojo. Prebiralno redčenje obsega vse gojitvene
ukrepe s kateri mi v nezadostno raznomernih
sestojih pospešujemo uravnoteženo zgradbo
prebiralnega gozda (LEIB UNDGUT 1984,
SCHUTZ 1989) . Ali bomo uporabili tehniko
prebiranja ali prebiralnega redčenja je odvisno od
stopnje raz.nomernosti zgradbe sestoja. Ko je
zgradba gozda dovolj razgibana, da se mehanizmi
samoregulacije zopet vzpostavijo, prebiralno
GozdV 60 (2002) 7-9
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zamenja prebiranje. V raznomernih
sestojih, kjer je prisotno malopovršinsko pomlajevanje, vendar manjka srednji položaj,
izvajamo prebiralno redčenje. V sestojih z vsemi
tremi sestojnimi položaji uporabimo prebiranje. V
enomernih sestojih brez zadovoljivega pomlajevanja uporabimo eno izmed tehnik posredne ali
neposredne prevzgoje (prim. slika 4) . Najpomembnejše značilnosti prevzgoje je SCHUTZ
(2001 a) strnil v tri skupine:
( {) Trajnost pomlajevanja. Razmejitev sestoj ev
za prebiranje in prevzgojo je mogoča na osnovi
presoje ustreznosti pomlajevanja. Analiza sestoja

prevzgoje je, da praznine v združbenih položajih
zapolni, ne da bi pri tem izgubljali raznomernost
zgradbe gozda. Mladje poskušamo zagotoviti
predvsem tam, kjer manjka. Sestoje odpiramo
točkovno. V primeru enkratnih, enakomernih in
močnih presvetlitev obstaja velika nevarnost hitre
površinske razširitve mladja ali nastajanja dvoslojnih struktur (slika 2).
(2) Ohranjanje zastora krošenj. V celotnem
obdobju prevzgoje je potrebno zagotoviti zadostno
število dreves v zgornjem položaju (40-60 ha), in
to vse do vrasti prvih dreves nove generacije v
zgornj_i položaj. Drevesa zgornjega položaja so

Slika 2. Pomladek se v enomernih sestojih težko uveljavi, ko pa je že prisoten, se pogosto nagiba k hitri razširitvi in k
enomernosti, kar lahko vodi v dvoslojnost, še posebej, če nadaljujemo z difuznimi enakomernjmi presvetlitvami. Sestoje
odpiramo neenakomerno in točkovno (prirejeno po ZARIC 1 SCHNEIDER 1992)

nam podaja obliko frekvenčne porazdelitve
premerov, ki jo primerjamo s krivuljo uravnoteženega stanja. Krivuljo uravnoteženega stanja
lahko izračunamo po različnih metodologijah
(primeri v LEIBUNDGUT 1972, SCHUTZ 1989)
ali jo povzamemo po sestoj ih z uravnoteženo
prebiral no zgradbo na primerljiv ih rastiščih
(LEIBUNDGUT L953, BONČINA 2000). Iz
primerjave obeh krivulj razberemo pri katerih
premerih so največja odstopanja. Za mladje, ki ne
dosega meritvenega praga, izračunamo minimalno
število za uravnoteženost prebiralne zgradbe
podobno kot pri kri vu lji ravno težne ga stanja
(SCHUTZ 1989), le da namesto stopnje izkoriščanja
(nem. Nutzungsrate) upoštevamo le naravno
mortaliteto (DUC 1991). Sestoje, ki minimalnega
števila mladja po teh kriterijih ne dosegajo,
uvrščamo med sestoje za prevzgojo. Naloga
GozdV 60 {2002) 7-9

potrebna za oblikovanje sestojne mikroklime in
za posredno nego mladja. Brez zastara nimamo
možnosti vpliva na časovno in prostorsko
dinamiko pomlajevanja. Pomladek brez zastara
hitro zavzema celotno površino sestoja in se nagiba
k enomernosti. Razvojno mlada drevesa (prim.
pog!. 2), sposobna doseganja velikih starosti,
najdemo v enomernih sestojih le redko . Pogosto
je zato potrebno sklepati kompromise in pospeševati tudi manj kakovostna, vendar vitalna in
dolgoživa drevesa . V kolikor so drevesa še
sposobna reagirati, jim skušamo oblikovati
globoke in simetrične krošnje. Zaradi pomanjkanja
stadialno mladih dreves so v izrazito enomernih
sestojih pomembni pripravljalni ukrepi (pogl. 2.2),
predvsem redčenja. kjer načrtno pospešujemo
vitalnost in stabilnost. V enomernih sestojih, kjer
zaradi labilnosti ni mogoče izvajati močnejših
355
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in rahljati sestojni sklep, se odločamo za
prevzgojo v več generacijah.
(3) Hierarhija predpogojev za prevzgojo.
Gojitveni posegi v okviru prevzgoje so odvisni od
stopnje raznomernosti sestojev in od zadostitve
predpogojem za prevzgojo . Schi.itz (1989) je
predpogoje za prevzgojo razvrstil po prednosti:
(a) mehanska in biološka stabilnost glavnega
sestaja omogoča gojitvene posege za doseganje
večje stabilnosti in vitalnosti dreves zgornjega
položaja,
(b) zadostna vitalnost kritičnega števila dreves
zgornjega položaja za nego dreves v spodnjih in
srednjih položajih vse do vrasti nove generacije v
zgornji položaj,
(c) trajnost stopničastega pomlajevanja v času,
ki omogoča samoregulacije, vendar je hkrati
prostorsko ločeno,
(d) p1ibliževanje uravnoteženi prebiralni zgradbi .
Zgoraj naš tetim predpogoj em je smiselno dodati
še prvi predpogoj za prebiralno gospoda1jenje in
sicer primernost rastiščnih razmer in prisotnost
sencozdržnih drevesnih vrst (DIA CI 2001 ). Ukrepe
prevzgoje določamo skladno s tem kako sestoji
izpolnjujejo zadane predpogoje. V primeru stabilnih
in negovanih sestojev z uspelim mladjem v
prostorsko ločenih jedrih, je ustrezna tehnika
prevzgoje prebiralno redčenje.

2. 2 Pripravljalni ukrepi za prevzgojo
Med pripravljalne ukrepe za prevzgojo uvrščamo
vse posege v smislu pospeševanja naravne drevesne
sestave, stabilnosti sestaja, naravnega pomlajevanja
in samodiferencije. V slovenskih Alpah smo mnogo
sestojev na rastiščih jelke in bukve posredno ali
neposredno spremenili v čiste sestoje smreke.
Pospeševanje in vnašanje sencozdržnih avtohtonih
vrst v takšnih razmerah uvrščamo med pripravljalne
ukrepe za prevzgojo. Tudi nižanje staleža divjadi v
sestojih, kjer divjad ogroža pomlajevanje jelke
spada med pripravljalne ukrepe.
V nasadih smreke na rastiščih jelovo-bukovih
in jelovih gozdov pogosto razmišljamo o uveljavitvi prebiralnega gospodarjenja (npr. DIACI
1997). Zastavlja se vprašanje, kdaj opustiti
izbiralno redčenje in pričeti z ukrepi prevzgoje,
ki zahtevajo večinoma močnejše ukrepe za
pospeševanje stabilnosti in točkovno uvajanje
pomlajevanja. Postavljeni smo pred dilemo, saj
356
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predčasno

ukrepanje pomeni izgubo na prirastku.
Izkušnje pri prevzgoji kažejo (SCHMIDT et al.
1995), da starejši nasadi smreke niso več dovolj
reakcijsko sposobni za prevzgojo, medtem ko je
prevzgoja srednjedobnih sestojev uspešnejša. Prav
tako je uspeh boljši v nasadih, ki so bili v mladosti
pravočasno in močneje redčeni, kjer je vsaj
posamično primešana jelka ali listavci in kjer je
že točkovno prisotno naravno mladje (npr. zaradi
sanitarnih sečenj).

2. 3 Oblike prevzgoje
V naravi obstaja neskončno različnih kombinacij
sestojnih tipov in rastišč. Vsaka kombinacija
zahteva posebno, razmeram prilagojeno gojitvene
ravnanje. Podobno velja za pestrost sestojev, ki jih
želimo prevzgojiti v prebiralni gozd in pestrost
ukrepov prevzgoje. Vsako razvrščanje sestojev in
shematiziranje ukrepov se zdi neumestno. Kljub
temu izkušnje kažejo, da je v izogib grobim
gojitvenim napakam, smiselno sestoje za prevzgojo
analizirati in razvrstiti. Na ta način si pd odločitvah
lahko pomagamo s hierarhijo predpogojev za
prevzgojo (pog!. 2 .1) in diagramom poteka
gojitvenih odločitev (slika 4). Razumljivo je, da
pred gojitvenimi odločitvami izvedemo detajlno
analizo rastišč ter vitalnosti, stabilnosti, zgradbe in
pomlajevanja sestaja. V grobem ločimo tri oblike
prevzgoje (SCHUTZ 1989): prebiralno redčenje,
neposredno prevzgojo in prevzgojo v naslednji
generaciji. Mlinšek (1992) opoza1ja, da delitev na
tri oblike prevzgoje mnogokrat ni izvedljiva in tudi
ne zaželena. Gojitelj se prilagaja konkretnim
razmeram in razvija kombinacije oblik prevzgoje.
Prebiralno

redčenje

V sestojih z dovolj raznoliko zgradbo, kjer je proces
pomlajevanja že utečen, jedra pa raznomerna in
prostorsko ločena, izvajamo prebiralno redčenje
(slika 4). Prebiralno redčenje podobno kot
prebiranje zasleduje več ciljev: pospeševanje
vitalnih in kakovostnih osebkov v vseh sestojnih
položajih, raznomerno zgradbo sestaja in pomlajevanje. Temeljni poudarek je na izboljšanju
zgradbe v smeri uravnoteženega prebiralnega
stanja, v čemer je bistvena razlika od čistega
prebiranja. Osredotočamo se na zapolnjevanje
manjkajočih členov v razvoju prebiralnega gozda.
Pri tem si pomagamo s primerjavo porazdelitve
GozdV 60 (2002) 7-9
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\
Slika 3: Skica medstojnih (intermediarnih) dreves v
prebiralnem gozd, prirejeno po Schlitz (1989)

prsnih premerov sestaja, oz. višin s krivuljo
uravnoteženega stanja za proučevano rastišče. Še
pomembnejše je gozd v uravnoteženem stanju videti
in to predstavo primerjati s proučevano na
primerljivem rastišču. Pogosto so odstopanja pri
pomlajevanju ali srednjem položaju. ki tudi splošno
velja za najbolj ogrožen člen prebiralnega gozda.
Prebiralno redčenje pogosto izloča vmesna
(intermediarna) drevesa, ki razvoju prebiralne
zgradbe bolj škodijo kot koristijo (slika 3). Gre za
fiziološko oslabljena in reakcijsko nesposobna,
vendar močno razrasla drevesa, ki ovirajo procese
preslojevanja. Osredotočamo se na nujno potrebno
in uk.repamo postopoma in zmerno (MLINŠEK
1992). Lesne zaloge sestojev, kjer izvajamo
prebiralno redčenje se gibljejo večinoma pod
uravnoteženo lesno zalogo, kar izboljšttie splošne
razmere za pomlajevanje. Zgradbo mladja je mogoče
kasneje z dodatno nego izboljšati (SCHUTZ 1989).
Prebiralno redčenje za razliko od izbiralnega
redčenja, sestoje hkrati vzgaja in obnavlja, rahlja
sestojni sklep in usme1ja preslojevanje ter posredno
uveljavlja raznomerno zgradbo. Medtem ko se pii
izbiralnem redčenju osredotočamo na izbrance v
zgornjem sloju, poskušamo s prebiralnim redčenjem
učinkovati v globino sestaja in na ta način oživiti
srednji in spodnji položaj ter, kjer je smiselno,
točkovno uvajati pomlajevanje (LEIBUNDGUT
1984). Prebiralno redčenje je časovno omejeno, kajti
ko dosežemo prebiralno zgradbo gozda preidemo na
prebiranje.

GozdV 60 (2002) 7-9
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Neposredna prevzgoja

Pot neposredne prevzgoje je mogoča, če je
izhodiščni sestoj zadovoljive stabilnosti ter
vitalnosti in če je na voljo dovolj stadialno mladih
dreves (globoke krošnje, čvrsta zakoreninjenost,
vitalnost itd.). Pri presoji starejših enomernih
sestojev se osredotočamo na splošno vitalnost in
primerno razvitost krošenj, pri presoji mlajših
sestojev s primernim višinskim prirastkom pa
upoštevamo možnost naknadnega oblikovanja
krošenj. Obdobje prevzgoje lahko traja 60, 80 in
več let, če v začetku še ni bilo pomladka. Za uspešno
prevzgojo zato potrebujemo najmanj 40-60 vitalnih
in dolgoživih dreves na hektar, ki bodo sposobna
vztrajati v zgornjem položaju do vrasti nove
generacije. V starejših sestoj ih so, zaradi zmanjšane
reakcijske sposobnosti dreves, manj poudarjeni
ukrepi za izboljšanje vitalnosti in stabilnosti preko
izbire, vzgoje in oblikovanja krošenj. Pretežno se
odločamo za točkovno uvajanje mladja. Nasprotno
temu je v mlajših sestoj ih poudarek na pospeševanju
vitalnost in stabilnosti dreves, ki bodo v zgornjem
položaju. V okviru neposredne prevzgoje se
prilagajamo reakcijam sestaja in strategijo ukrepov
spreminjamo glede na doseženo. Poleg časovne

NE

DA

DA

Slika 4: Poenostavljen diagram poteka gojitvenih odločitev
pri prevzgoji enomernih sestojev v prebiralne. Različna
stanja gozdov in posledično različne gojitvene odločitve
vodijo k ~:azličnim strategijam prevzgoje sestojev, prirejeno
po SCHUTZ (1989)
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spremenljivosti ukrepov je pomembna tudi
prostorska, saj se prebiralne zgradbe spreminjajo
malopovršinsko in prav tako tudi reakcija sestaja
na naše ukrepe . Za grobo orientacijo Schlitz (2001)
razlikuje štiri stopnje prevzgoje : stopnjo
stabilizacije, stopnjo uvajanja pomlajevanja, stopnjo
strukturiranja in stopnjo izpopolnjevanja prebiralne
zgradbe.
Prevzgoja z naslednjo generacijo
V primeru nezadovoljive stabilnosti izhodiščnega
sestoja ali pomanjkanja stadialno mladih dreves,
obstaja nevarnost hitre razgradnje sestoja. Odločamo se za prevzgojo z nas1ediUo generacijo (slika
4), da bi tako zmanjšali tveganje gospodarjenja.
Prevzgoja se osredotoča na obnovo, ki poteka
malopovršinsko in v jedrih. Obnova je podobna kot
pri skupinsko postopnem gospodarjenju, vendar
jeder ne širimo in ne upoštevamo transportne meje.
Obnova poteka v čim daljših časovnih razdobjih in
pros.torsko ločeno. Poleg pomlajevanja je poudarek
na stabilnosti, vitalnosti in na rastišču primerni
zmesi drevesnih vrst. Manjkajoče vrste, še posebej
jelko, lahko ponovno vnašamo s sadnjo.

3

PREBIRALNO
GOSPODARJENJE Z LISTAVCI

Vprašanje, ali je z Iistavci mogoče, predvsem pa
smiselno gospodariti prebiralno v gozdarstvu ni
novo. Zaradi posebnih rastnih lastnosti, kijih imajo
listavci v primerjavi z iglavci je prebiralno
gospodarjenje v listnatih gozdovih še posebej
zahtevno. Potrebno je dobro poznavanje rastišča,
predvsem pa reakcijske sposobnosti drevesne vrste,
ki je v tako gospoda1jenje vključena. V večini
primerov, ko gre za prebiralno gospoda1jenje z
listavci govorimo o mešanih jelovo-bukovih,
smrekovo-bukovih in čistih bukovih sestojih.

3. 1 Naravna razvojna dinamika
bukovih gozdov
Osnovne informacije o prebiralni strukturi v
naravnem gozdu lahko dobimo iz raziskav gozdnih
in pragozdnih rezervatov. Naravna izhodišča iz teh
raziskav kažejo, da se prebiralna faza v bukovih
gozdovih pojavlja redko v prostoru in času. Še bolj
kot za bukovc gozdove s primešanimi iglavci, to
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velja za čiste bukove gozdove. Bukev v čistih
naravnih gozdovih tvori relativno enomerne in
enoslojne sestoje. Motnje v teh gozdovih so
malopovršinske. Posledica je fina struktura zaplat,
redko večjih od 1 ha, različnih razvojnih stadijev
naravnega gozda (KORPEL 1982). Vrzeli in z njimi
povezane površine mladja pa so še manjše in
dosegajo velikosti od 0.2-0,5 ha (KORPEL 1995).
Raziskave v naših pragozdnih rezervatih
potrjujejo domnevo, da je prebiralna oblika
naravnih sestoj ev, tudi v primeru naravnega jelovobukovega gozda, relativno redek pojav (HARTMAN et al. 1985, HARTMAN 1987) . Rezultati
naših preliminarnih raziskav v pragozdovih kažejo
malopovršinsko strukturo motenj. V raziskave so
bili vključeni pragozdni rezervati Krokar. Trdinov
vrh, Strmec in Pečka. V vseh primerih prevladujejo
male vrzeli, pri čemer je struktura v jelovo-bukovih
gozdovih bolj razgibana , v čistih bukovjih pa
značilno enomerna. Tudi število vrzeli je v čistih
bukovih sestojih manjše (ROŽENBERGAR 2000,
KONEČNIK 1 ZAPLOTNIK 2001, ZEIBIG 2001).

3. 2 Problemi in omejitve pri
prebiralnem gospodarjenju z Iistavci
Rastne značilnosti iglavcev in listavcev se bistveno
razlikujejo. Iglavci kljub povečanju rastnega
prostora ohranijo osnovno stožčasto obliko krošnje,
medtem ko listavci reagirajo z intenzivno lateralno
rastjo in težijo k zapolnjevanju prostora. Ta lastnost
je posebej dobro izražena pri bukvi. Če je bukev
sproščena že v fazi drogovnjaka, raste intenzivno v
širino in oblikuje veliko krošnjo z grobimi vejami
(SCHUTZ 200lb) . Badoux (1949 cit. po SCHUTZ
2001a) je ugotovil, da bukev v prebiralnem gozdu
bistveno slabše izrablja ras tni prostor, kot jelka in
smreka, ki dajeta pri istem volumnu krošenj tri do
štirikratni prirastek. Individualna rast prispeva k
poslabšanju kakovosti bukovega lesa, saj se
aktivirajo speči poganjki, rnočnejšaje razvejanost,
debelejše so veje in bolj pogoste napake debla.
Poleg tega se poveča nevarnost sončnih opeklin,
deformacij skmje in pojava sekundarne krošnje.
Posebnosti rastnih značilnosti listavcev so
opazne tudi v mlajših fazah razvoja prebiralnega
gozda. Mladi osebki iglavcev so tudi v skrajno
slabih svetlobnih razmerah sposobni ohraniti
enoosno rast debla. Bukev nima te sposobnosti in
po določenem obdobju močnega senčenja razvije
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Fotografija 2: P1imer uspešnega prebiralnega gospodatjenja v mešanih gozdovih z znatno primesjo bukve je tudi dinarski
jelovo-bukov gozd v GE Draga, oddelek 26 c (foto Dušan Roženbergar)

plagiotropno obliko debla s poudarjeno lateralno
rastjo (SCHUTZ 2001 b) . Če taki osebki ponovno
dobijo dovolj svetlobe se. zaradi šibko izražene
epinastije bukve, pogosto razvijejo v rogovilaste ali
večdebelne osebke.
Močno senčenje povzroča na mladju tudi druge
napake, kot so, prisotnost kresnih poganjkov, krivo
deblo, kolenčavost, neprimerni insercijski koti vej
prve stopnje (manjši kot. slabša kakovost),
zmanjšana višinska in volumenska rast manjše
število listov, manjša površina listov na enoto zast.J·te
površine, krajši, lažji in volumensko manjši brsti,
itd (BRINAR 1969. WELANDER 1 OTTOSON
1995, MINOTTA 1 PINZAUTI 1996, SAGHEBTHALEBI 1996, SAGHEB-THALEBI 1995,
WELANDER 1 OITOSON 1997).

3. 3 Primeri prebiralnega gospodarjenja
z listavci
Ne glede na nekatere upravičene pomisleke proti
prebiralnem gospod<;ujenju z listavci, obstaja v
Evropi več zanimivih primerov uspešnega gospodarjenja. V zadnjem času je mnogo objav o bukov ih
prebiralnih gozdovih iz okolice Thtiringena v bivši
vzhodni Nemčiji. Več tisoč hektmjev gozdov je v
lasti vaške skupnosti, ki z njimi že več kot sto let
GozdV 60 (2002) 7-9

uspešno prebiralno gospodari.
Drug primer so gozdovi francoske regije
Franche-Comte, ki na vzhodu meji na Švico z
gorovjem Jura. Prav v teh krajih je v francoščini
leta 1730 prvič omenjena beseda prebiranje (fr.
jardinage). Dobrih sto let kasneje je Adolphc
Gurnaud pod vtisom tradicije prebiranja razvil
kontrolno metodo. Manj poznano je, da se je
ponekod v regiji Franche-Comte razvilo iz
prebiranja v srednjem gozdu prebiralno gospodmjenjc z listavci v setnenovcih bukve. hrasta in
jelke. Lep primer takšnega gospodmjenja so zasebni
gozdovi Quiquengrogne v lasti družine Chavanne.
Prebiralni gozdovi dinarskega sveta pri nas
(BONČINA et al. 2002) in na Hrvaškem (PRPIC
2001) glede drevesne sestave bistveno odstopajo od
prebiralnih gozdov srednje Evrope, kjer delež bukve
redko dosega 10% . Predstavljajo nekakšno
prehodno obliko med prebiranjem v gozdovih
iglavcev in prebiranjem z listavci. Z ozirom na
tradicijo prebiralnega gospodmjenja, jih lahko
uvrščamo med primere uspešnega gospodarjenja
(fotografija 2).
Od neuspešnih primerov prebiralnega gospodatjenja z listavci velja omeniti bukove gozdove na
prisojnih pobočjih nad jezerom Neuchatel v Švici
(fotografija 3). Sestoji z izjemno slabo zasnovo
3!59

Fotografija 3: Prebiralno gospoda1jenje na neprimernih rastiščih gozdu lahko povzroči več škode kot koristi. Najpogostejši
problem. ki se v takih primerih pojavlja, je slaba zasnova mladja. Na sliki je bukov gozd nad jezerom Neuch~tel v Švici
(foto Jurij Diaci)

mladovij so v veliki meri rezultat nekritičnega
uveljavljanja prebiralnega gospodarjenja na
neprimernih rastiščih.

3. 4 Glavne značilnosti prebiralnega
gospodarjenja z listavci
Zaradi vseh njihovih lastnosti je. kljub morebitni
sencozdržnosti, z listavci veliko težje dosegati
pestre vertikalne strukture in prebiralno zgradbo.
Debelinski prirastek
(mm/leto)
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G

(m 2 )

---<>--- Prebiralni gozd smreke in jelke (Schallenberg)
-o- Prebiralni gozd bukve (Langula)
Slika 5: Debelinski prirastek zastrrih dreves glede na
temeljnico nadrastlih dreves v prebiralnih sestojih iglavcev
(smreke in jelke) in bukve (prirejeno po SCHUTZ 2001 a)
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Schlitz (200 1a) je ugotovil, da je so zastrta drevesa
v bukovem prebiralnem gozdu bolj občutljiva na
povečevanje temeljnice nadraslih dreves. kot
drevesa smreke in jelke v jelovo-smrekovem gozdu.
Značilen padec prirastka zastrtih dreves je v primeru
prebiralnega bukovega gozda ugotovil pri temeljnici
starega sestaja nad JO m 2/ha. Podoben padec je v
jelovo-smrekovem prebiralnem gozdu ugotovil pri
temeljnicah starega sestoja večjih kot 25 m 2/ha
(slika 5).
SchUtz (2001 a) na podlagi primerjave sklepa,
da dosežemo uravnoteženo stanje, ki zagotavlja
trajno pomlajevanje, pri nižji temeljnici in lesni
zalogi. Za doseganje ravnovesne zgradbe in
zagotovitev ustreznega pomladka so zato potrebni
pogosti posegi v zgornji sloj. Skupno lesno zalogo
naj bi tako zmanjšali na 200-250 m 1/ha, kar je
približno pol manj kot v primeru iglavcev.
Raziskave v vzhodni Nemčiji so pokazale, da
doseganje ravnovesne zgradbe v bukovih sestojih
ni mogoče. če temeljnica preseže 27 m 2/ha,
oziroma je lesna zaloga sestaja večja kot 300 m·'l
ha, saj v takih razmerah popolnoma zavremo
priraščanje dreves s premerom okoli 10 cm
(SCHUTZ 200lb). Postavlja se vprašanje, ali s
tako nizko lesno zalogo še v polni meri izkoriščam o
rastiščni potencial. oziroma ali drevesa s p1irastkom
GozdV 60 (2002) 7-9
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kompenzirajo izgubo temeljnice? Primerjava
priraščanja prebiralnih in enodobnih bukovih
sestojev v istem kompleksu gozdov je, kljub veliki
razliki v lesni zalogi, pokazala le za 0,5 m'lhalleto
manjši prirastek v prebiralnem sestoju . Nekatere
izkušnje iz slovenskih prebiralnih gozdov z večjim
deležem bukve kažejo, da je možno gospodmiti z
nekoliko večjimi zalogami, kot jih omenja Schtitz
(BONČINA 1994). Na maksimalno še primerno
lesno zalogo imajo vpliv tudi lokalni rastiščni
pogoji, kar daje pobudo za nadaljnje raziskave na
tem področju.
Pomemben element prebiralnega gospoda1jenja
z bukvijo je tehnika pomlajevanja. Že Matthes (cit.
po SCHUTZ 200la) je leta 1910 zapisal svoja
opažanja v Thtiringenu (Langula), da je pomladek
bukve v malih vrzelih ( 1-2 drevesi) plagiotropne
razrasti. Velikost vrzeli, ki jo priporoča je zato 3-4
are . Schtitz (200 1a) priporoča vzgojo bukve v
švicarskih jelovo-bukovih gozdovih v skupinah ( 10
arov) do gnezdih in hkrati dodaja, da je tak način
vzgoje kompatibilen z individualno vzgojo iglavcev,
ki so med temi skupinami . Po njegovem mnenju se
tudi mladja začetne velikosti 10, 20, 30 arov
postopoma vključujejo v skupinsko prebiralno
gospodrujenje. Slednje je vetjetno posledica dejstva,
da je v večjih vrzelih ugodnejše razmc1je med
robom in odprto površino , kar pomeni, da je
lateralno zaraščanje manj izrazito. Isti avtor uvršča
sestoje z večjimi skupinami mladja v tako
imenovani mešani sistem, kot vrsto skupinskega
prebiranja.

3. 5 Ekonomski vidiki prebiralnega
gospodarjenja z listavci
Pri uvajanju določene vrste gospodarjenja so
pomembne tudi informacije o ekonomskih posledicah, ki jih bo tako gospodarjenje imelo.
Primerjava sortimentacije poseka v nemških
gozdovih v revirju Langula (prebiralno) in
Ershausen (enomerno) ni pokazala bistev nih razlik.
Če upoštevamo premere, ki so bistveno večji v
Languli, je v splošnem v prebiralnem gozdu manj
seč nje tankega lesa, . kar verjetno povečuje ekonomsko učinkovitost tovrstnega gospodarjenja.
Razlika v korist prebiranja je še večja, ker je spodnji
premer za pozitiven učinek redčenja pri bukvi
bistveno višji kot pri iglavcih (SCHUTZ 200la).
Nekatere primetjave ekonomske učinkovitosti
GozdV 60 (2002) 7-9
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režimov gospodarjenja v čistih bukovih
sestojih na Danskem dajejo v določenih primerih
prednost prebiralnem gospoda1jenju pred enodobnim. Po mnenju avtorjev je boljša ekonomska
učinkovitost prebiralnega gospoda1jenja možna, če
v prime1javi z enodobnim gospodarjenjem, naraste
povprečna cena stoječega drevja vsaj za 10 %,
oziroma naraste povprečni premer vsaj za 17 %.
V primerih, kjer ti pogoji niso izpolnjeni, je
enodobni sistem gospodarjenja v Danskih bukovih
gozdovih ekonomsko učinkovitejši (TARP et al.
2000).
Iz raziskav v čistih bukovih gozdovih na
področju hrvaškega Gorskega Kotarja, Like in
Primmja je razvidno, da prebiralno gospodatjenje
v teh gozdovih ni primerno, saj so negativne
posledice takega gospodmjenja večje od njegovih
prednosti . Primerjava med prebiralnim in enodobnim načinom gospoda1jenja je pokazala slabšo
kvaliteto mladja, večjo ekscentričnost in krivost
debel, večjo rogovilavost, večje število živih in
rmtvih vej na deblu ter večjo poškodovanost debel
v prebiralno gospodarjenih bukovih gozdovih.
Avtor za te gozdove predlaga skupinsko postopni
način gospodarjenja (ŠAFAR 1967). Tudi drugi
hrvaški gozdarski strokovnjaki kategorično
odklanjajo možnost prebiralnega gospodmjenja v
čistih bukovih sestojih (MATIC et al. 1996).

4

GOZDNOGOJITVENO
NAČRTOVANJE IN IZVEDBA
V PREBIRALNIH GOZDOVIH

Nega prebiralnih gozdov in še posebej gozdov v
prevzgoji zahteva skrbno gozdnogojitveno načrtovanje. Glavna razloga sta v zahtevnosti dela in
tveganju. Za prebiralno gospodmjenje je značilna
zapletenost dela, saj gre za časovno in prostorsko
združevanje več funkcij nege (vzgoja, zgradba,
pomlajevanje in izkoriščanje proizvodnih sposobnosti). Poudarki posamezni funkciji nege se v
prostoru malopovršinsko spreminjajo, saj se z nego
p1ilagajamo zgradbi gozda in ciljem gospodarjenja.
Prevzgoja enomernih gozdov v prebiralne pa poleg
zahtevnosti dela vključuje veliko stopnjo tveganja.
Leibundgutje leta 1952 zapisal,daje gojitveno
načrtovanje v prebiralnih gozdovih, zaradi opustitve
prostorskega reda enostavnejše, kot pri skupinsko
postopnem gospodarjenju. Vetjetno je imel v mislih
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enomerne prebiralne gozdove iglavcev, ne pa
gozdov v prevzgoji in prebiralnih gozdov jelke in
bukve , kot jih poznamo pri nas. Tudi slike
prebiralnih gozdov po propadanju jelke, takrat še
niso bile pogoste . Leibundgut (1952. 1953) se
zavzema za enotno načrtovanje na osnovi kontrolne
metode pri obeh sistemih gospoda1jenja , vendar
nasprotuje združevanju gojitvenih sistemov, saj naj
bi le konsistentnost dela vodila do uspeha.
Mlinšek je v knjigi Sproščena tehnika gojenja
gozdov (1968) zapisal, da postaja gozdnogojitveno
načrlovanje v prebiralnih gozdovih nemočno, ker
ni časovnega in prostorskega reda. Vendar v istem
viru poudruja. da ni svobode (gojenja- op. p.) brez
načrtnosti. V mislih je imel ve1jetno, podobno kot
Leibundgut (1952) drevesne prebiranje in homogene sestojne razmere. V kasnejših skriptah iz
gojenja gozdov (1993) je zapisal , da idejno ni razlik
v gozdnogojitvenem načrtovanju pri gozdnogojitvenih sistemih , ki temelje na načelu nege. Tudi
Bončina ( 1994) in Kotar (1994) se, zaradi zahtevnosti dela v prebiralnem gozdu, zavzemata za
gozdnogojitveno načrtovanje .
Načrtovanje obsega iste korake kot v okviru
skupinsko postopnega gospodrujenja in sproščene
tehnike gojenja gozdov. Pri fazi informiranja
dodajamo še analizo preteklega gospodmjenja z
vidika izvajanja štirih gozdnogojitvenih funkcij
(MLINŠEK 1992). Izhodišča določanja dolgoročnih
ciljev in izločanja načrtovalnih enot so podobna kot
pri skupinsko - postopnem gospodarjenju.
Načrtovalne enote imajo dolgoročni značaj in
pretežno obsegajo enake oz. primerljive rastiščne
oz. rastiščno-sestojne predele gozdov. Tako bomo
na primer na rastišču jelov ih gozdov, zaradi razlik
v ekologiji, drevesni sestavi in rastnih značilnostih ,
ločeno obravnavali sestoje na rastiščih jelke in
okroglolistne lakote (Galio-Abietetum) in sestoje
na rastiščih jelke in trokrpega mahu (Ba zzanioAbietetum). Kartiranju rastišč in karti načrtovalnih
enot je smiselno posvetiti več časa, saj je rezultat
natančnega dela z manj širni dopolnitvami uporaben
še več desetletij.
Pri izločanju negovalnih enot se osredoločamo
na kratkoročne gozdno gojitvene cilje in združujemo
tiste površine prebiralnega gozda, ki pomenijo
podobno gojitvene ukrepanje. Pri tem nam je v
pomoč analiza preteklega gospodarjenja z vidika
izvajanja štirih gozdnogojitvenih funkcij . Ne
združujemo razvojnih faz gozda, temveč homogene
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prebiralne sestoje s podobno (neuravnoteženo)
zgradbo in razvojno problematiko. V isto negovalno
enoto uvrščamo na primer dvoslojne sestoje, sestoje
s problemi pri pomlajevanju , sestoje brez srednjega
položaja, poškodovane sestoje in podobno. V
negovalnih enotah določimo ukrepe upoštevaje
zadane cilje in rezultate analize izvajanja štirih
gozdnogojitvenih funkcij. Poudarke pri ukrepanju
določimo tistim funkcijam nege, ki so se nezadovoljivo izvajale v preteklosti. Karta negovalnih
enot v prebiralncm gozdu je namenjena evidentiranju stanja gozdov v določenem trenutku za
potrebe kontrolne metode, prostorskem razlikovanju
različnih tehnik ukrepanja ter lociranju dodatnih
gojitvenih del in posebnih ukrepov za zagotavljanje
splošno kmistnih funkcij gozda. Namen ponazoritve
procesov obnove sestojev v smislu prostorskega
reda (transportna meja), v primeru prebiralnega
gospodarjenja odpade.
Pri izločanju načrtovalnih in negovalnih enot se
izogibamo drobljenju sestojev, da bi ohranili
preglednost in zagotovili racionalnost ter učinko
vitost načrta . Enomerne sestoje namenjene
prevzgoji v okviru istega rastišča, lahko obravnavamo kot sarnostoj no negovalno enoto, če ne
obsegajo znatnejših površin . Podobno velja za
rastiščne posebnosti in manjše predele gozdov s
poudarjenimi funkcijami. Na racionalnost pri
gojitvenem načrtovanju nas opozarjajo izkušnje
Švicarjev, ki v posamično grajenih prebiralnih
gozdovih ne izločajo posebnih negovalnih enot.
Osnovna enota za kratkoročno ter srednjeročno
načrtovanje in izvedbo del je oddelek. V primerih
prelivanja več gozdnogojitvenih sistemov, pri
prevzgoji ali v primeru skupinskega prebiranja, pa
izločajo negovalne enote v smislu zgoraj navedenega (SCHUTZ 2002).
Pri odkazilu upoštevamo gojitvene cilje in
usmeritve za štiri funkcije nege ter pristopamo iz
velikega v malo. Odkazilo izvajamo po majhnih,
preglednih in problemsko homogenih celicah
gozda, vendar· pri tem ne smemo izgubiti občutka
za celotno ncgovalno in načrtovalno enoto .
Pomemben korak načrtovanja v razmerah današnje
organiziranosti gozdarstva p1i nas je kont!ola sečnje
v prebiralnem gozdu . Izkušnje kažejo , da brez
prisotnosti revirnega gozda1ja pri sečnji ne gre.
Upanje na motivacijsko vlogo odločb in razumljivost označb na drevju, se lahko hitro preobrne v
razočaranje ob opustošenju sestoja. Izdelan načrt s
GozdV 60 (2002) 7-9
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prikazom stanja v času izdelave, nam je v veliko
pri zadnjih, vendar izjemno pomembnih
korakih načrtovanja - presoji uspešnosti in
racionalizaciji.
pomoč

5

ZAKLJUČKI

V zadnjem desetletju smo priča protislovju, ko po
eni narašča zanimanje za prebiral no gospodmjenje,
po drugi strani pa je delež uradno izkazanih
prcbiralnih gozdov vedno nižji. V Švici se je po
uradnih podatkih druge deželne inventarizacije
gozdov delež prebiralnih gozdov zmanjšal iz 8,4%
pri prvi inventarizaciji na 8.0% (BRASSEL 1
BRANDLI 1999). Slovenija pri tem ni izjema.
Nujno bo zato izdelati enotna merila za opredelitev
prebiralnih gozdov v Sloveniji, pri katerih ne bomo
upoštevali samo zgradbe in razvoja gozda, ampak
tudi odločenost še naprej prebiralno gospodariti
(MITSCHERLICH 1961). Na ta način bo mogoče
uskladiti podatke v načrtih z dejanskim stanjem v
gozdovih in prebiralno gospodaljenje postaviti na
mesto, ki mu pripada.
Kot prebiral ne gozdove je smiselno obravnavati
tudi enomernejše gozdove v prevzgoji. lqer smo
mnenja, da lahko s prebiranjem uresničujemo cilje
gospodmjenja. Takšne možnosti obstajajo najclovih
rastiščih. kjer se je v preteklosti izgubila prebiralna
zgradba zaradi propadanja jelke, napačnega
odkazila ali neodkazila. Upoštevati je potrebno
tradicionalno navezanost nekaterih lastnikov na
prebiralno gospodarjenje in dejstvo, da jim je
površinska nega mladja tuja. V alpskem in
predalpskem območju smo večino gozdov na
rastiščih jelke in bukve spremenili v pretežno čiste
gozdove srmeke. Pri uvajanju teh sestoj ev v obnovo
se pogosto razvijejo zanimive raznomerne zgradbe,
še posebej v negovanih sestojih, kjer je jelka vsaj
delno ohranjena in na silikatni podlagi. Tudi v teh
prime1ih bi veljajo razmisliti o ustreznosti oživljanja
prebiralnega gospodarjenja.
V altimontanskih in subalpinskih gozdovih
iglavcev že nm·avne razmere vplivajo na oblikovanje
gorskih prebiralnih zgradb. Novejše študije pomlajevaf\ia na ptimer na Pokljuki kažejo (DIACI et al.
2000, PISEK 2000), da se pomladek ugodno razvjja
v malih vrzelih in da večje presvetlitve niso potrebne.
Poleg tega potrebe po varovalnih, naravovarstvenih
in socialnih vlogah gozda prav v teh področjih
naraščajo; o možnostih prebiralnega gospodaljenja na
GozdV 60 (2002) 7-9
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teh rastiščih pa se ne pogovrujamo. P1imeri iz Italije,
Slova~ke in Švice kažejo na piimernost prebiralncga
gospodmjenja v takšnih razmerah.
Problematika prebiralnega gospodarjenja z
listavci je v Sloveniji močno prisotna, saj predstavljajo dinarski prebiralni gozdovi jelke in bukve
nekakšen prehod med prebiralnimi gozdovi
iglavcev in listavcev. Izkušnje prebiranja v teh
gozdovih kažejo drugačno sliko kot izkušnje in
izsledki raziskav v čistih bukovih gozdovih, še
posebej kar se tiče epinastije in uravnotežen ih lesnih
zalog (BON ČINA et al. 2002). Preveri ti tuje
izkušnje na tem področju predstavlja zanimiv
raziskovalni izziv. Druga tema, ki pogosto sproža
neutemeljene razprave in kliče po temeljiti študiji
je donosnost prcbiralnega gospodarjenja v primerjavi s skupinsko postopnim na rastiščih
dinarskih jelovo-bukovih gozdov.
Tuje in domače izkušnje potljujejo umestnost
detajlnega gojitvenega načrtovanja v prebiralnih
gozdovih. Načrtno delo se bo še posebej obrestovalo
pri prevzgoji sestojev ter preverjanju uspešnosti in
racionalizaciji. Gojitvene načrtovanje v prebiralnih
gozdovih pogosto zajema zasebne. kmečke
gozdove, kjer je vloga načrta tudi usmerjati lastnika
v potrebna, smiselna gojitvena dela in ga odvračati
od brezplodnih, vendar zelo pogostih ukrepov v
smislu kleščenja čakalcev, čiščenja gozdnega roba
itd. V tej skupini gozdov se kaže tudi potreba po
vključevanju inventarizacije, ureditvenih, sečno
spravilnih in obratoslovnih vsebin v gojitvene
načrte, oziroma potreba o razvoju enovitih načrtov
za gozdni obrat (kmetijo).
Mnogi razlogi govorijo v prid oživljanju
prebiralnega gospodarjenja, ki naj poteka postopno
in strokovno utemeljeno. Zavedati se je potrebno
napak iz preteklosti in nepredvidljivega razvoja
zdravstvenega stanja pri jelki - graditeljici
prebiralnih sestojev. Jelka je v Sloveniji na robu
naravnega areala in je v bližnji preteklosti že
doživela propadanje, ki se lahko, glede na napovedi
o spremembah klime, ponovi.

6

ZAHVALA

Članek je nastal v okviru raziskovalnih projektov
U3184 in V4-0444-0l, ki jih financirata Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zahvaljuj eva se
Urošu Kolarju za obdelavo skic in fotografij.
363

Diaci , J . in Roženbergar, D.: Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na

7

LITERATURA

AMMON, W., 1951. Das Plenterprinzip in der Waldwirtschaft.- Verlag Paul Haupt, Bern, Stuttgart, s. 160.
BONČINA, A., 1994. Prebiralni dinarski gozd jelke in
bukve.- Strokovna in znanstvena dela 115, Biotehniška
fakulteta, VTOZD za gozdarstvo, Ljubljana, s. 94.
BONČINA. A., 2000. Načrtovanje v prebiralnih gozdovih
- nekatere značilnosti, dileme in predlogi.- GozdV. 58.
2, s. 59-74.
BONČINA, A. 1 DlACl , J. 1 CENČfČ. L.. 2002. Comparison of the two main types of selection forests in Slovenia:
distribution, site conditions, stand structure, regeneration
and management.- Forestry, 75, 4, s. 365-375.
BRASSEL, P. 1 BRANDLI, U.B. (ur.). 1999. Schweizerisches Landesforstinventar. Ergebnisse der Zweitaufnahme 1993-1995. WSL, Haupt. Bern, Stuttgart,
Wien. s. 442.
BRINAR, M., 1969. Vpliv svetlobe na razvoj bukovega
mladja.- Zbornik- Research reports. 7, s. 61-144.
DIACL J.. 1997. Experimentelle Felduntersuchungen zur
Naturverjiingung kiinstlicher Fichtenwaldern auf
Tannen-Buchenwaldstandorten (Homogyno sylvestrisFagetum) in del\ Savinja-Alpen (Slowenien) mit
besonderer Beriicksichtigung der Ansamungsphase und
Einleitung der Faktoren Licht. Vegetation. Humus und
Kleinsauger. ZUrich: Beiheft zu den Zeitschriften des
Schweizerischen Forstvereins, 80, s. 19l.
DIACI , J., 2001. Izbrana poglavja iz gojenja gozdov II.
Študijsko gradivo za študente 4. letnika univerzitetnega
študija gozdarstva.- Biotehniška fakulteta, Oddelek za
gozdarstvo, Ljubljana, 2001, s. 138.
DIACI, J. 1 KUTNAR, L. 1 RUPEL, M. 1 SMOLEJ, L 1
URBANČIČ , M. 1 KRAIGHER. H., 2000. Interactions
of ecological factors and natural regeneration in an
altimontane Norway Spruce (Picea abies (L.) Karst.)
stand.- Phyton (Horn), 40, 4, s. 17-26.
DUC. Ph .. 199l. Untersuchungen zur Dynamik des
Nachwuchses im Plenterwald.- Schweiz. Z. Forstwes.
142, 4, s. 299-319.
GAŠPERŠIČ, F.. 1995. Gozdnogospodarsko načrtovanje
v sonaravnem ravnanju z gozdovi.- Biotehniška
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Ljub~jana, s. 403.
HARTMAN , T. 1 KASTELIC, A. /TURK , V.. 1985. Gozdni
rezervati Slovenije - Pragozd Pečka . - Ljubljana ,
Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, s. 75.
HARTMAN, T., 1987. Gozdni rezervati Slovenije- Pragozd
Rajhenavski Rog.- Ljubljana, Univerza Edvarda
Kardelja v Ljubljani. Biotehniška fakulteta, s. 99.
KENK, G. 1 GUEHNE, S., 2001. Management of
transformation in central Europe.- Forest Ecology and
Management 151, 1-3, s. l07-ll9.
KNOKE. T. 1 PLUSCZYK, N .. 2001. On economic
consequences of transformation of a spruce (Picea abi es
(L.) Karst.) dominated stand from regular into irregular
age structure.- Forest Ecology and Management 151,
1-3, s. 163-179.
364

področju

gojenja prebiralnih gozdov

KONEČNIK, K. 1 ZAPLOTNIK, V., 2001. Pragozdni
rezervat Strmec - raziskave zgradbe naravnega gozda
in primer:java izbranih metod.- Ljubljana , Univerza v
Ljubljani. Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vjre, s. 107.
KOTAR, M., 1994. Gojenje gozdov: Ekologija gozda in
gozdoslovje. Učbenik za študente višješolskega študija.
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, s. 149.
KORPEL, Š ., 1982. Degree of Equilibrium and dynamicaJ
Changes of the Forest on Example of Natural Forests
of Siovakia. - Acta facultatis forestalis, 24. s. 9-31.
KORPEL, Š., 1995. Die Urwa1der der Westkarpaten .Stuttgart, Jena, New York, Gustav Fischer Verlag. 310 s.
KOSTLER, J. N., 1956. Allgauer P1enterwaldtypen.Forstw. Cbl. 75, s. 423-458.
KRAJČIČ. D., 1999. Obseg bioloških vlaganj v gozdove v
Sloveniji.- Zb. gozd. lesar. 59, s. 33-54.
KRČ, J. 1DIACI, J., 2001. Ocenjevanje nujnosti negovalnih del
v mlajših razvojnih fazah gozda z metodo večkriterialnega
vrednotenja.- Zb. gozd. lesar. 65, s. 59-81.
LAHDE, E. /LAIHO, O. 1NOROKORPI, Y., 1999. Diversityoriented silviculture in the BoreaJ Zone of Europe.- Forest
Ecology and Management 118, 1-3, s. 223-243.
LEIBUNDGUT, H., 1952. Rolle und Grundlagen der
Planung beim schweizerischen Femelschlag- und
Plenterbet1ieb.- Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 123,
4, s. 93-100.
LEIBUNDGUT, H. , 1953. Beitrag zur Anwendung und
zum Ausbau der Kontrollmethode im PJenter- und
Femclschlagwald.- Schweiz. Z. Forstwes. 1/2, s. 10.
LElBUNDGUT, H., 1972. Struktur eines Emmentaler
Plenterwa1des.- Forstw. Cbl. 91. 4, s. 222-237.
LEJBUNDGUT, H.. 1984. Die Waldpflege: unter Mitverwendung von "Auslese-durchforstung als Erziehungsbetrieb bochster Wertleistung" von Walter
Schadelin. Verlag Paul Haupt Berne, Stuttgart, s. 216.
MATIC, S. 1ORŠANIC. M. 1 ANIC, L, 1996. Bukove šume
Hrvatske i njihovo ~jesto u kompleksu šuma središnje
i jugoistočne Europe.- Zagreb, Hrvatske šumarsko
društvo. 1, s. 97-104.
MAYER, H., 1984. Waldbau auf soziologisch - okologischer Grundlage.- Gustav Fischer Verlag, Stuttgart,
New York. s. 5i4.
MINOTTA. G. 1 PINZAUTI. S., 1996. Effects of light and
soil fertility on growth. leaf clorophyll content and nutrient
use efficiency of beech (Fagus Sylvatica L.) seedlings.Forest Ecology and Management, 86, s. 61-71.
MITSCHERLICH. G., 1961. Untersuchungen in Plenterwaldern des Schwarzwaldes.- Allg. Forst-u.J.-Ztg . 132,
3, s. 61-73; 85-96.
MLINŠEK. D .. 1964. Sušenje jelke v Sloveniji - prvi
izsledki. - GozdV, 4-6 , s. 145-159.
MLINŠEK, D.. 1968. Sproščena tehnika gojenja gozdov
na osnovi nege .- Poslovno združenje gozdnogospodarskih organizacij v Ljubljani, s. 117.
MLINŠEK , D. , 1972. Ein Beitrag zur Entdeckung der
Postojna Kontrollmethode in Slowenien.- Forstw. Cbl,
91, 4, s. 291-296.
GozdV 60 (2002) 7-9

Diaci , J . in Roženbergar, D.: Uporaba novejših raziskovalnih dosežkov na

MLINŠEK, D., 1981. Nevarnost populacijsko-genetske
osiromašil ve pri drevesnih vrstah v gozdnih sestojih.GozdV, 39, 4, s. 167- 171.
MLINŠEK, D., 1992. Gojenje gozdov ri : Gozdnogojitveni
sistemi.- BF, Oddelek za gozdarstvo, Študijsko gradivo.
MLINŠEK, D., 1959. Untersuchungen uber den Zustand
und die Pflege der Bauernw~ilder in Pohorsko Podravje
(Slowenien).~ Promotionsarbeit. Celje, ZUrich, s. 84.
PISEK, R., 2000. Naravno pomlajevanje subaJpinskega
smrekovega gozda na Pokljuki.- Univerzitetno
diplomsko delo, BF, Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana,
s. 83.
PRELC, F. 1 VESELIČ, Ž. J JEŽ, P. , 1993. Rast jelke (Abies
alba Mili.) se izboljšuje.- GozdV, 7-8, s. 314-331.
PRPIC, B., (gi. ur.), 2001. Obična je la (Abies alba Mil l.) u
Hrvatskoj.- Akademija šumarskih znanosti. Hrvatske
šume. Zagreb, s. 895
ROŽENBERGAR, D., 2000. Razvojne značilnosti sestojev
v pragozdnih ostankih Pečka in Rajhenavski Rog .GozdV, 58, 3, s. 53-55.
SAGHEB-TALEBI, K., 1995. Study of some characteJistics of
young beeches in the regeneration gaps of irregular
shelterwood system (Femelschlag).- Mogenstrup, Denmark,
Forskningscentret for Skov&Landskab, s. 105-116.
SAGHEB-THALEBI, K., 1996. Quantitative und qualitative Merkmale von Buchen-jungwuechsen (Fagus
sylvatica L.) unter dem Einfluss des Uchtes und anderer
Standortsfaktoren.- Beiheft zur Schweizerischen
Zeitschrift fUr Forcswesen, 78. s. 219.
SCHMIDT, M. 1 SCHUTZ, J.-Ph . 1 GADOW, K., 1997.
Strukturanalyse in vier Plenteruberfiihrungsbestanden.Schweiz. Z. Forstwes. 148, 5, s. 335-352.
SCHUTZ, J.-Ph., 1989. Der PJenterbetrieb.- Fachbereich
Waldbau, Zurich, s. 54.

GozdV 60 (2002) 7-9

področju

gojenja prebiralnih gozdov

SCHUTZ, J.-Ph ., 1994 . Geschichrlicher Hergang und
aktuelle Bedeutung der Plenterung in Europa.- AH.
Forst- und J. Ztg . 165, s. 106-114.
SCHUTZ. J.-Ph ., 200la. Der Plenterwald und weitere
Formen strukturierter und gemischter Walder.- Parey,
Berlin, 207 s.
SCHUTZ, J.-Ph., 2001 b. Opportunities and strategies of
transforming regular forests to irregular forests .- Forest
Ecology and Management lSJ , 1-3, s. 87-94.
SCHUTZ, J.-Ph .. 2002. Ustni vir. Mašun. 9. 7. 2002.
ŠAFAR, J., 1967. Funkcionalno oblikovanje bukovih
sasmjina na Dinaridima.- Šumarski list, 91, s. 198-204.
TARP, P. 1 HELLES, F./ HOLTEN-ANDERSEN, P. 1 BO
LARSEN, J. J STRANGE, N., 2000. Modelling nearnatural silviculturaJ regimes for beech - an economic
sensitivity analysis.- Forest Ecology and Management,
130, 1-3, s. 187-198.
WELANDER, N.T. 1 OTTOSON, B., 1995. Influence of
photosyntetic photon flux density on growth and
transpiration in seedlings of Fagus sylvatica.- Tree
Physiology, 17, s. 133-140.
WELANDER, N.T. 1 OTTOSON, B., 1997. The influence
of shading on growth and morphology in seedlings of
Quercus ro bur L. and Fagus sylvatica L.- Forest Ecology
and Management, 107, s. 117-126.
ZARIC, N. J SCHNEIDER, 0 ., 1992. La foret jardinee Balades au bois des Fees.- Association Region Val- de
- Travers, Couvet, s. 15.
ZEIBJG, A.. 2001. Uickenstorungmuster eines montanen
illyrischen Buchenurwaldes der Assoziation IsopyroFagetum im Reservat Krokar der Borovška Gora im
sudwestlichen Slowenien .- Diplomarbeit. -Dresden ,
Fakultat Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften der
Technischen Universitat Dresden , s. 92.

3 65

Znanstvena razprava
GDK: 221.4 + 902. (497.12

* 12 Lehen na Pohorju)

Prebiralni gozd in prebiramo gospodarjenje: primer Lehen na Pohorju
Selection forest and selection forest nwn.agement: case exmnple: Lehen on Pohorje
Ljuban CENČIČ ~
Izvleček

Cenčič,

L.: Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje: primer Lehen na Pohorju . Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V

slovenščini ,

z izvlečkom v angle ščini, cit. lit. 20. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V prispevku so prikazani rezultati analize razvoja Pogačnikovih prebiralnih gozdov v Lehnu na Pohorju od leta 1909 do 1992,
ter razvoj gojenja gozdov na območju Lehna. Gozdove v gospodarski enoti Lehen smo zaradi dokumentiranega razvoja
Pogačnikov ih gozdov izbrali kot reprezentanti ven primer jelovih gozdov za celotno Dravsko Pohorje. Prebiral no gospodarjenje,
ki je bilo v povojnem obdobju prevladujoč način gospodarjenja, je danes v gozdarski praksi zapostavljeno. Opredeljena je
primernost prebiralnega gospodarjenja na Dravskem Pohorju. Podani so napotki za usmerjanje prihodnjega razvoja gozdov
na rastišču Gali o rotundifolii-Abietetwn. V jelovjih na Dravskem Pohorju je primerna le sproščena tehnika gojenja gozdov, v
okviru katere bosta imela zaradi ekologije teh rastišč osrednje mesto negovalno prebiralno gospodarjenje ter skupinskopostopno gospodarjenje.
Ključne besede: Pohorje, Lehen, gozdni posestnik, Pogačnik Edvard, jelov gozd, prebiralno gospodarjenje, razvoj sest~jev,
zgodovina gozdarstva, gospodarjenje z gozdom.
Abstract
Cenčič,

L.: Selection forest and selection forest management: case ex.ample: Lehen on Pohorje. Gozdarski vestnik, Vol. 60/
2002, No. 7-9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 20. Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the results of an anaJysis of the development of the "Pogačnik" forests at Lehen on Pohorje from 1909 to
1992, and of the development of silviculture in the Lehen area. The forests in the management unit Lehen have been chosen
asa representative example of silver-fir forests for the whole Dravsko Pohorje, owing to the well documented development of
the "Pogačnik" forests. Selection management, which was the prevalent management system after World War Il, is neglected
in contemporary forestry practice. The author explains the suitability of selection forest management on Dravsko Pohorje.
He al so provides ad vice and instructions for guiding and managing future forest development on the site unit Galio rotundifoliiAbietetum. In the silver fir forest s of Dravsko Pohorje, only the free silvicultural system is appropriate. Due to the ecology of
the sites, the major roles in the free silvicuhural framework will be assumed by selection management and the group irregular
shellerwood system.
Key words: Poh01je, Lehen, Pogačnik Edvard. silver fir forests, selection management, forest stand development, forestry
history, forest management.

1

UVOD

Jelovja na nekarbonatni podlagi so dominantna
kategmija gozdov na Dravskem Pohmju. Zavzemajo osrednji kompleks Dravskega Pohmja na
površini 10.700 ha. Ekonomski pomen teh gozdov
je bil v preteklosti izjemen . Tudi danes je ta
kategorija gozdov ekonomsko zelo pomembna.
Med jelovji na Dravskem Pohorju je daleč
najpomembnejše rastišče Galio rotundifoliiAbietetum (v nadaljevanju DA).
Proizvodna sposobnost ra s tišč na Dravskem
Pohmju je najslabše izrabljena prav v gozdovih na
jelovih rastiščih (CENČIČ 2000) . Tekoči volumenski prirastek teh rastišč dosega le 68 o/o
proizvodne sposobnosti rastišč, ki imajo največjo
proizvodno sposobnost in zavzemajo v skupni
površini gozdov na Dravskem Pohmju največji
delež. Slaba izkoriščenost zelo visoke proizvodne
388

sposobnosti rastišč v jelovjih na nekarbonatni
podlagi (predvsem DA) kaže tudi na probleme, ki
so se nakopičili v teh gozdovih.
Za jelovja na nekarbonatni podlagi želimo
ugotoviti razvojne značilnosti ter opredeliti
možnosti usmerjanja razvoja teh gozdov v prihodnosti. Predvsem želimo razrešiti dilemo, ali je
prebiralno go spodarjenje, ki je bilo v povojnem
obdobju prevladujoč način gospodarjenja in je
danes v aktualni gozdarski praksi zapostavljeno,
primeren način gojenja teh gozdov. Kot reprezentantiven primer jelovih gozdov za celotno Dravsko
Pohorje smo zaradi dokumentiranega razvoja
Pogačnikovih gozdov in druge obsežne dokumentacije izbrali gozdove v gospodarski enoti Lehen.

* mag. L. C. , univ. dipl. inž. gozd ., ZGS , OE Maribor,
Tyrševa 15, 2000 Maribor, SLO
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Pogačnikov gozd v Lehnu ima na Pohorju
najdaljši dokumentiran razvoj. Gre za primer
prebiralnega gospodarjenja z avtohtono obliko
kontrolne metode, ki ga lahko postavimo ob bok
takratnemu najbolj naprednemu prebiralnemu
gospodarjenju v Franciji in Švici. Pogačnikov
prebiralni gozd z velikim prirastkom, bujnim
naravnim pomlajevanjem in dokumentirano
tradicijo je kasneje postal predmet posebnih
preučevanj (izločitev gozdov za raziskovalni objekt
leta 1948 in ustanovitev GE Lehen za raziskovalni
objekt leta 1950) ter vzor povoj nemu gospodarjenju
z gozdovi.
Hkrati želimo, da bi pričujoča raziskava
prispevala k splošni popularizaciji pozitivnih
vrednot naše gozdarske preteklosti na Pohorju, kot
so: trajnostno orientirano kmečko gospoda1jenje z
gozdovi, primer avtohtone uporabe kontrolne
metode na Pogačnikovem posestvu ter ureditev
raziskovalnega gozda v Lehnu na Pohorju.

2

METODE DELA

Raziskava temelji na podatkih o odsekih, ki so
najnižja ureditvena enota. Razvoj Pogačnikovih
prebiralnih gozdov v Lehnu smo prikazali za
obdobje od leta 1909 do leta 1992. Analizirali smo
oddelke 1-4 in 7-14. Analiza ne vključuje oddelka
5, v katerem je večji enodobni sestoj, ter oddelka
6, v katerem je sestoj, ki je nastal na opuščenem
pašniku . Za leto 1909 so zajeti le oddelki 1-4 in 79. Za analizo razvoja teh gozdov smo uporabili:
• Pogačnikovo dokumentacijo o gospoda1jenju
in razvoju gozdov do leta 1948, kot jo je uredil
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS);
• podatke GIS ter meritve in evidenco gozdnogospodarskih načrtov po letu 1948 .
Na ravni celotne GE Lehen na Pohorju smo
analizirali razvoj prebiralnih gozdov. V podrobnejšo
analizo razvoja prebiralnih gozdov smo od 37
odsekov, ki so bili v načrtih Inštituta za gozdno in
lesno gospodarstvo (IGLG) za GE Lehen uvrščeni
v gospodarski razred prebiralnih gozdov, zajeli le
25 odsekov, ki so imeli večino obdobja 1956-1992
prebiralno zgradbo. Za analizo smo uporabili
podatke in evidence iz načrtov gospodarske enote.
Skupna površina anahziranih prebiralnih sestojev
je bila povprečno 252 ha .
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3

PREDMET RAZISKAVE

Predmet raziskave so Pogačnikovi prebiral ni gozdovi
v Lehnu na Pohorju in prebiralni gozdovi celotne
gospodarske enote Lehen, ki leži na delu območja
katastrske občine Lehen. Preteklo gospodarjenje z
gozdovi na Dravskem Pohorju je vplivalo tudi na
stanje in razvoj gozdov v Lehnu. Povojna usmeritev
slovenskega gozdarstva, v kateri je bilo prebiralno
gospodarjenje sprejeto za glavno obliko gospodarjenja, je spodbudilo takratne vodilne slovenske
gozdarske strokovnjake k raziskovanju prebiralnega
gospodarjenja. Gozdarski inštitut Slovenije je pod
vodstvom V. Tregubova izbral pet raziskovalnih
objektov (vzomi prebiralni gozdovi) za preučevanje
prebiralnega gospodarstva (TREGUBOV 1950).
Objekti so bili izbrani na silikatni podlagi in na
visokem Krasu . Med temi objektije p1ipadlaosrednja
vloga bivšim gozdovom Edvarda Pogačnika v Lehnu
na Pohorju. Pogačnikovim gozdovom ( 195 ha) so
priključili še nekaj sosednjih razlaščenih gozdnih
posestev (241 ha) ter oblikovali gozdnogospodarsko
enoto Lehen, ki je bila leta 1950 z odločbo ministra
za gozdarstvo razglašena za raziskovalni objekt
Inštitula za gozdno in lesno gospodru-stvo Slovenije
za znanstveno preučevanje prebiralnih gozdov po
kontrolni metodi gospodarjenja.
Gospodarska enota Lehen leži v osrednjem delu
Dravskega Pohorja na nadmorskih višinah med 450
in Ll50 m. Velika večina gozdov je v montanskem
vegetacijskem pasu. Zaradi razmeroma izenačenih
ekoloških razmer je vegetacijska podoba gozdnih
rastišč v GE Lehen dokaj enotna . Prevladujeta
rastišči jelovega gozda s praprotmi (Galio rotundifolii-Abietetum), ki obsega 52 % površine enote in
pohorskega gorskega bukovega gozda ( L-F
var.geogr. Cardamine trifolia abietetosum). Ostale
gozdne združbe so manj razši1jene, saj obsegajo le
13 % površine enote.
Po podatkih gozdnogospodarskega načrta enote
Lehen za obdobje 1967-76 je bilo prebiral nih gozdov
380 ha ali 87 %, uvrščeni so bili v obratovalni razred
A (prebiralni gozdovi). Razen Pogačnikovega
posestva je bilo v sestavi GE Lehen še nekaj
razla~čenih posestev. Podoba teh prebiralnih sestoj ev
je bila precej raznolika ter je ob razlastitvi odražala
značilnosti gospodatjenja v preteklosti.
Sestoji, ki so nastali pretežno s pogozditvijo ali
zaraščanjem opuščenih kmetijskih površin, so bili
uvrščeni v obratovalni razredE (enodobni gozdovi).
Leta 1967 je bila njihova površina 58 ha.
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4

RAZVOJ GOSPODARJENJA V
POGAČNIKOVIH GOZDOVIH

Dobo intenzivnega gospodarjenja v jelovjih na
Dravskem Pohorju lahko razdelimo na tri tipična
obdobja (CENČIČ 2000, 2002). Prvo obdobje, ki
traja od zaključka fevdalnih odnosov do konca 2.
svetovne vojne , je obdobje kmečkega prebiranja.
Drugo obdobje od leta 1948 do konca šestdesetih
let je obdobje prebiral nega gospodatjenj a. Za tretje
obdobje, od konca šestdesetih Jet do leta 1990, je
značilen prehod na skupinsko-postopno gospodarjenje; to je obdobje opuščanja prebiralnega
gospodarjenja.
V Pogačnikovih gozdovih in gozdovih GE Lehen
na Pohorju ugotavljamo podoben razvoj gozdnogojitvene misli kot na širšem območju Dravskega
Poh01ja. Za gospodarjenje z gozdovi v Lehnu so
značilna tri obdobja:
• obdobje Pogačnikovega gospodmjenja od leta
1906 do druge svetovne vojne;
• obdobje raziskovalnih del in gozdnogospodarskih načrtov IGLG ( 1948-1982);
• obdobje po letu 1982, ki nastopi zaradi
spremembe koncepta gospodarjenja z gozdovi v
gospodarski enoti Lehen.

4. 1 Edvard Pogačnik in njegovo
gospodarjenje z gozdovi

r
f
f
d
3

Edvard Pogačnik se je rodil kot kmečki sin 17. ap1ila
1877 v Cerknici . Bil je bančni uradnik. Leta 1906
je kupil v Lehnu na Pohorju tJ.i nekdanja kmečka
gozdna posestva s skupno površino 128 ha. Leta
1918 je dokupil še nekdanje Ambroževo posestvo s
površino 67 ha ter tako zaokrožil svoje 195 ha veliko
gozdno posest v Lehnu.
Les iz svojih gozdov je predeloval na dveh žagah
venecijankah. V letu 1934 je nad Podvelka zgradil
tovarno lepenke in Iesovine, ki pa v glavnem ni
predelovala lesa iz Lehna. V tovarni lepenke je
zaposloval od 120 do 130 delavcev, pri gozdnih
delih in na žagah pa je bilo zaposlenih okoli 30
stalnih delavcev (Gozdnogospodarski načrt.. .
Lehen ... 1967).
Nekaj let preden je Pogačnik kupil posestvo v
Lehnu, je moral rešiti problem, kako gospodariti z
gozdom v Menišiji blizu Cerknice. Pogačnik (1947)
navaja, da je kot nestrokovnjak v strokovnih knjigah
zaman iskal navodila, kako gospodariti z gozdovi
368

Slika 1: Edvard

Pogačnik

iglavcev, kjer niso primerne sečnje na golo. Z
opazovanjem gozdov je p1išel do spoznanja, da je
uspeh možen le, če se na dani površini vzgoji čim
več zdravih dreves z dobro rastjo. Preptičan je bil,
daje le s prebiralno sečnjo mogoče trajno in postopno
odstranjevati bolna in slabo rastoča drevesa. Na
začetku prejšnjega stoletja je lahko le v kmečkih
gozdovih našel vzor za prebiralno gospodmjenje.
Pogačnik ni bil gozdarski strokovnjak in kot tak
ni poznal teorije prebiralnega gospodatjenja, ko je
uvedel na svojem posestvu prebiral no gospodmjenje
in kontrolno metodo. Po več kakor petindvajsetih
letih prebiranja na osnovi kontrolne metode je dobil
v roke nemški prevod Biolleyeve knjige o kontrolni
metodi-Die Forsteinrichtung auf der Grundlage
der Erfahrung und insbesondere das Kontrollvofahren, ki je bila natisnjena leta 1923. Ugotovi]
je, da je njegov način gospodarjenja skladen z
Biolleyevo metodo.
Ko je leta 1906 Pogačnik kupil gozdno posestvo
v Lehnu, je bilo stanje gozda precej slabo. Pred
približno 30 leti je bilo posekana skoraj vse
kvalitetnejše drevje, nato pa je bil gozd prepuščen
naravnemu razvoju. Pod posameznimi košatimi
drevesi se je bohoti lo pregosto mladje, grmovje ter
površine zapleveljene z robido . Iz strukture
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Sl ika 2: Lehen na Pohorju.

takratnih sestojev lahko sklepamo, da so prevladovali mladi sestoji.
Leta 1946 so Pogačniku na osnovi zakona o
agrarni reformi in kolonizaciji posestvo odvzeli.
Leta 1948 je Gozdarski inštitut Slovenije osnoval
raziskoval-no postajo, ki je imela prostore v
Pogačnikovi vili v Lehnu, ter postavil Edvarda
Pogačnika za njenega vodjo. Po smrti E. Pogačnika, l . novembra 1962, in odprodaji stanovanjske hiše je bila raziskovalna postaja
ukinjena, ne pa tudi raziskovalni objekt. Po
uveljavitvi zakona o denacionalizaciji (1991) je
bilo posestvo Edvarda Pogačnika v Lehnu vrnjeno
njegovim dedičem.
V nadaljevanju navajamo kratek opis Pogač
nikovega gospodarjeJ~a z gozdovi:
• Prvi ukrep po prevzemu posestva v Lehnu je
bil enak kakor na Notranjskem; odstranil je večino
bolnega in slabega drevja. S tem je izvedel sanitarno
funkcijo prebiranja, ki je bila zaradi dolgega
obdobja, ko se v sestojih ni ukrepalo, najbolj
potrebna.
• Po odstranitvi večine nekvalitetnega in
bolnega drevja je zaradi spremljave razvoja gozdov
Pogačnik notranje razčlenil svoje gozdove na
oddelke (»dele«). Meje oddelkov so bile naravne
GozdV 60 (2002) 7-9

(grebeni , potoki, poti) ali pa so potekale po mejah
parcel. Pogačnik notranje razčlenitve svojih gozdov
ni bistveno spreminjal. Današnja členitev oddelkov
se razen v prvotnih oddelkih 5, lO in li sklada s
Pogačnikovo razdelitvijo.
• Pogačnik je po oddelkih izvajal me1itve sestojev
s polno premerbo. Meritve oddelkov so si sledile v
obdobjih orl 7 do 15 let. Prvo meritev leta 1909 in
zadnjo leta 1938 je izvedel v enem letu. Vmesne
me1itve je izvajal več let. Lastnik je prernere meril v
višini 2m od tal, na sredini prvega hlada. Meritveni
prag leta 1909 in 1938 je bil 13 cm, pri vmesnih
meritvah pa 26 cm. Najbolj popolna je meritev iz
leta 1938, ko so izkazane vse drevesne vrste. Pri
predhodnih me1itvah sta jelka in Sinreka izkazani
skupaj, za ostale drevesne vrste pa ni podatkov.
Opisani način meritev sestojev otežuje natančnejše
vrednotenje podatkov tega pionirskega dela na
področju kontrolne metode na Pohol]u. Lesno zalogo
je Pogačnik izračunaval po lastnih lokalnih
deblovnicah, ki so izkazovale neto lesno maso glede
na premere drevja na višini dveh metrov.
• Pogačnik je na svojem posestvu v Lehnu
posvečal posebno skrb neprekinjenemu pomlajevanju gozdov, torej funkciji pomlajevanja. Ni
izvajal posebnih ukrepov za pomlajevanje, ampak
369
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Slika 3: Prebiralni gozd na

Pogačnikovem

posestvu v Lehnu.

je spontanemu pomladku omogočil razvoj . »Ako
ni v neposredni bližini dovolj zdravega mlaja, je
bolje pustiti taka (poškodovana in nekvalitelna)
drevesa. kol tvegati razvoj ostroge ali grmovja. V
enem prihodnjih obhodov bo podmladek že na
razpolago.<< ... »Posekajo se zdrava drevesa. ne glede
na debelino, ako že ovirajo rast več zdravih mladih
dreves pod njimi ...« (POGAČNIK 1947). Gozdne
delavce je stimuliral, da so pri sečnji in spravilo
pomladek čim manj poškodovali. Veje so morali
zlagati na kupe ob deblih stoječih dreves, da niso
ovirale razvoja pomladka.
• S številnimi poskusi je ugotovil, da je
najpiimernejša obhodnjica 4 do 5 Jet.
• Pogačnik je zagovmjal, da so za prebiranje
najbolj ptimcrni gozdovi jelke ali jeJ ke s primesjo
smreke. Listavci, pomešani med smreko in jelko,
so dobrodošli . Večji delež listavcev pa ni zaželen.
• Optimalna lesna zaloga, ki jo je Pogačnik
določil za svoje gozdove v Lehnu, je 240-300 m~/
ha: »Pri večji lesni zalogi in prevelikem številu
debelih dreves ni mogoče odgajati dovolj zdravega
podmladka v potrebni starostni razporeditvi«
(POGAČNIK 1947). Glede na sicer nizko določeno
optimalno "lesno zalogo je bil ciljni premer drevja
(50 cm) ustrezno določen. Drevesa nad 50 cm je
posekal, ker bi sicer po sečnji debelih dreves nastale
370

prevelike vrzeli , na katerih bi se utegnila razviti
rob ida.
• Vodil je natančno evidenco o posekanem
drevju nad 26 cm premera. Lesno maso pose kane ga
drevja je ugotavljal po istih deblovnicah, kot jih je
uporabljal za polno premerbo. Na osnovi polne
izmere drevja .in evidence posekanega drevja je
prirastek ugotavljal po kontrolni metodi . Tako
ugotovljeni prirastek je predstavljal neto p1irastek
smreke in jelke premera nad 26 cm.
Pogačnik se je do takšnih rezultatov lahko
dokopal s tem, da je kmečko prebiranje oplemenitil z lastnimi spoznanji, ki jih je pridobil z
dolgoletnimi izkušnjami ter s kontrolno metodo,
ki jo je samostojno razvil , neodvisno od Biolleya.
Pogačnikovo prebiralno gospodarjenje je pomemben pojav v obdobju kmečkega prebiranja na
območju Dravskega Pohmja. Zaradi svoje vsebine
pa to obdobje znatno presega. Pogačnikov
prebiralni gozd z velikim prirastkom, bojnim
naravnim pomlajevanjem in dokumentirano
tradicijo je šele kasneje postal predmet posebnih
preučevanj (izločitev gozdov za 'r aziskovalni
objekt leta 1948 in ustanovitev GE Lehen za
raziskovalni objekt leta 1950) ter vzor povoj nemu
gospodmjenju z gozdovi.
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4. 2 Raziskovalna dela in
gozdnogospodarski načrti IGLG
Gozdarski inštitut Slovenije je po izločitvi gozdov
v Lehnu za raziskovalni objekt leta 1948 začel z
ureditvenimi deli. Začeli so izvajati polno premerbo
sestojev pod vodstvom V. Tregubova. V letih 1948
in 1949 so premerih Pogačnikove oddelke, do leta
1953 pa so izvedli premerbo celotne gospodarske
enote. Do izdelave načrta pa je prišlo šele leta 1956,
ko so pod vodstvom M. Čokla izvedli terenska dela
potrebna za izdelavo načrta. Načrt za obdobje 19571966 je izdelal M. Čokl, ki je izdelal še dva
obnovitvena načrta za obdobji 1967-1976 in 19771986. Ti načrti, zlasti prvi in drugi, v marsikaterem
pogledu znatno presegajo nivo običajnih gozdnogospodarskih načrtov.
Glavni namen izločitve raziskovalnih gozdov v
Lehnu je bil » ... dognati tisto obliko in tisti način
gospodarjenja s prebiralnimi gozdovi jelke in
smreke na severni strani Pohmja, pri katerih je
pričakovati čim večji donos teh gozdov « (ČOKL
1967). Gozdovi v Lehnu niso bili samo raziskovalni
objekt, temveč so bili hkrati tudi gospodarski
gozdovi, s katerimi je gospodarila Gozdno
gospodarstvo Maribor po predpisih gospodarskega
načrta, ki gaje izdelal ali odob1il Inštitut za gozdno
in lesno gospodarstvo. Zato je bila glavna usmeritev
gospodarjenja prevedba gozdov v čim donosnejše
prebiralno obliko (ČOKL 1959).
V nadaljevanju bomo iz prvih treh povojnih
načrtov navedli le tiste poglavitne značilnosti
načrtov, usmetitve in določbe za gospodarjenje ter
rezultate raziskav, ki se nanašajo neposredno na
gospodatjenje z gozdovi:
• Podrobno je bila analizirana zgodovina
gospodatjenja z gozdovi v enoti, zlasti kompleks
Pogačnikovih gozdov. Gozdove so podrobno
geološke (V. Gregorič), pedološko (M. Kodrič),
fitocenološko (V. Tregubov in M. Župančič) in
sestojno kartirali (V. Tregubov).
• Določili so boniteto gozdov (Gozdnogospodarski načrt... Lehen ... 1959 in 1967),
homogenost sestojev glede na variabilnost temeljnice in delež jelke po odsekih ter kvaliteto
drevja in zdravstveno stanje sestojev po odsekih
(Gozdnogospodarski načrt.. . Lehen ... 1959).
• Lesno zalogo v sestojih so ugotavljali s polno
premerbo vseh odsekov razen mladih enodobih
GozdV 60 (2002) 7-9

sestojev. Meritve so bile v letih od 1948 do 1953,
1956, 1966, 1976. Prirastek je bil praviloma
ugotovljen po kontrolni metodi.
• Sestoje so uvrstili v dva obratovalna razreda 1 :
v obratovalni razred prebiralnih sestojev (razredA)
so uvrstili vse sestoje razen izrazito enodobnih
sestojev. V prebiralne sestoje so bili uvrščeni tudi
enomerni sestoj i. V obratovalni razred enodobnih
sestojev (razred B) so bili uvrščeni umetni nasadi
ter poraščeni pašniki. Analize stanja in razvoja
gozdov ter smernice in načrt za gospodarjenje so
bili podani po teh dveh obratovalnih razredih, ki
·pa nista dobro odražala značilnosti posameznih
rastišč in sestojev.
• Poseben poudarek je bil posvečen ugotavljanju uravnovešenosti prebiralne strukture
prebiralnih sestojev. Uravnovešeni prebiralni
sestoji so bili tisti, pri katerih je bila vrast dreves
v posamezne debelinske stopnje iz nižjih debelinskih stopenj večja, katje bilo preraščanje dreves
v višje stopnje. Če pa je bilo preraščanje dreves
večje od vrasti , je bila prebiralna struktura sestaja
neuravnovešena. Na tej podlagi so lahko šablonsko
določili uravnovešen posek, to je posek, pri
katerem se struktura sestojev ne bi spremenila.
Analiza sestojev v letu 1956 je pokazala, da sestoji
niso bili uravnovešeni. V večini oddelkov je
primanjkovalo tankega drevja, viški drevja pa so
bili v srednjih debelinskih razredih, zato so torej
ti sestoji imeli značilnosti enomerne strukture. V
nekdanjih Pogačnikovih in Tavžičevih gozdovih
je bila prebiralna struktura ustreznejša.
• Določitev višine optimalne lesne zaloge in
njene strukture za prebiralne sestoje je bil eden od
osnovnih raziskovalnih ciljev, vendar tega dejansko
niso ugotovili. Zgolj za orientacijo so določili višino
optimalne lesne zaloge po Susmelovem pravilu
(Gozdnogospodarski načrt... Lehen ... 1967), ki bi
naj znašala v obratovalnem razredu prebiralnih
gozdov v povprečju 376 m 3/ha.
• Za enodobne sestoje je bila predvidena
premena v skupinsko-raznodobno zgradbo, ki bi
se naj pričela pri sestojni starosti 80 let, s
pomladitveno dobo 40 Jet. Kot uvod v pomladitev
teh sestojev je bilo predvideno presvetlitveno
redčenje. Če skupinsko-raznodobna oblika ne bi
V načrtih se uporablja terrnin »gospodarski razred«, vendar
sta po vsebini to obratovalna razreda. Zato tudi uporabljamo
termin obratovalni razred.
1
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ustrezala, bi nadaljevali s premene v prebiralne
sestoje. V mlajših enodobnih sestojih je bilo
predpisano izbiralno redčenje .
• Množično propadanje jelke je po letu 1960
nezadržno napredovalo, tako da je ta pojav tudi
na Pohorju postal izreden gojitveni in gospodarski
problem, ki je ogrozil trajnost gozdov. V nobenem
od načrtov ni bil ta pojav temeljiteje ovrednoten
ali opisan . V načrtu za obdobje 1977-1986 je
naveden kot eden od ciljev gospodarjenja, da je
potrebno pospeševati smreko kot vi talnejšo
drevesne vrsto. Navedeno je tudi, da » .. .je računati
z nadaljnjim pešanjemjelke kot glavne graditelj ice
prebiralnih sestojev.« (Gozdnogospodarski načrt.. .
Lehen ... 1979, str. 16). Podrobnejših smernic glede
ukrepanja v hirajoč ih jelovih sestoj ih v načrtih ni
bilo.
• Od sredine šestdesetih let je zaradi izjemnega
obsega hirajočih jelk predstavljal znaten delež
sečnje v gozdovih enote odstranjevanje oslabelih
dreves ter sanitarna sečnja, ne glede na gojitveni
pomen posameznih osebkov. Zaradi »izgube «
evidence sečnje je težko oceniti , ali je močno
preseganje etata v obdobju 1967-1976 bilo vsaj
deloma upravičeno zaradi sušenja jelke ali pa gre v
celoti za nedopustno špekulacijo v raziskovalnem
gozdu.
Ker optimalna lesna zaloga ni bila določena, je
bil generalni cilj v vseh načrtih ohraniti ali izboljšati
obstoječo prebiralno strukturo pri obstoječih lesnih
zalogah. Šele ko bi dosegli uravnovešene strukture
sestojev, bi lahko ugotovili njihovo kvaliteto in
proizvodno sposobnost ter prešli v iskanje novih
ustreznejših oblik teh prebiralnih sestojev. Tak cilj
je odraz mehanističnega in numeričnega gospodarjenja. Zasledovati uravnoteženo strukturo
sestojev kot cilj je zgrešeno, saj gre v prebiralnem
gozdu za dinamično , stalno spreminjajoče se
ravnotežje med lesno zalogo, pomlajevanjem,
deležem debelega drevja, drevesne sestavo in
možnosto preslojevanja (BONČINA 1992).

4. 3 Sprememba koncepta gospodarjenja z gozdovi v gospodarski
enoti Lehen po letu 1982
Gospodarjenje z gozdovi v enoti s sečnjo dreves v
zgornjem sloju ter močnim preseganjern etata v
obdobju 1967-1976, ko je bila sečnja znatno večja
372

od tekočega prirastka, je z izredno močn i m pojavom
sušenja jelke privedlo do naslednjega stanja gozdov:
sestoji so postali na večjih površinah vrzelasti,
mreža nosilcev funkcij se je osiromašila, sprožena
je bila obnova sestojev s smreko, populacija jelke
je bila vrednostno in fiziološko osiromašena,
nastale so površine z bujno razvito pritalno
vegetacijo. Takšen razvoj gozdov je seveda
oddaljevanje od idealnih prebiralnih sestojnih
zgradb ter je narekoval preusmeritev v načinu
gospodmjenja. Na osnovi dogovora strokovnjakov
Gozdarskega oddelka Biotehniške fakultete in
Gozdnega gospodarstva Maribor je Biotehniška
fakulteta izdelala Spremembo gozdnogospodarskega načrta za gospodarsko enoto Lehen na
Pohorju (1982) .
Sprememba gozdnogospodarskega načrta je bila
odmik od raziskovalnih ciljev, ki so bili zastavljeni
v povojnem obdobju, ko je prebiralno gospodarjenje
veljalo v Sloveniji za edino ustrezno obliko. Kritiko
dotedanjega gospodarjenja ter usmeritev za bodoče
gospodatjenje, ki sta bila podana v spremembi
gozdnogospodarskega načrta, lahko strnemo v
naslednje točke:
• V gospodarskih načrtih IGLG so bili z izjemo
enodobnih smrekovih sestojev vsi ostali gozdovi
uvrščeni v enoten obratovalni razred prebiralnih
gozdov z enotnim ciljem. V Spremembi načrta je
bilo glede na specifične rastiščne razmere in
razvojne procese sestojev oblikovanih sedem
gospodarskih razredov. Za posamezne gospodarske
razrede je bila opravljena analiza dinamike
sprememb na osnovi podatkov treh povojnih
načrtov in določeni diferencirani gozdnogojitveni
cilji in smernice.
• Zavrnili so do takrat uveljavljeno obliko
prebiralnega gospodarjenja. Sprememba načrta je
predvidevala uvajanje skupinsko-postopnega
gospodarjenja in gojitvene prebiranje, kjer so bile
zgradbe sestojev prebiralne.
• Povečati bi bilo potrebno obseg obnove
sestojev in gozdnogojitvenih del z ukrepi, kot so
spopolnitve naravnega mladja, nega naravnega
mladja ter nega umetno obnovljeni~ ali spopolnjenih površin.
• Za usmerjanje razvoja gozdov v skladu z
oblikovanimi gozdnogojitvenirni cilji in smernicami je bilo določeno detajlno gojitvene
načrtovanje.
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Gozdnogospodarski načrt za obdobje 1987-1996
je izdelalo Gozdno gospodarstvo Maribor. Cilji in
smernice so bili po gospodarskih razredih oblikovani v skladu z usmeritvami območnega
gozdnogospodarskega načrta in Spremembo
gozdnogospodarskega načrta (1982). Dotedanji
obratovalni razred A (prebiralni gozdovi) je bil
razdeljen v tri gospodarske razrede s skupno
površino 364 ha. Kljub temu da so bile prebiralne
strukture sestojev še ohranjene, je bilo predvideno
le skupinsko-postopno gospodarjenje. »Menjanje
bil koncept gospoda1jenja v osnovi in prilagojen
stanju gozdov - propadanju jelovih sestojev.
Prebiralno gospodarjenje je bilo zamenjano s
skupinsko-postopnim gospodatjenjem« (Gozdnogospodarski načrt.. . Lehen ... 1989, str. 35). Zaradi
prevladujočega strokovnega mnenja o neprimernosti prebiranja ter takratnega sistema izdelave
gozdnogospodarskih načrtov, ki ni dopuščal pri
opisovanju sestojev razvojnih faz različnih
gojitvenih obratov v istem odseku, prebiralne
zgradbe sestojev niso bile prikazane. Uvrščene so
bile v različne razvojne faze. Normalna lesna zaloga
je bila določena v višini 381 mJ/ha. Lesna zaloga
Jesnoproizvodnih sestojev v enoti je bila 334 m3/ha.
Lesne zaloge prvič niso bile ugotovljene s polno
premerbo vseh sestojev. Leta 1986 je polna
premerba zajela le 35 % gozdov v enoti (152 ha).
Zaradi kontinuitete spremljave razvoja gozdov v
enoti pa so bili leta 1992 izme1jeni sestoji, ki niso
bili premetjeni leta 1986. Pri analizah v tej raziskavi
smo uporabili podatke zadnje meritve.
Do leta 1982 so dosledno prebiralno gospodarili
(GORIČAN 1997). Po letu 1982 je Gozdni obrat

Podvelka izvajal predvsem sečnjo slučajnih
pripadkov zaradi še vedno močnega sušenja jelke.
Po letu 1982 pa so redne sečnje izvajali predvsem
v okviru skupinsko-postopnega gospodarjenja.
Podobno kot na širšem območju Dravskega Pohorja
po letu 1970 se tudi v GE Lehen prebiralno
gospodarjenje ni uveljavilo , kljub temu da je
generalna odločitev za prebiralno gospodarjenje na
teh rastiščih povsem ustrezna. Celo v GE Lehen,
ki je bil raziskovalni objekt za preučevanje
prebiralnih gozdov, so opustili prebiranje ter prešli
k skupinsko-postopnemu gozdnogojitvenemu
sistemu.

5

RAZVOJ POGAČNIKOVIH
PREBIRALNIH GOZDOV OD
LETA 1909 DO 1992

Iz dokumentacije o gospodarjenju s SVOJlml
gozdovi, ki jo je po 2. svetovni vojni Pogačnik
izročil Gozdarskemu inštitutu Slovenije, je možno
analizirati razvoj njegovih gozdov od leta 1909.

5. 1 Razvoj lesne zaloge
Povprečna

lesna zaloga prebiralnih sestojev se je v
obdobju Pogačnikovega gospodarjenja od leta 1909
do leta 1948 povečala s 191 m 3/ha na 303 m3/ha.
Leta 1948 je bila povprečna lesna zaloga že višja
od optimalne lesne zaloge, kot jo je opredelil
1
Pogačnik (240-300 m /ha).
Od leta 1948 do 1966 se je hektarska lesna
zaloga povečala od 303 na 404 m 3/ha ali za 5,6
m.1fha letno. Razvoj lesne zaloge po letu 1967 ni
potekal v skladu s ciljem, kot je bil opredeljen v

Preglednica 1: Razvoj lesne zaloge in njene debelinske strukture ter sestave drevesnih vrst v
gozdovih.

Leto ugotavljanja:
Lesna zaloga (m3/ha)
Število dreves (Niha)
Srednje drevo (m:~)
Delež I. d.r. v LZ
Delež IL d.r. v LZ
Delež III. d.r. v LZ
Delež smreke v LZ
Delež jelke v LZ
Delež o.i. v LZ
Delež listavcev v LZ
Povr;šina (ha)
Meritvei!LQrag (cm)
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1909
191
684
0,28
0,63
0,36
0,01
1
1
1
1
95
15

1938
259
668
0,39
0,50
0,49
0,01
1
1
1
1
157
10

1948/9
303
596
0,51

038
0,58
0,05
1
1
1
1
157
10

1956
357
614
0,58
0,33
0,58
0,09
0,26
0,71
0,01
0,02
155
10

1966
404
579
0,70
0,25
0,59
0,15
0,28
0,69
0,01
0,02
155
10

Pogačnikovih

prebiralnih

1976
338
431
0,78
0,19
0,59
0,22
0,36
0,60
0,01
0,03
155
10

1992
340
356
0,96
0,13
0,52
0,35
0,45
0,49
0,02
0,05
153
10
373
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načrtih

IGLG- ohraniti obstoječe lesne zaloge ter
izboljšati prebiralno strukturo. Orientacijska
optimalna lesna zaloga, ki je bila za prebiralne
gozdove v enoti določena v povprečju 380 m 3/ha,
je bila leta 1966 presežena, saj je znašala 404m 3/
ha. Že leta 1976 pa se je lesna zaloga zaradi
izjemno močnih sečenj drastično znižala na 338
m 3/ha. Povprečna višina lesne zaloge je ostala v
naslednjih 16 letih kljub manjšemu obsegu sečnje
skoraj nespremenjena.

5. 2 Razvoj debelinske strukture sestojev
V obdobju Pogačnikovega gospodarjenja se je
močno spremenila debelinska strutura sestojev, v
kateri se je močno povečal delež srednjedebelih
dreves (preglednica 1). Leta 1909 je imelo drevje
l. debelinskega razreda 63 % delež v lesni zalogi
(meritveni prag je bil 15 cm), leta 1948 pa le še 38
% (meritveni prag 10 cm). Število dreves na enoto
površine se je zmanjševalo, povprečni volumen
dreves pa povečeval.
Kot je razvidno iz preglednice 1 ter grafiko na 1
se je tudi po letu 1948 debelinska struktura občutno
spremenila, saj se je povečeval delež debelega
drevja ter zmanjševal delež tankega drevja. Leta
1948 je bil v celotni lesni zalogi sestojev delež
drevja 3. debelinskega razreda (nad 50 cm) 5 %,
leta 1992 pa že 35 %. V istem obdobju se je delež
drevja l. debelinskega razreda (do 30 cm) zmanjšal
od 38 o/o na vsega 13 %. Povprečni volumen dreves
se je celotno obdobje povečeval, število dreves na
enoto površine pa se je zmanjševalo.

S. 3 Prirastek sestojev
Pogačnik je določil tekoči prirastek po kontrolni
metodi z upoštevanjem poseka. Povprečni letni
tekoči prirastek drevja nad 15 cm premera je v
obdobju od leta 1939 do 1949 znašal kar 12,0 m~/ha.
V štirih oddelkih je bil višji od 13 m 3/ha. Tudi v
obdobju med 1920 do 1938 je bil v analiziranem
kompleksu gozdov prirastek visok, saj se je
skokovito dvignil od 5, 7 m 3 /ha v predhodnem
obdobju na 9 ,O m·l/ha.
Na osnovi podatkov iz gozdnogospodarskih
načrtov smo ugotovili, da je v obdobju od leta 1957
do leta 1992 prirastek znašal povprečno 11,0 m 3/ha.
Iz grafikon'a 2 je razvidno, da je bil v povprečju
prirastek v Pogačnikovih prebiralnih sestojih
najvišji v obdobju 1967-1976, ko je znašal kar
374

13,1 m 3/ha. V tem obdobju je bil prirastek kar v
treh odsekih celo višji kot l5 m 3/ha, v nobenem
odseku pa ni bil prirastek manjši od 10,0 m~/ha. Po
letu 1976 je prirastek sestojev nazadoval predvsem
zaradi manjših lesnih zalog, sušenja jelke in večjega
deleža debelega drevja.

5. 4 Posek
Na podlagi Pogačnikove evidence sečenj smo
ugotovili, da je v 40 letih posekal 182 m 3/ha ali
povprečno letno 4,5 m 3/ha, torej znatno manj kot
je bil tekoči prirastek, ki je bil določen po
kontrolni metodi. Pogačnik se je zavedal, da so
razen akumulacije lesne zaloge za povečevanje
finančnih učinkov potrebni tudi ustrezni negovalni ukrepi.
V obdobju od leta 1957 do leta 1992 je bilo
pose kano 61.190 m 3 , kar pomeni, da je posek znašal
letno povprečno 1.700 m~ ali 11,0 m~/ha. V 36letih
je bilo posekano povprečno 395 m 3 /ha, kar
predstavlja nekaj več, kot je bila v tem obdobju
povprečna lesna zaloga. Posek je bil v tem obdobju
popolnoma enak kakor prirastek. Kljub temu da je
bil posek realiziran natanko v višini prirastka, je
bila po 36 letih lesna zaloga analiziranih sestojev
manjša za l7 m 3/ha. Napaka v oceni p1irastka je
torej znašala 0,47 m 3/ha letno oz . okrog 4 %.
Prirastek je bil najverjetneje precenjen zaradi
odmrlega drevja, ki je ostalo v gozdu in ni bilo
evidentirane.
Zaradi majhnega deleža listavcev in gojitvenega
cilja, s katerim je bilo predvideno povečanje deleža
listavcev v gozdovih, je bil posek listavcev izredno
majhen. V obdobju od leta 1957 do leta 1992 so
posekali vsega 381 m 3 listavcev, kar predstav_lja
0,62 % celotnega poseka.
Realizacija poseka je bila v ureditvenem obdobju
1967-1976 znatno nad predpisanim etatom. V
ostalih obdobjih so bile sečnje izvedene v manjšem
obsegu, kot je bil predpisani etat.

5. 5 Razvoj drevesne sestave
Pogačnikovih prebiralnih sestojev
Gozdovi v Lehnu imajo osiromašeno naravno
drevesno sestavo. Leta 1956 je bil v Pogačni.kovih
gozdovih delež smreke in jelke v lesni zalogi
sestojev 97 %. Delež ostalih iglavcev, predvsem
rdečega bora, je bil 1 %. Bukve in ostalih listavcev
paje bilo 2 %. Leta 1992 se je skupni delež srmeke
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in jelke v lesni zalogi zmanjšal na 94 %. Zaradi
pospeševanja listavcev pa se je njihov skupni delež
povečal od 2 %leta 1956 na 5 %leta 1992.
Nazadovanje jelke, ki je (bil) splošen pojav na
Dravskem Pohotju in v srednji Evropi, je bilo v
Pogačnikovih gozdovih precej izrazito. Znradi
pešanjn vitalnosti in njenega propadanja je jelko
nadomestila smreka. V jelovjih je bila sprememba
drevesne sestave gozdnih sestojev izrazita in če bi
se ta trend nadaljeval, bi lahko prišlo do zasmrečenjn
jelovij.
Od leta 1938 do leta 1966 se deleža smreke in
jelke v celotni lesni zalogi nista spreminjala . Po
letu 1966 pa se je začel precej povečevati delež
smreke na račun hirajoče jelke. Leta 1956 sta bili
smreka in jelka v razmerju 27:73, leta 1992 pa sta
se deleža obeh drevesnih vrst v celotni lesni zalogi
sestojev že skoraj izenačila pri razme1ju 48:52.

5. 6 Razvoj prebiralne zgradbe gozdov
Razvoj prebiralne zgradbe sestojev smo presojali
posredno z analizo razvoja debelinske strukture
sestojev po posameznih odsekih in urcditvenih
obdobjih. Za prebiralno strukturo sestoja je tipična
J porazdelitev, pri kateti se pri vsaki višji debelinski
stopnji zaradi specifičnih socialnih razmer
zmanjšuje število osebkov.
Podatki kažejo, da so imeli sestoji po letu 1938
debelinsko strukturo, ki je značilna za prebiralne
sestoje. To je razvidno tudi iz grafiko na 3, v katerem
je prikazan razvoj debelinske strukture v Pogač
nikovih prebiralnih gozdovih. Ob prevzemu
posestva so prevladovali mladi sestoji. Prebiralne
zgradbe so bile prisotne le fragmentarna, saj je
primanjkovalo debelih dreves . Pogačnik je veči
noma izvajal. vsaj prva desetletja, le sanitarno
sečnjo, pospeševal je pomlajevanje in funkcijo
prebiralne zgradbe. S temi ukrepi je prevedel
prevladujoče mlade sestoje v stopničasto grajene
prebiralne sestoje. Tudi relativno kratka obhodnjica
od 4 do 5 let ki jo je Pogačnik izkustveno določil
kot najustreznejšo, nakazuje na prevladujoči delež
mladih sestojev, v katere seje bilo zaradi intenzivne
rasti mladih osebkov potrebno s sečnjo pogosteje
vračati.

Od leta 1956 do leta 1976 se je zgradba gozdov
spremenila. Kljub temu da je po usmeritvah
načrtov bilo potrebno posegati predvsem v srednji
debelinski razred, se je ta razred okrepil. Zaradi

močno
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tega se je na frekvenčnih krivuljah pojavil pribitek
(višek) dreves s premerom okrog 40 cm. Zmanjšal
se je delež tankih dreves ter povečal delež debelega
drevja. Očitna je zlasti redukcija števila tanjših
osebkov. Zgradba sestoj ev se je leta 1992le nekoliko
razlikovala od strukture leta 1976. Delež debelega
drevja se je ponovno okrepil. Povečalo se je tudi
število najdebelejših dreves. Podrobnejša analiza
razvoja debelinske strukture-je pokazala, da je bil
potek razvoja debelinske strukture po različnih
odsekih zelo podoben. Število najtanjših me1jcnih
dreves, ki je dober indikator delovanja prebiral nega
gozda (SCHUTZ 1989), je bilo leta 1976 in 1992
manj kot 100 osebkov na hektar. kar kaže na motnje
v delovanju prebiralnega gozda.
Leta 1976 in 1992 debelinska struktura sestojev
po odsekih sicer nakazuje prebiralno strukturo
sestojcv, vendar nekateri odseki niso imeli več
homogene sestojne zgradbe. Struktura sestojev po
odsekih je predstavljala večkrat sumarne podatke
za različne sestoje v odsekih. ki so naslali zaradi
velikih sečenj po letu 1967. Zato smo leta 1992
ugotavljali sestojno zgradbo v Pogačnikovih
prebiralnih gozdovih s kartiranjem sestojev. S
terenskim popisom smo ugotovili, da so prevladovali sestoji s prebiralno zgradbo, njihov delež
je znašal 72 % . Delež enomernih in cnodobnih
sestojev je bil 22 %, delež mladovja pa 6 %.

5. 7 Vpliv višine lesne zaloge na tekoči
prirastek prebiralnih sestojev
S podrobno analizo razvoja prebiralnih sestojev v
gospodarski enoti Lehen smo ugotavljali vpliv
višine lesne zaloge na tekoči prirastek. V sestojih
na rastišču DA nastopi kulminacija prirastka pri
lesni zalogi 470 m'/ha. Ob kuhninaciji znaša
ptirastek sestojev na tem rastišču 12,3 m 1/ha. Na
kompleksu jelovij na nekoliko ekstremnejših
rastiščih (Bazzanio-Abietetum) pa nastopi kulminacija prirastka pri lesni zalogi 430 m'lha in znaša
9,5 m3/ha.
Dejanski tekoči prirastek lesa 9,8 m.lfha, ki so
ga dosegali prebiralni sestoji v Lehnu v obdobju
od leta 1957 do leta 1992 na rastišču DA, kaže na
razmeroma slab izkoristek visoke proizvodne
zmogljivosti tega rastišča. Vzrok je v prenizkih
lesnjh zalogah, hiranju jelke ter v močnih sečnjah
v obdobju od leta 1967 do leta 1976.
37 !5
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Grafikon 1: Razvoj lesne zaloge in 1\iene debelinske strukture v
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Grafikon 2: Razvoj prirastka in izvršenega poseka v Pogač nikovih prebiralnih gozdovih.
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Grafikon 3: Razvoj debelinske strukture v

Pogačnikovih

prebiralnih sestojih od leta 1909 do 1992.
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USMERJANJE RAZVOJA GOZDNIH SESTOJEV V JELOVJIH NA
DRAVSKEM POHORJU

6. 1 Umestnost prebiralnega gospodarjenja na Dravskem Pohorju
V okviru sproščene tehnike gojcnja gozdov lahko

uporabljamo vse gozdnogojitvene ukrepe, ki lahko
zagotavljajo trajno optimalno delovanje vseh
funkcij gozda. Prebiralno gospodarjenje je smotrno
le v gozdu, ki čimbolj ustreza modelu prebiralnega
gozda. Tako bo delovanje prebiralnega gozda
čimbolj samodejno, brez nepotrebnih žrtev za
vzdrževanje prebiralne zgradbe (BONČINA 1992).
V jelovjih na Dravskem Pohorju, zlasti pa na
rastišču DA, so ekološki in ostali pogoji takšni,
da sta najprimernejša prebiralni in skupinskopostopni gozdnogojitven( obrat. Med ostalimi
rastišči je le še na rastišču pohorskega gorskega
bukovega gozda primerno prebiranje v fragmentih.
sicer pa je najbolj ustrezno skupinsko-postopno
gospodarjenje.
Prebiralno gospodarjenje ima pred drugimi
vrstami gospodatjenja nekaj nedvomnih prednosti .
Schtitz (1989, 1994) kot najpomembnejše prednosti
tega gozdnogojitvenega obrata navaja zlasti
naslednje značilnosti:
l. nizki stroški obnove in nege gozdov zaradi
negovalnega učinka starega sestoja;
2. ugodna sortimentna sestava;
3. ogroženostprebiralnegagozda pred zunanjim
vremenskim dejavnikom je zaradi stopničaste
strukture manjša od enGdobnega.
Ustreznost prebiralnega gozdnogojitvenega
obrata v jelovjih Dravskega Pohorja, predvsem na
rastišču DA, utemeljujemo šc z naslednjimi dejstvi:
• v prebiralnih sestojih so takšne življenjske
razmere, da omogočajo uveljavitev jelke kot
avtohtone in dominantne drevesne vrste na rastišču
DA;
• osutost jelke v prebiralnih sestojih je manjša
kot v enodobnih;
• prebiralno gospodarjenje je izrazito primerno
za zasebne gozdne posestnike, ki imajo na teh
rastiščih na Dravskem Pohorju veliko večino
gozdov;
• prebiralno gospodarjenje na Dravskem
Pohorju ima· tradicijo.
Kljub mnogim pozitivnim značilnostim prebiranja pa današnje stanje gozdov v jelovjih, kjer
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je pestra paleta sestojnih zgradb od optimalne
prebiral ne zgradbe do umetno osnovanih smrekovih
gozdov, ne dovoljuje nedomišljenc uvedbe prebiralnega gozdnogojitvenega obrata na celotni
površini. Struktura prehiralnih gozdov je naravno
nestabilna. Zato je uravnoteženo prebiralno zgradbo
težko vzdrževati in še teže doseči brez sistematičnih
gojitvenih ukrepov
Analiza sestojev v Lehnu in na celotnem
Dravskem Pohorju je pokazala, da je struktura
sestojev zelo raznovrstna. Iz sedanjega stanja
gozdov v jelovjih (različne sestojne zgradbe) ter
ovir, ki ponekod preprečujejo učinkovito prebiranje
(naravno pomlajevanje, osutost krošenj), ugotavljamo, da je na teh rastiščih primerna le
sproščena tehnika gojenja gozdov, v okviru katere
bosta imela zaradi ekologije teh rastišč največji
delež negovalno prebiralno gospodarjenje ter
skupinsko-postopno gospodarjenje. V manjšem
obsegu bo potrebna tudi premena enodobnih in
enom er nih sestoje v v pestrej še strukturirane
sestojne zgradbe.

6. 2 Gozdnogojitveni cilj
V raziskavi smo opredelili naslednji gozdnogojitven( cilj za gozdove na rastišču DA v Lehnu:

• v ciljnem gozdu predvidevamo prebiralno in
skupinsko-postopno gospodarjenje. Zgradba
gozdov je prebiralna ter razgibana skupinskopostopna. Kjer so za vzpostavljanje ali ohranjanje
prcbi.ralne zgradbe scstojev potrebne prevelike žrtve
ali veliki vložki energije, so dopustne malopovršinske enodobne zgradbe;
• na osnovi kriterijev avtohtonosti, ptimernosti
za prebiranje, odpornosti proti zunanjim dejavnikom okolja ter gospodarske vrednosti drevesnih
vrst smo opredelili naslednji ciljni drevesni sestav
v prebiralnem gozdu: jelka 50 %, s mre ka 40 %,
bukev 5 % in ostali listavci 5 %. V skupinskopostopnem gozdu je predviden manjši delež jelke
in večji delež smreke;
• ciljni prsni premer smreke in jelke je 70 cm.
Pri bukvi ciljni premer ni določen, ker je bukev v
prebiral nem gozdu prisotna predvsem kot biološka
primes. Ciljni prem'er pomeni okvirn'o mejo, pri
kateri posekama drevesa upoštevaje njihovo
vitalnost in kakovost. Ciljni prsni premer dreves
smo opredelili predvsem na podlagj presoje
kvalitete lesa in vrednostnega prirastka. Ferlic
GozdV 60 (2002) 7-9

_ _ __ __

Cenčič ,

L.: Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje: primer Lehen na Pohorju

( 1999) navaja, da se začne kvaliteta hlodovine
smreke pri premerih nad 50 cm slabšati. Pri višjih
premerih smre ka in jelka na Pohorju ne omogočata
več proizvodnje kakovostnega lesa. Tudi krožljivost pri jelki je odvisna od debeline dreves ter
se začne pojavljati pri premerih nad 50 cm. Rebula
( 1998) je ugotovil, da kulminira povprečna cena
jelovih debel na panju pri prsnih premerih med
65 in 70 cm. Zelo debela drevesa povzročajo pri
podiranju precej škode, ker jih je težko usmerjati.
Debela debla je pogosto težko prodati zaradi
tehnoloških omejitev žagarskih obratov. Tudi
razmeroma močna osutost jelke in snu·eke vpliva
na odločitev, da ne predvidevamo p1idelovanja zelo
debelega drevja nad 70 cm prsnega premera.
Analiza debelinskega prirastka dreves v prebiralnih sestojih v Lehnu je pokazala, da nastopi
kulminacija pri premeru okrog 65 cm, kar dodatno
pot.ljuje primernost opredelitve ciljnega premera
iglavcev pri premeru 70 cm;
• optimalna lesna zaloga prebiralnih gozdov je
opredeljena v intervalu od 400 do 540 m 3/ha.
Pretirano povečevanje lesnih zalog z večanjem
deleža zelo debelih dreves (nad ciljnim premerom)
sicer ne ogroža pomlajevanja ali preslojevanja, pač
pa lahko pomeni precej manjši dohodek. Poviševanje lesnih zalog z znatnim večanjem deleža
srednje debelih dreves pa ogroža delovanje
prebiralnega gozda. Takšni sestoji težijo k enomerni
zgradbi, ker je otežkočeno pomlajevanje, preraščanje pomladka ter socialni vzpon dreves.
Pretirano zmanjševanje lesnih zalog pomeni, kljub
nekaterim pozitivnim učinkom (npr. povečevanje
prehranske kapacitete za parklarje), osiromašenje
ali celo degradacijo prebiraJnega gozda (BONČIN A
1992);
• debelinska struktura je v tesni povezavi s ciljno
dimenzijo dreves in višino lesne zaloge. Optimalno
višino lesne zaloge ter idealno razporeditev lesne
zaloge po debelinskih razredih lahko korektno
določimo le s pomočjo kontrolne metode. Kljub
temu da se je določanje uravnotežene strukture
prebiralnih sestojev v preteklosti večkrat izrodila v
mehanistično prebiranje, pa nekateri sodobni avtorji
(npr. SCHUTZ 1975, 1989) priporočajo uporabo
modelov uravnoteženega stanja. Zaradi pomanjkanja empiričnih modelov debelinske strukture smo
pri določanju debelinske strukture prebiralnih
sestojev na rastišču DA uporabili model uravnoteženega stanja, ki temelji na dejanskih vrednostih
GozdV 60 (2002) 7-9

debelinskega prirastka in intezitete
COIS, cit. po SCHUTZ 1975):
Debelinski razred
A (10-30 cm)
B (30-50 cm)
C (nad 50 cm)

sečenj

(FRAN-

Delež LZ (%)
13-16
30-33

51-58

Gozdnogojitveni cilj je opredeljen za gozdove
na rastišču DA v Lehnu . Smiselno pa gaje mogoče
povezati z ostalimi gozdovi tega rastišča na
Dravskem Pohorju.
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ZAKLJUČKI

Prebiralni gojitveni sistem se na Dravskem Pohorju
kljub bogati tradiciji (Pogačnik. raziskovalni
gozdovi v Lehnu, tudi kmečko prebiralno gospodarjenje) ni razvil in to kljub temu, da so bili pogoji
za prebiralno gospodarjenje v jelovjih na Dravskem
Pohmju ustrezni.
Prebiralno gospodarjenje, ki je bilo v povojnem
obdobju prevladujoč način gospodarjenja, je danes
v aktualni gozdarski praksi zapostavljeno. Zato je
potrebno ponovno uveljaviti prebiralno gospodaijenje, seveda Je na tistih rastiščih in v tistih
razmerah, ki ta način gospodarjenja dovoUujejo in
omogočajo.

V jelovjih na Dravskem Pohmju, zlasti pa na
DA, sta najprimernejša prebira1ni in
skupinsko-postopni gozdnogojitveni obrat. Kljub
mnogim pozitivnim značilnostim prebiranja pa
današnje stanje gozdov v jelovjih, kjer je pestra
paleta sestojnih zgradb od optimalne prebiralne
zgradbe do umetno osnovanih smrekovih gozdov,
ne dovoljuje nedomišljene uvedbe prcbiralnega
gozdnogojitvenega obrata na celotni površini.
Struktura prebiralnih gozdov je naravno nestabilna.
Zato je uravnoteženo prebiralno zgradbo težko
vzdrževati in še teže doseči brez sistematičnih
gojitvenih ukrepov.
Struktura sestoje v na Dravskem Pohorju je zelo
raznovrstna. Zaradi sedanjega stanja gozdov v
jelovjih (različne sestojne zgradbe) ter ovir, ki
ponekod preprečujejo učinkovito prebiranje
(naravno pomlajevanje, osutost lu:ošenj), ugotavljamo, da je na teh rastiščih primerna le sproščena
tehnika gojenja gozdov, v okviru katere bosta imela
zaradi ekologije teh rastišč največji delež negovalno
prebiralno gospodarjenje ter skupinsko-postopno
rastišču
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gospodarjenje. V manjšem obsegu bo potrebna tudi
premena enodobnih in enornernih sestojev v
pestrejše struktmirane sestojne zgradbe.

8

POVZETEK

V raziskavi smo analizirali razvoj Pogačnikovih
prebiralnih gozdov v Lehnu na Pohorju od leta
1909 do 1992 ter razvoj gojenja gozdov na
območju Lehna. Gospodarsko enoto Lehen smo
zaradi dokumentiranega razvoja Pogačnikovih
gozdov izbrali kot reprezentanti ven primer jelov ih
gozdov za celotno Dravsko Poh01je. Poglavitni
namen raziskave je opredeliti ustrezen način
prihodnjega gospodarjenja z gozdovi na jelovih
rastiščih na nekarbonatni podlagi, zlasti na rastišču
DA.
Na podlagi dokumentiranega razvoja Pogač
nikovih gozdov v Lehnu od leta 1909 ter ostalih
gozdov, ki so bili leta 1950 razglašeni za raziskovalni objekt, smo raziskali vplive gospodarjenja na
razvoj jelovij na silikatih. Analiza razvoja
Pogačnikovih gozdov od leta 1909 do 1938 je
pokazala, da je lastnik uspešno izvedel premene
izsckanih gozdov v sestoje s prebiralno zgradbo. V
treh desetletjih po prevzemu poses_tva je z
izvajanjem sanitarne sečnje, pospeševanjem
pomlajevanja in izvajanjem funkcije prebiralne
zgradbe prevladujoče mlade sestoje prevedel v
stopničasto grajene prebiralne strukture. Ukrepe
prebiranja je izvajal z relativno kratko obhodnjico
od 4 do 5 let.
S podrobno analizo prebiralnih gozdov v Lehnu
smo ugotovili, da nastopi kulminacija tekočega
prirastka v prebiralnih gozdovih na rastiščih DA
pri lesni zalogi 470 m3/ha, na kompleksu jelovij na
nekoliko ekstrernnejših rastiščih (BazzanioAbietetUTn) pa pri 430 m 3/ha. Dejanski tekoči
prirastek lesa 9,8 m 3/ha, ki so ga dosegali prebiralni
sestoji v Lehnu v obdobju od leta 1957 do leta 1992
na rastišču DA, kaže na razmeroma slab izkoristek
visoke proizvodne zmogljivosti tega rastišča.
V obdobju po letu 1960 je bila sečnja na Dravskem
Pohorju zaradi izredno močnega pojava umiranja
jelke in potreb po lesu znatno večja od tekočega
prirastka, kar je p1ivedlo do razgradnje sestojev. S
takšnim razvojem gozdov, ki je seveda pomenil
odmik od idealnih prebiralnih sestojnih zgradb, je
povezan prehod s prebiralnega na skupinskopostopni gozdnogojitveni sistem, kar pa samo po sebi
380

ni rešilo nakopičenih problemov. Prehod na
skupinsko-postopno gospodrujenje je bil tako korenit,
da do nedavnega v gozdnogospodarskih načrtih
skoraj ni bilo zaslediti smernic za vsaj fragmentarna
uporabo prebiralnega gospodcujenja kot sestavnega
dela svobodne gojitvene tehnike. Kljub proklamiranemu skupinsko-postopnem gospodarjenju pa
v jelovjih na Dravskem Pohorju še živi prebiralno
gospodarjenje, in to, žal, predvsem z elementi
kmečkega prebiranja, manj pa kot sodobno intenzivno prebiralno gospodarjenje.

V jelovjih na Dravskem Pohmju, zlasti pa na
DA, so takšne ekološke in ostale razmere,
da sta najprimernejša prebiralni in skupinskopostopni gozdnogojitveni obrat. Zaradi sedanjega
stanja gozdov v jelovjih ter ovir, ki ponekod
preprečujejo učinkovito prebiranje (moteno
naravno pomlajevanje, osutost krošenj), je na teh
rastiščih primerna le sproščena tehnika gojenja
gozdov, v okviru katere bosta imela zaradi
ekologije teh rastišč osrednje mesto negovalno
prebiralno gospodmjenje ter skupinsko-postopno
gospodarjenje. Le v manjšem obsegu bodo
potrebni postopki premene enodobnih in enomernih sestojev v pestrejše strukturirane sestojne
zgradbe.
rastišču

V raziskavi smo opredelili gozdnogojitveni cilj
za gozdove na rastišču DA v Lehnu. V ciljnem
gozdu predvidevamo prebiralno in skupinskopostopno gospodarjenje. Kjer so za vzpostavljanje
ali ohranjanje prebiralne zgradbe sestojev potrebne
prevelike žrtve ali veliki vložki energije, so
dopustne malopovršinske enodobne zgradbe.
Ciljni prsni premer smreke in jelke je 70 cm.
Optimalna lesna zaloga prebiralnih gozdov je
opredeljena v intervalu od 400 do 540 m·'/ha. Pri
opredelitvi debelinske strukture prebiralnih
gozdov srno uporabili model uravnoteženega
stanja, ki temelji na dejanskih vrednostih debelinskega prirastka in intezitete sečenj (SCHOTZ
1975).
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Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v prebiralnih sestojih
Technological aspects of wood harvesting in selection forests
dr. Boštjan KOŠIR*
Izvleček

Košir, B.: Tehnološke posebnosti pridobivanja lesa v prebiralnih sestojih. Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini,
z izvlečkom v angleščini, ci t. lit. 10. Prevod v angleščino: Jana· Oštir.
V prispevku obravnavamo razne tehnološke vidike pridobivanja lesa v prebiralnih gozdovih na visokem krasu. Opisana je
tehnologija pridobivanja lesa in priprava dela. Omenjene so poškodbe drevja zaradi pridobivanja lesa. V povprečju so vse
poškodbe približno na enaki ravni kot povprečje za ves vzorec, novih poškodb pa je manj. Število poškodb na 1m3 je manjše
kot v enodobnem 1n skupinsko postopnem gospodarjenju. Poseben poudarek je dan problemom odprtosti sestojev z gozdnimi
vlakami, ki je pogoj za uspešno gospodarjenje. Gostota vseh uporabljenih vlak je 204m/ha od česar je načrtovanih vlak
154m/ha, ostalo pa so nenačrtovane vlake . Omenjena je težava prodaje sortimentov večjih dimenzij in pomen promocije
prebiralnega gospodarjenja s ciljem Lažjega trženja sortimentov.
Ključne besede: prebiralni gozd, pridobivanje lesa, poškodbe drevja, odprtost gozdov
Abstract
Košir, B.: Technological aspects of wood harvesting in selection forests. Gozdarski vestnik, Vol. 60/2002, No. 7-9. ln Slovene,
with abstract in English, lit. quot. 10. Translated into English by Jana Oštir.
The article deals with various technological aspects of wood harvesting in the selection forests of the High Karst. The author
describes the technology of wood harvesting and work preparation. Damage to trees resulting from Jogging is mentioned. The
average damage in the cases cons]dered is approximately on the same level as the average damage in all observed cases in
Slovenia; and there are fewer new damages. The number of damages per 1 m3 of felled wood is smaller than in the even-aged and
irregular group shelterwood systems. Special emphasis is !aid on the issue of accessibility of stands by means of skid tracks,
which is a precondition for successful management. The density of all used skid tracks is 204m/ha, of these designated skid tracks
account for 154 miha, while the rest are undesignated skid tracks. The au thor also mentions the problem of selling timber of large
dimensions and the importance of promoting selection management with a view to achieving easier marketing of assortments.
Key words: selection forest, wood harvesting, damage to trees, accessibility of forests
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UVOD

Prebiralni način gospodarjenja ima dolgo zgodovino, v kateri je doživljal obdobja večje in manjše
priljubljenosti (PRELESNIK 1986). Prebiralno
gospodarjenje ima pomembne prednosti pred
ostalimi načini, vendar tudi posebnosti, ki
pomembno vplivajo na potek pridobivanja lesa.
Glede na to, da ima prebiralno gospodarjenje v
Sloveniji že dolgo tradicijo, lahko trdimo, da smo
v teh sestojih gospodarili v različnih tehnoloških
obdobjih in uporabljali različna tehnična sredstva.
Tja do šestdesetih let dvajsetega stoletja je v gozdu
pii sečnji prevladovalo ročno delo, pri spravilu lesa
pa živinsko spravilo. Prevoz iz gozda je potekal deloma
z živinsko vprego, na primernih terenih so gradili
gozdne železnice, ponekod so uporabljali gozdne
žičnice in začel se je uveljavljati kamionski prevoz. Z
uvajanjem traktorskega spravila lesa se je pojavil
problem podrobnega (sekundarnega) odpiranja
sestojev, v katere so gradili osnovno omrežje gozdnih
cest in vlak. Glede na velike komplekse površin,
praviloma velike lesne zaloge teh sestojev in visoke

prirastke ter praviloma državno last, so bili mnogi od
takrat v prebiralno gospodmjenje uvrščenih sestojev
prvi na vrsti pri odpiranju z gozdnimi cestami in
vlakami. Tudi razvoj tehnologij je v širšem območju
teh gozdov tekel najhitreje.
Danes uvrščamo k prebiralnemu gospodarjenju
nekatere sestoje na visokem krasu, v alpskih predelih,
nekatere sestoje iglavcev na silikatih ter del sestojev
t.im. kmečkega prebiranja. V tem prispevku bomo
na p1imeru visokega krasa razmišljali o posebnostih
pridobivanja lesa v prebiralnem gozdu. Te misli bi
bilo napak prenašati na druge vrste prebiralnih
gozdov, za katere je značilna drugačna drevesna
sestava, drugačne terenske ali posestne razmere, ne
da bi upoštevali te posebnosti .

2

DELOVNE RAZMERE

Če primerjamo delovne razmere v prebiralnih
gozdovih krasa s povprečjem drugih gozdov,
najdemo naslednje pomembne razlike: teren je
*doc. dr. B. K. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, Biotehniška fakulteta , UL, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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povečini vrtačast in pogosto močno skalovit; sestoji
so raznomerni. zato najdemo na istem delovišču
drevje zelo različnih debelin: najdebelejše drevje v
naših gozdovih najdemo prav v prebiralnih sestoj ih;
vrednost sortimentov izdelanih iz zelo debelega
drevja je pogosto skromna in takšne sortimente je
težko prodati za ustrezno ceno; koncentracija sečnje
ostaja bolj ali manj enaka; veliko teh gozdov je
primerno odprtih z gozdnimi cestami in mnogokrat
tudi z vlakami. Naklon terena povečini ni odločujoči
dejavnik, če ni združen z veliko skalovitostjo.
Neenakomeren naklon razgibanega in vrtačastega
terena pa predstavlja oviro pri gradnji vlak, ki so le
redko lahko ravne zaradi pogostih protivzponov pri
spravilu lesa.
Od naštetega sta predvsem dva faktmja najvažnejša za razvoj tehnologij: težka prehodnost in težka
bremena. Pri ocenjevanju težkih delovnih razmer
(npr. skalovitost, naklon terena) moramo ločiti
dvoje. Eno je sama kakovost površja oz. odgovor
na vprašanje, kako težke so delovne razmere in
drugo je njihova razprostranjenost v sestoju. ~e gre
za manjše komplekse v sestoju v velikosti npr. ene
do dveh drevesnih dolžin, nam to predstavlja
neprijetnost in ne resne ovire za celotno tehnologijo.
Ovirana je sečnja, spravilo lesa pa že precej manj.
Drugače je seveda, če težke razmere prevladujejo
v večjih kompleksih.

3

TEHNOLOGIJE
PRIDOBIVANJA LESA

Tehnološki razvoj pridobivanja lesa je v širšem
teh gozdov pripeljal do tehnologije
izdelave sortimentov na mehaniziranih skladiščih
izven gozda oz. na skladiščih v gozdu. Te
tehnologije pogojujejo metodo dolgega lesa mnogokratnikov osnovnih dolžin pri iglavcih ter
kombiniranih hlodov ter goli pri listavcih. Oprema,
ki je potrebna za ta namen, je zahtevna in draga. V
gozdu potrebujemo motorno žago z nekoliko
daljšim mečem, težje in močne traktorje, kamionske
kompozicije z zmogljivimi nakladalnimi napravami
in priklopniki ter zahtevno opremo na mehaniziranih skladiščih. Spremembe v zadnjem času
kažejo, da mehanizirana skladišča izgubljajo na
pomenu in da večino lesa lastniki in koncesionruji
prodajo kupcem neposredno s kamionske ceste.
Perspektiva tehnološkega razvoja je v prebiralnih gozdovih drugačna od možnosti, kijih nudijo
enodobni ali skupinsko raznodobni sestoji na lažjih
območju
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terenih. Strojna sečnja skoraj ni mogoča zaradi
velikih dimenzij drevja, težke prehodnosti terena
ter sorazmerno nizke koncentracije lesne mase za
posek. Glede samih tehnologij torej v naslednjem
obdobju ne moremo pričakovati velikih sprememb.
Te se bodo zgodile predvsem pri opremi, ki jo
potreblljemo za izvedbo tehnologije.
Govorimo o opremi sekača, ki bo postala še
varnejša in učinkovitejša (MEDVED/KOŠIR
2002), o izboljšanih spravilnih in prevoznih strojih.
Pravilo je, da postajajo ti vse močnejši, tudi če ne
spreminjajo zunanjih gabaritov in oblike ter
univerzalnejši (npr. traktorji , ki so opremljeni z
vitlom in nakladalno napravo) . Tipičen traktor za
spravilo v prebiralnih sestojih visokega krasa na
težkih terenih je zgibnik s poganom na vsa kolesa,
širine okoli 2,2m, teže blizu St, moč motmjaje nad
lOOkW in razvije velike vlečne sile ter zlahka
premaguje protivzpone. Razpored mase neobremenjenega traktorja je 60% na prednji in 40% na
zadnji osi. Ima daljinsko vodeni dvobobenski vitel
z vlečno silo 80kN. Gume so opremljene z verigami.
Traktor je opremljen še z škripcem, trakom za
vezanje škripca, motorno žago ter cepinom.
Gozdne žičnice praviloma ne pridejo v poštev oz.
lahko razmišljamo o njih le kot o skrajni možnosti
na neodprtih terenih . Razlogov je več, vendar so
najvažnejši : zaradi velikih dimenzij drevja bi prišla
v poštev samo velika in zmogljiva univerzalna
žičnica (npr. z nosilnostjo do 3t, doseg do 700m), ki
terja večje koncentracije lesne mase; sestoji so po
končanem spravilu ponovno zaprti, zato je sečnja
posameznih manj vitalnih dreves ali sušic pred
ponovno redno sečnjo ekonomsko neutemeljena.
Vožnja lesa z zgibnimi prikoličarji ter traktorskimi
polprikolicami po sestoju praviloma ne pride v
poštev. V redkih p1ime1ih, kjer bi bila vožnja lesa
smiselna, hi potekala po grajenih vlakah. Stroji bi
morali imeti dovolj veliko nosilnost ter zmogljive
nakladalne naprave. Zbiranje lesa do traktorskih vlak
bi v takšnem primeru opravili z vitli na traktmjih.
Takšne kombinacije so praviloma zelo drage.
Izvajanje tehnološkega postopka je v rokah
tehničnega strokovnega kadra in neposrednih
delavcev v posameznih fazah proizvodnje. Naloga
strokovnega kadra je predvsem načrtovanje
tehnološkega postopka, priprava dela ter nadzor. Pri
načrtovanju tehnoloških postopkov sodeluje Zavod
za gozdove Slovenije z lastniki gozdov in izvajalci
proizvodnje. Glede na to, da sodeluje ZGS pri
383
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številnih odločitvah in zbira podatke, ki so kasneje
pomembni za samo izvajanje in vrednotenje
proizvodnje, bi moral pri tem tesno sodelovati z
izvajalci del in pokazati največjo mero učljivosti
in koristnosti. To velja zlasti za podrobno odpiranje
sestojev z vlakami, zbiranje podatkov za izračun
normativov ter ocenjevanje sortimentnc strukture
(primer: STREL 2002). kar je v prebiralnim gozdu
zahtevna naloga. Priprava dela mora biti v rokah
izvajalca del, ne glede na to, da so nekateri elementi
določeni s strani ZGS. Sečnospravilno načrtovanje
je pri nas že dokaj ustaljeno in ni razloga za
radikalne spremembe, temveč kvečjemu za
prilagojeno uporabo. Pri načrtovanju proizvodnje
pridejo prav npr. nova orodja, ki so vezana na
informacijsko tehnologijo (GPS, GIS in ustrezna,
prilagojena programska oprema). Prednost teh
orodij je v preglednosti, ki jo omogočajo ter veliki
nazornosti prikazovanja prostorskih podatkov.
Zahteven je tudi nadzor, ki ima v prebiral nem gozdu
zaradi njegove raznolikosti dodatno težo. Nadzor
lahko uspešno opravlja gozdar, ki natančno ve,
kakšno je bilo stanje pred posegom in ima dovoU
izkušenj z izvajanjem proizvodnje.
Gozdni delavci potrebujejo kompleksno znanje,
morajo dobro poznati tehniko dela in ves proizvodni
proces. Zelo koristna je organizacija skupinskega
dela, vendar je zahtevna in te1ja posebne prijeme s
strani vodstva izvajalskega podjetja. Marsikje v
gozdarstvu bomo v prihodnje potrebovali visoko
specializirane delavce v neposredni proizvodnji. Pri
žičničnem sprav ilu je že danes tako, saj posamezni
delavci žičničarske skupine obvladajo (in imajo
ustrezna potrdila) delo z žičnico, z nak1adalno
napravo, so šoferji kamiona, traktorja in imajo
opravljen tečaj zadelo z motorno žago. Z uvajanjem
strojne sečnje se bodo pojavile še zahteve po
drugačnih znanjih (stroj za sečnjo, zgibni
polprikoličar, stroj za obdelavo). Če razmišljamo o
teh težnjah v luči prebiralnih gozdov, potem vidimo,
da bomo tu potrebovali še naprej sposobne, vendar
standardno izobražene gozdne delavce - gozdarje,

ki bodo sposobni poleg sečnje in spravila tudi
opravljanja gojitvenih del in bodo imeli dober
občutek za delo z gozdom. To se zdi težavna naloga,
če vemo, da se povprečna starost gozdnih delavcev
veča in daje že danes marsikje težko dobiti dobrega
mladega gozdnega delavca z ustrezno izobrazbo.

4

SEČNJA IN SPRAVILO LESA

Razpored drevja v prebiralnem gozdu je neenakomeren, kar pomeni, da lahko pričakujemo zelo
pestro mešanost razvojnih faz oz. drevja različnih
debelin na najmanjši površini. Med probleme, ki
so povezani s sečnjo in spravilom moramo v prvi
vrsti uvrstiti poškodbe v sestoju. Vemo, da s
pravilno izbiro smeri podiranja močno zmanjšamo
možnost poškodb pri sečnji in spravilu ter hkrati
vplivamo na nemoten potek obeh faz, učinke pri
delu ter na varnost dela.
Izbira smeri podiranja je vedno vezana na položaj
vlake oz. druge prometnice. Traktorske vlake, ki so
zgrajene v prebiral nih gozdovih visokega krasa imajo
stalen značaj in jih vsaj v težje prehodnih terenih ne
moremo p1ilagajati trenutni razporeditvi sestojnih
faz. V praksi to pomeni, da se med vlako in izbranim
drevesom, ki ga podiramo, lahko v nekem obdobju
pojavi mlad sestoj, ki ga moramo za vsako ceno
ohraniti. Takšen položaj otežuje odločanje glede
smeri podiranja, ki bi bila glede na poškodbe
optimalna. Mikro delovna površina, ki jo ustvari
podrto drevo, mora biti kljub težavam izbrana tako,
daje čim manjša in da so poškodbe mladja in drugih
dreves čim manjše. Takšno površino je včasih
smotrno izkoristiti še za podiranje naslednjega
drevesa, posebej še, če je imamo na delovišču
skupinsko delo, pri katerem spravilo neposredno
sledi sečnji in so sortimenti sproti odstranjeni.
Skupinsko delo se je v teh sestoj ih pogosto pokazalo
kot zelo posrečena organizacijska oblika dela.
Deleže poškodovanjega drevja iz preglednice 1
smo izračunali iz podatkovne zbirke (KOŠIR 1998,
2000). Vidimo, da je v povprečju v območju

Preglednica l : Deleži poškodovanega drevja na deloviščih po sečnji in spravilu lesa (meritve po vsej Sloveniji)
Vrsta gospodarjenja

Stare

Stare in nove

Nove

Vse nove

Enodobno
Skupinsko prebiraln0
Skupinsko raznodobno

0,40
0,43
0,21
0,36

0,14
0,12
0,08
0,12

0,11
0,09
0,21
0,13

0,25
0,21
0,29
0,24

Povprečje
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S_kupaj
vse poškodbe
0,65
0,64
0,50
0,60
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Preg led nica 2: Število poškodb na 1m 3 posekanega lesa

gozdovih povzročimo najmanj poškodb, če jih
merimo s številom na posekano lesno maso.
Pobegi traktorja iz grajene vlake z namenom,
da bi skrajšali razdaljo zbiranja lesa in v tej fazi
povečali učinke so možni le s ciljem, da najdemo
na ta način ugodnejšo smer privlačevanja lesa. Pri
privlačevanju lesa do traktorske vlake nastane
največ poškodb na spodnjem- najvrednejšem delu
debla .. Tudi v mladju so lahko poškodbe znatne.
Velja pravilo, da pri zbiranju dolgega lesa nastane
v povprečju več poškodb kot pri kratkem lesu,
vendar so lahko tudi izjeme (npr. zbiranje lesa iz
skupin mladja), pri katerih je smiselno privlačevati
dolgo deblo v enem kosu do vlake in šele tam
opraviti krojenje do konca. Tak način uporabimo v
primerih, ko se traktor lahko postavi v os debla in
lesa ne premika vstran in ne obrača. Vlačenje celih
debel (razen če gre za droben les) praviloma ne

Povprečje

Vrsta gospodarjenja
Enodobno
Skupinsko prebiralno
Skupinsko raznodobno

17,8
1,9
9,8
9,7

Povprečje

prebiralnih gozdov približno enako velik delež vseh
poškodb kot je to povprečje za ves vzorec. Razlika
se kaže v strukturi, kjer prevladujejo stare poškodbe,
novih paje manj. V tem se odraža kakovost dela v
teh gozdovih in prilagojena tehnologija ter sam
način gospodarjenja. V prebiralnih sestojih je
število posekanega drevja pogosto sorazmerno
majhno, medtem ko je velikost povprečnega drevesa
sorazmerno velika. Razlago dogajanja pri sečnji in
spravilu s stališča poškodb najdemo v preglednici
2. Očitno pri sečnji in spravilu v prebiralnih

Slika 1: Primer gostote vlak in razdalje zbiranja v gozdovih Roškega masiva (FINK 1996, AVGUŠTIN 2000)
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pride v poštev, saj so vlake na kra su polne
vertikalnih in horizontalnih krivin, ki niso primerne
za daljša bremena. Na vseh izdelanih kosih lesa
naredimo na prednjem koncu glede na smer
vlačenja še enojni ali dvojni obrobek s čemer
olajšamo privlačevanje lesa.
Omeniti moramo še gozdni red, ki je sicer strogo
določen s predpi som . Mogočna drevesa v prebiralnem gozdu imajo velike krošnje, posekamo pa
jih takrat, ko je v okolici že dovolj kandidatov
naslednje generacije. Sečnih ostankov je zato veliko,
pogosto so napoti in jih moramo zložiti na ustrezna
mesta v sestoju. To naj bodo takšna mesta, ki ne
bodo v oviro ne rastočemu drevju ali mladju, pa
tudi ne ovira pii tej ali pri naslednji sečnji . V teh
sestojih obravnavamo drevje - bolj kot sicer individualno, tu šteje vsako drevo in tako moramo
gledati tudi na mlado drevje , pa naj raste v skupinah
ali posamično . Z gozdnim redom se da pri tem
veliko pomagati.

5

ODPRTOST GOZDOV

V predelih, kjer še nimamo zgrajenih traktorskih vlak
moramo upoštevati nekaj osnovnih znanj glede
odpiranja sestojev z vlakami. Glede na to, da so kraški
tereni v teh sestojih skaloviti in vrtačasti, moramo
gledati v prvi vrsti na terenske značilnosti in ne na
morebitno večjo ali manjšo koncentracijo sečnje. Tu
prevladuje listast sistem traktorskih vlak z mnoginU
križišči in izrazito stmkturo glavnih ter stranskih vlak.
Načelo v teh sestoj ih je, da nenehno gospodatimo
po vsej površini in noben večji del površine ni za
dalj časa izločen iz proizvodnje. Vlake imajo zato
izrazito trajen značaj, za razliko odpiranja enodobnih
sestojev, kjer lahko vlake po končani končni sečnji
za več desetletij izgubijo svoj pomen. Na težkih
terenih je omejeno število mest oz. položajev za
izvedbo traktorske vlake. Osnovno odpiranje sestojev
z neko minimalno mrežo vlak je tako sorazmerno
hitro doseženo, težave pa nastajajo pii zgoščevanju
omrežja vlak, kjer naraščajo posegi v gozdna tla in
stroški. Izračun optimalne odprtosti zato ni preprost

in ga je pogosto bolje nadomestiti s pojmom
minimalne tehnične odprtosti, ki dejansko omogoča
spravilo lesa z vse površine. Na 8.157ha gozdov
visokega krasa v Roškem masivu so bile izmerjene
vse stalne vlake (FINK 1996, AUGUŠTIN 2000).
Na tem območju je okoli 15% površine gozdov, ki
so uvrščeni v prebiralno gospodarjenje. Iz slike
vidimo porazdelitev površin glede na gostoto vlak
in izračun ano razdaljo zbiranja lesa. Revirji za katere
prikazujemo podatke so v državni lasti in predstavljajo t.i. stabilne enote. Ocenjujemo, da je
osnovno omrežje vlak zgrajeno, vendar lahko iz slike
povzamemo, da bo še potrebno zgoščevanje omrežja saj so na kraških terenih povprečne razdalje
zbiranja lesa nad 20m težko dosegljive.
V preteklih letih smo ocenjevali poškodovanost
drevja v sestoj ih zaradi pridobivanja lesa in pri tem
ugotavljali vrsto drugih značilnosti delovišč
(KOŠIR 1998, 2000). Med drugim smo ugotavljali
tudi odprtost sestojev z vlakami, pri čemer smo
ločevali načrtovane vlake od pobegov trakt01ja na
brezpotje (nenačrtovane vlake, preglednica 3) . Iz
preglednice vidimo kakšne so povprečne gostote,
pa tudi to, da v skupinsko prebiralnem gospodarjenju (sestoji na visokem krasu) gostote ne
odstopajo od povprečja.
V razpravi o potrebni gostoti vlak ne nastopajo
le stroški gradnje in zbiranja lesa, temveč tudi
razmislek o poškodbah drevja in o moteni površini
tal zaradi traktorskih vlak. Večja gostota vlak
pomeni tudi večji delež motene površine, ki se pri
nas giblje nekako med 2 in 6%, na težkih terenih je
ta odstotek blizu 6%. To vsekakor ni zaželjeno,
vendar moramo po drugi strani pretehtati dve
dejstvi. Večja gostota vlak pomeni pri poškodbah
drevja v sestoju dvoje: manj poškodb v samem
sestoju in nekaj več poškodb drevja ob samih
vlakah. Poškodbe drevja ob vlakah so odvjsne od
količine lesa, ki ga spravljamo po vlaki ter od
elementov vlake ter bremena . Pri večji gostoti vlak
je posamezna vlaka v povprečju manj obremenjena,
vendar zato narašča delež motene površine.
Količina lesa nara šča od panja do stranske in

Pregledn ica 3: Gostote vlak glede na vrsto gospodarjenja (m/ha) (meritve po vsej Sloveniji)

Vrsta gospodarjenja
Enodobno
Skupinško prebiralno
Skupinsko raznodobno
Povprečje

386

Načrtovane

163
154
126
150

vlake

Nenačrtovane

59
51
35
49

vlake

· Skupaj

222
204
161
199
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nato glavne vlake. Glavne vlake naj imajo zato
ugodne elemente, saj ti najmočneje vplivajo
ne le na poškodbe okolice, temveč predvsem na
stroške dela. Nasploh velja, da se v načelu
izogibamo ostrim krivinam, protivzponom in
podobno, čeprav je prav v naj težjih terenih to često
zelo težko izvedljivo brez velikih zemeljskih del
(FURLAN, KOŠIR 2001). V vseh primerih pa je
smotrno puščati na kritičnih mestih ob vlakah višje
panje, ki branijo preostali del sestaja pred
poškodbami, pa rudi vsako poškodovano drevo ni
potrebno takoj posekati. Načelo puščanja višjega
panja se lahko obnese tudi v sestoju, če želimo
ohraniti drevo blizu izrazite smeri piivlačevanja.
čimbolj

6

TRG

Ob podmeni, da bomo v nekatetih drugih sestojih
pričeli uporabljati strojno sečnjo, moramo pričakovati, da bodo stroški dela na enoto proizvoda
v prebiralnih sestojib višji kot drugod. V prebiralnjh
sestojih je pestrost sortimentov po kakovostni,
drevesni in debelinski sestavi večja kot v enomernih
sestojih. Tu najdemo praktično vse sortimente, ki
jih lahko da posamezna drevesna vrsta. Krojenje
lesa ima zato posebno težo. Spomniti se moramo,
da pri kvalitetnejših listavcih na polovici dolžine
debla v povprečju dosežemo s pravilnim krojenjem
že okoli 90%, pri iglavcih pa okoli 70% vrednosti
drevesa (PERKO 1995). Pomembne pa so izjeme
po kvaliteti, kjer lahko z napačnim krojenjem
naredimo veliko škodo.
Vrednost lesa, ki ga pridobimo iz gozda je
odvisna od tržnih razmer in spretnosti, s katero
gozdarji oz. lastniki gozdov prodajajo svoj les.
Današnje razmere niso posebej naklonjene prodaji
zelo vrednih ali po kakovosti in dimenzijah zelo
posebnih sortimentov. To je trenutno dejstvo, ki ni
naklonjeno gojenju velikih dimenzij v prebiralnih
gozdovih . Na Hrvaškem so v daljšem časovnem
obdobju (SUŠNJAR 2002) ugotovili, da je
optimalna dimenzija jelke iz sestojev z bolj ali manj
prebiralno strukturo, če je merilo vrednost po enoti
prostornine (Gorski Kotar) 52,5cm. Debelejše
drevje ima sicer večjo vrednost, ker ima večjo
prostornino, vendar izgublja na vrednosti po lm\
čeprav njegove dimenzije še vedno naraščajo. Glede
na rastne sposobnosti posameznih rastišč in
drevesnih vrst in glede na obstoječe lesne zaloge bi
kazalo razmišljati o dvojem: bodisi zadrževati
GozdV 60 (2002) 7-9

sečnje najdebelejših dreves pod fiziološkim
optimumom dokler se razmere na trgu ne spremenijo, ali pa pričeti s podjetniško iniciativo
aktivno spreminjati razmere na trgu. Velike
dimenzije so brez dvoma motnja v primarni
predelavi, če gredo isto pot kot ves ostali les. Če pa
bi v ta namen razvili posebne predelovalne linije
in posebne končne izdelke, bi lahko dosegli boljši
izkotistek kakovosti tega lesa.
Ne nazadnje se je potrebno zavedati tudi tega,
da so kakovostni prebiralni gozdovi redkost, biser,
ki bi ga morali znali kot takega tudi prodajati.
Promocija lesa iz teh gozdov bi morala biti ena
izmed nalog vseh: ZGS, lastnikov in izvajalcev v
gozdni proizvodnji. Pri tem bi morali znati poudariti
tisto, kar drugim manjka- funkcijo varstva narave,
estetsko funkcijo, vrstno raznolikost itd. Hlod, ki
leži ob cesti ne zna pripovedovati svoje zgodbe. To
mora zanj narediti nekdo drug.
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Strokovna razprava

Razširjenost, struktura in sestava prebiralnih in malopovršinsko
raznomernih gozdov v Sloveniji
Distribution, structure and co1nposition of selection (plenter) and
uneven-aged forests in Slovenia
Dragan MATIJAŠIC*, Andrej BON ČINA**
Izvleček

Matijašic, D., Bončina, A.: Razširjenost, struktura in sestava prebiralnih in malopovršinsko raznomernih gozdov v Sloveniji.
Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 7-9. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 9. Prevod v angleščino : Matijašic in
Bončina . Leklura angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku je prikazan razvoj razširjenosti prebiralnih gozdov v obdobju po drugi svetovni vojni ler opisano današnje
stanje, struktura ter perspektive prebiralnih in malopovršinsko raznomernih sestojev v Sloveniji. Pri zbiranju, urejanju ter
analizi podatkov smo uporabili dva osnovna vira. Pregled zgodovinskega ('azvoja razširjenosti prebiralnih gozdov smo zbrali
na osnovi podatkov prve inventure leta 1946-1947 ter iz vseh obstoječih območnih načrtov treh desetletnih obdobij (19711980, 1981-1990 in 1991-2000). Površina prebiraJnih gozdov se je v povojnem obdobju zmanjšala s 707.982 ha na 11.679 leta
2000. Analiza sedanje razširjenosti in značilnosti prebiralnih gozdov temelji na bazi podatkov Zavoda za gozdove Slovenije.
Skupna površina prebiral nih ter malopovršinsko raznomemih gozdov v Sloveniji je 43.474 ha oz. 3,8% površine vseh gozdov.
Popolni pregled vseh površin prebiralnih gozdov bo končan leta 2007, ko bo zaključen desetletni ciklus inventure gozdov na
sestojni ravni . Glede na ekološke, rastiščne in gospodarske razmere so naj primernejši pogoji za pospeševanje prebiralnega
gospodarjenja v izbranih jelovo bukovih gozdovih v Kočevje, Novo mesto in Postojna ter v nekaterih smrekovo-jelovih
gozdovih v Nazarjah, Sl. Gradcu in Mariboru.
Ključne

besede: prebiralni gozd, raznomemi gozd, gojit veni sistem, površina prebiralnih gozdov, struktura sestojev, drevesna
sestava, gozdnogospodarska območja. Slovenija.

Abstract
Matijašic, D., Bončina, A.: Distribution, structure and composition of selection (plenter) and uneven-aged forests in Slovenia.
Gozdarski vestnik , 60/2002, št. 7-9. Slovene, with abstract in English , lit. quot. 9. Translated into English by Matijašic and
Bončina . English language editing by Jana Oštir.
The paper presents the development of distribution of selection forests in the period after World War II and the current
structure and perspectives of selection forests and uneven-aged forests in Slovenia. Two main sources were used for collecting,
editing and analysing the data. The overview of historical development of selection forests was done on the basis of the first
forest inventory data from the years 1946-1947 and of all existing regional management pl ans for three 10-year periods
(1971-1980, 1981- 1990, 1991-2000). According to the collected data, the surface of the selection forests decreased during
the post-war period from 707,982 ha (!947) to 1L679 ha (2000) . The analysis of the present prevalence and characteristics of
selection forests is based on the database of the Slovenian Foresl Service. An inventory and analysis show that at p('esent the
total surface of selection and uneven-aged forests is 43,474 ha or 3.8 % of all forest surface. The overview of the surfaces of
selection forest s will be comp le ted in the year 2007 , when the l 0-year inventory cycle of forest stands is completed. Considering
the ecological, stand and economic conditions, the most suitable conditions for stimulating selection forest management are
present in selected fir-beech forests in the Kočevje, Novo mesto and Postojna regions and in the fir-spruce forests of the
Nazarje, Slovenj Gradec and Maribor regions .

Key words: selection forest, uneven-aged forest, silvicultural system, distribution of selection forests, stand structure, tree
species composition, forest management regions, Slovenia.
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UVOD

Odnos do prebiral nega gospodaljenja se je v zadnjem
stoletju dvajsetega stoletja zelo spreminjal. Povojnemu obdobju navdušenja je sledilo obdobje
razočaranJa in opuščanja prebiral nega gospodarjenja,
tako v Sloveniji kot tudi v širšem srednjeevropskem
prostoru (SCHUTZ 2001). Danes so pogoji gospo368

darjenja z gozdom izjemno zapleteni, saj se ob
neugodnih gospodarskih pogojih spreminjajo zahteve
lastnikov gozdov, pojavljajo se nove z-ahteve javnosti
*D. M. univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
**doc. dr. A. B. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire,
Biotehniška fakulteta. Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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do gozda.'_ Id _so pogosto_tu~i na~protuj~če. P~ebiralno
gosp~~aiJ~nJ~ l_ahko zruad1 SVOJih ~na~Ilnostl, k~t st_a,
na ~:.Imet tiaJ~ostno_ gospo~aiJenJe ~a maJhnih
povtsl~ah,_ relativno mzek vlozek v goJitvena dela,
v doloce~1h _ razmerah ~redstavlja optimalen način
ocrospodafjenJa z oo-ozdovt ·

2

NAMEN IN OPREDELITEV
PROBLEMA

Osno~ne značilnosti prebira1nih gozdov so
(SCHUTZ 2001 ):
• prebiralni gozdovi so relativno redkj in
zavzemajo majhne ali celo nepomembne gozdne
površine;
• u·adicionalen ati klasičen sistem prebiranjaje
razširjen le v gozdovih z večjim deležem jelke,
pretežno v gorskem in visokogorskem vegetacijskem pasu;
• prebiralni gozdnogojitveni sistem se pocrosto
.
.
c
tzvaJa fragmentarna - na majhnih površinah.
V razi ska vi smo podali kratek zgodovinski
pregled razširjenosti prebiralnega gospodarjenja v
Sloveniji ter analizirali sedanjo razšiijenost tipičnih
prebiralnih gozdov kot tudi ostalih malopovršinsko
raznomernih sestojev. Hkrati smo analizirali
sedanjo strukturo in sestavo prebiralnih gozdov in
posamezno ter šopasto raznomernih gozdov ter
nakazali območja, v katerih je lahko prebiralno
gospodarjenje še posebej aktualno.

3 METODE DELA
Pri zbiranju, urejanju ter analizi podatkov smo
uporabili dva osnovna vira. Pregled razvoja
razširjenosti prebiralnih gozdov v preteklih
desetletjih smo analizirali na osnovi podatkov iz
območnih načrtov za naslednja desetletna obdobja:
1971-1980, L981-1990 in 1991-2000. Prve podatke
o razširjenosti prebiralnih gozdov iz obdobja po
drugi svetovni vojni smo povzeli po elaboratu
Inventarizacija gozdov 1946 in 1947.
Analiza sedanje razširjenosti in strukture
prebiralnih gozdov temelji na bazi podatkov Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS 2001) . Podatki so zaradi
metodologije zbiranja v povprečju stari pet let.
Zaradi spremembe načina klasifikacije sestojev v
razvojne faze oziroma sestojne tipe smo skupne
podatke o prebiralnih gozdovih v Sloveniji zbrali
iz treh delov .
GozdV 60 (2002)
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Prvi del podatkov 0 prebiral nih gozdovih
podatki, ki so bili zbrani pri gozdnih
mventurah za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov
s prvim letom veljavnosti od 1992 do 1997. Podatki
so zbrani na ravni odsekov po navodilih tedaj
. .
ve 1"Javnega Prav1lntka
o gozdnogospodarskih
načrtih iz leta 1986. Le ta je med ostalim
predpisoval tudi zbiranje podatkov o razvojni fazi
>>prebiratni gozd«. V analizo smo vključili tiste
~redstavljajo

odseke, v katerih so gozdovi, opredeljeni kot
prebiralni, zavzemali vsaj 30% površine celotnega
odseka. Tako smo analizirali skupaj 1.308 odsekov
s skupno površino 33.149 ha.
Drugo skupino podatkov o prebiralnih gozdovih
predstavljajo tisti podatki, ki so bili podlaga za
izdelavo gozdnogospodarskih načrtov v obdobju
1998-2001. Ti podatki so zbrani skladno z veljavnim
Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998), ki predpisuje zbiranje
informacij na ravni gozdnih sestojev, ki jih
klasificiramo v deset razvojnih faz oziroma zgradb
sestojev. Skladno s Pravilnikom (1998) so prebira1ni.
gozdovi uvrščeni v sestojni tip »malopovršinsko
raznomerni (tudi prebiral ni) sestoji<<. Ker Pravilnik
ni predvidel posebnega sestojnega tipa zgolj za
prebiralne gozdove, so na Zavodu za gozdove
Slovenije leta 1998 z internim aktom desetim
sestoj nim tipom dodali še enajstega, kije rezerviran
za tipične prebiralne sestoje . Na podlagi teh
podatkov so bili do leta 2001/2002 izdelani načrti
za skupaj 86 gozdnogospodarskih enot, ki pokrivajo
približno 35% površine vseh gozdov. Pri analizi
prebira ln ih gozdov smo uporabili nekatere podatke,
ki so zbrani le na ravni odsekov (nadmorska višina
nagib, gozdna združba, lastništvo, kamnitost:
skalnatost, kamnina). Tako smo analizirali 1.532
odsekov s skupno površino 29.450 ha.
Tretji del informacij o prebiralnih gozdovih, ki
smo jih analizirali, predstavljajo evidence poseka
po vrstah sečnje. Uporabili smo podatke o
evidencah sečenj za sedem let (od leta 1995 do leta
2001 ). Delež sanitarnih sečenj ter poseka oslabelega
drevja, ki smo ga analizirali za tri glavne drevesne
vrste prebiralnih gozdov (snu·eka, jelka in bukev)
srno uporabili kot posreden kazalec vitalnosti
prebiralnih gozdov.
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REZULTATI

švicarskih in francoskih analiz potrebno določiti
»pravilno ali normalno strukturo prebiralncga
gozda«~ ki naj bi imela sledečo strukturo lesne
zaloge po razširjenih debelinskih razredih: v prvem
debelinskem razredu naj bo 15% lesne zaloge, v
drugem 50% in v tretiem 35% celotne lesne zaloge.

4. 1 Spreminjanje površine gojitvenih
sistemov
V povojnem obdobju - v petdesetih, šestdesetih in
sedemdesetih letih, se je površina gozdov s
prebiralnim gospodaJ.jenjem zmanjševala. Sbinjamo
se lahko z mnenjem (BONČINA 2000), da spremembe zgradbe gozdnih sestojev ve1jetno niso bile
tako velike in očitne, kot kažejo številke, saj je šlo
predvsem za spremembe v načinu razvrščanja
gozdov. V prvem povojnem obdobju namreč še niso
poznali skupinsko-postopnega gospodrujenja, zato
je bila odločitev za prebiralno gospodarjenje
predvsem nasprotovanje in alternativa golosečnemu
sistemu, saj večina gozdov ni bila primerna za
prebiranje. Šele v sedemdesetih letih se je postopoma
uveljavilo skupinsko-postopno gospodrujenje.

4. l. 2 Površina prebiralnih gozdov po letu 1947
Leta 1971 so bili izdelani prvi območni gozdnogospodarski načrti, ki omogočajo celostni vpogled
v tedarDe stanje slovenskih gozdov. Po teh podatkih
je bilo v »prebiralno obratovanje« uvrščenih skupaj
248.539 ha gozdov, v »prebiralno ali skupinsko
prebiralno obratovanje« pa 101.132 ha. Ker se v
dostopnih preglednicah oba podatka praviloma
ptikazujeta ločeno in se torej ne prekrivata, lahko
sklepamo, da je bila takratna površina prebiralnih
gozdov v Sloveniji 349.671 ha, kar predstavlja
36,3% celotne površine tedanjih gozdov. Največ
prebiralnih gozdov je bilo izločenih v gozdnogospodarskih območjih Kranj, Novo mesto in
Maribor (več kot 80 % takratne površine gozdov),
medtem ko v Tolminu, Sežani in Murski Soboti tega
gozdnogojitvenega sistema niso omenjali. V
državnih gozdovih so velik delež nekdanjih
prebiralnih gozdov uvrstili v sistem skupinskopostopnega gospodrujenja (Postojna), medtem ko
v zasebnih gozdovih pogosto omenjajo »kmečko
prebiranje« kot dejanski način gospodarjenja v
zasebnih gozdovih (Bled, Brežice).
Naslednja inventura slovenskih gozdov , ki je
bila podlaga za izdelavo območnih gozdnogospodarskih načrtov za obdobje 1981-1990, kaže

4. l. 1 Površina prebiralnih gozdov v Sloveniji
leta 1947
Površina gozdov, na kateri so v povojnem obdobju
dejansko prebiralno gospodarili, nam ni znana. V
prvi inventuri slovenskih gozdov je zapisano, da se
na približno 85% površine vseh gozdov gospodari
na prebiralen način (lnventarizacija gozdov 1947).
Če ta odstotek primerjamo s takrat ugotovljeno
celotno površino gozda v Sloveniji v istem elaboratu
(832.920 ha), lahko ugotovimo, da je bilo leta 1947
predvideno prebiralno gospodarjenje na skupni
površini 707.982 ha. V študiji so še posebej
poudarili, da ne obravnavajo samo zasebnih gozdov,
temveč tudi državne oz. bivše veleposestniške
gozdove. Avtor elaborata navaja, da je na podlagi

Graf l. Spreminjanje površine prebiralnih gozdov v Sloveniji v obdobju po drugi svetovni vojni
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Kana 1: Današnja razširjenost malopovršinsko raznomernih gozdov v Sloveniji

nadaljnje zmanjšanje površin gozdov s prebiralnim gospodarjenjem, saj je površina prebiralnih gozdov leta 1981 znašala 127.086 ha. To
je bilo obdobje intenzivnega uvajanja skupinskopostopnega gospodarjenja, ki je bil glede na
stanje gozdov in rastiščne razmere v splošnem
tudi primernejši gozdnogojitven] sistem . Podatki
o spreminjanju površin prebiralnih gozdov
potrjujejo, da je v tem obdobju prišlo dejansko
do popolne zamenjave gojitvenih sistemov. Tako
se je površina gozdov s prebiralnim gospodarjenjem v območju Kranj zmanjšala s 85,3%
na 1,8% celotne površine, v območju Novo mesto
z 88,8% na 3,7% in v območju Maribor z 80,9%
na 20,2%. Bili pa so tudi primeri, ko so nekatera
območja prvič po letu 1947 omenjala skupinsko

prebiralno gospodarjenje (na primer območje
Tolmin).
Po podatkih iz območnih načrtov 1991-2000 je
leta 1990 površina gozdov s prebiralnim gospodarjenjem dosegla svojo najnižjo vrednost v
povojnem obdobju. V takratnih območnih načrtih
prebiralnemu gospodmjenju, razen v Kočevju in
Postojni, niso namenjali veliko pozornosti. V večini
območij so se odločili za prehod na skupinskopostopno gospodarjenje- tudi v tistih gozdovih, ki
so bili včasih uvrščeni med prebira1ne. Skupna
prikazana površina prebiralnih gozdov v Sloveniji
je bila leta 1990 10.294 ha - v območju Kočevje
5.685 ha in v območju Postojna 4.609 ha. V
nekaterih gozdnogospodarskih načrtih območij so
omenjali fragmentame ostanke prebiral nih sestojev,

Preglednica 1: Pregled razširjenosti prebiralnih gozdov v nekaLerih sredi~jeevropskih državah (SCHUTZ 2001)

Država
Avstrija
Nemčija

Slovenija
Švica
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Površina (ha)
60.000
60.000
43.000
50.000

Odstotek celotne gozdne
površine (%)
<2,0
<2,0
3,8
5,3
391

Ili

Matijašic, D. in

Benč i na ,

A. : Razširjenost , struktura in sestava prebira/nih ln malopovršinsko raznomernih gozdov v Sloveniji

Kan a št. 2: Razširjenost prebiralnih gozdov v

sred1~eevropskem

prostoru (po Schutz, 2001)

LEGENDA
1. Francoska Jura (CH)
2. Kanton Neuenburg (CH)
3. Emmental (CH)
4. Schwarzwald (O)
5. Področje Bregenz (A) in Allgau (D)
6. Prebiralni bukovi gozdovi v deželi
Thi.iringen (0)
7. Prebiralni smrekovo jelovi gozdovi
severovzhodne Slovenije
8. Jelovo bukovi gozdovi Dinarskega pogorja
v Sloveniji

4.1. 3 Karta sedanje razširjenosti prebiralnih
gozdov v Sloveniji in primerjava
z nekaterimi srednjeevropskimi deželami

predvsem v območjih s tradicijo prebiranja (na
primer Nazarsko gozdnogospodarsko območje).
nekateri načrti pa omenjajo, da hirajoča jelka
onemogoča nadaljevanje tradicije prebiranju (na
primer območje Maribor).
V osnutku območnih načrtov 2001-2010 se
tipični prebiralni sestoj kot sestojni tip evidentirani
na skupni površini 11.679 ha, kar predstavlja 1,0%
površine vseh gozdov. Dejanska površina je večja,
saj sem niso všteti malopovršinsko raznomerni
gozdovi ter raznomerno struktUiirani sestoji, ki tudi
vključujejo prebiralne sestoje. Tipičnih prebiralnih
sestojev je največ na Kočevskem (49,5% površine
vseh sestojev v Sloveniji) , v Nazarjah (31,9%) ,
Novem mestu (11,5%) in Mruiboru (6,2%).

V analizi sedanje razširjenosti in strukture
prebiralnih gozdov srno vključili sestojna tipa
» tipični prebiralni gozdovi« in »posamično in
šopasto raznomerni gozdovi« (glej poglavje 3).
Oba sestojna tipa v nadaljnjem besedilu
obravnavamo skupaj ter jih imenujemo >>malopovršinsko raznornerni gozdovi«.
Iz karte 1 je razvidno, da so malopovršinsko
raznomerni gozdovi razširjeni predvsem v
gozdnogospodarskih območjih Bled, Kočevje,
Postojna, Novo mesto, Brežice, Nazarje, Slovenj
Gradec in Maribor. >>Tipični prebiralni gozdovi «
so zastopani predvsem v območje Kočevje,
Postojna, Nazarje in Maribor, medtem ko v

Preglednica 2. Površina malopovršinsko raznomernih gozdov po gozdnogospodarskih
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Preglednica 3. Pregled gozdnih združb (v%) v malopovršinsko raznomernih gozdovih po gozdnogospodarskih
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Omphalodo-Fage rum
Omphalodo - Fagerum var. geogr. Anemone
tri{olia
Neckero Abieretum
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2,4

3,4
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2,1
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52,3 27,1
1,6 29,8 64,9 16,3 38,3 20,4 30,9
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18,2
36,7
100,0

1,?

4,3
0,1

območjih

Današnjo razširjenost malopovršinsko raznomernih
gozdov smo povzeli iz baze podatkov o slovenskih
gozdovih, ki jo vzdržuje Zavod za gozdove
Slovenije (ZGS 2001) Sedanja razširjenost teh
gozdov znaša 43.474 ha, kar predstavlja 3,8%
površine vseh slovenskih gozdov (preglednica 2).
Malopovršinsko raznomerni gozdovi se pojavljajo predvsem v dveh ločenih geografskih
območjih- v Dinarskem pog01ju in severovzhodni
Sloveniji. Površina »tipičnih prebiralnih gozdov«
v južni Sloveniji (območja Postojna, Kočevje in
Novo mesto) zavzema skupaj slabo četrtino vseh
malopovršinsko raznomernih gozdov Slovenije,
medtem ko je v severovzhodni Sloveniji (Nazarje,
Slovenj Gradec in Maribor) teh gozdov 11.894 ha
oziroma 27 ,3%. vseh malo površinsko raznomernih
gozdov. V gozdnogospodarskih območjih Bled,
Brežice, Kranj , Sežana in Ljubljana je prikazan
predvsem sestojni tip » posamično in šopasto
raznomerni gozdovi«. Odsotnost malopovršinsko
GozdV 60 (2002) 7-9
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Značilnosti sedanje razširjenosti
malopovršinsko raznomernih
gozdov v Sloveniji

4. 2. 1 Po gozdnogospodarskih

o

~~
o

o..

6,6

ostalih območjih (Bled, Kranj , Brežice ... )
prevladujejo skoraj izključno kmečki raznomerni
sestoji.
Po najnovejših podatkih (SCHUTZ 200 l ), zavzemajo prebiralni gozdovi v srednji Evropi približno
400.000 ha. V preglednici 1 so prikazani deleži
gozdov v nekaterih srednjeevropskih državah.

4. 2

~~

območjih

8,6
3,3

2,1
26,7
6,3

raznomernih sestojev v Murski Soboti je glede na
rastiščne razmere in fitogeografski položaj
pričakovana, medtem ko je to v Celju posledica
načina razvrščanja sestojev v preteklosti.
4. 2. 2

Rastiščne

razmere v gozdovih

Oceno rastiščnih razmer smo opravili glede na
zastopanost gozdnih združb v tistih odsekih, v
katerih je delež malopovršinsko raznomernih
gozdov presegel trideset odstotkov njegove
površine. Rezultati analize ocene so prikazani v
preglednici 3. Ocenjujemo, da so gozdne združbe,
ki so primerne za prebiralno gospodarjenje
predvsem Omphalodo-Fagetum, OmphalodoFagetum var. geogr. Anemone trifolia, NeckeroAbietetum, Galio rotundifolii-Abietetum in
Bazzanio-Abietetum. Če pogledamo razširjenost
prebiralnih gozdov po posameznih območjih,
potem ugotovimo, da v območju Postojna 69% vseh
prebiralnih in malopovršinsko raznomernih gozdov
uspeva na rastiščih Omphalodo-Fagetum in
Neckero-Abietetum, v območju Kočevje 97% na
rastišču Omphalodo-Fagetwn, Neckero-Abietetum
in Galio rotundifolii-Abietetum, v območju Novo
mesto je 60% prebiralnih gozdov na rastišču
Omphalodo-Fagetwn, Neckero-Abietetwn in Galio
rotundifolii-Abietetum, v območju Nazarje je 53%
gozdov na Omphalodo-Fagetum var. geogr.
Anemone trifolia, Galio rotundifolii-Abietetwn in
Bazzanio-Abietetwn in v območju Maribor je 55%
prebiralnih gozdov na rastiščih OmphalodoFagetum, Galio rotundifolii-Abietetum in Baz.zanioAbietetum.
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Pregl ednica 4. Pregled površin (ha) malopovršinsko raznomernih sestojev po 200-metrskih višinskili pasovih
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Pregledn ica S. Pregled nagibov terena (stopinje) malopovršinskih raznomernih sestojev po območnih enotah (v ha)
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4. 2. 3 Prebiralni gozdovi po nadmorskih višinah
in nagibih
V preglednici 4 je prikazana porazdelitev gozdov
po višinskih pasovih ter gozdnogospodarskih
območjih. Povprečne nadmorske višine, ki so
i zračunane kot tehtane srednje vrednosti glede na
površino, kažejo na nekaj zanimivih izsledkov. Tako
lahko ugotovimo povprečno višje nadmorske višine
prebiralnih sestojev v območju jugozahodne
Slovenije (Dinarsko pogorje), kjer se gibljejo od
646 m pri Novem mestu do 1.140 m v Tolminu.
Povprečne nadmorske višine prebiralnih in
malopovršinsko raznomernih sestoji v severovzhodni Sloveniji pa zavzemajo vrednosti od 699
m v Mariboru do 885 m v Slovenj Gradcu. Če
izvzamemo podatke za območje Bled (v katerem
so v malopovršinsko raznomerne gozdove vključene tudi vege površine gozdov na gozdni meji) se
70% vseh malopovršinsko raznomernih gozdov
nahaja v višinskem pasu med 600 in 1.200 m.
394

Povprečni nagib malopovršinsko raznomernih
gozdov znaša 29". Večja odstopanja od povprečnega
nagiba so le pri Kranju (42") in Sl. Gradcu (36"),
medtem ko so gozdovi na območju Dolenjske
(Brežice, Novo mestu) po pličakovanju bolj položni
(nagibi pod 20'} Razlaga za presenetljivo nizek
povprečni nagib v Nazarjah je v tem, da so prebiralni
gozdovi razširjeni predvsem v območju Homa, kjer
je tudi nizka povprečna nadmorska višina.

4. 2. 4 Lastniška struktura malopovršinsko
raznomernih gozdov
Analiza strukture prebiralnih gozdov po lastništvu
predstavlja trenutno oceno stanja. Natančne
površine gozdov, ki je v procesu denacionalizacije
že prešla v zasebno last, ni mogoče ugotoviti.
Podatki o lastništvu prebiralnih gozdov 'kažejo zelo
podobno sliko kot velja za vse slovenske gozdove,
saj je slabih 30% vseh prebiralnih gozdov v državni
lasti, in sicer največ v območju Kočevje ( 45% vseh
državnih prebiralnih gozdov), okoli 10% v območju
GozdV 60 {2002) 7-9
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Pregl edn ica 6. Pregled lastniške strukture malopovršinsko raznomernih gozdov (v ha)
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Drevesna sestava malopovršinsko raznomernih
gozdov v Sloveniji potrjuje tezo, da v tovrstnih
gozdovih Srednje Evrope prevladujejo tri drevesne
vrste: smreka, jelka in bukev. Tako je delež jelke v
lesni zalogi vseh analiziranih rnalopovršinsko
raznomernih gozdov 17,2%, smreke 39,7% in
bukve 26,7%. Podroben pregled strukture drevesnih
vrst je predstavljen v preglednici 7.

2.886

o

o
1.135

o

C':l

GozdV 60 (2002) 7-9

o

Ocena lesne zaloge in debelinske strukture je zaradi
metodološkega razloga le približna ocena, saj smo
v analizo vključili celotne odseke. V vseh območjih
so lesne zaloge malopovršinsko raznomernih
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4. 3. 2 Lesna zaloga in debelinska struktura
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Iz podatkov je razvidno, da glede na drevesno
sestavo v nekaterih območjih (npr. območje
Brežice) nikakor ne moremo govoriti o tipičnih
prebiralnih gozdovih. Tukaj so v analizo zajeti
predvsem malopovršinsko raznornerni gozdovi
nižinskega in giičevnatega pasu, na kar kažejo tudi
specifične rastiščne razmere (preglednica 3).
Tipična drevesna sestava prebiralnih gozdov je
opazna v gozdnogospodarskih območjih Postojna,
Kočevje, Novo mesto, Nazarje in Maribor. V
Slovenj Gradcu je zaradi načina gospodarjenja v
preteklosti (zasrnrečenje) delež jelke v skupni lesni
zalogi izjemno nizek (le 3,1 %).

c::
·~

';;;:'

o

7.208

3.552

Pregl edni ca 7: Deleži drevesnih vrst v lesni zalogi malopovršinsko raznomernih gozdovih po
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Preglednica 8: Lesna zaloga (m 3/ha) malopovršinskih razoomernih in njena debelinska struktura(%)
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49
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39
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Postojna
Kočevje

Novo mesto

iglavci
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iglavci
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ig1avci
listavci
iglavci
listavci
iglavc~

Brežice
Nazarje
Sl. Gradec

Maribor

!Nad 30do

too 30cm

listavci
ig1avci
Ii stavci
iglavci
listavci
iglavci
li stavci
iglavci

gozdov razmeroma visoke, njihova ocenjena
vrednost je 260 m3/ha. Nižje vrednosti
lesnih zalog beležimo v območjih Tolmin, Bled.
Kranj, Brežice in Sežana, kjer so lesne zaloge v
intervalu od 68 m 3/ha (Sežana) do 242 m 3/ha
(Brežice). Najvišje lesne zaloge prebiralnih gozdov
so v Kočevju (387m3/ha), medtem ko so v Postojni,
Mariboru, Novem mestu, Nazarjah in Slovenj Gradcu nekoliko nižje (od 264m 3/ha do 306 m'lha).
Povprečna debelinska struktura lesne zaloge
prebiralnih gozdov za celotno Slovenijo znaša p1i
iglavcih A(24%) : B(51%) : C(25%) ter pri listavcih
A(39%) : B(45%) : C(l6%). Debelinska struktura
malopovršinsko raznomernih gozdov se med
območij znatno razlikuje, tako je največji delež
povprečna

S09m
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40
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50
46
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Več

kot
50 cm.
23
8
30
11

LZ (rr?/ha)

201
269

38

387

27
37
24
15
13

291
242

10

299

10
15
7
27
17
13
12

264
306
69

25
16

260

debelega drevja (povprečni prsni premer je večji
od 50 cm) v skupni lesni zalogi v območjih Kočevje
in Novo mesto, in sicer 37 oz. 38% pii iglavcih ter
27 in 24% pri listavcih. Za gozdove območij Nazarje
in Sl. Gradec je značilen visok delež tanj šega drevja
listavcev (50 oz. 56% lesne zaloge v debelini do 30
cm), kar kaže na vraščanje listavcev in verjetno
povečevanje njihovega deleža v skupni lesni zalogi
v prihodnosti. Delež debelega drevja je znaten tudi
v mariborskem gozdnogospodarskem območju.
4. 3. 3 Pomlajevanje
Oceno pomlajevanja smo izvedli na podlagi
inventure deleža in strukture pomlajene površine

Pregledni ca 9 . Deleži smreke, jelke, bukve v pomladku malopovršinsko raznomernih gozdov
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Preglednica 10. Prikaz snnitumega poseka in poseka oslabelega drevja smreke, jelke in bukve v mnlopovršinsko raznomernih
gozdovih.
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4. 3. 4 Vitalnost
Vitalnost je ocenjena na podlagi deleža sanitarnih
sečenj ter poseka oslabelega drevja treh nosilnih
drevesnih vrst v sedmih letih, od leta 1995 do 2001.
Upoštevana površina pri poseku je bila 44.444 ha. Podatke smo primeJjali med območji. (preglednica lO).
Če spregledamo nekatere izjemne dogodke
(visok delež sanitarnega poseka smreke v Tolminu,
Brežicah in Kranju je posledica poseka zaradi
1ubadarjevih sušic ter zaradi hudih poškodb po
vetrolomu v devetdesetih letih) je opazna razlika v
vitalnosti jelke v območjih Postojna, Kočevje in
Novo mesto na eni strani, kjer je visok delež
sanitarnega poseka (tudi do 40% v Postojni) ter
nižjega deleža ( 14% do 23%) v območjih Nazarje,
Slovenj Gradec in Maribor

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Prebiralno gospodarjenje ima v Sloveniji dolgo in
bogato tradicijo. Odnos do prebiranja se je
spreminjal - od obdobja navdušenja do obdobja
razočaranja in streznitve ter popolnega opuščanja
GozdV 60 (2002) 7-9
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pri prebiralnih in malopovršinsko raznomernih
sestojih. To informacijo pridobimo ob inventuri
gozdov za obnovo načrtov gozdnogospodarskih
enot od leta 1998 naprej . Podatek predstavlja oceno
deleža drevesnih vrst v pomladku malopovršinsko
raznomernih gozdov. Pri analizi smo prikazali
deleže treh glavnih drevesnih vrst (preglednica 9) .
Očitno je, da je delež jelke v pom1adku, povsod
zelo nizek. Njen delež se giblje večinoma med 4 in
10%, izvzeta je območje Kočevje z 19% in Maribor
z 29%. V Dinarskem pogorju (Postojna, Kočevje
in Novo mesto) v pomladku prevladuje bukev, v
severozahodnem delu Slovenije pa smreka.

5.

~

s

prebiralnega gospodarjenja. Prebiralno gospodarjenje ima nekatere prednosti in slabosti v primerjavi
z drugimi gojitvenimi sistemi, vsekakor pa je
aktualno za slovenske razmere. V prihodnosti se je
treba za prebiranje odločati povsod tam (BONČINA/DEVJAK 2002), kjer je to najbolj racionalna
oblika gospodarjenja, upoštevaje naravne razmere
(rastišča in sestoj ne razmere) ter cilje gospodarjenja,
ki določajo, katere funkcije gozda borno pospeševali.
Ocena površine prebiralnih gozdov ter posamezno in šopasto raznomernih gozdov še ni
popolna, saj bodo inventure gozdov na ravni
gozdnih sestojev dokončane do leta 2007. Kjub
temu lahko trdimo, da je površina prebiralnih
gozdov v Sloveniji v vsakem primeru nizka, če jo
presojamo glede na možne površine za prebiranje
in tudi prednosti, ki jih tak obrat ponuja. Vetjetno
bo kazalo v prihodnosti nekoliko povečati delež
prebiralnih gozdov, kar je izziv za gozdarsko stroko.
Po drugi strani pa se je treba zavedati, da gre za
zahteven gojitveni sistem, saj lahko ob nestrokovnem ravnanju poslabšamo sestojne zasnove
gozdov. Vsekakor so ideje prebiralnega gospodarjenje aktualne tudi v vseh gozdovih, v katerih v
okviru svobodne tehnike gojenja gozdov kombiniramo elemente skupinsko-postopnega in prebiralnega gospodarjenja.
Potencialno površino (BONČINA 2000) prebiralnih gozdov lahko opredelimo na osnovi sledečih
parametrov: delež jelke v lesni zalogi slovenskih
gozdov je 9,9%, dinarski in predalpski jelovobukovi gozdovi zavzemajo 14,1% celotne površine
gozdov, jelovja in srnrekovja pa 6,3%, relief je
izjemno razgiban, poprečni nagib v slovenskih
gozdovih je 21 stopinj, varovalna funkcija pa je
poudrujena na dob1i peti ni celotne gozdne površine.
Po nekaterih ocenah (BONČINA 1DIACI 1CENČIČ
397
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2002) je prebiranje kot gojitveni sistem aktualno
na približno 15% celotne površine slovenskih
gozdov.
Povečanje površine prebiralnih gozdov v
Sloveniji ogroža predvsem slaba vitalnost jelke
in ponekod tudi divjad, ki selektivno vpliva na
pomlajevanje posameznih drevesnih vrst. Iz
sestave drevesnih vrst, debelinske strukture in
deleža drevesnih vrst, deleža sanitarnih sečenj in
strukture podmladka je očitno, da se bo delež
jelke v prihodnjih desetletjih še naprej zmanj_ševal.
V prihodnosti je treba na osnovi razpoložljivih
podatkov identificirati območja, kjer je prebiralno
gospodarjenje optimalen način gospodarjenja glede
na naravne danosti in cilje gospodatjenja. To so
predvsem nekateri predeli v območjih Postojna,
Kočevje, Novo mesto, Nazarje, Sl. Gradec in
Maribor. Relativno visok sanitarni posek oz. posek
oslabelega drevja povsod nekoliko otežuje načrtno
prebiralno gospodarjenje s temi gozdovi - še
posebej je to značilno za sklenjene gozdne
komplekse Dinarskega pogorja.

398

Popolni pregled tipičnih prebiralnih kot tudi
pregled malopovršinsko raznomernih sestojev
bo končan leta 2007, ko bo zaključen desetletni
ciklus inventure gozdov na osnovi enotnega
klasifikacijskega ključa.
ločen
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Strokovna razprava
GDK: 221.4 + 923.4 : (497.12

* 10 Zgornja Savinjska dolina)

Prebiralno gospodarjenje v
Zgornje Savinjske doline

kmečkih

gozdovih

Vid PRELOŽNIK*
Izvleček

Prispevek se ukvarja z dolinskimi smrekovo-jelovimi gozdovi Zgo(nje Savinjske doline, kjer se gospodari prebiralno ali pa
so za to ugodne razmere. Te gozdove tvorita zlasti dve jelovi združbi, ki se med sabo prepletata: Galio-Abieretum in Bazz.anioAbietetum. Težišče je na gozdovih med Savinjo in Dreto (Hom), kjer so najbolj značilrli kmečki prebiralni gozdovi v dolinL
V prvem delu je opisan zgodovinsk.i razvoj teh gozdov. Primerjalna analiza nam pokaže, da obstajajo bistvene razlike
med dolinskimi in hribovskimi gozdovi, ki izhajajo že iz same poselitve. Dolinski deli so bili prej poseljeni, tam je večja
gostota prebivalstva, delež gozdov je manjši, več je skupnih gozdov. Kmetije so imele premalo gozda za kritje vseh svojih
potreb, zato so imeli kmetje večinoma služnosti (paša, sečnja drv . .. ) v škofijskih gozdovih . Pri takšni mali posesti gozd ne
more biti stalen vir dohodkov, ampak se vanj močneje poseže samo v primeru večjih potreb, na 20 do 50 let. Uveljavljen
način gospodarjenja so bile zato '·colske" sečnje. Dedovanje je še danes glavni razlog za premočne sečnje, s katerimi se
zmanjšuje lesna zaloga. Poleg colskih sečenj pa je bilo posebej pri manjši posesti značilno tudi »kmečko« prebiranje.
V drugem delu smo analizirali gozdnogospodarske načrte in izdelane gozdnogojitvene načrte v območju značilnih
prebiralnih gozdov (Hom). Predvsem smo ugotavljali, ali je v stanju sestojev in predvidenih usmeritvah omenjen prebiralni
gozd. Analiza izdelanih gozdnogojitvenih načrrov nam kaže, da so v večini oddelkov izločene negovalne enote prebiralnih
gozdov. Tudi usmeritve za prebiralno gospodmjenje so v teh oddelkih primerno določene. V nekaterih oddelkih pa načrti ne
omenjajo prebiralnega gospodarjenja kljub temu, da so na delu površine sestoji opredeljeni kot raznomerni (prebiralni).
Načrti tudi ne omenjajo prebiralnega redčeqja.
V tretjeril delu smo podali usmeritve za načrtovanje in gojitveno ravnanje v teh gozdovih. Pravih prebiralnih sestojev z
značilno zgradbo je sicer malo, aje možno prebiral no gospodariti na večjem delu raznomernih sestojev. Zato je potrebno bolj
uveljaviti strokovno prebiralno gospodarjenje. Zaradi težnje po povečanju deleža prebiralnih gozdov pa moramo primerno
pozornost posvetiti tudi strokovno zelo zahtevnemu in raznolikemu prebiralnemu redčenju.

1

UVOD

V Zgornji Savinjski dolini so primerni za prebiralno
gospodarjenje zlasti mešani smrekovo-jelovi sestoji
na jelovih rastiščih (Galio-Abietetum in BazzanioAbietetunt), ki so pretežno v zasebni lasti. Prebiralni
gozdovi so tu nastali predvsem zaradi načina
gospoda1jenja v preteklosti, ko so po močnih
sečnjah (tako imenovane colske sečnje) sledila
obdobja, ko se je lesna zaloga kopičila in se je
sekalo le malo (»prebiralno«) ali pa nič . Ti gozdovi
niso rezultat načrtnega gozdmjevega dela, ker so
gozdarji še pred petimi desetletji poudarjali le
golosečno gospodarjenje, pa tudi kasneje niso imeli
posebnega posluha za prebiralno gospodmjenje.
V prispevku je najprej prikazan kratek zgodovinski pregled gospodarjenja z gozdovi v tem
območju . Predvsem pa je namen prispevka
analizirati, kako so v naših načrtih obravnavani
prebiralni gozdovi . Zato smo za celotno gozdnogospodarsko območje prikazali razvoj gozdnogospodarskega načrtovanja in spreminjanje
sistemov gospodmjenja. Ožje območje, kjer so
analizirani gozdnogojitveni načrti, pa obsega
GozdV 60 (2002) 7-9

gozdove med Savinjo in Dreto (predel Hom), kjer
so najbolj značilni kmečki prebiral ni gozdovi in tudi
najbolj značilna jelova rastišča v dolini.
Na podlagi tega pregleda in analiz smo podali
usmetitve za načrtovanje in gojitveno ravnanje v
teh gozdovih . Pravih prebiral nih sestojev z značilno
zgradbo je sicer malo, a je možno prebiralno
gospodariti tudi na večjem delu raznornernih
sestojev (na primernih jelovih rastiščih). Zato je
potrebno bolj uveljaviti strokovno prebiralno
gospodmjenje.

2

KRATEK ZGODOVINSKI
PREGLED GOSPODARJENJA
Z GOZDOVI

V Zgornji Savinjski dolini ni bilo večje industrije,
ki bi potrebovala les (glažute, fužine), zato se začne
močneje posegati v gozd z razvojem lesne trgovine
in splava1jenja. Zgornja Savinjska dolina je eno od
pomembnejših splavarskih območij v Sloveniji.
*V. P., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje
399
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Prva omemba splavarstva v tej dolini je že iz 15.
stoletja (BAŠ 1974). Začetek intenzivnega splavarjenja pa je 18. stoletje, ko so se uredile politične
razmere in so splavarili les na Hrvaško in v
Slavonijo.
K naglemu razvoju splavarjenja je gotovo
pripomoglo, da so imeli kmetje gozdove v svoji lasti
že pred zemljiško odvezo. Zato so lahko prosto
prodajali les, kupovali pa so tudi škofijskega in ga
splavljali. Les postane najpomembnejši proizvod
doline že do začetka 19. stoletja (KURET 1989).
Konec 18. stoletja je poročevalec zapisal, da so
zaradi lesne trgovine in živinoreje tukajšnji kmetje
med najbolj premožnimi na Spodnjem Štajerskem
(Kuret 1989). Kot izrazito splavarski kraji so
navedena vsa naselja od Mozirja do Ljubnega oz.
Savjne (ob Savinji) in od Nazarij do Bočne (ob
Dreti). Prav v tem delu, kjer je središče splavarstva,
se nahajajo tudi značilni prebiralni sestoji najelovih
rastiščih.

Konec L8. stoletja in še posebej v L9. stoletju
plaviti les tudi iz višjih predelov (Ljubno,

začnejo

Luče, Solčava).

Po gospodarskem položaju lahko bistveno
hribovske (po površini velike in mogočne)
kmete >>planince« od dolinskih kmetov »poljancev«, ki so se poleg tega, da so imeli mnogo
boljše pogoje za poljedelstvo in živinorejo,
ukvarjali tudi s preprodajo in predelavo lesa.
Zaradi lažje dostopnosti so se večje tržne sečnje v
dolinskih gozdovih začele že dosti prej kot v
hribovju. Dolina je bila prej in močneje poseljena.
Tu prevladuje za razliko od hribovja, kjer so
kmetije pretežno v celkih, poselitev v zaselkih
(kmetija ima več ločenih kosov gozda). Gozdna
posest je precej manjša kot v hribovitih delih in
kmetije imajo običajno premalo gozda za kritje
vseh potreb, zato so večinoma imele služnosti v
škofijskih gozdovih (paša, drva, stelja ... ). Potreba
po trajnostnem gospodarjenju se zato prej pojavi
v dolinskih gozdovih.
Knez (1963) deli kmečko posest v Zgornji
Savinjski dolini glede na gospodarjenje na naslednje
skupine. Del kmetov ima zelo ohranjene gozdove,
v katerih malo ali nič ne seka, prav tolikšen del
kmetov pa gozd čuva in močno poseže vanj samo
ob predaji posestva (posek vseh dreves nad 7., 8.
colo debeline) za izplačilo dedičev. Večina kmetov
pa išče v gozdu stalne dohodke in prebira (seka
zlasti najdebelejše drevje).
ločimo
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Pri majhni posesti pa gozd ne more biti stalen
vir dohodkov, ampak se vanj močneje poseže
občasno, v primeru večjih potreb (vsakih 20 do 50
let). Posebej za dolinske predele so bile zato poleg
prebiranja značilne zlasti "colske" sečnje.

3

PREGLED NAČRTOVANJA
V GOZDOVIH

V veleposestniških (škofijskih) gozdovih se je
začelo načrtovati že konec 18. stoletja, ko so bili ti
gozdovi v državni lasti zaradi zamenjave s
posestvom Stična. Iz tega obdobja imamo razmeroma dober opis gozdnih reviljev (KURET 1989).
Trajnost se je poskušala zagotavljati z razdelitvijo
rev irja na sečne proge glede na obhodnjo in s prvimi
pogozdovanji. Ohranjena je tudi karta Menine iz
leta 1793, ki kaže delitev na sečne proge z
označenimi leti predvidene sečnje.
Uvajanje načrtnega (golosečnega) gospodarjenja
po takrat uveljavljeni nemški šoli je bilo težavno
zlasti zaradi nasprotovanja podložnikov, ki niso
hoteli sprejeti monokultur in so s pašo uničevali
mlade nasade. Nasprotovanje izhaja tudi iz razlike
v samem gospodarjenju z gozdovi. Kmetje so po
poročilu iz tega obdobja (konec 18. stoletja)
gospodarili z gozdovi nepravilno, prebiralno, kar
je bila za takratnega gozdnega mojstra »predsodkov
polna navada domačinov« (MAČEK 1985).
V veleposestniških gozdovih se je gospodmilo
golosečno in nimamo tradicije prebiralnega
gospodarjenja kot v nekaterih drugih območjih.
Prebiralno gospodarjenje je bilo sicer res predvideno kot poseben obratovalni razred v zaprtih
predelih s težavnim spravilom in v varovalnih
gozdovih (Bestandes-Karte 1892). Ker pa je bilo
tu namesto golosekov predvideno zlasti izsekavanje
iglavcev, ne moremo govoriti o načrtnem prebiralnem gospodarjenju. V vseh nižinskih gozdovih,
ki so za prebiranje bolj primerni in so tudi sestoji
večinoma označeni kot prebiralni (»Plenterwaldartige Bestaende«), pa se je gospodarila
golosečno.

V prvih gozdnogospodarskih načrtih za kmečke
gozdove so bili skoraj vsi gozdovi uvrščeni v sistem
prebiralnega gospodarjenja, čeprav 'so opisovalci
ocenili (Ureditveni načrt Bočna 1960, Ureditveni
načrt Rečica 1960), da imajo gozdovi večinoma
prehodno zgradbo med enodobnim in prebiralnim
gozdom.
GozdV 60 (2002) 7-9
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[%'%011območje analize
-

Sli ka 1: Raziskovalno

območje

in gozdovi iglavcev na jelovih

Z obnovami gozdnogospodarskih načrtov se
prebiralno gospodarjenje kot sistem opušča,
povečuje pa se delež skupinsko postopnega
gospodarjenja. Kot osnovni razlog za opuščanje
prebiralnega gospoda1jenja je navedeno (območ
ni načrt 1971 ), da imajo ti gozdovi prehodnih
oblik med enodobnim in prebiralnim gospodarjenjem močno razvojno težnjo proti enomernim gozdovom. Že sam nastanek mnogih
sestojev namreč izključuje prebiralno zgradbo
(smrekovi sestoji na bivših pašnikih, novinah) in
v večini sestojev je delež jelke premajhen. V teh
razlogih se navaja tudi neprimerno (previsoko)
določen etat, ki ni ustrezal enodobni oziroma
prehodni zgradbi sestojev in to je pripeljalo do
pre s vetlitve, predčasnega pomlajevanja in
zmanjšanega kvalitetnega prirastka sestojev.
Kritično pa lahko ocenimo dejstvo, da se je
prebiranje kot sistem gospodarjenja ukinilo tudi
na primernih rastiščih in v smrekovo-jelovih
sestoj ih razgibanih zgradb, kjer je gotovo možno
prebiralno gospodariti. Na ta način se strokovno
prebiralno gospoda1jenje ni dovolj uveljavilo. V
močno razdrobljeni zasebni posesti pa je tako še
danes težko uveljaviti strokovno gosoda1jenje in
se zaradi različnih potreb lastnikov v nekaterih
sestojih preveč seka (in tudi nenačrtno), v drugih
sestojih pa skoraj nič.
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rastiščih

gozdovi na jelovih rastiščih (GR 30)

v OE Nazarje

V območnem načrtu za obdobje 1991-2000
imamo na drugem mestu med temeljnimi problemi
zapisano tudi močno oslabljeno vitalnost jelovih
sestojev, zato je predvidena pospešena sanacija
jelovih pomlajencev. Ker načrt pri določitvi etata
sploh ni upošteval prebiralnih gozdov (ampak so vsi
prebiralni in podobni sestoji uvrščeni v pomlajence),
je bil določen bistveno previsok etat. Realizacija
sečnje v jelovih gozdovih je v obdobju 1991 do 2000
tako le 56%, kar je precej nižje od povprečja v območju - 75 % (območni načrt
2001-2010). Deloma pa je za to kliva tudi črnogleda
ocena stanja jelovih sestojev, ki je izhajala iz hi ranja
jelke v preteklosti. Namesto nadaljnjega sušcnja pa
se je vitalnost jelke močno popravila.

4.

PREGLED IZDELANlll GOZDNOGOJITVENlll NAČRTOV

V ožjem območju (predel Hom) smo analizirali še
gozdnogojitvene načrte. To območje leži v dveh
gozdnogospodarskih enotah (GE): Gornji Grad
(veljavnost načrta 1994-2003) in Nazatje (1993-2002).
Skupna površina gozdov z izdelanimi gozdnogojitvenimi načrti v tem območju znaša 728 ha.
Gozdovi so večinoma uvrščeni v območni gospodarski
razred (GR) 30: Gozdovi iglavcev na jelovih rastiščih
(območni načrt 2001-2010). V celotnem gospodar401
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Pregledn ica l : Izdelani gozdnogojitveni
gozdnogojitveni

načrti

načrti
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po letih (število)

do leta 1994

s prebiralnimi sestoji

o

z raznomerni sestoji
brez preb., raz11. sestojev
skupaj

1
3
4

1994 do 1998
4
2
1
7

skem razredu je 15% površine opisane kot prebiralrii
gozd. Samo v tem območju pa je delež prebiraln1h
sestojev (po načrtih GGE) višji in znaša 28%.
Pri gozdnogojitvenih načrtih smo presojali, kako
je opisano stanje: ali so izločeni tudi raznomerni
oziroma prebiralni sestoji in ali je v ukrepih
predvideno prebiralno gospodarjenje. Skupaj smo
analizirali 33 načrtov (oddelkov). V 25 oddelkih
(površina 531 ha) je v načrtu GGE izločena posebna
razvojna faza za prebiralne gozdove. Prebiralni
gozdovi so povsod izločeni le na delu površine
oddelka in običajno ne prevladujejo. Delež
prebiralnega gozda v teh oddelkih znaša od 6 do
80% (povprečno 39%). V gozdnogojitvenih načrtih
pa je delež prebiralnih in raznomernih gozdov
skupaj nižji ter znaša 32%. V analizi smo upoštevali
samo oddelke, kjer se pojavljajo prebiralni gozdovi
v načrtu GGE.
Gozdnogojitveni načrti so v GGE Nazarje
večinoma izdelani pred letom 1998, v GGE Gornji
Grad pa po letu 1998. Posebej pri starejših načrtih
je stanje sestojev deloma tudi nejasno opisano
(kmečki raznodobni gozd, raznodobni gozd) ali pa
so opisane različne prehodne oblike (sestoji v
obnovi - prebiralni sestoji, raznomerni sestoji prebiral ni sestoji). Tudi te sestoje smo glede na opise
negovalnih enot razvrstili v dve skupini: prebiralne
in raznomerne sestoje.
V starejših načrtih, izdelanih do leta 1990 (3
načrti) , niso izločene posebne negovalne enote za
prebiralne ali raznomerne sestoje. V takratnem
načrtu GGE prebiralno gospodatjenje ni bilo
predvideno in tudi prebiralni gozdovi niso bili
izločeni. Pri dveh novejših načrtih, kjer tudi ni
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skupaj
14
6
5
25

prebiralnih, in raznomernih sestojev, pa gre za
oceno stanja sestojev med revirnirn
gozdarjern in opisovalcem.
Po letu 1994, še posebej pa po letu 1998 pa že
prevladujejo načrti s prebiralnimi in raznomernirn.i
sestoji. V gozdnogojitvenih načrtih so izločene
negovalne enote prebiralnih sestojev na površini 98
ha, negovalne enote raznomernih (raznodobnih)
sestojev pa na površini 70 ha. Tudi po številu
oddelkov prevladujejo načrti s prebiralnimi sestoji
(14 oddelkov). Gozdnogojitvenih načrtov, kjer so
omenjeni samo raznomerni sestoji, pa je 6.
Med načrti, ki imajo negovalne enote prebiralnih
in raznomernih sestojev, jih večina tudi vsebuje
primerne ukrepe za prebiralno gospodmjenje (na
primer pospeševanje pomlajevanja, ohranjanje
prebiralne zgradbe ali prebiralne sečnje). Predvsem
pri raznomernih sestojih pa se ne predvideva
prebiralnega gospodarjenja, ampak so določeni
takšni ukrepi, kot za gospodarjenje z enomernimi
sestoj i.
Običajno so v načrtih ločene načrtovalne enote
za prebiralne in enomerne gozdove. Posebej pri
raznomernih sestojih pa so postavljeni enotni
dolgoročni cilji, ki so razmeroma grobi (na primer
skupinsko raznodobni do skupinsko prebiralni
gozd). Tudi v gozdnogojitvenih načrtih, kjer se med
splošnimi usmeritvemi omenja postopno preoblikovanje sestojcv v smeri prebiralnega (ali
raznodobnega) gozda, niso predvideni posebni
ukrepi za doseganje tega cilja. Prebiralno redčenje
se ne omenja.
Na podlagi te analize gozdnogojitvenih načrtov
lahko zaključimo, da so starejši načrti (do leta 1994)
različno

Preg lednica 2: Usmeritve za prebiralno gospodarjenje v gozdnogojitvenih

načrti s prebiralnimi, raznomernimi sestoji
• usmeritve za prebiralno gosp.
• brez usmeritev za prebiralno gosp.
načrti brez prebiralnih, raznomernih sestojev
skupaj

1998 do 2002
10
3
1
14

površina
(ha)
4l3
312
101
ll8
53l

načrtih

delež prebiralnih gozdov
(po načrtu GGE v%)
39
41
29
39
39

število
oddelkov
20
15
5
5
25
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zapostavljali prebiralno gospodatjenje, ki pa je bilo
tudi v takratnih gozdnogospodarskih načrtih le
omenjeno. Po letu 1994 in še posebej po letu 1998
pa načrti že vsebujejo negovalne enote za prebiralne
(raznomerne) sestoje in večinoma tudi primerne
usmeritve za prebiralno gospodmjenje.

5. USMERITVE ZA NAČRTOVANJE
IN GOSPODARJENJE S
PREBIRALNIMI SESTOJI
Meje med posamezni mi sistemi gospodarjenja so
v kmečkih gozdovih težko dol oč lj ive, prav tako
kot je večkrat težko opredeliti razvojne faze ali
zgradbo sestojev. Izredno pomembno pa je, da se
z načinom gospodarjenja dobro prilagajamo
pestrim sestojnim in rastiščnim razmeram na teh
naših najbolj rodovitnih rastiščih. Ker gre za
majhno in srednjo kmečko posest, kjer lastniki
pričakujejo stalne donose iz gozda in so ob tem
izpolnjeni tudi drugi pogoji (za prebiranje
primerna rastišča, sestoji in odprtost gozdov), je
vsekakor potrebno uveljaviti načrtno prebiralno
gospodarjenje na čim večji površini. Pričakujemo,
da se bo pri obnovah načrtov GE povečal delež
prebiralnih sestojev v gospodarskem razredu
gozdov na jelovih rastiščih iz sedanjih 15% na
25%. V tem ožjem območju (Hom) pa lahko
pričakujemo, da bo delež prebiralnih gozdov med
40% in 50% (sedaj v načrtih GE 28%).
Velike razlike v rastiščnih in sestojnih značil
nostih (ter proizvodni sposobnosti) obravnavanih
jelovih gozdov zahtevajo oblikovanje ločenih
gospodarskih razredov za združbi Galio-Abietetum in Bazzanio-Abietetum. Ker fitocenološka
kartiranja ne odražajo zadosti pestrih ·rastiščnih
razmer v teh intenzivno gospodarjenih in spremenjenih sestojih, jih bo treba dopolniti še z
rodovitnostjo (rastiščni indeksi), talnimi tipi in
značilnostmi reliefa. Kot poseben gospodarski
razred z bistveno drugačnimi cilji in usmeritvami
bi bilo potrebno ločiti sestoje na izravnanih legah,
na psevdogleju, kjer je običajno delež bora večji.
V obravnavanih kmečkih gozdovih je malo
pravih prebiralnih sestojev z značilno zgradbo,
veliko pa je sestojev prehodnih oblik z bujnim
pomladkom. Ker želimo v teh rastiščnih in
sestojnih razmerah povečati delež prebiralnih
sestojev, lahko uporabimo tehniko prebiralnega
redčenja.
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Prebiralno redčenje (>>Plenterdurchforstung«,
SCHUETZ 1989) je način redčenja, ki spreminja
enomerne sestoje v prebiralne. Ker pomlajevanje
na teh rastiščih ni problematično in imajo sestoji
večinoma že prehodne oblike med enomerno in
prebiralno zgradbo, je ta način primeren in ni tako
dolgotrajen kot pri izrazito enodobnih sestojih.
Vseeno je to strokovno zelo zahtevno opravilo,
manjka nam pa tudi izkušenj.
Prebiralno redčenje bomo lahko uporabljali v
naslednjih primerih:
• mlajši smrekovi sestoji, prizadeti ali ogroženi
od snegolomov in ostalih ujm (kjer se že točkovno
pojavlja pomlajevanje),
• starejši enomerni snu·ekovo- jelovi sestoji, ki
jim peša vitalnost,
• smrekovo- je lovi sestoji prehodnih oblik, kjer
drevesa v zgornjem sloju niso enako stara in se
pomladek že pojavlja v večjih ali manjših skupinah.
Težave se lahko pojavijo zlasti zaradi prebujnega
pomlajevanja na celotni površini, kar vodi v
dvoslojnost in nezaželeno enomernost dreves v
spodnjem sloju.
Odkazilo v prebiralnem gozdu in še posebej p1i
prebiralnem redčenju je zelo zahtevno. Zato bo v
območju potrebno organizirati še kakšno delavnico
na temo prebiralnega gospodrujenja, in to ne samo
za gozdarje, ampak tudi za lastnike gozdov.
Prav tako pa bo potrebno tudi poenotiti ocenjevanje stanja pri gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih načrtih. Iz različnih opredelitev stanja
(prebiralni sestoji ali sestoji v obnovi) lahko izhajajo
tudi bistveno različni ali celo napačni ukrepi .
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Sklepi
Sklepi posvetovanja Prebiralni gozd in prebiralno
gospodarjenje v Sloveniji
Tradicija prebiralnega gospodarjenja
v Sloveniji

Razlogi in možnosti za oživljanje
prebiralnega gospodarjenja v Sloveniji

Prebiralno gospodatjenje ima v Sloveniji dolgo in
bogato tradicijo, ima samostojno mesto kot sistem
gospodarjenja, kot način razmišljanja je sestavni del
drugih sodobnih gozdnogojitvenih sistemov.
Spreminjanje površine prebiralnih gozdov in
potreba po enotni klasifikaciji
Površina prebiralnih gozdov v načrtih se je v
zadnjem stoletju močno spreminjala in ni bila
realen pokazatelj stanja gozdov in gospodatjenja.
Podobni trendi so značilni tudi za druge
srednjeevropske države. Vzroki za opuščanje
prebiralnega gospodarjenja so raznovrstni , prav
tako je oživljanje prebiralnega gospodarjenja v
zadnjem desetletju rezultat mnogih dejavnikov.
Sedanja površina prebiralnih gozdov v
gozdnogospodarskih načrtih je nizka in ve1jetno
ni povsem skladna s stanjem v naravi. Potrebno
bo izdelati enotno klasifikacijo gozdov, ki bo
upoštevala rastišče , zgradbo in razvoj sestoja ter
odločenost za nadaljnje prebiralno gospodarjenje.
Na tak način bo mogoče ustrezno ločevati
prebiralne od drugih raznomernih gozdov. Pri
opredelitvi prebiralnih sestojev se osredotočamo
na proces preslojevanja in tekače, ki so pogosto
najšibkejši člen . Poleg števila, je v ospredju ocena
njihove vitalnosti in kakovosti . Klasifikacija
sestojev temelji na terenskem ogledu gozda in
izkušnjah . Posebno pozornost zato posvečamo
praktičnem delu in izpopolnjevanju načrtovalcev.

Razlogi so si v Srednji Evropi in pri nas zelo podobni:
velika stopnja združeva~a ekonomskih, varovalnih
in socialnih funkcij pri prebiralnih gozdovih, uporaba
izkušenj prebiralnega redčenja pri prevzgoji
enomernih nasadov smreke, postopno usklajevanje
populacij velikih rastlinojedov s prehransko
kapaciteto gozdov, izboljšanje vitalnosti pii jelki in
zaostrene ekonomske razmere. Prav zadnji razlog je
pomemben za srednjo in malo posest, kjer izkušnje
kažejo , da s prebiranjem zaradi ostre selekcije v
mlajših razvojnih fazah bistveno znižamo stroške za
neposredno nego (npr. redčenja).
Na področju prevzgoje enomernih gozdov v
prebiralne smo v Sloveniji naredili premalo. V
bodoče bo nujno zastaviti načrtno delo, ki naj
obsega izobraževanje, raziskovalno in praktično
delo (mreža referenčnih objektov). Skupine gozdov,
kjer bi bilo v prihodnje smiselno s prebiranjem
uresničevati cilje gospodarjenja so naslednje :
jelovja, kjer se je v preteklosti izgubila prebira]na
zgradba, zasmrečeni predalpski jn dinarski gozdovi
smreke, jelke in bukve ter altimontanski in
subalpinski gozdovi iglavcev.
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Pozornost življenjski moči jelke, ki je
ogrožena tudi zaradi divjadi
Jelka je osnovna graditeljica prebiralnega gozda.
Kljub delnem izboljšanju vitalnosti v zadnjem
GozdV 60 (2002) 7-9

Sklepi
desetletju, nakazujejo trendi razvoja slovenskih
gozdov nadaljnje upadanje njenega deleža.
Odločitve za prebiranje naj bodo strokovno
utemeljene in naj upoštevajo nepredvidljiv razvoj
življenjske moči jelke.
Stroki je v preteklem obdobju, s prilagojenim
ukrepanjem in načrtnim ohranjanjem oslabljenih
dreves, uspelo ohraniti populacijo jelke, zato mora
tudi v prihodnje na tem področju aktivno delovati.
Ni opravičila za nedejavnost na primeru velikih
gostot rastlinojedov, ki v pragozdovih in gospodarskih gozdovih še vedno onemogočajo naravno
pomlajevanje jelke. V prehodnem obdobju predlagamo individualno in skupinsko zaščito naravnega mladja jelke in vnos s sadnjo, kjer je najbolj
ogrožena.

Relativnost razvrščanja gozdov na
gozdnogojitvene sisteme in smiselnost
kombinacij
V naravi obstaja neskončno različnih kombinacij
sestojnih tipov in rastišč. Vsaka kombinacija
zahteva posebno, razmeram p1ilagojeno gojitvene
ravnanje. Gozdnogojitveni sistemi so le pripomoček
za uspešnejše gospodmjenje, zato naj ne utes~ujejo
ustvarjalnosti gojitelja. V okviru sproščene tehnike
gojenja gozdov je smiselno kombinirati elemente
različnih sistemov.
Načrtovanje

v prebiralnih gozdovih
temelji na kontrolni metodi

Kontrolna metoda se osredotoča na spremljavo
razvoja gozda kot celote. Primerjava porazdelitve
frekvenčnih premerov s krivuljo uravnoteženega
stanja je le preverjanje enega izmed mnogih
kazalnikov razvoja gozda, na kar opozatjajo tudi
avtorji različnih modelov (Meyer, Prodan, Schtitz).
Modeli so koristni v pojasnjevalne namene.
Izkušnje kažejo, da frekvenčna krivulja po izgledu
uravnoteženega prebiralnega gozda pogosto
izkazuje pribitek, oziroma je sedlaste oblike.
Uporabo modelnih frekvenčnih krivulj je zato
smiselno dopolnjevati z uporabo frekvenčnih klivulj
uravnoteženih prebiralnih gozdov v naravi na
primerljivih rastiščih. Presoja uspešnosti gospodarjenja bo popolna le ob upoštevanju razvoja
ostalih kazalnikov kot so na primer: zmes drevesnih
vrst, prirastek po masi in vrednosti, vitalnost,
GozdV 60 (2002) 7-9

pomlajevanje in prisotnost odmrlega drevja ter
ključnih, redkih in ogroženih vrst. Načrtovanje etata
mora temeljiti na vzorčnem odkazilu.
Zapletenost prebiralnega gospodarjenja, tveganja pri prevzgoji in kontrola gospodarjenja
zahtevajo detajlno gojitveno načrtovanje. Pomembna vloga gojitvenega načrtovanja v zasebnih,
kmečkih prebiralnih gozdovih je spodbujati in
usmer:iati lastnika v izvajanje potrebnih in smiselnih
gojitvenih ukrepov, zato nastaja potreba po
vključevanju inventarizacije, ureditvenih, sečno
spravilnih in obratoslovnih vsebin v gojitvene
načrte, oziroma potreba o razvoju enovitih načrtov
za gozdni obrat (kmetijo) . V državnih gozdovih je
v razmerah današnje organiziranosti gozdarstva
izjemno pomembna prisotnost (kontrola) načrto
valca pred in pri sečnji v prebiralnem gozdu.

Prebiralno gospodarjenje z Iistavci
v Sloveniji
V Sloveniji prebiralno gospodarjenje v čistih
sestoj ih listavcev nima tradicije. Dinarski prebiralni
gozdovi jelke in bukve predstavljajo nekakšen
prehod med prebiralnimi gozdovi iglavcev in
listavcev, medtem ko se usmeritve za prebiralno
gospodarjenje, ki prihajajo iz srednjeevropskega
prostora nanašajo na sestoje, kjer je delež listavcev
nižji od 10%. Izkušnje in hipoteze o rasti bukve v
prebiralnih zgradbah je smiselno upoštevati,
oziroma preverjati v naših razmerah. Zanimivi so
na primer izsledki glede epinastije pri bukvi in
usmeritve o uravnoteženih lesnih zalogah, ki so
značilno nižje kot kažejo naše izkušnje.
V splošnem se zdijo usme1itve o vzgoji bukve v
skupinah, krajšem obdobju zastrtosti (epinastija,
rdeče srce) in malopovršinskem prepletanju
skupinsko postopnega (bukev) in prebiralnega
gospodarjenja (jelka) ustrezne. Mnenja smo, da
manjka celovita ekonomsko-ekološka študija o
upravičenosti prebiralnega ali skupinsko postopnega sistema na rastiščih dinarskih jelovo-bukovih
gozdov.

Prebiralno gospodarjenje in biotska
pestrost
Pogosto je zapisano, da prebiralno gospodrujenje
pospešuje sencozdržne vrste in na ta način manjša
vrstno raznolikost. Vendar novejše raziskave v
dinarskih jelovo-bukovih gozdovih kažejo, da so v
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splošnem svetlobne razmere v prebjralnih gozdovih
ugodnejše, kot v poprečju v pragozdovih, kjer
prevladujejo višje zaloge in optimalna razvojna
faza. Poleg tega prebiralno gospodarjenje pomembno prispeva k ohranjanju avtohtonih populacij, kot je razvidno na primeru kočevske smreke
in na ta način ugodno vpliva na genetsko pestrost.
V Sloveniji je delež prebiralnih gozdov izjemno
nizek, tako da omenjeno vprašanje nima pomembnejše teže.

Ohranitev genskih virov avtohtone
smreke
Ohranjena populacija avtohtone smreke na
Kočevskem je v veliki meri rezultat malopovršinskega, prebiralnega gospodarjenja in
naravne obnove sestojev. Načrtna ohranitev
populacije zahteva oblikovanje gozdnega genskega
rezervata velikosti 100 ha in novih semenskih
sestojev. Omenjena odločitev zahteva le minimalne
prilagoditve načina gospodarjenja.
Sečnja

in spravilo v prebiralnih gozdovih

Pri odločitvah o bodočem prebiralnem gospodrujenju
je potrebno upoštevati, da zahteva optimalno odpt1ost
s trajnimi gozdnimi prometnicami. Spravilo z žetjavi
je sicer mogoče, kot kažejo izkušnje Švicmjev, vendar
bistveno dražje. Poleg manjšega deleža neposredne
nege, je znatna gospodarska prednost prebiralnega
gospodarjenja velik delež močnejših sortimentov.
Sečnja debelega lesa zahteva motomanualno delo.
Zaenkrat je namreč masa strojev za sečnjo, ki
obvladujejo velike dimenzije sortimentov prevelika.
V tem pogledu je za prihodnost prebiralnega in
sonaravnega gospodatjenja nasploh, velik problem
·pomanjkljivo izobraževanje in pomanjkanje pomladka
pii gozdnih delavcih.

Zakaj "problema" debelega lesa ne bi
spremenili v prednost?
Visoka lesna zaloga v prebi.ralnem gozdu zagotavlja
varnost v ekološkem in ekonomskem pogledu. Visoka
lesna zaloga je povezana z velikimi debelinami dreves.
V se ključne drevesne vrste, ki grade pre bir alno
zgradbo gozda so pod vržene razvrednotenju kakovosti
lesa s stm·o~~o, posredno pa z debeline. Pii bukvi gre
za rdeče srce, pri srmeki za trohnobo, pti jelki za
kolesivost. Potrebno je proučiti rastišča in sestojne
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razmere, v katerih je možno s starostjo (debeline)
povečevati vrednost lesa in kjer je nevarnost
razvrednotenja kakovosti lesa manjša.
Poleg razvrednotenja kakovosti, predstavlja v
zadnjem času na tržiščih Srednje Evrope že sama
debelina sortimentov oviro pri prodaji. Žagarska
industrija se je v preteklih desetletjih posodabljala
s tehnologijo severnih dežel. Poleg tega se stroški
negovanja mlajših razvojnih faza (redčenja) v
enomernih gozdovih z uvajanjem strojne sečnje
bistveno nižajo, kar zopet ogroža sonaravne
gospoda1jenje, usmerjeno v negovanje močnejših
dimenzij in še posebej prebiralno gospodarjenje.
Odločitve o sečni zrelosti dreves, oziroma ciljnih
premerih, je zato smiselno pojmovati intervalno,
kajti vrednost sortimentov vrhunske kakovosti še
vedno narašča s premerom. V primeru današnje
organiziranosti gozdarstva je smiselno pospeševati
izmenjavo informacij med načrtovalci in izvajalci,
kaj ti le na ta način bo sklenjen kompromis med
diktaturo trga in ohranjanjem stabilnih in naravnih
gozdov. Stroka pa mora rešitve na tem področju
iskati tudi širše in predvsem bolj ·smelo, od opozoril
državi, da naj spodbuja obnovo dela žagarske
industrije v predelavo močnejših sortimentov, do
certificiranja in iskanja posebnih tržnih niš pri
okoljsko osveščenih potrošnikih. Prebiralno
gospodarjenje daje možnosti za promocijo debelega
lesa in ustvarjanje blagovne znamke. Poleg tega
omogoča ohranjanje nekate1ih živalskih vrst, ki so
ogrožene na Evropskem nivoju, zato je tak način
gospodarjenja mogoče uporabiti za promocijo
slovenskih gozdov in sonaravnega gospodarjenja.

Potreba po trajnem izobraževanju o
prebiralnem gospodarjenju
Zapletenost in zapostavljenost prebiralnega
gospodarjenja v bližnji preteklosti, narekuje ta
izobraževanje o osnovah prebiralnega gospodarjenja. Izobraževanje naj vključuje vse vidike
prebiralnega gospodarjenja, mora biti praktično
usmerjeno in naj zajame vodje odsekov in krajevnih
enot, revirne gozdarje ter tudi izvajalce, lastnike
gozdov in naravovarstvenike v področjih Slovenije,
kjer je prebiranje tradicionalno prisotno. Cilj
izobraževanja je prenesti prebiralno gospodarjenje
na operativni nivo.
Skupina za oblikovanje
sklepov posvetovanja
Gotenica, 19. september 2002.
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Ali potrebujemo drugačne, tuje negovalne modele za pridobivanje
boljše kakovosti (bukovega) lesa?
1

UVOD

V članku z naslovom "Z drugačnimi negovalnimi
modeli do boljšega lesa", mag. Mitja Cimperšek
poleg zelo bogatega zgodovinskega pregleda rabe
bukovine in gojitvenega »vprašanja« bukve, kakor
tudi pregleda strokovnih temeljev (nastanka)
kvalitete ali razvrednotenja bukovega lesa, prikaza
primerov dveh sestoj ev, katerih vrednostna struktura
bukovine ni dosegla pričakovanj, predstavlja svoje,
deloma nasprotujoče si poglede na način gospodarjenja z bukovimi gozdovi, skupaj s predlogom
vpeljave »novega« (danskega) negovalnegamodela,
mimogrede pa navrže še kritiko slovenske gozdarske politike, organizacije in gospodarjenja z
gozdovi.
Glede na veliko zanimivost bukove problematike
za slovenske razmere, ki je očitno, tudi po
štiridesetih letih sodobne, sonaravne Mlinškove
gozdarske šole, še vedno odprta, bi vsekakor veljalo
o predstavljenih stališčih in predlogih tudi obširneje
strokovno razpravljati. Naj v temle odmevu
prispevam nekaj glavnih misli k tej (morebitni)
razpravi. Pri tem bi se najprej rad spomnil, kako je
sonaravne in večnamensko gospodarjenje ter
nekatere, z njima povezane določbe in usmeritve skladno s slovensko gozdarsko doktrino - definiral
Zakon o gozdovih - ZOG (1993) in Programu
razvoja gozdov v Sloveniji- PRG (1996).

namensko gospodatjenje v skladu z načeli varstva
okolja in naravnih vrednot, trajno in optimalno
delovanje gozdov kot ekosistema ter uresničevanje
njihovih funkcij".
Gre torej - skladno s slovensko gozdarsko
doktrino in paradigmo -za zelo zahtevne, ekološko
in ekonomsko celovite opredelitve, ki imajo
zakonsko težo in jih je tako potrebno tudi
uporabljati. Težko bi jim še kaj bistvenega dodali,
brez spremembe ZOG (in regresije v tem pogledu)
pa jim ne moremo in ne smemo ničesar niti odvzeti.
To seveda velja tudi konkretno, ko npr. razpravljamo
o izbiri morebitnih novih, po svojih značilnostih
eno- in ne večnamenskih gojitveno-negovalnih
modelov.

2. 2 Temelji slovenske gozdarske politike
in paradigme
Nacionalno strategijo (politiko) trajnostnega,
sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z
gozdovi precej podrobno opredeljuje PRG.
Preobsežna bi seveda bilo navajati vsebino
posameznih sonaravnih usmeritev (politik),
zapisanih v tem dokumentu, pravzaprav uradnem
"katekizmu" slovenske gozdarske doktrine in
politike, za katerega je upati, da ga vsi gozdarji
dobro poznamo.

2. 2. 1 Gozdnogojitvene usmeritve

2

STRATEŠKA IZHODIŠČA

2. 1 Temelji slovenske gozdarske
zakonodaje
Po ZOG je "sonaravno gospodarjenje način
ravnanja z gozdnimi ekosistemi, ki temelji na negi
gozda in zagotavlja njihovo ohranitev, povečevanje
pestrosti avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter
vzpostavljanje biološkega ravnotežja". Izbira dreves
za možni posek je opredeljena kot "gojitvene negovalno opravilo, s katerim se v skladu s stanjem
gozdnega ekosistema, cilji in intenzivnostjo
gospodarjenja ter s potrebami lastnika gozda
določijo posamezna drevesa ali skupine dreves za
posek". Pomembna je tudi načelna določba ZOG,
po kateri zakon "zagotavlja sonaravne ter večGozdV 60 (2002) 7-9

Za potrebe razprave o problematiki gospodmjenja
z bukovimi gozdovi naj direktno povzamem in
izberem le nekatere, po moje najbolj bistvene
usmeiitve PRG, in sicer:
- "na dobrih rastiščih je sonaravno in gospodarno vzgajati debelo in kakovostno drevje, ki daje
gozdu mehansko in biološko stabilnost, ga bogati
v pogledu opravljanja splošno kmistnih funkcij in
zagotavlja primerne gospodarske učinke gozdov;
- intenzivirati je treba nego z redčenji v
doraščajočih sestojih (letvenjaki in drogovnjaki),
še posebej v sestojih listavcev;
- gozdove je treba obnavljati naravno in
malopovršinsko; naravno obnavljanje naj praviloma
poteka pod zastorom starejšega drevja, s primerno
dolgimi pomladitvenimi dobami;
407
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- gozdnogojitveni ukrepi morajo biti skrbno
(gozdnogojitveno načrtovanje).
Ali je, npr. zaradi ožjih ekonomskih interesov,
potrebno te ekološko in ekonomsko usklajene
usmeritve v PRG korigirati? Ali tem usmeritvam,
ki sicer na splošno veljajo tudi za bukove gozdove,
sploh lahko - v pogledu nege in kakovosti (gozda
in lesa) - še kaj dodamo? Težko. Prepričan sem
tudi, daje nro~~e , če sta le način (naravne) obnove
in zasnove sestojev ustrezna 1racionalna ter obstaja
možnost, in seveda denar, za ustrezno, intenzivnejšo
nego sestojev, uresničevati tudi tako visokozahtevne cilje glede kakovosti (lesa) kot si jih
postavlja mag. Cimperšek, znotraj naših, že
preizkušenih modelov nege 1 redčenj. V pogledu
obnove oziroma načina gospodmjenja z gozdovi pa
strategija PRG med drugim postavlja tudi določene
splošne okvire in omejitve, kijih mora naše gojenje
spoštovati . Hitre, zlasti velikopovršinske obnove
sestojev, brez primerno dolgo trajajoče zaščite
mladja s strani zastara odraslega drevja , PRG
vsekakor ne dopušča. To enako velja tudi za bukove
sestoje. S tem je predlagani, »ekspresni« danski
model gotovo v popolnem nasprotju.
načrtovani

2. 2. 2 Višina in intenzivnost

tudi politiko v zvezi z višino bodočih
Tako predvideva, da bi se " zmerna
intenziteta sečenj morala nadaljevati tudi vnaprej ,
kar bi v obdobju naslednjih tridesetih let omogočilo
povečanje lesnih zalog za več kot tretjino, prirastka
pa za četrtino<<. Hkrati PRG predvideva tudi
»povečevanje največjega možnega letnega poseka,
ki naj bi v treh desetletjih enakomerno narasel na
3.6 m 11ha in leta<<, pri čemer bi bila »po količini
dosežena 84 odstotna izkoriščenost gozdnih rastišč,
okrepile pa bi se tudi ekološke funkcije gozdov«.
Predstavljena politika ohranjevalnega izkoriščanja proizvodnega potenciala slovenskih gozdov
je bila sprejeta s konsenzom celotne gozdarske
stroke, in je bila potrjeno tudi z nacionalnim
interesom, izraženim preko Državnega zbora. Če
bi jo želeli spremeniti, bi jo torej morali skozi
Državni zbor. Te usmeritve PRG so še vedno
veljavne in obvezujoče in so gotovo tudi nadalje
aktualne, konkretne številke glede višine možnih
sečenj Državnega zbora ob višjih lesnih zalogah in
prirastkih od pričakovanih, ki jih sedaj ugotavljamo
v slovenskih gozdovih - pa so 1 bodo posledično
PRG

določa

sečenj

sečenj.

408

tudi višje. Tako je že bil možni posek tudi višje
v predlogu območnih načrtov za obdobje
2001-2010.
Ni torej razumljivo, zakaj naj bi bila »slovenska
gozdarska politika v vedno večjem razkoraku z
nacionalnimi ekonomskimi interesi<<. Razumem pa,
daje objektivno v precejšnjem razkoraku še vedno
dejanska inten zi vnost gospodarjenja z gozdovi in
obseg sečenj, ki v razkoraku tudi sicer vedno bo.
Če bi država imela proračunski denar, bi na podlagi
sprejetega PRG lahko precej odločneje stimulirala
intenzivnost gospodarjenja (npr. preko subvencioniranja redčenj, ki so usmerjena v kvaliteto, ki sicer
mora biti lastnikov, posredno pa je tudi nacionalni
interes). Pri tem pa se moramo s strani narodnogospodarske funkcije zavedati krute realnosti,
lastniške in parcelne razdrobljenosti slovenskih
gozdov, kjer prav velika intenzivnost, tako kot
nekdaj s »skupnim<< gospodarjenjem, nikoli ne bo
možna, efektivna površina gospodarskih gozdov pa
bo dejansko bistveno manjša in gozdovi bodo tam
pod večjim pritiskom.
Sicer pa, ali naj se npr. zgledujemo po Avstriji,
kjer se bruto seka okrog 19 ,5 mio kubičnih
metrov (5 m3/halleto), njeno gospodatjenje pa je,
kljub sonaravni Mayerjevi šoli, še vedno precej
bliže golosečnemu, sedaj sicer v manjšem merilu ,
kot sonaravnemu sistemu. Absurdno pri tem je,
da so vsi avstrijski gozdovi sedaj tudi že PEFC
certificirani, pri nas v Sloveniji pa se niti nosilci
certifikacije, zlasti lastniki gozdov in lesna
industrija, še nimajo interesa organizirati, čeprav
nacionalni (državni) interes obstaja . Država je
npr. že poskrbela 1 financirala pripravo strokovnih
izhodišč 1 za PEFC certifikacijsko shemo, nosilec
certifikacije pa pač- po pravilih certifikacijskih
shem, ki so »prostovoljne« in nevladne, država
sama ne more biti. Prav v tem se med drugim
kaže ekonomski interes, ki ga zaenkrat ni prav
pri tistih, ki bi morali biti njegovi nosilci. Zaradi
tega tudi blagovne znamke »lesa iz Slovenije<<
še dolgo ne bo, če bo sploh kdaj, četudi bi si jo
država in gozdarska stroka še tako želeli , saj gre
pri tem za izrazito tržno in ne administrativno
sfero.
načrtovan

1
Študija »Strokovne podlage za vključitev Slovenije v
PEFC certifikacijsko shemo (FERLIN et al., 2002) je
dostopna na HTTP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano .
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Ali je torej - iz čistih podjetniško-ekonomskih
razlogov - potrebno usme1itve PRG glede višine
in intenzitete sečenj korigirati? Ali je res potrebno
- z vidika kakovosti lesa preiti na >>ekspresne «
modele dela z bukovim gozdom? Menim, da
nikakor ne.

2. 3

Nasprotujoči

naravovarstveni

interesi
Ko govorimo o intenziteti gospodarjenja z gozdovi
in višini sečenj, za katero smo si najbrž vsi gozdarji
enotni, da je dejansko zelo nizka 1 prenizka - nas
gozdarje po drugi strani lahko zaskrbljujejo tudi
predlogi nekaterih nasprotnih, »naravovarstvenih«
namer in usmeritev.
2. 3.1 Varstvena

območja

(NATURA 2000)

Slovenija - skladno z EU okoljskim pravnim redom
- npr. pripravlja omrežje NATURA 2000, t.j.
predloge za posebna območja ohranjanja in/ali
varovanja (Special Conservation Areas) evropsko
pomembnih habitatnih tipov in/ali vrst. Samo za
varstvena območja za ptice, po t.i. ptičji direktivi
(iz leta 1979) je poseben razvojni projekt, ki ga je
po naročilu MOPE pripravil DOPPS, predvidel
skoraj četrtino slovenskega ozemlja, le-to pa zajema
zlasti največja gozdna območja (gre predvsem za
državne gozdne kompJekse), kjer se tudi sicer
predvidevajo regijski parki. Predlogi nekaterih
varstvenih usmeritev za ta območja gredo celo v
smeri dodatne izločitve iz gospodarjenja velikih
površin, npr. 50 (Snežnik) ali 100 km 2 (Kočevje).
Varstvena območja naj bi se izločala tudi za druge,
evropsko pomembne živalske vrste (med njimi npr.
medveda in volka), zlasti pa tudi za habitatne tipe
(po naše rastišča), katerih je v naših gozdovih kar
velik delež.
V NATURA območjih, kasneje tudi razglašenih
s strani Vlade, bi se tako lahko znašlo več kot
tretjina slovenskih gozdov, v katerih se že sicer
mednarodno primerljivo zelo sonaravne gospodari,
vključno z sorazmerno majhnimi intenzitetami
sečenj. Naslednja stopnja je tako lahko samo še
rezervatno varstvo preko prepuščanja gozdov
naravnemu razvoju z ostro razmejitvijo do
preostanka gospodarskih gozdov - seveda v
nasprotju z našo gozdarsko strokovno doktrino,
našim gozdarskim pravnim redom in nacionalno
gozdarsko strategijo 1politiko.
GozdV 60 (2002) 7-9
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2. 3. 2 Prenos lastništva državnih gozdov ali
(dela) rente upravljavcem zavarovanih
območij

In še ena ključna stvar je, ki nas gozdarje v tem
trenutku lahko zelo zaskrbljuje. Preko najnovejših
predlogov sprememb/dopolnitev naravovarstvene
zakonodaje (Zakona o ohranjanju narave, 1999)
prihaja do poskusov, da bi nam državne gozdove
(njihovo lastništvo/upravljanje) naravovarstvo kar
odvzelo oziroma - če to prvo ni mogoče - da bi
nam odvzelo »le« rento iz državnih gozdov (npr.
njeno polovico), v katerih se predvidevajo
zavarovana območja (parki). Ta renta torej naj ne
bi šla nazaj v gozdna vlaganja (npr. v nego/
redčenja), ampak naj bi se prelila kar k upravljavcem bodočih parkov - za financiranje parkovnega upravljanja in parkovnih dejavnosti
(namesto proračunskih sredstev, ki jih ni). Ti
politično močno podprti poskusi potekajo žal brez
prave, široke vednosti gozdarjev, nenazadnje tudi
tistih (npr. podjetij), ki imajo nad gozdovi pretežno
ekonomske interese. Kaj bi zgoraj omenjeno
pomenilo za naše sonaravne gozdarstvo, seveda ni
potrebno posebej razpravljati.
Različni klici po prevelikem povečevanju
intenzitete gospodarjenja z gozdovi, ki se sklicujejo
na nacionalno-gospodarske interese, pa vsekakor
dobijo svojo protiutež tudi v omenjenih naravovarstvenih namerah. Sonaravne usmerjenemu,
zmernemu gozdarstvu pa takšni ekonomsko in
naravovarstveno nasprotujoči si interesi pravzaprav
lahko celo ustrezajo.

3
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3. 1 Ekološka merila za ohranjenost in
(so)naravnost gozdov in gospodarjenja
Danes so za presojo ohranjenosti ali naravnosti
ekosistemov /habitatnih tipov že uveljavljena
nekatera temeljna ekološka merila, in to celo v
okviru EU pravnega reda (glejte npr. merila za
oceno ohranjenosti NATURA 2000 območij v EU
Direktivi o habitatih flore in favne, 1992). Za
gozdove se tako ohranjenost/naravnost lahko
ocenjuje na podlagi: (a) prisotnosti značilne naravne
sestave drevesnih vrst, (b) ohranjenosti značilne
sestojne zgradbe (v vertikalnem in horizontalnem
pogledu), (c) prisotnosti značilnih, za živalske vrste
pomembnih habitatnih sestavin (npr. mrtvega
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stoječega in ležečega lesa) in (d) značilnih
ekosistemskih funkcij in/ali procesov (npr.
naravnega izločanja, naravnega pomlajevanja itd.).
Sonaravne gospodatjenje z gozdovi - če naj bi
bilo res ekološko - preprosto predstavlja prilagajanje naravnim ekosistemskim strukturam in
funkcijam (obratno vsaj ne-razdiranje le-teh),
zlasti s posnemanjem in izkoriščanjem naravnih
procesov. Prav slednje je pomembno ne samo v
ekološkem, temveč tudi, in še kako, v ekonomskem
smislu. Na podlagi zgornjih meril je zato
razmeroma lahko- če seveda poznamo strukturo
in funkcijo različnih tipov naravnih gozdov
(mnoge imamo zastopane v naših gozdnih
rezervatih) - ocenjevati tudi sonaravnost našega
konkretnega gozdnogojitvenega ravnanja, nenazadnje pa tudi ustreznost različnih usmeritev in
modelov, tudi takšnih, ki so predstavljeni/
predlagani v članku, o katerem je razprava.

3. 2 Slovenska šola sonaravnega gojenja
bukve
Z nego bukovih gozdov imamo v Sloveniji že
precej dolge in bogate izkušnje, in tudi svojo šolo
(v okviru nje npr. dolenjsko), ki je po IUFRO
kongresu v letu 1986 tudi širše mednarodno
poznana. Zato res ne bi kazalo nanjo kar pozabiti
ter zdrveti po tuje (npr. danske) metode in modele
gospodarjenja z bukovim.i gozdovi. V okviru naših
uveljavljenih načinov izbiralnih redčenj in izkušenj
se namreč lahko, v okviru ekoloških meril, zelo
sproščeno prilagajamo - tako po pogostnosti,
intenziteti in drugih vidikih- tudi najzahtevnejšim
ekonomskim ciljem. Ko bi pri tem le bilo dovolj
sredstev za intenzivno nego/redčenja na razpolago?!
Tudi pri delu z odraslimi bukovimi sestoji in
njihovo obnovo imamo gotovo dovolj lastnih,
rastiščno specifičnih izkušenj, s tem, da nikakor
ne zavračamo tujih znanstvenih in praktičnih
izsledkov. Bi pa naše starejše in novejše izsledke
vsekakor bilo enkrat koristno, urejeno proučiti
in predstaviti, in morda naše strokovne poglede
- glede ekološko in ekonomsko usklajenega
načina gospodarjenja z bukovimi gozdovi -tudi
poenotiti. Glede same negelredčenja bukovih
sestojev pa sem·prepričan, daje to že bilo st01jeno
v preteklosti (npr. na gojitvenem seminarju v
Straži, v letu 1981), kar pa ne pomeni, da bi
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takšen seminar ne veljalo kmalu ponoviti oziroma
to znanje osvežiti.

3. 3 Organizacija gozdarstva
Ali je slovensko gozdarstvo, da bi strokovno
uspešneje usmc1jalo razvoj gozdov, res potrebno
celovite »strokovne in organizacijske prenove«?
V se kakor se strinjam, da je razvoj organizacije in
stroke absolutno potreben, ne pa da je potrebna
njena popolna prenova. Naj pri tem (po letu 1997)
ponovno omenim le eno ključno stvar. Strokovno
delo javne gozdarske službe, ki žal ni sama deležna
rezultatov svoje (štiridesetletne) nege, gotovo ne
more biti prav preveč stimulirana v praksi, kjer
rezultate tega dela žanjejo drugi. V tem je gotovo
največji problem sedanje organizacijske razdeljenosti upravljanja/gospodarjenja v državnih gozdovih oziroma opravljanja le servisne vloge s strani
Zavoda za gozdove Slovenije. V tem je tudi največji
razkorak z Leibundgutovo in Mlinškovo doktrino
gospodarjenja z gozdovi. Če že govmimo, da bi bil
v gozdarski organizaciji potreben razvoj na bolje,
potem bi bil končno potreben premik zlasti v tem
pogledu. Dejansko stanje pa je tako, da se premiki,
kot že omenjeno, poskušajo na drugi, naravovarstveni strani, gozdarstvo pa pri tem nemo zre in
čaka. Ekološke in ekonomske funkcije v državnih
gozdovih bi bile tako pri usmerjanju v praksi - v
kolikor morda sedaj niso - zelo hitro med seboj
usklajene, odpadla pa bi tudi nevarnost prehoda
njihovega upravljanja h kakšnernu drugemu, npr.
parkovnemu upravljavcu. No, če bi slednji bil kar
Zavod, omenjeni sporni naravovarstveni predlogi
niti ne bi bili napačni.

4

ZAKLJUČEK

Gospodarjenje z bukovirni gozdovi, ki bi sicer
temeljile na naglem obnavljanju celotnih sestojev
(prekratkih pomladitvenih dobah, kakršna je bila
npr. praksa do začetka osemdesetih let) in bi imelo
za posledico veliko homogenizacije drevesne
sestave in sestojnih zgradb, ki ne bi upoštevalo
zakonitosti naravnega izločanja in njemu prilagojene izbire števila kandidatov/nosilcev funkcij pri
redčenjih, ki bi temeljila na izjemno majhnem
številu takšnih izbranih osebkov/soliterjev ter na
zelo močnih redčenjih, takšnih, ki bi bila značilna
za t.i. dansko šolo, je vsekakor, na podlagi
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predstavljenih ekoloških meril, ne-sonaravne, prav
gotovo pa - z vidika rizikov v pogledu stabilnosti
in naravnih motenj - ne bi moglo biti trajnostno
niti v ekonomskem smislu.
Na podlagi teh meril ni torej težko oceniti, da
predlagani danski gozdnogojitveni model - če bi
ga uporabljali tako kot je opisan - ne ustreza
ekološkim merilom sonaravnosti niti v pogledu
sestojne zgradbe, niti v smislu (vsaj minimalne)
prisotnosti starejše faze (in razgradnje), niti v
posnemanju naravnih (npr. izločitvenih, obno-
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vitvenih) procesov. Res pa je, da bi ga z ustrezno
malopovršinsko prilagoditvijo rastiščnim in
strukturnim razmeram - tako kot kakšen drugi lahko približali idealnejšemu modelu sonaravnega
ravnanja z bukovim gozdom. Vendar slednje lahko
- v kolikor in kjer to še nismo - veliko uspešneje
storimo kar z našim(i), ponekod že štiri desetletja
preizkušanim(i) modelom(i), ki bi naj ga(jih) le
oplemenitili s tujimi izkušnjami in izsledki.
Franc FERLIN
Gozdarski inštitut Slovenije

času

in prostoru

------------------------· ~

25. SVETOVNO PRVENSTVO GOZDARJEV- 25.-28. SEPTEMBER 2002, LOCKERBIE, ŠKOTSKA

Odšli v upanju - vrnili se z bronom
Slovenska ekipa gozdnih delavcev, ki je bila
izbrana na 3. državnem tekmovanju gozdnih
delavcev v Kočevju 18. maja letos, v sestavi:
Bogdan AMBROŽIČ iz Sanabora, s.p. gozdarskih
storitev, Janez ZRIMŠEK iz Dobca, delavec pri
GG Postojna, Robert ČUK iz Podlaaja, delavec
pri GG Postojna in mladinec (junior) Anton
CVETEK, dijak, doma iz Bohinjske Bistrice in
vodstvom vodje ekipe, TREBEC Adolfa, iz Zavoda
za gozdove Slovenije, OE Postojna ter tehnični
pomoči VADNU Marjana ter SAMEC Borisa, oba
s Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne,
se je v času od 25.-28. septembra udeležila 25.
svetovnega tekmovanja gozdarjev v Lockerbie na
Škotskem.
Tekmovanje je bilo izvedeno v treh dneh v petih
preizkušnjah:
• podiranje drevesa na 15 m oddaljen cilj (čim
zadeti cilj -količek);
• menjava verige in obračanje letve motorne
žage;
• kombinirano prežagovanje dveh hlodov, ki
ležita pod različnimi koti;
• precizne prežagovanje hlodov na podlagi ( pri
tem pa ne zarezati v podlago);
• kleščenju oz. obvejevanju drevesa.
natančneje

Med 27 ekipami se je naša uvrstila na 17. mesto.
Zmagala je ekipa Avstrije, sledi ji Nizozemska,
tretja je Estonija, četrti so bili Nemci, peti Švedi,
šesti Latvijci.
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Robert Čuk (Foto: Sergej Trebec)

Takega tekmovanja smo se udeležili šele tretjič
in že posegli po medaljah. Brez njih so ostale večje
in uglednejše države, saj je med 27 ekipami le 7
ekip domov odšlo z medaljo.
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Slovenski tekmovalci (Foto: Sergej Trebec)

V posamičnih uvrstitvah je Robert ČUK zasedel
3. mesto v preizkušnji podiranja drevesa na cilj,
sicer paje v seštevku vseh petih preizkušenj pristal
na 43. mestu, s 1.375 točkami. Zlata medalja se mu
je izmuznila le za pičli cm ali eno sekundo.
Janez Zrimšek je osvojil skupno 39. mesto (s
1.395 točkami) in Bogdan Ambrožič skupno 55.
mesto (s 1.293 točkami).
Zmagovalec je bil Nemec Gottflied Schadlich s
1.623 točkami, drugi Avstrijec Josef Bitschnau s
1.612 točkami, tretji Švicar Balz Recher s 1.605
točkami.

V mladinski konkurenci (ta bila na sporedu letos
je med osemnajstimi nastopajočimi, naš
"junior", Anton CVETEK zasedel odlično osmo
mesto.
Pri tem je potrebno povedati, da so zmagovalci
tisti, ki se s takimi tekmovanji ukvatjajo že polprvič)
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profesionalno, temu primerni so seveda tudi
rezultati .
Naši tekmovalci izhajajo iz delavskih vrst. To
so delavci, ki so natančni in pridni pri delu. Vendar
to ne zadostuje za skupno zmago na svetovnem
tekmovanju . Možno pa je doseči posamično
uvrstitev, seveda ob velikem osebnem vložku, kar
je nedvomno dokazal naš Robert ČUK, z "zlatim"
tretjem mestu v posamični preizkušnji.
Za konec:
Izboljšali smo rezultate preteklih dveh tekmovanj, stkati nove vezi in poglobili stara znanstva.
Pridobili smo še ogromno novih izkušenj in veliko
znanja, kar nam bo nedvomno omogočilo doseči
še boljše dosežke na naslednjem 26. svetovnem
tekmovanju gozdarjev leta 2004 v Italiji.
Adolf TREBEC
vodja slovenske ekipe
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Protest vladi
ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENUE
VEČNA POT 2 1000 LJUBLJANA

- Vlada republike Slovenije - predsednik dr. Janez Drnovšek
- :Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - minister Franci But
- Državni zbor-Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Odbor za finance in monetarno politiko
- Državni zbor-Poslanske skupine
Ljubljana 11. 10. 2002

PREDJ\'IET:
Nesprejemljiv odnos Vlade in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano do gozdov in gozdarstva.
Spoštovani.
V postopkih sprejemanja so Gozdnogospodarski
načrti območij za obdobje 2001-2010, s katerimi
so ob upoštevanju usmetitev iz Programa razvoja
gozdov Slovenije (sprejel Državni zbor leta 1996),
ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega
gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter
pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja
gozdov v območju določijo funkcije gozdov in
njihovo ovrednotenje, cilji gospoda1jenja z gozdom
in gozdnim prostorom ter usmeritve in ukrepi za
doseganje ciljev.
Po podatkih območnih gozdnogospodarskih
načrtov je v Sloveniji 1.142.124 ha gozdov, lesna
zaloga je 266,7 milijonov kubičnih metrov, letni
prirastek pa je 6,7 milijona kubičnih metrov. Prva
stopnja poudatjenosti ekoloških funkcij zajema
277.974 ha gozdov, prva stopnja poudarjenosti
socialnih funkcij pa 167.608 ha gozdov, kar kaže
na potrebno izredno občutljivost ravnanja z gozdovi
v Sloveniji.
Analiza gospodarjenja z gozdovi v obdobju
1991-2000 kaže naslednje:
l. Posekana je bilo 76% možnega poseka (72%
pti listavcih in 78% pri iglavcih), ali 23.209.515m 3 .
Načrtnega negovalnega poseka je bilo 61%, 31%
sanitarnega, 8% količin pa je bilo posekanih zaradi
drugih razlogov (krčitve, nedovoljen posek ipd.).
2. Gojitvena in varstvena dela so bila realizirana
takole: obnova 43% (1.934 ha letno) in nega 44%
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( 10.625 ha letno) v skromnem obsegu, le varstvo je
doseglo 96% načrtovanega. Izvedba negovalnih del
v zasebnih gozdovih je v obdobju 1994-2000 z
velikimi napori dosegla vzpenjajoči trend in se
približevala načrtovanim potrebam, z zmanjševanjem sredstev iz državnega proračuna za te
namene pa so se trendi v zadnjih letih obrnili v
negativno smer.
3. V obravnavanem obdobju je bilo zgrajenih le
213 km gozdnih cest ali tretjino zgrajenih med leti
1981-1990.
Za obdobje 2001-2010 so načrtovani naslednji
ukrepi:
1. Načrtovan možni letni posek 4.101.056 m 3
(61% p1irastka) .
2. Načrtovani potrebni letni obseg gojitvenih in
varstvenih del pa je naslednji: obnova s sad njo 671
ha, priprava sestaja za naravno nasemenitev 2.147
ha, nega gozdov 17.079 ha in varstvo pred
rastlinojedo divjadjo 1.500 ha. Obseg potrebne
obnove se v primerjavi z realizacijo v preteklem
desetle~u poveča za 884 ha letno ali 46%, obseg
potrebne nege letno pa za 6.454 ha ali 61%.
Za izvedbo načrtovanih del, za zagotovitev
trajnosti gozdov ter ekološke, socialne in proizvodne funkcije ter za zagotovitev drugih obvez
iz Zakona o gozdovih in na njegovi osnovi
sprejetih predpisov pa so potrebni kadrovski in
finančni pogoji. Prav teh pogojev pa Vlada
republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ne zagotavljata:
l. Ob povečanem možnem poseku za obdobje
2001-2010, ter povečanju nujno potrebnih
gojitvenih in varstvenih del, ter vse večji poudar- ,
jenosti ekoloških in socialnih vlog v gozdovih, ob
413
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nespremenjenih zakonskih obvezah MKGP in
Vlada Republike Slovenije za leto 2002 z rebalaosom proračuna zmanjšujeta sredstev za javno
gozdarsko službo za 99 milijonov tolarjev (preračunano na zaposlene za 21 oseb). Ob enakem
številu zaposlenih javni gozdarski službi rebalans
proračuna za leto 2002 namenja manj sredstev kot
so jih imeli v letu 2001. Mnogo ptizanesljivejši so
na MKGP in Vladi do zaposlenih v javnih
kmetijskih svetovalnih službah, ki jim rebalans
proračuna za leto 2002 v primerjavi z letom 200 l
namenja za 3,2% več sredstev. Še bolj drastično je
znižanje sredstev v rebalansu proračuna za leto
2003, ko je za javno gozdarsko službo namenjeno
še manj sredstev kot že z rebalansom za leto 2002,
oziroma 348 milijonov manj, kot je predvideval
sprejeti proračun za leto 2003. Izraženo v potrebnem zmanjšanju števila zaposlenih je to 69 oseb.
Tudi tu je pri javnih kmetijskih svetovalnih službah
namenjeno v letu 2003 za 6,3% več sredstev kot v
letu 2002. Kako je mogoče, da se brez sprememb
obvez, ki jih javni gozdarski službi nalaga
zakonodaja in ob vse večjih obvezah, ki jih pred
javno gozdarsko službo postavljajo novi gozdnogospodarski načrti območij, krči denar zanjo?
Mogoče gre za pritiske za organiziranje gozdarske
svetovalne službe v Kmetijsko-gozdarski zbornici
Slovenije? Vendar to nima nobenih strokovnih in
zakonskih argumentov; tudi po morebitni zaposlitvi
določenega števila gozdarjev v okviru svetovalne
službe kmetijsko-gozdarske zbornice, zakonsko in
dejansko vse dosedanje naloge javne gozdarske
službe ostanejo javni gozdarski službi. Nobeno
sprenevedanje o možnem prenosu določenih nalog
javne gozdarske službe na gozdarsko svetovalno
službo v okviru kmetijsko-gozdarske zbornice brez
temeljite spremembe Zakona o gozdovih ni možno.
Gozdarski svetovalci pri kmetijsko-gozdarski
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zbornici pa imajo vrsto kmistnih vlog pri zastopanju
svojih članov in njihov status in financiranje je
potrebno reševati ločeno od javne gozdarske službe.
2. Ob povečanih potrebah po vlaganjih v
gozdove in povečanem možnem poseku v slovenskih gozdovih pa državni proračun zmanjšuje
obseg sredstev za sofinanciranje in financiranje
vlaganj v gozdove. Mačehovski odnos države do
gozdov in gozdarstva lepo pokažeta dva podatka:
v letu 1999 so proračunska sredstva za vlaganja v
gozdove znašala 903 milijone tolaijev, za leto 2002
pa je namenjeno le še 699 milijonov tolarjev.
Rezultat tega so v vse manjši meri opravljena
potrebna gozdnogojitvena dela v gozdovih,
dolgoročna investicija, ki lahko zagotovi visokovrednostno proizvodnjo lesa na odličnih rastišč ih,
ki v slovenskih gozdovih prevladujejo, hkrati pa
zagotavlja stabilnost gozdov in optimalno opravljanje njihove ekološke in socialne vloge. Zmanjševanje sredstev za vlaganja v zasebne gozdove na
drugi strani najbolj prizadene hribovska in gorska
območja, kjer je največ gozdov in kjer so omejene
možnosti za kmetijsko dejavnost ter se srečujemo z
demografskimi težavami.
Pričakujemo, da bosta tako MKGP kot Vlada
na osnovi tehtnih argumentov, ki smo jih nanizali,
korigirala v korist 1.142.124 ha gozdov, svoje z
veljavno zakonodajo in potrebami gozdov nezdružljive odločitve.
Državni zbor pa prosimo, da ob sprejemanju
rebalansa proračuna z dopolnili korigira, nerazumljive z veljavno zakonodajo in potrebami
gozdov nesprejemljive predloge Vlade RS.

S spoštovanjem
Zveza gozdarskih društev Slovenije
Predsednik mag. Franc PERKO
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Književnost
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije
v merilu 1:400 000
Biološki inštitut ZRC SAZU je izdal Vegetacijsko
karto gozdnih združb Slovenije v me1ilu 1:400.000,
ki je opremljena tudi s komentarjem. Avtorja
komentarja sta Lojze Marinček in Andraž Čarni,
avtorji priredbe merila 1: 400.000 pa so Andraž
Čarni, Lojze Marinček, Andrej Seliškar in Mitja
Zupančič. Digitalizacijo, generalizacjjo in kartografsko obdelavo je izvedel Marjan Jarnjak.
Fitocenološka karta v merilu 1:400.000 je bila
izdelana na osnovi vegetacijske karte l: 250.000,
ki jo je priredil Andrej Seliškar iz vegetacijskih kart
l. 50.000. Karta je posodobljena v smislu novih
spoznanj v gozdni fitocenologiji in novega kodeksa
o poimenovanju gozdnih združb ter ustrezno
prirejena manjšemu merilu. V priloženem komentarju je vsaka gozdna združba oziroma tip gozda
predstavljen v slovenščini in angleščini. Združba
je označena s slovenskim in strokovnim imenom.
Na kratko so opisane ekološke razmere združb,
njihova razširjenost v Sloveniji, razpon nadmorskih
višin, relief, klimatske razmere in edafske lastnosti.
Rastlinski inventar združbe je podan z diagnostično
kombinacijo rastlinskih vrst, ki so opisane v štirih
plasteh: drevesna, grmovna, zeliščna in mabovna.
Na kratko je opisana tudi biotska stabilnost gozdne
združbe in njena razvojna dinamika. Podani sta
prevladujoča gojitvena oblika in njihov gospodarski
oziroma naravovarstveni pomen. Na koncu opisa
vsake združbe pa so navedeni še literaturni viri.
Poleg vegetacijske karte v tiskani obliki je na
CD-romu tudi digitalna verzija karte in sicer v AV
AV.eOO, .shp in co ver obliki, ki je namenjena
predvsem uporabnikom geografskih informacijskih

sistemov (GIS). V atributni tabeli so poleg osnovnih
podatkov o velikosti poligonov tudi podatki o
združbah s slovenskim in strokovnim imenom ter
literaturnim virom.
Vegetacijske karte se bodo razveselili vsi, ki se
ukvarjajo z inventarizacijo naravnih danosti in
uporabljajo fitocenološke karte gozdnih združb kot
osnovo pri raznovrstnih posegih v naravo. Še zlasti
pomembna pa je vegetacijska karta v gozdarstvu,
saj je gozdna združba tista, ki označuje funkcijo
gozda in določa način gospodmjenja. Na podlagi
gozdnih združb se opredeljuje gozdno rastišče, ki se
kot podlaga uporablja pii gozdarskem načrtovanju,
pri normativih za sečnjo in spravilo, opredeljevanju
razmerja med gozdom in divjadjo ter v gozdarski
ekonomiki za vrednotenje proizvodne sposobnosti
rastišč. Seveda pa je treba povdariti, da je
·vegetacijska karta 1:400.000 zgolj preglednega
značaja. Za delo na terenu so potrebne karte večjega
merila 1:5.000 ali 1:10.000. Vendar pa so tiste s
katerimi razpolaga gozdarska stroka delno zastarele
in nepopolne. Nova spoznanja in posodobljena imena
gozdnih zdmžb, ki jih zajema nova vegetacijska karta
bodo prav gotovo pomemben in dobrodošel dodatek
ter predvsem dobra podlaga za nadaljne delo.
Vegetacijsko karto s komentarjem in CDromom lahko naročite oz. kupite na Založbi ZRC
SAZU, Novi trg 2, Ljubljana. Naročila sprejemajo
tudi po telefonu 01/4706-464 in elektronski pošti:
»zalozba@zrc-sazu.si«. Cena kompleta je 5 .660
SIT.
Petra KOŠIR
Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC-SAZU

Kaj je zapisano v branikah
Konec junija je v domačih logih izšla nova knjiga
- dolgo pričakovana tovrstna literatura - pod
naslovom Zapisano v branikah, Gozdovi in
gozdarstvo od Snežnika do Nanosa skozi čas. Njen
avtor je Franc Perko. Izid knjige je omogočilo
Gozdarsko društvo _Postojna ob sodelovanju in
pomoči Zavoda za gozdove Slovenije OE Postojna
in Gozdnega gospodarstva Postojna d.d.
GozdV 60 (2002) 7-9

Uvodoma lahko preberemo: »Gozdovi bi bili
lahko slovenski simbol. Poklivajo več kot polovico
slovenske pokrajine in so skupaj z gozdnato krajino
njena bistvena prvina. Še toliko bolj to velja za
postojnsko gozdnogospodarsko območje, ki ga
skoraj tri četrtine pokrivajo gozdovi.«
Knjiga je vsebinsko razdeljena na mnoga
področja. Najprej pouda1ja splošno zgodovinsko
41!5
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dogajanje, ki je bilo pomembno za razvoj gozdov
ter nas seznanja z lastništvom, gozdarsko zakonodajo in začetki urejanja gozdov. Veliko pozornosti
je v knjigi namenjeno snežniškim gozdovom,
gozdovom posestva Windischgraetz, razvoju
gozdnogospodarskih kart na postojnskem območju,
razvoju tehnologije pridobivanja lesa, organiziranosti
gozdarske službe in zgodovini lovstva. Iz knjige
lahko ob izbrani slikovni opremi izvemo tudi vse o
prvi slovenski gozdarski šoli v Sloveniji, da je
Postojna rojstno mesto Kranjsko-primorskega
gozdarskega društva in še veliko drugih zanimivosti.
Knjiga prinaša veliko zanimivega branja tako za
strokovno podkovane bralce kot za laike, ki se bodo
prvič lahko poglobili v njeno vsebino.

Franc Perko je svoje dolgoletne izkušnje,
raziskovanja in prizadevanja strnil v dragocen
prispevek, pomemben tudi v slovenskem merilu.
Že leta 1966 se je zaposlil pri Gozdnem gospodarstvu Postojna in tam ostal vse do upokojitve.
Aktjvno je sodeloval na mnogih področjih in se
podpisal pod mnoge strokovne publikacije in knjige.
Desetletja svojega poklicnega življenja je posvetil
gozdovom in gozdarstvu in poskrbel, da je velik
delež tega pomembnega raziskovalnega dela ostal
zapisan v branikah preteklosti.
Knjiga Zapisano v branikah je na ogled in
naprodaj na sedežu Gozdarskega društva Postojna.
Polona ŠKODIČ
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V Gozdarskem vestniku št. 3 in 5-6/2002 je pomotoma
izpadla avtorica prevodov in lektur v angleškem jeziku Jana
Oštir. Za neljubi pripetljaj se ji opravičujemo.
Urednik
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PRIREDITVE
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1. Evropske gozdarske tekme
v nordijskem smučanju (EFNS)
34. EFNS bodo od 4-8,. marca 2003 v Obergomsu
Wallis Švica
Informacije in prijave sprejema Janez KONEČNIK, ZGS-OE
Kočevje, Rožna 39, 1330 Kočevje.
tel.: 01-895 04 OO; GMS: 041-657 388;
E-mail: janez.konecnik@zgs.gov.si
Zaradi pravočasne rezervacije bivanja pohitite s prijavamizadnji rok 15. december 2002.
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2.

Smučarske

tekme gozdarjev treh
dežel Alpe-Adria
Tekme Alpe-Adria bodo februarja ali marca 2003 v Italiji.
Natančen kraj in čas bo znan pozneje. Prijavite se preko
gozdarskih društev.

3. Slovenski gozdarski
smučarski dan
Prireditev, ki naj bi bila v Logarski dolini je odpadla in se

prenaša na zimo 2002-2003. Razpis bo objavljen.

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d.
Gubčeva

15, 8000 Novo mesto

Telefon: h. c. 07 33 21 065

Kakovostno in po ugodnih cenah:
opravljamo sečnjo in spravilo lesa;
izvajamo gozdnogojitvena in varstveno dela;
projektiramo, gradimo in vzdržujemo gozdne
ceste in vlake;
- odkupujemo les na ponju in kamionski cesti;
izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les;
projektiramo in izvajamo hortikulturno
in vrtnarsko dejavnost;
- proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja,
lončn_ic, okrasnih grmovnic in dreves.
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Uvodnik
Gozdnogospodarski

načrti območij

za obdobje 2001-2010

Gozdnogospodarski načrti območij so nedvomno pomemben člen v sistemu gozdnogospodarskega
načrtovanja oziroma usme1janja dela z gozdovi in gozdnim prostorom v Sloveniji. Ob njihovi izdelavi
opravimo celovito analizo razvoja gozdov in opravljenih del v gozdovih območja v preteklih desetih
letih ter opredelimo strategije za delo z gozdovi območja za prihodnjih deset let, ki jih v podrobnostih
uresničujemo in hkrati dograjujemo z gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot (GOE).
Posebno pozornost je potrebno pri izdelavi gozdnogospodarskega načrta območja posvetiti
vsebinam, za katere je GOE premajhen prostorski okvir za njihovo strokovno obravnavo (predvsem
prostorske vsebine) ali pa pomenijo poglobljeno strokovno podlago za usmerjanje razvoja vseh gozdov
v območju (npr. modelna stanja gozdov po posameznih rastiščih).
V Zavodu za gozdove Slovenije smo se na izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje
2001-2010 temeljito pripravili. Izdelali smo vrsto strokovnih podlag in vse potrebne računalniške
programe za obdelavo podatkov ter natis načrtov in kart. Posebno pozornost smo posvetili prostorskim
vsebinam, ki smo jih hkrati pripravili tudi za potrebe državnega prostorskega plana.
Gozdnogospodarske načrte območij sprejema skladno z Zakonom o gozdovih Vlada RS, kar kaže
na pomen teh dokumentov oziroma jim to dejstvo tudi daje posebno težo. Vendar se zdi, da so h
gozdnogospodarskim načrtom območij za obdobje 2001-2010 veliko pozornost širokega kroga
strokovne in druge javnosti plitegnile tudi posebne, oziroma glede na preteklost, nove okoliščine, v
katerih so ti načrti nastajali in se sprejemajo. Če pustimo ob strani napetosti v stroki zaradi različnih
pogledov na nedavne spremembe v slovenskem gozdarstvu in tudi različne poglede do nekaterih
teoretičnih podrobnosti, so omenjene nove okoliščine predvsem posledica mnogo globljih dogajanj v
stroki, pa tudi širši javnosti.
Ostanimo pri stroki. V odnosu do gozda gozdarska stroka na Slovenskem v vsem obdobju po drugi
svetovni vojni ni bila nikoli tako razdeljena kot danes. V preteklosti so bili sicer znotraj stroke kdaj
tudi že znatno različna mišljenja o piimerni organizaciji gozdarstva, vendar pa so bili pogledi do
gozda in načina strokovnega ravnanja z njim, razen morda glede problema divjadi, vselej dokaj enotni.
Danes je drugače. Usklajeno upoštevanje vseh treh skupin funkcij (ekološke, socialne, proizvodne) je
očitno zapisano samo še v učbenikih. Delu gozdarskih strokovnjakov pomeni danes gozd vir dobička
v večji meri, kot je to gozdmjem pomenil kdaj koli, in ti strokovnjaki bi tisti del stroke, ki se ukvarja
z gojenjem in načrtovanjem v gozdovih, odrinili na obrobje, nekateri drugi (zaenkrat bolj posamezniki)
pa so zajahali konja ekstremnih (fundamentaJnih) varuhov narave in bi v gozdu zavarovali vsa drevesa,
ki se približajo sečni zrelosti. Človek komaj razume, kako lahko gozdarski strokovnjaki, med katerimi
ne manjka celo takih z akademskimi naslovi, ob vseh podatkih, ki so na voljo, kar na pamet pritrjujejo
tistemu delu javnosti, ki zaradi nepoznavanja gozdarstva v načrtnem delu z gozdovi vidi nevarnost, da
bi se slovenski gozdovi spremenili, kot pravijo, v koruzno njivo.
Simulacije kažejo, da se bo ob načrtovanih sečnjah v slovenskih gozdovih povečevala tako njihova
lesna zaloga kot prirastek in tudi količina debelega drevja (s premerom nad 50 cm). Drugače ob
tolikšni akumulaciji prirastka tudi ne more biti. Ali naj bi se ob tem, ko se načrtuje posek v višini le
okrog 60% prirastka, vsaj tretjina prirastka akumulirala samo na tankem drevju? Seveda bo potrebno
kje, v korist dolgoročne trajnosti gozdne proizvodnje, pa tudi vseh drugih funkcij gozdov, kakšen del
gozda tudi obnoviti, ponekod bo potrebno v ta namen tudi povečati delež mladovja. Zf.radi vseh
takšnih presoj tudi zbiramo podatke o gozdovih in načrtujemo razvoj gozdov oziroma delo z njimi.
Načrto~anje razvoja gozdov in neposredno strokovno delo z gozdom postaja v opisanih okoliščinah
v strokovnem pogledu, pa tudi sicer, skrajno zahtevno, z veliko entropije.
Mag. Živan VESELIČ
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Pragozdno rastlinje rezervata Krokar na

Kočevskem

The Virgin Forest Vegetation ofthe Forest Reserve Krokar in the

Kočevsko

region

(S Slovenia)
Marko ACCETTO*
Izvleček:

Accetto, M .: Pragozd no rastlinje rezervata Krokar na Kočevskem . Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom
in povzetkom v angleščini, cit. lit 41. Prevod povzetka v angleščino : Jana Oštir. Prevod izvlečka v angleščino: Marko Accetto,
lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Fitocenoze pragozdnega rezervata Krokar v Borovški gori (J Slovenija) smo uvrstili v 5 asociacij: Omphalodo-Fagetum var.
geogr. Calamintha grandiflora subvar. geogr. Campanula justiniana subvar. geogr. nov. forma Adenostyles glabra fonna
nov., kijo členi mo v 8 novih subasociacij (-hacquetietoswn, -galietosum odo ra ri, -aceretosum pseudoplatani, -ranunculerosum
platanifolii, -mercurialetosum perennis, -Jestucetosum altissimae, -homogynetosum sylvestris, -clematidetosum alpinae),
Arunco-Fagetum forma Ranunculus platanifolius forma nov., Lamio orvalae-Fagerum fonna Polygonatum verticillatum forma
nov. s 3 novimi subasociacijami (-isopyretosum thalictroidis, -mercurialetosum perennis, -aceretosum pseudoplatani), Srellario
montanae-Fagetum lwwrietosum redivivae subass. nov. in Allio victorialis-Fagetum ass. nov.
Razen zadnje omenjene asociacije, ki je posebnost pragozdnega rezervata Krokar, se vse druge pojavljajo tudi v njegovi
bližnji in daljni okolici.
Ključne

besede: vegetacija, flora, pragozd Krokar, Dinarsko gorstvo, Slovenija

Abstract:
Accetto, M.: The Virgin Forest Vegetation of the Forest Reserve Krokar in the Kočevsko region (S Slovenia). Gozdarski
vestnik, Vol. 60/2002, No. lO. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 41. Summary translated into
English by Jana Oštir. Abstract translated into English by M. Accetto, English language editing by Jana Oštir.
Phytocoenoses of the virgin forest reserve Krokar on the Borovška gora mountain (S Slovenia) have been classified into five
associations: Omphalodo-Fagetum var. geogr. Calamintha grandiflora subvar. geogr. Campanu!a justiniana subvar. geogr.
nov. forma Adenostyles glabra forma nov.. which is divided into eight new subassociations (-hacqueti etos um, -galietosum
odorati, -aceretosum pseudoplatani, -ranunculetosum pfatanifolii, -mercurialetosum perennis, -festucetosum altissimae, homogynetoswn sy!vestris, -clematidetosum alpinae), Arunco-Fagewm forma Ranunculus platanifolius forma nov., Lamio
orvalae-Fagetum forma Polygonatum vertici!latum forma nov. with three new subassociations (-isopyretosum thalictroidis,
-mercurialerosum perennis, -aceretosum pseudopfatani), Ste/IGJ·io montanae-Fagetum lunarietosum redivivae subass. nov.
and Allio victorialis-Fagetum ass. nov.
Apart from the last mentioned association, which is a vegetational curiosity of the virgin forest reserve Krokar, all the others
are also found in the near and wider vicinity.

Key words: vegetation, flora, virgin forest reserve Krokar, Dinaric mountains, Slovenia
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UVOD

1

INTRODUCTION

Pragozdno rastlinje našega največjega pragozdnega
rezervata "Krokar" s površino 74,49 ha so po
metodi Piskernika (1977) prvi preučevali HOČE
VAR et al. (1985,1995) ter ga predstavili na dveh
fitocenoloških kartah (ibid.), posebej za njegov
preddinarski (HOČEVAR et al. 1985) in dinarski
del (HOČEVAR et al. 1995).
S štirimi, po srednjeevropski metodi (BRAUNBLANQUET 1964) narejenimi fitocenološkimi
popisi, sta pragozdne fitocenoze predstavila
ZUPANČIČ 1 PUNCER (1995) in nekatere
naskalne fitocenoze ACCETTO (1995).
Gozd.V 60 (2002) 10

Edina po srednjeevropski metodi izdelana
fitocenološka karta v metilu 1 : 10 000 paje nastala
v okviru Mednarodnega raziskovalnega tabora
(1993), vendar brez dokaznega fitocenološkega
gradiva.
V letu 1993 sem pričel s popisovanji gozdnega
rastja tudi sam. Najprej iz Jastne radovednosti, v
letu 1995 pa v okviru raziskovalne naloge ("Gozd"
V7-6600-0618-95, Biološka pestrost gozdnih
ekosistemov), za katero so namenili premalo
*prof. dr. M. A., univ. dipl. ing. gozd. Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot
83, 1001, Ljubljana, SI
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sredstev, da bi jo dokončal in še del teh so na
inštitutu, kjer sem bil zaposlen, porabih v druge
namene. Za nadaljevanje naloge pa niso imeli
posluha ne na takratnem Ministrstvu za znanost in
tehnologijo kot tudi ne na Ministrstvu za kmetijstvo
in gozdarstvo. Da opravljeno delo in vložena
sredstva ne bi izničili, sem nadaljeval s preučevanji
v svojem prostem času in z lastnimi sredstvi.
V nalogi sem želel preučiti gozdno rastlinje
gozdnega rezervata ter spremembe rastlinstva med
prvim popisom na sistematično izbranih in označenih
ploskvah v letih 1974do 1981 (HOČEVAR etal. 1985)
ter takratnimi, po skoraj dvajsetih letih izvedenimi
tlorističnirni popisovanji istih ploskev. Teh v prvih
dveh poskusih kJjub najdeni prvi in natančno označeni
ploskvi, izhodišču za ponovno najdbo lokacij ploskev,
geometer ru našel. v tretjem poskusu pa sem večino
ploskev našel le po zaslugi Ž. Accetta, takrat dijaka
Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, katere
sva na terenu tudi trajno označila. Denarno me je pri
tem podprl Zavod za gozdove Kočevje, Krajevna enota
Kočevska Reka po zaslugi takratnega vodje PE
Gozdarstvo Antona Križa, univ. dipl. ing. gozd., za
kar se mu zahvaljujem.
Žal sem za zdaj opravil le prvi del zastavljene
naloge, spoznavanje pragozdnega rastja, ki ga na
željo številnih raziskovalcev Oddelka za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Gozdarskega inštituta
Slovenije, študentov in gozda1jev v operativi, ki
opravljajo in sodelujejo pri raziskavah v pragozdnem rezervatu, v kar se da zgoščeni obliki
predstavljam v pričujočem prispevku.
Podrobnejši, s fitocenološkimi analitičnimi,
sinteznimi in primetjalnimi preglednicami podprt
opis pragozdnega rastlinja z vegetacijsko karto bom
objavil kasneje v obsežnejši razpravi .
Za tehnično
Urošu Kolarju.

pomoč

se zahvaljujem gospodu

2

DELOVNA METODA

2

METHOD OF INVESTIGATION

Pri popisovanju rastlinja sem uporabil standardno
srednjeevropsko metodo BRAUN-BLANQUETA
(1964), dopolnjeno s kasnejšimi dognanji (WESTHOFF 1 van der MAAREL 1973)
Gozdno rastje sem popisal na 112 krajih
pragozdnega rezervata. Deloma na že omenjenih
ploskvah prvih preučevalcev (HOČEVAR et al.
420
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1985), deloma v njihovi bližini ali drugod (lokacije
popisov so razvidne iz slike 1).
Veliko pestrost rastlinja in hkrati težavnost
uvrščanja fitocenoz v ta ali oni sjntakson porajajo
lega pragozda, ki je na prehodu iz preddinarskega
v dinarsko fitogeografsko območje (WRABER
1969, ZUPANČIČ et al. 1987), menjavanje apnene
in dolomitne podlage ter razvojne stopnje rastja v
njegovem najnižjem delu. HUFNAGL ( 1892)
namreč v oddelčnem opisu (22 a) omenja, da so
nižji del rezervata tedaj poraščali čisti bukovi
letvenjaki s posamičnim starejšim drevjem.
Najverjetneje je bil to razlog, da HUFNAGL (ibid.)
obravnavanega oddelka ni izločil iz gospodrujenja.
Uvrstil ga je namreč v gospodru·ski gozd, tako kot
za njim tudi drugi urejevalci gozdov. Zato navedba
raziskovalcev (HOČEVAR et al. 1985, s. 20) o
zaščiti rezervata leta 1885 ni točna. Vzrokov za tako
stanje HUFNAGL (1892) ni omenil nikjer. Ali je
šlo pri tem za naravno ujma ali za posek, najbrž ne
bomo izvedeli nikoli ? Tudi komaj še prepoznavne
sledi nekdanjih vlak, ki sem jih opazil na dveh
krajih v spodnjem strmem delu rezervata, na to ne
dajejo nedvoumnega odgovora.
Izolirano preučevanja rastja Krokarja brez
poznavanja njegove širše okolice, ki jo doslej
fitocenološko še ni preučil nihče, pa skupaj z zgoraj
omenjenimi okolnostmi lahko pripelje do zmotnih
zaključkov.

Zato sem fitocenološko popisal še fitocenoze v
njegovi bližnji in daljni okolici ter hkrati opazoval
tudi podobna strma hladna pobočja Krem pe, Boriča
in naravnega rezervata Gotenica. V bližnji okolici
"Krokarja" sem popisaljelova bukovja OmphalodoFagetum s. lat. na 9, v podolju med Bru·nikom in
Goteniškim Snežnikom javorova-bukovja Stellario
montanae-Fagetum (Zupančič 1969) Mar. et al.
1992 cicerbitetosum alpinae Accetto 1996 na 10,
čista visokogorska bukovja Ranunculo platanifoliiFagetum Mru·. et al. 1992 cicerbitetoswn alpinae
Accetto 1996 v okolici Goteniškega Snežnika to je
v naravnem rezervatu na 15,jelova bukovja v širšem
območju Borovške in Goteniške gore na 23 ter
jelova bukovja v Veliki gori na 6 krajih. Skupaj
sem nru·edil 54 fitocenoloških popisov. Ti so hkrati
s fitocenološkimi popisi Rajhenavskega Roga
(PUNCER et al. 1974) služili za primerjavo, v
katero sem vključil še nekatere sintaksone iz
sintezne preglednice S URINA (2001) in podatke
iz analitičnih preglednic čistih (ACCETTO 1973
GozdV 60 (2002) 1O
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Slika 1: Lokacije fitocenoloških popisov v pragozdnem rezervatu Krokar
Fig 1: LocaUties of phytocoenological releves of the virgin forest reserve Krokar
GozdV 60 (2002) 1O
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mscr., Ž. KOŠIR 1979, MARINČEK, PUNCER,
ZUPANČIČ 1983) in z gorskim javorom mešanih
bukovij (ZUPANČIČ 1967, 1969).
Pri urejanju številnih fitocenoloških popisov sem
si pomagal s postopki hierarhične klasifikacije
(PODANI 1993, 1994),pričemersejenajboljeizkazal
postopek minimalnega porasta vsote kvadratov
ostanka (MISSQ) ob sočasni uporabi mere različnosti
komplementa koeficienta "similarity ratio". To in
ordinacijsko metodo glavnih koordinat (PCoA) sem
uporabljal tako pri razvrščanju fitocenoloških popi sov
kot tudi pri primerjavah z drugimi sintaksoni. Popise,
ki so jih različni postopki hierarhične klasifikacije
združevali zelo različno in so po preverjanju njihove
floristične sestave na klasičen fitocenološki način,
kazali na prehodnost fitocenoz, nisem uvrstil v
fitocenološke tabele. Z njimi smo si pomagali le pri
prostorskem omejevanju sintaksonov.
Enostavno primerjavo floristične sestave
sintaksonov po Sorensenovem količniku (SORENSEN 1949) sem uporabil samo v primerih, ko so
pri rastlinskih vrstah v sinteznih preglednicah
navajali le razred stalnosti.
Poimenovanje cvetnic in praprotnic sem povzel
po delih MARTINČIČ et al.l999 ter pri mahovih
in lišajih po DOLL (1991) oziroma WIRTH (1991).
Pii fitosociološki pripadnosti vrst pa sem se oprl
na deli OBERDORFER (1979) in ELLENBERG
(1988) ter na analitične preglednice številnih naših
fitocenologov.
Pedoloških analiz nismo opravili.
Razlaga v nadaljevanju prispevka uporabljenih
okrajšav je po abecednem redu prikazana v
spodnjem pregledu:

Okrajšave (Abbreviations)
A
Adenostyletalia G. et J. Br-Bl. 1931
AF Aremonio-Fagion (Ht. 1938) Borhidi in Torek,
Podani. Borhidi 1989
AT Asplenietea trichomanis Br.-BI. in Meier et Br.-BI. 1934
F
Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928
FB Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943

Kočevskem

ML Mahovi in lišaji (Mosses and lichens)
O
PA

Ostale vrste (Other species)
Polysticho setiferi-Acerenion pseudoplatani Borhidi,

Kevey 1996
QF Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg 1937
SF Saxifrago rotundifolžae-Fagenion Mar. et al. 1993
V
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
Geološka podlaga (Parent material)
A Apnenec (Limestone)
D
Dolomit (Dolomite)
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SHORT ECOLOGICAL DESCRIPTION

Ekološka razmere pragozdnega rezervata so že
večkrat podrobno opisali (HOČEVAR et al. 1985,
1995, ZUPANČIČ 1 PUNCER 1995 in drugi),
deloma sem jo opisal v razdelku 2, da jo predstavljam le v zelo kratkem in zgoščenem opisu .
Rezervat Krokar leži na jugovzhodnem robu
Borovške gore v nadmorski višini 850 do 1180 m,
na stičišču vplivov submediteranskega, subpanonskega, pred dinarskega in dinarskega podnebja. V
njegovem višjem delu so pretežno razširjeni jurski
apnenci (SAVIC, DOZET 1985), v nižjem jurs~
dolomiti z lečami apnenca (ibid.) in ponekod tudi
roženca. Obsega vrhova Krokar (1119 m) in Cerk
(1190 m) ter planotast in vrtačast svet med njima,
na vzhodnem in jugovzhodnem delu pa strma
pobočja. Th lahko opazimo dva niza daljših in
krajših do največ 15 visokih astenij, ki jih na
izrazitem prelomu pobočja zaključuje najvišje,
imenovano Kameni zid. Pod in med ostenji ter v
dveh grapah je na manjših površinah razširjen tudi
droben in srednje debel grušč. Na južni strani pa se
končuje na robu prepadnih kolpsldh astenij.

4

IZLEDKI RAZISKAVE
IN RAZPRAVA

4

RESULTS OF INVESTIGATION
AND DISCUSSION

Pragozdne fitocenoze rezervata smo uvrstili v
naslednje sintaksone (glej sliko 2):

Omphalodo-Fagetum
(Treg.l957, corr. Puncer 1980) Mar. et al. 1993 var. geogr. Calamintha
grandiflora Surina 1991, subvar. geogr. Campanu!a justini0110
subvar. geogr. nov. forma Adenostyles glabra forma nov.
- ·hacquetietosJAm subass. nov.- 9 popisov
- galietosum odorati subass. nov. - 7 popisov
- aceretosum subass. nov.- 10 popisov
422
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Sl ika 2 : Hierarhično kopičenje popisov pragozdnega rezervata Krokar (MISSQ, similarity ratio). Razlaga okrajšav sintaksonov na strani 422.

Fig. 2: Hierarchical clu.ftering of re leve s of the virgin forest reserve Krokar (MISSQ - simifarity ratio). Expfanation of abbreviations of syntaxa on page 422.
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(OFacg)
(OFacl)
(OFra)

- var. Galium odoratum var. nov. - 6 popisov
- var. Lunaria redi viva var. nov. - 4 popisi
- ranunculetosum platanifolii subass. nov. - 8 popisov
- mercurialetosum subass. nov.- 9 popisov
- festucetosum altissimae subass. nov. - 6 popisov
- clematidetosum subass. nov.- 6 popisov
- homogynetoswn nom. prov. fagosum 5 popisov

(OFme)
(OFfe)

(OFcl)
(OF ho)

Arunco-Fagetum

Ž. Košir 1962 forma Ranunculus platanifolius (Ž. Košir 1979) forma nov. 8 popisov

(AFr)

Lamio orvalae-Fagetwn
(Ht. 1938) Borhidi in Tarok, Podani, Borhidi 1989, var. geogr. Demaria polyphyllos
Ž. Košir 1962 forma Polygonatwn verticillatwn forma nov. - 23 popisov
- isopyretosum thalictroidis subass. nov.- 8 popisov
- mercurialetosum pere1mis subass. nov.- 7 popisov
- aceretosum pseudoplatani subass. nov.- 8 popisov

(LFis)
(LFme)
(LFac)

(LF)

Stellario montanae-Fagetum
(Zupančič 1969) Mar. et al. 1992 lunarietoswn redivivae subass. nov. - 10 popisov
var. Mercurialis perennis var.nov. - 3 popisi
var. Allium ursinum var. nov.- 7 popisov

(SPI)
(SFm)
(SFa)

Allio victorialis-Fagetum
(Tomažič 1958) ass. nov. caricetosum pilosae (Tomažič 1958 nom.
nud.) subass. nov. var. Erythroniwn dens-canis var. nov.- 8 popisov

4. 1 Omphalodo-Fagetum (Treg. 1957,
corr. Puncer 1980) Mar. et al. 1993
var. geogr .Calamintha grandiflora
subvar. geogr. Campanula
justiniana subvar. geogr. nov.
forma Adenostyles glabra
forma nov.
Z oprede1itvijo jelovih bukovij našega dinarskega
gorstva v preteklem letu (SURINA 2001) so prišli
do novih spoznanj, s katerimi pa se v celoti ne
strinjam. Med njimi se mi zdi najbolj sporna
izločitev geografske variante Calamintha grandiflora (ibid.), s katero smo v že izločeni makroasociaciji Omphalodo-Fagetum s. lat, dobili še eno,
po njej imenovano makroasociacijo. Hkrati pa je
že značilnica jelovo bukovih gozdov, po razšiijenosti v jelovo-bukovih gozdovih pa celo širša
vrsta od vrste Omphalodes verna (glej sintezno
preglednica PUNCER 1980, tab. 2 in SURINA
2001, s. 34),.ki opredeljuje vsa našajelova bukovja.
Ni naključje, da je te gozdove pri prvi opredelitvi
Tomažič poimenoval Calamintho grandiflorae424

(AlF)

Fagetum (Tomažič 1958 nom. nud., V: ZUPANČIČ

2002).
Nisem pristaš dolgih fitogeografskih opredeljevanj in menim, da bi se že zdavnaj morali
posloviti od makroasociacije Omphalodo-Fagetum
s. lat. ter jo razčleniti na več samostojnih asociacij
(sedanjih geografskih variant).
Kljub gornjim pomislekom začasno prevzemam
sedanjo opredelitev, saj za drugačno v tej objavi ni
dovolj prostora in podatkov.
Dovolj pa je podatkov in dokazov za podrobnejšo, ne samo geografsko temveč hkrati tudi
ekološko členitev jelovo bukovih gozdov na
Kočevskem, ki jo vidim v izločitvi nove geografske
subvariante Campanula justiniana subvar. geogr.
nov., ki bi povezovala zahodni del Kočevsko
ribniškega območja in območje Notranjskega
Snežnika. To bi nadalje členili na višinski obliki:
forma Adenostyles glabra forma nov. in forma
Daphne laureola forma nov.
Prvi namig na to smo dobili že s primerjavo
pragozdnih fitocenoz Krokarja in Rajhenavskega
GozdV 60 (2002) 1O
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Roga (PUNCER, WOJTERSKI, ZUPANČIČ 1974)
s postopki kopičenja in razvrščanja (dendrograma
in diagrama dvorazsežne ordinacije zaradi dolžine
ne prilagam, na vpogled je pri avtorju prispevka).
Ti so namreč popise z roškega pragozda uvrstili v
povsem samostojno skupino in le v enem samem
primeru se popisa z roškega in krokarskega
pragozda (subasociacijafestucetoswn) pojavljata v
istem šopu.
Razlogi za izločitev nove geografske podenote
so v prvi vrsti tokratna fitocenološka preučevanja
jelovo-bukovih gozdov v zahodnem delu Kočevske
(glej delno sintezno preglednica 1 in dendrogram
v sliki 3).
Pokazala so, da ta prostor fitogeografsko in
ekološko najbolje označujeta vrsti Campanula

?:
~

E
11>
IJ)

Cl

J.

Sli ka 3: Dendrogram jelovih bukovij Kočevske, Notranjskega Snežnika, Hrušice, Ravnika, Nanosa in Blegoša
(metoda MISSQ, similarjty ratio). Številke se nanašajo na
sintaksone v sintezni vegetacijski preglednici l.

Fig . 3: Dendrogram of fir-heech forests of Kočevsko,
Notranjski Snežnik, Hrušica, Ravnik, Nanos and Blegoš
(method MISSQ, similarity ratio). The numbers refer to
syntaxa of the synoptic vegetation table l.
GozdV 60 (2002) 10
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justiniana in samonikla smreka, ki jo vrednotimo
kot Picea abies ssp. obovata (ŠERCELJ, CULIBERG 1995), in jih v vzhodnem delu Kočevske
nismo opazili. Prva je razširjena predvsem v
zahodnem delu Kočevske in Notranjskem Snežniku
(ACCETTO 1994), druga prav tako na Kočevskem
(HUFNAGL 1892, ACCETTO 1993 a, b, 1995, v:
ZUPANČIČ et al.,1995 s.162-163) in deloma
Notranjskem Snežniku (fitocenološki popisi v
Jatah, vrh Pekla, Accetto 1997). Najbolj pogosti sta
tu v smrečjih in bolj skalnatih jelovo-bukovih
gozdovih (ACCETTO 1993 a, b, 1994,1995, v:
ZUPANČIČ et al., 1995 s.162-163). Ne nazadnje
izločitev nove geografske subvariante podpira tudi
zadnja fitogeografska členitev Slovenije, ki ločuje
roški od goteniško-mokrškega distrikta (ZUPANČIČ, ŽAGAR 1995).
Vrsta Dentaria polyphyllos, razlikovalnica
geografske podvariante Dentaria polyphyllos
(ZUPANČIČ 1 PUNCER 1995, v: SURINA 2001),
se resnično v nekaj primerkih pojavlja tudi v
zahodnem delu Kočevske (Stojna- PUNCER 1980,
tab. 1, 3, 4, 6, podolje severozahodno od Cerka, n.
viš. 1050 m, leg. et det. 24. 7. 1996, kjer sem opazil
tudi primerek vrste D. pentaphyllos, podolje
jugovzhodno od Goteniškega Snežnika, n. viš, 1200
m, leg. et det. 24. 6. 1996 in podolje vzhodno od
Moža, n. viš. 1040 m, leg. et det. 25. 6. 1966). V
zadnjih treh omenjenih krajih pa le še v posebnih
ekoloških razmerah, kjer so apnencem primešani
roženci.
Količinsko obilneje jo dobimo na zahodnem
Kočevskem le v čistih bukovjih Lamio orvalaeFagetum s. lat. na Boriču (0454/4, n. viš. 915 m,
vse lege. Leg. et det. 17. 5. 1990).
Še redkejša v jelovih bukovjih je druga razlikovalnica omenjene geografske podvariante, vrsta
Dentaria trifolia, ki jo v Kočevskem Rogu omenja
ACCETIO ( 1978, s. 110) in v pog01ju Stojne na
treh krajih PUNCER (1980, tab.4). To smo za zdaj
v zahodnem delu Kočevske opazili le še na enem
kraju, v podolju severozahodno od Cerka ( 1190 m),
to je v oddelkih št. 77 in 66 g. e. Ravne (0454/2, n.
viš. 1050 m, leg. & det. 29 . 7. 1996), kjer so na
površini nekaj hektarov razširjene fitocenoze, po
njej imenovane subasociacije Omphalodo-Fagetum
forma Adenostyles glabra dentarietoswn trifoliae.
Ker sta v pogorju Stojne navzoči tudi vrsti
Campanula justiniana (ACCETTO 1995, s. 315)
in Picea abies ssp. obovata (fitocenološki popisi:
42G
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Preglednica l : Delna sintezna vegetacijska preglednica: Jelova bukovja Kočevske, Notranjskega Snežnika, Hrušice,
Ravnika, Nanosa in Blegoša
Tohle 1: Portia{ synoptic vegetation table: Je lova bukovja Kočevske, Notranjskega Snežnika, Hrušice, Ravnika. Nanos
and Blegoš
llstevilke-~iJitaksonov

2

4

r-- (Numbers ofsynraxa)

7

9

10

11

12

wmw~m1ti1~J1mmw.~;1mta:@~~~Jr@~+~:t@ij
~

~
bo

"'
~

~
o

"'

{l
Sintakson (Symax on)

~

l:

~

~

~

~

~

~

~

§

.g_

~

~
~

~

{l

~

oj

<:>
1::

.,

"'
a"
'..":l

"'.;l

(l)

"'
.-E

~

"'

~

o o
....

-i

al
~

~

.:..:

~

~.::

-~

o
o

e

~
.:..:

~

]

o

~

.i

oi

"'
~

~

o

o

i

.:..:

~
či5

tli

·j

:.;;;

~
.-;

il

8.::

]

~
.s
"'

~

o

6

<li

ci

;::

~

E

iil
='

~

~.::

]

"'ti

tt
E

!:=..

·fš

o

..

-~

~

~

~

tli

~

:>

e

~

-3
";<
o

-;;,;

!'<.

VJrea)

.,

"'
.-E

:8

8
.;

='
~

:>

"""
..,

~

o
~

~

E

oj

~

~

""8"' ""§ ""§ ""8 ""'o
..s ..s ..s <Z
'.,::l

Območje

6

o

."§E

o
§""
!:=..

<

o

Ol)

~

"

~

'"'o

~

~

~

..

"

] ~

05

~o
g
::1

]

""'<

<

,g
~

o:d

c:
:.;;;

J,<.,

""~

""'<

"'o
~

z

~

"'""~
vo

~Cl

0\

~

oo'

r-~

<rl

N

N

o

o

o

N

N

N

~

~g

~

o

Avtorji (Authon)

~
o

o

~

~

N

o

~

0\

o

N

o

'il

~

~

0\

~

8c::

:>

o

t:

.o

$

~

o.

o

oo

0\

".::u

~

~

o
'g

~
oo
r-~

-;a
~

...:

oo

..

~
o
"'~

",.;

::s

o~

~

o.

N

o'll
~

~
ci)

;;

~

<>'li

ti
El
~

C\

~

....

i

j

~E
o

!"'-

.."

~

~

~

~
N•
\0

~

~

~
Stcvilo po piso\' (Nmb . of releves)

GO

14

--- - -6

60

101

61

6

32

15

341

Značilne in razlikovalne vrste asociacije Omhalodo-Fagetum (Treg. 1957 'orr. Puncer 1980) Mar. et al. 1993
(Charact. and diff. sp. of ass.)
!
!

VP Ab1es alba

/IF Cardamme crifo/ia

Al
B

63
20

100

c
c

36
88
73
46
30

93
100

AF' 9!''phalodes verna
AF. Calamintha grandiflora
AF !Aremoma agrzmonoide!!

- ·- ·-

86
50
57

100
22

78
89
78
44
56

)00
33
67
67
50
33
83

100
40
93

!OO
100
67

88
32
60

67
67
67
!OO

69

!OO
86
78
86
94
73
91

73

90
93
97
82
93

!OO
17
33
100
!OO
50
50

100
88
81
88
94

82

50

97
70

72
81

93
47
47
!OO
!OO
53
47

97
76
65
85
18
85
82

72

53

85

Razlikovalna vrsta geografske variante Calamintha gnmdiflora

(Diff sp.ofgegr. var.)
AF Calamintha grandijlora
-

~!ikovalni

(Diff sp. ofgegr. subvar)
Campanu/a )Ustiniana
P1cea abies ssp. obovata
Razlikov~lne

46

so

44

33

60

67

vrsti geografske subvariante Campanula justiniana subvar. nov.
1

13
Al
B

7
71
43

Il

33
17
17

1
1

vrste višinske oblike Adenostyles glabra

(Drff. sp. of a/titude forma)

426
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liP Adenostyles glabra
Polygonatum verricillarum
lA Ranunculus p/atamfolius
VP Luzula sylva/Jca ssp. sylvacica
A

SF Saxiji-aga rowndifolia
SP Cicerbita alpina

c

-

Il
66
14
30
23

93
71
43
87
7
21

89

100
67

22

67

Il

17

67

12

2
8
2
2

33
33

10
17

8

Kočevskem

6

83
100
67

18
1

7

so

7

6
9
3

17

1

Razlikovalni vrsti geografske subvariante Dentaria polypbyllos
Zupančič, Puncer 1995 cx Surina 2001
(Diff sp. of geogr. sulwar.)
Dentaria polyphylla
Dencaria mfolia

22
33

Stojna, odd. 82 c, Accetto 16. 8. 1994), razlikovalnici nove geografske subvariante, je očitno,
da gre že za stično območje obeh geografskih
podenot. Medtem ko je v Borovški gori in Goteniški
gori vrsta Dentaria polyphyllos le še floristična
redkost, tako kot vrsta Campanula justiniana v
jelovih bukovjih Male gore, v Veliki gori in na
Notranjskem Snežniku pa ju za zdaj niso opazili,
sta vrsti Campanula justiniana in Picea abies s sp.
obovata na zahodnem Kočevskem in Notranjskem
Snežniku že pogosti spremljevalki srmečij in jelovo
bukovih gozdov.
Iz delne sintezne preglednice 1 in dendrograma
v sliki 3 je hkrati razvidno, da novo geografsko
subvarianto Campanula justiniana glede na
ekološke razlike, ki močno odsevajo v njihovi
floristični sestavi, lahko členimo na dve višinski
obliki . Forma Adenostyles glabra forma nov., katere
razlikovalnice so zraven omenjene vrste še
Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Cicerbita alpina, Luzula sylvatica ssp .
sylvatica in Saxifraga rotundifolia, to je vrste reda
visokih steblik Adenostyletalia, ki imajo v
primerjavi s sintaksoni nižjih leg tudi precej večjo
stalnost oziroma v njih manjkajo. To višinsko obliko
ločuje še odsotnost vrste Daphne laureola, po kateri
bi, sodeč po vegetacijskih preglednicah PUNCER
1980, lahko označili obliko nižjih leg - forma
Daplzne Laureola forma nov. (holotip je popis št.

13 v tabeli št. 6, PUNCER 1980, lectotypus hoc
Joco) ter odsotnost toploljubnih vrst reda puhavčevih gozdov Quercetalia pubescentis s. lat. kot tudi
drugih sintaksonomskih skupin.
Ker se vrsta Adenostyles glabra pojavlja v treh
nižjih enotah tudi v rezervatu "Krokar" (-festucetosum, -homogynetosum in -clematidetosum), še
obilneje pa v njegovi širši okolici v fitocenozah
subasociacij -omphalodetosum, -mercurialetosum,
-hacquetietosum, -neckeretosum, -homogynetosum,
ne more biti več razlikovalnica fitocenoz subGozdV 60 (2002) 1O
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asociacije-adenostyletosum, ki jo je izločil
PUNCER (1980). Po novih preučevanjih je vrsta
Adenostyles glabra lahko le razlikovalnica na
višjem nivoju, to je višinske oblike.
Holotip geografske subvariante OmphalodoFagetum (Treg. 1957, corr. Puncer 1980) Mar. et al.
1993 var. geogr. Calanzintha grandiflora Surina 2001
subvar. geogr. Campanukz justiniana subvar. geogr.
nov. je popis št. 1 in višinske oblike forma Adenostyks
glahra forma nov. popis št. 2 v preglednici št 2.
V okviru tako opredeljene geografske podvariante in forme Adenostyles glabra smo s
pomočjo postopkov hierarhične klasifikacije (slika
2) in ordinacije izločili osem, v naslednjih
podrazdelkih kratko opisanih subasociacij.
4.1.1 Omphalodo-Fagetum hacquetietosum
subass. nov.
Fitocenoze obravnavane subasociacije se v
rezervatu pojavljajo le na treh ločenih krajih ob
njegovi zahodni meji na dolomitni podlagi. Zaradi
manjšega števila popisov smo v analitično
fitocenološko preglednica uvrstili popise še šestih
fitocenoz iz sosednjih oddelkov (št. 78, 79), ki so
bili sekani prvič šele po drugi svetovni vojni . Za
razlikovalnice smo izbrali vrste Hacquetia
epipactis, Helleborus niger in Laserpitium crapfii,
ki imajo v njej največjo stalnost in so hkrati kazalke
dolomitne podlage. Holotip subasociacije je popis
št. 3 v preglednici 2.
4. l. 2 Omphalodo-Fagetum galietosum odorati
subass. nov. (slika 4).
Srednje in manjše površine fitocenoz te asociacije
lahko opazimo na zaravnicah, blago in le izjemoma
bolj nagnjenih pobočjih in plitvih vrtačah v višjem
delu rezervata na apneni podlagi. Za razlikovalnice
smo izbrali vrste Galium odoratum, Sanicula
europaea in Veronica montana, ki kažejo na globlja
sveža tj ava pokarbonatna tla. Obličja z vrsto Alliwn
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Kočevskem

času (Omplwlodo-Fagetum galietosum odorati association).
Fig. 4: Two beech trees in the virgin forest reserve Krokar in autumn (Omphalodo-Fagetum galietosum odorati association>.

Slika 4: Bukvi v pragozdu Krokar v jesenskem

ursinum na rastišču te enote so pogostejša v
vzhodnem delu rezervata. Holotip subasociacije
je popis št. 4 v preglednici 2.

Holotip subasociacije in hkrati variante Lunaria
redi viva var. nov. je popis št. 6 in variante Galium
odoratum var. nov. popis št. 5 v preglednici 2.

4.1.3 Omplzalodo-Fagetum aceretosum subass. nov.

4. 1. 4 Omphalodo-Fagetum ranwzculetosum
platanifolii subass. nov.

var. Galium odoratwn var. nov.
var. Lunaria rediviva var. nov.
Vlažnejše fitocenoze te subasociacije, katere
razlikovalnice so vrste Acer pseudoplatanus,
Dryopteris .filix-mas, Athyrium .filix-Jemina,
Stellaria montana, Polystichum aculeatum,
Phylliris -scolopendrium in Chrysosplenium
altemifolium, lahko opazimo na dveh tipih rastišč.
V globljih neskalnatih vrtačah in ozkih manjših
podoljih , to je varianta Galium odoratum var. nov.
ter na zelo skalnatih hladnih pobočjih in robovih
vrtač var. Lunaria redi viva, katere ekološke razmere
kažeta poleg nje, še drugi dve razlikovalnici variante
Adoxa moschatellina in Dryopteris carthusiana.
Varianta Galiwn odoratwn kaže na singenetsko vez
s fitocenozatni subasociacije- galietosum odorati.
428

Po kombinaciji razlikovalnic, med katere smo
uvrstili vrste Leucojum vernwn, Petasites albus, ki
ponekod gradi tudi obličja, Ranunculus platanzfolius, Heracleum sphondylium ter Aruncus
dioicus, lahko fitocenoze te subasociacije štejemo
med vegetacijske posebnosti pragozdnega rezervata. Razširjene so na zelo strmih skalnatih
pobočjih v vzhodnem delu pragozda, kjer je jelka
v drevesni plasti razmeroma redka. Holotip
subasociacije je popis št. 7 v preglednici 2.
4. l. 5 Omphalodo-Fagetum mercurialetoswn
perennis subass. nov.
Fitocenoze subasociacije z razlikovalnicama
Mercurialis perennis in Cyclamen purpurascens so
GozdV 60 (2002) 1O
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razširjene na strmih toplih pobočjih, izravnanih
grebenih in sedlih, presutih z drobnejšim kamenjem
na plitvih 1javih rendzinah . Holotip subasociacije
je popis št. 8 v preglednici 2.
4.1. 6 Omphalodo-Fagetum festucetosum
altissimae subass. nov.
Združbe te subasociacije so razši1jene pretežno na
bolj ali manj strmih terasastih in skalnatejših
pobočjih na toplejših legah. Najbolje jih floristično
označuje razlikovalnica Festuca a!tissima, ki jim
zaradi večjega zastiranja daje tudi značilen zunanji
videz. To je hkrati tudi rastiščna enota kjer dosega
jelka največje srednje zastiranje (4042) v pragozdnem rezervatu . V okviru kartirane subasociacije
so ponekod na manjših površinah, ki jih prostorsko
nismo mogli omejiti, razširjene tudi fitocenoze
subasociacije Omphalodo-Fagerwn neckeretosum
crispae. Holotip subasociacije je popis št. 9 v

Kočevskem

V podobnih ekoloških razmerah je fitocenoze,
vendar z jelko v zgornji drevesni plasti, opisal
TREGUBOV (1957, tab . 7) v hladnih legah na
Notranjskem Snežniku (Abieti-Fagetum homogynetoswn) . Med razlikovalnice suhasociacije je
uvrstil vrste Homogyne sylvestris , A splenium
trichomanes, A . viride, Valeriana tripteris,
Saxifraga rotundifolia, Veronica urticf;folia in
Polystichum aculeatwn.
Vse te so količinsko manj obilno navzoče tudi v
tej provizorično opredeljeni enoti, z večjo zastrtos~jo
pa tudi v subasociaciji -clematidetosum. Sklepamo

preglednici 2.
4. l. 7 Omphalodo-Fagetum clematidetosum
alpinae subass. nov.
Floristično zanimive, na zelo majhnih površinah pa
le na izredno strmih grebenih, terasatih strmih
ostenjih in njihovih robovih · v Kamenem zidu
razši1jene fitocenoze, označujejo razlikovalnice
Clematis alpina, Campanula jusriniana in
Saxifraga paniculata . Posebnosti subasociacije sta
še najštevilčnejši skupini vrst razredov VaccinioPiceetea s. lat., z največjo stalnostjo vrste
Adenostyles glabra in posamično primesjo
samonikle smreke ter razreda Asplenietea
trichomanis s. lat. Floristična sestava subasociacije
že nakazuje singenetsko vez s smrečji ( Campanulo
justinianae-Piceerum nom. prav.), razširjenimi v
podobnih skrajnih rastiščnih razmerah na Kočevsko-ribniškem območju (ACCETTO 1998 a, s.

165). Holotip subasociacije je popis št. 10 v
preglednici 2.

4.1. 8 Omphalodo-Fagetum homogynetosum
nom. prov. fagosum

Slika 5: Glive, pomembna sestavina pragozda - žvepleni
}epoluknjičar Laetiporus sulphureus (Bull.ex Fr.) Murr.
(det. mag. D. Jurc).
Fig. 5: Fungi. important component of the virgin forest.
Laetiporus .w/phureus (Bul!. :F1:) Murr.( del. mag. D. Jurc).

lahko, da gre v našem ptimeru za fazo v razvoju
jelovega bukovja, ki ga za zdaj v pragozdnem
rezervatu ni mogoče dokončno opredeliti.
Preostanejo nam le fitocenološka popisovanja
v okoliških gozdovih, kjer so razšitjena podobna
jelova bukovja z gozdnim planinščkom, fitocenoze
subasociacije -homogynetosum pa smo že
prostorsko omejevali v novomeškem delu Kočev
skega Roga (ACCETTO 1973. elaborat). PUNCER
( 1980) podobnih fitocenoz v tedanjem Kočevskem
gozdnogospodarskem območju ni opazil.

Posebnost fitocenoz provizorično opredeljene
subasociacije -homogynetosum, ki jih vsi postopki
hierarhične klasifikacije in ordinacije uvrščajo v
ločen šop v okviru najbolj skalnatih sintaksonov
(slika 2), je popolna odsotnost jelke v zgornji
drevesni plasti.
GozdV 60 (2002) 1O
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Preglednica 2: Holotipi geografske subvariante Campanula justiniana, višinske oblike
Adenostyles glabra in subasociacij jelovih bukovij v rezervatu Krokru·

Table 2: Holotyps ofCampanulajustiniana geogr. subvar., Adenostyles glabra altitude
forma and fir-beechforest subassociations of the l'irgin forest reserve Krokar
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Stcvilka popisa (Nwnber of re/eve)
,številka lokacije popisov (Slika 1)
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Orthodtcranunl monlanum
Rhtzomnium punctatum
Fissidens cristatus
Lobaria pulmonaria
Peltigera /eucophlebia
SchJStidium appocarpum
in drugi (and others)

+

6
2
8
1

7

8

9

10

1

3
4
+
+

2

5

+

+

+

1

o
+

1

+
+
+

+
+

2

+

1

+
+
+

B

c
c

+
+
1

+

+
+

+

+

+

1-

+
+

B

c

+

1

+

B

1
1
1

c

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+ + +
+
+ +
+
+

1

+

+
+

2

+

Njegova predvidevanja so potrdile tokratne
fitocenološke analize. Z vednostjo dr. Ž. Koširja
in na osnovi 8 fitocenoloških popisov jo
utemeljujem v tem prispevku. Razlikovalnici sta
visokogorski vrsti Rammculus platanifolius in
Polygonatum verticillatum. Holotip te višinske
oblike osnovne asociacije Arunco-Fagetum Ž .
Košir 1962 forma Ranunculus platan~folius (Ž.
Košir 1979) forma nov. je spodnji fitocenološki
popis, ki je hkrati tudi holotip variante Scopolia
carniolica var. nov.

+
+
+

2

1

2

1

2

+
+
+

+
+

+

+

Na višinsko obliko asociacije Arunco-Fagetum var.
Ranunculus platanifolius (Ž. Košir 1979 nom. nud.)
(slika 5), je opozoril že Ž. KOŠIR (1979), vendar
jo ni predstavil s fitocenološko preglednica.

+
+
1

+
+

+

L
L

+

+

+

4. 2 Arunco-Fagetum forma Ranuculus
platanifolius forma. nov.
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Krokar, lokacija popisa št. 95 (slikal), nm. v.
1000 m, lega NE, nagib 38 ", skalnatost 50 %,
dolomit, površina 400 m 2, največji premer 45 cm,
največja višina 28 m, 21. 5. 2000;
A (80 % ): Fagus sylvatica 4, Acer pseudoplatanus 2; B (1 %):Fagus sylvatica +, Acer
pseudoplatanus +, Ulmus scabra +, Abies alba+,
Sorbus aucuparia +, Corylus ave !lana+; C (80 % ):
značilnice- Aruncus dioicus 2, Laserpitium krapfii
+, Helleborus niger +; razlikovalnice ass. Mercurialis perennis 1, Dentaria enneaphyllos +,
Phyteuma ovatum. +, Prenanthes purpurea +,
Cardamine trifolia +; razlikovalnice višinske
oblike- Rammculus platanifolius l, Polygonatwn
verticillatwn 1; razlikovalnica variante - Scopolia
carniolica 1; AF - Jsopyrum thalictroides 1,
Lamium orvala 1, Cyclamen purpurascerzs +,
Euphorbia carniolica +, Vicia oroboides +; ~:
433

~1

Accetto, M.: Pragozdno rastl inje rezervata Krokar na Kočevskem

Dryopteris fi/ix-mas 2, Pol.vstichum aculeatum 1,
Senecio fuchsii 1, Actaea spicata +, Arum
maculatum +, Dentaria bulb~fera +, Fagus sylvarica
+, Galeobdolon flavidum +, Galium odoratwn +.
Lunaria rediviva +, Myce!is muralis +, Paris
quadr~folia +, Polygonatum multiflorurn +,
Pu!monaria ojficinalis +, Salvia glutinosa +,
Scrophularia nodosa +, Ulrnus glabra +; QF Scilla bifolia +; VP - Maianthemwn bifolium +,
Veroni ca urticifolia +; A - Veratrum album 1,
Doronicwn austriacum +, Petasires albus +, Rubus
idaeus +, Thalictrum aquilegifoliwn +; AT Asplenium rrichomanes +, Cystopteris fragilis +;
O - Digitalis grandiflora +; ML: Ctenidium
molluscum +, Homalothecium sericeum +, Jsothecium myurum +, Plagiochila asplenioides +,
Neckera crispa +, Orthodicranum. montanum +.
Na Krokarju združbe te višinske oblike poraščajo najbolj strma hladna z drobnim kamenjem
presula proti vzhodu in severovzhodu odprta
pobočja pod ostenji.
Nova višinska oblika bukovja s kresničevjem se
v podobnih ekoloških razmerah na Kočevskem
pojavlja še ponekod na pobočjih Krempe in v
naravnem rezervatu Gotenica, kjer se omenjenim
razlikovalnicam pridružuje še vrsta Adenostyles
glabra. Opazili pa smo jo že v Kočevskem Rogu
leta 1973 ter z enim fitocenološkim popisom
predstavili v Elaboratu gozdnih združb. g. e.
Črmošnjice (ACCEITO 1973, s. 61-63).

4. 3 Lamio orvalae-Fagetum forma
Polygonatum verticillatum forma
nov.
V okviru asociacije Lanr.iwn orvalae-Fagetum s.
lat. se na K.rokarju pojavlja višinska oblika le-te.
Razlikovalnici višinske oblike (forme) sta
visokogorski vrsti Polygonatum verticillatum in
Ranunculus platanifolius. Prva se v njej pojavlja z
večjo (IV), druga z najmanjšo stal nostjo (I), v doslej
opisanih gorskih bukovjih pa največkrat manjkata
(KOŠIR 1962, 1979, MARINČEK et al. 1983) ali
sta zelo redki . To višinsko obliko razlikuje od
drugih gorskih bukovij tudi številčnejša skupina vrst
reda visokih steblik Adenostyletalia s. lat.
V raziskovanem rezervatu je to asociacija z
največjim deležem vrst zveze Aremonio-Fagion in
reda Fagetalia sylvaticae ter najmanjšim deležem
vrst reda Vaccinio-Piceeralia s. lat Prav slednje so
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Slika 6: Obličja z vrsto Aflium ursinum so na Krok<uju
zelo pogosta.

Fig. 6: Facie.1· with Allium ursinum species in the virgin
forest reserve Krokar are very common.

po Puncerjevem mnenju (PUNCER-1980) odločilne
pri ločevanju čistih od jelovo-bukovih gozdov.
Obravnavano višinsko obliko omenjamo že v
elaboratu gozdnih združb (ACCETTO 1973).
Višinsko obliko fitocenoz asociacije Lamio
orvalae-Fagetwnforma Polygonatum verticillatum,
katere holotip je popis št. 1 v preglednici št. 3,
členimo v tri subasociacije:
- isopyretosum thalictroidis subass. nov. z
razlikova1nicami Jsopyrum thalictroides, Cardamine trifolia, Petasites albus (holotip suhasociacije je popis št. 2 v preglednici št. 3) in
variantama Leucojwn vernwn var. nov. (holotip je
popis št. 2 v preglednici št. 3) in Omphalodes
verna var. nov. (holotip je popis št. 3 v preglednici
št. 3), ki porašča blago nagnjena pobočja, širše
vleknine in plitve vrtače;
- mercurialetosum perennis subass . nov. z
razlikovalnicama Mercurialis perennis in Scilla
bifolia, (holotip subasociacije je popis št.3 v
preglednici št. 3), ki jo lahko opazimo na grebenih
in zmerno strmih pobočjih s plitvimi tlemi in oceretosum pseudoplatani subass. nov. z razliGozdV 60 (2002) 1O
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PrcgleJ ni ca 3: Holotipi višinske oblike ~sociacije Lamio orvalae-Fagetum (HL 1938) Borhidi in Tarok, Podani , Borhidi
1989 var. geogr. Dentaria polyphyllos Z. Košir 1962 forma Polygonatum verticillatum forma nov (l) in subasociacij
isopyretosum subass. nov (l) var. Leucojum vernum var. nov(!), var. Omphalodes vema var. nov (2), mercurialetosum
su bass. nov (3) in aceretosum subass. nov (4)
Tabl e 3: Hofotypes of altitude forms, subassociation and variants
številka popisa (Nmb. of re/eve)
številka lokacije popisov
(Number of Jocation of releves)

ltl213l41
6 4 7 8
6 2 9 7

Datum popisa (Date of taking re/eve)
Dan (Day)
Mesec (Month)
Leto (Year)

1 4 2 2
7
5 S
7 6 7 S
9 O9 O

6 o6 o
4 4 4 4

Površina popisne ploskve v m2
(Re/eve area in m2)

oooo
oooo

Nadmorska višina v 10 m
(Aititude in JO m)

Razlikovalnl vrsti subas.
(Diff. sp. of subass.)
Mercurialis perennis
QF Selila bifolia
Razlikovalne vrste subas.
(Diff. sp. of subass.)
F Acer pseudoplatanus

Lega (Aspect)

o9
7

S S S E
ES E

E

Nagib v stopinjah
(Slope in degrees)
Skalnatost (Stoniness in %)

3 1 2 3
o5 s s
so1 2

o
Matična podlaga (Parent
material)
Pokrov nost v % Tree layer
(Coverin %)

o

DODA
1 1 1 9

oooo
ooo
s 4

Shrub layer

o

s51s
oooo

Herb layer

AF Scopolia carniolica
F Polystichum acu/eatum
Fraxinus excelsior
Razlikovalnica za facles
(Diff. sp. of fac.)
F Allium ursinum
AF Euphorbia carnio/ica
Vic/a oroboides
Hacquetia epipactis
Calamintha grandiflora
Aremonia agrlmonloides
F Senedo fuchsii
Mercuria/is perennis
Prenanthes purpurea
Ga!ium odoratum
Acer pseudoplatanus

o
Največji

premer v cm
(Max. Diameter in cm)
Največja višina v m
(Max. height in m)
Značilne vrste asociacije
(Charact. sp. of ass. )
Fagus sylvatica

B 7 S 4

oooo
2 2 2 2
7 9 8 9

Al S 5 5 3
A2
B 1

c
AF Dentaria enneaphy//os
AF Lamium orvala

+ 1

+ + + +
+ + + +

AF
AF
A

F
AF

F

Polygonatum vertid/latum
Ranuncu/us platanifolius
Razlikovalne vrste subas.
(Diff. sp. of subass.)
Isopyrum thalldroides
Cardamine trifolia
Petasites albus
Razlikovalnlci variante
(Diff. sp. of var.)
Leucojum vemum
Omphalodes verna
Ranuncu/us /anuginosus
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Ga/eobdo/on fiavidum
UJ/um martagom
Symphytum tuberosum
Dryopteris fi/ix-mas
Dentarla bulb1fera
Paris quadrifolia
Polygonatum multifiorum
Arum maCJ.J!atum
Salvia glutinosa
Ulmus g/abra

c[;]:

c 3 2@]1
++++
++
+ +
+ r +
r
+ 2 1 2
1 + 3 3
+ + + +
+ 1 1 2
Al
3
B +
+
c
+ ++

+

+ 1 ++

8

c

+ + 2 2

Razlikovalni vrsti višinske
oblike
(Diff. sp. of a/titude form)
A
A

~+

1 1 9
1 1

o3

F

1 +f313

Hordelymus europaeus
Garex sylvatJca
Lonicera a/p/gena
Actaea spicata
Euphorbia amygdaloides
Daphne mezereum
Mycelis mura/is
Pulmonaria offidnalis
Scrophularia nodosa
Neottia nidus-avis
Geranium robertianum
Epilobium montanum
Festuca altissima
Me/ica nutans
Asarum eropaeum
Sambucus nigra
QF Anernone nemorosa
Heradeum sphondylium

++++
++
+
+ r + +
++++
+ + + +
+ +
+ ++
+
+
+

C

r

+

+

B

+
+
+

+

+

8

+

+

+
+

+

c

c

+
+
+

B +

c

1 + 1

+

++
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Tamus communis
Lomeera xy/osteum
Carex pi/osa
A Veratrum album
Athyrium fi/ix-temina
Phyteuma ovatum
Doronicum austriacum
Aruncus dioicus
VP Abies alba

1

1

1

c

1

+
+

B

+
+++
+ r +
r

+

Al
A2 + 1

c

Gentiana asc/epiadea
Oxalis acetosel/a
Rosa pendu//na
Laserpitium krapfii
Hypnum cupressiforme ssp.

1 2 3 4

+
+
+
+

+ + + +
++ +
B
+
c
+
o
+

kovalnicami Acer pseudoplatanus, Scopolia
carniolica, Polystichum aculeatum in Fraxinus
excelsior (holotip subasociacije je popis št. 4 v
preglednici št. 3) na strmejših hladnih pobočjih
in ulekninah. Podobne fitocenoze s količinsko
najobilnejšo plastjo vrste Scopolia camiolica smo
opazili in prostorsko omejevali tudi na zelo strmih
hladnih pobočjih Škrilja v Kočevskem Rogu ter
jih s fitocenološko preglednica predstavili v
Elaboratu gozdnih združb g e. Črmošnjice
(ACCETTO 1973, s. 45).
Za fitocenoze vseh treh omenjenih sintaksonov, ki se jasno ločijo od vseh oblik in variant
asociacije Isopyro-Fagetum Košir 1962 (primerjava izvedena s postopkom hierarhične
klasifikacije MISSQ - similarity ratio, ki je ne
prilagam), so spomladi značilna obličja z vrsto
Allium ursinum (slika 6) .

4. 4 Stellario montanae-Fagetum
lunarietosum redivivae subass. nov.
Na treh ločenih manjših in dveh srednje velikih
površinah so v pragozdnem rezervatu razširjene
združbe, ki jih glede na 62 % stopnjo podobnosti
(po Sorensenovem količniku) s fitocenozami
sintaksonov Stellario glochidispermae-Fagetum
(ZUPANČIČ 1967, 1969) v širšem dinarskem
gorstvu in Ste!lario glochidispennae-Fagetum
cicerbitetoswn alpinae (ACCETTO 1996) v okolici
Goteniškega Snežnika, opredeljujem v novi
subasociaciji Stellario montanae-Fagetum lunarietosum redivivae subass. nov. Holotip suhasociacije in variante Mercurialis pere1mis je
popis 1 v preglednici 4)
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cupress.
Maianthemum bifo/ium
Polytrichum formosum
AT Asp/enium tn'chomanes
Cystoptens fragllis
o Sambucus racemosa
Cirslum erisitha/es
M ctenldium mol/uscum
Jsothedum myurum
Torte/la tortuosa
P/agiochlla asplenioides
Orthodlcranum montanum
Rhizomnium punctatum
Neckera crispa
Homa/othecium sen'ceum

c

+
+

D

c

+

B

c

+
+

+
+
+
+

+
+

Razen značilnice Aremonia agrimonoides, so v
fitocenozah nove subasociacije navzoče vse druge
značilnice asociacije (ZUPANČIČ 1967, 1969), od
sedaj opisanih (ibid.) pa jo ločujejo s svojo večjo
stalnostjo in večjim srednjim zastiranjem vrste
Lunaria rediviva (V-3350), Isopyrum thalictroides
(V-2576) in Leucojwn vernwn (V-2750), ki so njene
razlikoval nice.
Postopki hierarhične klasifikacije fitocenoze
obravnavane subasociacije Stellario montanaeFagetum /unarietosum redivivae jasno ločijo od
drugih v pragozdnem rezervatu (slika 2).
Glede na ekološke razlike znotraj subasociacije jo
varianti: fitocenoze z večjo skalnatostjo
in večjim nagibom kot vatianta Mercurialis perennis
var. nov. in drugo z globljimi in koluvijalnimi tlemi
kot varianta Allium ursinum var. nov. (Holotip
variante je popis 2 v preglednici 4).
členim na dve

V neposredni soseščini lahko podobne fitocenoze opazimo na severoseverozahodni strani
Cerka (1190 m), na večjih površinah pa v bolj
oddaljenem podolju med Goteniškim Snežnikom
in Barnikom.

4. 5. Allio victorialis-Fagetum caricetosum
pilosae var. Erythronium dens-canis
Med vsemi v pragozdnem rezervatu ugotovljenimi
in kartiranimi sintaksoni, so najbo~j samosvoje
fitocenoze asociacije Allio victoržaJis-Fagetum
(slika 2) , ki uspevajo na doJomitni podlagi s
primešanimi roženci. Asociacija omenja že
Tomažič (1958 nam. nud., v: TREGUBOV et al.
1958) na območju Notranjskega Snežnika.
GozdV 60 (2002) 1O
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Pregledn1ca 4 : Holorip subasociacije Stellario montanae-Fagetum Zupančič 1969 lunarietosum redivivae subass . nov.
(1) var. Mercurialis perennis var. nov. (1) in var. Allium ursinum var. nov. (2)
Table .+ : Holotypes of subassociation ( 1) and variants ( 1 ), (2)

I1TIJ
9 1

številka popisa (Number of re/eve)
številka lokacije popisov
(Number of /ocotion of rele ves)
Datum popisa (Date of taking re/eve)

8 1
21 lB

s
oo oo
4 4

Površina popisne ploskve v m2
(Re/eve area in m2)

o o
o o

Nadmorska višina v 10 m
(Aitllude in 10m)

o

1

4

4

E E

Lega {Aspect)
Nagib v stopinjah
(Slope in degrees)
Skalnatost (Stoniness in %)

3

2

3

o

o o
o

A A

Matična

podlaga (Parent material)
Pokrovnost v 0k
Tree layer
(Coverin %)
Shrub layer

9

9

1

5

o o
o

Herb layer

1

o o
o o

NajveČji

premer v cm
(Max. diameter in cm)
NajveČja višina v m
(Max. height in m)
Značilne ln razllkovalne vrste
asociacije
(Charact. and diff. sp. of ass.)
F Stellaria montana
F COJYda/is aJ Va
AF Lamium orvala
AF Vicia oroboides
Razlikovalne vrste subasociacije
(Diff. sp. of subass.)
F Lunaria rediviva
F Jsopyrum thalidroides
F Leucojum vemum
Razllkovalnice variant (Diff. sp. of

7

6

2
9

2
7

o o

c

C

Galium odoratum
Leurojum vemum
Dentaria bulbifera
Dryopteris fi/ix-mas
Senecio fuchsii
Galeobdolon navidum
Paris quadrifolia
Orcaea /utetiana
Symphytum tuberosum
MyceJis mura/is
Scrophularia nodosa
Epilobium montanum
Li/luin martagom
Polystichum acu/eatum
Sd//a bifo/ia
Sambucus nigra
Polygonatum multinorum
Prenanthes purpurea
SalvJa glutlnosa
A Petasites a/bus
Athynum fi/ix-temina
Veratrum album
Aruncus dioicus
QF Heracleum sphondy/ium
Clematis vita/ba
VP Abies alba
Oxalis acetosella
Gentiana asdepiadea
Dryopteris carthusiana
AT Asplenium trlchomanes
Cystopteris fragilis
Gymnocarpium robertianum
O Rubus idaeus
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia
Ml Isothecium myurum
aenidium molluscum
Neckero crispa
Plagiochila asp/enioides
Mnium orthonilchium
Torte/la tortuosa

2

3

3
1
2

2

+
+
1

+
+
+
+
1

B

c

c

c

B

+
+
+
+
4

2

2
+ +
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+

variants)
F Mercurialis perennis
PA Doronicum austriacum
F Allium ursinum
F Arum maculatum
SF Po/ygonatum verodl/atum
Ranuncu/us platanifolius
PA Acer pseudop/atanus
Adoxa moschatellina
Actaea splcata
AF Dentarla enneaphyllos
cardamine trifolia
Ompha/odes verna
Scopolia camiolica
Euphorbia carnlolica

F

Fagus sylvatica

C

+
C

+
Al

3

A2

+
+
2

c

2
1
3
+

Al

3

A2
8

c
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Za značilnice razmeroma široko pojmovane
asociacije je Tomažič (ibid.) izbral vrste Carex

kitaibelliana, Cirsium waldsteinii, Hypericum
richeri, Alliwn victorialis, Lilium martagon in
Helleborus niger (ibid.). V fitocenozah na Krokarju
nismo opazili prve tri. Od zadnjih treh značilnic pa
so navzoče vse, zadnji dve pa skoraj v vseh drugih
visokogorskih bukovjih.
Glede na razširjenost podobnih fitocenoz v
rezervatu to je za robom kolpskih ostenij, izpostav lj enem nemotenem neposred.nen in posrednem
vplivu vetrov, prihaja do osuševanja tal, slabše
razgradnje opada ter do nastajanja surovega
humusa. Kazalke takšnih razmer so vrste Luzula
sylvatica ssp. sylvatica, Maianthemum bifolium,
Dicranum scoparium in druge. Na težje življenske
razmere kažejo na teh rastiščih tudi nizke višine
bukovja ter navzočnost vrst kot sta Acer obtusatwn
in Sorbus aria.
En sam ohranjen fitocenološki popis združbe
obravnavane asociacije, ki sta ga naredila Tomažič
in Robič (1966) na območju Notranjskega Snežnika,
zagotovo ne more biti odločilen za uvrščanje
podobnih fitocenoz na Krokruju, vendar pa se le
nakazujejo določene floristične in sinekološke
vzporednice.
Med značilnice in razlikovalnice asociacije sem
glede na omenjeni fitocenološki popis, Tomažičeve
ugotovitve (1958 nam. nud., v: TREGUBOV et al.
1958) in do sedaj preučena visokogorska bukovja
na Kočevskem ACCEITO 1996) oziroma območju
Notranjskega Snežnika (MARINČEK 1996), uvrstil
vrste Allium victorialis, ki se ponekod pojavlja
količinsko zelo obilno, Anthriscus sylvestris in
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonwn. Zadnji dve
vrsti se v primerjavi z bukovji v omenjenih
območjih pojavljata z večjo stalnostjo (IV do V) le
v združbah obravnavanega sintaksona na Kroka1ju .
Postopki hierarhične klasifikacije fitocenoze
asociacije Allio victorialis-Fagetum na Krokarju
jasno ločujejo od visokogorskih bukovij Ranunculo

platanifolii-Fagerum cicerbitetosum alpinae
(ACCETTO 1996) v okolici Goteniškega Snežnika.

Holotip asociacije, subasociacije in variante je
naslednji popis: Krokar, lokacija popisa št. 45 na
sliki 1, nm. v. 1112 m, lega SE, nagib 3 ", skalnatost
1 %, dolomit, površina 100m 2, največji premer 30
cm, največja višina 14m, 29. 7. 1996;
A (100 %): Fagus sylvatica 5, Al: Acer
obtusatumr,Abiesalbar; B (1 o/o):Acerobtusatum
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+, Daphne mezereum +, Fagus sylvatica +Lonicera
alpigena +, Sorbus aucuparia +; C (80 % ):
značilnice in razlikovalnice - Allium victoria/is
3, Aconitum lycoctonwn ssp. lycoctonum +,
Anthriscus sylvestris +, Hacquetia epipactis, Luzula
sylvatica ssp. sylvatica +, Carex pilosa +,
Erythroniwn dens-canis +; SF: Polygonatwn
verticillatum +, Homogyne sylvesrris +; AF Aremonia agrimonoides +, Helleborus niger 1,
Cyclamen purpurascens +, Dentaria bulbifera +,
Euphorbia carniolica +, Galium odoratum +,
Helleborus dumetorum +, Melampyrum velehiticum
+, Omphalodes verna+, Primula acaulis +, Vicia
oroboides +; F - Allium ursinwn 2, Mercurialis
pe renn is 1, Senecio fuchsii 1; lsopyrum thalictroides +, Lathyrus vemus +, Leucojwn vernum
+, Lilium martagon +, Melica nutans +, Paris
quadrifolia +, Polygonatum multiflorum +,
Ranunculus lanuginosus +, Salvia glutinossa +,
Symphytum tuberoswn; QP - Convallaria majalis
+; QF -Anemone nemorosa 2, Hepatica nobilis+,
Heracleum sphondyliwn +; AD - Tanacetum
corymbosum ssp. clusii, Thalictrum aquilegifoliwn
+, Veratrum album +; VP - Rubus saxatilis +; AT
- Cardaminopsis arenosa +; EP - Calamagrostis
va ria 2. Erica carnea +, Laserpirium krapfii +; FB
- Grafia golaka +, Sesleria juncifolia ssp.
kalnikensis 1; O - Aposeris foetida 2; M Ctenidium molluscwn +, Jsothecium myurum +,
Pterigynandrum filiforme +, Tortella tortuosa +.

Iz povedanega lahko zaključimo, da so fitocenoze asociacije Allio victorialis-Fagetum, ki smo
jih na Krokarju opazili le na osamljeni manjši
površini, pri preučevanju visokogorskih bukovij na
območju Notranjskega Snežnika (MARINČEK
1996) spregledali, čeprav so tu razši1jene na večjih
površinah. Zato bomo morali opraviti revizijo
dosedanje vednosti o visokogorskih bukovjih na
območju Notranjskega Snežnika.
Zanimivo je, da se tako po srednjeevropski
metodi (BRAUN-BLANQUET 1964) kot tudi po
Piskernikovi metodi preučevanja vegetacije (v:
HOČEVAR et al.l985) prostorsko omejene
fitocenoze na Krokarju, ujemajo skoraj v celoti ob
sicer drugačnem poimenovanju - Tanacetum
subcorymbosi (ibid., s. 33).
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5

FLORISTIČNE NOVOSTI

6

ZAKLJUČKI

5

FLORISTIC NOVELTIES

6

CONCLUSIONS

Prflgozdni rezervat je bil v preteklosti floristično
izredno dobro preučen. še posebej njegova mahovna
in lišajska flora ter mikoflora.
Med novo opaženimi cvetnicami, kijih dosedanji
raziskovalci rezerva ta (MARTINČIČ 1960,
STRGAR 1963 a, b, HOČEVAR et 81. 1985, 1995.
ŠTIMEC 1982, ZUPANČIČ 1 PUNCER 1995.) ne
omenjajo, navajam naslednje:

Rhamnus fa/l(t'<, nad Kamenim zidom, 0454/4.
nm. viš . 1150 m, NE. Leg. et det. 15. 5 . 1993;
avto1jev popis.
- vzhodno strmo pobočje severozahodno od
ploskve št. 102 (slika l), .nm. viš. 1080 m, NE.
Leg. et det. 24. 7. 1996; avtorjev popis.
Euphrasia salisburgensis, Kameni zid , 0454/4, nm .
viš. 1100 do 1150 m, NE. Leg. et det. 24. 7. 1996;
avtorjev popis.
Luzula luz.uloides , nad Kamenim zidom, 0454/4,
nm . viš. 1130 m, NE. Leg. et det. 24. 7. 1996;
avt01jev popis.
Vicia cracca, nad Kamenim zidom , 0454/4, nm.
viš. ll30 m, NE. Leg. et det. 24. 7. 1996; avtmjev
popis .
Viola tricolor ssp. tricolor, nad Kamenim zidom,
0454/4, nm. viš. 1130 m. NE. Leg. et det. 24. 7.
1996; avt01jcv popis.
Picec1 abies ssp. obovata , Kameni zid, 0454/4, nm.
viš. 1050 do 1150 m, E. Leg. et det. 24. 7. 1996;
avtmjev popis.
Salix appendiculara, Kameni zid, 0454/4, nm. viš .
1100 do 1150 m, NE. Leg. et det. 24. 7. 1996;
avto1jev popis.
Dianthus monspessulanus, Kameni zid, 0454/4.
nm. viš. I 130m, NE. Leg. et det. 24. 7. 1996;
avlorjev popis.
Calrha palustris, globoka vrtača s kalužo, zahodno
od preloma kolpskih ostenij, 454/4, nm. viš. 1106
m, Leg. et det. l. 5. 2000 (zoohorno poreklo):
avt01jev popis.
Circaea intermedia, vrtača, ploskev št. 41 (slika 1),
1170 m n. viš. , ravno. Leg. et det. 2. 6. 2002.

Lišajska flora:
Pe!tigera le.ucophlebia, Kameni zid, skalna razpoka
v ostenju, 0454/4, nm. viš. 1L30, NNE.
Leg. et det. l . 1O. 2002, avto1jev popis.
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Preučevanja

pragozd nega rastlinja v rezervatu
Krokar v Borovški gori so pokazala na izredno
pisanost rastlinja. V njem so razšitjene fitocenoze
petih sintaksonov: jelova Omphalodo-Fagerum. z
javorom mešana Stellario monranae-Fagetum in
čista bukovja Arunco-Fagetwn, Lamio orvalaeFagetum in Allio victorialis-Fagetum. ki se členijo
na številne nižje sintaksonomske enote.
To je posledica spleta ekoloških razmer in
deloma sukcesijskega razvoja gozda v nižjem delu
Krokmja (HUFNAGL 1892).
Jelova bukovja uvrščamo v novo geografsko
podvarianto Omphalodo-Fagetwn (Treg.l957, carr.
Puncer 1980) Mar. et aL 1993 var. geogr. Calami11tha
grandiflora Surina 1991, subvar. geogr. Campanula
justiniana subvar. geogr. nov., ki je razšitjena v
zahodnem delu Kočevske in območju Notranjskega
Snežnika. Razlikovalnici geografske podvariante sta
vrsti Campcmula justiniana in sarnonikla smreka, ki
jo vrednolimo kot Picea abi es ssp. o bova ra .
(ŠERCELJ, CULTBERG 1995). Glede na ekološke
razmere jo členimo v višinsko obliko forma
Adenosryles glabro forma nov. in obliko nižjih leg
forma Daphne laureola forma nov. Razlikovalnice
fitoccnoz prve so vrste Adenostyles globra,
Polygonatwn verticillatwn, Ranunculus platanifolius,
Cicerbita alpina, Luzula sylvatica ssp. sylvatica in
Sa.xifraga rotundifolia ter se pojavljajo v rezervatu,
višjih kr<ljih Kočevsko-ribniškega in Snežniškega
območja . Razlikovalnica fitocenoz druge oblike je
vrsta Daphne laureola, kijo v rezervatu Krokar nismo
opazili, sicer pa je razšiljena v nadmorskih višinah
pod 1000 m v obeh prej imenovanih območjih.
Na Krokarju razširjeno jelovo bukovje členimo
na osem subasociacij: - hacquetietosum subass .
nov.,- galietosum odorati su bass. nov.,- aceretoswn
subass . nov., - ranunculetosum platanifolii subass.
nov., - mercuria/etosum perennis subass. nov.,
- festucetosum oltissimae subass . nov .,
- clematidetosum alpinae subass . nov. in
- homogynetosum. nom . prov.
Z javorom mešana bukovja smo opredelili v
okviru subasociacije Stellario montanae-Fagetum
(Zupančič 1969) Mar. et al. 1992 lunarietosum
redivivae, ki jo členimo na dve ekološki varianti:
var. Mercurialis perennis var. nov in Allium ursinum
var. nov.
439

Accetto , M .: Pragozd no rastlinje rezervata Krokar na

11

'1
1

Zaradi višjih nadmorskih višin sta na Krokarju
razširjeni dve višinski obliki čistih bukov ij:
Lamio orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi in
Tarok, Podani, Borhidi 1989, var. geogr.
Dentaria polyphyllos Ž. Košir l962 forma
Polygonatwn verticillatum forma nov. in
Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 forma
Ranunculus platanifolius (Ž. Košir 1979) forma
nov.
Vegetacijska posebnost Krokruja so fitocenoze
asociacijeA/lio victorialis-Fagetum (Tomažič nom.
nud. 1958) ass. nov., ki je pri dosedanjih preučevanjih visokogorskih gozdov niso upoštevali ali
pa spregledali (MARINČEK 1996) .
S takratnimi preučevanji Krokarja in širše
okolice smo prišli do novih spoznanj, s katetimi
smo dopolnili dosedanjo vednost o jelovih, čistih
in z javorom mešanih bukovjih s fitocenološkega,
fitogeografskega, ekološkega in florističnega
gledišča.

7

SUMMARY
The virgin Forest Vegetation of the Forest
Reserve Krokar in the Kočevsko region
(S Slovenia)

The virgin forest vegetation of our largest virgin
forest reserve "Krokar" with a surface of 74.49 ha
has up to now been investigated by HOČEVAR et
al. (1985,1995), ZUPANČIČ 1 PUNCER (1995),
and ACCETTO, who investigated certain rock
phytocoenoses ( L995). The phytocoenological map
made according to the Central European method
in scale 1 : 10 000 was developed in the framework
of an International research camp (1993), though
without phytocoenological proof materiaL
My investigations of virgin forest vegetation
began in 1993 and continued through 1995 to 1997
in the framework of a research project, which was
abolished in 1998. As I did not wish the work and
funds invested to be annihilated, 1 carried on with
the investigations in my free time and with my own
money.
The aim of the research project was to examine
the forest vegetation of the forest reserve and
changes in the flora which occurred on systematically chosen and marked localities from the
time of the first releve in 1974 until 1981.
440
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The Krokar forest reserve is situated in the southeastern part of the Borovška gora mountain in the
area from 850 to 1180 metres a.s.l., at the
intersection of submediterranean, subpanonian,
predinaric and dinaric climatic influences. In the
higher part of the reserve Jurassic limes tone prevails
(SAVIC, DOZET 1985), and in the lower part
Jurassic dolomite with lenses of limestone (ibid.)
and in some place s with lenses of chert. The reserve
includes the peaks Krokar (1119 m) and Cerk (1190
m), and the plateau between them, where severa}
deeper sinkholes are found. The eastern and southeastern parts of the reserve are characterized by
steep slopes. ln these areas there are two series of
rock faces of different length and of maximum
height to 15 m. The highest rock face is called
Kamniti zid ("Rock wall"). Under the rock faces
and among them and also in two ravines, there are
smaller areas covered by small and medium size
angular gravel. The southern side of the reserve
Krokar encompasses the precipitous rock faces
above the Kolpa valley.
For phytocoenological investigations, I used the
standard Central European BRAUN-BLANQUET
(1964) method, amended by later findings (WESTHOFF 1 van der MAAREL 1973).
Releves of the forest vegetation were made in
112 locations of the virgin forest reserve. I took
some releves in locations which had been visited
earlier by other researchers (HOČEVAR et al.
1985), while I took other releves in the vicinity of
the already examined on es and others yet elsewhere
(the releve locations are listed in Figure l.)
The great diversity of the vegetation and
problems in classifying the phytocoenoses into
syntaxa are produced by the location of the virgin
forest, which lies at the passage from the
predinaric to the dinaric phytogeographical region
(WRABER 1996, ZUPANČIČ et al. 1987), by the
al tera ti on of limestone and dolomite pare nt
material and by the presence of successive
developmental stages of the forest in the lowest
part of the reserve Krokar. In his compartment
description (22 a) dating from 1892, HUFNAGL
mentioned lhat the lower part of the reserve was
overgrown by pure beech pole-stand with individual older trees. The presence of the beech polestand was most likely the reason for Hufnagl's not
excluding this compartment from forest manageGozdV 60 (2002) 1O
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ment. The compartent was, namely, included in
the managed forest.
Isolated investigation of the vegetation in the
Krokar reserve, without good knowledge of the
wider surroundings, which has not yet been
phytocoenologically investigated , may together
with the above-mentioned circumstances lead to
false conclusions.
That is why I also took phytocoeno1ogical
releves of the near and wider surroundings of
Krokar and investigated similar steep cold slopes
of Krempa, Barič and in the natural reserve
Gotenica. I made the following observations and
releves: in the near surroundings of the Krokar
reserve: fir-beech forest (Omphalodo-Fagetum s.
lat.) in 9 locations; in ten Iocations in the valley
between Barnik and Goteniški Snežnik: map1ebeech forest (Stellario montanae-Fagetwn cicerhitetosum alpinae Accetto 1996); in the surroundings of Goteniški snižnik (in the natural
reserve) 1 observed pure high montane beech forest
(Ranunculo platan ifoli i- Fage tum cice rbitetoswn
alpinae Accetto 1996) in 15 locations; in 23
locations of the wider area of Borovška and
Goteniška gora: fir-beech forest; in 6 locations of
Velika gora: fir-beech forest. Altogether 54
phytocoeno1ogkal releves were taken. These and
the phytocoenologicaJ releves of Rajhenavski Rog
(PUNCER et al. 1974) were used as a basis for
comparing the Krokar releves. 1 also compared
some of the syntaxa from the synoptic vegetation
table SURINA (2001) and data from analytical
vegetation tab1es of pure beech forest (ACCETTO
1973 mscr., Ž. KOŠIR 1979, MARINČEK,
PUNCER, ZUPANČIČ 1983), and of maple-beech
mixed forests (ZUPANČIČ 1967, 1969).
When arranging the numerous phytocoenological releves, methods of hierarchical classification (PODANI 1993, 1994) were used, among
which the best proved to be the MISSQ method
(minimization of the increase of error sum of
squares), with simultaneous use of the "similarity
ratio". The method mentioned above and the
principal coordinates analysis method (PCoA) were
used in arr~nging the phytocoenological releves and
for comparisons to other syntaxa. The simple
comparison of the floristic composition of syntaxa
by means of the Sorensen coefficient (SORENSEN
1948) was used only in those cases where only the
GozdV 60 (2002) 10

class constancy was gi ven in the synoptic vegetation
tab les.
The phytocoenoses of the virgin forest were
classified into five associations:
l. Omphalodo-Fagetum (Treg.l957. corr. Puncer
1980) Mar. et al. 1993 var. geogr.
Calamintha grandiflora Surina 1991, subvar.
geogr. Campanula justiniana subvar. geogr. nov.
forma Adenostyles glabra forma nov.
On the basis of comparison (partial synoptic
vegetation table 1 and Figure 3) the following
differential species of the geographica1 subvariant
were chosen: Campanula justiniana and the
autochthonous Norway spruce, which is considered
as Picea abies ssp. obovata (ŠERCELJ, CDLIBERG 1995). The fm·mer is most frequent in the
western part of the Kočevsko region and in the area
of Notranjski Snežnik (ACCETTO 1994), the latter
in the Kočevsko region (HUFNAGL 1892, s. 50,
ACCETTO 1993 a, b, 1995, v: ZUPANČIČ et al.,
1995, s.l62-163 and to a certain degree in the area
of Notranjski Snežnik (phytocoenological releves:
at Jate, above Pekel, ACCETTO l997)).
With reference to height above sea leveL this
geographical subvmiant is classified in two altitude
forms. Forma Adenostyles glahra forma nov. with
the differential species Adenostyles glabra,
Polygonatum verticillatum, Ranunculus platanifolius, Cicerbita alpina, Luzula sylvarica ssp.
sylvatica and Saxifraga rotund~folia is common in
attitudes above 1000 m a.s.l.. The holotype of the
geographical subvariant Omphalodo-Fagetwn (Treg.
1957, corr. Puncer 1980) Mar. et al. 1993 var. geogr.
Calamintha grandiflora Surina 2001 subvar. geogr.
Campanula justiniana subvar. geogr. nov. is releve
No. l in vegetation table 2; and the ho1otype of the
alti tu de form Adenostyles glahra forma nov. is re leve
No. 2 in vegetation table No. 2.
The second altitude form, forma Daphne
Laureola forma nov., is common in altitudes below
1000 m a.s.l. (the holotype is releve No. 13 in
vegetation table No. 6, PUNCER 1980, lectotypus
hoc Joco).
The new geographical subvariant is classified
into eight new subassociations: -hacquetietosum ,
-galietosum odorati, -aceretosum z variantama
Galium odoratum in Lunaria rediviva, -ranun.culetoswn platanifolii, -mercurialetosum pe renn is,
-festucetosum altissimae, -homogynetosum syl441
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vestris. -clematidetosum alpinae. The holotypes of
these syntaxa are found in vegetation table No. 2.
Due to considerable heights above sea level, two
other altitude forms of pure beech forest are found
in the Krokar forest reserve:
2. Arunco - Fagetum Ž. Košir 1962 forma
Ranunculus platanifolius (Ž. Košir 1979) forma
nov. with the differential speci es of the altitude form
Ranullculus platanifolius and Polygonatum
verticil!atwn is found on very steep and cold slopes
under rock faces. The holotype of the altitude form
is phytocoenological releve on page 435. The
phytocoenoses of the association are found outside
the forest reserve as well (Krempa, Goteniška
planina).
3. Phytocoenoses of the association Lamio
orvalae-Fagetum (Ht. 1938) Borhidi and Torok,
Podani, Borhidi 1989, var. geogr. Dentaria
polyphyllos Ž. Košir 1962 forma Pof.vgonatwn
verticillatum forma nov. with the differential
species Polygonatum verticillatwn and Ramtnculus platcmifolius and with the most numerous
group of species of the alliance Aremonio-Fagion
(Ht. 1938) Borhidi and Torek, Podani, Borhidi
1989 and of the order Fagetalia sylvaticae Pawl.
1928, are found in the lowest parts of the reserve.
The altitude form, whose holotype is releve No. 1
in vegetation table No. 3, is divided into three
subassociations:
- isopyretosum thalictroidis subass . nov. The
holotype is releve No. 2 in vegetation table No. 3;
- mercurialetosum perennis subass. nov. The
holotype is releve No. 3 in vegetation table No. 3;
- aceretosum pseudoplatani subass. nov. The
holotype is releve No. 4 in vegetation table No. 3;
4. In the reserve Krokar, phytocoenoses of the
association Stellario montanae-Fagetum Zupančič
1969 lunarietoswn redivivae subass.nov. are
distributed in deeper sinkholes, ina wide depression
and jn a steep wide guJJy, aH in cool sites. The
association is divided into two variants: var.
Mercurialis perennis var. nov. on relatively rocky
sites (the holotype of the subassociation and the
varianl is releve No. 1 in vegetation table No. 4),
and var. Allium ursinum var. nov. on non-rocky sites
with deep colluvial soil (the holotype of the vrui.ant
is releve No. 2 in vegetation table No. 4).
5. Phytocoenoses of the association Allio
victorialis-Fagetum (Tomažič 1957) ass. nov.

1.

442

Kočevskem

caricetosum pilosae (Tomažič 1958 nom. nud.)
subass. nov. var. Eryth.ronium dens~canis var. nov.
are found only on a small narrow surface behind
the rock faces above the Kolpa valley.
The characteristic and differential speci es of the
association are the following taxa: Alliun-z
victorialis, Anthriscus sylvestris and Aconitum
lycoctonum ssp. lycoctonum: the differential species
of the subassociation are the foJJowing species:
Carex pilosa, Hacquetia epipactis and Luzula
sylvatica ssp. sylvatica; the differential species of
the vru·iant is the species Erythronium dens-can.is
(the ho1otype of the association, subassociations
and variant is the re! eve on page .. . ) SimDar
phytocoenoses were stated in the area of Notranjski
Snežnik (SW Slovenia) in releves taken by
G.Tomažič and D. Robič (1966). In 1996 though,
only the association Ranunculo platanifoliiFagetum var. geogr. Calamintha grandiflora
Marinček 1996 - was mentioned . The author
belicves that phytocoenoses of the discussecl
association were overlooked in the area of
Notranjski Snežnik (MARINČEK 1996).
The recently performed investigation of the
Krokar reserve and of its wider surroundings have
yiclded new findings and conclusions, which
helped to complement the existing knowledge on
fir-beech forests Omphalodo-Fagetum, pure beech
forests Arunco-Fagetwn, Lamio orvalae-Fagetwn
and Allio victorialis-Fagetum and on maple-beech
mixed forest Ste!lario-Fagetum s. lat. from the
phytocoenological, phytogeographical, ecological
and floristic points of view.
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Optimalni modeli gozdov
Strokovna izhodišča in način oblikovanja n1odelov ob izdelavi gozdnogospodarskih
načrtov območij za obdobje 2001-2010

OptimaL forest mode/s
Professional sraning points and approach ro creating mode/s for regional foresr management plans for
the 2001 - 2010 period

Živan VESELIČ*
Izvleček:

Veselič, Ž.: Optimalni modeli gozdov. Strokovna izhodišča in način oblikovanja modelov ob izdelavi gozdnogospodarskih
načrtov območij

za obdobje 2001-2010. Gozdarski vestnik, 60/2002, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit.lit.
4. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V prispevku so prikazana strokovna izhodišča in način oblikovanja izhodiščnih optimalnih modelov gozdov (za hipotetične
gozdove, ki jih gradi ena sama drevesna vrsta) za vsako od oblikovanih 28 skupin gozdnih rastišč v Sloveniji ter optimalnih
modelov gozdov (za realne, mešane gozdove). Navedene so Skupine gozdnih rastišč, za katere se je izdelalo izhodiščne optimalne
modele gozdov ter njihove proizvodne sposobnosti za gozdove posameznih drevesnih vrst, za eno od skupin rastišč pa so kot
primer navedeni tudi vsi parametri izhodiščnega optimalnega modelnega stanja za gozdove posameznih drevesnih vrst
Ključne

besede: Gozdnogospodarsko

načrtovanje,

modeli gozdov.

Abstract:
Veselič, Ž.: Optima! forest mode is. Professional starting points and approach to creating model s for regional forest management
plans for the 2001 - 2010 petiod. Gozdarski vestnik, Vol. 60/2002, No. 10. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 4.
Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the professional starting points and approach to creating elementary optima! forest models (for hypothetical
forests, consisting of only one tree species) for each of the 28 established groups of forest sites in Slovenia, and to creating optimal
forest models for real, mixed forests. The author specifies those groups of sites, for which elementary optima! forest models were
created. as well as their respective production capacities for forests consisting of only one tree species. One particular group of si les
has been described by all the parameters of the elementary optima! model for forests consisting of various individual tree species.
Key words: forest management planning. forest models.
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UVOD
INTRODUCTION

Pri načrtovanju v gozdarstvu in odločanju o
gozdnogojitvenih ukrepih v gozdovih moramo
imeti, zaradi zelo dolge življenjske dobe drevja in
dolgoročnih posledic vsakega ukrepa, pred seboj
vselej zelo dobro proučene cilje, h katerim težimo
in nam v tem smislu določajo vsebino naših
gozdnogojitvenih ukrepov. Če sledimo temeljnim
strokovnim načelom, ki že desetletja določajo
strokovno delo z gozdom na Slovenskem, nam je v
vsakih razmerah končni cilj gozd, ki je naravni
sestavi drevesnih vrst in naravni zgradbi blizu,
oziroma od njiju odklonjen v sprejemljivem obsegu
zaradi njegovih ekoloških, socialnih in proizvodnih
funkcij.
Idealno podobo gozda na danem rastišču, ki v
pogledu drevesne sestave in debelinske strukture
oziroma strukture razvojnih faz zagotavlja vse-

stransko stabilnost gozda in trajno optimalno
izpolnjevanje vseh njegovih funkcij, imenujemo
optimalni model gozda.
Gozd, katerega stanje je v pogledu drevesne
sestave ali debelinske strukture oziroma strukture
razvojnih faz zelo daleč od naravnega, je mogoče
le v zelo dolgem obdobju oblikovati v gozd, ki bi
bil blizu optimalnemu modelnemu stanju. V takem
primeru nam zelo oddaljeni, idealni cilj tudi ne
more biti neposredni kazalec gozdnogojitvenih
ukrepov, saj je v takem gozdu včasih smotrno še
več desetletij izvajati celo ukrepe, ki gozd oblikujejo
vstran od smeri želene njegove dolgoročne podobe.
Možnega poseka in potrebnih drugih gozdnogojitvenih ukrepov v gozdu v prihodnjem ureditvenem obdobju zato ne določimo neposredno na
podlagi optimalnega modela gozda pač pa na
*mag. ž. V., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove
Slovenije. Večna pot 2, 1000 Ljubljana. SLO
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podlagi gozdnogojitvenega cilja, ki pomeni podobo
gozda, ki je realno dosegljiva v obdobju, dolgem
do nekaj desetletij, ter na podlagi opredeljene
dolžine obdobja 1, v katerem naj bi dosegli ciljno
stanje. Gozdnogojitveni cilj nas torej neposredno
vodi pri določitvi gozdnogojitvenih ukrepov v
gozdu. V časih torej gozdnogojitveni cilj (navidezno) ni niti na poti od zatečenega stanja gozda
k njegovi optimalni podobi na danem rastišču. Prav
paje, da poznamo oddaljeno idealno podobo gozda,
da se zavemo potrebne dolgoročne smeri njegovega
razvoja na danem rastišču. To je potrebno tudi zato,
da lahko povsod tam, kjer se pot današnjih sestoj ev
zaključuje (včasih se ob kakšni ujmi sklene usoda
katerega od sestojev nenadoma, nenapovedano),
usmerjamo razvoj sestojev v smeti te dolgoročne
podobe.
Ko govorimo o optimalnih modelih gozdov in
gozdnogojitvenih ciljih v odnosu do njih, imamo v
mislih raven gozdnogospodarskih razredov,
gozdnogospodarskih enot ali območij, seveda pa
so tako gozdnogojitveni cilji kot včasih tudi
optimalni modeli gozdov v neposredno pomoč tudi
pii odločanju o konkretnih sestoj ih teh gospodarskih
razredov.
V zelo ohranjenih gozdovih oziroma gozdovih,
ki so v pogledu drevesne sestave in debelinske
strukture oziroma strukture razvojnih faz blizu
idealnemu stanju gozda, je lahko optimalni model
gozda že za prihodnje desetletje hkrati tudi
gozdnogojitveni cilj.
Ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta
gospodarske enote soočimo na ravni gospodarskih
razredov opredeljene gozdnogojitvene ukrepe z
ukrepi, ki smo jih opredelili ob popisu konkretnih
sestojev. Odklone skrbno proučimo in dokončno
določimo ukJepe na vseh ravneh.
Naj opozorimo, da morajo gozdnogojitveni
načrti in načrtovani ukJepi v gozdu upoštevati tudi
navzoče poudatjene funkcije gozdov, ki lahko celo
v bistvenem spremenijo njihovo vsebino. Takšnih
podrobnih lokalnih posebnosti pri oblikovanju
optimalnega modela gozda ne moremo upoštevati.
Tudi to je lahko razlog (dodatne) razlike v podobi
1
Časovno opredeljeno ciljno obdobje je za nekatere
gozdarske teoretike sporno z vidika teorije ciljev pri
sistemih, ka~ršen je gozd, s praktičnega vidika pa je
koristno, ker omogoča transparentno kvantitativno
povezavo med gozdnogojitvenimi cilji in načrtovanimi
ukrepi.
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gozda, ki jo določata optimalni model gozda in
gozdnogojitveni cilj. Vendar tudi to ne zmanjšuje
koristnosti oblikovanja optimalnih modelov gozda,
ki temeljijo na rastišču.
Teoretično je možni posek morda sporno
označiti za (gozdnogojitveni) ukrep, ker je to šele
možni ukrep. Vendar menimo, da je terminološka
poenostavitev dopustna, saj možni posek načrtujemo z upanjem, da se bo realiziral v čim večji
meti.
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (nadalje Pravilnik) v 23. členu
določa, da optimalne modele gozda določimo v
gozdnogospodarskih načrtih območij, saj gre pri
določitvi teh modelov za poglobljen teoretični
razmislek, izdelane optimalne modele gozda pa
nato uporabljamo kot strokovno podlago za
določitev dolgoročnih gozdnogojitvenih ciljev na
podobnih rastiščih v vseh gozdnogospodarskih
načrtih gospodarskih enot v območju.
Optimalni model gozda po Pravilniku vključuje:
• optimalno drevesne seslavo gozda;
• optimalno zgradbo gozda in optimalno
razmerje debelinskih razredov oziroma razvojnih
faz.
Ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 2001-2010 smo se na ravni
Slovenije odločili izdelati izhodiščne optimalne
modele gozdov, ki so optimalni modeli za (čiste)
sestoje posameznih drevesnih vrst oziroma skupin
vrst po skupinah rastišč. Na osnovi teh izhodiščnih
optimalnih modelov gozdov so na območnih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije izdelali optimalne
modele gozdov za posamezne območne gospodarske razrede, ki so v pogledu drevesne sestave,
in posledično tudi v pogledu drugih modelnih
parametrov, prilagojeni rastiščnim posebnostim
gospodarskih razredov posameznih gozdnogospodarskih območij. Tak, prilagojen način
oblikovanja optimalnih modelov gozdov je
primeren tudi zato, ker so v območnih gospodarskih
razredih posameznih območij, katerih jedro morda
v več območjih sicer tvori ista gozdna združba,
lahko pridružene različne, po obsegu manjše
gozdne združbe, ki pa vendarle območne gospodarske razrede posameznega območja rastiščno
nekoliko specifično obarvajo.
Končno je izračun optimalnega modela gozdov
predvidel omenjeno svobodo pri oblikovanju zmesi
GozdV 60 (2002) 1o
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drevesnih vrst območnega gospodarskega razreda
tudi zato, ker oblikovanih 28 izhodiščnih skupin
rastišč ne predstavlja neposredno seznama mogočih
območnih gospodarskih razredov. V okviru ene
skupine rastišč se je lahko območna enota odločila
oblikovati dva ali več območnih gospodarskih
razredov. Manj primerno pa bi bilo v posamezni
območni gospodarski razred vključiti gozdove iz
dveh ali več skupin rastišč, kot smo jih oblikovali
na ravni Slovenije, saj se po rastiščnih in prirastnih
značilnostih praviloma vendarle precej razlikujejo.
Celo Pravilnik pa prepoveduje v isti gospodarski
razred vključiti gozdove različnih skupin rastišč,
opredeljenih v 14. členu Pravilnika.
Ob obhkovanju izhodiščnih optimalnih modelov
gozdov na ravni Slovenije smo združili rastišča več
gozdnih združb, ki so si v ekološkem in proizvodnem pogledu blizu. Združitev je bila še toliko
bolj dopustna, ker pri izhodiščnih modelih nismo
določili modelne sestave drevesnih vrst, saj so si,
kot je že omenjeno, optimalno modelno sestavo
drevesnih vrst pri oblikovanju optimalnih modelov
gozdov območne enote določile same.
Pri določitvi izhodiščnih optimalnih modelov
gozdov (za čiste gozdove posamezne drevesne vrste)
smo se za posamezno skupino rastišč z dano
proizvodno sposobnostjo oslonili na tablični razvoj
sestojev. Pri tem smo uvedli t.i. »sestojne debelinske
razrede«, ki pomenijo razrede sestojev, katerih sred~i
premeri imajo vrednost znotraj danega razrednega
interva]a (mladovje, sestoji s srednjim premerom 715 cm. 16-25 cm, 26-35 cm, 36-45 cm, nad 45 cm).
s pomočjo katerih lahko strukturo gozda v pogledu
njegovih razvojnih stopenj analiziramo znatno
natančneje in objektivneje kot prek razvojnih faz. Na
osnovi analiz množice konkretnih sestojev v pogledu
razpršenosti premerov dreves v sestoju danega
srednjega premera ter iz tabličnega razvoja srednjega
premera sestojev dane drevesne vrste na danem
rastišču pa smo za rastišča različnih proizvodnih
sposobnosti določili okvirna optimalna modelna
razme1ja tudi med lesnimi zalogami posameznih
drevesnih debelinskih razredov.
V okviru izhodiščnih optimalnih modelov
gozdov smo določili proizvodna razdobja in dolžine
pomladitvenih razdobij za sestoje posameznih
drevesnih vrst na posameznih skupinah rastišč. Ta
dva parametra so nato območne enote neposredno
uporabile pri oblikovanju optimalnih modelov
območnih gospodarskih razredov, seveda po
GozdV 60 (2002) 1O

odločitvi o drevesni vrsti, ki bo za dani gospodarski
razred odločujoča pri opredelitvi vrednosti obeh
navedenih parametrov. Trajanje razvoja sestojev v
okviru posameznih sestojnih debelinskih razredov,
ki jih določa hitrost rasti srednjega sestojnega
premera, in posledično modelni površinski deleži
omenjenih posameznih razvojnih obdobij gozda
danega gospodarskega razreda pa so že odvisni od
določene modelne zmesi drevesnih vrst . V
izhodiščnih modelih so zaradi orientacije navedene
omenjene vrednosti za primere čistih sestojev
posameznih drevesnih vrst.
Za izbrano modelno sestavo drevesnih vrst v
primeru konkretnega območnega gospodarskega
razreda je pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
območij iz kri v ulj , ki kažejo razvoj sestoj ev dane
drevesne vrste na danem rastišču, vse potrebne
parametre optimalnih modelov gozdov izračunal
računalnik . Potrebno je bilo le odločiti, katera od
navzočih dre ve snih vrst bo tista, ki naj se ji (najbolj)
prilagodi dolžina proizvodnega in pomladitvenega
razdobja, ter določiti optimalno modelne zmes
danega območnega gospodarskega razreda.
Pti prebiralnib in drugih raznodobnih sestojih
si s časovnim razvojem sestojev seveda ne moremo
nič pomagati. Pri teh .sestoj ih ni niti proizvodnega
in pomladitvenega razdobja niti razvojnih faz in
njihove površinske uravnoteženosti oziroma
neuravnoteženosti. Njihovo okvirno »normalnost«
zgradbe in strukture drevja, ki zagotavljata trajnost
gozda in njegovih funkcij, lahko na osnovi podatkov
meritev sestojev, ki jih izvajamo, vsaj v grohem
preverjamo le prek debelinske strukture drevja.

2

RASTIŠČE - TEMELJNI OKVIR
ZA DOLOČITEV OPTIMALNEGA
MODELA GOZDA

2

SITE- BASIC FRAMEWORK FOR
ESTABLISHING AN OPTIMAL FOREST
MODEL

Nedvomno je rastišče najpomembnejši okvir za
določitev optimalnega modela gozda, zato smo
izhodiščne optimalne modele gozdov določili po
rastiščih oziroma skupinah rastišč. Za izdelavo
skupnih izhodiščnih optimalnih modelov gozdov
na ravni Slovenije v pogledu prirastnih značilnosti
smo rastišča razvrstili v 28 podskupin rastišč.
Pregled rastišč ozjroma njihovih skupin je razviden
iz preglednice l.
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Pregled nic a 1: Proizvodne sposobnosti rastišč (PSR) za skupine drevesnih vrst
Tahfe 1: Production capacity of sites by groups of tree species
Zap.
št.

Rastišče
1

1. R. jelševja in vrbja
2. R. j avorovij in jesenovij
3. j R. doba in gradna
4. R. zmerno acidofilnih bukovij
i
5. R . acidofilnih bukovij
i 6. R. bukov ij z gradnom
7. R. podgorskih bukovij
8. R. gorskih bukovij
9. 1 R. visokogorskih bukovij
10. 1 R . jelovih bukovij z globokimi tlemi
11. R jelovih bukovij s plitvimi tlemi
12. 1 R. nižinskih jelovij na karbonatih
13. R. dinarskih jelovij v rnraziščih
14. R. jelovij in smrekovij na skalovju
15 . R. jelovij s praprotmi
16. Druga jelova rastišča na silikatih
17. Smrekova rastišča na silikatih
1~. 1 R. gor. in visokog. smrekovij na karb.
19. R. subalpinskih smrekovij
20. R. primorskih podgorskih bukovij
R. termofilnih bukovij
1 21.
22. R. bukovij na rendzinah
23 . R. tennofilnih in acidofilnih hrastovij
24. R. acidofilnih borovij
25. R. bazofilnih borovij
26. R. termofilnih listavcev
27. R. subalpinskih bukovij
28 . Ekstremna rastišča iglavcev

Smr.
in
dr. ig!.

1

9,0
8,0
10,0
lQ,O
10,0

1

1

1

11,0

1

1

1

<9,0
10,0
7,5
11,0
8,0
10,0
9,0
7,5
12,0
10,0
6,0
9,0
6,0
7,0
7,0
6,0*
6,0
6,0
3,0
4,0
4,0
2,5

1

1

Macesen

Jdka
7,5
7,0
8.0
8,0
9,0
8,5
7,5
9.5
6,0
9,5
7,0
9,0
8,5
7,5
9,5
9,0
5,0
8,0
3,5
5,0
6,5
5,0
5,0
5,5
2,5
3,5
3,5
2,5

i
1

1

5,5
5,5
6,5
7,@
6,5
6,5
6,0
6,5
5.0
7,0
5,0
6,0

1 Rd.ill

č.

1

1

1

5,0
7,5
6,5
4,0
5,5
3,5
4,5
4,5
4,0
4,5
4,0
3,5
3,5
2,0

bor

5,5
5,0
6,5
6,5
6,5
6,5
6,0
5,0
2.5
6,0
5,0
6,0
5,0
5,0
6.5
5,5
4,0
4,0

m 3/ha.leto

1

1

1

1

1

1

5,0
5,0
5,@
5,0
6,0
3,0
4,0

2,0

1

7,0
6,0
7,0
8,5
7,0
8,0
7.5
7,5
5,5
'? ,0
6,0
8,0
6,0
4,5
8,0
6,5
4,0
6,0
2,§
§,0
4,5
5,0
2,5
515
2,5
2,0
2,5
2,0

Drugi
trdi
list.
4,5
4,0
5,5
4,5
4,0
5,0
4,0
4,0
2,5
4,5
4,0
5,0

Plem.
list.

Hrast

1 Bukev

6,0
5,0
6,5
6,0
5,5
6,5
5,0
4,0

1
1

6,0
6,0
7,0
7,0
5,0
7,0
7,0
6,5
4,0
6,5
5,0
4,0
5,0
6,0
7,0
- i 5,0
4,0
6,0
7,0
4,5
5,0
2,5
3,0
5,0
2.5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
2,5
3.0
5,0
4,0
2,5
2,0
2,5
2,5
2.0
1 2,0
1

1

1
1

i
1

1

3.5
3,0
5,0
3,5
2,0
3,0

3,0
3,0
3,0
2,5
3,5
2,0
2,0

1

-

1

1

1

1

Mehk;
list.

10,0
8,5
10,0
8,5
7,5
8,5
8,5
7,5
3,0
8,5
6,5
8,5
4,0
3,0
8,5
6,5
3,0
3,0
2,0
6,5
6,5
6,5
4,5
5,5
3,0
4,5
2.0
2,0

!

Opomba: Pri macesnu so vrednosti PSR za okrog 15 % nižje od teoretičnih zaradi upoštevanega proizvodnega razdobja.
ki znatno presega čas kulminacije povprečnega starostnega prirastka. Samo pri hrastu je ta razlika še omembe vredna (5
%).pri drugjh vrstah pa zanemarljiva oziroma je ni. Pri hrastu se podatki pri prvih treh ra s ti ščih nanašajo na dob. pri vseh
drugih rastiščih pa na graden.
* Vrednost je za 0,5 m.1 /ha.leto višja od ugotovljene; šlo je za posamično meritev.
Vrednosti na močno potemnjenih poljih s poudarjenimi številkami so rezultati raziskav, svetleje potemnjena polja pa
označujejo drevesne vrste, ki jih beležimo v okvirnih modelnih zmeseh drevesnih vrst za dano ra stišče na ravni Slovenije.

Pri določitvi razvoja sestojev posameznih
drevesnih vrst oziroma skupin vrst na posameznih
rastiščih oziroma skupinah rastišč smo se oslonili
na tablične razvoje scstojev posameznih drevesnih
vrst na rastiščih ustreznih proizvodnih sposobnosti
(za dane drevesne vrste). Za te potrebe smo zbrali
in proučili vse v Sloveniji doslej opravljene
raziskave p.ro:izvodnih sposobnosti rastišč (PSR).
Na podlagi teh podatkov ter na podlagi »interpolacij« za rastišča in drevesne vrste, za katere teh
448

raziskav še ni bilo izvedenih, smo vsem izbranim
skupinam rastišč doloČili proizvodno sposobnost
za posamezne drevesne vrste oziroma skupine
drevesnih vrst. »lnterpolacijo « podatkov smo
izvedli ob upoštevanju značilnosti teh rastišč,
podatkov o prirastkih konkretnih ' sestojev in
opravljenih ovrednotenj značilnosti proizvodnih
dejavnikov (Rk- po KOŠIRJU). Vsi podatki so
prikazani v preglednici l. Podatki, ki so pridobljeni
neposredno iz raziskav, so v preglednici izpisani
GozdV 60 (2002) 10
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poudarjeno na najbolj potemnjenih poljih. Svetleje
potemnjena polja označujejo podatke o PSR za
drevesne vrste in rastišča, za katere natančnih
meritev PSR še ni bilo izvedenih, dane drevesne
vrste pa se na danih rastiščih pojavljajo v okvirnih
(povprečnih) slovenskih modelnih zmeseh gozda,
ki srno jih oblikovali na podlagi podatkov o
rnodelnih zmeseh danih rastišč oziroma skupin
rastišč za posamezna gozdnogospodarska območja.

3

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA
DOLOČITEV IZHODIŠČNIH

OPTIMALNIH MODELOV
GOZDOV OZIROMA OPTIMALNIH MODELOV GOZDOV
3

PROFESSIONAL STARTING POINTS
AND APPROACH TO CREATING
ELEMENTARY OPTTMAL FOREST
MODELS AND OPTIMAL FOREST
MODELS

3.1 Uporabljene sestojne tablice
3. 1 Yield tables used
Kot podlago za izdelavo modelov smo uporabili
Češke in Erteld-ove (nemške) tablice.
Češke tablice smo uporabili za smreko in druge
iglavce, jelko, rdeči bor, bukev, hrast dob.
Graden smo obravnavali po tablicah za dob
(preverjanje s podatki terenskih meritev je pokazalo
njuno podobnost glede intenzivnosti in dinamike
rasti), prav tako smo po tablicah za dob obravnavali
tudi druge trde listavce. V vseh navedenih primerih
smo uporabili tablice za 2. proizvodno raven.
Erteld-ove (nemške) tablice srno uporabili za
evropski macesen (oziroma macesen), veliki jesen
(oziroma plemenite listavce) in črno jelšo (oziroma
mehke listavce).
Češke tablice vsebujejo za smreko ločene tabele
za gorska in nižinska rastišča. Pii gorskih legah je
ob istem SI 100 - gotovo zaradi večje potrebe dreves
po svetlobi na višjih nadmorskih višinah - pri isti
starosti sestoja manjše število dreves ter večji
premer in temeljnica , v proizvodni sposobnosti
(PSR) 1n višini lesne zaloge pa skoraj ni razlik. V
razvoju sestojev med obema legama gre za znatne
razllke - približno 20 %-ne razlike v premerih v
mlajših sestojih in nekaj več kot 10 %-ne razlike
pri starih sestojih. Ker so razlike relativno velike
in sistematične, smo za rastišča srednjih nadmorskih
višin pri smrekj uporabili interpolirane srednje
GozdV 60 (2002) 1O

vrednosti, zakonitosti, ugotovljene pri smreki, pa
smo se odločili uporabiti tudi pri drugih vrstah
oziroma skupinah vrst, ki se pojavljajo od nižin do
visokogmja, saj nakazujejo p1irastoslovno logične
zakonitosti, ki se gotovo podobno odražajo tudi pri
drugih drevesnih vrstah. Pri tem smo pri vseh
vrstah, z izjemo macesna, upoštevali, da se tablični
podatki nanašajo na srednje nadmorske višine, pri
evropskem macesnu pa naj bi se nanašali na gorske
lege. Pri dobu (oziroma hrastih), črnijelši (oziroma
mehkih listavcih) in velikemu jesenu (oziroma
plemenitih listavcih) smo upoštevali, da so bili
tablični podatki ugotovUeni na nižinskih rastiščih.
Glede na to, da hrasti in mehki listavci tudi sicer v
veliki večini rastejo v nižinah, tovrstnih korektur
za te vrste oziroma skupine vrst nismo izvedli,
medtem ko smo jih upoštevali pri plemenitih
listavcih, ki lahko v pomembnejšem deležu sežejo
tudi v višje nadmorske višine.

3. 2 Opredelitev proizvodnega razdobja
in njegovih faz
3. 2 Definition of the production period
and its phases
3. 2. 1 Pomladitveno razdobje
3. 2. 1 Rejuvenation period
Pri golosečnem gospoda1jenju s pomladitvenim
razdobjem seveda ni težav, v primeru pomlajevanja
enodobnega sestoja pod zastorom starega sestaja
pa si je v zvezi s pomladitvenim razdobjem
potrebno razjasniti določena vprašanja.
Po široko uporabljeni definiciji (SPEIDEL, 1972
po KOTARJU, 1988), je pomladitveno razdobje
razdobje v razvoju sestaja od trenutka, ko smo začell
prejšnji sestoj pomlajevati, pa vse do pomladitve,
to je odstranitve zadnjih dreves starega sestoja.
Kadar govorimo o pomladitvenem razdobju za
sestoje določenega gospodarskega razreda, imamo
dejansko v mislih povprečno pomladitveno razdobje
ob obnavljanju sestojev danega gospodarskega
razreda. Za razliko od »pomladitvenega obdobja«,
ki se nanaša na konkretni sestoj, v tem primeru
KOTAR (1988) uporablja izraz »Splošno pomladitveno obdobje«. (Izraza obdobje in razdobje se
vsebinsko ne razlikujeta; izraz razdobje uporabljamo sledeč Pravilniku.)
Vsekakor je nuj no vključiti v proizvodno
razdobje danega sestoja tudi vso pomladitveno
razdobje sestoja - od tedaj, ko se je sestoj začel
449
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razvijati pod preJS11Jlm sestojem. Proizvodno
razdobje se stoja pa se, ob tako definiranem začetku
življenjske poti sestaja, zaključi, ko ga bomo prvič
presvetlili z namenom njegove obnove. V primeru
obnove danega in naslednjega sestaja tu predpostavljamo uspešen začetek obnove, da se torej
po prvi svetlitvi dejansko tudi začne postopna
nasemenitev in vznik. Ob 40-letnem pomladitvenem razdobju, ki mu bo sledilo nadaljnjih 100
let razvoja sestaja, predno bomo sestoj začeli ob
njegovi kulminaciji povprečnega starostnega
prirastka obnavljati, bo torej dani sestoj imel
proizvodno razdobje dolgo l40 let. Ne glede na to,
bodo lahko najstarejša drevesa danega sestaja,
ko se jih bo posekalo, stara celo 180 let (v primeru
njihove zgodnje nasemenitve in poznega poseka).
(Primer je povzet po KOTARJU, l987.) Prav
dejstvo, da ob obnavljanju danega sestaja pod
zastorom preJSnJega sestaja, oziroma ob
obnavljanju naslednjega sestaja pod zastorom tega
sestaja, nekatera drevesa dosežejo celo znatno ·:ečjo
starost od proizvodnega razdobja, moramo s pridom
izkoristiti pri načrtovanju razvoja sestojev oziroma
nujno upoštevati pri vsestranski presoji ob določitvi
dolžine proizvodnega razdobja. V mešanem gozdu
smreke in macesna bomo npr. lahko načrtovali
krajšo proizvodno razdobje, prilagojeno sečni
zrelosti smreke, ob tem proizvodnem razdobju pa
bodo lahko macesni - kot zadnja nadstojna drevesa
v času pomlajevanja naslednjega sestaja - še več
desetletij akumulirali svoj vrednostni prirastek.
Podobno lahko ravnamo pri mešanih gozdovih
bukve in hrasta in v drugih podobnih primerih.
Pri tem je seveda potrebno upoštevati, da se je
mladje pod zastorom razvijalo počasneje, kot bi se,
če bi raslo povsem sproščeno. Če je bila njegova
rast upočasnjena za polovico, je bilo mladje ob
koncu 40-letnega pornladitvenega razdobja v
razvojnem pogledu staro le 20 let. Če se, sledeč
tabličnemu razvoju sestaja, odločimo začeti
obnavljati sestoj pri kulminaciji povprečnega
starostne ga pri ras tka, bo torej to pri tablični
vrednosti 120 let. V preglednicah za optimalne
modele gozdov, ki jih vzorčno predstavlja preglednica 4, smo čas, za katerega je pomladitveno
razdobje daljše od razvojne starosti dreves ob koncu
tega razdobja, označili z »Z<<. Za toliko je dejansko,
in seveda tudi modelno, proizvodno razdobje daljše
od tabličnega proizvodnega razdobja.
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3. 2. 2 Začetek obnove sestoja
3. 2. 2 Beginning of stand regeneration
Dokazano je, daje znižanje povprečne proizvodnje
na določenem rastišču najmanjše, če z obnovo
sestaja začnemo prav v času kulminacije povpreč
nega starostnega prirastka sestaja. Torej ne drži, da
je ob dolgih pomladitvenih razdobjih z vidika
izkoriščenja rastišča primerno začeti z obnovo
sestaja nekoliko pred kulminacijo povprečnega
starostnega prirastka sestaja; je pa res, da je s tega
vidika še znatno slabše začeti z obnovo prepozno.
Seveda lahko to zakonitost uporabimo tudi za
presojo o začetku obnove sestaja v odnosu do
kulminacije povprečnega vrednostnega prirastka.
Optimalno je torej začeti z obnovo sestaja v času
kulminacije njegovega povprečnega vrednostnega
prirastka. Časovni zaostanek kulminacije povpreč
nega vrednostnega prirastka za kulminacijo
povprečnega starostnega prirastka je mogoče kar
na splošno, brez konkretnega sestaja pred seboj in
zahtevnih analiz, določiti le približno, pri čemer je
ocena lahko tudi subjektivna. Gre za oceno vpliva
večje vrednosti debelejših sortimentov ter manjših
stroškov njihovega pridobi vanja po prostorninski
enoti. Pri določitvi modelov smo se p1i posameznih
drevesnih vrstah oziroma skupinah vrst v tem
pogledu odločali glede na smiselno količino
žrtvovanega povprečnega starostnega prirastka.
Zaradi zelo zložne kiivulje povprečnega starostnega
prirastka sestojev pa smo si pri določitvi zaključka
proizvodnega razdobja večkrat pomagali tudi s
kriterijem še sprejemljivega znižanja tekočega
prirastka pod najvišjo vrednostjo povprečnega
starostnega prirastka, ki določa tudi proizvodno
sposobnost rastišča.
Za začetek pomlajevanja oziroma konec
proizvodnega razdobja smo se odločali:
• pri iglavcih (razen pri macesnu) in pri drugih
trdih Iistavcih- ko je tekoči prirastek padel na raven
90 % povprečnega starostnega prirastka. Pri tem
se žrtvuje približno 2 % povprečnega starostnega
prirastka oziroma 2 % proizvodne sposobnosti
rastišča;

• pri macesnu - ko se je povprečni starostni
prirastek zmanjšal na 85 % njegove največje
vrednosti; žrtvovali smo torej kar 15% povprečnega
starostnega prirastka (kulminaciji tekočega in
povprečnega starostnega prirastka sta pri macesnu
rela ti vno zelo zgodaj, z debelin o sortimenti močno
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pridobivajo na vrednosti , z naraščajočo starostjo
drevesa pa se napake lesa v večji meri ne pojavljajo);
• pri hrastu - ko je tekoči prirastek padel na
raven 70 % povprečnega starostnega p1irastka. Pri
tem se žrtvuje približno 6 % povprečnega starostnega prirastka oziroma 6 % proizvodne
sposobnosti rastišča ;
• pri bukvi in plemenitih listavcih - ko je tekoči
prirastek padel na raven 95 % povprečnega
starostne ga prirastka. Pti tem ne žrtvujemo praktično
nič povprečnega starostnega prirastka oziroma
proizvodne sposobnosti rastišča (razlog odločitve za
sorazmerno zgodnje obnavljanje teh sestojev je v tem,
da pri bukvi in mnogih plemenitih listavcih s starostjo
(in debeline) močno narašča verjetnost hujših napak
lesa, ki razvrednotijo sortimente).

sestoju ne nahaja več kot 5 % končne lesne zaloge
sestoja na danem rastišču.
Definicija pomladitvenega razdobja v bistvu
določa trajanje razvojne faze pomlajenca. Srečujemo pa se tudi s primeri, najpogosteje zaradi
neustreznega gozdnogojitvenega ukrepanja ali
naravnih ujm, ko sploh ne zabeležimo faze
mladovja, ker se nov sestoj »vgradi « v vrzelast star
sestoj in se tako razvije dvoslojni sestoj, iz katerega
se odstranjuje nadstojno drevje, ko je mlad sestoj
že globoko v fazi drogovnjaka.
Ko si torej postavljamo modelne razmerje
razvojnih faz oziroma razmerje med razvojnima
fazama pomlajencem in mladovjem, predpostavljamo želeni oziroma normalni (modelni) razvoj
sestojev na danem rastišču. Model zato ne kaže
samo idealnega stanja gozda, ampak daje posredno
tudi informacijo o tem, kako naj bi se sestoj razvijal.

3.2. 3 Razmejitev razvojne faze pomlajenca in
mladovja
3. 2. 3 Demarcation of the rejuvenated old stand
phase and the juvenile phase

Izhodiščni

3. 3

V poglavju 3.2.1 Pomladitveno razdobje citirana
definicija pomladitvenega razdobja kaže pri
praktični rabi določene pomanjkljivosti oziroma
nedorečenosti, o katerih se kaže dogovoriti , če se
želimo izogniti nesporazumom .
Določitev konca pomladitvenega razdobja s
časom, ko odstranimo zadnje drevje starega sestoja,
je preveč toga in nepraktična. Absurdno je, da celo
velike pomlajene površine ne bi mogli označiti za
mladovje, če bi sredi nje, ob vlaki ali cesti , pustili
zaradi kakršnega koli že razloga, eno ali dve drevesi .
Vendar, ali bi sestoj smeli opredeliti kot mladovje
tudi, če bi v njem raslo več dreves starega sestoja?
Koliko bi jih še smelo biti? Menimo, daje mogoče
začeti govoriti o razvojni fazi mladovja tedaj, ko je
nadstojnega drevja iz starega sestoja ostalo tako
malo, da praktično nima več vpliva na rast mladega
sestoja. Ocenjujemo (predlagamo), da je ob
pravilnem obnavljanju sestoja - ko so poslednja
drevesa starega sestoja najkakovostnejša in tudi
nadpovprečno debela- to tedaj , ko se v mladem

optimalni modeli
prebiralnih in drugih
raznodobnih gozdov

3. 3 Elementary optima] forest models of
selection and other uneven-aged forests
»Normalno « debelinsko strukturo prebiralnih
gozdov smo določili na osnovi podatkov konkretnih
sestojev prebiralne zgradbe in tudi podatkov iz
literature (KLEPAC, 1961 po Priročniku, 1995),
ločeno za produktivnejša in manj produktivna
rastišča. Na podlagi ugotovljene normalne debelinske strukture dreves in že omenjenih tabličnih
podatkov (KLEPAC), smo za vsako od obeh ravni
produktivnosti rastišč določili tudi » normalno«
lesno zalogo za prebiralne gozdove. Glede modelov
za prebiralne gozdove bi se bilo gotovo koristno
osloniti tudi na druge, sodobnejše teoretične
podlage, vendar smo se zaradi omejenega časa za
tovrstne analjze in zaenkrat sorazmerno majhnih
površin pravih prebiralnih gozdov v Sloveniji, ob
obsežnem delu v zvezi z drugimi gozdovi, pri
prebiralnih gozdovih pač omejili na najnujnejše.

Preglednka 2: »Normalna« debelinska struktura prebiralnih gozdov

Table 2: "Normal " diameter structure of selection forest s
~

Sestojni debelinski
Razred
več

m3/ha.l
PSR pod 7 m /ha.l
PSR 7 in

3
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(Drevesni) debelinski razredi

lO -19 cm

20-29 cm

30-39 cm

Delež LZ-%

Delež LZ - o/o

Delež LZ- o/o

40-49 cm
Delež LZ-%

4

8
13

15
19

22
21

5

50 cm in več
Delež LZ- o/o
51

42
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IZRAČUN OPTIMALNIH

4

MODELOV GOZDOV
CALCULATION OF OPTIMAL FOREST
MODELS

4

4.1

Izračun izhodiščnih optimalnih
modelov za hipotetične čiste
gozdove ene same drevesne vrste
4.1 Calculation of elementary optimal
models for hypothetical pure stands
(consisting of only one tree species)

4. 1.1 Izračun modelnih deležev razvojnih faz
4. l. 1 Calculation of model portions
of developmental phases
Tablični

razvoj sestojev, ki jih za posamezne
drevesne vrste oziroma skupine vrst prikazujejo
krivulje razvoja sestojev dane drevesne vrste po
skupinah rastišč, oziroma- tu je upravičena še širša
združitev - po skupinah rastišč posameznih
proizvodnih sposobnosti, seveda ločeno za visokogorska, gorska in nižinska rastišča, nam določa
dolžino časovnih razdobij, ko sestoji prerastejo fazo
rnladovja (letvenjaka) ter druge razvojne faze. Iz
tega neposredno sledijo modelni površinski deleži
sestojev posameznih razvojnih faz .
Pii tem moramo na ustrezen način upoštevati odnos
med razvojnimi fazami in debelina drevja v sestoju.

Pravilnik definira na p1imer drogovnjak kot tisto
razvojno fazo sestaja, pri kate1i meri srednji premer
drevja v vladajočem in sovladajočem sloju od 10 do
30 cm, pri tabličnih prikazih razvoja sestojev pa
razpolagamo s srednjim premerom vsega drevja v
sestoju. Zato smo na osnovi velikega števila podatkov
o debelini dreves konkretnih sestojev, kjer je bil
drevesom določen tudi socialni položaj, ugotovili
odnos med srednjima vrednostima premerov dreves,
če jih izračunamo iz vseh dreves v sestoju oziroma
samo iz dreves v vladajočem in sovladajočem sloju.
Razlike med obema srednjima vrednostima
premerov so se od sestaja do sestaja precej
razljkovale, kar velja še posebej za sestoje na
prehodu iz drogovnjaka v debeljak, kar je pač
posledica različno intenzivnega redčenja in še
posebno sečnje podstojnega drevja, v povprečju pa
je upoštevanje vseh dreves pokazalo pri tej debelini
sestojev za približno 5 cm nižjo srednjo vrednost
sestojnega premera, pri sestojih na prehodu iz
letvenjaka v drogovnjak pa za dobre 3 cm nižjo
vrednost, kot v primeru, če smo ju izračunali samo
iz meritev vladajočega in sovladajočega drevja. Iz
tega razloga srno v naših modelnih izračunih
upoštevali, da se drogovnjak začne pri tab1ičnem
srednjem sestojnem premeru 7 cm, debeljak pa pri
tabličnem srednjem sestojnem premeru 25 cm.

1

Slika 1: Krivulje odvisnosti srednjega sestojnega premera od (neto) starosti sestojev- za bukev na nižinskih rastiščih

1

Figure 1: Curves showing dependence of medium s/and diameter on (net) stand age (beech on !mv/and sites)
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4.1. 2 Izračun mod elnih višin lesnih zalog
4.1. 2 Calculation of models' growing stocks
Kot izhodišče smo uporabili na osnovi tablic
oblikovane laivulje odvisnosti debelinskega razvoja
sestojev od njihove starosti za posamezne drevesne
vrste oziroma skupine vrst na rastiščih posameznih
proizvodnih sposobnosti. Vzorčni prikaz teh hivulj
kaže slika l.
Krivulje so izračunane za skupine rastišč z enako
proizvodno sposobnostjo (npr. 3,0 m3/ha.leto, 4,0
m3/ha.leto, itd.). Za večino drevesnih vrst so za
določeno proizvodnjo sposobnost rastišč določene
različne hivulje glede na lego (nižinska, srednja,
gorska). Za vsako posamezno rastišče pa smo v bazi
podatkov za izračun modelov označili tudi
prevladujoča lego, tako da je bilo vsako rastišče
enoznačno povezano z ustrezno krivuljo.
Tablični razvoj sestojev, kot ga prikazujejo
krivulje razvoja sestojev posameznih dreves nih vrst
za posamezne skupine rastišč, oziroma za rastišča
določene proizvodne sposobnosti, ločeno za visoko
gorska, gorska in nižinska rastišča, nam določajo
modelne višine lesne zaloge sestojev dane drevesne
vrste oziroma skupin vrst pri določenem srednjem
sestojnem premeru.
Modelno lesno zalogo hipotetičnih čistih gozdov
dane drevesne vrste oziroma skupin vrst za dano

rastišče oziroma skupino rastišč, izračunamo iz
modelnih lesnih zalog sestojev posameznih
sestojnih debelinskih razredov in iz dolžine
razdobja, ki v razvoju sestaja pripada danemu
sestojnemu debelinskemu razredu.

4.1. 3

Izračun

modelnih deležev lesne zaloge
posameznih debelinskih razredov
4.1. 3 Calculation of model portions of growing
stock by individual diameter classes

Bistvo izračuna modelnih deležev lesne zaloge
posameznih debelinskih razredov sestojev na
danem rastišču oziroma skupini rastišč je v tem, da
iz modelnih površinskih deležev, ki naj bi jih
zajemali sestoji posameznih sestojnih debelinskih
razredov (ob znanem debelinskem razvoju sestoja
dane drevesne vrste na rastišču dane proizvodne
sposobnosti in opredeljeni proizvodni dobi te
drevesne vrste na danem rastišču), iz povprečne
lesne zaloge sestoj ev teh sestojnih razredov (ob·
znanem razvoju lesne zaloge sestojev na hektar v
odvisnosti od (neto) starosti sestojev te drevesne
vrste na danem rastišču- slika 2) ter iz normalne
(običajne) porazdelitve lesne zaloge po (drevesnih)
debelinskih razredih v sestojih posameznega
sestojnega debelinskega razreda (preglednica 3),
izračunamo za dano rastišče in drevesno vrsto

Slika 2: Krivulje odvisnosti lesne zaloge na hektar od (neto) starosti sestojev- za bukev na nižinskih rastiščih
Figure 2: Curves showing dependence of growing stock/ha on (net) stand age (beech on low/and sites)
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modelne deleže lesne zaloge drevja posameznih
(drevesnih) debelinskih razredov (glede na modelno
povprečno lesno zalogo sestojev dane drevesne
vrste na danem rastišču). Zahteven računalniški
program za obravnavani izračun je izdelal Mitja
PODGORNIK iz Zavoda za gozdove Slovenije,
Območna enota Celje.
Izračun smo izvedli za vsako od 28 skupin rastišč
jn za vsako obravnavano drevesne vrsto oziroma
skupino drevesnih vrst, torej za 28 x 9 primerov
(oziroma nekaj manj zaradi popolne odsotnosti
nekaterih drevesnih vrst na nekaterih rastiščih).
Preglednica 4 kaže primer izračunanih parametrov
optimalnega modela gozda za čiste gozdove
posamezne drevesne vrste oziroma skupine vrst na
enem od rastišč.
Potek izračuna
Potek izračuna je razviden iz priloženega
miselnega vzorca (slika 3) in razlage, ki sledi.
Vsebine, prikazane pod A, B in C so pomembni
vmesni rezultati, iz katerih računalniški program
izračuna deleže lesnih zalog posameznih (drevesnih) debelinskih razredov, ob vnosu modelne
drevesne zmesi tudi za gozdove poljubne modelne
drevesne sestave zmesi.

Slika 3: Shema

izračuna

gozdov

A- Modelni površinski deleži sestojev
posameznih sestojnih debelinskih razredov
Iz časovnih razlik med mejnimi vrednostmi srednjih
sestojnih premerov se ugotovi čas (v letih), ko sestoj
»pripada« danemu razredu srednjega sestojnega
premera (do 7 cm, 7-14,99 cm, 15-24,99 cm, 2534,99 cm, 35-44,99 cm, 45 cm in več).
Tako ugotovljenemu času, ko sestoj v svojem
razvoju pripada določenemu razredu srednjega
sestoj nega premera, se pri razredu do 7 cm p1išteje
»zaradi zastora podaljšan razvojni čas m1adovja Z«). Ta čas je za vsako rastišče in dreves no vrsto
modelno opredeljen. Če >>neto proizvodnemu
razdobju - N« dodamo ta čas, dobimo »bruto
proiz vodno razdobje - G«. Deleži trajanja posameznih obdobij iz prejšnjega odstavka se po
prištetju časa »Z« k prvemu razredu seveda
izračunajo od bruto proizvodnega razdobja (G).
Vselej vsi razredi ne pridejo v poštev, ker se
sestoji nekaterih drevesnih vrst na nekaterih
rastiščih v modelno opredeljenem proizvodnem
razdobju (ki je določeno za vsako skupino rastišč
in drevesne vrsto oziroma skupino vrst) niti ne
zdebelijo dovolj, da bi s povprečnim sestojnim
premerom segli v najvišji sestojni debelinski razred.

modelnjh deležev lesne zaloge gozdov posameznih (drcvesnih) debelinskih razredov

Figure 3: Calculation of model portions of growing stock by individual diameter c/asses
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Zato pn tzračunavanju računalnik najprej iz
krivulje ugotovi srednji sestojni premer ob koncu
neto proizvodnega razdobja (N) in tako določi
zadnji razred (npr. 25-32,5 cm), katerega trajanje
je določeno kot razlika med neto proizvodnim
razdobjem in razdobjerr1, ki ga sestoj potrebuje, da
se zdebeli do srednjega premera spodnje meje
takšnega »odprtega razreda« (v danem primeru 25
cm).
B - Modelna lesna zaloga sestojnih debelinskih
razredov
Iz vnaprej izdelanih krivulj razvoja lesne zaloge
sestaja na hektar v odvisnosti od srednjega
sestojnega premera, računalnik izračuna lesno
zalogo sestoja pri srednjem premeru danega
sestojnega debelinskega razreda. Pri tem je treba
paziti na srednji premer zadnjega razreda, ki je za
vsako rastišče in drevesne vrsto oziroma skupino
vrst različen.
C - Modelni deleži lesne zaloge (drevesnih)
debelinskih razredov v sestojih danih sestojnih
debelinskih razredov
Modelne površinske deleže sestojev posameznih
sestojnih debelinskih razredov (A) in modelne lesne
zaloge sestojnih debelinskih razredov smo za
posamezne drevesne vrste oziroma skupine vrst
določili na podlagi omenjenih tablic, modelne
deleže lesne zaloge posameznih (drevesnih)
debelinskih razredov v sestojih danih sestojnih
debelinskih razredov pa smo določili na osnovi
podatkov iz množice konkretnih sestojev, pridobljenih iz več območnih enot.

modeli gozdov

modelne končne lesne zaloge
sestoj ev
4. l. 4 Determination of the final growing stock of
model stands

4.1. 4

Določitev

Končno lesno zalogo sestojev dane drevesne vrste
oziroma skupine vrst za dano rastišče oziroma
skupino rastišč ugotovimo iz kri vu lje, ki kaže
odvisnost srednjega premera sestaja od starosti
sestaja in krivulje, ki kaže odvisnost lesne zaloge
sestaja na hektar od srednjega sestojncga premera,
in sicer je to višina lesne zaloge ob koncu
proizvodnega razdobja. Čeprav gre v naravi za
konec celotnega (bruto) razvoja sestojev, mora
računalnik iz prvo omenjene krivulje »odčitati«
srednji premer pri starosti, ki jo opredeljuje
zaključek neto proizvodnega razdobja, saj krivulja
kaže teoretični razvoj sestaja, brez vpliva zasu·tosti
na njegov razvoj v fazi mladovja.

4. 2

Izračun optimalnih modelov
gozdov za realne gozdove
mešane sestave

4. 2 Calculation of optimal models for
real forests (mix ed stands)
4. 2.1 Izračun modelnih deležev razvojnih faz
4. 2. 1 Calculation of model portions
of developmental phases
Izračun modelnih deležev posameznih razvojnih faz
je za realne gozdove mešane sestave enak izračunu
za sestoje, ki jih gradi ena sama drcvesna vrsta.
Razlika je le v tem, da pri tem izračunu izhajamo iz
kiivulj , ki kažejo razvoj mešanega sestaja. Iz krivulj
za posamezne drevesne vrste zato računaJnik najprej
po izdelanem programu izračuna krivuljo, ki
upošteva modelne zmes drevesnih vrst oziroma
skupin vrst danega območnega gospodarskega
razreda. Pri tem pri vzamemo določene predpostavke,
ki so pojasnjene v naslednjem poglavju.

Preglednica 3: Modelna debelinska struktura lesne zaloge sestojnib debelinskih razredov (razredov srednjega scstojnega
premera) za enodobne sestoje
Table 3: Percentage of growing stock by tree diameter classes (for differenl mean diameter stand cla<>Ses) - even-aged stands
Sestojni debelinski
razred

7-14,9 pm
15-24,9 cm
25-34,9 cm
35-44,9 cm
Nad 45 cm
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6
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4. 2. 2 Izračun modelnih deležev lesne zaloge po
debelinskih razredih
4. 2. 2 Calculation of model portions of growing
stock by diameter classes
Računalniški

program za izračun modelov za
mešane gozdove je izdelan na podlagi naslednjih
miselnih predpostavk:
• za gozdove konkretne modelne drevesne
sestave (kot jo za določen gospodarski razred
opredeli območna enota) je potrebno v naprej
določiti dva parametra: bruto proizvodno razdobje
(G) in pomladitveno razdobje (razdobje pomlajenca), ki se jih praviloma določi po prevladujoči drevesni vrsti - pri tem je potrebno
upoštevati, da lahko, skladno z razlago v poglavju
3.2, določen delež dreves doseže večjo starost, kot
jo določa proizvodno razdobje, zato dolžino
proizvodnega razdobja ni nujno prilagajati drevesni
vrsti z najdaljšim proizvodnim razdobjem, če te
drevesne vrste v modelni zmesi ni predvidene
preveč (npr. več kot tretjino lesne zaloge);
• pri določanju ozitoma izračunu povprečnih
krivulj obeh obravnavanih tipov klivulj za mešane
sestoje, je krivulje za posamezne drevesne vrste
oziroma skupine vrst v p1ibližku dovoljeno seštevati
(sorazmerno deležem posameznih drevesnih vrst v
zmesi) brez upoštevanja. da določena drevesna vrsta
iz sestaja izpade v večjem deležu ali v celoti pred
predvidenim časom njegove obnove, saj se drevesa
skozi vso proizvodno razdobje dopolnjujejo pri
zapolnjevanju rastnega prostora. Pri tem storimo
manjšo negativno napako pri predvidevanju razvoja
lesne zaloge sestoja v starosti, saj pri izbiri drevja
za posek prioritetno izločam o drevje tistih drevesnih
vrst, ki jim v starosti hitreje upadata vitalnost in
prirastek. Glede na številne nevarnosti in negativne
vplive, ki prežijo na sestoje na njihovi dolgi
življenjski poti, omenjena negativna napaka v
napovedovanju razvoja sestojev deluje v smeri
realnejšega predvidevanja njihovega razvoja.
Izračun modelne lesne zaloge gozdov
mešane sestave
4. 2. 3 Calculation of model growing stock for
mixed stands

4. 2. 3

Modelne lesno zalogo gozdov mešane drevesne
sestave na danem rastišču izračuna program prek
modelnih· lesnih zalog sestojev posameznih
sestojnih debelinskih razredov (B), upoštevajoč
dano modelne zmes drevesnih vrst, in iz dolžine
458

razdobja, ki v razvoju mešanega(!) sestaja pripada
danemu sestojnemu debelinskemu razredu. Razvoj
mešanega sestaja predstavlja sintezna laivulja za
ta sestoj, izračunana ob upoštevanju modelnih
deležev zastopanosti posameznih drevesnih vrst
oziroma skupin vrst v njem ter ob upoštevanju
predpostavke, obrazložene v zadnji alineji poglavja
4. l. 2).
Določitev končne modelne lesne zaloge
mešanih sestojev
4. 2. 4 Determination of the final growing stock of
mixed stands

4. 2. 4

Končno lesno zalogo sestojev dane mešane
drevesne sestave na danem rastišču kaže krivulja
odvisnosti lesne zaloge mešanega sestoja od
srednjega sestojnega premera, upoštevajoč dano
modelne zmes drevesnih vrst, in sicer je to višina
lesne zaloge ob koncu proizvodnega razdobja. Pri
»odčitku« lesne zaloge iz ustrezne laivulje, moramo
upoštevati neto proizvodno razdobje sestaja, kot
smo opozorili v poglavju 4.1.4.

4. 3 Pregled modelnih parametrov
gozdov
4. 3 List of forest model parameters
Modelni parametri gozdov se določijo oziroma
izračunajo za modelne zmes gozdov, in so:
za gozdove enomerne zgradbe:
• modelni deleži drevesnih vrst v lesni zalogi,
• modelne proizvodno razdobje (bruto!)*,
• model no pomladitveno razdobje*, • modelni deleži posameznih razvojnih faz*,
• modelna debelinska struktura gozdov (deleži
lesne zaloge po drevesnih debelinskih
razredih),
• modelna lesna zaloga,
• modelna končna lesna zaloga;
za gozdove prebiralne zgradbe:
• modelni deleži drevesnih vrst v lesni zalogi,
• modelna debelinska struktura gozdov (deleži
lesne zaloge po drevesnih debelinskih
razredih),
• normalna lesna zaloga;
*Opomba: Določimo po
gospodarskem razredu .
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Preglednica 4: Osnovni parametri izhodiščnih modelov gozdov- za rastišče podgorskih bukovih gozdov
Table 4: Key parameters of elementary forest model.~ (submontane beech forest s)
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Veselič . Ž..: Optimalni modeli gozdov

za gozdove s panjevskim gospodarjenjem:
• modelni deleži drevesnih vrst v lesni zalogi,
• modelno proizvodno razdobje,
• modelno razme1je starostnih razredov sestoj cv.
Vrednosti navedenih in vseh drugih prikazanih
parametrov za čiste sestoje so informativne narave.
Ob analizi sestojev in načrtovanju možnega
poseka moramo posebno pozornost posvetiti tudi
višini lesne zaloge pri srednjem sestojnem premeru,
upoštevajoč realno drevesne sestavo gozdov danega
gospodarskega razreda. Tega parametra se iz
vsebinskih razlogov sicer nismo odločiti uvrstiti
med modelne parametre, je pa do trenutka, ko v
danem gospodarskem razredu začnemo s
pom.laditvenimi sečnjami, uporaben kazalec stanja
sestoj ev.
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SUMMARY

Če sledimo temeljnim strokovnim načelom, ki že
desetletja določajo strokovno delo z gozdom na
Slovenskem, nam je v vsakih razmerah končni cilj
gozd, ki je naravni sestavi d.revesnih vrst in naravni
zgradbi blizu, oziroma od njiju odklonjen v
sprejemljivem obsegu zaradi njegovih ekoloških,
socialnih in proizvodnih funkcij.
Idealno podobo gozda na danem rastišču, ki v
pogledu drevesne sestave in debelinske strukture
oziroma strukture razvojnih faz zagotavlja
vsestransko stabilnost gozda in trajno optimalno
izpolnjevanje vseh njegovih funkcij, imenujemo
optimalni model gozda.
Gozd, katerega stanje je v pogledu drevesne
sestave ali debelinske strukture oziroma strukture
razvojnih faz zelo daleč od naravnega, je mogoče
le v zelo dolgem obdobju oblikovati v gozd, ki bi
bil blizu optimalnemu modelnemu stanju. V takem
primeru nam zelo oddaljeni, idealni cilj tudi ne
more biti neposredni kazalec gozdnogojitvenih
ukrepov, saj je v takem gozdu včasih smotrno še
več desetletij izvajati celo ukrepe, ki gozd oblikujejo
vstran od smeri želene njegove dolgoročne podobe.
Možnega poseka in potrebnih drugih gozdnogojitvenih ukrepov v gozdu v prihodnjem ureditvenem obdobju zato ne določimo neposredno na
podlagi optimalnega modela gozda pač pa na
podlagi gozdnogojitvenega cilja, ki pomeni podobo
gozda, ki je realno dosegljiva v obdobju, dolgem
do nekaj desetletij, ter na podlagi opredeljene
458

dolžine obdobja 1, v katerem naj bi dosegli ciljno
stanje. Prav pa je, da poznamo oddaljeno idealno
podobo gozda, da se zavemo potrebne dolgoročne
smeri njegovega razvoja na danem rastišču. To je
potrebno tudi zato, da lahko povsod tam, kjer se
pot današnjih sestojev zaključuje (včasih se ob
kakšni ujmi sklene usoda katerega od sestojev
nenadoma, nenapovedano) , usmerjamo razvoj
sestojev v smeri te dolgoročne podobe.
Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih v 23, členu določa, da optimalne
modele gozda določimo v gozdnogospodarskih
načrtih območij, saj gre pri določitvi teh modelov
za poglobljen teoretični razmislek, izdelane
optimalne modele gozda pa nato uporabljamo kot
strokovno podlago za določitev dolgoročnih
gozdnogojitvenih ciljev na podobnih rastiščih v
vseh gozdnogospodarskih načrtih gospodarskih
enot v območju.
Optimalni model gozda po Pravilniku vključuje:
• optimalno drevesne sestavo gozda;
• optimalno zgradbo gozda in optimalno
razmetje debelinskih razredov oziroma razvojnih
faz.
Ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 200l-2010 smo se na ravni
Slovenije odločili izdelati izhodiščne optimalne
modele gozdov, ki so optimalni modeli za (čiste)
sestoje posameznih drevesnih vrst oziroma skupin
vrst po skupinah rastišč. Na osnovi teh izhodiščnih
optimalnih modelov gozdov so na območnih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije izdelali optimalne
modele gozdov za posamezne območne gospodarske razrede, ki so v pogledu drevesne sestave,
in posledično tudi v pogledu drugih modelnih
parametrov, prilagojeni rastiščnim posebnostim
gospodarskih razredov posameznih gozdnogospodarskih območij.
Ob oblikovanju izhodiščnih optimalnih modelov
gozdov na ravni Slovenije smo združili rastišča več
gozdnih združb, ki so si v ekološkem in proizvodnem pogledu blizu. Združitev je bila še toliko
bolj dopustna, ker pri izhodiščnih modelih nismo
določili modelne sestave drevesnih vrst.
Pri določitvi izhodiščnih optimalnih modelov
gozdov (za čiste gozdove posamezne drevesne
vrste) smo se za posamezno skupino rastišč z dano
proizvodno sposobnostjo oslonili na tablični razvoj
sestojev. Pii tem smo uvedli t. i. »sestojne debelinske
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razrede«, ki pomenijo razrede sestojev, katerih
srednji prerneri imajo vrednost znotraj danega
razrednega intervala (mladovje, sestoji s srednjim
premerom 7-15 cm, 16-25 cm, 26-35 cm. 36-45 cm,
nad 45 cm).
Kot podlago za izdelavo modelov smo uporabili
Češke in Erteld-ove (nemške) tablice.
Češke tablice smo uporabili za srru·eko in druge
iglavce, jelko, rdeči bor, bukev, lu·ast dob.
Graden smo obravnavali po tablicah za dob
(preverjanje s podatki terenskih meritev je pokazalo
njuno podobnost glede intenzivnosti in dinamike
rasti), prav tako smo po tablicah za dob obravnavali
tudi druge trde listavec. V vseh navedenih ptimerih
smo uporabili tablice za 2. proizvodno raven.
Erteld-ove (nemške) tablice smo uporabili za
evropski macesen (oziroma macesen), veliki jesen
(oziroma plemenite listavce) in črno jelšo (oziroma
mehke listavec).
Tablični razvoj sestojev, ki jih za posamezne
drevesne vrste oziroma skupine vrst prikazujejo
krivulje razvoja sestojev dane drevesne vrste po
skupinah rastišč, oziroma- tu je upravičena še širša
združitev - po skupinah rastišč posameznih
proizvodnih sposobnosti, seveda ločeno za visoko
gorska, gorska in nižinska rastišča, nam določa
dolžino časovnih razdobij , ko sestoji prerastejo fazo
rnladovja (letvenjaka) ter druge razvojne faze. Iz
tega neposredno sledijo modelni površinski deleži
sestojev posameznih razvojnih faz.
Pri tem moramo na ustrezen način upoštevati
odnos med razvojnimi fazami in debelina drevja v
sestoju.
Modelno lesno zalogo hipotetičnih čistih gozdov
dane drevesne vrste oziroma skupin vrst za dano
rastišče oziroma skupino rastišč, izračunamo iz
modelnih lesnih zalog sestojev posameznih
sestojnih debelinskih razredov in iz dolžine
razdobja. ki v razvoju sestoja pripada danemu
sestojnemu debelinskemu razredu .
Zahteven je izračun modelnih deležev lesne
zaloge posameznih debelinskih razredov sestojev
na danem rastišču oziroma skupini rastišč. Bistvo
izračuna je v tem, da iz modelnih površinskih
deležev, ki naj bi jih zajemali sestoji posameznih
sestoj nih . debelinskih razredov (ob znanem
debelinskem razvoju sestaja dane drevesne vrste na
rastišču dane proizvodne sposobnosti in opredeljeni
proizvodni dobi te drevesne vrste na danem
rastišču), iz povprečne lesne zaloge sestojev teh
GozdV 60 (2002) 1O
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sestojnih razredov (ob znanem razvoju lesne
zaloge sestojev na hektar v odvisnosti od (neto)
starosti sestojev te drevesne vrste na danem rastišču
-slika 2) ter iz normalne (običajne) porazdelitve
lesne zaloge po (drevesnih) debelinskih razredih
v sestojih posameznega sestojnega debelinskega
razreda (preglednica 3), izračunamo za dano
rastišče in drevesno vrsto modelne deleže tesne
zaloge drevja posameznih (drevesnih) debelinskih
razredov (glede na modelno povprečno lesno zalogo
sestojev dane drevesne vrste na danem rastišču).
Izračuni modelnih parametrov za realne gozdove
mešane sestave so enaki izračunom za sestoje, ki
jih gradi ena sama drevesna vrsta. Razlika je le v
tem, da pri tem izračunu izhajamo iz krivulj, ki
kažejo razvoj mešanega sestaja. Iz krivulj za
posamezne drevesne vrste zato računalnik najprej
po izdelanem programu izračuna krivuljo , ki
upošteva modelno zmes drevesnih vrst oziroma
skupin vrst danega območnega gospodarskega
razreda.
Računalniški program za izračun modelov za
mešane gozdove je izdelan na podlagi naslednjih
miselnih predpostavk:
• za gozdove konkretne modelne drevesne
sestave (kot jo za določen gospodarski razred
opredeli območna enota) je potrebno v naprej
določiti dva parametra: bruto proizvodno razdobje (G) in pomladitveno razdobje (razdobje
pomlajenca). ki se jih praviloma določi po
prevladujoči drevesni vrsti;
• pri določanju oziroma izračunu povprečnih
krivulj obeh obravnavanih tipov krivulj za mešane
sestoje, je krivulje za posamezne drevesne vrste
oziroma skupine vrst v približku dovoljeno seštevati
(sorazmerno deležem posameznih drevesnih vrst v
zmesi) brez upoštevanja, dadoločeoadrevesna vrsta
iz sestaja izpade v večjem deležu ali v celoti pred
predvidenim časom njegove obnove, saj se drevesa
skozi vso proizvodno razdobje dopolnjujejo pri
zapolnjevanju rastnega prostora. Pri tem storimo
manjšo negativno napako p1i predvidevanju razvoja
lesne zaloge sestaja v starosti, saj pri izbiri drevja
za posek p1ioritetno izločamo drevje tistih drevesnih
vrst, ki jim v starosti hitreje upadata vitalnost in
p1irastek. Glede na številne nevarnosti in negativne
vplive, ki prežijo na sestoje na njihovi dolgi
življenjski poti, omenjena negativna napaka v
napovedovanju razvoja sestojcv deluje v smeri
realnejšega predvidevanja njihovega razvoja.
459
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Modelna povprečna lesna zaloga ali kar modelna lesna
zaloga- povprečna lesna zaloga vseh razvojnih faz oziroma
sestojnih debelinskih razredov v času celotnega bruto
proizvodnega razdobja sestaja ali povprečna lesna zaloga
vseh razvojnih faz po višini lesne zaloge, upoštevajoč
razmerje razvojnih faz modelno uravnoteženega gozda.
Normalna lesna zaloga - modelna lesna zaloga prebiralnega gozda.
Neto proizvodno razdobje - proizvodno razdobje, pri
katerem se upošteva, da sestoj v mladosti raste brez zastora
starega drevja prejšnjega sestaja.
Bruto proizvodno razdobje - neto proizvodno razdobje.
za čas (število lel- » Z«), ki ga mladje do razvojne
stopnje (višine), ko se ga odstre, potrebuje več, kot bi ga
potrebovalo. če bi raslo nezastrto.

povečano

480
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Sestojni debelinski razred - razred sestojev s premeri
srednjih sestojnih dreves med mejnimi vrednostmi razreda
(npr. 15,0 - 24,9 cm).
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Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih
za obdobje 2001- 2010

območij

Regional forest manage1nent plans for the 2001- 2010 period
~ ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
~ Večna pot 2, LOOO Ljubljana

1

UVOD
INTRODUCTION

l. 1 Zgodovina gozdnogospodarskega
načrtovanja na Slovenskem
l. 1 History of forest management
planning in Slovenia
Začetek

gozdnogospodarskega načrtovanja na
Slovenskem sega že v prvo polovico 18. stoletja, ko
je bila za potrebe oskrbe rudnika in rudarjev v Idriji
leta 1724 opravljena prva ureditev donosov lesa iz
idrijskih gozdov. V letu 1759 ji je sledila druga
tovrstna ureditev. Za prvi pravi gozdnogospodarski
načrt na Slovenskem pa velja Flameckov načrt za
tolminske gozdove iz leta 1770. Gozdnogospodarsko
načrtovanje je pri nas dobilo nov pomemben zamah
koncem 19. stoletja, ko sta na Kočevskem in
Notranjskem začela delovati ugledna gozdatja dr.
Leopold Hufnagel in Heinrich Schollmayer.
V Jugoslaviji je bil leta 1947 sprejet Zvezni zakon
o gozdovih, ki je predvidel obveznost izdelave
gozdnogospodarskih načrtov za vse gozdove, ne
glede na lastništvo. Splošna navodila za izdelavo
gozdnogospodarskih načrtov Zveznega ministrstva
za gozdarstvo iz leta 1948 že govmijo o dveh ravneh
načrtov - splošnih (za območja) in posebnih (za
gozdnogospodarske enote). Vendar je Slovenija
ostala v Jugoslaviji edina in tudi v Evropi ena redkih
dežel, ki je že tedaj razvijala tudi območno
(regionalno) gozdnogospodarsko načrtovanje. Celo
nekatere gozdarsko ugledne države v Evropi uvajajo
regionalno načrtovanje šele v zadnjem času. V letu
1948 so bila v Sloveniji oblikovana gozdnogospodarska območja (GGO oz. območje), ki so
postala tudi okvir za gospodarjenje z gozdovi. Prva
inventura slovenskih gozdov je bila opravljena že
v letu 1947, druga pa v letu 1951. V začetku
petdesetih let smo v Sloveniji začeli izdelovati
gozdnogospodarske načrte, najprej za državne in
nato tudi za zasebne gozdove.
GozdV 60 (2002) 10

Prvi gozdnogospodarski načrti območij za vseh
14 GGO so bili izdelani za obdobje 1971-1980.
Gozdnogospodarski načrti za obdobje 2001-2010
so torej že četrti po vrsti.
Veljavni Zakon o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/
1993) podrobno opredeljuje gozdnogospodarske
načrte območij, še podrobneje pa določa njihovo
vsebino, spremljanje izvajanja in postopek
sprejemanja Pravilnik o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih (Ur. list RS, št. 511998;
nadalje Pravilnik).

l. 2 Vloga in namen gozdno
gospodarskega načrta območja
1. 2 Role and purpose of the regional
forest management plan
Z gozdnogospodarskim načrtom območja se opravi
analiza razvoja gozdov in opravljenih del v
gozdovih območja v preteklih desetih letih ter se
opredelijo strategije za delo z gozdovi območja za
prihodnjih deset let. Ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta območja ne izvajamo meritev
gozdnih sestojev, stanje gozdnih fondov (površina,
lesna zaloga, prirastek) povzamemo iz meritev
gozdnih sestojev, opravljenih ob obnovah lO-letnih
gozdnogospodarskih načrtov gozdno-gospodarskih
enot (GOE)', ki se obnavljajo v rednih (praviloma)
desetletnih ciklusih. Pač pa ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta območja skrbno in celovito
proučirno trende razvoja gozdov v območju,
zberemo ugotovitve pri realizaciji sečenj ter
gojitvenih in varstvenih del po GGE in posameznih
skupinah rastišč ter jih vzročno analiziramo,
celovito pa analiziramo tudi vse dejavnike, ki
vplivajo na razvoj gozdov v območju (npr.
zdravstveno stanje gozdov, trende poškodb gozdov
zaradi bolezni, insektov, naravnih ujm in požarov,
usklajenost med rastlinojedo divjadjo in gozdnim
okoljem, razmere na področju odprtosti gozdov z
gozdnimi prometnicami, splošne družbene
481
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dejavnike /demografska gibanja, organiziranost
lastnikov gozdov in njihova usposobljenost ter

l. 3. 2 Program razvoja gozdov v sloveniji
I. 3. 2 Forest development programme

opremljenost za delo v gozdovih/, stanje in trend
potreb po različnih vlogah oziroma funkcijah
gozdov idr.) . Na osnovi analiz številnih dejavnikov
določimo z gozdno-gospodarskim načrtom
območja celovito vizijo ravnanja z gozdovi v GGO
za naslednje desetletje, ki jo v podrobnostih
uresmcuJemo in hkrati dograjujerno z
gozdnogospodarskimi načrti GGE.
Posebno pozornost je potrebno pri izdelavi
gozdnogospodarskega načrta območja posvetiti
vsebinam, za katere je GGE premajhen prostorski
okvir za njihovo strokovno obravnavo (predvsem
prostorske vsebine) ali pomenijo poglobljeno
strokovno podlago za usmerjanje razvoja vseh
gozdov v območju (npr. modelna stanja gozdov po
posameznih rastiščih).

Program razvoja gozdov v Sloveniji, ki ga je
Državni zbor sprejel v februarju 1996 ne navaja
kvantifikacij, ki bi obvezovale izdelovalec gozdnogospodarskih načrtov, z izjemo navedbe intenzivnosti sečenj v odnosu do prirastka (66 % pri
iglavcih in 50 % pri Jistavcih) ter posledično
prognoze razvoja slovenskih gozdov v pogledu
njihovih gozdnih fondov, navaja pa vrsto usme1itev,
ki jih mora ZGS upoštevati pri izvajanju javne
gozdarske službe in seveda tudi pri izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov.
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 2001-2010 smo upoštevali
usmetitve Programa razvoja gozdov Slovenije. Tudi
načrtovan možni posek- p1i iglavcih 66% prirastka
in pri listavcih 54% prirastka- je zelo blizu tistega,
ki ga določa Program razvoja gozdov v Sloveniji.
Nekoliko večji možni posek pri listavcih pa
vsekakor opravičujejo novejši podatki o gozdovih,
ki kažejo na večjo lesno zalogo in ptirastek lesa od
tistih, na podlagi katerih je bila oblikovana
usmeritev v Programu razvoja gozdov v Sloveniji.

l. 3 Gozdnogospodarski načrti območij
za obdobje 2001-2010 v luči
Zakona o gozdovih in Programa
razvoja gozdov v Slovenije
1. 3 Regional forest management plans for
the 2001-2010 period jn the light of
the Forest Act and the National forest
development programtne

2

OPRAVLJENA PRIPRAVLJALNA
DELA NA IZDELAVI GOZDNOGOSPODARSKIH NAČRTOV
OBMOČU ZA OBDOBJE 2001-2010

2

PREPARATORY WORK FOR
REGIONAL FOREST MANAGEMENT
PLANS FOR THE 200 -2010 PERIOD

l. 3.1 Zakon o gozdovih
l. 3. l Forest act
Predlogi gozdnogospodarskih načrtov območij za
obdobje 2001-2010 po vsebini zagotavljajo
uresničevanje temeljnih usmeritev in nalog na
področju gospodarjenja z gozdovi, ki jih določa
Zakon o gozdovih:
• ohranitev in vzpostavitev naravne sestave
gozdnih življenjskih združb in krepitev vsestranske
odpornosti gozdov,
• gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja vse
funkcije gozdov in temelji na uspešnem naravnem
obnavljanju sestojev,
• ustrezno izkoriščanje gozdnih rastišč v skladu
z naravnim razvojem gozdnih življenjskih združb,
• medsebojna usklajenost gojenja gozdov,
pridobivanja lesa ter drugih gozdnih dobrin.

2. 1 Ožje področje
gozdnogospodarskega

načrtovanja

2. 1 The narrower field of forest
management planning
a) Določitev funkcij gozdov in njihovo ovrednotenje
Ob vse bolj obremenjenem gozdnem prostoru s
strani najrazličnejših dejavnosti oziroma uporabnikov prostora in tudi vse večjih pritiskih za krčitve
gozdov v primestnih in intenzivnih agrarnih
območjih na eni strani ter ob vse bolj redkih in zato
vse bolj dragocenih območjih ohranjene narave na
1
V Sloveniji imamo 14 gozdnogospodarskih
(GGO) in 250 gozdnogospodarskih enot (GGE).
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drugi strani, postaja določitev funkcij gozdov in
njihovo ovrednotenje ena najpomembnejših vsebin
gozdnogospodarskih načrtov. To še posebej velja
za gozdnogospo-darske načrte območij, saj je šele
GGO dovolj velik prostorski okvir za določitev
ustrezne rabe gozdnega prostora tudi s širšega,
krajinskega vidika.
Zakon o gozdovih določa naslednje funkcije
gozdov:

• ekološke funkcije:
- funkcija varovanja gozdnih
sestoj ev,
- biotopska funkcija,
- hidrološka funkcija,
- klimatska funkcija,

zemljišč m

• socialne funkcije:
zaščitna funkcija,
funkcija varovanja naravne in kulturne
dediščine in drugih vrednot okolja 1,
- higiensko-zdravstvena funkcija,
- turistična funkcija,
- rekreacijska funkcija,
- poučna funkcija,
- estetska funkcija,
- raziskovalna funkcija,
- obrambna funkcija,

-

• proizvodne funkcije:
- lesnoproizvodna funkcija,
- funkcija pridobivanja drugih gozdnih dobrin,
- lovnogospodarska funkcija.
Določitev funkcij gozdov in njihovo ovrednotenje je nedvomno temeljna strokovna podlaga
za usmerjanje rabe gozdnega prostora. Zaradi
obsežnosti naloge smo se na ZGS lotili projekta
določitve funkcij gozdov skladno s Pravilnikom
takoj po njegovem izidu, januarja 1998. Ta projekt
je biJ hkrati namenjen izdelavi strokovnih podlag
za področje gozdarstva za Prostorski plan Slovenije.
V okviru priprav je bilo opravljeno naslednje:
• izdelana so bila interna navodila za določitev
funkcij gozdov in njihov prikaz. s katerimi so bili
podrobneje in enotno, na ravni celega ZGS,
dogovorjeni kriteriji za določitev posameznih
funkcij gozdov oziroma stopenj njihove poudarjenosti, saj jih Pravilnik v vseh podrobnostih ni
uspel doreči, ter dogovorjeni načini zajema
podatkov in prikaza funkcij gozdov na kartah:
• pridobili smo vse baze podatkov, ki so bile
dosegljive in so lahko prispevale k določitvi in
ovrednotenju funkcij gozdov (npr. baza vseh vodovij
GozdV 60 (2002) 1O
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in vodnih izvirov, baza poplavnih območij, baza
vseh znanih kraških jam);
• izdelali smo računalniški program za izris
sinteznih kart funkcij gozdov v okviru programa
za namizno kartografijo Maplnfo (lastna raču
nalniška rešitev).
Ovrednotiti smo ves gozdni prostor v Sloveniji
ter ga razčlenj)i v funkcijske enote (predel gozdnega
prostora z enako kombinacijo poudarjenostj
funkcij). V računalniški medij smo vektorsko zajeli
26.875 funkcijskih enot (zaradi dislociranosti
gozdnih površin znotraj nekate1ih funkcijskih enot
so zapisane v obliki 59.000 računalniških zapisov)
ter 11.338 točkovnih (velikosti pod 3 ha, z enakim
številom zapisov) in 491 (2.142 zapisov) linijskih
funkcijskih objektov.
Glede na Evropsko direktivo o habitatih, ki
postavlja pred Slovenijo naloge, ki jih mora izvesti
ob vstopu v Evropsko unijo, je posebej pomembna
določitev biotopske funkcije. Rezultati izvedene
analize pomenijo, skupaj z b~zo podatkov ZGS o
gozdnih združbah, za obsežni gozdni prostor
Slovenije brez dvoma v Sloveniji najpomembnejšo
strokovno podlago pri pripravi potrebnih dokumentov, kijih zahteva omenjena evropska direktiva.
Določitev funkcij gozdov je bila tudi temeljna
strokovna podlaga za izdelavo Strokovnih podlag
sekt01ja gozdarstva za prostorski plan Slovenije za okvirno obdobje do leta 2020.

b) Izdelava natančnega vzorca zgradbe
gozdnogospodarskega načrta območja ter
izdelava računalniškega programa za obdelavo
podatkov in izpis načrta
Natančni

vzorec zgradbe gozdnogospodarskega
je bil izdelan v jeseni 1999 in v
začetku leta 2000. Sledila je izdelava raču
nalniškega programa za obdelavo podatkov in izpis
načrta. Računalniški program (pretežno lastna
računalniška rešitev) je izdelan v sodobnem
programskem jeziku Visual-Fox in poleg obdelave
podatkov zagotavlja tudi izpis preglednic, vseh
naslovov in podnaslovov, naslovov preglednic in
grafov ter drugih obJikovnih prvin načrta.
načrta območja

1
S spremembo Zakona o gozdovih, objav~jeno v Uradnem
listu dne 26. 7. 2002, sta se iz te funkcije oblikovali dve
funkciji: funkc\ia ohranjanja biotske raznovrstnosti in
varstva naravnih vrednot ter funkcija varovanja kulturne

dediščine.
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c) Izdelava modelov razvoja sestojev
V ta namen smo opravili naslednje:
• zbrali smo vse dosegljive dosedanje rezultate
raziskav proizvodne sposobnosti gozdnih rastišč v
Sloveniji;
• s pomočjo teh podatkov in na podlagi drugih
znanih podatkov o značilnosti rastišč in prirastkov
posameznih drevesnih vrst na njih, smo ocenili za
posamezne drevesne vrste oziroma skupine vrst
(npr. plemeniti listavci, drugi trdi listavci)
proizvodne sposobnosti na rastiščih, za katere ni
bilo na razpolago neoporečno ugotovljene vrednosti
za proizvodno sposobnost; vsa gozdna rastišča
Slovenije smo združili v 28 skupin rastišč;
• na osnovi čeških tablic, ter pri posameznih
drevesnih vrstah tudi drugih tablic, smo za vseh 28
skupin rastišč in za deset drevesnih vrst oziroma
njihovih skupin (z izjemo tistih, ki se na določenih
rastiščih ne pojavljajo) določili krivulje razvoja
debeline srednjega sestoj nega premera v odvisnosti
od starosti sestoja ter krivulje razvoja lesne zaloge
sestoja v odvisnosti od njegove starosti;
• izdelan je bil računalniški program (lastna
rešitev), s katerim je mogoče na
podlagi omenjenih krivulj razvoja sestojev
posameznih dreves nih vrst oziroma njihovih skupin
na posameznih od 28 skupin rastišč, izračunati
deleže razvojnih faz, povprečno in končno lesno
zalogo sestaja ter še nekatere sestojne parametre,
ter zahteven računalniški program (tudi lastna
računalniška rešitev), ki na podlagi teh krivulj in
(posebej proučenih) porazdelitev debelin drevja pri
danem srednjem sestojnem premeru, izračuna tudi
modelno (optimalno) debelinsko strukturo drevja
v sestojih modelne (uravnotežene) strukture
razvojnih faz;
računalniška

• izdelan je bil računalniški program (lastna
računalniška rešitev), ki ob določenih predpostavkah (vnaprej se določi ključno drevesno vrsto
v sestoju in njej prilagojeno pom1aditveno dobo)
izračuna vse glavne razvojne parametre tudi za
sestoje poljubne modelne zmesi drevesnih vrst; to
je zelo koristilo izdelovalcem gozdnogospodarskih
načrtov po območnih enotah, saj se zlasti zaradi
rastiščnih, v določenih primerih pa tudi sestojnih
razmer, modelne zmesi drevesnih vrst tudi na
podobnih rastiščih med GGO vendarle nekoliko
razlikujejo.
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d) Izdelava računalniškega programa za
simuliranje izračuna možnega poseka ob
spreminjanju višine ciljne lesne zaloge, intenzivnosti poseganja v sestoje posameznih razvojnih faz oziroma zgradb sestojev ter ob
spreminjanju dolžine obdobja, v katerem
načrtujemo doseči ciljno lesno zalogo.
e) Pridobitev podatkov o gozdovih, ki so bili
vrnjeni denacionalizacijskim upravičencem do
konca leta 2000 ter izdelava računalniških
programov za ureditev podatkov v lastniško nove
odseke (gre za oblikovanje začasnih odsekov
samo v računalniški bazi)
Zaradi precejšnjih sprememb v pogledu lastništva gozdov zaradi denacionalizacije v zadnjih
desetih letih, smo v želji, da v gozdnogospodarskih
načrtih območij 2001-2010 vendarle prikažemo
kolikor je le mogoče aktualno lastniško strukturo
slovenskih gozdov, v začetku leta 2001 pridobili
od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter od
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
uradne podatke o že vrnjenih gozdnih parcelah
denacionalizacijskim upravičencem. Kot dopolnitev teh podatkov smo upoštevali tudi vse odločbe
o vrnitvi gozdov, katerih kopije so uspele pridobiti
območne enote ZGS - pridobitev kopij odločb je
neuradna, saj ZGS ni stranka v denacionalizacijskih
postopkih in neposredno ne prejema teh odločb.
Izdelan je bil tudi računalniški program za ureditev
vseh baz podatkov po novih začasnih odsekih (do
izida novega Pravilnika so bili namreč odseki
lastniško čisti).
f) Vektorski zajem vseh mej odsekov oziroma
oddelkov

2. 2 Gojenje gozdov
2. 2 Silviculture
a) Izdelava navodil za usklajeno določitev obsega
gojitvenih del na ravni ZGS
Izdelana so bila navodila za določitev nujnosti
in p1ioritet za gojitvena dela, da bi dosegli čim večjo
usklajenost pri določitvi obsega gojitvenih del med
območnimi enotami.

2. 3 Gozdna tehnika
2. 3 Forest technology
Na področju gozdne tehnike so bile za potrebe
gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje
2001-2010 opravljene naslednje naloge:
GozdV 60 (2002) 1O
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a) Ureditev pregleda razmejitve javnih in
gozdnih cest ter uskladitev podatkov z občinami
b) Izpopolnitev katastra gozdnih cest s
podatki, potrebnimi za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij
c) Vektorski računalniški zajem vseh gozdnih
cest
d) Dopolnitev manjkajočih podatkov v bazah
odsekov, npr. podatkov o spravil nih sredstvih ter
spravilnih razdaljah po odsekih
Po prejšnjem pravilniku, ki je določal gozdnogospodarsko načrtovanje, obvezne preglednice
gozdnogospodarskih načrtov niso vsebovale teh
podatkov, zato so bile baze podatkov v pogledu teh
podatkov pomanjkljive.

e) Izdelava metodologije za določitev razredov intenzivnosti vzdrževanja gozdnih cest po
GGE
f) Izdelava metodologije za uvrstitev gozdnih
predelov v prioritetne razrede za izgradnjo
gozdnih cest
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Agencija RS za okolje izdelala Naravovarstvene
smernice za gozdarstvo - za gozdnogospodarske
načrte območij z obdobjem veljavnosti 2001-20!0,
ki jih je ZGS upošteval ob izdelavi načrtov.
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POVZETEK GOZDNOGO
SPODARSKlli NAČRTOV OBMOČU ZA OBDOBJE 2001-2010

3

SUMMARY OF REGIONAL FOREST
MANAGEMENT PLANS FOR THE
2001-2010 PERIOD

3. 1 Stanje gozdov v Sloveniji
3. 1 State of forests in Slovenia
3.1.1 Kategorije gozdov
3. l. 1 Forest categories
Preglednica 1: Pregled površin gozdov v Sloveniji po
kategorijah gozdov

Tabl e 1: Forest stnfaces in Slovenia by categories offorest

Kategorija gozdov
Večnamenski

2. 4 Gozdne živali in lovstvo
2. 4 Forest animals and hunting
Na področju gozdnih živali in lovstva so bile za
potrebe gozdnogospodarskih načrtov območij za
obdobje 2001-2010 opravljene naslednje naloge :

a) Obdelava podatkov popisa poškodovanosti
gozdnega mladja zaradi rastlinojede divjadi iz
leta 2000 ter primerjava s podatki popisa iz leta
1996.
b) Določitev pomembnih habitatov, ne le za
divjad, ampak tudi za številne druge živalske in
rastlinske vrste, zlasti za redke in ogrožene vrste.

2. 5 Področje varstva narave
2. 5 Nature conservation
Podrobno smo analizirali Naravovarstvene smernice
h gozdnogospodarskim načrtom GGE, ki jih je
skladno z drugim odstavkom 97. člena Zakona o
ohranjanju narave (Ur. list RS, št. 56/99) ZGS že
pridobil od Regionalnih zavodov za varstvo naravne
in kulturne dediščine ter se na sestanku s predstavniki Uprave za varstvo narave oziroma Agencije
RS za okolje ·in vseh sedmih regionalnih Zavodov
za varstvo naravne in kulturne dediščine , dogovorili
o enotni vsebini (stopnji podro-bnosti) in obliki
naravovarstvenih smernic za potrebe gozdnogospodarskih načrtov območij. Na tej podlagi je
GozdV 60 (2002) 1O

gozdovi
GPN*. v ka(erih so gozdnogospodarski
ukrepi dovoljeni
GPN, v katerih gozdnogospodarski
ukrepi niso dovoljeni
Varovalni gozdovi

Skupaj vsi gozdovi

* Gozdovi

Površina ha
1.006.811
50.960
10.301
74.054
1.142.126

s posebnim namenom

ZGS je v preteklih letih izdelal nova predloga
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom,
v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni
(v bistvu gozdni rezervati), ki po obsegu nekoliko
presegata površini navedenih kategorij, kot ju kaže
preglednica, vendar se postopek razglasitve teh
gozdov še ni izpeljal, saj je bilo potrebno, skladno
z dogovorom med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za okolje
in prostor, počakati spremembo Zakona o gozdovih,
s katero je določeno, da se gozdovi omenjenih
kategorij razglasijo z uredbo Vlade RS in ne z
zakonom, kot je to prej določal Zakon o gozdovih.
Tako je bilo potrebno pri opredelitvi gozdov
obravnavanih kategorij slediti tretjemu odstavku 93.
člena Zakona o gozdovih, ki določa, da so do
uskladitve aktov zavarovano naravno bogastvo
gozdovi, ki so kot gozdovi z izjemno poudarjeno
katerokoli ekološko funkcijo ali raziskovalno,
higiensko-zdravstveno funkcijo ali funkcijo naravne
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in kulturne dediščine določeni v gozdnogospodarskih načrtih območij z veljavnostjo 1.1.1991 do 31.
12. 2000.
Površina varovalnih gozdov je vendarle znatno
večja od njihove površine v preteklih gozdnogospodarskih načrtih območij (46.805 ha), ker se
je povečala površina gozdov znotraj oddelkov
oziroma odsekov, ki so bili s preteklim načrtom
opredeljeni kot varovalni gozdovi, in sicer zaradi
zaraščanja, še bolj pa zaradi vključitve rušja h
gozdovom (skladno z Zakonom o gozdovih iz leta
1993).
Gozdovi s posebnim namenom, v katerih so
gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, je precej
raznolika kategorija, ki se površinsko tudi precej
spreminja (povečuje), saj zajema vse preostale
gozdove na zavarovanih območjih, ki so zavarovana
skladno z Zakonom o gozdovih ali skladno s
predpisi o varstvu naravne dediščine oziroma
naravnih vrednot.

3.1. 2 Gozdni fondi gozdov v sloveniji po
gozdnogospodarskih načr- tih območij za
obdobje 2001-2010
3.1. 2 Forest data for slovene forests according to
regional forest management plans for the
2001-2010 period
Gozdni fondi (površina, lesna zaloga, prirastek),
navedeni v osnutkih gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 2001-20 lO, so dosledno povzeti
po podatkih gozdnogospodarskih načrtov GGE z
začetkom veljavnosti l.l.l991-l.1.2000. za katere
so bile meritve opravljene v obdobju 1990-1999.
Podatki o poseku in izvedenih delih v gozdovih pa
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so dosledno povzeti iz evidenc za obdobje 19912000, saj so se tudi v preteklih gozdnogospodarskih
načrtih območij načrtovane količine nanašale na to
obdobje.
Površina gozdov
Forest surface
Površina gozdov se v Sloveniji nenehno povečuje
že prek 120 let (v obdobju 1875-1947 se je površina
gozdov v Sloveniji povečala za 19 %, od leta 1947
dalje pa za nadaljnjih 30 %). Odmaknjena in za
kmetijsko proizvodnjo manj primerna zemljišča se
še vedno zaraščajo, zato z upoštevanjem na novo
izdelanih načrtov vselej beležimo tudi povečano
površino gozdov.
V nasprotju s pojavom zaraščanja opisanih
zemljišč pa se v primestnih območjih in v območjih
intenzivnega kmetijstva srečujemo z velikimi
pritiski na gozd in gozdni prostor. ZGS obravnava
letno 750-900 vlog za soglasje za poseg v gozd in
gozdni prostor, krčitvam v povprečnem letnem
obsegu približno 200-300 ha gozdov se v preteklih
letih nismo mogli izogniti.
Lesna zaloga
Growing stock
Lesna zaloga gozdov v Sloveniji se povečuje, odkar
smo jo začeli slovenski gozdarji po 2. svet. vojni
podrobneje ugotavljati in spremljati, kar je
nedvomno odraz strokovnega in skrbnega dela z
gozdovi. Veliko povečanje lesne zaloge, ki ga kaže
grafikon 1 za obdobje po letu 1990, pa ni samo
posledica njenega toliko večjega realnega

Grafikon l: Sprem..injanje površine gozdov v Sloveniji v obdobju 1875 - 2000
Graph 1: Changes in forest surface in Slovenia from 1875- 2000
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Preglednica 2: Površina gozdov v Sloveniji po gozdnogospodarskih načrtih območij za obdobje 2001-2010 ter prime1java
s podatki iz preteklih območnih načrtov (v ha)
Table 2: Forest swface in Slovenia accm·ding to regionalforest management plansfor the 2001-2010 period and comparison
with data form earlier regional plans (in ha)
GOO
199-20001

GGO
199-20001

GGO

Družbeni

lnd. skl!paj
200!-20HV

Načrt

Načrt

Zasebni

SKUPAJ

Državni

Občinski

Zasebni

1991-2CXXl

G. drugil
pr. oseb SKUPAJ

%

Tolmin

55.436

68.944

124.380

35.502

18.186

84.554

o

138.242

111

Bled

32.086

25.994

58.080

27.537

1.112

36.042

2.807

67.498

116

Kranj

22.706

45.806

68.512

10.722

710

58.485

1.348

71.265

104

Ljubljana

31.1.81

106.809

137.990

21.316

517

118.290

221

140.344

102

Postojna

37.636

33.855

71.491

32.301

61

43.945

257

76.564

107

Kočevje

54.237

29.369

83.606

53.701

26

37.655

190

91.572

109

Novo mesto

28.612

55.231

83.843

23.149

876

69.200

432

93.657

112

Brežice

16.182

49.350

65.532

9482

o

57.184

2.565

69.231

106

Celje

15.405

55.279

70.684

12.276

272

59.247

1.114

72.909

103

Nazarje

17.519

27.909

45.428

11.622

50

36.284

379

48.335

106

Sl. Gradec

25.717

33.384

59.101

17.020

o

42.955

o

59.975

101

Maribor

34.239

59.811

94.050

21.900

61

71.238

2.127

95.326

101

M. Sobota

10.350

24.760

35.110

8.918

135

28.650

175

37.878

108

21.956

52.327

74.283

16.515

217

62.509

87

79.328

107

403.262

668.828

1072090

301.961

22.223

806.238

11.702

1.142.124

106

38

62

100

26

2

71

1

100

Sežana
SLOVENIJA
Deleži(%)

povečevanja, čeprav je nedvomno tudi to prisotno,
ampak je tudi posledica spremenjene (natančnejše)
metodologije ugotavljanja lesne zaloge.
Za ugotavljanje lesne zaloge gozdov, prirastkov
in še nekaterih podatkov o gozdovih se je po letu
1991 začela v Sloveniji široko uveljavljati metoda
stalnih vzorčnih ploskev, pri kateri se v obliki
sistematičnega vzorčenja ugotavlja lesna zaloga
dreves na stalnih vzorčnih ploskvah velikosti 5 arov

(drevje tanjše od 30 cm se meri samo na manjši
ploskvi velikosti 2 arov). Z novim
Pravilnikom je postala ta metoda ugotavljanja lesne
zaloge in prirastka gozdov osnovna metoda
ugotavljanja lesne zaloge in prirastka za vse
gozdove na rastiščih s proizvodno sposobnostjo več
kot 4 m·'/ha na leto. Na znatnem delu površin,
predvsem v gozdovih listavcev, kjer se danes
ugotavlja lesna zaloga na opisan način, je bila v
koncentrični

Grafikon 2 : Spreminjanje lesne zaloge gozdov v Sloveniji v obdobju 1947- 2000
Grapfl 2: Changes in growing stock in Slovene forests from 1947- 2000
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Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji (1996) in ZGS
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Preglednica 3: Lesna zaloga iglavcev in listavcev po gozdnogospodarskih

za obdobje 2001-2010

območjih

Table 3: Growing stock of conifer and broad-leaved trees by forest management regions

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVEN1JA

7.785.885
12.215.717
12.562.594
14.461.106
9.592.647
Ll.644.702
6.352.949
2.925.102
6.679.136
9.883 .956
15 .692 .096
12.979.774
2.233.384
2.812.779
127.821.829

preteklosti lesna zaloga gozdov ugotavljana le z
okularnimi cenitvami, s takimi cenitvami paje bila
lesna zaloga gozdov praviloma znatno podcenjena.
Znaten porast lesne zaloge gozdov v obdobju 19912001 je zato v precejšnji meri tudi posledica
spremembe v metodologiji ugotavljanja lesne
zaloge.
Razmerje med iglavci in listavci je v prid
iglavcem naraščalo vse do leta 1961, ko je bil delež
iglavcev 58 %, nato pa se je začel zniževati in je v
letu 2000 delež listavcev po dolgih desetletjih prvič
presegel 50 %, in sicer je danes razmerje iglavcev
proti listavcern 48:52. V veliki meri je zmanjševanje
deleža iglavcev posledica intenzivnega sušenjajelke
v dolgem obdobju, približno 1960-1990, ponekod
pa jelka še vedno ni zadovoljive vitalnosti,
nezadovoljivega pomlajevanja jelovih gozdov
zaradi preštcvilnih populacij rastlinojede divjadi,
v zadnjih letih pa je povečevanje deleža listavcev
delno tudi posledica spremenjene metodologije
ugotavljanja lesne zaloge gozdov, saj danes z
objektivno metodo (vzorčenjem) ugotavljamo tudi
lesno zalogo ekonomsko povprečnih (ne le
najboljših) gozdov.

m~

%

Skupaj
mJ

20.220.897
4.381.725
6.764.474
16.307.204
7.848.530
13.290.421
14.476.392
14.590.478
l0.490.879
2.853.101
2.491.097
13.348 .368
5.286.429
6.532 .003
138.881.996

72
26
35
53
45
53
70
83
61
22
14
51
70
70
52

28.006.782
16.597.442
19.327.068
30.768.310
17.441.177
24.935.123
20.829.341
17.515.580
17.170.015
12 .737.057
18.183.193
26.328 .142
7.519 .813
9.344.782
266.703.825

Li stavci

Iglavci

m3

%
28
74
65
47
55
47
30
17
39
78
86
49
30
30
48

njihove lesne zaloge. Skupaj z realno rastjo lesne
zaloge slovenskih gozdov se gotovo povečuje tudi
prirastek lesa v njih, vendar pa dejstvo, da izračun
prirastka poteka prek podatka o lesni zalogi,
pojasnjuje, da je ugotovljeno povečanje prirastka v
znatni meri tudi posledica povečanja lesne zaloge,
ki izvira iz izpopolnjene metode njenega
ugotavljanja.
Glede na metodologijo ugotavljanja prirastka
lesa v preteklosti, lahko v splošnem pri podatkih o
prirastku računamo s podobno netočnostjo kot pri
lesni zalogi , čeprav se zdi , da gre v absolutnem pri
njem za manjšo napako . Na eni strani je bil namreč
prirastek nedvomno določen prenizko zaradi
prenizko ugotovljenih lesnih zalog, na drugi strani
pa kaže , da je bil, vsaj v nekaterih GGO, sam
odstotek priraščanja drevja določen celo nekoliko
previsoko. Natančnejše podatke o prirastku
slovenskih gozdov bomo pridobili šele po
opravljenih drugih meritvah dreves na stalnih
vzorčnih ploskvah. V GGE, kjer se je začelo lesno
zalogo gozdov ugotavljati s stalnimi vzorčnimi
ploskvami najprej, potekajo v zadnjih letih meritve
sestojev na stalnih vzm·čnih ploskvah že v drugo,
zato do boljših ocen prirastka nismo ":eč daleč .

Prirastek
Increment
Glede ugotavljenega povečanja prirastka slovenskih
gozdov v zadnjih letih velja enaka opomba, kot smo
jo zapisali v zvezi z zabeleženim povečanjem
468
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PrcJlcdnica -+a: Lesna zaloga in prirasrek gozdov v Sloveniji po gozdnogospodarskih načrtih območij za obdobje 20012010 ter prime1:java s podatki iz preteklih območnih načrtov
Ta/JI ' -1-a : Growing stock and forest increment in Slovenia acc01ding to regional forest management plans for the 20012010 period and comparison ~tvith dota from previous regional plans
Lesna zaloga
Načrt

GGO

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Načrt

GGO
1991-2000

GGO
2001-2010

mJ

m3

18.157.914
13.759.242
15.614.607
25.608.879
15.177.480
20.065.567
16.871.713
10.296.481
14.066.301
10.826.676
15 .042.351
20.944.395
5 .150.856
5.895.858
207.478.320

28 .006.782
16.597.442
19.327.068
30.768.310
17.441.177
24.935.123
20.829.341
17.515.580
17.170.015
12.737.057
18.183.193
26.328.142
7.519.813
9.344.782
266 .703.825

Letni prirastek
Indeks
2001-2010/
1991-2000
o/o
154,2
120,6
123 ,8
120,1
114,9
124,3
123 ,5
170,]
122,1
117,6
120,9
125,7
146,0
158,5
128,5

Načn

GGO
1991-2000

m-'
425 .379
310.882
370.099
611.698
408.903
539.262
480 .614
300.621
378.871
238.044
382.169
512.155
135.943
208.l96
5.302.836

Indeks
Načrt GGO
2001 - 2010 2001-2010/
1991 -2000
%
m·'
165,1
705.034
329.521
472.487
781.180
440.838
627.270
599.406
509.544
422.142
304.697
445 .972
734.819
201.148
349 .041
6.923.099

106,0
127,7
127,7
L07,8
116,3
124,7
169,5
111,4
128,0
116,7
143,5
147,9
167,7
133,1

Preglednica -ib : Lesna zaloga in prirastek gozdov v Sloveniji po hektaru po gozdnogospodarskih načrtih območ~j za
obdobje 2001-2010 ter primerjava s podatki iz preteklega območnega načrta

Table -lb: Growing stock and forest increment per hectar in Slovenia according to regional forest management plons for
the 2001-2010 period and comparison with data from pret•ious regional plans
Lesna zaloga
GGO

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Mati bor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA
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Načrt

GGO
1991- 2000
m 31 h
146
237
227
185
212
240
201
!57
199
238
254
222
147
79
193

Načrt

GGO
2001-2010

m3'h
202
246
271
219
227
272
222
253
235
264
303
276
199
118
233

Letni prirastek
Indeks
2001 - 2010/
1991-2000
o/o
139
104
119
118
107
113
110
161

118
110
120
124
135
149
121

Načrt

GGO
1991-2000

m31b

Načrt

GGO
2001-2010

m31h

3,4

5, 1

5 ,3
5,4

4,9
6,6
5,6
5,8
6,8
6,4
7,4

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

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

4,9

6,1

Indeks
2001-2010/
1991-2000
%
149
92
122
124
lOt
106
112
161
107
121
114
143
136
157
124

469

Gozdnogospodarski

načrti

gozdnogospodarskih

3. l. 3 FWlkcije gozdov
3. l. 3 Forest functions
Prvo okvirno ovrednotenje funkcij gozdov Slovenije
je bilo izvedeno v letu 1991 ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje 19912000. Za potrebe državnega prostorskega plana in

območij

za obdobje 2001-2010

gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje
2001-2010 je ZGS, skladno z merili Pravilnika, v
letih 1998-2000 ponovno, celovito in podrobno
ovrednotil funkcije gozdov. Površine gozdov s
poudatjenimi funkcijami gozdov po tem ovrednotenju ptikazuje preglednica 5.

Pregledni ca 5: Površine s poudarjenimi funkcijami gozdov leta 2000 ter primerjava površin ekoloških in socialnih funkcij
gozdov oziroma gozdnega prostora med leti 1991 in 2000
Table 5: Swfaces with emphasized forest functions in 2000 and comparison of suJ:faces with ecological and .~ocial forest
functions in 1991 and in 2000
Vrsta funkcije

Stopnja
poudarjenosti
funkcije

Površina

2000*

Izvima
ha

EKOLOŠKE FUNKCIJE
F. varovanja gozdnih
Zemljišč in sestojev
Biotopska
Hidro loška
Klimatska

Indeks

Površina 1991

ha

20001 1991

korigirana**
ha

%

I
II
1
II
I
II
1
II

160.739
262.063
59.840
155.377
33.091
497.515
24.304
44.713

77 .380
147.514
5.065
48.234
22.198
150.029
3.068
14.342

86.047
164.036
5.632
53.636
24.684
166.832
3.412
[5.948

L87
160
1.063
290
134
298
712
280

I
II
I
II
I
II
I
II

13.490
17.080
39.679
115.203
3.993
8.168
19.817
49.754
16.064
2l.5ll
27.952
68.570
4.999
4.906
27.176
55.273
17.023

6.461
18.342

7.185
20.396

188
84

29.001
126.923

32.249
141.138

14.713
42.601

16.361
47.372

7.752
82.940

8.620
92.229

359
2.342
1.443
46.275
6.645
4.421

399
2.604
1.605
51.458
7.389
4.916

SOCIALNE FUNKCIJE
Zaščitna

F. naravne dediščine
F. kulturne dediščine
Higiensko-ulravstvena
Turistična

Rekreacijska
Poučna

Estetska
Raziskovalna
Obrambna
PROIZVODNE FUNKCIJE
Lesnoproizvodna

I
II
1
II
1
II
l
II
I
II
I
II
I
II

JII

o

Lovnogospodarska
Funkcija pridobivanja
drugih _gozdnih dobrin

I
I

121
105

1.252
188
1.693
107
230

3.415
1.703
615.923
348.545
156.259
39.354
9.637
24.898

Opombe:

- * Podat.ld

se nanašajo samo na večje površine gozdov s poudarjenimi funkcijami, ki praviloma presegajo3 ha in se jih je
upoštevalo pri oblikovanju fuokcijskih enot.. Manjše površine (točkovni objekti) in ozki pasovi. npr. ob poteh in vodotokih
(linijski objekti) v te podatke niso zajeti.
,
- Poimenovanje funkcij je skladno z Zakonom o gozdovih ( 1993), z izjemo Funkcije varovanja naravne in kulturne dediščine in
drugih vrednot okolja. ki smo jo razčlenili v dve funkciji. V tem smislu je členitev skladna s pravkar sprejeto spremembo
Zakona o gordovih (Ur. list RS, šr. 6712002).
- ** Površine za leto 1991 se nanašajo na gozd, ki ga je bilo tedaj 1.089.614 ha, površine za leto 2000 pa na gozdni prostor, ki ga
je 1.211.213 ha . Zaradi boljše primerljivosti med podat~i obeh ovrednotenj, smo površine iz leta 199lpomnožili z indeksom
razlike v površini (1, ll2) , kar je dalo ))ko1igirano površino«.
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Iz preglednice 5 je razvidno, da se je ob novem
ovrednotenju funkcij gozdov in gozdnega prostora
določilo v gozdovih oziroma gozdnem prostoru
poudarjene funkcije na znatno večjih površinah kot
v letu 1991 . Poleg estetske funkcije, katere določitev
je sicer najbolj subjektivna. se je z novim
ovrednotenjem funkcij gozdov oziroma gozdnega
prostora opredelilo znatno več zlasti biotopske,
klimatske in poučne funkcije. Tolikšno povečanje
površin s pouda1jenimi ekološkimi in socialnimi
funkcijami je gotovo delno posledica temeljiteje
izvedenega ovrednotenja funkcij , vendar pa
nedvomno tudi povečane navzočnosti funkcij
oziroma njihove poudarjenosti v gozdnem prostoru.
Gradivu je informativno priloženih nekaj kart
iz obsežne tematike funkcij gozdov. Karta ekoloških
prikazL~e območja , kjer je
funkcij gozdov
ena ali več ekoloških funkcij gozdov poudmjena
na ravni l. ali 2. stopnje. Karta socialnih funkcij
gozdov
prikazuje analogno vsebino za
socialne funkcije gozdov. Karta, ki prikazuje
območja prekrivanja ekoloških in okolje
obreme1~u-jočih socialnih funkcij gozdov,
kaže konfliktna območja v gozdnem prostoru v
pogledu rabe gozdov oziroma gozdnega prostora.
Navedeni prikazi temeljijo na prostorskih
funkcijskih enotah (praviloma večjih od 3 ha) , saj
točkovnih in linijskih funkcijskih enot na karti
majhnega medla ni mogoče prikazati. Karta lesno

proizvodnih funkcij (slika 4) kaže lesnoproizvodni
potencial gozdov, upoštevajoč plodnost gozdnih
rastišč in stanje gozdnih sestojev. Ta prikaz temelji
na podatkih gozdnih oddelkov oziroma odsekov, v
prikazu pa so oddelki oziroma odseki združeni po
gospodarskih razredih .

3. l. 4 Gozdne prometnice
3. l. 4 Forest infrastructure
V obdobju 1991-2000 v Sloveniji ni bilo zgrajenih
veliko gozdnih cest - le 212,6 km. Skupno je
gozdnih cest danes celo manj kot pred desetimi leti ,
saj je bilo v preteklih letih skoraj 2.000 km gozdnih
cest s pretežno javnim značajem prenesenih v
upravljanje občin in se zdaj vodijo kot javne ceste.
Podatki o gozdnih cestah se v zadnjem času večkrat
spreminjajo tudi zaradi dopolnjevanja katastra in
. seznamov gozdnih cest. Za dokončno ureditev
katastra in seznamov gozdnih cest bomo potrebovali
še nekaj let. Upoštevajoč tudi produktivne javne
ceste znaša danes, po dopolnjenih podatkih,
povprečna gostota cestnega omrežja v gozdovih
Slovenije
19,8 rn cest/ha. Podatki po GGO so
prikazani v preglednici 6 . Zaradi celovite revizije
podatkov o gozdnih cestah, neposredna primerjava
aktualnih podatkov o gostoti cestnega omrežja v
gozdovih s podatki izpred desetih let, ni mogoča
(po Dobretu je bilo tedaj vseh gozdnih cest 11.992

Preglednica 6: Odprtost gozdov s ces1ami po GGO

Table 6: Forest road density
GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazmje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA
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(by

forest management regions)
Produkti vn~

Vse g0zdne
ceste

Gozdne

km

km

1.161
822
602
L0 56
1.146
1.320
784
652
797
563
1.656
856
428
444
12.287

1.037
818
602
917
1.146
1.199
693
591
777
515
1.257
838
413
411
11.215

Javne
km
1.027
203
1.013
1.146
428
237
687
595
1.257
413
398
2.512
987
550
11.453

dolžine cest
Skupaj
km
2.064
1.021
1.615
2.063
1.574
1.436
1.381
1.186
2.034
928
1.655
3.350
1.400
961
22 .668

Gostota

miha
14,9
23,5
24 .7
15.8
21.3
16.6
14.8
17.1
29.0
22.4
29.4
35.4
37.9
12,1
19,8
471
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km, produktivnih gozdnih cest 10.427 km,
produktivnih javnih cest 5.897 km, skupaj
produktivnih cest torej 16.324 km, kar je dalo
povprečno gostoto cestnega omrežja v Sloveniji
)5,2 miha).

3.1. 5
3.1. 5
3.1. 5.1
3. l. 5. I

Drugi kazalci stanja gozdov
Other indexes of forest status

Zdravstveno stanje gozdov
Health status of the forests

Pre g lednica 7: Gibanje deležev (v %) močneje
poškodovanega drevja (z osutostjo krošenj nad 25 %) v
obdobju 1987-2000- upoštevani so podatki iz vzorčnih
ploskev na mreži 4x4 km
Table 7: Proportions (in %) of more intensively damaged
trees (tree defoliation above 25 %) in the 1987- 2000
period- data from sample plots on 4 x 4 km grid have
been taken into account)

Iglavci
Listavci
Skupaj

1987
30,1
8,4
17,1

1991
19,7
6,3
10,9

1995
37,6
17,6
24,6

2000
32,3
16,7
22,2

Vir: Gozdarski inštitut Slovenije

Popisa osutosti krošenj oziroma zdravstvenega
stanja v letih 1995 in 2000 sta v sodelovanju izvedla
ZGS in Gozdarski inštitut Slovenije, ki je podatke
tudi obdelal. Z rezultati popisov ne moremo biti
zadovoljni. Težko je vso poškodovanost drevja
pripisati onesnaženemu zraku, saj trendi o njegovi
kakovosti niso neugodni, na drugi strani pa je
opažena korelacija med osutostjo krošenj in
klimatskimi razmerami v času vegetacije, tako da
je lahko večji delež drevja z močnejšo osutostjo (nad
25 %) prav v zadnjih letih tudi posledica toplejše
oziroma bolj sušne klime v vegetacijskem obdobju.
Ne glede na vzrok povečanja osutosti krošenj, pa
rezultati popisov kažejo na zmanjševanje vitalnosti
drevja, kar se nedvomno odraža v njegovi povečani
občutljivosti na različne biotske in abiotske
dejavnike.

3.1.5.2 Stanje odnosov med populacijami
rastlinojede divjadi in gozdnim okoljem
3. l. 5. 2 Relationship between populations of
herbivorous wild game and the forest
environment
Z gozdnim· okoljem neusklajene populacije
rastlinojedih vrst divjadi so brez dvoma pomemben
dejavnik, ki zmanjšuje stabilnosti slovenskih
472

gozdov in ogroža trajnost gozdov in njihovih
funkcij . V mnogih predelih Slovenije gre za
desetletja star pojav. Prizadetost gozdov zaradi
neuskla-jenosti populacij rastlinojedih divjadi in
gozdnega okolja se odraža predvsem v oviranem
ali celo povsem onemogočenem naravnem
obnavljanju gozdov ter v potrebnosti dragih
zaščitnih ukrepov ob obnovi gozdov s sadnjo.
V preglednici 8 so navedeni rezultati popisa
poškodovanosti gozdnega mladja zaradi objedanja
rastlinojede divjadi, ki je bil opravljen leta 2000.
ZGS spremlja tovrstno poškodovanost gozdnega
mladja na mreži vzorčnih ploskev na območju vse
Slovenije, in sicer izvaja na njih podroben popis
vsake štiri leta, na polovici teh obdobij pa še manj
podroben popis (upoštevajoč samo poškodbe,
nastale v zadnjem letu). Podatke prikazujemo za
gozdno mladje višine 16-150 cm, saj število
manjšega mladja iz leta v leto zelo niha, kar otežuje
analize.
Povsod, kjer poškodovanost mladja višine 16150 preseže 40 %, lahko z gotovostjo pričakujemo
resno moteno naravno obnovo gozdov. V nekaj
območij je celo v povprečju delež poškodovanega
gozdnega mladja navedene višine večji od 40 %,
seveda pa so v številnih drugih območjih navzoči
obsežni gozdni predeli z nesprejemljivo visoko
stopnjo poškodovanosti gozdnega mladja.
Preglednica 8: DeJež poškodovanega mladja po rastlinojedi
divjadi po gozdnogospodarskih območjih - popis 2000
Table 8 : Proportion of damaged young growth by
herbivorous wild game according to forest management
regions -2000 inventory
GGO
Tolmin
Bled

Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazmje
Slovenj Gradec
Maribor
Mw-ska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Število vzorčnih
ploskev
262
136
169
243
160
201
127
137
133
108

116
183
52
160
2.187

Delež poškodovanega
mladja (16-150 cm) %
38
39
28
31
47
55
26
23

19
24
'20
34
54
47
37
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Popis poškodovanosti gozdnega mladja smo
izvedli tudi v letu 1996. Po tedanji me1itvi je bilo
mladja, visokega od 16-150 cm, poškodovanega 36
%. Rezultati popisov so zaskrbljujoč} in obvezujejo
vse, ki smo dolžni prispevati k izboljšanju stanja
gozdov na tem področju, ZGS, lovske organizacije
ter Inšpektorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
S podatki za leto 1991 ne razpolagamo, ker
slovensko gozdarstvo v preteklosti teh podatkov ni
zbiralo sistematično.

območij
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3. 2 Analiza gospodarjenja z gozdovi v
obdobju 1991-2000
3. 2 Analysis of forest management in the
1991 - 2000 period
3.2.1 Posek v obdobju 1991-2000
3. 2.1 Cut in the 1991 - 2000 period
Kot kaže preglednica 9, je bilo v preteklem
desetletju posekanega le okrog tričetrt količine
drevja, ki bi ga bilo mogoče posekati na podlagi
načrtovanega etata v gozdnogospodarskih načrtih

Preglednica 9: Načrtovan in realiziran posek v obdobju 1991-2000
Table 9: Planned and reahzed cut in the 1991 - 2000 period
Načrtovano

GGO
Iglavci
Tolmin
707.500
1.370.460
Bled
1.670.020
Kranj
1.950.020
Ljubljana
1.880.320
Postojna
Kočevje
1.700.500
Novo mesto
891.200
Brežice
258.860
944.000
Celje
Nazarje
1.315.363
2.364.161
Sl. Gradec
1.946.144
Maribor
279.720
M. Sobota
Sežana
162.000
SLOVENIJA 17.440268

Grafi kon 3: Struktura
Graph

sečenj

Listavci
1.263.500
278.080
670.489
1.561.880
654.220
1.585 .800
1.912.800
1.093.870
1.213.000
226.847
242.902
1.653.616
599.610
328.000
13.284 .614

Skupaj
1.971.000
1.648.540
2.340.509
3.511.900
2.534.540
3.286.300
2.804.000
1.352.730
2.157.000
1.542.210
2.607.063
3.599.760
879.330
490.000
30.724.882

Iglavci
585.953
1.074.711
1.384.362
1.527.906
1.275.604
1.449.911
964.542
299.726
592.838
996.553
1.736.690
1.373.672
168.254
163.367
13.594.089

Realizacija
Li stavci
909.029
121.590
535.100
1.042.868
553.068
1.393.710
1.508.368
962.375
703 .662
153.300
137.716
919 .646
454.531
220.464
9.615.426

Skupaj
1.494.982
1.196.301
1.919.462
2.570.774
1.828.672
2.843.621
2.472.910
1.262.101
1.296.500
l.l49.853
1.874.406
2.293 .3L8
622.784
383.831
23.209.515

Indeksi- o/o
Ig l. List.
Sk.
71 ,9
75,8
82,8
79,1 44,5
73,3
79,8
82,0
82,9
78,4 66,8
73 ,2
72,2
67,8
84,5
87,9
85,3
86,5
108,2 78,9
88,2
115,8 88,0
93,3
62,8
60,1
58,0
75,8
67,6
74,6
73,5
56,7
71,9
70,6 55,6
63,7
60,2 75,8
70,8
67,2
100,8
78,3
78,0 72,4
75,6

po vzroku poseka v obdobju 1991-2000

3: Structure of cuf by cause of cul jor the 1991 - 2000 period
El Negoval ni posek

8%

• Sanitarni posek

O Drugo
31%

Opomba:
Negovalni posek vključuje posek pri redčenju, zaradi naravne in tudi umetne obnove, ter posek v prebiralnih gozdovih,
Sanitarni posek vključuje tudi posek oslabelega drevja ob rednih sečnjah ,
Drugo vključuje posek na panj (0,5 %), posek zaradi gozdne infrasrrukture, krčitev in nedovoljeni posek.
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za obdobje 1991-2000. Deleži realiziranega
poseka glede na etat iz preteklih gozdnogospodarskih načrtov območij so za nekaj odstotkov višji,
kot jih beležimo v odnosu do načrtovanega etata
oziroma možnega poseka (pri načrtih po letu 1995)
p1i gozdnogospodarskih načrtih GGE, saj je vsota
etata oziroma možnega poseka teh načrtov v
zadnjem času v vse večji meri presegala etat, kot je
bil določen s preteklimi gozdnogospodarskimi
naČlii območij.

Trenutno na ravni Slovenije zaradi sorazmerno
zelo hitrega spreminjanja lastništva gozdov zaradi
denacionalizacije, ne razpolagamo z neoporečnimi
primerjavami deleža realiziranja etata oziroma
možnega poseka po posameznih oblikah lastništva, saj se podatki o poseku nanašajo na
trenutno lastništvo gozda, medtem ko se podatki
o možnem poseku nanašajo na lastništvo, kot je
bilo v času izdelave gozdnogospodarskega načrta
območja oziroma posameznih gozdnogospodarskih načrtov GGE. Opravljene analize vendarle
kažejo, da se je v preteklih letih etat oziroma možni
posek v državnih gozdovih, za katere ni bilo
vloženih zahtevkov za denacionalizacijo, realiziral
približno v višini načrtovanega etata oziroma

območij

za obdobje 2001-2010

možnega poseka, pretežni del nerealiziranih sečenj
pa gre na račun nižjih sečenj od dovoljenih v
zasebnih gozdovih, zlasti v sestojih s tanjšim
drevjem listavcev, kjer prihodek od lesa praviloma
ne klije stroškov pridobivanja lesa.

3. 2. 2 Gojitvena in varstvena dela v obdobju

1991-2000
3. 2. 2 Silvicultural and protection work
in the 1991-2000 period
Gojitvenih del ni bilo v preteklem desetletju v
Sloveniji izvedenih niti polovico od tistega obsega
deL ki so ga predvideli pretekli gozdnogospodarski načrti območij. Razlog je v spremembi
sistema njihovega financiranja ter v organizacijskih spremembah v slovenskem gozdarstvu,
ki so neugodno vph vale na realizacijo del v
gozdovih, zlasti zasebnih, delno pa je nizek delež
realiziranih gojitvenih del ve1jetno tudi posledica
nekoliko preveč bogato načrtovanega njihovega
obsega.

Pregl ednica 10: Opravljena gojitvena dela na obnovi in negi gozdov v obdobju 1991-2000 ter primerjava z načrtovanim
Table JO: Realized work relating ro regeneration and sill'iculture in the 1991-2000 period and comparison to planned Y.'ork

GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Sl. Gradec
Maribor
M. Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Načrtovano

ha
4.414
598
1.963
9 .069
5.832
3.400
2.395
3 .920
1.422
3.381
1.539
5.469
1.164
530
45.096

Obnova'*
Realizirano
ba
713
371
1.149
1.695
4.795
1.465
1.441
390
519
2.758
823
1.483
866
874
19.342

Nega
Delež Načrtovano Realizirano Delež
%ha
ha
ha
%
12.359
7.091
57
16
5.470
65
8.437
62
14.692
7.436
59
51
12.240
29.554
41
19
25.852
11.489
82
44
10.130
22.637
43
45
31.647
12.846
60
41
14.111
3.078
22
10
18.510
5.818
31
36
6.852
3.997
82
58
17.583
54
11.013
63
7.883
27
22.253
35
9.466
74
5.529
58
9.844
2.228
165
23
106.248
44
43 243.797

Zaščita

pred divjadjo
Realizirano Delež
dni
dni
%
434
564
2.449
3.258
134
4.366
343
5.184
1.512
46
8.895
4.120
7.621
134
5.674
112
8.325
7.415
1.548
116
1.796
**2.000
165
3.311
4.706
83
3918
4.783
94
5.070
57
14.035
7.945
7.834
12.710
62
418
4.427
1.060
652
76
860
66.731
69 .307
96

Načrtovano

Opombi:
* Podatek o obnovi zajema pripravo sestaja, obnovo s sadnjo in setvijo (brez priprave tal).
** Podatek v načrtu neposredno ni naveden, vključen je bil v podatku za skupno varstvo.
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Graftkon 4: Obseg izvedene nege gozda in obnove s sadnjo v obdobju 197L-2000 ter načrtovani obseg obojega za obdobje 2001-20l0
Gmph .f.: Reafized silvicultural measures and regeneration by planting in the 1971-2000 period, and pla11ned sifvicuftural
measures and regeneration by planting for the 2001- 20010 period
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3. 2. 3 Gradnja gozdnih prometnic v obdobju

Pregledni ca 11: Gradnja gozdnih prometnic v obdobju

1991-2000
3. 2. 3 construction of forest infrastructure in the
1991-2000 period

Table Il : Construction offorest infrastructure in the 19912000 period

1991-2000

Gozdnih cest je bilo v preteklem desetletju v
Sloveniji zgrajeno prav malo, skoraj zanemarljiva
količina . Gradnja gozdnih cest, pa tudi vlak , je ob
spremembah organizacije in financiranja
slovenskega gozdarstva v začetku devetdesetih let
potegnila najkrajši konec . Graditev gozdnih
prometnic v zasebnih gozdovih lahko v današnjih
razmerah oživi le učinkovito povezovanje lastnikov
gozdov ter znatna finančna pomoč države.

Grafikon 5: Obseg zgrajenih gozdnih cest v obdobju 19811990 ter 1991-2000
Graph 5: Forest roads constructed in the 1981 - 1990 and
1991-2000 periods

GOO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazruje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Zgrajene gozdne ceste
v obdobju 1991-2000
km
20,5
22,8
2,7
32,9

o
11,3
31,5
20,7
26,7
12,9
28,0
1,6
1,0

o
212,6

700
600

soo
400
km
300

•Dolž ina zgrajenih
gozdnih cest

200
100

o
1981-1990
načrtovalsko
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3. 2. 4 posegi v gozd in gozdni prostor v obdobju
1991-2000
3. 2. 4 measures performed in the forest and in the
forest space in the 1991 - 2000 period
Obdobje

1.180,20
330,89

2.642,90
736,26

1.556,70
755.61

Zaradi različnih namenov se je v preteklem
desetletju izkrčilo 2.259,49 ha gozdov, kar je znatno
manj ket v desetletju prej. Daleč največ krčitev
gozdov je bilo zaradi kmetijstva in infrastrukture.
Načrtovani

ukrepi za obdobje

2001-2010
3. 3 Measures planned for the 2001-2010
period
3. 3.1 Možni posek
3. 3. 1 Allowed cut
Letna višina možnega poseka, predvidenega s
predloženimi predlogi gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 2001-2010, je po GGO ter
ločeno za iglavce in listavce prikazana v preglednici
13. Skupna količina letnega možnega poseka znaša
za vse slovenske gozdove 4.101.056 m 3 in znatno,
za 33,5 %, presega skupni etat preteklih
gozdnogospodarskih načrtov območij 1• Pri presoji
povečanja možne količine poseka v slovenskih
gozdovih je potrebno upoštevati nekaj dejstev, ki
jih v nadaljnjem pojasnjujemo.
V gozdnogospodarskih načrtih območij za
obdobje 1991-2000 ter v gozdnogospodarskih
načrtih GGE, izdelanih pred izidom sedaj veljavnega Zakona o gozdovih, je bil določen etat, ki je
pomenil načrtovane obvezujoče sečnje. Načrtovan
etat je moral biti realiziran, z dopustnim odstopanjem navzgor ali navzdol (na ravni GGE lO %,
posebej za iglavec in listavce, ter po oblikah
lastništva). V predelih, kjer npr. zaradi pomanjkanja
V preteklih gozdnogospodarskih načrtih etat ni bil
saj je bil 11jegov manjši del določen
pogojno, bil je namreč pogojen z izvedbo premen. V
nekaterih območjih je bilo zlasti v prvih letih preteklega
desetletja nekaj premen tudi izvedenih, v drugih pa premene
niso bile izvajane niti v tistem času, pozneje pa je bilo
premen v smislu, kot so jih predvideli gozdnogospodarski
načrti, povsod jzvedenih zelo malo. Izdelovalci predlogov
gozdnogospodarskih načrtov območij so višino načrtova
nega etata za preteklo obdobje dorekli na podlagi
razpoložljivih podatkov o izvedenih premenah.
1

določen enoznačno,
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Krčitve gozdov v obdobju 1991-2000
Tahle 12: Clearing in the 1991-2000 period

Pregled nica 12 :

Namen krčitev
Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo RudaJ"stvo
ha
ha
ha
ha

1981-1990
1991-2000

3. 3

ob m očij

358,40
123,01

Energetika
Ha

Drugo
ha

Skupaj
ha

23,40
146,39

316,50
160,33

6.078,50
2.252,49

gozdnih prometnic ni bilo mogoče spraviti lesa iz
gozda, se praviloma etat ni načrtoval.
Skladno z veljavnim Zakonom o gozdovih, z
gozdnogospodarskimi načrti določamo najvišji
možni posek, ki ga določimo za vse gozdove, ne
glede na to, ali je iz tehničnih ali ekonomskih
razlogov v njih realno pričakovati izvedbo sečenj.
Zlasti v gorskem svetu ter v zaprtih in manj
kakovostnih kraških gozdovih razlika med etatom
in možnim posekom ni zanemarljiva, možni posek,
določen v teh predelih, pa bo zanesljivo realiziran
v zelo majhnem obsegu. Del razlike med sedaj
opredeljenim možnim posekom in etati preteklih
gozdnogospodarskih načrtov območij je posledica
opisane vsebinske razlike med možnim posekorn
in nekdanjim etat om. Vsekakor pa je predvideno
povečanje možnih količin drevja za posek tudi v
dostopnih gozdovih, saj podatki o stanju gozdov in
njihovem razvoju to vsekakor dovoljujejo.
Po Programu razvoja gozdov v Sloveniji je
potrebno načrtovati zmerne intenzitete sečenj (66%
prirastka pri iglavcih in 50 % prirastka pii listavcih).
Načrtovan možni posek je nekoliko višji (67 %
prirastka pri iglavcih in 55 % prirastka pri listavcih).
Odstopanje je opravičljivo glede na ugotovljene
precej večje lesne zaloge slovenskih gozdov, zlasti
pri listavcih, kot so bile tiste, na podlagi katetih je
bila oblikovana usmeritev v Programu razvoja
gozdov v Sloveniji. Ob tem moramo ugotoviti, da
gre zlasti v zasebnih gozdovih, povsod tam, kjer
prihodek od lesa ne klije stroškov pridobivanja lesa,
kar je zlasti pogosto pri poseku tankega drevja ali
poseku drevja, ki je daleč od kamionske ceste, realno
pričakovati precej nižje sečnje od zapisanega
možnega poseka v osnutkih gozdnogospodarskih
načrtih območij. Hkrati pa moramo poudariti, da si
prav v sestojih s tanjšim drevjem opustitve sečenj ne
želimo, saj s sečnjo te gozdove negujemo v smislu
izboljšanja njihove kakovosti in celovite stabilnosti,
akumulacija lesne mase zaradi opustitve redčenj v
njih pa je bolj začasna, ker v neredčenem sestoju
drevje propada po naravni poti.
GozdV 60 (2002) 10
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Preglednic:J L' : Načrtovan letni možni posek za obdobje 2001-2010 po oblikah lastništva, po gozdno-gospodarskih območjih
7itble 13: Planned annual allowed crttfor the 2001-2010 period by ownership structure, according to forest management
regions

GGO

TOLMIN

BLED

KRANJ

LJUBLJANA

POSTOJNA

KOCEVJE

NOVO MESTO

BREZI CE

CELJE

NAZARJE

SLOVENJ GRADEC

MARIBOR

MURSKA SOBOTA

SEZANA

SLOVENIJA
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Državni
Ig1avci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Li stavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Li stavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Ig1avci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Li stavci
Skupaj
Ig1avci
Listavci
Skupaj

m-'
42.787
59.342
102.129
58.599
6.063
64.662
35.703
8.253
43.956
34.083
25.987
60.070
82.956
64.224
147.180
110.483
145.080
255.563
57.369
82.072
139.441
13.598
32.386
45.984
25.431
24.411
49.842
29.785
11.208
40.993
65.263
7.185
72.448
59.826
45.760
105.586
8.459
31.286
39.745
18.617
11.205
29.822
642.959
554.463
1.197.422

Občinski

Zasebni

G. drugih

m.1

m3
66.385
200.154
266.539
75.830
30.262
106.092
147.725
81.434
229.159
202.226
187.389
389.615
77.040
69.731
146.771
83.950
72.677
156.627
65.562
165.301
230.863
27.436
161.831
189.267
96.848
140.634
237.482
136.361
25.920
162.281
168151
17.898
186.049
162.805
164.325
327.130
32.987
56.902
89.889
37.062
82.536
119.598
1.380.368
1.456.995
2.837.363

m>

7.500
17.018
24.518
571
220
791
1.679
377
2.056
443
459
902
75
61
136
121
21
142
647
1.560
2.207

o
o
o
1.336
220
1.556
46
159
205

o
o
o
101
122
223

llO
144
254
24
76
100
12.653
20.437
33.090

o
o
o
3.576
960
4.536
1.717
814
2.531
30
184
214
401
283
684
446
222
668
737
1.770
2.507
2.266
6.783
9.049
914
2.052
2.966
863
223
1.086

o
o
o
3.504
5.010
8.514
83
291
374
10
42
52
14.547
18.634
33.181

Skupaj
pravnih oseb
m3
116.672
276.515
393.187
138.576
37.505
176.081
186.824
90.878
277.702
236.782
214.019
450.801
160.472
134.299
294.771
195.000
218.000
413.000
124.315
250.703
375.018
43.300
201.000
244.300
124.529
167.317
291.846
167.055
37.510
204.565
233.414
25.083
258.497
226.236
215.217
441.453
41.639
88.623
130.262
55.713
93.860
149.573
2.050.527
2.050.529
4.101.056
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Preg lednica 14: Načrtovan možni posek za obdobje 2001-20 10 ter primerjava z doslej n ač rtovanim etatom (v načrtih
GGE po letu 1995 tudi možnim posekom)

Table· 1-1: Planned allowed cut Jor the 2001- 2010 period and comporison to the previously plonned quantities (for unit
plans after 1995 also comparison to allowed cut)
Načrt

GGO

Načrti GGE
Poroči lo o gozdovih

GGO

1991 -2000

TOLMIN

BLED

KRANJ

LJUBLJANA

POSTOJNA

KOCEVJE

NOVO MESTO

BREZI CE

CELJE

NAZARJE

SLOV. GRADEC

MARIBOR

M . SOBOTA

-

SEZAN~

SLOVEl'J'IlA

1

l

478

Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
lg1avci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Ig1avci
Li stavci
Skupaj
lglavci
Ustavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj
Iglavci
Li stavci
Skupaj
Iglavci
Listavci
Skupaj

Načrt

za Ido 2000

m.1

%

m3

%

m3

%

70.750
126.350
197.100
137.046
27.808
164.854
167.002
67.049
234.051
195.002
156.188
351.190
188.032
65.422
253.454
170.050
158.580
328.630
89.120
191.280
280.400

36
64

79.412
178.942
258.354
127.831
33.735
161.566
182.864

31
69

116.672
276.515
393.187
138.576
37.505
176.081
186.824
90.878

30
70

25.886
109.387
135.273
94.400
121.300
215.700
131.536
22.685
154.221
236.416
24.290
260.706
194.614
165.362
359.976
27.972
59.961
87.933
16.200
32.800
49.000
1.744.026
1.328.462
3.072.488

83
17
71
29
56
44
74
26
52
48
32
68
19
81
44
56
85
15
91
9
54
46
32
68

89.303
272.167
183.932
174.315
358.247
148.046
93.422
241.468
173.787
180.797
354.584
116.502
243.427
359.929
35.146
172.843
207.989
97.718
142.608
240.326
140.046
27.837
167.883
208.540
26.691
235.231
209.760
204.253
414.013
26.585
69.893

96.478
35.260
33
67
81.322
116.582
57 1.765.429
43 1.719.387
~.484.816

79
21
67
33
51
49
61
39
49
51
32
68
17
83
41
59
83
17
89
Il
51
49
28
72
30
70

277.702
236.782
214.019
450.801
160.472
134.299
294.771
195.000
218.000
413.000
124.315
250.703
375.018
43.300
201.000
244.300
124.529
167.317
291.846
167.055
37.510
204.565
233.414
25.083
258.497
226.236
215.217
441.453
41.639
88.623
130.262
55713
93860
149.573

51 2.050.527
49 2.050.529
4.101.056

79
21
67
33
53
47
54
46
47
53
33
67
18
82
43
57
82
18
90
10
51
49
32
68
37
63
50
50

GGO 2001 - 2010

NOI/
N91
%
1,65
2,19
1,99
101
135
107
112
136
119
121
137
128
85
205
116
115
137
126
139
131
134
167
184
181
132
138
135
127
165
133
99
103
99
116
130
123
149
148
148
343
286
305
118
154
133

NO li
GGE
%
1,47
1,55
1,52
108

lll
109
102
102
102
129
123
126
108
148
122
112
121
116
107
103
104
123
116
117
127
117
121
119
134
122
ll2
94
110
108
105
107
157
127
135
158
115
128
116
119
118

NO li
LZ
%
15,0
13,7
14,0
11,3
8,5
10,6
14,9
13,4
14,4
16.4
13,1
14,7
16,7
17,1
16,9
16,8
16,4
16,6
19,7
17,3
18,0
14,8
13,8
14,0
18,6
15,9
17,0
16,9
13,1
16,1
14,9
10,1
14,2
17,4
16,1
16,8
18,7
16,7
17,3
19,8
·14,4
16,0
16,0
14,8
15,3

NO IJ
Prir.
%
64,9
51,3
55,4
59,4
39,2
53,4
60,0
56,6
58,8
65,9
50,7
57,7
76,0
58,5
66,9
73,7
61,1
65,8
66,4
60,1
62,6
56,9
46,8
48,0
77,6
63,7
69,0
71,8
52,0
67,1
61,7
36,7
58,0
69,1
52,8
60,1
74,0
61,0
65,0
46,8
40,8
42,8
66
54
59
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Možni posek je v predlogih gozdnogospodarskih
načrtov območij za obdobje 2001-2010 določen na

podlagi aktualnih podatkov o lesni zalogi in
prirastku, vendar je bila v primeru gozdov, kjer je
v prihodnjih letih očitno pričakovati bistveno
spremenjene podatke o gozdnih fondih, v določeni
meri upoštevana tudi projekcija gozdnih fondov in
posledično možnega poseka v njih, saj bi sicer za
te gozdove pričujoči predlogi gozdnogospodarskih
načrtov območij že v nekaj letih predstavljali oviro
strokovnim odločitvam ob izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE, ali pa bi bilo potrebno iz
teh razlogov v kratkem razmišljati o spremembi
nekaterih gozdnogospodarskih načrtov območij.
Zaradi pomanjkljivih izhodiščnih podatkov o
stanju lesne zaloge in prirastka, katerih vrednosti
so se z uporabo ustreznejših metod njunega
ugotavljanja v večini slovenskih gozdov že v nekaj
letjh znatno povečale, so prognoze njunega razvoja
ter posledično prognoze razvoja možnega poseka
v slovenskih gozdovih, ki jih za naslednja desetletja
navaja Program razvoja gozdov v Sloveniji,
neustrezne. V teh ozirih bo potrebna v prihodnje
dopolnitev Programa razvoja gozdov v Sloveniji.
Z upoštevanjem podatkov meritev lesne zaloge za
potrebe izdelave gozdnogospodarskih načrtov
GGE, izdelanih v zadnjih letih, je povprečna
hektarska lesna zaloga slovenskih gozdov porasla
z 192 m ·' /ha (po podatkih preteklih gozdnogospodarskih načrtov območij, ki so bili podlaga
izdelavi Programa razvoja gozdov v Sloveniji) na
234m 3/ha, kar pomeni povečanje za 22 %. Ker na
povečanje povprečne hektarske zaloge zaviralno
vpliva vključevanje zaraščajočih površin, se je
absolutna lesna zaloga slovenskih gozdov povečala
še bolj - za 29 %. Delno je takšno povečanje lesne
zaloge gozdov gotovo tudi posledica akumulacije
prirastka, vendar seveda v znatno večji meri
posledica ustreznejšjh meritev lesnih zalog gozdnih
sestojev, ki so bile v pretek.Josti podcenjene.
Glede na to, da je skladno s Pravilnikom iz leta
1998 na ustrezen način določena lesna zaloga šele v
približno polovici GGE, pričakujemo v naslednjih
nekaj letih še intenziven porast podatka o lesni zalogi
slovenskih gozdov, za katero na osnovi že izvedenih
meritev vsekakor ocenjujemo, da presega 250 m'/
ha . To pa je lesna zaloga, ki bi naj bila po Programu
razvoja gozdov v Sloveniji dosežena šele v letu 2020.
Ob dokončnih opredelitvah možnega poseka po
GGO smo izvedli tudi simulacije razvoja lesne
GozdV 60 (2002) 1O

območij

za obdobje 2001 -201 O

zaloge in prirastka gospodarskih gozdov večnamenskih gozdov in gozdov s posebnim
namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi
dovoljeni (izvzeli smo torej v<u·ovalne gozdove in
gozdne rezervate) - v naslednjih desetletjih,
upoštevajoč najprej aktualne podatke o lesni zalogi
in prirastku, variantna pa tudi z upoštevanjem
verjetnejše. nekoliko višje vrednosti lesne zaloge,
ter nekoliko nižje, morda tudi verjetnejše vrednosti
za prirastek (v % od lesne zaloge).
Verjetnost, da je trenutna ocena lesne zaloge
slovenskih gozdov še vedno (vsaj) za okrog
20
m:~/ha pren1zka, je res velika, zato smo v drugi
varianti, v kateri smo še vedno upoštevali veljavno,
morda nekoliko previsoko ocenjeno intenzivnost
letnega priraščanja (2,60 %od lesne zaloge), tudi
že kar upoštevali, da bodo v p1ihodnjem desetletju
meritve pokazale za omenjeno vrednost višjo
povprečno hektarsko lesno zalogo.
Pri izračunu tretje variante smo upoštevali, da
je lesna zaloga že zdaj ustrezno višja, spet pa smo
upoštevali nekoliko nižjo intenzivnost priraščanja
(2,40 % od lesne zaloge).
Pri izračunu četrte variante smo predpostavili,
da se bo z naraščajočo lesno zalogo stopnja
akumulacije zmanjševala, kar je vsekakor verjetna
predpostavka.
V vseh primerih je upoštevano, da ves prirastek
lesa ni izkoristljiv zaradi naravnih izgub (strela ... )
oziroma izgub lesa zaradi nezmožnosti izdelave in
spravila prav vsakega drevesa, ki propade zaradi
naravnih dejavnikov. To bi nenazadnje tudi škodilo
gozdnemu ekosistemu, zato zlasti v razmerah zelo
skrbnega gospodatjenja z gozdovi tudi osnavljamo
ekocelice oziroma načrtno puščam o posamezne
sušice. Predpostavljamo, da je v državnih gozdovih
izkoristljivega ca. 93-95 % prirastka, v zasebnih
pa ca. 80-85 % prirastka. V vrednosti za zasebne
gozdove je upoštevan tudi posek brez odobritve in
tudi dejstvo, da ostane nekaj tega poseka gotovo
tudi neevidentiranega in je zato njegova količina
nekoliko večja od podatkov v letnih poročilih ZGS
o gozdovih.
Kot je razvidno iz vseh simulacij, zagotavlja v
osnutkih gozdnogospodarskih načrtov območij za
obdobje 2001-2010 zapisani možni posek, tudi če
bo v celoti realiziran, pozitiven razvoj slovenskih
gozdov in njihovih gozdnih fondov. Ob njem bi
lesna zaloga in prirastek gozdov v nekaj desetletjih
dosegla okvir optimalnih (modelnih) vrednosti, ki
479
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naj bi po naših analizah znašale za gospodarske
gozdove (brez varovalnih gozdov in gozdnih
rezervatov) in ob približno uravnote-ženem
razmerju razvojnih faz sestojev, 300-330 m~/ha

Jesne zaloge in 7,2-8,0 mJ/ha prirastka, kar bi ob
ohranjeni površini gozdov omogočalo posek med
šestimi in sedmimi milijoni (bruto) m 3 .

Preglednica 15: Prikaz simulacije razvoja gozdnih fondov slovenskih gozdov in možnega letnega poseka v njih (upoštevani
so večnamenski gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni)
1itbfe !5: Simulation of the development of forest data in Slovene fo/-ests and the alloH:ed annual cut (including multiple
userforests and forests with special purposes, in which sifviculturaf measures are allowed)
a) Upoštevani so veljavni podatki o gozdovih:

1

Leto

Lesna zaloga/ha
m3/ha

2001

245

2010

261

2020

279

2030

298

2040

318

Letni možni posek

Letni prirastek/ha
m 3/ha

Posek/prirastek
%

Skupaj

m3

m3/ha

6,36

61

4.050.000

3,88

6,79

61

4.320.000

4,14

7,25

61

4.620.000

4,42

7,75

61

4.940 .000

4,73

8,27

87

7.500.000

7,20

b) Upoštevani so veljavni podatki o gozdovih, vendar je predpostavljeno, da bodo meritve lesne zaloge v prihodnjem
desetletju pokazale, da je njena trenutna vrednost za 20 m-1/ha podcenjena

Leto

Lesna zaloga/ha
m3/ha

2001

245

2010

261 + 20 = 281

2020

300

2030

320

Letni možni posek

Letni prirastek/ha
m 3/ha

Posek/prirastek
%

Skupaj m3

m 3/ha

6,36

61

4.050.000

3,88

7,31

61

4.660.000

4,46

7,80

61

4.970.000

4,76

8,32

87

7j60.000

7,24

c) Upoštevana je (predpostavljena) realna vrednost lesne zaloge in nekoliko nižja 1ntenzivnost
kažejo veljavni podatki (2,40 % namesto 2,60 % od lesne zaloge)
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Leto

Lesna zaloga/ha
m 3/ha

2001

265

2010

281

2020

298

2030

317

priraščanja

od te, ki jo

Letni možni posek

Letni prirastek/ha
m 3/ha

Posek!ptirastek
%

Skupaj m3

m 3/ha

6,36

61

4.050.000

3,88

6,74

61

4.300.000

4,11

7,15

61

4.560.000

4,36

7,61

87

6.900.000

6,62
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Gozdnogospodarski

n ačrti

gozdnogospodarskih

območ ij

d) Podatka o lesni zalogi in prirastku sta upoštevana kot v varianti c,
zaloge zmanjševala stopnja akumulacije prirastka
Leto

Lesna zaloga/ha
m3/ha

2001

265

2010

281

2020

296

2030

308

2040

317

pač

za obdobje 2001-2010

pa je predvideno, da se bo z

naraščanjem

lesne

Letni možni posek

Letni prirastek/ha
m.lfha

Posek/prirastek

%

Skupaj m 3

m 3/ha

6,36

61

4.050.000

3,88

6,74

65

4.580.000

4,38

7,10

70

5.190.000

4,97

7,39

75

5.790.000

5,54

7,61

87

6.900.000

6,62

3. 3. 2 Gojitvena in varstvena dela
3. 3. 2 Silvicultural and protection work
Pregled nica 16: Načrtovani letni obseg najpomembnejših gozdnogojitvenih del po oblikah lastništva, po
gozdnogospodarskih območjih
Toble lti: Planned annual silvicultural work by ownership stmcture, according to forest management regions
GGO
TOLMIN

BLED

KRANJ

LJUBLJANA

POSTOJNA

KOČEVJE

NOVO MESTO

BREŽICE

CELJE

Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno nasem.
Nega gozdov
Obnova s sadl"\io
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov

Občinski

ha

ha

ha

16
129
675

o

24
235
663
14
7
300
19
43
890
47
53
1.397
61
208
880
30
134
468
58
147
1.260
22
131
673
32
79
917

8
nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno nasem.
Nega gozdov
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Državni

3
383
10
4
223
3
10

247
14
222
858
34
187
897
20
119
797
7
41
190
13

6
18

o
o
4
1
1
14

o
o
3

o
o
2

o
1

8

o
o
o
o
o
o
o
o
o

286

3

Zasebni

G. drugih Skupaj
pravnih os.
ha
ha

o
o
o
o
o

40
370
1.356
22

16
1

703
31
51
1.145
50
63
1.650
75
431
1743
64
322
1.365
78
266
2.056
30
174
9t2
47
88
1.219

3

18

o
o
3

o
1

3

o
o
o
o
o
o
1

2
49
2
1
13

10
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NAZARJE

SL. GRADEC

MARIBOR

M. SOBOTA

SEŽANA

SKUPAJ
SLOVENIJA

Obnova s saci.rUo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnjo
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov
Obnova s sadnj o
Priprava sest. za naravno
Nega gozdov

o
o

9
18
190
16
5
279

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

nasem.

Gojitve na dela so določena v obsegu, ki
zagotavlja pozitiven razvoj gozdov v smislu njihove
kakovosti in celovite stabilnosti. Obseg gojitvenih
del je glede na pretekle gozdnogospodarske načrte
precej nižji, predvsem zaradi zmanjšanja obsega
obnove s sadnjo na najnujnejše primere. Tako je
smotrno z vidika stroškov gospodarjenja z gozdovi
ter skladno z načelom sonaravnega gospoda1jenja

1

24
55
419
27
29
904
63
144
1.367

o
o
o

22
15
346

1

o
o
o

17

o

46
421
39
16
399
4
9

o

o

11

135

o
o

210
817
5.980

1
8
46

31
423
454
1.311
10.906

o
o
4

o
o
o
2

4
41

o
o
o
o
o
o
6
11
147

33
73
614
43
34
1.183
82
194
1.830
61
31
745
15
40
558
671
2.147
17.079

in usmeritvami Programa razvoja gozdov v
Sloveniji. Vsekakor pa bomo nadaljevali s saditvijo
listavcev v čistih snuekovih gozdovih na Pohorju,
s saditvijo bukve in gradna pospeševali razvoj
kraških gozdov v smeri naravnejših ter seveda
načrtovali saditev tudi drugod, kjer bo to z vidika
doseganja gozdnogojitvenih ciljev nujno in
smotrno.

Preglednica 17: Načrtovani letni obseg obnove s sadnjo za ohdobje 2001-2010 ter primerjava z doslej načrtovanim obsegom
teh del po gozdnogospodarskih območjih
T(/blc 17: Planned annual regeneration. by planting for the 2001- 2010 and comparison to the previously planned measures
according to forest management reg ion s
GGO

Tolmin
Bled

Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

482

Načrt

GOO
1991-2000

Načrti GOE
(Por. o gozd.
za leto 2000)

Načrti

GGO
2001-2010

Indeks
2001-2010/
1991-2000

ha

ha

ha

ha

86
54

65
33
29
66
95
44
42
42
50

47

16

40
22
31
50
75
64
77
30
47
33
43
82
61
15

707

671

85
229
237
150
46
30
81
32
150
214

107
10
1.511

33
59
63
70

41
36

22
32
43
167
100
58
103
29
38
57
150
42

Indeks
2001 - 2010/
načrti GGE
o/o
62
67
107
76
79
147
183
71
94
101
73
130

87
94
79
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Pregledm cu 1~: Načrtovani letni obseg priprave sestoja za naravno nasemenitev za obdobje 2001-2010 ter primerjava z
doslej načrtovanim obsegom teh del po gozdnogospodarskih območjih
7(thle 18: Planned annual preparation of stands for regeneration by sowing for the 2001- 2010 period and comparison to
the previous/y p/anned mea su res by forest management regions
GOO

Načrt

GGO

1991-2000
ha

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

* Načrtovana površina

391
6
110

*530
346
189
193
360
61
32
3
416
10

33
2.680

Načrti GGE
(Por. o gozd .
za leto 2000)
ha

fndeks

Indeks

2001-2010

2001-2010/
1991-2000

2001-2010/

ha

ha

Načni

466
21
51
69
578
189
197
102

GGO

370
10
51
63
431
322
267
174
88
73
34
194
31
40
2.147

92

37
5
117
34
10
1.968

95
167
46
12
124
170
138
48
144
228
1.133
47
310
121
80

načrti

GGE
ha

79
48
100
91
75
170
135
171
96
197
680
166
91
381
109

gozdov, ki naj bi se obnovili po naravni poti.

Preglednica 19: Načrtovani letni obseg nege gozdov za obdobje 2001-2010 ter primerjava z doslej načrtovanim obsegom
teh del po gozdnogospodarskih območjih
Tohl e 19: P/anned annua/ silvicultural measures for rhe 2001- 2010 period and comparison to rhe previously planned
measures by forest management regions

GGO

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA
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Načrt

GGO

1991-2000

ha
1.236
1.196
1.533
2.955
2.585
2.264
3.165
1.385*
1.851
677
1.758
2.225
553
687
24.070

Načrti GGE
(Por. o gozd.
za leto 2000)
ha

1.518
819
1.101
2.374
1.804
Ll98
1.629
1.070
1.093
633
1.453
1.768
757
506
17.723

Indeks

Indeks

2001-2010

2001-2010/
1991-2000

2001-2010/

ha

ba

Načrti

1

GGO

1.356
703
1.145
1.650
1.743
1.365
2.056
912
1.219
614
1.183
1.830
745
558
17.079

110
59
75
56
67
60
65
66
66
91
67
82
135
81
71

načrti

GGE
ha

89
86
104
70
97
114
126
85
112

97
81
103
98
110
96
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Slika 4: Varovalni gozdovi in gozdni rezervati
Figure 4: A presentation of protection forests and forest reserves
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Slika 5: Hidrološke funkcije v gozdnem prostoru
Figure 5: Hydrological function in forest space
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Slika 6: Lesno proizvodne funkcije
Figure 6: Wood production fimction
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Slika 7:
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Figure 7: Regions with emphasized social functions
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Preg lednica 20: Načrtovani letni obseg del na varstvu pred ra s[iinojedo divjadj o po oblikah lastništva, po
gozdnogospodarskih območjih
Table, ?0: Planned annual protection from herbivorous wild game for the 2001- 2010 period by ownership structure,
according to forest management regions
GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
NazaLje
Slovenj Gradec
Malibor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Državni

Občinski

Zasebni
.,. __

41
61
43
4
20
98
41
3
20
6
15
101
51

ha
2

o
3

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o

504

5

ha '"
43
60
234
56
208
80
13
11
35
14
21
162
31
9
977

G. drugih
pravnih oseb
ha

o
3
5

o
o
o
o
1
1

o
o
4

o
o
14

Skupaj
ha
86
124
285
60
228
178
54
15
56
20
37
267
82
9
1.500

Preglednica 21 : Načrtovani letni obseg varstva pred rastlinojedo divjadjo za obdobje 2001-2010 ter primerjava z doslej
obsegom teh del po gozdnogospodarskih območjih
Table 'lJ : Planned annual protection from herbivorous wild game Jor the 2001- 2010 period and comparison with
previously planned measures according to forest management regions
načrtovanim

GGO

Načn

GGO
1991-2000

ha
Tolmi n
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

486

28
2l7
100
593
484
701
65
6
471
17
81
353
94

10
3.220

Načrti GGE
(Por. o gozd.
za leto 2000)
ha
84
156
337
115
203
59
41
15
581
17
42
153
71
2
1.876

Načrti

GGO
2001-2010
ha
86
124
285
60
228
178
54
15
56
20
36
267
82
9
1.500

Indeks
2001 - 2010/
1991-2000
ha
307
57
285
lO
47
26
83
250
120
123
45
76
87
94
42

Indeks
2001 - 2010/
načrti GGE
ha
103
79
85
52
112
301

131
100
97
125
88
175
115
408
73
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3. 3. 3 Ukrepi za krepitev funkcij gozdov

vendarle začela sofinancirati tudi gradnjo gozdnih
cest v zasebnih gozdovih. Obseg graditve gozdnih
prometnic v slovenskih gozdovih za obdobje
prihodnjih desetih let je težko predvideti, saj je
usodno odvisen od razpoložljivih finančnih
sredstev, v zasebnih gozdovih zlasti od finančne
pomoči države, obvezna vsebina gozdnogospodarskih načrtov območij pa je opredelitev
gradnje gozdnih cest in vlak po stopnji nujnosti z
navedbo (okvirne) dolžine in stopnje nujnosti , s
čimer je dana strokovna podlaga za ustrezno
usmerjanje razpoložljivih sredstev za namene
odpiranja gozdov z gozdnimi prometnicami.

3. 3. 3 Measures for enhancing forest functions
Večino dela na krepitvi funkcij gozdov izvedemo s
primernim oblikovanjem gozdnih sestojev. Na
podlagi ovrednotenih funkcij gozdov bomo lahko
aktivneje usme1jali rabo gozdnega prostora - v
sodelovanju z lastniki gozdov, lokalnimi skupnostmi , strokovnimi delavci upravnih enot ter
pripravljalci prostorskih planov. Usmeritve za
ukrepe so, prilagojene posameznim funkcijam in
okoliščinam posameznih območij, zapisane v
tekstnih delih predlogov gozdnogospodarskih
načrtov območij, v prilogah tudi za vsak konkretni
gozdni predel s pouda1jeno funkcijo.

3. 4 Okvirna ekonomska presoja
gospodarjenja z gozdovi
3. 4 Overall economic evaluation of forest
management

3. 3. 4 Graditev gozdnih prometnic
3. 3. 4 Construction of forest infrastructure
Gradi tev gozdnih prometnic je v preteklem
desetletju skoraj povsem zastala. Oživitev graditve
gozdnih prometnic v zasebnih gozdovih, kjer je
njihova graditev tudi najbolj potrebna, lahko
pričakujemo samo ob ustrezni povezanosti lastnikov
gozdov (Kmetijsko gozdarska zbornica ali druge
oblike povezovanja lastnikov gozdov) ter finančni
pomoči države. V zadnjih letih je, skladno s
Programom razvoja gozdov v Sloveniji, država

Zaradi dosledno uporabljenih enakih izhodišč po
vseh območjih, rezultati ekonomske presoje v
gozdnogospodarskih načrtih območij služijo
predvsem za primerjavo med gozdnogospodarskimi
območji ter med oblikami lastništev znotraj
posameznega območja, v absolutnem pa so zato,
ker izračun predpostavlja realizacijo možnega
poseka prav v vseh gozdovih, za katere je načrtovan,

Prcg l cd ni c~r

22 : Ocena ekonomskih kazalcev gospodarjenja z gozdovi po gozdnogospodarskih območjih (p1ihodki in
stroški se nanašajo na desetletno obdobje)
Table 22 : Evaluation of economic indexes of forest management by forest managemem regions (re venues and expenses
re/ate to the 2001-2010 period)
GGO

Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Slovenj Gradec
Maribor
Murska Sobota
Sežana
SLOVENIJA

-

Strošek
spravila
in manipulacije

Pr ihodek
od lesa

sečnje,

mio. SIT
20.612
12.058
17.701
27.710
17.659
26.582
22 .575
13 .866
14.788
13.419
16.936
27.146
5.983
5.590
242.625

mio . SIT
19.213
8.129
14.092
20 .067
11.876
16.745
14.979
11.134
12.975
8 .299
13 .099
18 .508
5.879
7.666
182.661

%
93,2
67,4
79,6
72,4
67,2
63 ,0
66,3
80,0
87,7
61,9
77,3
68,2
71,4
137,2
75,3

Strošek vlaganj
v gozdove.
mio. SIT
3.362
2.849
2.638
4.406
4.762
3 .607
3.763
2.898
3.598
2.369
4.980
3.714
2.354
1.931
47.231

%
16,3
23 ,6
14,9
15 ,9
26,9
13,6
16,7
20,9
24,3
17,7

29,4
13,7
39 ,3
34,5
19,5

Skupaj
stroški
mio. SIT
22.575
10.978
16.730
24.473
16.638
20.352
18.742
14.032
16.573
10.668
18.079
22.223
8.233
9 .598
229.892

Dohodek SITI
(prihodek neto m 3
strošek)

mio . SIT
-1.963
1.080
971
3.237
1.021
6.231
3.833
-166
-1.785
2.751
- L.l43
4.923
-2.250
-4.008
12.733

SLT
-574
722
407
830
401
1.742
1.174
-78
-739
1.563
-519
1.290
-2 .008
-3 .085
359

SIT/
ha gozda

SIT
-14.200
16.000
13.625
23 .065
13.335
68.045
40.926
-2.398
-24.483
56.915
-19.058
51.644
-59.401
-50.524
11.148

Opomba: Navedeni odstotki se nanašajo na prihodek od lesa.
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Preglednica 23 : Pregled stroškov načrtovanih vlaganj v gozdove po gozdnogospodarskih območjih
Table 23 : Table showing investment costs by foresT management regions

GGO
Tolmin
Bled
Kranj
Ljubljana
Postojna
Kočevje

Novo mesto
Brežice
Celje
Nazarje
Sl. Gradec
Maribor
M. Sobota
Sežana
SLOVENIJA

Strošek
gojitvenih
in varstvenih del
mio. SIT
1.408
983
1.406
2.003
2.623
1.398
2.039
1.613
1.831
1.221
1.473
1.997
1.538
1.135
22.668

%
6,8
8,1
7,9
7,2
14,9
5,3
9,0
11,6
12,3

9,1
8,7
7,3
18,7
20,3
9,3

Strošek
vzdrževanja
gozdnih cest
%
mio. SIT
8,4
1.734
1.558
12,9
1.040
5,9
6,9
1.902
1.774
10,0
7,2
1.913
6,2
1.422
8,3
1.146
9,2
1.368
1.026
7,6
3.348
19,8
1.401
5,2
9,2
756
9,9
552
8,6
20.940

nerealni (neuporabni) za ocenjevanje prihodka in
stroškov pri dejansko realiziranih konkretnih
sečnjah. V zasebnih gozdovih lastniki gozdov skoraj
ne sekajo tankega drevja, zaradi slabše odprtosti
gozdov s cestami pa je tudi precej predelov, kjer
zaradi zelo dolgih spravilnih poti skoraj ne sekajo.
V državnih gozdovih je razlika med debelinsko
strukturo predvidenega in dejansko posekanega
drevja bistveno manjša, čeprav jo tudi beležimo.
Ob trenutnih cenah dela in materialov bi bilo za
izpolnitev obsega gozdnogojitvenih in varstvenih
del iz predlogov gozdnogospodarskih načrtov
potrebno v državnem proračunu približno 730
milijonov tolarjev (30 % več kot znaša proračun za
ta dela za leto 2001), za solidno vzdrževanje
gozdnih cest pa bi bilo potrebnih približno 480
milijonov tolaijev (35 % več kot znaša proračun za
ta dela za leto 2001 ). Pri tem je treba posebej
poudariti, da se obseg redčenj drogovnjakov nanaša
na najnujnejša redčenja mlajših drogovnjakov (t.i.
druga redčenja). Za celovito poživitev redčenj
drogovnjakov v zasebnih gozdovih bi bilo potrebnih
dodatnih nekaj sto milijonov denarne pomoči.
V sekak:or bi bilo potrebno, da bi država namenila
več sredstev, kot jih namenja danes, tudi za graditev
gozdnih cest, ter da bi začela sofinancirati tudi
graditev vlak' v zasebnih gozdovih.
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Strošek
vzdrževanja
gozdnih vlak
mio. SIT
220
308
192
501
365
296
302
139
399
122
159
316
60
244
3.623

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

Skupaj stroški
vlaganj
v gozdove
mio. SIT
3.362
2.849
2.638
4.406
4.762
3.607
3.763
2.898
3.598
2.369
4.980
3.714
2.354
1.931
47.231

%
16,3
23,6
14,9
15,9
26,9
13,6
16,7
20,9
24,3
17,7
29,4
13,7
39,3
34,5
19,5

SIT/
neto m3

SIT/
ha gozda

SIT
989
1.870
1.105
1.130
1.871
1.010
1.160
1.372
1.425
1.339
2.261
973
2.089
1.523
1.330

SIT
24.320
42.208
37.017
31.394
62.196
39.390
40.179
41.860
49.349
49.0)')
83.034
38.961
62.147
24.342
41.353

SUMMARY
The origins of forest management planning in
Slovenia are in the first half of the l8 1h century.
Flameck's plan for the forest of the Tolmin area
from 1770 is regarded as the first real forest
management plan. In Slovenia, forest management
planning gained new momentum at the end of the
l9 1h century, whcn the respected foresters dr.
Leopold Hufnagel and Heinrich Schollmayer
started working in the Kočevsko and Notranjsko
regions. In 1948, forest management regions were
established in Slovenia. The first forest inventory
was completed in 1947, while the first regional
forest management plans for all of the 14 regions
were prepared for the 1971 - 1980 period.
The forest management plan s for the 2001-2010
pe1iod guarantee the implementation of the basic
objectives in the field of forest management, laid
down in the Forest Act. The approaches and
objectives of The Slovene Forest Development
Programme have been taken into account in the
drafting of regional forest management plans for
the 2001 -2010 period.
The preparatory phase of drafting forest
management plans included the following:
determination and evaluation of the various forest
functions, generating models of forest development, acquisition of information on forests
GozdV 60 (2002} 10
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which were returned to denationalisation beneficiaries, digitalisation of data on compartment
borders, preparing a survey demarcating public
roads from forest roads, processing of data
regarding damage on young growth caused by
herbivorous wild game. It was particularly
necessary to analyse the guidelines for nature
conservation relating to regional forest management
plans, which were presented by the nature
protection authority of the Repu blic of Slovenia.
According to data in the regional forest
management plans, the total surface of Slovene
forests is 1,142,126 ha. Of these, 1,006,811 ha
represent multiple user forests. The surface of
forests with special purposes, in which no measures
are allowed, is 10,301 ha, while protection forests
account for 74,054 ha. The growing stock is
266,703,825 m\ which is 235m3/ha, and the annual
increment 6,923,099 m3, i.e. 6.1 m 3/ha.
The most recent evaluation of the functions of
the forest and of the forest space showed that
ecologic and social functions are emphasized on
the following surface: 451,582 ha (while only
ecologic functions are most significant on 277,974
ha and social functions on 173.608 ha).
In the 1991 - 2000 period, 212.6 km of forest
road s were constructed in Slovenia. The totallength
of forest roads is 12,287 km, while the totallength
of productive forest roads is 11,215 km. The road
density is 19. 8 miha.
In the previous ten year period 23,209,515 m 3
were cut, which is 75.6% of the quantity envisaged
in the regional forest management plans for the 1991
- 2000 period. The planned forest regeneration,
preparation of stand for regeneration, regeneration
by planting and sowing were realized on 19,342

GozdV 60 (2002) 1O

ha, which is a 43% fulfilment of the plans.
Silvicultural measures (tending) were carried out
on 106,248 ha, which is 44% of the envisaged
surface.
The allowed annual cut, envisaged in the
regional forest management plans, is 4,101,056 m-\
The planned allowed cut is 66% of the conifer
increment and 54% of the broad-leaved increment.
These values are close to the values set out in the
National forest development programme (1996),
which envisages a 66% cut of the conifer increment
and a 50% cut of the broad-leaved increment. In
the plan /programme, annua1 forest regeneration by
planting and sowing is envisaged on 671 ha, natural
regeneration on 2,147 ha and silvicultural measures
(tending) on 17,079 ha. Protection fromherbivorous
wild game is planned on 1,500 ha.
Taking into account the present prices of work
and material, it will be necessary to provide 730
million SIT in order to execute the planned
silvicultural and protection measures. This is 30%
more than the national budget segment which was
dedicated to these works in 2001. Good maintenance of forest roads calls for approximately 480
million SIT, which is 35% more than was set apart
for such work in the 2001 budge t.
Mag. Živan VESELIČ
direktorja ZGS
za strokovne zadeve

Pomočnik

Dragan MATIJAŠIC
Vodje Oddelka
za gozdnogospodarsko načrtovanje ZGS
Prevod v angleščino Jana OŠTIR
Ljubljana, 20. 09. 2002
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in prostoru

Plaz Stožje
Vzroki, škoda v gozdovih in sanacija poškodovanih gozdov
1

UVOD

Na Stožju zahodnp od Mangrta se je 15. novembra
2000 na nadmorski višini 1.500-1.580 m utrgal plaz,
ki je kot drobirski tok stekel do sotočja Mangrtskega
potoka in Predelice in se tam ustavil. V noči s 16. na
17. november je prišlo pod Stožjem do nove splazitve
in drobirski tok je nadaljeval pot po strugi Predelice
do njenega izliva v reko Koritnico pri vasi Log pod
Mangrtom. V dolini Koritnice je odložil ca. 700.000
m 3 materiala, povzročil ogromno materialno škodo
na stanovanjskih in gospodarskih objektih ter cestni
infrastrukturi, zahteval pa je tudi sedem človeških
življenj.
Plaz je med drugim povzročil tudi škodo na
gozdovih, čeprav je le-ta v primerjavi z ostalo škodo
in zlasti s človeškimi žrtvami relativno majhna.
Sanacija poškodovanih gozdov na območju splazitve
in ob rekah Koritnica in Soča je potekala istočasno in
usklajeno z ostalimi sanacijskimi deli. Ob tem je bil
zaradi prostorske razsežnosti plazu in njegovega
dolgoročnega vpliva na preizkušnji tudi doslej
uveljavljeni koncept gospodarjenja z gozdovi na tem
območju .

2

VZROKI ZA NASTANEK PLAZU

Vzroke za nastanek plazu je najbolje povzel dr. B.
Petkovšek (revija Ujma 14- 15 ):
»Vzrokov za nastanek je bilo v trenutku splazitve
več, saj so se nakopičile za stabilnost pobočja tako
izjemno neugodne razmere, da so sprožile plaz
dimenzij, kakršnih domačini na tem območju ne
pomnijo.
Iz geološkega opisa plazu in njegove neposredne
okolice je razvidno, da so geološke razmere na tem
območju nadvse primerne za nastanek plazu - tako
zaradi nepropustne podlage, ki je tektonsko poškodovana in zato podvržena hitrejšemu preperevanju,
kakor zaradi močno razpokanega dolomita nad to
podlago, ki omogoča akumulacije vode v hribu. To
potrjujejo številni izviri na površini in izdatni vodotoki
iz plazu v skupni količini nad 300 1/s teden dni po
sprožitvi plazu.
Sestava ledeniške morene v tem delu je odraz
sestave matične kamnine. Lapor in laporni apnenec
sta povzročila. močno zaglinjenost ledeniške morene
zlasti v zgornjem delu plazine. Deli pobočja zahodno
od plazu, kjer je zaglinjenost bistveno manjša, so ostali
490

stabilni, medtem ko se je vzhodni rob plazu, kjer je
gline več, pomika! tudi še potem, ko se je glavna
plazina že stabilizirala.
Neposredni povod za nastanek plazu pa so seveda
izredno močne padavine v daljšem časovnem obdobju
pred splazitvijo, ki so povzročile, da se je masa
ledeniške morene dodobra napojila z vodo. Tik pred
sprožitvijo so bile padavine tudi izredno močne,
vendar so dvodnevni maksimum padavin, ki je bil
večji od teh, registrirali tudi že prej.
Dodatno bi k nestabilnosti pobočja lahko prispeval
tudi zadnji potres, ki bi v presušeno glinasto moreno
lahko vnesel manjše razpoke jn z njimi lažjo
komunikacijo vode po zaglinjeni ledeniški moreni.«
Tudi dr. M. Ribičič v isti številki revije »Ujma« o
vzrokih nastanka drobirskih tokov pravi:
))Drobirski tokovi nastajajo v planinskem svetu na
vseh petih celinah sveta. Tudi drobirski tok Stožje je
nastal v planinskem svetu.
Sproženje drobirskih tokov je vedno vezano na
izjemne padavine: ali intenzivne dolgotrajne ali
ekstremno močne kratkotrajne (npr. utrgartie oblaka).
Po podatkih Hidrometeorološkega zavoda RS je v
oktobru in novembru padlo 1.600 mm dežja na
kvadratni meter, po vsej verjetnosti pa ga je v predelu,
kjer je prišlo do nastanka plazu in drobirskega toka,
padlo še mnogo več . Te izjemne padavine so bile tudi
osnovni vzrok sproženja plazenja in kasnejšega
drobirskega toka pod Mangrtom.«
Dr. B. Majes in A. Petkovšek (23. zborovanje
gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, oktober
200}) :
>>Zadnjo sprožitev plazu lahko pripišemo večjemu
številu za stabilnost terena neugodnih faktorjev, ki so
se hkrati pojavili na ozemlju:
- neugodne vremenske razmere (obilne jesenske
padavine, daljša splošna namočenost ozemlja in 140
mm padavin v dveh dneh pred nastankom plazu);
- dobra vodoprepustnost tektonsko predrtega
dolomita in slaba prepustnost tektonsko poškodovanih
laporastih kamnin;
- neugodna sestava ledeniške morene, ki vsebuje
visok delež drobnih zrn;
- močna tektonska poškodovanost' (predvsem
laporastih) kamnin, ki so v podlagi kvartarnih
sedimentov;
- razrahljanost zaradi velikonočnega potresa l.
1998 v Posočju.«
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Slika 1: Območje splazitve pod Stožjem oktobra 1995 (foto I.M.)
V burnih in zmedenih dogodkih neposredno po
splazitvi so se v delu javnosti pojavile špekulacije, da
je vzrok za katastrofo gradnja gozdne ceste in
gospodarjenje z gozdovi na tem območju, vendar so
že prvi resnejši strokovni ogledi plazišča pokazali,
da gozdarska dejavnost, pa naj bo še tako groba in
nepremišljena, le ne more sprožiti plazu tolikšne
razsežnosti.
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RAZSEŽNOST PLAZU

Dimenzije plazu Stožje in njegovih posledic so za
slovenske razmere težko predstavljive. Na nadmorski
višini 1500-1580 m na odlomu je plaz širok 350m,
spodaj se zoži na 200 m, dolg je 600-700 ro. Višina
odlomnega roba znaša 20 - 40 m. Z obdelavo zračnih
posnetkov avgusta 2000 in primerjavo s posnetki iz
helikopterja 19. novembra 2000 in iz letala 27.
novembra 2000 je bilo ugotovljeno sledeče (dr. B.
Majes, revija »Ujma 14-15«):
- površina plazišča je večja od 20 ha;
- prostornina premaknjene gmote je 1.500.000 mJ;
- prostornina plazov ine, ki je odnešena s plazišča,
je 1.000.000 m\
- prostornina plazovine, premaknjene v drugačno
lego, je 500.000 m 3 ;
- največja negativna razlika v višini površja tal
pred in po splazitvi je 40 m (!);
GozdV 60 (2002) 1O

- največja pozitivna razlika v višini površja tal
pred in po splazitvi je 20 m;
- na plazišču je ostalo več kot 1.500.000 ml
labilnih mas, nevarnih za nastanek novega plazu in
novega drobirskega toka;
- v Logu pod Mangrtom je odloženo 700.000 m 1
plazovi ne;
- površina nanosa drobirskega toka je večja od
15 ha;
- med 100.000 do 150.000 m 3 drobnih frakcij
plazovine (mulja) je bilo že odnešeno dolvodno po
Koritnici in Soči .
Največjo uganko predstavlja grožnja 1.500.000 m 3
labilnih mas nad severnim odlomnim robom plazu,
kajti ob spletu podobnih okoliščin kot novembra 2000
lahko pride do ponovne splazitve in nastanka
drobirskega toka.

4

ŠKODA V GOZDOVIH

Območje plazu je bilo pred splazitvijo poraščeno z
alpskim bukovim gozdom (Anemone trifoliae Fagetum, Tregubov 1957, subasocijacija z jelko).
Mešan gozd z bukvijo v spodnjem in srednjem sloju
ter nadraslo jelko in smreko je bil v razvojni fazi od
drogovnjaka do pomlajenca, zdrav, stabilen in dobro
negovan (sl. 1). Zadnja sečnja v njem je bila leta 1995.
V spodnjem delu je bila leta 1970 zgrajena gozdna

491

Slika 2: Območje splazitve pod Stožjem tri dni po
19. 11. 2000 (foto I.M.)

nesreči

Slika 3 : Poškodovan gozd nad Planino Mangrt aprila 2001
(foto l.M.)

cesta, do katere se je les spravljal deloma s konjem,
deloma pa z žičnim žetjavom.
Plaz je v gozdovih od območja splazitve pa do ko1it
na reki Koritnici pri Klužah povzročil sledečo škodo:
- na plazišču in neposredno pod njim je odneslo 28,0
ha gospodarskih gozdov in 14,5 ha varovalnih gozdov
(rušja), vzdolž struge Predelice in Koritnice paje odneslo
oz. zasulo še 14,5 ha varovalnih gozdov; skupna lesna
masa uničenega lesa znaša ca. 10.000 m\ od tega 3.500
m3 iglavcev in 6.500 m3 listavcev (sl. 2);
- na vzhodnem robu plazišča nad Planino Mangrt
je plaz poškodoval 2,4 ha gospodarskega gozda s
skupno lesno maso 700 m 3 (sl. 3);
- odneslo je 300 m gozdne ceste in 150 m
traktorskih vlak.
Ocena neposredne škode v gozdovih znaša
52.630.000 SIT (trajna izguba gozdne površine
gospodarskih gozdov. uničena in poškodovana lesna
masa, uničene gozdne ceste in vlake). Vsi uničeni in
poškodovani gozdovi so v lasti Občine Bovec.
Veliko posredno škodo je utrpela tudi Planina
Mangrt; izcedki iz vzhodnega roba plazišča so zasipali
utro ter objekte na planini, tako da je bilo treba vso
vrednejšo premično opremo preseliti v dolino. Kljub
temu, da so se kasneje razmere umirile in da planina
sedaj normalno dela, pa je še vedno v veliki in trajni
potencialni nevarnosti, saj je plazišče ravno na svojem
vzhodnem robu nad planino še vedno aktivno (B.
Petkovšek). V primeru novega večjega plazenja bi zelo
verjetno odneslo ali zasulo del utra in vse objekte,
kajti pred plazom ni več nobene ovire. Prav tako je v
nevarnosti gozdarska koča. last Zavoda za gozdove
Slovenije, od katere je plaz oddaljen le slabih 50 m.

Potekala je usklajeno z drugimi sanacijskimi deli na
področju vodnega gospodarstva, energetike in
prometa. Program sanacije je izdelaL vodil in
kontroliral Zavod za gozdove- Krajevna enota Bovec,
dela paje izvajal zakupnik bovških občinskih gozdov
SGG Tolmin.
Sanacijska dela so potekala v dveh fazah:
l. Sanacija poškodovanih gozdov na obrežjih
Koritnice in Soče.
2. Sanacija poškodovanih gozdov ob robu plazišča.
Obrežja Koritnice in Soče: Del dro birs kega toka,
zlasti drobnejše frakcije, je voda že takoj odnesla v
reki Koritnica in Soča (100 .000-150.000 m 3 ,
B. Majes). Ta meterial se je deloma odložil na
prodiščih Koritnice nad sotesko Kluže, deloma pa šele
na velikih prodiščih Soče pri vasi Čezsoča. Odložene
plavine so zasule ca. 2-3 ha obrežnih gozdov. Zaradi
dvigovanja dna (odlaganje plavin !) je Soča na prodih
spremenila smer toka in pričela trgati z gozdom
obrasle bregove (sl. 4). Skupno sta reki zasuli ali
odnesli ca. 1.000 m·1 lesne mase, v glavnem smreke.
Večji del poškodovanega lesa (950 m') je bil že do
konca januarja 2001 posekan in spravljen iz strug in
bregov, tako da so lahko nemoteno potekala vodnogospodarska dela pri urejanju struge Soče pod
Čezsočo, čiščenje uničene HE Možnica ter čiščenje
strug Predelice in Koritnice v Logu pod Mangrtom.
Sanacija ob robu plazišča: Nad planino Mangrt
je plaz poškodoval 2,4 ha mešanega gozda bukve in
smreke. Drevje je plazina deloma polomila, deloma
pa zasula; gozd je vsaj deloma zaustavil tok plazine,
ki bi sicer - če ga na bi bilo - gotovo dosegel utro
planine. S sanacijo je bilo treba počakati do septembra
2001, dokler ni bila očiščena, popravljena in utrjena
cesta na Mangrt in popravljena gozdna cesta do
planine. Posekano je bilo 790 m-1 poškodovanega,
nagnjenega in izrutega drevja ( 220 m 3 iglavcev in
570m 3 listavcev) , vsa zdrava in vitalna drevesa pa so
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SANACUA POŠKODOVANIH
GOZDOV

Sanacija poškodovanih gozdov se je pričela takoj
potem, ko se je prvo razburjenje po plazu poleglo.
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v vznožju plazu, potok pa naj bi po ceveh (predoru?)
speljali mimo plazine in uredili odvodnjavanje plazišča .
Šele po zaključku tehničnih del bo prišla na vrsto
biološka utrditev pobočij (zatravitev, morebitna
pogozditev); takrat bo zopet na potezi gozdarska stroka,
kajti treba se bo odločiti bodisi za gozd (oblika, zgradba
po drevesnib vrstah ipd.) bodisi zgolj za zatravitev in
ureditev pašnikov za planino .

6
Sl ika 4 : Poškodovan gozd na prodih reke Soče pri Čezsoči
novembra 2000 (foto I.M.)
ostala. Da bi preprečili ali vsaj upočasnili morebitno
drsenje plazine proti planini, so panji posekanega
drevja visoki l-1,5 m. Plazina je bila dobrega pol
leta po splazitvi in kljub izredno suhem poletju še
vedno zelo namočena; že po nekaj prehodih s
traktorjem se je spremenila v žitko blato, tako da je
imel traktorist velike težave s spravilom.
Sanacija neposredno prizadetih gozdov je bila
jeseni leta 2001 zaključena. Za bodoče delo z
gozdovi v širšem območju, ki ga je prizadel plaz
Stožje, pa se pojavlja troje zanimivih vprašanj:
l. Gospodarjenje z gozdom nad Planino
Mangrt: gozd nad planino je iz gospodarskega gozda
pred plazom postal varovalni (zaščitni) gozd,
življanjskega pomena za zaščito planine. Gospodarjenje z njim bo te1jalo povsem drugačno. novi
funkciji prilagojeno delo, še posebej zato, ker je zelo
poškodovan in zato bolj občutljiv na motnje (veter,
snežni plazovi, škodljivci).
2. Gospodarjenje z gozdovi na obrežjih
Koritnice in Soče: vsi ti gozdovi so po gozdnogospodarskih načrtih uvrščeni med varovalne gozdove
in v njih se doslej praktično ni sekalo. Sčasoma so iz
prvotnih vrbovij in jelševij nastali vrzelasti smrekovi
sestoji s kar visoko lesno zalogo, ki pa so veliko bolj
občutljivi na večje povodnji in tudi sicer nestabilni.
Posledice plazu Stožje na prodih ob Soči jasno kažejo,
da je z nj imi še kako potrebno gospodariti in jih
oblikovati tako, da bodo bolje kos svoji varovalni
funkciji. Predvsem pa je treba povdariti. da morajo
imeti reke za svoj tok dovolj prostora, sicer si ga ob
povodnjih vzamejo same.
3. Sanacija plazišča: sanacija območja, kjer je
prišlo do splazitve in pobočij nad Mangrtskim potokom
do glavne ceste proti Predelu bo dolga, potekala bo v
več fazah, odvisna bo predvsem od finančnih sredstev.
V strugi Mangrtskega potoka med cesto Bovec- Predel
in Planino Mangrt naj bi zgradili 2 težnostni pregradi
GozdV 60 (2002) 10

ZAKLJUČEK

Plaz Stožje , njegovi vzroki in posledice so bili za
gozdarje na Bovškem zanimiva in zelo poučna
izkušnja. Takoj po nesreči so se aktivno vključili v
delo ekspertnih skupin, ki so proučevale plaz in
pripravile prve strokovne podlage za sanacijo posledic,
sama sanacija pa je zahtevala sprotno in dinamično
usklajevanje z drugimi strokami in izvajalci s področja
vodnega gospodarstva, energetike in prometa.
Sanacija neposredno prizadetih gozdov je sicer res
zaključena, vendar čaka gozdarsko stroko pri
gospoda1jenju z gozdovi v širšem območju plazu
Stožje še veliko strokovnih izzivov.
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V GV 4/2002 je prišlo mestoma do
zamenjave lektoriranih angleških prevodov z nelektoriranimi. Za neljube
napako se bralcem, prevajalki in lektorici angleških tekstov opravičujemo.
Urednik
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PRAVKAR JE IZŠLA

VEGETACIJSKA KARTA GOZDNIH
ZDRUŽB SLOVENIJE
v merilu 1:400.000 s komentarjem in
CD-ROMom
Izdajatelj: Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.

Avtorji rokop~nih kart 1 : 50.000 in 1 :250.000:
Mitja Zupančič, Ivo Puncer, Lojze Marinček, Maks Wraber, Andrej
Seliškar, Milan Prešeren, Vinko Žagar, Marko Accetto, Vlado Tregubov,
Igor Dakskobler, Narcis Mršic, Andraž Čarni
Avtorji priredbe merila 1 : 400.000: Andraž Čarni, Lojze Marinček, Andrej Seliškar, Mitja Zupančič
Digitalizacija, generalizacija in kar to grajska obdelava: Marj an Jarnjak
Avtorja komentarja: Lojze Marinček, Andraž Čarni

Karta: 60 x 80 cm.
Komentar (dvojezični: slovensko- angleški): 79 str., 17 x 24· cm, broširano. CD-ROlVI
Cena za komplet: 5.660 SIT (Stroški pošiljanja niso všteti v ceno.)
Slovenija je ekološko, floristično, favnistično in vegetacijsko izredno pestra dežela. Njeni biotopi
so v veliki meri ohranili svoj prvo bitni značaj, zato ni naključje, da je bila med prvimi evropskimi
državami, ki je začela z načrtno inventarizacijo svojih naravnih danosti, med drugim tudi s
kartiranjcm gozdne vegetacije, saj več kot polovico naše države pokrivajo relativno dobro
ohranjeni gozdovi.
Za objektivno ugotavljanje večplastnega pomena gozda, tako z gospodarskega kot
naravovarstvenega vidika, je nujno potrebna takšna inventarizacija, ki nam bo dala osnovne
podatke o njegovi razširjenosti, gospodarskem pomenu (pridobivanje lesne mase), retenzijski
sposobnosti za vodo, varovalnem pomenu in podobno.
V komentarju je vsaka gozdna združba oziroma tip gozda predstavljen na posebnem listu v
slovenščini in angleščini. Združbe so poimenovane po binomskem principu na floristični osnovi
v skladu s Kodeks om po imenovanja rastlinskih združb (Barkman, Moravec & Rauschert 1986).
Združba je označena s slovenskim in strokovnim, latinskim imenom. V imenu združbe je
prvobitna vegetacija ločena od sekundarne oziroma drugotne, tako da so gozdne združbe, ki
so nastale pod vplivom človeka in njegovih živalskih spremljevalcev, tudi poimenovane kot
drugotne. Na kratko so opisane ekološke lastnosti združb, njihova razširjenost v Sloveniji,
razpon nadmorskih višin, relief, klimatske razmere in edafske lastnosti. Opisana je tudi biotska
stabilnost gozdne združbe in njena razvojna dinamika. Podana je prcvlad uj o ča goj itvena oblika
gozdov in njihov gospodarski oziroma naravovarstveni pomen.
Naročlla

sprejema:
Založba ZRC, p. p. 306, 1001 Ljubljana
Tel.: 01/470 64 64 - Faks: 01/425 77 94

&.pošta: zalozba@zrc-sam.si

GOZDNO GOSPODARSTVO BREŽICE d.o.o.
Cesta bratov Cerjakov 42
8250 Brežice
tel.: 07/49 94 450, fax: 07/49 94 464

LASTNIKOM GOZDOV NLIDIMO:

ODKUP LESA NA PANJU IN NA KAMIONSKI CESTI,
OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESA,
IZVAJAMO NEGOVALNA IN VARSTVENA DELA V GOZDOVIH,
OPRAVLJAMO STORITVE PREVOZA LESA,
PROJEKTIRAMO, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE CESTE
IN VLAKE,
PREVZEMAMO GOSPODARJENJE Z ZASEBNIMI GOZDOVI,
PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH DREVESNIH
VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE PROIZVODE.

Ugotavljamo , da vse

več

lastnikov gozdov

naroča

storitve poseka, izvleka, prevo:za

in odkupa pri Gozdnem gospodarstvu Brežice, ki s kvalitetnim delom,
konkurenčnimi

cenami in

plačilnimi

pogoji dokazuje, da je kvaliteten,

zaupar~ja

vreden poslovni partner in za to koristite naše storitve;.
Za vse informacije smo dosegljivi na telefonski številki ali na sedežu družbe.

SE PRIPOROČAMO !

Direktor:
Dušan ~RADI.ŠAR, univ. dipl. inž.gozd.

