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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
pravilnma niso daljši od ene avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z havodi'li za
objavo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse Zflanstvene in strokovne prispevke (v nadalj:evanju vodilni
pris~evki) recenzir~mo, ~stale prispev~e re~enziramo po presoji_ ured~ištva. Uredništvo si pridržoje
prav,Jco do popravkov pnspevka. AvtorJi lahko zahtevaJO popravlJen pnspevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
ter točnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, 0ziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki
so lahko dostavljeni na uredhištvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti . Vodilni
prispevek je trebč? poslati na GV v original,u 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 zaht.evo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmi kom me<;l 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 s.icer 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./ MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG {Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest Ljubljana, Spl0šno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
·
ZGAJNAR, L. , 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča .
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
-- -, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zapored nimi, oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu . Za decimalna štev-ila se uporablj:a
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v qesedilu
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 os~alem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presl'edki. Ročno i"zdelani 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 besed!lom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Uvodnik
Kako naprej ?
Zakaj se v Sloveniji pogovarjamo o strojni sečnji. Zato, ker postaja po
dolgem obdobju brez pravega razvoja telmologije nujnost, zato, ker je
načrtovani tehnološki premik boljši kot stihijski.
Stroški sonaravnega in trajnega pridobi vanja lesa na dosedanji klasičen
način z motorno žago, živino in traktorjem za vlačenje so tako narasli, da
celo kakovostnega lesa ni mogoče prodajati po razumnih, tudi potrošniku
sprejemljivih cenah. To še zlasti velja, če je gozd v zasebni drobnoposestniški lasti z neorganiziranim pridobivanjem lesa in če predelava
lesa ni sposobna ovrednotiti različnih kakovosti lesa Strojna sečnja postaja
vsaj v zanjo najprimernejših gozdnogospodarskih razmerah kljub
sonaravnemu gospodarjenju nujnost, če seveda še želimo pridobivati iz
naših gozdov tudi les. Morda bi se lahko odločili tudi drugače: naj pol
Slovenije postane narodni park Evrope, izrabljali bi le neproizvodne
funkcije gozda. V svetovni proizvodnji lesa pomeni les iz naših gozdov
le neznaten delež in drugi bi mimogrede zadovoljili naše potrebe po lesu.
Vendar je les pravzaprav edini surovinski in energetski vir, ki ga ima
Slovenija v izobilju. Rodovitnost rastišč, pa tudi obstoječi prirastek bi
lahko po količini in kakovosti mnogo bolje izkoristili kot ju sedaj. Les
pomeni dodatni zaslužek številnim kmetijam, zaslužek gozdnim delavcem
in osnovo za predelovalno industrijo, ki tudi zaposluje številne ljudi.
Biomasa prav tako postaja okolju prijazen, pomemben vir energije.
Človek je živo bitje, je plod naravnega razvoja, je del narave z vsemi
svojimi potrebami. Od Indij anca v amazonskem pragozdu naprej potrebuje
gozdne proizvode. Njegovo ravnanje pri pridobivanju lesa tudi s pomočjo
delovnih sredstev - strojev je skladno z naravo, če upošteva tudi druge
potrebe ljudi in drugih organizmov, ki naseljujejo ta planet. Razlog več
za nenehno prilagajanje tehnologije strojne sečnje razmeram v gozdu in
družbi.
Kot vse kaže dosedaj, je strojna sečnja prijazna tudi ljudem, ki delajo
v gozdu, saj manj ogroža zdravje in je varnejša, kot dosedanji način dela
v gozdu. Zaposluje sicer manj neposrednih delavcev, vendar take z boljšo
izobrazbo. Zaposluje pa tudi več načrtovalcev in organizatorjev
proizvodnje in tiste, ki konstruirajo in izdelujejo primerne stroje.
V Sloveniji se bo torej treba odločiti, kako in kakšne načine strojne
sečnje bomo uporabljali, da bomo ostali pri sonaravnem in trajnostnem
gospodarjenju. Razmisliti bo treba, kako bomo v razdrobljeni posestni
strukturi in razdrobljenem gozdarskem podjetništvu organizirali
pridobivanje lesa, da bo cena lesa pokrila stroške pridobivanja, da bo še
kaj ostalo za vlaganje v gozdove, da bodo ljudje lahko od gozda in lesa
živeli dostojno življenje. Še prej pa se morajo lastniki gozda (tudi država)
odločiti ali sploh potrebujejo trajno prihodek od lesa. Država jim lahko s
primerno davčno politiko samo pomaga pri tej odločitvi.
dr. Mrujan LIPOGLAVŠEK

Znanstvena razprava
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Značilnosti

gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju
v devetnajstem in dvajsetem stoletju
Characteristics of Forest Management on Dravsko Pohorje in the Nineteenth
and Twentieth Century
Ljuban CENČIČ 1
Izvleček:
Cenčič, L.: Značilnosti gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju v devetnajstem in dvajsetem stoletju. Gozdarski vestnik,
6112003, št. l. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 23. Prevod v angleščino: Andrej Breznikar,
lektura angleškega besedila: Jana Oštir.

. V prispevku so prikazani rezultati analize dosedanjega razvoja gozdov na Dravskem Pohorju. Raziskava temelji predvsem
na pregledu razpoložljivih zgodovinskih virov in gozdnogospodarskih načrtov. V preteklosti sta bila na Dravskem Pohorju
značilna dva glavna načina gospodarjenja z gozdom. V veleposestnišk.ih gozdovih se je razvil golosečni sistem, zaradi česar
so nastali obsežni enodobni sestoji smreke, ki so razširjeni predvsem v altimontanskih bukovjih. V gozdovih kmečkih lastnikov
pa se je uveljavil koncept "kmečkega" prebiranja, ki je pospeševal iglavce, zlasti jelko. Današnje oblike sestoj ev na Dravskem
Pohorju izhajajo iz navedenih glavnih načinov gospodarjenja z gozdom.
Ključne

besede: Pohorje, razvoj sestojev, zgodovina gozdarstva, gospodarjenje z gozdom.

Abstract:
Cenčič, L.: Characteristics of Forest Management on Dravsko Pohorje in the Nineteenth and Twentieth Century. Gozdarski
vestnik, Vol. 6112003, No. I. In Slovene, with abstract and sununary in English, lit. quot. 23. Translated into English by
Andrej Breznikar, English language editing by Jana Oštir.
The article presents the results of an analysis of forest development on Dravsko Pohorje. The research is based on a review of
available historical sources and forest management plans. Two major methods of forest management were typical of forests
on Dravsko Pohorje in the past. In the forests of bigger estates, large even-aged spruce forests were established asa result of
the clear felling system. This method was especially used in beech forests of the subalpine zone,. where forests of nonfarmers prevailed. In farmer-owned forests, the concept of "farmers" selection system was applied, which promoted conifers,
especially silver fir. The present forest stands on Dravsko Pohorje originate from the above mentioned methods of forest
management.

Key words: Pohorje, forest stand development, forestry history, forest management.

1

UVOD
INTRODUCTION

Pohorje je eden največjih kompleksov strnjenih
gorskih gozdov in gorske gozdnate krajine v
Sloveniji. Zaradi orografskih razmer se je na
Pohorju razvila specifična krajina. Vršna pobočja
pohorskega pogorja pokrivajo veliki kompleksi
strnjenih gozdov, niže sledi pas cel kov, ki se spušča
do vznožja. Na najvišjih pohorskih slemenih in
uravnavah pa se gozdovi prepletajo s planjami in
barji. Pohorje je relativno redko poseljeno, gozdna
posest kmetov je velika, navezanost lastnikov
gozdov na dohodek od gozda pa je od propada
fevdalnih odnosov do danes stalna. Gozd je tako v
več pogledih (kot vir dohodka, element krajine,
naravna vegetacija) bistvena prvina Pohmja.
Današnji pohorski gozdovi so rezultat dveh
povsem različnih zgodovinskih razvojnih poti. Zato

lahko razlikujemo predvsem dva glavna tipa
gozdov, in sicer nekdanje veleposestniške gozdove,
ki so nastali z umetno obnovo, in veliko bolj
ohranjene zasebne gozdove kmetov, ki so nastali s
»kmečkim« prebiranjem. Med obema tipoma
gozdov je mnogo prehodnih oblik, ki so nastale
zaradi različnih vplivov gospodarjenja in rastiščnih
dejavnikov. Po drugi svetovni vojni so v skoraj vseh
gozdovih gospodarili prebiralno, tudi v tistih, ki za
ta gojitveni sistem niso bili primerni. Kasneje,
predvsem v šestdesetih in sedemdesetih letih, pa
so uveljavili skupinsko-postopno gospodarjenje, s
katerim so skoraj povsem izpodrinili prebiralno
gospodarjenje, žal tudi v tistih gozdovih, kjer je
prebiranje optimalni goj1tveni sistem.
1
mag. L. C., univ. dipl. inž. gozd., ZGS, OE Maribor,
Tyrševa 15, 2000 Maribor, SLO

Cenčič ,

L. :

Značilnosti

gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju v devetnajstem in dvajsetem stoletju

Sedaj se ponovno zastavlja vprašanje, kakšno naj
bo prihodnje ravnanje s pohorskimi gozdovi. Za
pravilno odločitev je potrebno poznavanje dosedanjega razvoja gozdov in preteklega gospodarjenja.

2

METODE DELA

2

WORKING METHODS

Raziskava temeUi predvsem na pregledu razpoložljivih zgodovinskih virov. Vključuje razvoj
gozdov od poselitve do danes, pri čemer so kasnejša
zgodovinska obdobja zaradi dostopnih virov in
večjega vpliva na današnjo podobo gozdov
podrobneje analizirana. Poleg zgodovinske metode
smo tudi analizirali podatke o gozdovih Dravskega
Pohorja, zbrane v gozdarskem informacijskem
sistemu, ki ga vzdržuje Zavod za gozdove Slovenije.
Stanje gozda za izbran objekt smo analizirali na
podlagi podatkov za sedem gozdnogospodarskih
enot na območju Dravskega Pohorja. Po veljavnih
gozdnogospodarskih načrtih iz leta 1997 je površina
gozdov na Dravskem Pohorju 24.940 ha.

3

PREDMET RAZISKAVE

3

OBJECT OF INVESTIGATION

3.1 Dravsko Pohorje
Severna stran Pohorja ali Dravsko Pohorje obsega
tisti del Pohorja, ki se od glavnega grebena usmerja
proti Dravi (ZGONIK 1970). Vanj je uvrščenih 21
katastrskih občin, ki so pretežno hribovite. Teritorij
Dravskega Pohmja obsega po podatkih zemljiškega
katastra iz leta 1997 3l.l54 ha, od tega je 30.229 ha
produktivnih površin . Ker je ta del Pohorja
najobsežnejši in najbolj tipičen del celotnega
Pohorja, je v splošni rabi pogosto sinonim za
celotno gorovje.

3.2 Struktura rabe tal in oblike
poselitve na Dravskem Pohorju
3.2 Land use structure and settlement
forms on Dravsko Pohmje
Za severno Pohorje je značilno, da ima zelo malo
obdelovalnih površin. Njive so leta 1997 obsegale
le 1.165 ha ali komaj 3,9 % produktivnih površin.
Med kmetijskimi površinami obsegajo njive le 22
%. Gozd je ključni element kulturne krajine,
gozdnatost je 80 %.

Razvoj zemljiških kultur lahko začnemo
spremljati od leta 1824 (franciscejski kataster). Do
devetdesetih let 19 . stoletja se je povečeval delež
njiv, kar pomeni, da je prevladovala takrat stara
agrarna ekonomika s polikulturno in avtarkično
proizvodnjo. Od l. 1900 pa do danes je obseg njiv v
stalnem nazadovanju, saj se je do l. 1997 zmanjšal
za 51 %.
Iz grafikona 1 je razvidno, da so se od sredine
19. stoletja do danes stalno zmanjševale pašniške
in večale gozdne površine. Površina pašnikov se je
skrčila na manj kakor tretjino, od 5.034 ha na 1.648
ha ali za 3.386 ha. V tem obdobju se je površina
gozdov povečala od 21.356 ha na 24.836 ha ali za
3.480 ha. V glavnem se gozdne površine povečujejo
na račun pašniških, v manjši meri pa tudi na račun
ostalih kmetijskih zemljišč. Osnovni razlogi za
zaraščanje so:
• zmanjšanje delovne sile na kmetijah zaradi
odhajanja hlapcev in dekel , kasneje pa tudi
družinskih članov, v sekundarne in terciarne
dejavnosti ter vedno dražje in težje vzdrževanje
hlapcev in dekel na hribovskih kmetijah;
• povečanje vrednosti in komercializacija lesa v
sedemdesetih letih 19. stoletja, kar gozdu dvigne
pomen;
• stihijsko zaraščanje opuščenih kmetijskih
površin, posebno v višjih legah, ki so bile manj
primerne za kmetijsko rabo. V šestdesetih in
sedemdesetih letih 20. stoletja so takšne površine
načrtno ogozdovali pod vodstvom gozdarskih
obratov.
Območje samotnih kmetij, ki je najznačilnejši
tip naselja na Dravskem Pohorju, zavzema celoten
hribovit svet od vznožnih dolin do skrajne višinske
agrarne meje. Na Dravskem Pohorju je gornja meja
samotnih kmetij v pasu med 1.000 in 1.100 m n.v
(ZGONIK 1970). Iz preglednice 1 je razvidno, da
je gornja meja samotnih kmetjj najvišja v osrednjem
delu Pohorja, na nadmorski višini 1.125 m. Na
zahodnem delu segajo kmetije med 850 m in 950
m, najniže pa na vzhodnem delu Dravskega Pohorja,
kjer je bilo zaradi pomanjkanja primernih uravnav
malo možnosti za naselitev sredi obsežnih,
nepretrganih površin gozda. Nad gornjo mejo
agrarne poselitve je obsežno neposeljen o območje.
Zaradi hribovitosti Dravskega Pohorja se je
oblikovala zem1jiška razdelitev na celke.
Obdelovalne zemljišče je strojeno okrog doma in
je običajno z gozdnim pasom ločeno od soseda.
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Grafikon 1: Razvoj zemljiških kultur na Dravskem Pohorju od leta 1824 do 1997. Podatki za leta 1824 do 1946 so
pridobljeni v Zgonik (1970), za leto 1997 smo uporabili podatke zemljiškega katastra GURS.
Graph 1: Development of land use on Dravsko Pohorje from 1824 to 1997. Data Jor the period 1824- 1946 are from
Zgonik (1970); for the yem· 1997 data of the GURS !and register has been used.
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Celk:i so na Dravskem Pohorju nastali v dobi mlajše
kolonizacije po 13. stoletju. V ekološko neugodnih
razmerah ter v izrazito gozdnatih območjih
prevladujejo zaprti celki, ki so od vseh strani obdani
z gozdom. Kjer se obdelovalne zemljišče dveh
kmetij stika, so odprti celki. Obdelovalna zemlja
obeh kmetij je obdana z gozdom ali pašnikom, ki
je v lasti obeh sosedov. Tradicionalni, skrajno
in di vidualizirani cel ki os taj aj o tipična oblika
zemljiške razdelitve na Dravskem Pohorju
(ZGONIK 1970).

3.3 Lastništvo gozdov
3.3 Forest ownership
Na Dravskem Pohorju je dobra polovica gozdov v
zasebni lasti. V lasti države in ostalih pravnih oseb
je po podatkih iz gozdnogospodarskih načrtov
11.458 ha ali 46 % vseh gozdov. Dve tretjini gozdov
sta v mariborskem gozdnogospodarskem območju,
zahodni del pa je v slovenjgraškem.
Povprečna velikost zasebne gozdne posesti je
16,9 ha, kar je veliko več, kot je slovensko

Preglednica 1: Najvišje samotne kmetije na Dravskem Pohorju (ZGONIK 1970) ter njihovo stanje leta 1999.
Table 1: Solitary Jarms at highest altitudes on Dravsko Pohorje (ZGONIK 1970) and their state in 1999.
Samotne kmetije
Solita.ry janns

n.v. (m)
a.s.l.(m)

Pečke

725
800
860
868
870
900
990
1.075

M arinšek
Švajger
Hleb
Skrbinsko
Kasjak
Kralj
Kranjc
Pesnik
Samec
Zgornji Meršak
Žvikart

1.100

1.125
950
850

Katastrska občina
Cadastral community
Lob nica
Lobnica
Smolnik
Smolnik

Območje

Reg ion

Kumen
Recenjak
Hudi Kot
Hudi Kot

Vzhodni
Vzhodni
Vzhodni
Vzhodni
Vzhodni
Vzhodni
Osrednji
Osrednji

del
del
del
del
del
del
del
del

Hudi Kot
Hudi Kot
Šentjanž nad Dravčami
Šentjanž nad Dravčami

Osrednji
Osrednji
Zahodni
Zahodni

del
del
del
del

Stanje 1999
State 1999
Opuščena

Opuščena

Aktivna
Opuščena

Aktivna
Aktivna
Aktivna
Opuščena

Aktivna
Opuščena

Aktivna
Aktivna
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povprečje.

Program razvoja gozdov v Sloveniji
(1996) navaja, da je bila leta 1990, to je pred
pričetkom vračanja nacionaliziranih gozdov, v
Sloveniji povprečna gozdna posest 2,3 ha. Tudi
struktura zasebne gozdne posesti na Dravskem
Pohorju je zelo ugodna. Kar 76 % površine zasebnih
gozdov (10.280 ha) pripada 230 zasebnim lastnikom, ki imajo nad 20 ha gozda. Slaba četrtina
gozdov je v lasti 568 malih in srednje velikih
gozdnih posestnikov, ki imajo manj kakor 20 ha
gozda. Za to kategorijo lastnikov je pomen dohodka
od gozda razmeroma majhen.
Gozdovi v lasti države ter nekmečkih zasebnih
lastnikov, ki so praviloma dobili gozdove v proce.su
denacionalizacije, prevladujejo na vršnem delu
Pohorja, nad območjem samotnih kmetij. Gozd
ima praviloma vsaka hribovska kmetija, saj je gozd
nenadomestljiv za njen obstoj. Najmanjša zasebna
gozdna posest je v nižjih predelih, kjer so
ugodnejši pogoji za kmetijstvo in je poseljenost
gostejša. Ko bo denacionalizacija zaključena, se
bo delež državnih gozdov še zmanjšal, v zasebni
gozdni posesti pa se bo povečal predvsem delež
velike posesti. Verdnik (1994) je za GE Lovrenc
na Pohorju ugotovil, da prevladujejo med lastniki
denacionaliziranih gozdov nekmetje, kar polovica
upravičencev pred denacionalizacijo ni imela
gozda. Tudi že obstoječa zasebna posest se je z
denacionalizacijo močno okrepila. Največ je
lastnikov, ki so pred denacionalizacijo že imeli
gozd, vrnili so jim v povprečju 25 ha, tako da
imajo sedaj v povprečju 66 ha gozda. Povprečna
zasebna gozdna posest v GE Lovrenc ( 16,5 ha) pa
je enaka kakor na Dravskem Pohorju. Z večino
denacionalizacijskih gozdov bodo lastniki
gospodarili sami ter v pretežni meri tudi sami
izvajali gozdna dela.

3.4 Gozdna vegetacija na Dravskem
Pohorju
3.4 Forest vegetation on Dravsko Pohorje
Na silikatni matični podlagi na Pohorju popolnoma
prevladujejo gozdne združbe na kislih tleh. Gozdna
rastišča lahko razdelimo v štiri večje skupine:
• Gorski bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum var.
geogr. Cardamine trifolia abietetosum) so na
severnih pobočjih v višinah od 600 do 900 m n. v.
(10% gozdne površine). Na strmih osojnih pobočjih
nad Dravo se spuščajo prav do Drave. Za pohorski

gorski bukov gozd je značilna primes jelke, ki je
bila v preteklosti pospeševana.
• Visokogorsko bukovje (Cardamini savensiFagetum) porašča dokaj ustaljene, blage reliefne
oblike zgornjega dela Pohorja (28 %površine). Na
pretežno globokih in rodovitnih tleh uspevajo
bukovi gozdovi s primesjo jelke in gorskega javorja.
Za ta rastišča je značilna velika labilnost. Pod
vplivom pospeševanja smreke se razvijajo v razne
degradacijske oblike.
• Zmerno acidofilno bukovje (CastaneoFagetum sylvaticae var. geogr. Hieracium rotundatum) ni vezano na vegetacijske pasove (11 %
površine). Na Dravskem Pohorju se pojavlja na
toplih, prisojnih in strmih legah.
• Jelovja na nekarbonatni podlagi (prevladuje
asociacija Galio rotundifolii-Abietetum) so
gospodarsko najpomembnejši gozdovi. Zavzemajo
osrednji del Dravskega Pohorja in pokrivajo 43 %
celotne površine.
Območje Dravskega Pohorja je vegetacijsko
razmeroma enotno. Skrajni južni in severni del
območja - najvišje in najnižje lege - pokrivajo
bukovja. Osrednji del Dravskega Pohorja, med
visokogorskim bukovjem na vršnem delu Pohorja
ter gorskim bukovjem nad dravsko dolino, pa
porašča obsežen kompleks jelovij na nekarbonatni
podlagi. V specifičnih ekoloških razmerah se med
navedenimi tremi skupinami lokalno pojavljajo
zmerno acidofilno bukovje in ostala gozdna
rastišča.

3.5 Parkljasta divjad na Pohorju
3. 5 Undulata on Dravsko Pohorje
Razvoj populacij parkljaste divjadi na Pohorju
prikazujemo predvsem na osnovi navedb A.
Simoniča (SIMONIČ 1993). Kljub temu da je
človek naravno okolje Pohorja močno spremenil,
živi na njem še danes razmeroma veliko vrst
avtohtone divjadi. Posebno številčna je velika
parkljasta divjad: jelenjad, divji prašiči, srnjad in
gamsi. Z umetno naselitvijo je bil kot tuja vrsta
dodan še damjak, vendar je bil v osemdesetih letih
20. stoletja sprejet sklep o popolni odstranitvi te
živalske vrste.
Medtem ko je bila srnjad na Pohorju vedno zelo
dobro zastopana, je bil gams še pred zadnjo
svetovno vojno neprimerno manj številčen. Divji
prašič in jelenjad pa sta bila na Pohorju iztrebljena,
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kot vse kaže, že precej pred revolucijskim letom
1848. Ker je bila jelenjad na Pohorju nekoč plisotna,
jo je potrebno, kljub temu da je bila že zatrta, šteti
za avtohtono vrsto divjadi. Obnovila se je s
prihodom jelenjadi iz podobnih ekosistemov na
avstrijski strani. Te populacije jelenjadi so bile v
preteklosti nedvomno povezane s pohorsko, dokler
je ta še obstajala. Sicer pa je jelenjad svojo
domovinsko pravico na Pohorju najbolj dokazala s
tem, da je to območje sama, brez pomoči človeka,
ponovno naselila.
Novejša analiza odstrela je pokazala, da je
številčnost jelenjadi precej višja na vzhodnem delu
gojitvenega lovišča Pohorje kot na zahodnem delu
gojitvenega lovišča, kjer se jelenjad ne pojavlja v
večjih koncentracijah (COJZER 1998). Razmejitvena črta med obema deloma poteka v smeri
Lovrenc na Pohorju-Rogla-Skomarje.
Poleg naraščajoče številčnosti populacije
jelenjadi je po vsej verjetnosti tudi dodajanje
gorskemu okolju neprilagojene panonske jelenjadi
vplivalo na to, da so sicer že od prej znani negativni
učinki te divjadi na gozdno okolje nevzdržno
povečali . V gozdovih so se pojavile velike škode,
ki so se kazale predvsem v olupljenem drevju in
onemogočanju naravne obnove gozdov. Populacije
divjadi so postale številčnejše konec petdesetih let
dvajsetega stoletja, saj zasledimo prve omembe
škod v pohorskih gozdovih že v začetku šestdesetih
let (npr. MIKLAVŽIČ 1961). Znatni delež negativnih učinkov na gozd je tudi posledica prevelike
številčnosti srnjadi in gamsa. Tudi populaciji teh
vrst sta dosegli visoko številčnost, kar povzroča
škodo.
V antropogenih zasmrečenih altimontanskih
bukovjih je obnova čistih smrekovih sestojev še
toliko težavnejša, ker je zaradi preštevilne populacije parkljaste divjadi motena že vsaj štiri
desetletja. V elaboratu Melioracija in konverzija
degradiranih smrekovih monokultur na Pohorju
(MIKLAVŽIČ 1961) je namreč navedeno: »Vsak
dosedanji poskus, da bi se vzgojile drevesne vrste,
predvsem listavci (n. pr. bukev, gorski javor,
jerebika) pa tudi iglavci (n. pr. jelka), se je do sedaj
ponesrečil, ker je divjad sproti vse mladice objedla
in uničila. Divjad torej onemogoča melioracijo in
konverzijo kritičnih smrekovih sestojev in s tem
seveda tudi izboljšanje področnih prehranitvenih
razmer«.
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ORIS ZGODOVINE
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
NA DRAVSKEM POHORJU

4

DESCRIPTION OF THE HISTORY OF
FOREST MANAGEMENT ON DRAVSKO
POHORJE

Dosedanje gospodarjenje z gozdovi smo razdelili
v štiri obdobja, ki pa med seboj niso ostro
razmejena:
• fevdalno obdobje;
• obdobje zgodnjega kapitalizma;
• obdobje kapitalističnega gospodarstva;
• obdobje po drugi svetovni vojni.

4.1 Fevdalno obdobje
4.1 Feudal period
V predfevdalnem obdobju je bil pretežni del
Dravske doline nenaseljen, še zlasti pa njen hriboviti
del. Na starejšo poselitev opozarjajo le žarna
grobišča pri Rušah, rimska obdravska cesta, katere
natančnejši potek trase je neznan, ter kontinuiteta
vinogradništva v Spodnji Dravski dolini. Tudi prva
slovenska naselitev se je izognila hribovitega dela
tega ozemlja (ZGONIK 1970).
Prvi lastnik gozdov na severni strani Pohmja je
postal že v 11 . stoletju benediktinski samostan iz
Sv. Pavla v Labotski dolini. Ta je sredi 12. stoletja
sprožil novo živahno kolonizacij o, kije dosegla svoj
višek v prvi polovici 15 . stole~a (KOROPEC 1972).
V tem času so se pomnožile samotne kmetije,
nastali so trgi, na primer Lovrenc na Pohorju.
Posledica notranje kolonizacije v drugi polovici 12.
ter predvsem v 13. in v manjši meri v 14. stoletju je
obsežno krčenje gozdov za pridobivanje prednostnih, kmetijskih površin (MIHELIČ 1985,
ZGONIK 1970). Naselitev hribov - višinska
kolonizacija- je dosegla največji obseg že do konca
srednjega veka, najbrž že v obdobju do 14. stoletja
(GAMS 1959).
Koropec (1972) navaja, da se je v drugi polovici
15. stoletja zaradi vojne in kuge močno znižala
poseljenost. V 15., 16. in deloma 17. stoletju se je
zaradi odseljevanja prebivalstva v opuščena
dolinska naselja povečala posest obstoječih
hribovskih kmetij. Število prebivalstva se je
zmanjšalo. Najvišje kmetije so opuščali (GAMS
1959). Za vzdrževanje družine je bila potrebna
velika kmetija, oziroma se obstoječa ni smela d~liti
na manjše dele . Od tod izvira še dandanes
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prevladujoča

oblika kmetij - celek. V fevdalni dobi
se je na Dravskem Pohorju oblikovala značilna
kulturna krajina obsežnih gozdnih kompleksov,
sredi katerih so bile samotne kmetije in kulturne
jase. Takšna oblika rabe prostora je prevladovala
ter se ni spremenila vse do sredine 19. stoletja
(ZGONIK 1970).
Na začetku fevdalnega obdobja je bil pomen
gozda razmeroma majhen. Gozd je bil bolj cenjen
zaradi paše in lova kot zaradi lesa. Izkoriščanje
gozdov je bilo sprva omejeno le na pridobivanje
drv in gradbenega lesa za potrebe kmetij in
gospoščine . Izkoriščali so le gozdove na najbližjih
in najlaže dostopnih krajih. Kmetje na Pohorju so
pasli živino v gozdovih. Odročnejše predele Pohoija
so pokrivali pragozdovi. V krajih, kjer so bile
prometne in geografske razmere ugodnejše
(Lovrenško, Fala), so v gozdove začeli zgodaj
posegati zaradi komercialnih potreb. Najstarejša
znana žaga na Dravskem Pohorju pa tudi na ozemlju
Slovenije, je bila postavljena okoli leta 1403 ob
potoku Velki (SGERM 1991). V zadnjem obdobju
fevdalizma je narastel gospodarski pomen gozdov
(KOROPEC 1972). V tem obdobju se je povečala
cena lesa in zemlje, zato so fevdalci prepovedali
pašo na svojih pašnikih in v gozdovih ter omejevali
krčenje gozdov.

4.2 Obdobje zgodnjega kapitalizma
4.2 Period of early capitalism
Razpustitev šentpavelskega samostana leta 1782,
zaradi reform Jožefa II. na cerkvenem področju,
pomeni za večji del Dravske doline konec fev-

dalizma. Prične se prehodno obdobje fevdalnega
manufakturnega gospodarstva oziroma obdobje
zgodnjega kapitalizma, ki je trajalo do sredine 19.
stoletja.
Izkoriščanje gozdov do tega obdobja ni usodno
vplivalo na stanje pohorskih gozdov. Korenite
spremembe ter skokovito rast potreb po lesu
predstavljata pojav fužinarstva ter zlasti glažutarstva. V dobi razcveta glažut in fužin, ki so
porabile ogromno oglja, je prišlo do razmaha
oglarjenja. Od druge polovice 18. stol~tja so na
Pohorju nastale številne steklarne. Večina pohorskili steklarn je delovala na in vznožju Pohorja,
ker ima severno vznožje ugodnejšo povezavo s
tržišči (KORENT 1952). Leta 1909 je v Josipdolu
nehala obratovati zadnja pohorska steklarna.
Podoba višjih in nedotaknjenih predelov Pohorja
pred obdobjem intenzivnega izkoriščanja je
razvidna iz ocene lesne zaloge falske graščine, ki
jo je leta 1799 opravil gozdar Jožef Mitte!Qehmer.
Lesno zalogo je ocenil na 1.545.000 klafter (1
klaftraje 3,6 prostornega metra ali 2,52 m 3) od tega
je bilo 85 % trdega (bukovega) lesa in 15 %
mehkega lesa (ZGONIK 1972).
Iz preglednice 2 je razvidno, da so ob koncu 18.
stoletja na območju falske graščinske posesti, ki je
obsegala gozdove na vzhodnem delu Dravskega
Pohorja nad mejo poselitve, prevladovali v sestojih
listavci, predvsem bukev. Iglavci so imeli le skromni
delež v celotni lesni zalogi. Iz drevesne sestave in
višine lesne zaloge, ki je znašala 793 m 3/ha, lahko
sklepamo, da so bili gozdovi takrat še večidel
nedotaknjeni. Kljub temu da je Mittelbehmer
gozdne fonde ugotovil z okularno cenitvijo,

Preglednica 2: Ocena lesne zaloge falske graščine za leto 1799, ki jo je opravil gozdar Jožef Mittelbehmer.
Table 2: Estimation of growing stock in the forest of the Fala man01; carried out by forester Jožef Mittelbehmer.
Območje

Površina
Area

Region

Gornji Smolnik
Lampreht
Hudi Kot - vzhod
Hudi Kot - zahod
Skupaj/Total

(Plešič,

Radoljna)

ha
371
565
2.302
1.930
5.168

Trd les
(listavci)
Hardwood
(broad/eaves)
mJ
%

188.783
301.830
1.612.800
1.216.737
3.320.150

94
92
87
81
85

Mehek les
(iglavci)
Softwood
(con(fers)
roJ
o/o
13.018
6
24.734
8
241.920
13
292.917
19
572.589
15.

Lesna
zaloga
Growing
stock
m 3/ha
573
609
848
824
793

Opomba: Hektarska lesna zaloga je izračunana na osnovi podatkov o površinah posesti falske graščine iz l. 1810 in
ocene takratne gozdnatosti (95 %).
Note : Growing stock per hectar ha s be en calculated on the basis of data on the Fala man or areas from 1810 and on an
estimation of forest cover atthat same time (95 %)
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menimo, da je bila njegova ocena lesne zaloge
realna, zagotovo pa to velja za razme1je drevesnih
vrst. Takratno razmerje med iglavci in listavci je
povsem drugačno kakor danes. Sedaj je v GE
Lovrenc na Pohorju delež iglavcev v lesni zalogi
altimontanskih gozdov (nad 1.000 m n.v.) 68 %.
Lesna zaloga, ki jo je ugotovil Mittelbehmer, je bila
približno 2,1-krat večja, kot je danes.
Ključno vlogo pri preoblikovanju gozdov nad
mejo poselitve so imele veleposesti. Največji
neagrarni gozdni veleposestnik na Dravskem
Pohorju in tudi celotnem Pohorju je bila falska
graščinska posest, ki je v 19. stoletju posedovala
od 4.155 do 4.536 ha gozda. Drugi neagrarni gozdni
veleposestniki na Pohorju, kot Windischgraetzi in
Attemsi na Vzhodnem Pohorju, Buchensteinski
gospodje in drugi, so gospodariti podobno kot falska
graščina.

Falski in drugi graščinski veleposestniki so
dobavljali plavžem, glažutam in fužinam potrebne
količine lesa ter oskrbovali mesta (Mruibor, Ptuj) z
drvmi. Zaradi teh obveznosti so veleposestniki v
prvi polovici 19. stoletja dopustili kupcem, da so
posekali gozdove na velikih površinah, s čimer so
jim omogočili redno obratovanje. V kratkem času
so na ovršju Pohmja nastali ogromni kompleksi
posek in krčevin (ZGONIK 1970).
Zanimiv je dopis glavnega gozdnega upravnika
falske gospoščine falskim logarjem iz leta 1838, v
katerem utemeljuje sečnjo na golo za potrebe
mislinjske železarne na obsežnem območju na
ovršju Pohorja (ZGONIK 1972, str.81):
» .. . na območju, kjer namerava mislinjska
železarna sekati les, je nedotaknjen gozd, skoraj
pragozd. Od tega graščina nima nobene prave
koristi. Drugače je to v kmečkih gozdovih, kjer
lahko imajo kmetje prebira/no sečnjo. V falskih
gozdovih v Hudem kotu, na Plešiču, Rebru in
Kamenitcu bi bila takšna sečnja za graščino
nerentabilna. Morali bi namreč napraviti
številne gozdne poti. Zato naj se tam, kjer je
pragozd, poseka les v celoti do golega, vendar
tako, da je poseka v drugem ali tretjem letu
pripravna za nove gozdne kulture.«

Razen utemeljevanja primernosti sečnje na golo
v nedotaknjenih gozdovih je iz navedenega dopisa
razvidno, da se je gospoščina zavedala potrebe po
obnovi posekanih površin. Za kmečke gozdove
navaja, da so kmetje gospodarili prebiralno.

V poldrugem stoletju delovanja pohorskih
glažut, od druge polovice 18. stoletja do konca 19.
stoletja, se je drevesna sestava in sestojna zgradba
obsežnih gozdnih predelov korenito spremenila.
Steklarne so za taljenje kremena potrebovale
ogromne količine bukovega lesa pa tudi lesa
iglavcev za stavbe, vodne drče, pakiranje stekleni ne
in drugo. V odročnejših predelih Pohorja so bila
obsežna območja ohranjenih gozdov in pragozdov,
ki so nudila ugodne pogoje za delovanje steklarn.
Na pohorskem ovršju so tako nastale ogromne
poseka ne površine - fra te 1 • Obnova gozda je
potekala po sistemu fratnega gospodarjenja
(MIKLAVŽIČ 1961). Na fratah so spomladi sečne
ostanke požgali, nato posadili krompir ali po sej ali
repo. Naslednje leto so posejali rž, ječmen ali oves.
Žitnemu semenu so primešali smrekovo seme, ki
so mu dodali tudi nekaj borovega in macesnovega.
Miklavžič (1961) navaja, daje bil še okoli leta 1935
v predelu Planina priča temu načinu osnovanja
čistih sestojev. Šele kasneje so sestoje umetno
obnavljali z dveletnimi ali tri1etnimi sadikami
(ZGONIK 1972). Na ta način so nastale na rastiščih
jelovo-bukovega gozda in pohorskega visokogorskega bukovega gozda obsežne monokulture
smreke. Obnova frat s setvijo smreke na pohorskem
platoju pogosto ni bila uspešna, tako da so se
obsežne površine zamočvirile, na primer Kamenitec
pri Klopnem vrhu. Pogosto posek niso niti
pogozdili, tako da so nastala obsežna travišča ali
planje.
Zanimiv je ohranjeni načrt seč nega območja, ki
ga je leta 1833 po pogodbi s falsko graščino vzela
v zakup Vivatova steklarna Benediktov dol. Stala
je na območju današnje Fišerjeve žage ob Lamprehtovem potoku (slika 1). Ker je bil lastnik
glažute Benedikt Vi vat po pogodbi s falsko graščino
omejen na razmeroma skromno površino gozda, in
sicer 900 oralov oz. 520 ha, je bil prisiljen, za
razliko od ostalih lastnikov glažut, gospodariti z
gozdom tako, da je bila zagotovljena trajnost
donosov lesa. Mally ( 1848) poroča, da je bila
Vivatova glažuta v Benediktovem dolu po sečni
pogodbi s falsko graščinsko upravo "oskrbljena z
lesom za 100 let, ker je na sečnem območju umno
gospodaril". Bil je eden redkih lastnikov steklarn,
1
izraz »frata« pomeni poseka; Fratte v nemškem koroškem
dialektu iz srednjevisokonemško vraten, vreten - raniti,
vrete - ranjeno mesto (gozda) (GLAZER 1985).
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Slika 1: Zakupno sečno območje Vivatove steklarne po pogodbi iz l. 1833.
Picture 1: Tenanted cutting area of the Vivat glass factory, according to the contract from 1833

ki je načrtno gospodaril z gozdovi, in sicer tako, da
je celotno površino gozda razdelil na približno
enake površine za letni posek. Obnovo gozdov je
na posekah izvajal kontinuirano bodisi z naravno
nasemenitvijo ali s setvijo (ZGONIK 1972,
MALLY 1848). Načrt sečnega območja Vivatove
steklarne je verjetno prvi dokumentiran primer
ureditve trajnosti donosov lesa na Pohorju.
V 19. stoletju so zaradi vse hitrejšega razvoja
železarn začeli v večjem obsegu izkoriščati
predvsem bukov les za oglje. Večina pohorskega
oglja je končala v plavžih graške družbe AlpineMontan (HILTL 1893). Z izgradnjo železnice v
drugi polovici 19. stoletja so oglje v avstrijskih
plavžih nadomestili s premogom. Velike količine
pohorskega oglja pa so še do prve četrtine 20.
stoletja prodajali na italijanski trg.

4.3 Obdobje kapitalističnega
gospodarstva
4.3 Period of capitalist economy
Obdobje kapitalističnega gospodarjenja je trajalo
od petdesetih let 19. stoletja do leta 1941. Razlogi

za spremembo gospodatjenja v veleposestniških in
gozdovih v tem obdobju so naslednji:
• Leta 1852 je Avstrija izdala državni zakon o
gozdovih. Prepovedal je pustošenje gozdov ter
strogo predpisal takojšnjo obnovo gozdov
(GAŠPERŠIČ 1997).
• V 70. letih 19. stoletja so na Pohorju pričeli
razlikovati merkantiln1 les, to je bila predvsem
hlodovina iglavcev od lesa za kurjavo (HILTL
1893). Zaradi ugodnih cen hlodovine, ki so jo
lastniki žagali na lastnih žagah, je začelo primanjkovati lesa za glažute in oglarjenje.
• Železniška proga Maribor-DravogradCelovec, ki je bila zgrajena l. 1863, je oživila
trgovino z lesom (ZGONIK 1972).
Zaradi poraznega stanja pohorskih gozdov je
štajerska deželna vlada napotila na Pohorje prof.
Schmirgerja, da pregleda in strokovno oceni
pohorske gozdove. V Schmirgerjevem poročilu o
stanju pohorskih gozdov iz leta 1872 je navedeno,
da je bila pri vseh pohorskih veleposestnikih v
navadi sečnja na golo. V poročilu ugotavlja, da je
imela graščina Pala ogromne zaostanke pri
pogozdovanju posek. Močno je kritiziral goskmečkih
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poda.Ijenje v gozdovih kneza Windischgraetza, ki
je v starih sestojih uvedel roparsko »prebiralno
sečnjo«, tako da je ostalo na oralu ( 1 oral je 0,575
ha) le še kakih 40 do 50 dreves (SCHMIRGER
1872, KORENT [952). Verjetno je bilo na Pohorju
roparsko prebiranje v drugi polovici preteklega
stoletja kar pogosto, saj tudi Hiltl (1893) ostro graja
nepravilne prebiralne sečnje ter primerja gozdove
po sečnji z narodom, ki je izgubil v vojni vse
sposobne moške.
Zaradi posredovanja oblastnih organov se je leta
1878 začela v falskih gozdovih obsežna pogozdovalna akcija, v kateri je bilo v letih od 1878 do 1889
pogozdeno 1.082 ha gozdnih in tudi nekaj
kmetijskih površin. Za ta pogozdovanja obstaja
natančna evidenca. O katastrofalnem stanju gozdov
po obsežnih sečnjah govori dejstvo, da predstavlja
zgoraj navedena pogozdena površina 24 o/o površine
vseh falskih gozdov. Žal v arhivu falske graščine
ni podatkov o pogozdenih površinah pred tem
obdobjem in po njem. Pogozdovali so največ s
srrueko, na drugem mestu je bil macesen, na tretjem
pa bor. Gozdove so obnavljali na različne načine,
in sicer s sejanjem samega drevesnega semena,
sejanjem drevesnega semena med žito ter s sadnjo
dvoletnih ali triletnih sadik.
Na osnovi seznamov, ki so jih kmetje zapisali
leta 1844 in 1863, ko jim je falska uprava izplačala
denar za nabrana seme, lahko trdimo, da so
pogozdovali tudi pred tem obdobjem (ZGONIK
1972).
Napore takratnih oblastnih organov za spremembo dotedanjega roparskega gospodarjenja,
problematiko pogozdovanja posek ter strokovne
napotke za usmerjanje gospodarjenja z veleposestniškimi gozdovi dokumentira dopis iz leta
1876, ki gaje poslalo mariborsko okrajno glavarstvo
po ponovnem komisijskem ogledu posek na Pleši ču
in Kamenitcu falski gozdni upravi in lovrenški
steklarni . Zgonik (1972) ga navaja v nekoliko
skrčenem obsegu, ki ga citiramo v nekorigirani
obliki:
a) Po § 3 zakona o gozdovih iz l. 1852 se morajo
pogozditi poseke na Plešiču v obsegu 200 ha
Preglednica 3:

najpozneje v 5 letih, predvsem s sadikami in po
točno predvidenem načrtu. V prvem letu naj se
pogozdi poseka le poskusno in bolj zaradi ogleda
na manjši površini 34 ha. Če ni možna površinska
pogozditev v celem, je treba preiti na pogozdovanje
s sadikami, ki so stare najmanj 2 do 3 leta.
b) Vsaka nadaljnja golosečnja je prepovedana.
Uvesti je treba prebiralno sečnjo, kakor jo poznajo
dobri kmečki gospodarji; na ta način naravno
pomlajevanje ne bo ovirana. Prebiranje dreves za
sečnjo mora biti takšno, da ostanejo krošnje
preostalih dreves najmanj 10m narazen. Drevesa, ki
naj se posekajo, morajo biti markirana sporazumno.
c) Do prebiralne sečnje ne sme _priti dokler ni
primernega podrastka. Sečnja naj zajame le drevesa,
ki so povprečno nad 45 do 50 let stara. Pri podiranju
lesa je treba nujno paziti, da ne bi poškodovali
mlaja. Zato se debla ne smejo spravljati po suhih
površinskih drčah na tleh, temveč le po lesenih
drčah. Najbolj priporočljivo je s'pravilo lesa pozimi.
č) Dosedanje gozdaJjenje je na splošno škodljivo
ter nasprotuje intencijam državnega zakona o
gozdovih. Na posekah in še zlasti na golosekih
naglo napredujeta erozija in denudacija. Spiranje
tal je olajšano, tako da je pomlajevanje gozda že
zelo težko. Nalivi so pogostejši in nevarnejši.
Kmetje so gospodarili bolj smotrno kot veleposestniki. Z gozdom so gospodarili prebiralno.
Hlade iz svojih gozdov so žagati na lastnih žagah
venecijankah že od začetka 19. stoletja in ga
prodajali domačim lesnim trgovcem ali pa vse do
Hrvaške in Banata. Kmetije so se iz poljedelskoživinorejske dejavnosti preusmerile v gozdarskožagarsko dejavnost, ki je nudila višje in trajnejše
dohodke (SGERM 1991). Hiltl, ki je bil sicer
zagovornik sečenj na golo, je ugodno ocenjeval
stanje v prebiralnih gozdovih večjih pohorskih
kmečkih posestnikov, ki po njegovem sicer nimajo
nikakega gospodarskega znanja. Hiltl ( 1893) navaja,
da so kmetje posekali vsako leto po dve drevesi na
oral, kar je 3,5 dreves na hektar, in s tem uravnavali
količino lesa na svoji žagi. Količina lesa je vplivala
na potrebno število živine za prevoz lesa. Bukev so
sistematično odstranjevali iz sestojev in jo celo

Obseg pogozdovanja falskih gozdov v obdobju 1878-1889 po podatkih arhiva falske graščine

(ZGONIK 1972)
Table 3:Extent of Fala forests afforestation in the period 1878-1898, according to the Fala manor archives data .
Leto/Year t8J8
ha
55

1879 1880
86

163

1881
83

1882
40

1883 1884
42
104

1885 1886
~~
142

1887 1888 1889
136
80
113
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Grafikon 2: Število vodnih žag in njihova zmogljivost na območju Lovrenškega Pohorja; brez parnih in industrijskih žag
(podatki pridobljeni v Sgerm (1991)).

Gruph 2: Number of water sawmills and thežr capacity in the region ofLovrenško Poh01je; excluding steam and industrial
saws (data from SGERM (1991)).
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z obročkanjem. Hiltl tudi navaja, da so
dajali kmetje na severnem Pohmju vso prednost
jelki, ki je v sestojih že prevladala. Gozdovi, ki so
bili v kmečki lasti, so zato le deloma ohranili svojo
prvotno drevesne sestavo saj so kmetje »trebili«
bukev in pospeševali »Črni les« (jelko, smreko).
Werner, dolgoletni upravnik falske graščine, je
v neobjavljenem elaboratu primerjal pravilno
gospodarjenje nekaterih velikih kmetov na
Lovrenškem, ki so imeli tudi nad 1OO ha velika
posestva, npr. kmetije Kasjak, Skerbinjek, Lakožič,
Bezjak, Bitner. "Ti gospodarijo z gozdovi skrbno,"
pravi Werner, "ker poznajo le prebiralno sečnjo,
medtem ko baron Ferdinand von Rast in njegovi
nasledniki že več kot 50 let neusmiljeno in na široko
sekajo les do golega, tako bukov kot gradbenj les"
(ZGONIK 1972). Odnos kmečkih posestnikov do
gozda ilustrira tudi navedba, da so kmetje varovali
svoje gozdove tako, da so kupovali drevje na panju
v gosposkih gozdovih (HILTL 1893). Kmečki
gozdovi pa so zaradi varčevanja »OStareli«.
Hiltlovo navedbo, da so kmetje uravnavali posek
hlodovine za žago glede na zmogljivost gozda, je
dokazal tudi Sgerm. Izkustveno, z opazovanjem
gozda, so kmetje oskrbovali žago s takšno količino
hlodovine, kije bila v ravnovesju med zmogljivostjo
žage in zmogljivostjo gozda. Izkustveno metodo,
ki se je razvila v prvi polovici 19. stoletja, v sredi
istega stoletja pa so jo izvajali tudi drugod na
slovenskem ozemlju, je Sgerm poimenoval
»kmečka kontrolna metoda« (SGERM 1991).
uničevali

Gozdovi so bili že zgodaj v 19. stoletju osnovni
vir dohodkov za velike neagrarne posestnike. Za
individualne kmečke gozdove pa velja, da se je
njihova komercialna vrednost mnogo počasneje
uveljavljala kQ.!: pri veleposestniških lastnikih. Do
sedemdesetih let 19. stoletja so kmečki gozdovi v
glavnem le dopolnjevali kmetijsko proizvodnjo. Od
80. let 19. stoletja pa je njihova ekonomska vloga
tako narasla, da so postali gozdovi primaren vir
dohodkov (ZGONIK 1970). Pipan (1965b) navaja,
da se je vodilna vloga gozdarstva v ekonomiki
samotnih kmetij kazala v tem, da so bili celotni
proizvodni procesi, poljedelstvo in živinoreja,
prilagojeni obsegu gozdne proivodnje.
Urbas (1930) navaja, da so dela v gozdovih
opravljali kmetje v lastni režiji. Le pri večjih ali
izrednih sečnjah in pri manjših gozdnih kmetijah
so prodajali les tudi na panju. Pri prodaji lesa na
panju so v prebiralnih gozdovih velikokrat nastale
škode, ker se prekupčevalci pri sečnji in spravilu
niso ozirali na stanje gozda. Na gozdnih kmetijah
so si namesto čistih bukovih ali mešanih bukovih
in iglastih sestojev prizadevali uvesti čiste iglaste
gozdove, predvsem jelke. Vsak srednji in večji
gozdni kmet je imel tudi vodno žago venecijanko,
na kateri je rezal les iz svojega gozda. Zaradi slabe
kvalitete razreza lesa pa kmetje niso dosegali
ustreznih cen žaganega lesa.
Število žag, oziroma njihova skupna zmogljivost, je od konca fevdalizma naprej v tesni
korelaciji s komercialno vrednostjo lesa. Iz števila
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žag oziroma njihove skupne kapacitete na primeru
Lovrenškega Pohorja (grafikon 2) je razvidno, da
se je po razpustitvi šentpavelskega samostana leta
1782 skokovito povečevalo število žag do leta 1880.
Število žag je doseglo svoj višek leta 1910, ko je na
Lovrenškem Pohmju delovalo 84 žag venecijank,
njihova skupna vgrajena zmogljivost pa je bila
22.850 m3 (SGERM 1991). V obdobju 1870-1940
je bilo na Lovrenškem Pohorju povprečno 76 vodnih
žag s skupno vgrajeno zmogljivostjo 20.750 m 3 na
leto, kar pomeni na eno vodno žago samo 46 ha
kmečkih gozdov. Če pa upoštevamo celotno
površino kmečkih in veleposestniških gozdov, bi
prišlo na eno vodno žago 92 ha gozdov, če pri tem
ne upoštevamo industrijskih žag . Močno razdrobljena lesnožagarska dejavnost kaže, da je gozd
postal integralni in nenadomestljivi del celotnega
gospodarstva na hribovitem ozemlju Dravske doline
(ZGONIK 1970).
Po ]etu 1910 se je število vodnih žag na
Dravskem Pohorju zmanjšalo. Kot vzroke zmanjšanja števila žag navaja S germ ( 1991) prvo svetovno
vojno, svetovno gospodarsko krizo 1930 - 1934,
sovjetski dumpinški izvoz žaganega lesa v dežele
Sredozemlja in sankcije proti Italiji med leti 1935
in 1938.

V zvezi s kmečkim prebiranjem je potrebno
poudariti, da so v preteklosti imeli sestoji precejšen
odmik od strukture uravnoteženega stanja, kot ga
pozna teorija prebiralnega gozda. Lastniki so obseg
sečnje prilagajali glede na denarne potrebe. Če so
bile potrebe male, so sekali zmerno; nastali so gosti
sestoji z velikim deležem debelega drevja. V primeru
večjih materialnih potreb pa so gozdove močno
izsekali, kasnejše sečnje pa so imele bolj značaj
redčenja kot prebiranja. Čokl (1967) navaja, da je
bila z močnimi sečnjami v začetku tega stoletja v
Lehnu porušena uravnovešenost prebiralne zgradbe,
če je sploh obstajala, hkrati pa je bil sprožen proces
cikličnega gibanja strukture teh gozdov.
Razvoj gospodarjenja z gozdovi na Dravskem
Pohorju do druge svetovne vojne smo shematično
prikazali v grafikonu 3.
V drugi polovici preteklega stoletja sta na
Pohorju prevladovala dva glavna načina gospodarjenja z gozdom:
• pri veleposestnikih se je uveljavil golosečni
sistem (fratno gospodarjenje). Obnovo so izvajali
s sejanjem, kasneje pa s sadnjo smreke. Veleposestniški gozdovi so na Pohorju prevladovali v pasu
nad zgornjo mejo poselitve (pribl. 900 do 1.100 m
n.v.);

Grafikon 3: Razvoj gospodarjenja z gozdovi na Dravskem PohOiju.

Graph 3: Development of forest management on Dravsko Poh01je
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kmečkih

gozdovih prevladuje koncept
prebiranja«. Gozdovi, ki so bili v
kmečki lasti, so le deloma ohranili svojo prvotno
drevesne sestavo. Kmetje so »trebili« bukev in
pospeševali "črni les" Uelko, smreko). Kmečki
gozdovi na Pohorju so v območju poselitve (gorski
in podgorski vegetacijski pas).
Današnje oblike sestojev na Dravskem Pohorju
izhajajo iz navedenih glavnih načinov gospodmjenja z gozdom.
»kmečkega

4.4 Obdobje po drugi svetovni vojni
4.4 Period after the Second World War
Usmeritev, kije v prvih povojnih letih prevladala v
slovenskem gozdarstvu (GAŠPERŠIČ 1997) je bila
solidna osnova za razvoj slovenskega gozdarstva v
smeri sonaravnosti ter večnamenske rabe gozdov s
celovitim usmerjanjem razvoja gozdnih ekosistemov. Z intenzivnim uvajanjem sproščene
tehnike gojenja gozdov na osnovi nege, ki jo je
razvil D. Mlinšek po letu l960,je povojna usmeritev
slovenskega gozdarstva doživela pomembno
dopolnitev.
V nadaljevanju na kratko navajamo pomembnej še značilnosti povojnega gospodarjenja z
gozdovi na Dravskem Pohorju:
• Povojne meritve in analize so pokazale, da so
kmečki gozdovi na Pohorju in sosednjih obmejnih
območjih najboljši v Sloveniji, nasploh pa boljši
kot veleposestniški na istih rastiščih (PIPAN 1965a,
1965b). Zasebni gozdovi so bili mnogo vitalnejši
kot bivši veleposestniški gozdovi. Takšno stanje je
bilo posledica koncepta "kmečkega" prebiranja, ki
se je v 19. stoletju uveljavil v gozdovih kmečkih
lastnikov oziroma fratnega gospodarjenja v bivših
veleposestniških gozdovih.
• Do leta 1950 je bila izvršena večina agrarne
reforme. Glavnina gozdov, ki je postaJa splošno
ljudsko premoženje, je bila odvzeta velepo. sestnikom in drugim neagrarnim lastnikom. Glede
na specifične pogoje so mnogi kmetje obdržali več
zemlje, kot je dovoljeval splošni zemljiški maksimum. Po podatkih zemljiškega katastra je bilo na
Dravskem Pohorju leta 1968 v družbeni lasti 67 o/o
vseh gozdov, to je 16.030 ha od 24.099 ha gozdov
(ZGONIK 1970).
• Leta 1960 je bil, skladno s povojno usmeritvijo
slovenskega gozdarstva, izdelan elaborat Mehoracija in konverzija degradiranih smrekovih

monokultur na Pohorju na rastiščni, gojitveni in
gospodarski osnovi (MIKLAVŽIČ 1961). Glavni
predmet obravnave tega elaborata so bili čisti ali
skoraj čisti umetni smrekovi sestoji. Ugotovili so,
da je takih sestojev na Pohorju okrog 10.000 ha.
Ocenili so, da so smrekove kulture na splošno
ogrožene, da imajo negativen vpliv na rastišče in ·
motnje v naravni obnovi. Na kisli silikatni matični
kamnini ter hladni pohorski klimi s kratko
vegetacijsko dobo je fratarjenje in snovanje
smrekovih monokultur privedlo do močnega
poslabšanja talnih in mikroklimatskih razmer, do
zakisanja tal, močnega zapleveljenja, do pojava
rdeče trohnobe ter do odsotnosti naravnega
pomlajevanja. Cilj premene smrekovih monokultur
je bil gozd, predvsem avtohtonih drevesnih in
grmovnih (v pdtalnem sloju) vrst s skupinsko
raznodobno zgradbo.
• Prvi gozdnogospodarski načrt je bil na
Dravskem Pohorju izdelan leta 1953 za gospodarsko
enoto Lobnica. Do leta 1961 so bili za vse državne
gozdove na območju Dravskega Pohorja izdelani
gozdnogospodarski načrti. Načrte za zasebne
gozdove so začeli izdelovati nekoliko kasneje. Za
koncept urejanja gozdov, ki se je uveljavil v
Sloveniji, je bila bistvena kontrolna metoda, na
podlagi polne premerbe sestoj ev. Ta koncept je že
imel na Pohorju avtohtono tradicijo v Pogačnikovih
gozdovih v Lehnu (GAŠPERŠIČ 1997).
• Do leta 1974 je bilo na celotnem območju
Severnega Pohmja, ki je spadalo v mariborsko
gozdnogospodarsko območje, izvršeno podrobno
gozdnovegetacijsko kartiranje po standardni
srednjeevropski metodi. Večino območja je kartiral
Biro za gozdarsko načrtovanje.
• Sistemsko je bilo zagotovljeno financiranje
vlaganj v gozdove, kot so obnova, nega in varstvo
gozdov ter gradnja in vzdrževanje gozdnih
prometnic. Sistem financiranja vlaganj v gozdove
je bil stabilen in je zagotavljal zadostna sredstva
nekako do sredine osemdesetih let.
Razen navedenih dejavnikov, ki so pozitivno
vplivali na razvoj gozdov, je potrebno omeniti še
naslednje faktorje, ki so najbolj negativno vplivaH
na povojni razvoj gozdov na Dravskem Pohorju:
• Močan pritisk na sečnje tako v državnih kot
zasebnih gozdovih v povojnem obdobju. Gozdni
gospodarstvi Maribor in Slovenj Gradec sta v
letu 1964 ustvarili med vsemi gozdnimi gospodarstvi v Sloveniji največji bruto dohodek na
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enoto površine družbenih gozdov (PIPAN 1967).
Ker so se sredstva za biološka vlaganja oblikovala v določenem deležu od ustvarjenega
dohodka, so visoke sečnje pomenile tudi več teh
sredstev. Zato je obnova temeljila predvsem na
dragi umetni obnovi z iglavci. Cenejša in
-~ekološko primernejša naravna obnova pa je bila
često zapostavljena.
• Sušenje jelke, ki se je začelo okrog leta 1960.
Zaradi velikega deleža jelke ter njenega silovitega
hiranjaje bHa močno ogrožena trajnost gozdov na
Dravskem Pohorju.
• Velika številčnost populacij rastlinojede
parkljaste divjadi je povzročala motnje v gozdnem
ekosistemu. Posledice prevelikih populacij rastlinojedih parklarjev, zlasti jelenjadi, so se pojavile že
konec petdesetih let 20. stoletja ter so bile
najpomembnejši gozdnogospodarski problem
druge polovice tega stoletja.
Gospodarjenje z gozdovi na Dravskem Pohorju
v drugi polovici dvajsetega stoletja smo razdelili
na dve tipični obdobji.
4.4.1 Obdobje prebiralnega gospodarjenja
(1948 - pribl. 1970)
4.4.1 Period of selective management (1948approx. 1970)
Prebiralno gospodarjenje se je razmahnilo v
Sloveniji po letu 1951 zaradi odpora proti ekstenzivnim sečnjam pred drugo svetovno vojno ter
poslabšanemu stanju gozdov zaradi planskih sečenj
po vojni. Začetek obdobja masovnega uvajanja
prebiralnega gospodarjenja v jelovjih na Dravskem
Pohorju pa smo umestili v leto 1948, ko so v Lehnu
izločili gozdove za raziskovalni objekt. Ustanavljanje raziskovalnih objektov za prebiralno
gospodarjenje kaže, kako velik pomen je takratna
gozdarska stroka pripisovala prebiralnemu gospodarjenju. Zaradi izvajanja raziskovanj in zaradi
teoretskega in praktičnega pouka strokovnega
osebja o modernih načinih prebiralnega gospodarjenja so (razen raziskovalnega objekta v Lehnu)
za raziskovalna objekta razglasili v petdesetih letih
še gozdove na Kumnu (Lakožič v izmeri 90 ha) ter
na Smolniku na Pohorju (nacionalizirani gozdovi
posestev Hlebovo, Glaser, Jurko in Harič v izmeri
280 ha). Raziskovalni rezultati teh raziskovalnih
objektov so skromni, ugotovili so stanje ter razvoj
gozdov v desetletju ali dveh, potem pa je raziskovalno delo v teh objektih zastalo.

V prvih gozdnogospodarskih načrtih iz petdesetih let so vse gozdove na Dravskem Pohorju,
razen smrekovih monokultur, uvrščali v obratovaini
razred prebiralnih gozdov. Ko so kasneje ugotovili,
da ideja prebiranja ni povsod uresničljiva, so v ·
načrtih začeli bolj upoštevati razmere, ki omogdčajo
prebiranje. V načrtih iz šestdesetih in sedemdesetih
let so prebiralno gospodarjenje določili le še v
jelovjih ter deloma v pohorskem gorskem bukovju,
kjer je jelka vitalna. Iz takratnih načrtov je razvidno,
da sta poglavitni značilnosti prebiralnih gozdov na
Dravskem Pohorju »neuravnovešenost in premala
podraščenost« (GGN Lovrenc na Pohorju 19751985). Očitno je, da takratni «prebiralni gozdovi«
v veliki meri niso imeli ustrezne prebiralne zgradbe.
Poleg tega je prišlo do posameznih zlorab, saj so
»ostarele« in »močno preredčene« prebiralne
sestoje pogosto neopravičeno posekali na golo ter
umetno obnovili s smreko.
V neurejenih povojnih razmerah je bila ideja
prebiralnega gospodarjenja velikega pomena za
ohranitev slovenskega in seveda tudi pohorskega
gozda. Pravo gojitvene prebiranje pa se na
Dravskem Pohorju kljub bogati tradiciji ni razvilo
in to kljub temu, da so bili pogoji za prebiralno
gospodarjenje v jelovjih na Dravskem Pohorju
ustrezni.
4.4.2 Obdobje opuščal\ia prebiralnega
gospodarjenja
4.4.2 Period of discontinuation of selective
management
V jelovjih na Dravskem Pohmju se je v sedemdesetih
letih pokazalo, da gospoda.tjenje ni dovolj uspešno,
čeprav je bila generalna odločitev za prebiralno
gospodarjenje na teh rastiščih povsem ustrezna. V
šestdesetih in in zlasti sedemdesetih letih je bila
sečnja, delno zaradi močnega umiranja jelke, znatno
večja od tekočega prirastka, kar je privedlo v jelovjih
do razgradnje sestojev: sestoji so postali na večjih
površinah vrzelasti, zaradi poseganja med drevesa v
zgornjem sloju se je mreža nosilcev funkcij
osiromašila, ponekod so nastale zapleveljene
površine, sprožena je bila obnova sestoj ev s smreko.
Večje površine osiromašenih sestojev so posekali na
golo in umetno obnovili s smreko. V jelovjih se je
povečal delež smreke v lesni zalogi in zmanjŠal delež
jelke, lesne zaloge pa so nazadovale.
Navedene spremembe so vplivale na uveljavitev
skupinsko-postopnega gozdnogojitvenega sistema,
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Preglednica 4: Razvoj lesne zaloge in njene strukture po drevesnih vrstah v GE Lovrenc na Pohorju .

Table 4: Development of the growing stock and tree species composition in the forest management unit Lovrenc na Pohorju.
Leto- Year
Površina - Area (ha)

LZ - Growing stock (m 3/ha)
Smreka - Spruce (%)
Jelka - Si/ver fir (%)
Ostali iglavci- Other cqnifers (%)
Bukev- Beech (%)
Ostali listavci- Other deciduous trees (%)

li

ki je popolnoma nadomestil prebiralni gojitveni
sistem, saj v gozdnogospodarskih načrtih skoraJ ne
najdemo smernic za vsaj fragmentarna uporabo
prebiralnega gospoda1jenja kot sestavnega dela
svobodne gojitvene tehnike.
Glavni vzroki za opustitev prebiralnega gospodaijenja na Dravskem Pohorju so bili:
• prebiralno gospodarjenje so v preteklosti
izvajali tudi v sestojih, kjer ni bilo pogojev za to
vrsto obratovanja (enomerni in celo enodobni
sestoji);
• pogosto napačno razumljena (zlorabljena)
ideja prebiralnega gospodarjenja;
• hira~e jelke po letu 1960;
• visoke sečnje, ki jih ni bilo mogoče realizirati
v okviru prebiralnega gospodarjenja.
Po letu 1985 so se sečnje v jelovjih začele
zmanjševati. Manjša sečnja je hkrati z izboljševanjem vitalnosti jelove populacije privedla do
izboljšanja stanja v jelovjih, kar ugotavljamo pri
obnovah načrtov gospodarskih enot predvsem z
dvigom lesnih zalog ter izboljšanjem debelinske
strukture sestojev.
Z gozdnogospodarskimi načrti gospodarskih
enot je bilo v jelovjih na Dravskem Pohorju
določeno skoraj izključno skupinsko-postopno
gospodarjenje ne glede na to, da obstajajo prebiralne
strukture ter da so v pohorskih jelovjih primerne
ekološke razmere za prebiranje. To kaže na
neustrezne usmeritve za gospodarjenje z gozdovi.
Kljub določenemu skupinsko-postopnem gospodarjenju pa v jelovjih na Dravskem Pohorju še živi
prebiralno gospodarjenje, in to, žal, predvsem z
elementi kmečkega prebiranju, manj pa kot sodobno
in intenzivno prebiralno gospodarjenje (CENČIČ
2002).

1956
6.860

330
36,4
43,3
3,0
14,5
2,8

1996
7.013

384
45,0
25,0
3,0
21,0
6,0

4.4.3 Razvoj gozdov na Dravskem Pohorju v
obdobju po drugi svetovni vojni
4.4.3 Development of forests on Dravsko Pohmje
in the period after the Second World War
V povojnem obdobju so bile izdelane že 3 oziroma
4 obnove gozdnogospodarskih načrtov, zato lahko
podrobno spremljamo razvoj gozdov po gozdnogospodarskih enotah v zadnjih 30 oziroma 40 letih.
Razvoj gozdov na Dravskem Poh01ju bomo
okvirno prikazali z analizo razvoja lesne zaloge in
njene strukture po drevesnih vrstah v GE Lovrenc
na Pohorju (preglednica 4). Ta enota leži v
osrednjem delu Dravskega Pohorja in je značilna
za to območje. Višina lesne zaloge, izražena v m~/
ha, se je v minulih 40 letih povečala za 16 o/o ali 54
m 3/ha. Delež iglavcev v celotni lesni zalogi se je v
obdobju od leta 1955 do leta 1995 zmanjšal za lO o/o
- od 83 o/o na 73 %. Za razvoj drevesne sestave na
Dravskem Pohorju sta značilna dva procesa:
l. Regresija jelke zaradi pešanja vitalnosti in
njeno propadanje. V p1ikazanem obdobju se je delež
jelke močno zmanjšal. V štirih desetletjih se je delež
jelke v analizirani enoti zmanjšal od 43 o/o na 25 %.
Jelko je v jelovjih nadomestila skoraj izključno
smreka. Delež bukve se je nekohko povečal.
l. Na bukovih rastiščih se je v preteklosti
spremenjena drevesna sestava postopoma spreminjala v naravnejšo. Zmanjšal se je delež smreke
in jelke ter povečal delež bukve. Ta proces je dokaj
uspešno potekal v montanskem in submontanskem
pasu. V altimontanskem pasu, kjer so problemi
zaradi zastmečenosti največji, pa se je drevesna
sestava spremenila le malenkostno.
Iz preglednice 5 je razvidno, da je bila v zadnjih
30 letih sprememba drevesne sestave veliko večja
v pasu do 1.000 m n. v. kakor v višinskem pasu nad
1.000 m n.v. V montanskem in submontanskem
pasu se je povečal delež bukve v letu 1996 za 70 %
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Pregledn ica 5: Razvoj lesne zaloge in njene strukture po drevesnih vrstah v GE Lovrenc na Pohorju v v!šinskem pasu do
1.000 m n.v. (montanski in submontanski pas) in nad 1000 m u.v. (altimontanski pas).
Table 5: Development of the growžng stock and tree species composition in the forest management unit Lovrenc na
Pohorju according to altitude zones (up to 1000 m a.s.l.: mountaineous and suh - mountaineous zone; above 1000 m
a.s.l. (alti- mountaineous zone).
Nad 1000 m n.v
Above 1000 m. a.s.l.
1966
1996
2.798
2.545
348
385
59,0
57,8
11,1
7,8
2,4
2,5
30,3
25,5
1,7
1,8

Do 1.000 m n. v.
To 1000 m a.s.l.
1966
1996
4.380
4.196
334
388
23,6
36,4
36,0
57,1
3,4
4,0
9,8
16,7
6,1
6,9

Površina - Area (ha)
LZ - Growing stock (m 3/ha)
Strueka- Spruce (%)
Jelka- Silver fir (%)
Ostali iglavci - Other conifers (o/o)
Bukev- Beech (%)
Ostali listavci- Other deciduous trees(%)
1

glede na njen delež v letu 1966. Za altimontanski
pas, kjer so ekstremnejše· rastiščne razmere, je
značilna velika labilnost ekološkega kompleksa.
Pod vplivom zasmrečenosti so nastale na rastiščih
razne degradacijske oblike, zaradi česar v zadnjih
30 letih skoraj ni bilo bistvenih sprememb v
strukturi lesne zaloge po drevesnih vrstah. Res pa
je tudi, da je sama dinamika razvoja sestojev v
altimontanskem pasu počasnejša v primerjavi z
nižjim pasom vegetacije.
Vrste in obseg posameznih gozdnogojitvenih
obratov v različnih obdobjih so rezultat razvoja
gozdnogojitvene misli in postopne spremembe
gozdnogospodarskih ciljev. Iz preglednice 6 je

razvidno, kako so se spreminjale vrste gozdnogojitvenega obratovanja v GE Lovrenc na Pohorju
po obdobjih veljavnosti gozdnogospodarskih
načrtov. V načrtih za prvo obdobje (1956-65) so
za lesnoproizvodne gozdove predvideni le dve vrsti
obratovanja - prebiralno in zastorno. V načrtu za
obdobje 1966-75 se tema vrstama obratovanja
pridruži še skupinsko-postopno gospodarjenje. V
načrtu za obdobje 1976-85 je znaten del prebiralnih
gozdov uvrščen v skupinsko-postopni sistem, delež
gozdov z zastornim gospodarjenjem pa je ostal
nespremenjen. V zastorni sistem gospodmjenja so
praviloma uvrščali nasade smreke. V načrtu za
obdobje 1986-95 ni več izločenih prebiralnih

Pregled1tica 6: Vrste gozdnogojitvenega obratovanja v GE Lovrenc na Pohorju po obdobjih veljavnosti gozdnogospodarskih
(v ha).
Table 6: Type s of silvicultural systems in the forest management unit Lovrenc na Pohorju, according to success ive forest
management plans (in ha).

načrtov

Obdobje - Period
Vrsta obratovanja
Silvicultural system
,.
Prebiralno
Selective
Skupinsko-postopno
lrregular shelterwood
Zastorno
Shelterwood
Prilagoje-no posebnemu namenu
Adapted to special purpose
Varovalno in prilag. omej. lesnoproiz. pomenu
Protection forest and adapted to limited
wood-production role of the forest
Skupaj
Total

1966-75

1976-85

2.912

4.115

2.405

o

690

o

677

2.308

5.874

5.614

1.280*

2.189

2.096

952

o

124

201

200

141

508

7.168

7.012

1956-65

o
621

201

4.813

7.182

* Opomba: v načrtu opredeljeno kot enodobni gozdovi
* Note: defined as even-aged forests in the forest management plan

6.934

1986-95

1996-05
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gozdov, kljub temu da so še ohranjeni sestoji s
prebiralnimi strukturami, predvsem v jelovjih in
gorskih bukovjih v lasti kmetov. Ob prevladujočem
strokovnem mnenju o neprimernosti tega obrata je
vzrok za ukinitev prebiralnega gospodarjenja tudi
v takratnem načinu izdelave gozdnogospodarskih
načrtov, ki ni dopuščal različnih vrst obratovanja v
gospodarskem razredu oziroma odseku. V načrtu
za zadnje odobje 1996-2005 je le Il % lesnoproizvodnih gozdov uvrščeno v prebiralni gozdnogojitveni obrat.
Tudi kriteriji za opredeljevanje varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom so se v
obdobju 1966-1996 močno spreminjali, kar je vidno
iz zelo različnih površin teh kategorij v posameznih
obdobjih.
Po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih v letu
1997 je bilo v načrtih gozdnogospodarskih enot na
Dravskem Pohorju v lesnoproizvodnih gozdovih
predvideno izključno skupinsko-postopno gospodarjenje (izjema je le načrt GE Lovrenc na Pohorju),
kljub temu da imajo pohorska jelovja tako drevesne
sestavo, ki je zelo primerna za prebiranje.
Skupinsko-postopno gospodarjenje ima v konceptu
sproščene tehnike gojenja gozdov gotovo osrednjo
vlogo, vendar pa je prebiralno gospodarjenje na
Dravskem Pohorju preveč zapostavljeno.

5

ZAKLJUČKI

5

CONCLUSION

Danes zaradi zgodovinskih razlogov na Dravskem
Pohorju prevladujejo iglavci (predvsem smreka),
manj je listavcev, ker so jih v preteklosti zatirali.
Kljub temu da zavzemajo bukova rastišča več kakor
polovico površine, je skupni delež bukve v lesni
zalogi le 18 %. Vplivi na gozdove so bili v
preteklosti zelo intenzivni (paša, glažute, ogljarjenje, fratarjenje), vsi so zaznamovali sedanjo
strukturo in bodo vplivali na prihodnji razvoj
gozdov.
V preteklosti sta bila na Dravskem Pohorju
značilna dva glavna na č ina gospodarjenja z
gozdom. V veleposestniških gozdovih se je razvil
golosečni sistem, zaradi česar so nastali obsežni
enodobni sestoji smreke. Ta način se je uveljavii
predvsem v altimontanskih bukovjih, kjer so
prevladovali gozdovi v nekmečki lasti . V gozdovih
kmečkih lastnikov pa se je zaradi trajnostne oskrbe
kmečkih žag s hlodovina uveljavil koncept
18

"kmečkega" prebiranja, ki je pospeševal iglavce,
zlasti jelko. Od analiziranih vplivov je za današnjo
podobo jelovij na Dravskem Poho1ju pomembno
zlasti obdobje od druge polovice 19. stoletja, ko je
porasla vrednost žaganega lesa iglavcev. V jelovjih
in gorskih bukovjih so tako nastali čisti iglasti sestoji
jelke s ptimesjo snu·eke.
Od šestdesetih let dvajsetega stoletja sta se na
Dravskem Pohorju zaradi pojava umiranja jelke in
uvajanja sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
povečevala deleža smreke, ki je nadomestila
pešajočo jelko, ter bukve. Za razvoj drevesne sestave
v drugi polovici dvajsetega stoletja sta na Dravskem
Pohorju značilna dva procesa:
l. Razgradftia jelovih sestoj ev zaradi sušenja
jelke in večjih sečenj. Od šestdesetih let dvajsetega
stoletja se je delež jelke močno zmanjševal. Jelko
je v jelovjih nadomestila skoraj izključno smreka.
Ostale drevesne vrste, predvsem bukev, ki je bila v
preteklosti zatirana, pa zaradi majhnega deleža niso
mogle nadomestiti izpada jelke in tako prispevati k
naravnejši drevesni sestavi gozdov.
2. Na bukovih rastiščih se je spremenjena
drevesna sestava zaradi uveljavljanja sonaravnega
gospodarjenja postopoma spreminjala v naravnejšo.
Zmanjšal se je delež smreke in jelke ter povečal
delež bukve. Ta proces je dokaj uspešno potekal na
bukovjih v montanskem in submontanskem pasu .
V altimontanskem pasu, kjer so problemi zaradi
zasmrečenosti največji, paje spreminjanje drevesne
sestave zaradi specifičnih ekoloških razmer precej

počasnejše .

Za gospodarjenje z gozdovi na Dravskem
Pohmju po drugi svetovni vojni sta značilni dve
tipični obdobji. Prvo povojno obdobje od leta 1948
do leta 1970 je obdobje prebiralnega gospodrujenja.
Bistvena značilnost tega obdobja je nekritično
uvajanje prebiralnega gospodarjenja tudi v sestoje,
kjer ni bilo pogojev za to vrsto obratovanja
(enomerni in celo enodobni sestoji). Za drugo
povojno obdobje, ki nastopi ob koncu šestdesetih
let, je značilen preobrat k skupinsko-postopnemu
gospodarjenju, ki je bil tako korenit, da v
gozdnogospodarskih načrtih skoraj ni zaslediti
smernic za vsaj fragmentarna uporabo prebiralnega
gospodarjenja kot sestavnega dela svobodne
gojitvene tehnike. Skupinsko-postopno gospoda:tjenje ima kot intenzivni malopovršinski sistem
v konceptu sproščene tehnike gojenja gozdov
gotovo osrednjo vlogo , vendar pa je prebiralno
GozdV 61 (2003) 1
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gospodarjenje v jelovjih na Dravskem Pohorju
danes preveč zapostavljeno. Zasmrečena altimontanska bukovja, ki so razširjena tudi na
območju Dravskega Pohorja, so specifičen
gozdnogospodarski problem, ki zahteva posebno
temeljito in celovito obravnavo.
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SUMMARY

Characteristics of Forest Management
on the Dravsko Pohorje in the Nineteenth and Twentieth Century
The development of forests on the Dravsko Pohorje
has been analysed in the research. The research is
based on a review of available historical sources.
More recent historical periods have been analysed
in greater detail because of accessible sources and
their stronger impact on the present state of forests.
Past forest management ha s been di vided into four
periods, which are not clearly separated:
• Feudal period
• period of early capitalism
• period of capitalist economy
• period after the Second World WaT.
Today, conifers (mostly spruce) are predominant
on the Dravsko Pohorje. This is due to historical
reasons, as is the lower share of deciduous tree
species, wbich have been suppressed in the past.
Despite the high share of beech stands (more than
one half of the analysed area), the share of beech
in the total growing stock is only 18 %. Influences
on forests have been very intense in the past
(pasturing, glass works, charcoal burning, clearcutting methods and rejuvenating methods). All of
these have left their mark on the present structure
of forests and will influence their future development. Two major methods of forest management
were typical of forests on the Dravsko Pohorje in
the past. In the forests of bigger estates, large evenaged spruce forests were established as a result of
GozdV 61 (2003) 1

the clear felling system. This method was especially
used in the beech forests of the subalpine zone,
where forests of non-farmers prevailed. In farmerowned forests, the concept of "farmers" selection
system was applied, which promoted conifers,
especially silver fir. The most important influence
on the present state of sil ver fir stands on Dravsko
Pohorje was management in the second half of the
19 111 century, when the value of coniferous sawn
wood increased. Due to the sustainable supply of
timber from farmers' sawmills, the concept of
"farmers" selection was applied in farmers' forests,
which promoted conifers, especially silver fir. Silver
fir- and mountainous beech stands were transformed into pure silver fir stands with admixture
of spruce.
The shares of spruce and beech have increased
on Dravsko Pohorje since 1960 because of the sil ver
fir decline and the introduction of sustainable, more
natural forest management. Two major processes
have been characteristic for the development of the
tree species composition:
l. Disintegration of sil ver fir stands caused by
silver fir dessication and extensive felling. The
share of silver fir has decreased significantly since
1960. Sil ver fir stands have been replaced by spruce.
Other tree speci es, especially beech, which has been
suppressed in the past, have been not ab le to replace
the loss of silver fir and to contiibute to a more
natural tree species composition.
2. The tree species composition on beech
stands has gradually changed into a more natural
one, as sustainable forest management was
introduced. The shares of sil ver fir and spruce have
decreased and the share ofbeech has increased. This
process bas been quite successful on beech stands
in the montane and subalpine zones. In the
subalpine zone, where the problem of high spruce
share is most intense, the change of tree species
composition is much slower, due to the specific
ecological conditions.
Forest management on the Dravsko Pohmje after
the Second World War bas been divided into two
typical periods. The first period, from 1948 to 1970,
was the period of selective management. The main
characteristic of that period was the introduction
of selective management also into stands which
lacked every precondition for this type of forest
management (even-aged forests). The second afterwar period, i.e. the late sixties, was cha.racterized
19
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by a turn towards the irregular shelterwood system,
which was so radical, that forest management plans
included virtual1y no guidelines for even fragmentary use of the selection system as a compaund
of the free silvicultura1 technique. The irregular
shelterwood system as an intense small-surface
management system should certainly play a central
role in the framework of the free silvicultural
system, but it is neglected in the contemporary
silver fir stands on Dravsko Pohorje.

8

VIRI 1 REFEREN CES

CENČIČ, L., 2000. Gospodarj enje z gozdovi in razvoj
sestojev v Lebnu na Pohorju. - Magistrsko delo.
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 170 s.
CENČIČ, L., 2002 . Prebiralni gozd in prebiralno
gospodarjenje: primer Lehen na Pohorju. - Gozdarski
vestnik, 60, šc. 7-9, s. 366-381.
COJZER, I., 1998. Analiza odstrela jelenjadi v GL Pohorje
(1987-1996). - Strokovna naloga, Maribor, Zavod za
gozdove Slovenije, OE Maribor, 22 s.
ČOKL, M., 1967. Stanje in razvoj prebiralnih gozdov v
Lehnu. - Zbornik št. 5 , Inštitut za gozdno in lesno
gospodarstvo Slovenije, Ljubljana, s. 89-120.
GAMS, 1., 1959. Pohorsko Podravje, Razvoj kulturne
pokrajine. - Ljubljana, Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, 231 s.
GAŠPERŠIČ, F., 1997. Gozdnogospodarsko načrtovanje
v sonaravnem ravnanju z gozdovi . - Ljubljana,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 417 s.
GLAZER, 1., 1985 . O ciprošu, o fratah in še o čem.- Ruše,
Ruška kronika, s . 677-680 .
HILTL, C ., 1893 . Das Bachergebirge. - Klagenfurt,
samoza1ožba, 195 s.
KORENT, D., 1952. Pohorske glažute in njihov vpliv na
gozdove. -Gozdarski vestnik, 10, št. 8-9, s. 240- 246.
KOROPEC, 1., 1972. Zemljiške gospoščine med Dravogradom in Mariborom do konca 16. stoletja. - Maribor,
173 s.

1

MALLY, G., 1848. Das Bachergebirge. -Graz, Steiermaerkische Zeitschrift, IX.
MIHELIČ , D., 1985 . Kratek prerez zgodovine gozda iu
gozdarstva na Slovenskem- I. - V: Pomen zgodovinske
perspektive v gozdarstvu, Gozdarski študijski dnevi,
Ljubljana 14. do 16 . marec 1985. Ljubljana, BF VTOZD za gozdarstvo, s. 61-66 .
MIKLAVŽIČ, J. , 1961. Melioracija in konverzija gozdov
na rastiščni, gojitveni in gospodarski osnovi razložena
na treh praktičnih primerih. - Ljubljana , Državna
založba Slovenije, 290 s.
PIPAN, R. , 1965a. Slovenski gozdovi - Slovenjgraško
(koroško) gozdnogospodarsko območje . - Nova
proizvodnja, št. 1-2, s. 61-71.
PIPAN, R., 1965b. Slovenski gozdovi - Pohorje. - Nova
proizvodnja, št. 3-4, s. 127-140.
PIPAN, R ., 1967. Nastanek in premagovanje notranjih
protislovij na področju urejanja gozdov. - Zbornik št.
5, Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije,
S. 121-149.
SCHMIRGER, J., 1872 . Bericht ueber die forestalen
Zustande des Bachergebirges und Schwanberger Alpen .
- Graz, Die Landesvertretung von Steiermark, II. del,
s. 418-424.
SGERM, F., 1991. Žage na lovrenškem Pohorju. - V:
Lovrenc na Pohorju skozi stoletja. (ur. Jože Mlinarič ,
Anton Ožinger, Zvone Podvinski). Lovrenc na Pohorju,
KS Lovrenc, s. 197-236.
SIMONIČ, A., 1993. Lov. -V: Naravni park Pohorje;
koncept razvoja s smernicami za razglasitev. Maribor,
Gozdno gospodarstvo Maribor, s. 140-151.
URBAS , 1., 1930. Narodnogospodarski in socialni pomen
kmetskih gozdov v Mariborski oblasti . - Zagreb,
posebni otisak iz Šum. Lista, 5 s.
VERDNIK, M., 1994. Gospodrujenje z denacionaliziranimi
gozdovi v gozdnogospodarski enoti Lovrenc na
Pohorju. - Diplomska naloga. Ljubljana, Biotehniška
fakulteta, Odd. za gozdarstvo, 40 s.
ZGONIK, M .. 1970. Spreminjanje izrabe tal kot element
preobrazbe pokrajine v Dravski dolini. - Doktorska
disertacija. Maribor, 462 s.
ZGONIK, M ., 1972 . Delež falske graščinske posesti pri
razvoju gospodarstva in preoblikovanja pokr~jine na
Lovrenškem in Ruškem Pohorju . - Maribor, CZN 43,
s. 75- 99.

GozdV 61 {2003) 1

Strokovne razprave
GDK: 236

Obročkanje

- element optimalizacije nege gozdov

Vida PAPLER-LAMPE

1

Izvleček:

Papler-Lampe, V.: Obročkanje- element optimalizacije nege gozdov. Gozdarski vestnik, št.. 1/200~. V sloven~čini, cit. li~. 3.
v članku so prikazane domače in tuje izkušnje uporabe obročkanja pri negi gozdov. Pnkazam so poskus1 obročkanJa z
vejnikom, motorno žago različnih oblik in velikosti . Poskusi so bili izvedeni na: brezi, vrbi, malem jesenu, črnem in belem
gabru, srnreki in bukvi. Podani so tudi napotki za prakso.
Ključne

1

besede:

obročkanje,

nega, optimalizacija nege, Blejsko gozdnogogospodarsko

UVOD:

območje

premen, ogozditev, zaraščanja kmetijskih površin,
ujm in velikopovršinskih sečenj v preteklosti.)
V letvenjakih in drogovnjakih je bila stojnost
zelo slaba in to se je odrazilo tudi v snegolomih
pred 5 leti.
Nega je v struktwi cene sortimenta vedno višji
strošek, izobražene delovne sile manjka tako v
državnih, še bolj pa v privatnih gozdovih,
subvencije za nego se zmanjšujejo, prav tako
zanimanje lastnikov gozdov za drobne sortimente
in vejevje.
Eden od kamenčkov mozaika varčevanja in
racionalizacij izvedbe nege je tudi obročkanje.
Obročkanje je ukrep, s katerim mehanično
prerežemo skorjo, floem, kambij in po potrebi
zunanje letnice lesa. Ukrep mora biti izveden tako,
da regenerativni procesi v drevesu ne morejo
vzpostaviti ponovnega pretoka drevesnih sokov.

Pred 40 leti je nega postala osrednji strokovni in
idejni steber gozdarstva. Utemeljitelj Leibundgut
ter ostali idejno in osebnostne bogati nasledniki iz
centralne Evrope - Assmann, Mlinšek, Ott, Schi.itz
in drugi so utemeljili kulturo nege, jo vpeli v
običajno gozdno proizvodnjo in postavili temelje
sonaravnosti.
Pogoji za razcvet gojenja gozdov so bili idealni:
• Cena lesa je bila visoka in poraba le-tega
ogromna.
• Ponudba manj izobražene delovne sile,
pripravljene opravljati ročna dela je bila velika.
• Cena delovne ure je bila nizka.
• Kot protiutež razcvetu težke industrije z
ogromnimi emisijami, je bilo tudi družbeno
koristno negovati pljuča planeta Zemlja.
V razdobju 1970 do 1990 se je dnina gozdnih
delavcev realno hitro povečevala, po letu 1980 pa
so se kot surovina namesto lesa začele pojavljati
umetne mase in razna reciklaža
Še pred 10 leti je znašala bruto dnina ročnega
gozdnega delavca toliko kot 0,8 m 3 odkupne cene
iglavca Ž II.
V letu 2001 paje bruto dnina ročnega gozdnega
delavca po komercialnih cenah na tržišču kar 2,2
m 3 odkupne cene iglavca ŽIL
Gojitelji stojimo pred nalogo, da v okviru
sonaravnega gojenja kar največ mogoče upoštevamo naravne procese in uvajamo postopke, ki so
časovno varčni in strokovno učinkoviti.

se je večkrat omenjale kot alternativen
izvedbe nege, daljši članek o obročkanju pa
je bil objavljen v reviji Wald und Holz 2001. leta.
Članek opisuje poskus švicarskih strokovnjakov,
ki delajo na ETH v ZUrichu. Ti so v letu 1994
sistematično obročkali okoli 500 iglavcev in
listavcev ter naslednjih 5 let spremljali njihovo
odmiranje v odvisnosti od 12 različnih načinov
obročkanja in štirih različnih letnih časov obroč
kanja. Obravnavali so 5 drevesnih vrst : bukev,
hrast, smreko, jelko in gorski javor.

2

PREDSTAVITEV PROBLEMA

• Po petih letih je bilo živih manj kot 10% z
žago, sekiro ali vejnikom obročkanih dreves.

V začetku delovanja ZGS smo bili postavljeni pred
dejstvo, da imamo v Sloveniji ogromne površine
nenegovanih mladovjj in drogovnjakov (posledica

1
Vida Papler-Lampe, univ. dipl. inž. gozd. ZGS, OE Bled,
Ljubljanska 19, 4260 Bled
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TUJE IZKUŠNJE

Obročkanje

način
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Slika 1: Površinsko preraščanje kambija
zaradi obročkanj a pri črnem gabru

čez

rano nastalo

• Bolj učinkovite so bile metode, kjer se je
zarezale tudi v prvih nekaj letnic lesa.
• Obročkanje s trdno prevezanimi plastičnimi
trakovi je bilo značilno manj uspešno, saj je
preživelo kar 80 -90 o/o dreves.
• Po obročkanju sta se najhitreje posušili smreka
in jelka, najdalj pa je preživela bukev. Posušila se
je po 3 - 5 letih.
• Pri primerjavi učinkovitosti obročkanja v
različnih letnih časih, se je kot najučinkovitejše
pokazalo obročkanje preko zime do konca maja .
Pri drevesih obročkanih preko vegetacijske dobe je
bil odstotek preživetih dreves po 5 letih višji.
• Delo je bilo tudi časovno (denarno) vrednoteno . Poprečno porabljen čas za redčenje 1 ha
letvenjakov in mlajših drogovnjakov z obročkanjem
je bil od 10- 16 ur čistega dela.

4

PREDSTAVITEV DELA NA
BLEJSKEM OBMOČJU

Tudi na blejskem območju smo se v začetku
delovanja ZGS soočili z velikimi površinami
22

Slika 2: Ena od oblik

obročkanja : "različica

bober"

nenegovanih mladovij, skromnimi denarnimi
sredstvi ter maloštevilne delovno silo. Obenem so
se začela intenzivneje pojavljati dognanja o
pomenu mrtve biomase in biotske pestrosti v gozdu.
Vse to nas je v toku razmišljanj privedlo do
odločitve, da poskusimo na nekaj objektih z
obročkanjem . Posebne literature o tehniki obroč
kanja ni bilo na voljo, zato smo poizkušali z nekaj
različnimi prijemi.
V vseh primerih se je obročkanje izvajalo v
kombinaciji z običajnih podiranjem odkazanega
drevja. Naši poizkusi so točkovni, ne pa površinski.
l. objekt - obročkanje z vej nikom in dodatno
zarezovanje v les z zadiračem - izvedeno poleti
1998 na brezi, vrbi, malem jesenu, črnem in belem
gabru in nekaj smrekah. (rastišče Hacquetio Fagetum -nadm višina: 500 m) (slika 1)
2. objekt- obročkanje z,motorko- v razdalji
nekaj cm sta bila narejena dva vzporedna reza okoli
debla - izvedeno jeseni 1999 na bukvi. (rastišče
Anemone - Fagetum - nadmorska višina: 950 m)
3. objekt- obročkanje z motorko- enako kot
objekt 2 - izvedeno pozimi 2000 na vrbi in brezi.
GozdV 61 (2003) 1
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dobi so se izoblikovale podolžne tranzitne povezave
-kot mostovi čez poškodbo.
Pozimi 2001 smo izvedli obročkanje predrastkov
robinije in breze s posnemanjem »bobrovega
obg1izanja debel«. Šiiina tega obročkanja je bila
30 - 50 cm. Poleg kambija se je zarezale tudi v
prvih nekaj letnic lesa. (Slika 2)
Jeseni so nas robinije in breze spet presenetile
s svojo izredno regeneracijo - v eni vegetacijski
dobi so bile sposobne premagati tudi 30 cm razpon
in z mostovi kambija in floema povezati obe strani
nepoškodovanih debel. (Slika 3)
Posebno pozornost zasluži tudi črni gaber.
Kambij se ni stegoval proti drugi strani žilnato,
ampak površinsko. Mesto obročkanja je po 4 letih
dobesedno zalito z regeneracijskim tkivom
(slika 1)

6

Slika 3: Tranzitne žile kambija in floema so že po eni
vegetacijski sezoni premostile 30 cm široko
zarezo (Robinia pseudacacia)
(rastišče Luzulo - Fagetum, nadmorska višina
450 m)
4. objekt - obročkanje z motorko - posnemanje bobra, širina ukrepa 30- 50 cm. Narejeno
pozimi 2001 na brezi, vrbi in robiniji. Lokacija, kot
pri objektu 3. (slika 2)

5

REZULTATI POSKUSA

Pri klirnaksni drevesni vrsti - bukvi , kjer je bilo
obročkanje izvedeno pred 3 leti je opaziti, da je
kambij sicer naredil nekaj tranzitnih povezav čez
rez, a vitalnost bukve z leti pada. Olista se pozneje
kot sosednja neobročkana drevesa, osutost je večja
in jeseni listje prej porumeni.
Pri pionirskih drevesnih vrstah smo že prvo
vegetacijsko sezono po obročkanju videli, da sta
vitalnost in regeneracijska sposobnost neverjetni.
Rez z motorko je bil komaj omembe vredna rana,
ki jo je drevo popolnoma preraslo. Tudi obročkanje
z vejnikom v širini okoli 10 cm ni bilo za brezo in
vrbo poseben problem. V naslednji vegetacijski
GozdV 61 {2003) 1

NAPOTKI ZA PRAKSO

• Za obročkanje je potreben značilno krajši čas,
kot za klasično podiranje (prihranek časa, oziroma
denarja).
• Obročkamo le listavce (pri iglavcih preti
nevarnost razvoja podlubnikov).
• Obročkanje je le mehanično, kemična sredstva
so prepovedana.
• Priporočljivo je izvajane obročkanja na
manjših površinah ali točkovno v kombinaciji s
klasičnim podiranjem; le izjemoma je obročkanje
edini način »odstranjevanja« odkazanih dreves.
• Dobra lastnost obročkan ih dreves je, da počasi
odmirajo, so v sestoju nekaj let prisotne kot sušice
in nato še kot podrtice.
• Počasno odmiranje je dobrodošlo zaradi
počasnega pojemanja konkurenčnosti. V sušeče
veje konkurenta se vraščajo vitalne veje izbranca
in nihanje mehanske odpornosti v sestoju je zelo
majhno.
• Po izvedenem obročkanju se ponudba babitatov za ogrožene dup1arje, glodalce in netopirje
poveča.

• Prvih nekaj let po drobnih redčenjih opažamo
pogostnost obgrizanja debel zaradi jelenjadi.
Vzrok je boljša prehodnost. Po obročkanjuje sestoj
v smislu zarasti nespremenjen in ni vzroka za
pogostejše zadrževanje jelenjadi v letvenjakih in
drogovnjakih in zato ni dodatnih poškodb.
• Izvajanje ukrepa je ergonomsko ugodno, saj
se obročkanje izvaja v prsni višini.
večjo
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UKREP JE UMESTEN:
l. v mladovjih z izrazitimi motečimi predrastki
Pri klasičnem podiranj~ posameznih košatih
predrastkov bi v podstojnem sklenjenem mladovju
naredili pri padcu drevesa in vlačenju iz gošče
veliko škode. Poraba časa in poškodbe so veliko
manjše, če drevo le obročkamo.
2. v nenegovanih, gostih letvenjakih (stoj nost)
Zapoznela redčenja v letvenjakih in mlajših
drogovnjakih za nekaj let močno oslabijo stojnost.
Drevesom z neugodnim vitkostnim razmerjem
sprostimo krošnje in dokler se deblo ne ojača in
krašnja ne pridobi somernosti je tveganje
snegolomov zelo veliko. Če konkurente obročkamo,
le-ti ostanejo kot sušice še nekaj let v sestoju in
pomenijo zagotovilo za mehanično odpornost.
3. v od prometnic oddaljenih letvenjakih in
drogovnjakih
Biomasa, ki napade pri prvih in drugih redčenjih
je zanimi va za izkoriščanje, če je sestoj lahko
dostopen in odprt z vlakami. Če redčimo listnate
drogovnjake in naprej vemo, da bo lesna masa
zgnila v gozdu, se odločimo za obročkanje.
4. v biotsko revnih enodobnih monokulturah
V predelih, kjer se je v preteklosti gospodarila
zastorno večjepovršinsko imamo danes enomerne,
ponavadi enovrstne drogovnjake, ki so z vidika

1

biotske pestrosti revni. Če lastnik ne kaže
zanir:nanja za napadlo lesno maso, je priporočljivo
vsaj del odkazane lesne mase obročkati. Obročkano
drevje počasi odnue, je nekaj let sušica, nato pa še
podrti ca.

7

ZAKLJUČEK
"

Obročkanje

je ena od alternativnih tehnik izvedbe
drobnih redčenj . Je ekonomsko upravičeno in okolju
prijazno. V naslednih letih bomo na Bledu preko
strokovne literature in izkustveno preučevali
učinkovitost različnih tehnik obročkanja glede na
drevesne vrste in zmanjševanje poškodb zaradi
jelenjadi. Ugotovi ti želimo tudi najustreznejši letni
čas za izvedno tega ukrepa.

8

LITERATURA:

PAPEŽ, J. 1 PERUŠEK, M. 1 KOS, I., 1996 Biotska
raznovrstnost gozdnate krajine. Ljubljana, Gozdarska
založba 1997, 161 str.
POUANEC, A., Optimalizacija nege gozdov, seminarska
naloga na podiplomskem študiju, Ljubljana, 2001,
16 str.

ROTH, B., 1BUCHER, H.U., 1SCHUTz, J.P./ AMMANN,
P., Ringeln- Alte Methode neu angewendet- Wald
und Holz 4 /2001 str 38-41; 5/2001 str 30-31.

GozdV 61 (2003) 1

Gozdarstvo v

času

in Qrostoru

--------------------------~--~

Mednarodno leto gora 2002 in druge pobude za varstvo
in trajnostni razvoj gorskih območij
· ;

Maksimiljan MOHORIČ 1
Vesna KOLAR-PLANINŠIČ 2
Izvleček:

M., Kolar Plallinšič, V.: Mednarodno leto gora 2002 in druge pobude za varstvo in trajnostni razvoj gorskih
Gozdarski vestnik, 6112003, št. l. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Lektura angleškega besedila:
Jana Oštir.
Mohorič,

območij.

Prispevek prikazuje vlogo in pomen Mednarodnega leta 2002 ter prispevek programov k ozaveščanju o pomenu trajnostnega
razvoja v regUah. Programi so potekali v 67 državah po svetu, med katerimi je bila tudi Slovenija, ki je odigrala manjšo,
vendar vidno vlogo. Prikazuje mednarodne vidike tega programa in cilje, kot tudi nekatere vsebine. Kot regionalno obliko
sodelovanja prikazuje Alpsko konvencijo in opozarja na potrebo in pomen ohranjanja aktivnosti, ob katerih je gorski prostor
postal pomemben tako v svetovnem, kot v lokalnem merilu.
Ključne

besede: Mednarodno leto gora 2002, trajnostni razvoj, Alpe, programi

Abstract:
Mohorič, M., Kolar Planinšič, V.: International Year of Mountains 2002 and other incentives for the protection and sustainable
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Zaključeno je leto 2002 in izveneva glavnina
promocijskih aktivnosti in programov namenjenih
mednarodnemu letu gora. Generalna skupščina
Združenih narodov je leto 2002 razglasila za
mednarodno leto gora na pobudo Kirgistana v daljni
Aziji. Država, ki je postala samostojna istega leta
kot Slovenija, leži med Kazahstanom, Uzbekistanom,
Tadžikistanom in Kitajsko. V stiski zaradi pomanjkanja mednarodnih programov za visokogorska
območja in v želji po miru v tem delu sveta, kjer je v
neposredni bližini mir močno ogrožen, je svetovni
skupnosti podala pobudo za usmeritev pozornosti na
gorska območja, se zanjo zavzemala in z njo uspela.
Svetovna skupnost je idejo o solidarnosti podprla in
širom po svetu so v gorskih območjih potekale
številne aktivnosti. Alpske izkušnje so bile za vzgled
Perujskim, Himalajskim, te pa Pamirskim in
Madagaskarskim.
Paleta osnovnih problemov in različnih pristopov je
vzpodbudila vladne in nevladne organizacije, da so
pristopile k dialogu, skupnim akcijam in k iskanju
boljših in učinkovitejših poti razvoja in ohranjanja virov
gorskih območij, od katerih živi polovica človeštva in
od katerih so odvisni prav vsi mestni prebivalci.
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Združeni narodi so izvedbo programa poveriti
specializirani agenciji FAO in tako je kot pristojna
inštitucija pri nas nasilstvo programa prevzelo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. To
je v tesnem sodelovanju z drugimi resornimi
ministrstvi, predvsem Ministrstvom za okolje, prostor
in energijo, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za
gospodarstvo in Ministrstvom za šolstvo, znanost in
šport ustanovilo medresorsko delovno skupino,
pripravilo program, ki ga je sprejela Vlada RS in ga
tekom leta udejanjala.
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PRIZADEVANJA ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ V
GORSKIH EKOSISTEMIH V
PRETEKLOSTI

Pojem trajnostnega razvoja, ki »Omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij, ne da bi pri
1

M. M. univ. dipl. inž . gozd. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Rs, Dunajska 56-58 Ljubljana
2
V. K.-P. univ. dipl. inž. kraj. arh. Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
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Gozdarstvo v času in prostoru
---------------------tem bile ogrožene prihodnje generacije za zadoorganizacijami pristojnimi za razvoj podeželja in
voljevanje njihovih« (WCED, 1987:8), se je razvil
na različnih strokovnih področjih. Kljub temu, da je
v slovenskih akademskih krogih leta potekala
razprava bolj o primernosti termina trajnosten, kot
pa o njegovi vsebini, je vendarle ta termin uporabljan
v vseh mednarodnih dokumentih, zato ga ohranjamo
tudi v tem prispevku.
Svetovni načrt za trajnostni razvoj 2l.stoletja je
bil sprejet na svetovnem vrhu o okolju v Riu de Janeiru
leta 1992. Trajnostnemu razvoju gorskih ekosistemov
je bilo posvečeno 13.poglavje Agende 21.
Na njeni podlagi so bile oblikovane strategije
trajnostnega razvoja v evropskih državah, ki
vsebujejo tudi poglavja o trajnostnem razvoju gorskih
območij. V Sloveniji tovrstna državna strategija še
ni bila razvita, so pa sprejete posamezne strategije,
ki vsaka posebej poizkuša preseči sektorski pristop,
vendar v končni fazi ostajajo prispevki nekega ožjega
področja (Stategija biotske raznovrstnosti, Strategija
razvoja turizma, Strategija gospodarskega razvoja, ... )
V evropskem alpskem prostoru so potekale
številne raziskave, ki so imele za cilj pojasniti
trajnostni razvoj oz. trajnostno gospodarjenje z
naravnimi viri. Le-te so preko analize dobrih in slabih
pristopov k gospodarjenju z gorskim gozdom, z
zalogami pitne vode in drugimi naravnimi viri
pokazale na dobro prakso in na prakso , ki je
povzročila degradacije in slabo ekonomsko situacijo
lokalnih prebivalcev zaradi neprimernih modelov
predvsem turizma, industrije in prometa (Alpenforum: 1996, Poročilo o Alpah: 1998, 2002) .
Poleg znanstvenikov, pa se je razmišljanju in
vzpodbujanju ukrepanja posvetila tudi civilna družba.
Nastale so številne nevladne organizacije, od katerih
omenjamo dve.
Leta 1952 je bila ustanovljena Mednarodna komisija
za varstvo Alp-Cipra. V začetku delovanja, je bila
CIPRA predvsem naravovarstvena organizacija, vedno
bolj pa se je izoblikovala zavest, da so za trajnostni razvoj
pomembni prebivalci, ki živijo v Alpskem prostoru.
Cipra- International s sedežem v Liechtensteinu je
razvila svoje omrežje v alpskih državah, med drugim
tudi v Sloveniji in je danes pomemben strokovni partner
in pobudnik večjih regionalnih projektov. Na njeno
pobudo je bila razvita Alpska konvencija, sedaj pa Cipra
vzpodbuja njeno udejanjanje.
Druga pomembna organizacija je Euromontana,
katere ustanovna članica je tudi Slovenija. Ustanovljena je bila leta 1974 in je ob pričetku delovanja
povezovala le kmetijske predstavnike alpskih in
pirinejskih držav, kasneje pa se je povezala tudi z

varstva okolja. Združuje in povezuje regionalne in
nacionalne organizacije gorskih predelov, kmetijske
organizacije, centre za razvoj podeželja, združenja
in raziskovalne inštitute širom Evrope.
Medtem, ko narašča število teoretičnih prispevkov in konkretnih programov za trajnostni razvoj
alpskega ekosistema na različnih področjih , je bila
letos maja v Invernessu na Škotskem, na delavnici,
ki sta jo organizirali Evropska gozdarska
komisija FAO in Evropski observatorij o gorskih
gozdovih, sprejeta tretja gorska konvencija z
naslovom »Gozdovi in gozdarstvo v razvoju gorskega
podeželja» . Med njenimi zaključki je tudi ugotovitev,
da je trajnostni koncept realen in dosegljiv cilj za
gozdarstvo v gorskih območjih, ki bo tudi v bodoče
delovalo v javno korist.

2

NAPREDEK PRI ALPSKI
KONVENCUI- V SMERI
RATIFIKACIJE

Leta 1991 so ministri za okolje alpskih držav v
Salzburgu podpisali Sporazum o varstvu Alp (Alpsko
konvencijo), katere podpisnica je poleg Avstrije,
Nemčije, Švice, Italije, Francije in Liechtensteina,
Monaca in Evropske skupnosti tudi Slovenija.
Konvencija predstavlja okvir regionalnega sodelovanja
za dosego varstva in trajnostnega razvoja. Navaja
potrebne ukrepe na področjih: prebivalstva in kulture,
prostorskega načrtovanja, varstva zraka, varstva tal,
vodnega gospodarstva, varstva in nege naravnega
okolja, hribovskega kmetijstva, gorskega gozdarstva,
turizma, prometa, energetike in ravnanju z odpadki.
V okviru konvencije je podpisanih devet protokolov: Varstvo narave in urejanje krajine, Urejanje
prostora in trajnostni razvoj, Promet, Energija, Gorski
gozd, Hribovsko kmetijstvo, Varstvo tal, Turizem in
Protokol o razreševanju sporov.
Prav letos, ob mednarodnem letu gora, so bili
protokoli že ratificirani v Liechtensteinu, Nemčiji in
Italiji, drugje pa so v postopkih ratifikacije.
Prizadevamo si, da bi zakon o ratifikaciji protokolov
čimprej sprejeli tudi v Sloveniji, saj bodo ratificirani
protokoli tudi pravna podlaga za oblikovanje politik,
strategij in ukrepov na nacionalni ravni.
Za gozdarstvo so posredno pomembni vsi
protokoli, izstopajo pa protokoli Gorski gozd, Varstvo
narave in urejanje krajine, Varstvo tal in Urejanje
prostora in trajnostni razvoj.
Za udejanjanje protokola gorski gozd bo treba
zmanjšati obremenitve gozdov z onesnaževanjem
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zraka s škodljivimi snovmi, uskladiti gostoto
parkljaste divjadi, da bo omogočeno naravno
pomlajevanje, naseljevanje plenilcev, omejevanje
gozdne paše, usmerjanje in po potrebi omejevanje
rabe gozda za rekreacijo, vpodbujanje rabe lesa iz
gozdov s katerimi se trajnostni gospodari. Eden
izmed ciljev protokolaje tudi zmanjševanje gozdnih
požarov in zagotavljanje zadostnega števila gozdarskih strokovnjakov, da bodo usmerjali razvoj gozdov.
(GOLOB: 1998 in DIACI: 1998 v Alpska konvencija
v Sloveniji)
Slovenska gozdarska zakonodaja, podzakonski
akti in program razvoja gozdov v glavnem
omogočajo doseganje ciljev iz protokola. Pomembno
vlogo pri izvajanju strokovne službe ima Zavod za
gozdove Slovenije, ki zagotavlja izvajaf\)e trajnostnega, sonaravnega, večnamenskega gospodmjenja
z gozdo'li. Zagotavlja strokovne podlage za
usmerjanje razvoja gozdov, ter skrbi za izvedbo
vlaganj v gozdove.
V bodoče bo treba vložiti več naporov na politično
strokovni ravni, da se zagotovi optimalno financiranje
javne gozdarske službe.

3

PROGRAM MEDNARODNEGA
LETA GORA V SLOVENIJI

Program mednarodnega leta gora je temeljil na
znanju o pomenu gorskih območij. Gore so nenadomestljiv vir vodne energije, biološke raznovrstnosti, kulrurne raznolikosti, območja rekreacije
in torišča mnogih dejavnosti. Nekontroliran razvoj
nekaterih dejavnosti je prinesel številna tveganja za
razvoj procesov, ki povzročajo degradacijo krajine
jn druge nepopravljive posledice. Danes namreč
procesi globalizacije- urbanizacija in mas ovni
turizem ogrožajo identiteto gorskih skupnosti ter vire,
od katerih so odvisni tako gorski kot dolinski
prebivalci.
Slovenski program zajema niz dogodkov in
programov, ki so bili razporejeni preko celega leta,
odvijali pa so se po raznih krajih. Njihov namen je bil
ozaveščenje in promocija Mednarodnega leta gora ter
izraz solidarnosti z drugimi gorskimi območji po svetu.
Razdeljen je bil na tri vsebinske sklope. Prvi je
bil usmerjen k oblikovanju zavesti in posredovanju
znanja o gorskih ekosistemih, njihovi dinamiki in
delovanju. Drugi je bil namenjen vzpodbujanju in
ohranjanju kulturne dediščine v gorskih območjih,
tretji pa ohranjanju in trajnostem razvoju virov v
gorskih regij ah.
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Za izvedbo programa je bilo zagotovljenih 52
milijonov tolarjev proračunskih sredstev.
K izvedbi programa so pomembno prispevale
nekatere organizacije in posamezniki , ki so se
vključevali v izvedbo posameznih dogodkov in
projektov.
Veliko so doprinesle lokalne skupnosti alpskih in
predalpskih področij, Zavod za gozdove Slovenije,
Zavod RS za varstvo narave, CIPRA- Slovenija, v
posameznih segmentih pa je aktivno sodelovala tudi
Planinska zveza Slovenije.
Gozdarski inštitut je nosilec raziskovalnega
projekta »Trajnostni razvoj slovenskega alpskega
prostora«, v katerem sodeluje tudi Kmetijski inštirut
Slovenije. Cilj projekta je oblikovati smernice za
stabilen, naravi prijazen razvoj alpskega prostora in
povečati znanje o gorskem ekosistemu ter usmeritvah
za ohranjanje rabe, ki zagotavljajo poseljenost prostora.
Za promocijo ideje v slovenski prestolnici je že
s.r:omladi potekala v Ljubljani filmska revija
»Zivljenje v Alpah«, ki je skozi filmski medij
pokazala na različne vidike alpskega sveta . V
organizaciji Cipre-Slovenija in ob strokovnem
vodstvu Neve Mužič, je revija uspešno ponesla idejo
v glavno mesto. Na Bledu je bil v organizaciji lokalne
27
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turistične organizacije izveden festival gorskega
filma, s poudarkom na alpinistični tematiki.
Komunikacijsko strategijo je oblikoval FAO, na
njeni osnovi pa je bila izdana tudi informativna
zloženka v slovenskem jeziku, ki se je kot sedma
pridružila zloženkam izdanim v angleškem,
francoskem, španskem, arabskem, ruskem in
kitajskem jeziku. Izdan je bil tudi plakat z
upodobljena grafiko Triglava iz leta 1772. Ta preko
ključnih besed poveže zgodovinsko izročilo s
sodobnim: identiteto, življenje, prihodnost in
partnerstvo in s koledarjem prireditev opozori na
dogajanja v Sloveniji.

Osrednja slovenska prireditev, ki je potekala
14.septembra na Lisci, je ob dnevu planincev idejo
ponesla k planincem in razširila tematiko s prikazom
dejavnosti Zavoda za gozdove Slovenije in zavarovanih območij Triglavskega narodnega parka ter
Kozjanskega regijskega parka. Odprte so bile nove
gozdne učne poti.
V Triglavskem narodnem parku so bili letu gora
posvečeni Belarjevi dnevi in akcija Triglavski
nadzornik. Agencija RS za okolje je vodila akcijo
Geotrip s poudarkom na prikazu geoloških naravnih
vrednot. Kamniški muzej je pripravil likovno razstavo
slikarja Koželja. Cipra je organizirala mednarodni
likovni natečaj Otroci za Alpe, v katerem so
sodelovale prizadevne alpske šole in pripravila učno
gradivo o Alpah za osnovne šole . Oddelek za
geografijo Univerze v Ljubljani je izvedel projekt
Prihodnost v Alpah.
Te in vrsta ostalih akcij so bile predstavljene na
zaključni razstavi in prireditvi oktobra, na Bolfenku
na Pohorju. V se prireditve so bile dobro organizirane
in obiskane, k čimer so prispevali številne organizacije in posamezniki. Vladna delovna skupina je
prejela tudi veliko lepih pobud za delo v prihodnje.
Slovenija je sodelovala pri rednem poročanju in
preverjanju poteka akcije v okviru FAO ter srečanjih
evropskega parlamenta v Bruslju, kot tudi na
zaključnem svetovnem srečanju v Kirgistanu.
Na tem forumu je bila sprejeta deklaracija >>B.iškek
mountain platform« z usmeritvami za trajnostni
razvoj gora v enaindvajsetem stoletju. Predstavljal
je osnovo za resolucijo Združenih narodov o gorah,
ki je bila sprejeta v generalni skupščini Združenih
narodov, kjer je nastopila tudi Slovenija in bo v tem
primeru programe podprla že kot donatorka.
K prepoznavnosti v svetovnem merilu pa je poleg
programa pripomogel tudi simbol gora v slovenskem
grbu, ki ga nima nobena druga država.

4

AKTIVNOSTI OB
MEDNARODNEM LETU GORA
V SVETU IN EVROPI

V svetovnem in evropskem merilu so potekale številne
konference, ki so bile namenjene povezovanju
znanstvenikov, vlad in nevladnih organizacij. Vsi so si
prizadevali iskati usmeritve in skupne poti za delovanje.
Tisti, ki so jih iskali ciljno in poglobljeno, so jih tudi
našli . Odprle so se poti mednarodnim projektom in
programom, o katerih prej ni bilo moč niti razmišljati.
Po vseh gorstvih sveta je potekal svetovni raziskovalni
program (Mountain Watch: 2002), preko katerega so
bili opredeljeni vsi trendi in procesi gorskega sveta, ter
vsa tveganja in priložnosti. Odprle so se nove Univerze
in kulturne inštitucije v Aziji, poteka razvoj konzorcijev
za trajnostni razvoj južnoameriškega gorovja ...
V Evropi so bile dobro izrabljene izkušnje Alpske
konvencije, saj so močnejše države, kot so Nemčija
in Švica preko tehničnega sodelovanja pomagale
drugim gorstvom pri razvoju podobnih konvencij.

5

10 NAČEL ZA
REGIONALNO SODELOVANJE
IZ BERCHTESGADNA

V Nemčiji je potekalo veliko evropsko srečanje, kot
priprava na svetovno, v okviru katerega je bilo
oblikovanih deset priporočil za vlade, mednarodno
skupnost, privatni sektor, nevladne organizacije in
vse sodelujoče v gorskih območij.

l. Ohraniti kredibilno vlado
Osnovno odgovornost za zagotovitev trajnostnega in
uravnoteženega upravljanja z gorskimi sistemi na
državni ravni nosijo Vlade, saj so trajnostne politike
v državah osnova za kakršnokoli širšo regionalno
sodelovanje. Vzpostaviti morajo učinkovito pravno
in sistemsko podlago in nastopiti kot odgovorni
kreatorji.

2. Ohraniti regionalni vidik
Za deljenje prihodka in miren razvoj v gorskih regijah
je potrebno regionalno sodelovanje. Izkušnje, ki
izhajajo iz procesa Alpske konvencije, kažejo na to,
da regionalni procesi ali konvencije predstavljajo
najprimernejšo raven za planiranje in udejanjanje
razvoja in lahko predstavljajo najprimernejši okvir
za nižje ravni.

3. Enakopravnost in enakost
Pravično

regionalno sodelovanje naj vzpostavlja
enake možnosti za ohranitev obstoja Lokalnega
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prebivalstva, zmanjša tveganje za nesreče in vodi k
trajnostni rabi in varstvu naravnih virov. Pravičen
dostop do virov ohranja mir, moč pa kaže enakopravno sodelovanje obeh spolov in vseh manjšin.

4. Decentralizacija
Decentralizacija je spoznana kot bistvena, saj je
lokalna raven tista, kjer se politike odzivajo na
lokalne potrebe. Lokalne skupnosti lahko razvijajo
odgovornost in preglednost pri upravljanju gorskih
virov in povečujejo vključevanje prebivalcev.

6. Vključevanje lokalnih skupnosti in civilne
družbe
Za regionalno sodelovanje je pomembno vključevanje lokalne populacije in civilnih združenj, saj
naj bi bili vključeni od planov do izvedbe in
spremljanja stanja. Vključevanje zagotavlja trajnostno rabo na privatnih zemljiščih in zmanjša napetost
in konflikte.

7. Omrežja
Številna omre~ja, npr.: lastnikov zemljišč, raziskovalnih inštitucij, so pomembna za menjavo
izkušenj in informacij. Akademske in raziskovalne
inštitucije igrajo pri tem najpomembnejšo vlogo.

8. Inštitucije-deljenje znanja
Znanje je bistveno za razumevanje povezav med
procesi in za pravilne odločitve. Interdisciplinarni
pristopi in deljenje znanja so pomembna za konsenz
in razreševanje konfliktov. Gradnja inštitucij je
potrebna na vseh nivojih, vendar mora biti osnovana
tako na tradicionalnem znanju in praktičnih
izkušnjah, kot na znanju številnih disciplin.

9. Vzpodbujanje partnerstva
Potrebno je vzpodbujati nova partnerstva, ki
vključujejo vlade, navladne organizacije, privatni
sektor, lokalne vlade in prebivalstvo. Le tako je moč
zagotoviti pretok informacij in trajnostno sodelovanje, tudi na osnovi pogodb med območji v
gornjih tokovih rek in dolinskimi ter mejnimi
območji.
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10. Vzpodbude mednarodne skupnosti
Globalne konvencije, organizacije Združenih
narodov in mednarodne pogodbe in programi
predstavljajo dragoceno podlago, kot npr.: Konvencija o klimatskih spremembah, Konvencija o biološki
raznovrstnosti, o mokriščih, o migratornih vrstah.
Dolgoročna podpora mednarodne skupnosti in
vključevanje donatorjev pa bo pogosto potrebno za
vzpodbudo trajnostnemu razvoju.
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5. Postavljanje jasnih ciljev
Jasni cilji in pričakovanja ter merljivi kazalci, so
pogoj za uspeh regionalnega sodelovanja. Pravni
okviri so neuspešni, če jih ne spremljajo dobre
strategije in aktivno vključevanje javnosti.
Zaradi velikih razlik v socio-ekonomskih in
okoljskih pogojih, se cilji in prioritete po regijah
razlikujejo.

in prostoru

AKTIVNO TUDI PO KONCU
MEDNARODNEGA LETA GORA

Mednarodno leto gora 2002 naj 'bi po priporočilih
Združenih narodov začrtala dolgoročne aktivnosti.
Sodelovanje in ohranjanje zavesti o pomenu gorskih
ekosistemov in vzpodbujanje programov za trajnostni
razvoj, naj bi potekalo tudi v prihodnje. Tako je treba
v politike in programe ter zakonodajo vključiti vidik
gorskih ekosistemov, tako da bi gorska območja
dobila »svoj glas« in težo tudi v zakonodaji in
programih, kjer le redkeje najdejo svoje mesto. Za
mednarodni dan gora je razglašen 1l.december.
Ob teh aktivnostih so se po svetu razvili veliki
mednarodni projekti, pa tudi v Evropi se odpirajo
nove programske sheme, kjer je veliko možnosti tudi
za Slovenijo. Na vidiku so programi čezmejnega
sodelovanja, programi lnterreg, evropski raziskovalni
programi. Mednarodni okvirji so torej dovolj trdni,
da nudijo možnosti za dodelave konceptov trajno~
stnega razvoja ih njihovo praktično uresničevanje.
Gozdarski in drugi strokovnjaki so pomembno
prispevali k udejanjanju programa v Sloveniji in bodo
še naprej igrali pomembno vlogo pri trajnostnem
gospodarjenju v slovenskem alpskem in dinarskem
območju.

7
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Gozdarstvo v času in prostoru

Posvetovanje - Uvajanje strojne

sečnje

24. 10. 2002 je bilo v organizaciji Združerija za
gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije
posvetovanje na temo uvajanja strojne sečnje v
Sloveniji. Našteli smo 112 udeležencev iz vseh
organizacjj, ki pokrivajo gozdarstvo. Posvet sta s
pozdravnima govoroma otvorila g. Jože Sterle,
državni sekretar za gozdarstvo in mag. Milan
Trafela, predsednik upravnega odbora Združenja za
gozdarstvo. Temu je sledilo uvodno predavanje prof.
dr. Iztoka Winklerja, kije ugotovil, da posvetovanje,
glede na razmere v naši soseščini, komaj še prihaja
ob pravem času. Pri tem je poudaril, da s~ mora
slovenska gozdarska stroka uvajanja strojne ~:ečnje
lotiti načrtno in kritično brez vnaprejšnjega
odklanjanja ali navduševanja.
Sledile so predstavitve referatov, katerih
povzetke objavljamo v nadaljevanju .

1

TEHNOLOŠKE MOŽNOSTI
STROJNE SEČNJE
dr. Boštjan KOŠIR

V prvem delu prispevka avtor opredeljuje gozdarske
tehnologije in delovne metode. V nadaljevanju
opisuje tehnološke in tehnične možnosti uvajanja
strojne sečnje v Sloveniji. Ugotavlja, da med
različnimi tehnologijami ptihajata v poštev zlasti
sodobna tehnologija izdelave gozdnih lesnih
sortimentov v sečišču s stroji za sečnjo ter
tehnologija izdelave sortimentov na pomožnih
skladiščih ob kamionski cesti s stroji za izdelavo.
Avtor omenja tudi poglavitne dejavnike, ki vplivajo
na izbor strojev in predlaga nekatere splošne rešitve.

2

SESTOJNE IN TERENSKE
MOŽNOSTI ZA STROJNO
SEČNJO V SLOVENIJI
dr. Jane z KRČ

Prispevek predstavi novo orodje za analizo podatkov
gozdarskega informacijskega sistema z vidika
možnosti za uvajanje strojne sečnje lesa v Sloveniji.
Vplivni dejavniki na izbiro površin in gozdnih
sestojev obsegajo terenske in sestojne kazalce s
katerimi po gozdnogospodarskih območjih analiziramo površino in možni posek lesa. Kriterije za
izbor površin lahko poljubno spreminjamo in se s
tem prilagajamo zahtevam poljubno izbranih
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v Sloveniji

tehnologij dela v gozdu. Izdelali smo računalniški
program, ki pripravi prostorsko predstavitev
izbranih površin v obliki identifikacije centroidov
odsekov, kar omogoča številne prostorske analize.
Z vidika priprave in izvedbe del v gozdni proizvodnji predstavlja orodje novo razsežnost v
funkcionalni klasifikaciji gozdov.

3

NEKATERE PREDHODNE
GOZDNOGOJITVENE
USMERITVE PRI UVAJANJU
STROJNE SEČNJE V SLOVENUI
dr. Jurij DIACI, Bogdan MAGAJNA

Prispevek podaja predhodne gozdnogojitvene
usmeritve za uvajanje strojne sečnje v Sloveniji.
Usmeritve so rezultat ogledov sečišč strojne sečnje
na Ravniku, Žekancu in Strojniku, meritev sončnega
sevanja v klasično in strojno redčenih drogovnjakih
rdečega bora v Žekancu, simuliranja sečnje s strojem
za sečnjo petih različnih dosegov žerjava, študija
literature in posvetovanja s strokovnjaki. Avtorja
opoza.Jjata na bistveno manjši indeks listne površine
v strojno redčenem sestoju in na možne posledice
glede priraščanja. U gotavljata, da je poleg jakosti
ukrepanja gostota pomožnih prometnic najpomembnejši objektivni dejavnik, katerega vpliv na
sestojne kazalce bo potrebno raziskati pri uvajanju
te tehnologije. Predlagata celovito obravnavo strojne
sečnje v okviru gozdarskega načrtovanja, kjer je
mogoče jasno razmejiti ptimerne, pogojno primerne
in neprimerne sestojne in rastiščne razmere oz. stroje
za sečnjo.

4

STROJNA SEČNJA V OKVIRIH
GOZDARSKIH PREDPISOV
Tomaž HROVAT

Uvajanje nove tehnologije mora imeti tudi ustrezno
pravno pokritje. V prispevku so analizirani
gozdarski predpisi, ki jih je pri uvajanju strojne
sečnje potrebno upoštevati. Analizirane so ovire in
podani predlogi korekcij teh predpisov. Pogoj za
pripravo ustreznih predpisov pa je strokovna ocena
dopustnosti in omejitev pri strojni sečnji v
slovensbh gozdovih, ki jo mora doreči gozdarska
stroka.
GozdV 61 (2003) 1
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ERGONOMSKI VIDIKI
STROJNE SEČNJE
dr. Marjan LIPOGLAVŠEK

Zaradi spremenjenih obremenitev strojnikov pri
sečnji in spravilu s stroji so ergonomske zahteve za
oblikovanje delovnih sredstev in dela drugačne. Med
obremenitvami strojnikov prevladujejo duševne
obremenive, od fizičnih so ostale samo še statične
zaradi celodnevne ga sedenja. V kabinah je mogoče
uravnavati ropot, tresenje, klimo, vidljivost, osvetlitev
pod znosne, zdravju neškodljive meje. Zaradi novih
obolenj, ki jih povzročajo ponavljajoči se gibi, je
treba oblikovati nova vodila strojev, pretežno za prste
rok. Računalniki prevzemajo le primeren del
duševnih funkcij strojnikov.

6

VPLIV STROJNE SEČNJE
NA SESTOJ IN TLA
dr. Boštjan KOŠIR

Članek se ukvarja najprej z vrstami gozdnih

prometnic na splošno in nato glede na tehnologijo
pridobivanja lesa. Predstavljeno je nekaj modelov
strojne sečnje v povezavi z gostotami prometnic.
Predstavljeni so nekateri dosedanji rezultati študij
strojne sečnje pri nas. Podan je pregled deležev
poškodovanega drevja pri dosedanjih tehnologijah
v primerjavi s strojno sečnjo.

7

ANALIZA POGLEDOV STROKE
DO UVAJANJA STROJNE SEČNJE
V SLOVENIJI
Jurij BEGUŠ spec.

Uvajanje novosti vedno spremlja večji ali manjši
odpor, ki ga lahko rešujemo le z dialogom. Eden
od načinov, kako preseči emocionalna obarvane
reakcije, so metode participacije. Z njimi smo pri
ugotavljanju odnosa stroke do uvajanja strojne
sečnje želeli spoznati razmišljanja gozdarskih
strokovnjakov ter poiskati rešitve, ki naj bi služile
stroki kot vodilo pri nadaljnjem ukrepanju.
Določanje območij, primernih za strojno sečnjo v
Sloveniji, izobraževanje, uporaba primernih strojev
in ustrezne tehnike dela ter preveritev zakonodaje
so glavnj poudarki, ki so jih gozdarski strokovnjaki
določili na delavnici o strojni sečnji, ki jo je
organiziral Zavod za gozdove Slovenije.
GozdV 61 (2003) 1
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RAZPRAVA

Predstavitvi referatov je sledila razprava. Med
razpravo je dr. Darij Krajčič predstavil okvirne
stroške pridobivanja in spravila lesa s strojno sečnjo
in jih primerjal s stroški pridobivanja in spravila
lesa na klasičen način. Ugotovil je, da pri slabi
organizaciji dela in nizki koncentraciji poseka,
strojna sečnja ne zagotavlja prihrankov, medtem ko
je pri višjih koncentracijah in dobri organizaciji
prihranek lahko znaten.
Mag. Boris Papac je na kratko povzel rezultate
ankete Inovativnost in podjetništvo v slovenskem
gozdarstvu, ki sta jo v okviru projekta Innoforce
izvedla z mag. Milanom Šinkom. Anketa je bila
izvedena med gozdarskimi izvajalskimi družbami s
koncesijo in podjetji, ki nimajo koncesije za izvajanje
del v državnih gozdovih. Odgovori v anketi odražajo
pogled izvajalskih podjetij na uvajanje strojne sečnje
in na glavne probleme, ki se s z uvajanjem le-te
pojavljajo. Rezultati ankete kažejo, da so s
problematiko uvajanja strojne sečnje pri nas, in s
samo tehnologijo p1idobivanja lesa s strojno sečnjo
bolje seznajena izvajalska podjetja, ki imajo
koncesijo za izvajanje del v državnih gozdovih.
V drugem delu posvetovanja srno nadaljevali delo
v obliki delavnice v štirih skupinah, ki srno jih oblikovali
na podlagi teritorialne pripadnosti udeležencev.
Rezultate delavnice so moderatorji (Franci Furlan spec.,
Jurij Beguš spec., dr. Boštjan Košir in Mitja Jandl)
predstavili na plenamem delu posveta.

9

ZAKLJUČKI IN PREDLOGI
POSVETOVANJA

Ugotovitve lahko strnemo v nekaj ključnih točk:
• Zakonodaja strojne sečnje ne prepoveduje, jo
ma marsikje otežkoča. Udeleženci posveta pozivajo
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,
da ponovno prouči zahteve s področja gozdnega
reda. Problematiko gozdnega reda je načel že posvet
na to temo pred leti, vendar zakonodajalec na tem
področju ni storil ničesar.
• Kazalo bi zmanjšati togost odkazila znotraj
odseka v smislu odstopanj od predpisanega
največjega dovoljenega poseka.
• Pred izvajanjem strojne sečnje je potrebna
temeljita priprava dela.
• Nadaljevati je potrebno z raziskavami na tem
področju s poudarkom na ekonomiki proizvodnje.
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Udeleženci pozivajo Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano, da podpre raziskovalne
projekte s tega področja, ki jih že financira
gospodarstvo (Združenje za gozdarstvo pri GZS).
• Potrebno je intenzivno delo z negozdarsko
javnostjo, zlasti mestno. Udeleženci posveta pri tem
zlasti računajo na Zavod za gozdove Slovenije.
• Udeleženci posveta naprošajo Terminološko
komisijo (vodja prof. dr. Marjan Lipoglavšek), da
opredeli terminologijo s področja strojne sečnje.
• Udeleženci posveta pozivajo vse nosilce
predmetov na vseh stopnjah formalnega izobraževanja, da preverijo, ali njihovi predmeti v
zadostni meri obravnavajo tudi strojno sečnjo.
• Udleženci posveta naprošajo delovno skupino
v sestavi dr. Boštjan Košir, Franci Furlan spec. in
Jurij Beguš spec., da pripravi program enodnevnih
seminarjev s področja strojne sečnje. S temi
seminarji bi slovenske gozdarske strokovnjake
seznanili z osnovami problematike strojne sečnje.
Ob posvetu je Združenje za gozdarstvo izdalo
tudi zbornik, ki ga je prejel vsak udeleženec pred
začetkom posveta.

in prostoru

Gre za prvi poskus organiziranega soočanja
slovenske strokovne javnosti z v svetu že uveljavljenimi tehnologijami. Na posvetu smo želeli na
podlagi predstavljenih referatov in razprave
oblikovati zaključke, ki bi preprečili stihijsko
uvajanje za nas novih tehnologij. Strojna sečnja
zanesljivo postavlja vrsto vprašanj in je za slovenske
gozdarje pravi strokovni izziv. Samo upamo lahko,
da posvet ni zadnji dogodek s to problematiko in
da bodo ljudje in organizacije, ki so jim udeleženci
posveta naložili nekatere naloge, svojo (moralno)
dolžnost tudi opravili.
Na koncu je mag. Emilijan Trafe1a navzoče
seznanil, da je mesto sekretarja združenja za
gozdarstvo prevzel Franci Furlan spec., prejšnjemu
sekretarju dr. Dariju Kraj či ču pa se je za dosedanje
delo zahvalil. Vodja posveta se je vsem udeležencem zahvalil za obisk in izrazil upanje, da se
bomo na podobnih dogodkih še srečali.
Dr. Darij KRAJČIČ,
vodja posveta
Jože PRIMOŽIČ,
tehniški sodelavec

Odkazilo žledoloma pri -15 stopinjah, Boris Čresnar
32

GozdV 61 (2003) 1

Gozdarstvo v

času

in prostoru
------~------~~~~~

Gozdarska odprava v severni deževni gozd in borealni hladnejši
gozd v delu ZDA in Kanade
UVOD
Spominjam se, ko so naši ljudje z občudovanjem
poslušali zgodbe o dobrem zaslužku naših drvarjev
in lovcev na kožuharje v prostranih kanadskih
gozdovih. Iz Britanske Kolumbije smo dobivali
seme duglazije, Abies grandis, pa tudi Picea
pungens in še druge. Mladim gozdarskim strokovnjakom so ponujali dobre plače in helikopter.
19. avgusta smo skupina 10 gozdarjev, zdravnice,
sociologinje in ekonornistke, pod vodstvom mag.
Milana Šinka, preleteti zaledenele Gronlandijo in
prispeli do Seattla v ZDA v državi Washington. Cilj
odprave je bil spoznati severni zmerni deževni gozd
(ne tropskega) in zanimive nacionalne parke v
osrčju Rocky Montains z lokalnimi hladnejšimi
gozdovi. Oboji spadajo med najpomembnejše
ekosisteme na Zemlji. Iz Seattla je bil viden
zasneženi vrh Mount Rainier. S kombiji smo se
odpeljali na pacifiško stran države Washington, od
tam pa v kanadski zvezni državi British Columbia
in Alberta. V Kanadi z neskončnimi gozdovi (50
% površine) smo spoznali nasprotja in omejitve
gospodarjenja, ki je še nedavno temeljiJo le na
ekonomskih osnovah. Veliko okoljevarstvenih
nevladnih organizacij bdi nad početjem gozdarskih
trustov in varstvom divjih živali. >>Forest industry«
- od vzgoje sadik, sečnje do končnega izdelka
stavbnega lesa -je način gospodarjenja v Severni
Ameriki. Odnos med državo in njimi temelji na
zakupih, licencah, komerciali itn. Gozdovi, v
katerih so nacionalni ali provincijski parki, skupaj
z neštetimi fjordi, jezeri, rekami in ledeniki, dajejo
osnovo za močno svetovno ekoturistično industrijo.

Mount Saint Helen -V državi Washington nas
je zanimal vulkan Mount Saint Helen, ki je 27. 3.
1980 ponovno izbruhnil z močjo za 40.000 Hirošim
in je z magnitudo 5 povzročil najvišji svetovni
zemeljski plaz. Izbruh ognja z vročim vetrom
plinov, s paro, skalami in blatom v dolini reke Toutle
River je uničil 60.000 ha gozdov, 57 življenj,
prometna vozila, 1.045 krn cest, t9 mostov in 25,8
krn železnice.
Da bi obvarovali les (vsa drevesa so ležala v eni
smeri) pred insekti in boleznijo, je 1.000 ljudi in
600 tovornjakov v višku sezone vsak dan odpreGozdV 61 (2003) 1

mljalo les. Zaradi prahu in pepela je za ljudi skrbel
nacionalni Institut za varnost in zdravje pri delu.
Do novembra 1982 je bila glavna faza končana.
Rezultat: 850 milj. boaard feet lesa je bilo rešeno,
dovolj za 85.000 trisobnih domov.
Naravno okrevanje se je pokazalo že v prvem
mesecu po erupciji, ko so preživeli koreninski
sistemi Pteridium aquilinum vzbrsteh skozi 15 cm
64 % silikatnega pepela. Čez eno leto sta pognala
še Epilobium angustifoliwn, Senecio, pozneje pa
vse več še drugih vrst.
Družba Wayerheuser, ki je ena največjih
severnoameriških gozdnih proizvajalcev s 600.000
ha v Washingtonu, v drugih delih države pa še z
2,400.000 ha, je s svojim strokovno-znanstvenim
timom uredila poskusne ploskve in določila vrste
in način pogozdovanja. Leta 1987 so 18. 000 ha
posadili z 18,4 milij. sadik avtohtonih drevesnih
vrst: Abires procera, Pseudosthuga duglasii, »lodge
pole« (bor) in črne vrste severnoameriškega topola.
Sedaj so sestoji visoki 20 rn.
Od prvega interpretativnega centra do drugega
vodi lepa cesta proti grebenu, kjer je gozdni učni
center za obiskovalce in razgledna učna pot s
pogledom na vulkanski vrh in posledice izbruha.
Videli smo ležeča glavna debla, vmes so bile skale
»bombe« in ostanek gozda, ki je bil v zavetju, pa
ostanke blata, skrepenele Jave itn.

Nacionalni park Olympia - Obrnili smo se
proti velikemu polotoku z Olimpijskim gorstvom z
zasneženim glavnim vrhom prek mesta Aberdeena
in Hoquiama do jezera Quinault ob vznožju
nacionalnega parka Olympia. Le-ta zajema
precejšen del polotoka, vse od oceana do mesteca
Queets, ki leži blizu 95-km obalne črte neskončnega
· oceana in reke istega imena v indijanskem rezervatu
Quinault, ki pa ne daje takega vtisa. Aboridžini so
se tod naselili pred 1.000 Jeti, preden so prišli
osvajalci.
Tam smo se srečali s pravim obalnim deževnim
zmernim gozdom, ki pa se razprostira tudi po rečnih
dolinah navzgor. V tistih predelih je mnogo dežja,
temperature so zmerne in poleti je veliko megle.
Dominantno drevo je Picea sitkensis, na nižjih
vzpetinah pa rastejo tudi drevesa Thuja plicata, ki
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PRVOTNI LJUDJE - Ženski na obali -obleka, košara, vse kar imajo je iz cedrovega lubja. Morsko hrano in morsko
rastlinje so prvenstveno zbirale ženske. Posnetek iz leta 1914

so drevo življenja za preživetje obalnih Indijancev.
Nad dolinama rasteta Abies grandis in Tsuga
heterophylla, ki je državno drevo države Washington. Bili smo v eni izmed dolin, kjer je subalpska
cona, kjer poleg drugih vrst raste tudi koničasta A.
Lasžocarpa.
Ob obalni cesti smo se ustavili v gozdnem
rezervatu na učni poti. Picea sitkeusis raste v zelo
vlažnem gozdu. Z vej so visele koprene enega od
250 vrst mahu, ki so bile dolge tudi 1,5 ro. Vlaga je
bila v zraku, na mahovnih tleh, vsepovsod.
Na isti obalni cesti smo se po potki skozi gozd
sitke spustili po 10 m visokem obrežju oceana, Iqer
se od pamtiveka nič ni spremenilo. Bilo je mirno
in do 100 m dolgi, skoraj mirni valovi so valovali z
več kot 1OO m širokim pasom obalnega peska, na
katerem so narazen ležale nekaj metrov dolge alge
kot zelene vrvi.
Kamor je seglo oko, smo lahko občudovab
velike, tudi 10 m visoko nagrmadene skladovnice
gladkih hlodov ob samem robu obale . Veljka
drevesa so po raznih vodotokih in rečnih robovih
znesena v ocean. Drevesa morje meče in valja po
pesku in skalah in nazaj. Veje so odstranjene, debla
pa gladka zaradi valov. Končno jih velika nevihta
34

dvigne na obalo, kjer se pridružijo drugim hladom,
ki pa jih nihče ne izkorišča.
Po 101 cesti smo obkroži1i nacionalni park
Olympia in se pripeljali do Port Angelesa. Pred
odhodom na trajekt smo se zapeljali še v gorski
predel Huniane Ridge in si ogledali gorski iglast
gozd z varovanimi gorskimi travniki do razgledišča
s pogledi na zasnežene vrhove Olympie in megleni
ocean .

Victoria - Iz Port Angelesa iz ZDA smo s
trajektom prispeli v Victorio, glavno mesto
Britanske Kolumbije. Leži na otoku Vancouvru, ki
spada pod Kanado; občudovali smo mogočno
stavbo parlamenta in kraljevski muzej v bližini
pristanišča. Pii 30 oc smo se med množico tmistov
sprehodili po zaokroženi Cookovi poučni pristaniški poti. Je bolj po angleško dostojanstveno in
urnitjeno mesto, hortikulturno- parkovno izredno
urejeno.
Kanada- Je druga največja država na svetu z
9,970.610 km 2 in ima samo 30 milijonov prebivalcev. Je dežela preseljevanja, s prvotnima
narodoma oziroma plemeni Indijancev in Eskimov,
GozdV 61 (2003) 1

ki so šele leta 1985 dobili samoupravo. Od leta 1982
je postala z 11 provincijskimi enotami samostojna
zvezna država.
Gozdovi pokrivajo 112 površine in je največja
proizvajalka lesa na svetu . Raznoliko rudno
bogastvo je omogočilo razvoj mnogoštevilnih
industrijskih panog. Pomembna je zaradi kožuhrujev, pridobivanja zlata, naftnih polj, obilje voda
za hidroelektrarne omogoča tudi dobro razvito
ribištvo. Delež kmetijstva znaša 3 %, industrije 27
%, storilnih dejavnosti pa 78 %. DDP je 20.000
USA $. Dolgim mrzlim zimam z zaledenelimi
vrhovi, posebno v Rocky Montains in višjem
Obalnem gorovju, je pravo nasprotje obala Pacifika
z otoki, kjer je zaradi toplega toka milejše podnebje .
Po programu sta nam 23 . avgusta na ministrstvu
za gozdarstvo Mark Hubert in Jim Gowniluk
predstavila pregled gozdarstva in splošne politike
v Britanski Kolumbiji. Britanska Kolumbija
obsega 948.000 km 2 in ima 3,5 milijona prebivalcev
ter je tretja največja zvezna država. Na vzhodu je
del Skalnega gorovja, na zahodu Tihomorska obala
z verigo obalnega gorovja, vmes pa višavje z okoli
1.000 m nadmorske višine. 8.000 km transkanadske

VANCOUVER ISLAND - Gozd duglazije, cedre in sitke, star preko 800 let sega 100 m višje od obiskovalcev tega
parka

čudovitega
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ceste se iz Newfoundlanda z enim krakom konča v
mestu Vancouver. Britanska Kolumbija je središče
lesnega gospodarstva v Kanadi. Ima 587.000 km 2
gozdov ali 62 %, od tega 230.000 km 2 gospodarskega gozda ali 39 %. 100.000 km 2 je zaščitenih
površin z velikim bogastvom habitatov rastlin in
živali. V svetovnem merilu ima več kot 50%
kamnitih ovc, planinskih koz, več kot C medveda
grizlija in planinskega orla. 7.000 km dolga
pacifiška obala je izredno razjedena s fjordi, otoki
in rečnimi ustji . 50 kg težki pacifiški lososi
(Oncorhynchos nerca) se drstijo v rokavih reke
Fraser in drugih rečnih tokovih in jezerih, ki jih je
okoli 20.000 km 2 .
Gozdarstvo je razdeljeno na 6 regij in 40
distriktov. Gozdarska služba ima 13 oddelkov
servisov. Končni izvrševalci so vključno regijski
in distriktni uradi, glede lesnih posekov, raznih
pogodb je kontaktni urad za prošnje, pritožbe itn.,
vse s pravili (Forest Act) gozdarskega zakona.
4.500 je zaposlenih v javni gozdarski službi, ki
so zadolženi za načrtovanje in okoljevarstvo.
Operativne izvedbene načrte izdelujejo podjetja
sama, za izdelavo jn postopek je čas 2 leti . V si
načrti morajo biti javno razgrnjeni. Načrtovana
obhodnja je 80- 120 let. Obnova je umetna, toda
po letu 1970 se le veča delež naravne obnove.
Odkazilo je v glavnem samo označitev meje
gol oseka.
Biogeopodnebna klasifikacija ekosistema
Britanske Kolumbije je hierarhični sistem, ki ima
14 zon po dominantnih vrstah dreves, ki so
razdeljene na 14 subzone in podsisteme. Vseh je
600 vrst. Britanska Kolumbija izboljšuje soodvisnost ekosistema in človeške družbe s prvotnimi
narodi, Indijanci.

Upravljanje trajnostnega gozda
v Britanski Kolumbiji
Leta 1865 je kronska kolonija Britanska Kolumbija
omogočila pravico za pridobivanje lesa na javnem
ozemlju. Po letu 1871, ko se je Britanska Kolumbija
priključila Kanadski zvezni državi, je bilo izdanih
več zakonov za sečnjo. Leta 1912 je prvič uvedla
licence, l. 1918 popis zalog, l. 1942 načelo
gospodarjenja in leta 1991 je bila ustanovljena
gozdarska zveza >>Bodočnost naših gozdov«, ki je
podprla načela za trajno gozdarstvo. Leta 1995 je
izšel najnovejši celoviti zakon, ki je ekosistemsko
naravnan in z gozdarsko prakso usklajen za vse
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glavne vrednote razvojne funkcije gozdov. Era
neskončnih golosečenj je končana in so zdaj
prepovedane. V južnem delu Britanske Kolumbije
je dovoljenih 60 ha, na severu pa 40 ha golosečenj,
toda s pogoji in omejitvami. Vlada je varovane
površine povečala od nekdanjih 6 %, na sedaj 12 %
varovanih površin. Le-te vključujejo 47.000 krn 2 ali
8 % vseh gozdov, ki so velike ekološke vrednosti,
kjer upoštevajo tudi želje in potrebe lokalnih
skupnosti ter interesnih skupin, npr. prvotnih
narodov. Sečnja je prepovedana v strminah,
nestabilnih mestih ob obrežju vodnih tokov, jezer,
mokrišč. Ekološke niše za posebne habitate za divje
živa]j in rastline so: okoli brlogov medvedov,
gnezdišč orlov, rečnih ustij za drstišča in kjer se
ocean stika s kopnim, vetrne lege. Urejeni so
posebni estetski predeli, prostori za rekreacijo in
turizem, objekti kulturne dediščine in posebnih
znamenj prvotnih ljudstev, skupine statih dreves itn.
Na obiskanih sečiščih smo videli, da prebivalci
zakon upoštevajo, kajti kazni so visoke: do 1 milij.
dolarjev in izguba licence. Inšpektorji in razne
nevladne okoljevarstvene in državne patrole budno
opazujejo početje lesno- gozdarskih podjetij.
Lastništvo: 94 % gozdov je provincijskih, 5 %
zasebnih in 1 % je državnih gozdov. 95 % gozdov
je v javni lasti, ki jih prek licenc dodeljujejo
gozdarskim podjetjem, ki vladi plačujejo rento in
davek od prodaje lesa. Podjetja pa v skladu z
zakonom in dovoljenjem poskrbijo za sečnjo.
Gozdarski sektor daje 50 % provincijskega davka
in še 15 % od raznih drugih del, katerih del se vrača
za izobraževanje kadrov, izboljšanje gozdarske
infrastrukture itn.

Otok Vancouver z 32.000 km 2 je največji otok
na pacifiški obali Severne Amerike in ima prek
2.100 m visoke gore. Na poti za Na.naimo smo se
ustavili v Mac Milan, kjer je 135 ha provincijskega
parka z gigantskimi drevesi, imenovanimi Chathedral Grove. Sestavljajo ga Pseudotsuga menzienssi;
drevesa so stara čez 800 let, Abies Grandis, z višino
65 m, Thuja plicata, Tsuga Heterophylla in do 30
m visok Acer macrophyllum, kot sestavine
deževnega gozda.
Isti dan, 24. avgusta, smo prispeli v znamenito
mestece Tofino, ki je obdano z oceanom in fjordi
in ki je od leta 1995 interpretativni center družbe
Long Beach Model Forest (LMBFS), ki je eden
izmed 11 gozdnih modelov Kanade in edini v
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Britanski Kolumbiji, ki predstavlja zmerni deževni
gozd. LMBFS deluje na zahodni strani otoka
Vancouver na območju Clayoquot Sounda in v delu
nacionalnega parka Rim. Družbo sestavlja 14
direktorjev - predstavnikov vlade, komune,
mladine, Indijancev, gozdne industrije itn. Družba
si prizadeva razvijati vse iniciative, programe,
ljudem želi dati možnost za sodelovanje za trajnejši
kakovostnejši razvoj deževnega gozda, ki je tam še
najbolj ohranjen. Center Tofino organizira predavanja, učne kampe v naravi, sponzorira raziskovanja gozdnih in rečnih ekosistemov. Izkušenost
staroselcev Indijancev povezujejo z novimi znanji
v razne dejavnosti. Prvotnih 14 domorodnih plemen
predstavljajo sedaj Indijanci Nun-Chat-Nult, katerih
duhovno kulturno izročilo je ozko povezano s
preživljanjem v deževnem gozdu.
Deževni gozdovi tvorijo eno od najbolj kompleksnih in dinamičnih sistemov na Zemlji, ki
združujejo kopno, sladke vode, rečna ustja in
morske (oceanske) sisteme. Kot specifičen prostor
je sedaj zmanjšan in na svetu.pok.liva samo 30 milij.
ha ali 1 tisočinko zemeljske površine; v Britanski
Kolumbiji je 400 .000 ha. V majhnem, dobro
opremljenem centru v Tofinu nam je biologinja
povedala, kako so se Indijanci l.l993 uprli skupaj z
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drugimi prebivalci, ko je ameriško podjetje hotelo
v pasu Tofina posekati nekaj 10.000 ha starega
gozda. To je bila največja nepokorščina v Kanadi,
ko so zaprli 800 ljudi. Iz tega dejanja je nastala za
LBMF nova iniciativa. S podpisom glavne starešine
Indijancev in vlado so postali enakopravni ter dobili
polnopraven status pri odločanju za programe in
potrebne presoje pri ukrepih tudi za deževni gozd.
Sedaj dajejo podporo Indijancem, ki so za začetek
odkupili 5.000 ha tega gozda. Podporo dobivajo
tudi od okoljevarstvenih organizacij in daje jim jo
tudi M. Millan Blocdel Forest industry s sodelovanjem pri gozdarskih delih.
Znanstveniki pripravljajo ekspertize, starejši
Indijanci pa z mladimi oživljajo stara znanja o
ribištvu, spoznavanju kitov, zelišč in izdelovanju
kanujev, totemov, znanja o rezbarjenju itn : Eden od
pomembnih projektov je mlade Indijance naučiti
osnovati učne poti deževnega gozda in preparirati
skorjo Thuje Plicata kot nekoč za izdelovanje
oblačil, pokrival in obutve. Včasih so prosili ta
drevesa za posek, molili pred lovom na kite. Dele
drevesa (popke, korenine, vejice) so uporabljali za
zdravljenje, mladi poganjki pa so hrana za lose. Za
Aboridžine so skoraj neskončno uporabni. LBMFS
je odprt za vse ljudi.
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Z dežniki in pri temperaturi 17 - 18 oc sta se
izmenjevala sonce in rosenje, ko smo se odpravili
k megleni obali mimo turistično ribiške luke Tofino,
odkoder je dober lov na lase in primeren kraj za
opazovanje kitov. V deževnem gozdu so dominantna drevesa tuje in sitke, ki so goste, visoke
debele rasti, rastejo pa na debelem sloju humusa s
posameznimi zrušenimi drevesi zaradi močnih
oceanskih vetrov. Na takih drevesih in krpasto
osvet1jenih mestih zrastejo mladice. V se je gosto
prepreženo z vlažnim maham na krošnjah in tleh z
veliko senčnostjo, kar je pogoj za omenjeni drevesni
vrsti, ki lahko dosežeta višino več kot 70 m in 500
let starosti. Pseudotsuga memziensil ne potrebuje
globoke sence. Po gozdni učni poti nas je popeljal
manager nacionalnega parka Rim.
25. avgusta nas je na koncu 40 km dolgega fjorda
v Port Albermi sprejel Neil Malkon, predstavnik Mac
Millan Bloedel's Albermi Forest, ki je največje
podjetje na otoku Vancouvru. S pridobitvijo
okoljskega standarda 1401 izboljšuje tudi druge
standarde . V 12-članski upravi so zastopani tudi
Indijanci. Stalno informira, sodeluje s komune in je
donator delov gozdnih površin za nacionalni park Rim
obalnega deževnega gozda. Ob samem fjordu je bilo
leta 1898 ustanovljeno in l. 1993 posodobljeno lesno
industrijsko podjetje s 400 delavci in 50 administrativnim strokovnim osebjem. Nadan izdelajo 3.200
m 3 stavbnega lesa; od tega je vrste Tsuga heterophyllo
80 % in vrste Pseudotsuga menzienssi 20 %. Nad Port
Albermi smo si v gorskih gozdovih ogledali način
gospodmjenja. Velike površine enodobnih sestoj ev so
posledične, preden je izšel novejši zakon o gozdovih
v letu 1995. Sedaj smo videli, da se med manjšimi
golosečnjami prepletajo otoki neposekanega gozda,
zaradi raznih vrst ekoloških niš kot so omejitve v
zakonu predvidene.
Nad strmim gozdom je stolpna žičnica vlačila
les. Ob poti nam je gozdni nadzornik pokazal sedaj
posajene avtohtone drevesne vrste med meter
visokim borovničevjem na globokih tleh. Zakon
določa, da še preden se začno sosednjo parcelo
sekati, mora biti sečišče že pogozdeno. Ob poti, 30
m od nas, je obiral borovnice črn medved, ne meneč
se za nas.
Odprernljeni les iz glavnega skladišča odpremijo
v sam zaliv, od koder ga s potisnimi ladjicami
splavijo do tovarne.
V novejšem času, ko so golosečnje nep1imerne
in hočejo zadržati elemente sestaja starih dreves,
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zadrže 80- 100 ali 120 dreves, in to enakomerno
ali pa v skupinah. Po naše bi to bile neke vrste
zastorne sečnje.
Iz mesta Nanaimo smo se s trajektom pripeljali
v mesto Vancouver, ki je poslovno svetovljansko,
z načrtno oblikovanim centrom, z razgibano obalo
in slikovito del to reke Fraser. Na obrežnem območju
so pretežno nizko grajene lesene stavbe, ki se
skrivajo v obilnem zelenju. Nedaleč je 200m dolg
viseči most nad kanjonom v parku Capilano. Pred
mostom je v majhnem paviljonu poučna zbirka
raznih presekov lesa glavnih vrst deževnega gozda,
na drugi strani pa je naravni park s pojasnili o
gozdu. Vlada prava turistična gneča.
Univerzitetni raziskovalni gozd Malcom
Knapp, ki je poleg vancouvrskega naselja Maple
Ridge, uporabljajo za vse vidike gozdarske
znanosti. Predel je značilen za nižino, hribe in jezera
s skalnimi deli. Tod na 5.000 ha rastejo predstavniki
zmernega deževnega gozda. Inženirka Susan Leech
nas je vodila skozi sestoje, ki imajo tudi po 1.000
m3 in več na ha. Vzdržujejo se sami. Letni posek
znaša 14.000 m 3• Prav tedaj so prvič opravljali
sečnjo »komisijskega lesa«. · To je nekakšno
redčenje, ko podirajo drevesa, primerna za gradbeni
les, ki je dobro plačan, kajti v Kanadi prevladujejo
200 let stari sestoji in mladi sestoji, srednjih
drogovnjakov pa ni. Okoliškim prebivalcem služi
gozd za rekreacijo, urbanisti pa načrtujejo, da bi ga
pozidali s 10.000 hišami . Novi priseljenci v
najnižjem delu pa bi radi razširili že obstoječe
plantaže jagodičevja. Vodja enote upa, da bodo
uspeli gozd zadržati.
Mont Seymour je provincijski park nad Vancouvrom z vrhom 1.453 m, kjer je pomembno
smučišče s pohodnimi potmi. Osnovanje bill. 1936
in na 3.508 ha je mnogo divjadi, zato smo opazili
mnogo opozoril in časovne omejitve gibanja.
Proti vzhodu prek mesta Home do provincijskega Manning parka s pestrim gozdom ,
divjadjo in slojevito soteska smo se obrnili proti
severu in ptispeli v najtoplejše kraje v Kanadi, v
dolino Okanagan s stepsko rjava travo in Pinus
ponderoso pokritimi griči ter z zelo majhno puščavo
z nizko agavo. Od Pentictona, Kelowna in Vernona
se vleče več kot 150 km dolgo jezero. Ob umetnem
namakanju plidelujejo povrtnine, sadje in grozdje.
Nad dolino so stepski pašniki za ovce, koze, konje.
Objezerski turizem je zelo razvit Tod živi tudi nekaj
Slovencev, priseljenih jz hladnejših krajev.
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Kamion s 60 m) lesa pelje na lesnoindustrijsko podjetje družine Dunkley

Po transkanadski cesti čez nacionalni park
Revelstoke in Rogers pasa (na 1.321 m), obdan s
prek 3.300 m ledeniškimi vrhovi, in čez reko
Columbia smo dospeli v osrčje Skalnega gorovja z
nacionalnimi parki Yoho in Kootenay, ki sta še v
Britanski Kolumbiji, Banff in Jasper kot najbolj
zanimiva pa sta že v zvezni državi Alberta. V
nacionalnem parku Yoho je po lepoti znamenito
jezero Emerald Lake na višini 1.302 m, obdano z
vencem gozdov, in Mount Wapta z 2.778 m. Nad
rečno gozdnato dolino iz ledenika pada največji
slap, 254 m visoki Takakkamo. S poltovornim
vozilom nadzira park rangerka. Na poti za Banff
ob reki Bow s temnimi borealnimi gozdovi in
ledeniškimi vršaci, ki so visoki več kot 3.000 m, se
neprestano trgajo megle in oblaki ter večkrat rosi
ali sneži . Znamenita ledeniška promenadaje dolga
90 km. Ob cesti so se pasli veliki losi.
Banff je najsevernejši kanadski narodni park
že od leta 1885, ko so tam odkrili tople vrelce.
Louisino jezero, Johnstonova soteska, razviti zimski
športi, vključno z nevarnim medvedom grizlijem,
je tod zelo razvita ekoturistična industrija.
Proti severozahodu, ko se cesta prevesi v bližini
3.747 m visoke Columbie, se začenja park Jasper z
10.800 km 2 površine.
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Ob cesti, ki se tam znatno dvigne nad 1.600 m
višine, se razprostira na 320 km 2 in 300m globine
ledenik Artabasca. Tam je tudi ledeniški center z
muzejem, kjer so razstavljene vkopane zemljanke,
bivališča Indijancev v mrzlih predelih, primeri
prvih alpinistov, šotor znamenite raziskovalke
Charlote itn. Od tod vozijo vozila z visokimi kolesi
na ledenik.
V eni od stranskih dolin je v globokem kanjonu
23 km dolgo Maligno jezero. Med kanjonom in
Malignim jezerom je Medicinsko jezero, ker so
nihanje vode v jezeru šteli za zdravilno. Parkovna
cesta ledenih polj je ena od svetovno največjih
gorskih AC za vetigo ledenikov, ki pokrivajo Skalno
gorovje.
V naravnem parku je na transkanadski cesti
poskrbljeno za varen prehod živali s podhodi. V
zanimivih, dostopnih delih parka na alternativnih
cestah pa je prepoved za obiskovalce od l.IIL do
25.VI. in vsak dan od 18" do 911 dopoldne, kjer pa
so nadhodi namenjeni samo za živali: volkove,
medvede in panterje.
Iz mesta Jasper smo kmalu prestopili mejo v
Alberti in ob Mount Robsonu, ki je s 3.954 m
najvišji vrh v Skalnem gorovju, in ob reki Fraser
navzgor prišli 2. septembra v mesto Prince George.
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V letu 1950 je družina Dunkley ustanovila lesno
industrijsko podjetje za stavbni les v kraju
Strathnaver, južno od mesta Prince George, sredi
borealnih gozdov iglavcev. Podjetni pogodbeni
delavci, bratje Novak .iz Suhe krajine: Toni, Maks,
Jože, na čelu s Henrikom, so ta obrat pridobili leta
1977. Dobili so licenco, da lahko na 79.620 ha
posekajo in spravijo na tovornjake 204.700 m3 lesa
na leto. To delo opravi 50 lastnih in pogodbenih
delavcev, 6 ljudi dela še v pripravi dela. 70 %je
zimske sečnje, ko je v povprečju z 2 m snega. 95 %
poseka je mehaniziranega (Harvesterji). Delavci
delajo 8 ur na dan, in to 6 mesecev, preostalih 6
mesecev pa dobivajo podporo za brezposelne. Žaga
ima zmogljivost 600.000 m 3 na leto, zato les
dokupujejo. Z ogledne poti smo opazovali vse
tehnološke operacije, ki omogočajo visoko
produktivnost in varno delo. Z računalnikom
ugotovijo optimalni rez za kakovostne in fleksibilne
dimenzije lesnih izdelkov stavbnega lesa. Tretirane
proti škodljivcem in zaščitene s folijo jih prek
glavnega agenta v Vancouvru pošiljajo v Ameriko,
na Japonsko, Korejo in drugam.
Z Novakovimi managerji, Blair Mayer in Dong
Perdue, smo si ogledali nekaj gozdnih objektov. V
skladu z načrti in gozdarskega zakonika je golosečnja
dovoljena na 40 ha v enem kompleksu ali 600 ha na
leto s tem, da upoštevajo ekološke niše. Tam je bilo
mokrišče, potok z brežino in vetrne lege, kjer je stari
sestoj ostal neposekan. Vse delo, od poseka,
odstranjevanja vej in vrhačev do nakladanja do 60
m 3 (1 vožnja) težkih hlodov na tovornjake (vsi
pogodbeno vezani), je mehanizirana in procesirano.
Ko so ostanke sečnje zrinili na visoke kupe, ki
počakajo na sežig profesionalnega podjetja na
očiščeni površini, so že zasajali sadike (kontejnerske)
avtohtonih iglavcev duglazije, bora in smreke.
Kalkulacija stroškov: 34 % strošek dela, 32 % drugi
proizvodni stroški, 7 % vkalkulirani dobiček, 16 %
dajatve provinci in državi in 11 % amortizacija.

4ft

in prostoru

Bratje Novak so zelo ugledni v Prince Georgu
in denarno podpirajo organizacije Slovencev v
Kanadi. Pred poslopjem so izobesili slovensko
zastavo in bili deležni gostoljubja. Ob zajtrku Mr.
Rick Fahlmana z ministrstva za gozdarstvo
Britanske Kolumbije so organizirali predavanje o
načrtovanju. Na pred 5 leti zgrajeni sodobni
University of Northeim BC na fakulteti za naravne
resurse in okoljetvorne študije v Prince Georgu so
nam 3 profesorji razlagali o raziskavah severnih
borealnih gozdov. Na svojem domu nam je
diplomant ljubljanske univerze, gozdarski inženir
Cvenkejl iz Ljubnega na Gorenjskem, povedal
zanimivo zgodovino Indijancev in o boju med
njihovimi plemeni. Glede nevarnih živali je o pumi
povedal, da vsak dan potrebuje za prehrano eno ovco
ali pa napade tudi otroke na poti v šolo. Že nekaj
časa je v pripravljanju ekspertiza ali pa svetuje
Industry- Forest in leta 1999 je začel tudi predavati
na omenjeni univerzi.
Na vsej poti smo videli tudi pojasnjevalne table,
kje insekti ali bolezni uničujejo kilometrske
napadene predele sekundarnih gozdov. Na nekaj
mestih smo videli tudi večja požarišča z ostanki
okroglih sušic. Težave so tudi v obalnih krajih, kjer
tovarne celulozne pulpe spuščajo v fjorde strupeni
furol, furan in straniščne odplake. Zato se je
ponekod količina rib drastično zmanjšala in
LBMFS skuša vplivati, da bi postopno sanirali
odplake.
Glede golosečenj, ki so jih sicer zmanjšali, so
bile za nas, ki smo vajeni malopovršinskih sečenj,
še vedno ponekod prevelike. Toda tam so druga
geografska razmerja in pojmovanja zaradi ogromnih
površin gozdov.
Z ogledom univerze in nove zgradbe gozdarske
fakultete v Vancouvru, ki je večinoma iz lesa, smo
končali 20-dnevno gozdarsko odpravo.
Ivo ŽNIDARŠIČ univ. dipl. inž. gozd.
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Delo v bovških gozdovih je bilo včasih veliko bolj
kot danes vezano na daljše bivanje delavcev v
gozdu. Pogoji za bivanje so bili vsekakor zelo
skromni, čeprav so si gozdarji v skladu z možnostmi
skušali življenje v gozdu čimbolj olajšati. Skroma
bivališča iz lubja, t.i. »kožarice« (M. Bric 2000)
so zlasti v večjih gozdnih kompleksih, kjer je delo
lahko trajalo več let, kmalu zamenjale bolj udobne
lesene barake in brunarice, po možnosti opremljene
s pečmi in štedilniki, nekatere celo s tekočo vodo
ali - če to ni bilo možno - z vodr\iakom. Tako je
bilo na Bovškem v obdobju 1955- 1965 zgrajenih
15 gozdarskih koč, v katerih so med tednom bivali
gozdni delavci in drugo gozdarsko osebje. Glavni
pobudnik in organizator gradnje koč je bil Marjan
Presečnik, dipl.inž. gozd., kije bil v tem času vodja
proizvodnje pri Soškem gozdnem gospodarstvu
Tolmin, idejo pa naj bi prinesel iz Skandinavije (M.
Bric 2000). Nekako do leta 1975 so koče kar dobro
služile svojemu namenu - nekatere so bile seveda
bolj obljudene, druge pa so samevale - kasneje pa
so vse bolj izgubljale svoj pomen in namen.
Zgostitev omrežja gozdnih cest, opuščanje
gospodarjenja v oddaljenih gozdovih, želja po
izboljšanju delovnih pogojev za delavce z dnevno
vožnjo od doma do delovišča so bili vzroki, da so
se koče vse manj uporabljale in vzdrževale. Zadnji,
ki so v njih občasno bivali, so bili bosanski konj arji
in včasih kakšen idealističen taksator, zadnjih
petnajst let pa vse po vrsti samevajo in bolj ali manj
propadajo. Le takrat, ko ob obhodu gozdov stojimo
pred razpadajoča brunarico nekje v odmaknjenih
rovtih, nas okoli srca morebiti stisne kanček
nostalgije po starih časih.

2

GRADNJA IN OPREMA
GOZDARSKIH KOČ

Gozdarske koče so bile običajno lesene brunarice
s tremi aH štirimi prostori: kuhinjo, shrambo,
spalnico in prostorom za orodje in opremo. Za
spanje so po potrebi uporabljali in včasih opremili
tudi podstrešje. V kuhinji je bil zidan štedilnik, miza
s klopmi in omara, v shrambi police za živež, v
spalnici pa leseni pogradi in police ter obešalniki
za obleko. V nekate1ih večjih kočah je bila spalnica
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opremljena tudi z lončeno pečjo ali litoželeznim
gašperčkom. Vodo so imele kot kapnico v vodnjaku
(»štirni«) ob koči ali pa iz bliž!Uih studencev.
Večinoma so bile krite s skodlami, le redko s
pločevino; le~ta je šele kasneje zamenjala skodle
na nakaterih kočah blizu cest. Voda s strehe se je
stekala v lesene žlebove in nato v vodnjak. Temelji
so bili zgrajeni iz v suhem zloženega kamenja brez
betona ali malte. V se brunarice so bile zgrajene
po enotnem načrtu, med seboj so se razlikovale le
po velikosti. Večino potrebnega gradbenega
materiala so pripravili na kraju samem (bruna,
tramove, skodle, deske, kamenje za temelje),
prinesli so le okna, vrata, opaže, material za dimnik,
kovinske dele štedilnika, morda pločevino za streho
in najnujnejšo opremo (posodo, odeje). Če se je
dalo, so ves material, opremo in živež spravili do
koče ali vsaj v njeno bližino z žičnicami, drugače
pa so vse potrebno prinesli na hrbtih. Kljub
enostavni in skromni opremi so bile koče zračne,
zdrave in tople, bivanje v njih pa za tiste čase kar
udobno.
Vsega skupaj je bilo zgrajenih 15 gozdarskih
koč: na Trenti pod Jalovcem, dve v Le meh pod
Vršičem, Lepoč, Berebica, Črni vrh, Polog,
Mangrtska planina, Možnica, Izgora, Gozdec,
Drnohla, Javorjeva dolina dve na Golobarju.
Nekatere so po končanih gozdnih delih razstavili
in jih prepeljali ali na hrbtih (!) prenesli na drugo
lokacijo, kjer so jih ponovno sestavili (npr.
brunarico na Črnem vrhu nad Sočo, brunarico v
Lemeh). Danes jih stoji še 13; koča na Lepoču je
pogorela kmalu po izgradnji, kočo na Trenti pa so
pred leti razstavili in z žičnico spravili v dolino~
kjer so meterial raznesli domačini. Nekatere- zlasti
tiste v bližini prometnic - so še vzdrževane, druge
so bile prodane ali oddane v najem (Možnica,
Izgora), ostale pa so popolnoma opuščene in počasi
propadajo.

3

ŽIVLJENJE V KOČAH

Življenje v kočah je bilo na videz zelo enolično.
Delavci so delali običajno cel dan. Kuhali so si sami,
največkrat je bil za kuhanje zadolžen tisti, ki se je
na kuhinjo najbolj »spoznal«. Le v koči na
Golobruju, kjer je bilo največ dela in delavcev, so
včasih imeli tudi kuhar·ico. Pogosto je kuhar skuhal
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le glavno jed (polento, krompir, mogoče pašto),
zabelo pa so si delavci pripravili vsak zase iz svoje
zaloge. Če je bila v bližini planina, so si obroke
popestrili z mlekom in skuto. Za red in snaga v
koči so skrbeli sami; o higieni, kakor jo dojemamo
danes, seveda ni bilo niti govora - kot povsod v
izoliranih moških združbah je bilo vse sila
enostavno, učinkovito in seveda le najnujnejše. Ob
sobotah popoldne so se s praznimi nahrbtniki
odpravili domov k družinam in se v ponedeljek
zgodaj zjutraj otovorjeni vrnili nazaj v kočo.
Seveda pa zgolj delo in najnujnejši dnevni
opravki niso bili edino, kar so gozdarji počeli.
Mladim in vitalnim ljudem naporno gozdno delo
ni pobralo vseh moči, nakaj jo je še vedno ostalo
za raznovrstne dogodivščine. O življenju v kočah
kroži še sedaj po Bovškem bogato ustno izročilo;
za primer naj omenimo dve zgodbi z Golobarja:
Zavod za ribištvo je imel v Lepeni ribogojnico
za vzgojo postrvi. Ribiški čuvaj, ki jo je oskrboval,
se je rad hvalil, da mu rib nihče ne more ali si ne
upa krasti. Njegovi vrstniki, ki so kot drvarji delali
na Golobarju, pa so se nekega večera odpravili v
tri ure hoda oddaljeno Lepeno, zamotili psa čuvaja,
izpustili vodo in bazena in pobrali vse ribe ter se
42
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proti jutru težko otovorjeni vrnili v kočo. Z ribami
so si za cel teden izboljšali jedilnik. Čuvaj, ki je bil
sicer znan po svoji gostobesednosti, je o tem
dogodku molčal kot riba.
Divji lov je bil med drvarji na Golobarju močno
razširjen; uplenjeno divjad so deloma pojedli sami,
nekaj mesa pa so ob sobotah nesli domov. Večinoma
so bili bivši partizani, skoraj vsi so imeli orožje,
nekateri celo predelano za divji lov. Med njimi je
vladala vzorna konspiracija, tako da jih njihov
revirni gozdar, ki je bil hkrati tudi lovski čuvaj, ni
nikoli zasačil pri lovu, čeprav je dobro vedel, kaj
počnejo. Plen so odrli na »plati pleha« - ostanku
iz prve svetovne vojne, ki so jo potem oprali v
potoku, kožo, parklje in trofejo so skurili v peči,
meso pa so skrili. Ob petkih so najbolj zagrizeni
šli na lov, da so imeli meso za domov, ostali pa so
zanje opravili »Šiht«. Orožje so imeli skrito v gozdu,
pogosto so ga imeli za vsak slučaj kar pri sebi na
delovišču . Za strelivo je skrbel starešina strelske
družine iz Čezsoče, ki je bil tudi sam partizan in
zagrizen divji lovec.
Podobne zgodbe so se napletale po vseh kočah,
kajti kljub težkemu delu so gozdarji vedno našli
čas za sprostitev. Veliko je zgodb o fantih, ki so
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Brunarica v Gozdecu pod Kaninom, med gozdarji in lovci znana kot >>Dragica« (maj 2000, foto L M.)
ponoči

hodili vasovat tri ali štiri ure hoda daleč in
so se še pred jutrom primerno »obdelani« privlekli
nazaj na delo. Morebiti so tudi ta doživetja napotilo
sedanjim generacijam gozdru.jev, da je pravzaprav
tudi v najbolj trdih razmerah lepo delati in da sta
prav tako kot plača in delovni pogoji pomembna
tudi pozitivno vzdušje in optimizem. Svobodnih in
malce obešenjašk.ih časov se pač vsak z veseljem
spominja.

4

ZAKLJUČEK

Gozdarske koče so nastale v burnem času na
začetku organiziranega gospodarjenja z gozdovi na
Bovškem. Svojo vlogo so nedvomno dobro
opravile; ljudje, ki so bivali v njih, so imeli za
življenje in delo veliko boljše pogoje kot prej.
Kasnejši razvoj v organizaciji gozdne proizvodnje
jih je postavil na stranski tir. Tiste v najbolj
odmaknjenih predelih bodo žal propadle, druge
pa se spreminjajo v vikende, planinske postojanke
ali pa kaj drugega. Nova vloga jim bo dala novo
življenje, drugačne obiskovalce in podlago za nove,
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druge zgodbe. Čas je pač enako neprizanesljiv za
vse, morda pa bo ta skromen zapis ohranil nekaj
spomina na nekdanje delo v bovških gozdovih, na
življenje v gozdarskih kočah in na vse zgode in
nezgode, ki so se ob tem napletle.
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Barje Ledina na Jelovici- naravni rezervat
1

UVOD

Barje Ledina leži na dnu zaprte podolgovate doline
na južnem delu gozdnate planete Jelovice pod
Kosmatim vrhom (1.643 m) v vznožju Oglovša
(1.220 m) in Pašnega vrha (1.281 m). Teritorialno
sodi v Občino Železniki.
Območje Ledine ima visoko stopnjo naravne
ohranjenosti in visoko ekološko vrednost v prostoru.
Stalno je bilo predmet pritiskov s strani kmetijstva in
rekreacije, zato je zelo ogroženo. Samo v letih 1994
in 1995 so bile močne težnje po organizirani paši večje
črede konj, uporabi bivših gozdarskih koč na obrobju
barja v turistične namene in celo po izsušitvi. Ker so
se pritiski stopnjevali, je Zavod za gozdove Slovenije
v sodelovanju z Ljubljanskim regionalnim zavodom
za varstvo naravne in kulturne dediščine (nadalje
LRZVNKD) predlagal Občini Železniki zaščito tega
edinstvenega območja kot naravni rezervat.

2

OPIS STANJA

Bruje je nastalo z zaraščanjem globljega jezera. Ostanek
jezera je danes le manjše vodno telo z globino do enega
metra. To barje je od nastanka dalje minerot.rofno (nizko
barje), kar potrjujejo palinološke raziskave. Le na
severnem obrobju, kjer je zemljišče rahlo dvignjeno,
tako da je bila ta površina vedno nad vodostajem jezera,
sta se razvili prehodno in visoko bruje.
Izredno zgodovinsko izkaznico Ledine nam
prikaže pelodni diagram (CULIBERG, ŠERCELJ,
ZUPANČIČ 1981). Je prvi v Sloveniji, kije bil datiran
z večjim številom radiokarbonskih analiz. Iz njega
je razvidno, da so si gozdne faze sledile zelo hitro v
klimaksno stopnjo Abieti-Fagetum že v začetku
atlantske dobe.
Sukcesije so si sledile od faze Pinus-Betula (mlajši
dryas-preboreal) do Quercetum mixtum (boreal). V
obeh sukcesijskih obdobjih je bila že primešana
srnreka, v mešanem hrastovem gozdu pa se je izredno
razširila leska. V atlantiku pred približno 8.000 leti
so se toploljubne vrste umaknile na obrobje Jelovice,
nastopila je najprej bukev in za njo še jelka. To
obdobje traja še danes. Žitni pelod in pelod drugih
indikatorjev kulture kaže na človekovo prisotnost v
12. stoletju v neposredni bližini barja, prišlo pa je
tudi do povečevanja deleža smreke.
Pedološki profil pokaže, da sega plast šote do
globine 6,50 m, globlje pa je plast jezerske krede.
Vrtina je bila do globine 8,60 m.
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Klima na barju je izrazito rnraziščna, saj je nivo
na višini 1.122 m, najnižji prehod na Aspu
pa je 20 m višje.
Flora Ledine je razmeroma bogata . Vključuje
pretežno vrste, značilne za nizka barja (minerotrofne
vrste), na dvignjenem obrobju pa se pojavljajo tudi
vrste, značilne za visoka barja (ombrotrofne vrste).
V obeh skupinah je precej vrst, ki so v Sloveniji redke
in zaradi uspevanja v izredno občutljivih habitatih,
kakršno je tudi barje Ledina, potencialno in dejansko
zelo ogrožene. Zaradi tega jih je veliko uvrščenih v
Rdeči seznam ogroženih praprotnic in semenk
Slovenije. To so vrste: Carex pauciflora (malocvetni
šaš), Drosera rotundifolia (okroglolistna rosika),
Eriophorum vaginatum (nožničavi munec),
Lycopodiella inundata (barjanski blatec), Oxycoccus
palustris (dlakava mahovnica), Scheuchzeria
palustris (močvirska grezulja) in Trichophorum
caespitosum (rušnati mavček). Večina izmed njih je
po kategorizaciji IUCN uvrščena v kategorijo
ranljivih vrst (V), dve izmed njih (dlakavoplodni šaš
in močvirska grezulja) pa v kategorijo prizadetih vrst
(E), kamor uvrščamo najbolj ogrožene vrste, saj sta
obe po letu 1945 zabeleženi le na treh lokalitetah v
Sloveniji. V rdeči seznam listnatih mahov Slovenije
so uvrščene naslednje mahovne vrste: Sphagnwn
centrale, Calliergon stramineum, Calliergon
trifarium in Drepanocladus fluitans, ki so vse
uvrščene v skupino ranljivih vrst (V).
V neposredni bližini barja sta se na vzhodu
izoblikovali dve naravni srnrekovi združbi, in sicer
združba mahu Rhytiadelphus loreus in smreke
(Rhytiadelpho Lorei-Piceetum) ter združba migaličnega šaša, šotnega mahu in smreke (SphagnoPiceetum geogr. var. Carex brizoides). Na južnem,
zahodnem in severnem delu obrobljajo barje gozdovi
jelke in bukve (Abieti-Fagetum praealpinum din.),
značilni za večji del Jelovice. Gozdovi so enomerni
in raznodobni. Največji delež zajema smreka (94% ),
posamično sta pri mešana jelka (5 %) in bukev (l % ).
Prisotni so še jerebika, gorski javor in vrba. Kako
počasi poteka življenje na obrobju barja, povedo le
nekaj metrov visoke smreke v starosti sto do dvesto
let, ki uspevajo na nekaj decimetrov dvignjenem
severnem delu v skoraj anaerobnih talnih razmerah.
Barje ima večji pritok na jugu, ki s prenesenim
prodom zaplavlja južni del Ledine in ima edini tudi
hudourniški značaj . Manjši p1itok je na zahodnem delu
Ledine v preteklosti izoblikoval vršaj, na katerem se
zemljišča
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je zarasla smreka, ki je v fazi mlajšega drogovnjaka.
Potoček razpolavlja bruje v smeri barskega okna. Na
severovzhodnem delu bruja je tretji pritok, ki vijuga
po severnem robu in na severozahodu začne ponikati
v smeri barskega okna. Barsko okno je manjše jezerce
z globino do enega metra in leži na jugozahodnem
delu barja ter je ostanek globljega jezera.
Vsa površina je močvirnata in je brez stika s
podtalnico. Ob spomladanskih in jesenskih deževjih
je barje običajno poplavljeno, razen skrajnega
severnega obrobja.
Za vplivno območje Ledine je zaradi izredne
hidrološke vloge bruja opredeljeno njegovo vodozbirno
območje. Le-to je izločena (določeno) s pomočjo
pregledne gozdarske karte v merilu 1 : 25.000. Velikost
zlivnega območja je okrog 324 ha. Večina tega je
prekrita z gozdom, razen Kosmatega vrha, planine
Klom, samega balja ter travinj na Mosteh na skupni
površini ca. 13 ha. Gozdnatost je 96-%.
Glavna dejavnost na tem območju je gozdarstvo.
Gospodarjenje z gozdom poteka v skladu z gozdnogospodarskim načrtom. Velika večina gozdov uspeva
v gozdni združbi jelke in bukve (Abieti-Fagetum
praealpinum din.), manjši del pa v združbi golega
lepena in bukve (Adenostylo-Fagetum praealpinum)
pod Kosmatim vrhom ter Rhytiadelpho loreiPiceetum med Ledino in Mostmi.
V zlivnem območju Ledine je 6,0 km gozdnih
cest, njihova gostota znaša 18,5 m/ha. Te so
namenjene gospodarjenju z gozdovi in rabi ostalih
vlog gozda. Gozdne vlake so redke, zato bo za redno
gospodarjenje še potrebna njihova zgostitev.
Od kmetijske dejavnosti je prisotna paša v skladu
z usmeritvami gozdnogospodarskega in gozdnogojitvenega načrta na planini Klom in na Kosmatem
vrhu, kjer pasejo člani pašne skupnosti Mlake-Klom.
Nesprejemljiva je paša na barju in v vseh gozdovih v
okolici. Tu gre za živino s Selske planine, ki se pase
nenadzorovano.
Na Mosteh ob neposrednem robu rezervata stojita
bivši gozdarski koči. Kot počitniški hišici sta v zasebni
lasti in predstavljata potencialno nevarnost, saj bi
morebitne odplake zagotovo onesnažile vodo v
rezervatu.
Na planini Klom je pastirski objekt, ki še leži v
vplivnem območju. Naseljen je preko poletja v pašni
sezoni.
Na travniku na Aspu v neposredni bližini
rezervata občasno taborijo skavti in taborniki s
soglasjem upravljavca zemljišča in Zavoda za
gozdove Slovenije. Na istem mestu poleti posamezne
skupine občanov nenadzorovano pripravljajo piknike.
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Gozdove obiskujejo nabiralci gob, borovnic in
vendar obisk nikoli ni pretiran. Z gozdne ceste
nad Ledino poteka slabo obiskana planinska pot proti
Klomu in Ratitovcu.
zelišč,

3

RAZGLASITEV LEDINE ZA
NARAVNI REZERVAT

Z odločitvijo, da bom poskusil narediti vse za zaščito
barja Ledine, sem se zapletel v doslej najdaljšo
birokratsko zgodbo svojega življenja. Kronološko je
izgledala takole:
• konec avgusta 1994 so se pojavile odkrite težnje
konjeniškega društva Visoko po paši štiridesetih konj
na Mosteh na Jelovici ter po strojni izsušitvi
("melioraciji") s strani nekaterih domačinov. Ker je
tu le ca. 0,50 ha travnikov, bi torej nedvomno prišlo
do paše v gozdovih in na barju, ob morebitnih strojnih
delih pa do popolnega uničenja barja;
• o ogroženosti Ledine sem seznanil LRZVNKD,
ki je v začetku oktobra 1994 na tedanjo Občino Škofja
Loka poslal predlog za razglasitev barja Ledine za
naravno znamenitost;
• še istega meseca smo predlog dopolnili z
natančno določitvijo območja za zaščito (meje) in
predlagali kot režim zaščite naravni rezervat;
• ker na občinskem nivoju ni bilo pravega
razumevanja, smo se obrnili na tedanje Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP). Da je zakonska luknja
na tem področju res velika, kar so nam zagotavljali
na Občini Škofja Loka, sem se prepričal v približno
enoletni zgodbi telefonskih pogovorov, dopisov in
sestankov s predstavniki LRZVNKD in MOP-a;
• v zimi 95/96 smo o dogajanju podrobneje
obvestili župana novoustanovljene Občine Železniki
in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (nadalje
SKZG RS);
• maja 1996 je Občina Železniki poslala na SKZG
RS zahtevo, da se mora na Ledini in v njeni bližnji
okolici ohraniti obstoječe stanje;
• septembra 1996 smo se dogovorili s predstavniki LRZVNK.D in MO P-a, da poskušamo urediti
odmero in zamenjavo manjšega dela zasebne parcele
v območju bodočega rezervata z enakovrednim
zemljiščem v upravljanju SKZG RS ter da pravnica
MOP-a pripravi osnutek občinskega odloka;
• po enem letu (septembra 1997) je LRZVNKD
poslal Občini Železniki osnutek odloka o razglasitvi
Ledine za naravni rezervat;
• februarja 1998 je župan sklical sestanek vseh
sodelujočih v postopku in pripravah za razglasitev,
kjer smo ugotovili, da je potrebno še pred razglasitvijo zamenjati del zasebne parcele v bodočem
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Slika 1: Dlakava mahovnica (Oxycoccus palustris)

Slika 2: Okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia)

rezervatu z mejnim gozdom v upravljanju SKZG RS;
• v začetku aprila 1998 smo se z lastnico natančno
dogovorili in na terenu določili meje gozda za
zamenjavo, občina pa je takoj pozvala SKZG RS k
odmeri in zamenjavi;
• SKZG RS septembra istega leta izda Geodetski
upravi Kranj naročilo za parcelacij o, p1i čemer je bil
tudi plačnik vseh storitev (iz že prej nakazanih
sredstev MOP-a);
• oktobra 1998 je sledila terenska parcelacija,
dodelitev novih parcelnih številk in preko zime
vkr\jižba v zemljiško knjigo;
• še istega meseca občinski odvetnik popravi
osnutek odloka;
• spomladi 1999 je občinski svet Občine
Železniki sprejel Odlok o razglasitvi barja Ledina
na Jelovici za naravni rezervat (nadalje Odlok), ki je
bil;
• 23. aprila 1999 objavljen v Uradnem vestniku
Gorenjske, številka 15, po skoraj petih letih
prizadevanj.

Železniki, za upravljavca naravnega rezervata batja
Ledina na Jelovici. To je bilo seveda svojevrstno
priznanje za preteklo delo, hkrati pa smo dobili
nalogo, naj čimprej izdelamo tudi načrt upravljanja
rezervata.
Upravljavski načrt za Naravni rezervat barje
Ledina na Jelovici sem izdelal na podlagi Zakona o
ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 56/99, nadalje ZON)
in Odloka ter na podlagi dogovora med Občino
Železniki in Zavodom za gozdove, OE Kranj .
Rezervat je bil razglašen v velikosti 22,72 ha, od tega
barje Ledina meri 6,93 ha, manjše barje na
severovzhodu 0,91 ha, ostalo so gozdovi. V skladu z
61. členom ZON-a Načrt upravljanja za naravni
rezervat Barje Ledina na Jelovici poleg uvoda
vsebuje dvanajst točk in sicer:
l. celovito oceno stanja narave, posegov in
dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture
prebivalstva v občini Železniki,
2. oceno stanja naravnih vrednot na zavarovanem

4

NAČRT UPRAVLJANJA

Takoj s sprejetjem Odloka bi se zgodba lahko tudi
končala, vendar je občinski svet Občine Železniki
junija 1999 z našim soglasjem določil ZGS, KE
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območju,

3. oceno stanja na vplivnem območju,
4. določitev načinov uresničevanja nalog varstva
na zavarovanem območju in ukrepov za izboljšanje
in preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem
območju,
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Slika 3: Majska prstasta kukavica ( Dactylorhiza majalis)

Slika 4: Potočna sretena (Geum rivale)

5. oceno možnosti nastanka naravnih in drugih
na zavarovanem območju in določitev načinov
izvajanja ukrepov, potrebnih za preprečevanje
naravnih nesreč na zavarovanem območju ali zunaj
zavarovanega območja,
6. določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in
načini njihovega uresničevanja s prednostnim
upoštevanjem tradicionalnih načinov rabe in
opravljanja dejavnosti,
7. smernice za povezovanje sektorskih načrtov
gospodarjenja z naravnimi dobrinami,
8. določitev varstvenih usmeritev za trajnostni
razvoj dejavnosti,
9. določitev načinov financiranja za zagotavljanje
namenov varstva in razvoja,
10. umestitev in konkretizacija varstvenih
režimov v prostor,
11. naravovarstvene pogoje za urejanje prostora
in
12. program izvajanja načrta upravljanja.
Takoj se vidi, da se zaradi tega člena vZON-unekatere
stvari v Načrtu upravljanja nujno podvajajo. Ocena stanja
na zavarovanem in vpl.ivnem območju je že opisana v 2.
točki tega prispevka, poleg prepovedi (varstvenega
režima, lO.točka) pa bodo za bralce verjetno najzanimivejši predvideni ukrepi (4. in 12. toc'Ka).

V rezervatu je prepovedano:
• izvajati regulacijska dela ali kako drugače
spreminjati vodnl režim,
• rezati šoto, izkopavati ali nasipavati zemljino,
• nabirati, izkopavati, ruvati ali na kakršenkoli
drug način poškodovati rastline oz. njihove dele,
• nabiranje gozdnih sadežev in semen,
• kositi ali sekati vso vegetacijo,
• loviti vse vrste živali, vključno z njihovimi
razvojnimi oblikami,
• spreminjati naravno sestavo rastlinskih in
živalskih združb z vnašanjem alohtonih vrst oz. vrst
ki ne sodijo v ta habitat,
• nadelavati steze ali vlake,
• odlagati vse vrste odpadnih materialov,
• onesnaževati vodo, tla in zrak s strupenimi ali
kako drugače nevarnimi snovmi,
• postavljati kakršnekoli trajne ali začasne
objekte,
• vsakršno redno lovno in gozdno gospodarjenje,
• paša govedi, konj, ovac in koz,
• gojiti oz. rediti domače ali prostoživeče živali,
• organizirati množične turistične in rekreacijske
dejavnosti,
• hoditi izven obstoječe steze.

nesreč
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Predvidene naloge na zavarovanem območju:
• obveščanje javnosti o pomenu rezervata Ledina,
• postavitev informacijske table na razgledni točki
ob gozdni cesti Rastovka-Ledina-Pašni vrh na
severozahodni meji rezervata z nazornim prikazom
pomena rezervata in omejitev v njem,
• vzdrževanje grrniščne vegetacije pod razgledno
točko,

• označitev in nadelava steze do severnega dela
barja ter izdelava razgledne brvi ob severnem robu
barja,
• organizirano vodenje manjših zainteresiranih
skupin po nadelani stezi do barja ter na razgledno
točko,

• obvestiti lastnike pasoče živine s Selske planine,
lastnike zemljišč in javnost o razglasitvi Ledine za
naravni rezervat ter o omejitvah v njem,
• potrebna je občasna obnova meje rezervata,
Za gozdove v vplivnem območju so določene
smernice in ulaepi za gozdnogospodarska razreda
4.4 (bukovje na karbonatih) in 8.1 Gelovo bukovje)
v gozdnogospodarskem načrtu GGE Železniki
(1994-2003) ter v na njegovi osnovi izdelanih
gozdnogojitvenih načrtih.
Zauresničevanje nalog varstva je potrebno za
področje gozdarstva o razglasitvi Ledine za naravni
rezervat ter o omejitvah v njem obvestiti lastnike
gozdov oz. izvajalce del, omejitve pa vpisati tudi v
odločbe.

Pri gospodarjenju z gozdom je pri sečnji obvezna
uporaba biološko razgradljivih olj.
Paša je v skladu s tretjim odstavkom 32. člena
Zakona o gozdovih (Ur.list RS 30/93 in 67/02)
dovoljena na planini Klom (odd. 260, 261), kjer
primerna postavitev ograje onemogoča prehod
živine v nižje ležeče gospodarske gozdove in Ledino,
dovoljena pa je tudi z gojitvenim načrtom za
omenjena oddelka.
Režim uporabe stavb v vplivnem območju ne sme
presegati dosedanjega režima uporabe.
V primeru, da želi lastnik stavbe ponovno
aktivirati, se morajo te predhodno legalizirati pod
določenimi pogoji.
Predstavitev Načrta upravljanja je bila l.junija
1999 v prostorih Občine Železniki. Dogodek je bil
medijsko dokaj odmeven (časopisje, radio), sočasno
paje potekala tudi fotografska razstava Barje Ledinabiser Jelovice avtorjev prof. dr. Jožeta Pungerčarja
in dr. Sonje Jeram.
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in prostoru
ZAKLJUČEK

Konec je sladek, saj smo ohranili edinstven ekosistem
pred uničenjem. Grenak priokus je le v tem, da smo
za to imeli ogromno dela, telefonskih pogovorov,
sestankov in dopisov. Največji zastoj je predstavljalo
dejstvo, da s strani naravovarstvenih organizacij zelo
dolgo nismo dobili osnutka odloka. Sodelovalo je
veliko različnih ljudi, ki so v tem obdobju menjali
delovna mesta. Veliko časa je vzela tudi odmera in
zamenjava zasebnega in državnega gozda.
Kljub temu lahko rečem, daje vsak od sodelujočih
želel pripomoči k čimprejšnji razrešitvi te zgodbe,
saj temu praktično nihče ni nasprotoval. Posebna
zahvala velja prizadevnim predstavnikom Občine
Železniki in tedanji predstavnici SKZG RS ge. Anici
Zavrl- Bogataj.
In kako naprej? Takoj bo potrebno urediti
problematiko paše, saj živina še vedno občasno a
redno prihaja s Selske planine. Smiselnost izved,be
nekaterih ukrepov na ožjem zavarovanem območju
pa je postala vprašljiva, saj so z izidom Odloka ter s
široko publiciteta praktično usahnili pritiski na barje.
Bi bilo že širše obveščanje javnosti dovolj in vsi
zapleteni ukrepi v zvezi z razglasitvijo sploh niso
bili potrebni?
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Z

drugačnimi

negovalnimi modeli do boljšega lesa

Mag. F. Ferlin je v prispevku "Ali potrebujemo
drugačne, tuje negovalne modele za pridobivanje
boljše kakovosti (bukovega) lesa?" (Gozdarski
vestnik št. 7-9), brez strokovnih argumentov zavrnil
ponujene metode o racionalnejši gozdni proizvodnji
listavcev, objavljene pod gornjim naslovom v 6.
številki isti revije. Zlasti pa ga je zbodla kritika
obstoječe gozdarske politike, katero je tudi sam
krojil.
Temeljna naloga slovenskega gozdarstva je
zadovoljevanje družbenih potreb, med katerimi je
na prvem mestu les in z njim ustvarja gozdarstvo
edine prihodke. Slovenija je dokaj osiromašena in
bo za vstop med evropske narode potrebovala vsak
še tako skromen prispevek ali resurs. Ne bomo si
mogli privoščiti razkošja in zanemariti možnost, ki
nam jo brezplačno ponujajo sončni žarki. Še večja
sramota pa bi bila, če bi nam naši nasledniki očitali,
da nismo vseh razpoložljivih fotonov sončne
energije racionalno prelili v nove vrednosti. Tako
je že pred več kot sto leti učil ruski fiziolog K. A.
Timirjazev.
Odkar se je bukovina pojavila kot tehnična
surovina, se les z rdečim srcem prodaja po najnižjih
cenah. Lesna industrija takega lesa ne more
uporabiti in oplemenititi, lastnikom gozdov pa ne
prinaša pričakovanih koristi. Iz naših gozdov prihaja
vedno več slabega lesa in ker že danes ni kam z
njim, ga moramo izvažati po cenah, ki komaj krijejo
proizvodne stroške. Najbolj kakovostne gozdne
proizvode pa moramo uvažati in to celo iz držav, ki
nimajo take gozdarske tradicije kot Slovenija. Slab
les spremlja vrsta katastrofalnih posledic: nizko
dodano vrednost, boren kosmati domači proizvod,
nizko izobrazbeno zahtevnost, skromno stopnjo
zaposlenosti in okrnjene stmitvene dejavnosti.
Oboževanje strokovne, ekonomske in tehnološke zaostalosti ter nesposobnost prilagajanja na
spremembe, nas potiska v gospodarsko zaostalost
in duhovno odvisnost. Tehnološki razvoj gozdarstva
in lesne industrije se oblikuje izven Slovenije in še
tisto malo kar ga imamo propada. Odrekanje visoki
vrednostni pridelavi je bedno, saj pomeni, da srno
se sprijaznili s pritlehnostjo, pomeni pa tudi, da
bomo še naprej poceni prodajali znoj in žulje
tujcem, mi pa bomo za deset- in večkratno ceno
kupovali njihovo znanje vgrajeno v naš les, in
GozdV 61 (2003) 1
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namesto da bi denar pritekal k nam, bo cash flow
odtekal iz naše države.
Obstoječi negovalni in načrtovalni modeli, ki
smo jih v slovenskem gozdarstvu uveljavili v drugi
polovici prejšnjega stoletja, niso prilagojeni
spremembam globalnega lesnega tržišča. Človeku
je tako kot vsakemu živemu bitiu vrojena težnja po
rasti in razvoju, eno in drugo pa ni nič drugega kot
spreminjanje obstoječega. Ubiranje novih poti je
tudi· zanimivejše kot hoja po utečenih tirnicah.
Zagovarjanje arhetipskih matric, temelječih na
tradicionalnih ritualih, se prej ali slej izkaže za
nerodovitno. Nove ideje in nova spoznanja se ne
rojevajo v trdovratnem odklanjanju sprememb in v
mirnem zatišju tradicionalnih modelov, temveč
zgolj v uporu zoper preživeto.
Iskanje optimalne poti med sanjskimi koncepti
in izkmiščanjem proizvodnih potencialov je etično
vprašanje, ki bi ga morala politično in s širokim
družbenim konsenzom, rešiti vsaka demokratična
družba.
Trditev, da je sedanja organiziranost gozdarstva
ustrezna, je namreč daleč od resnice; kajti posledice
slabe gozdarske politike so splošno znane in otipljive:
- obseg negovalnih del ne dosega niti polovico
načrtovanih,

- realiziramo samo 2/3 etata,
- lesna zaloga se povečuje in kopiči na malovrednem in tanjšem lesu,
- zastala je gradnja prometnic (po odprtosti
zaostajamo za 100 % za srednjevropskimi državami),
- zaradi slabega vzdrževanja opreme propadajo
velikanski vložki, ki jih je gozdarstvo, v preteklih
letih namenilo v razvoj,
- konkurenčna sposobnost slovenskega gozdarstva nazaduje,
- poslabšalo se je gospodarjenje z divjadjo,
- zamrle so vse naravovarstvene, infrastrkturne
in socialne dejavnosti,
- že od prej skromen obseg uporabnih raziskav
se je dramatično zmanjšal,
- razvrednoteno je gozdarsko šolstvo,
- slovensko gozdarstvo stagnira na tehnološkem
področju,

- vloga, pomen in ugled stroke so na najnižji
možni ravni.
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Gozdarstvo je gospodarjenje z naravnimi viri,
to je načrtno in optimalno izkoriščanje le-teb v
korist celotne družbene skupnosti. Načrtovanje je
uspešno le tam, .Iqer so cilji jasno opredeljeni in
medsebojno usklajeni. Če niso zastavljeni realno
oziroma če niso v določenem času uresničljivi, so
utopični. S cilji je vedno križ, naporno jih je
sestaviti, še teže pa jih je doseči. Izhajati morajo iz
različnosti ekosistemov, te pa spoznamo s pomočjo
vegetacijskih ved. Čeprav vsebuje fitocenologija
mnoge degenerativne pojave, ostaja najprimernejša
metoda za opredeljevanje rnikrorastišč. Razvojni cilj
racionalnega in sonaravnega gospodarjenja je
potencialna naravna vegetacija. Gozdarski politiki
so fitocenologijo zavrgli, kar je strokovna napaka
in sramota naše stroke. Zavedati bi se morali, da
lahko samo gozdar, ki je podkovan z ekološkimi
informacijami sestavlja realne načrte in pretvarj'a
ekološke danosti v smiselne ekonomske učinke.
Mnogi znajo drevo posekati, razrezati in prodati,
toda malo je takih, ki znajo z najmanjšimi vložki, s
pomočjo biološke avtomatizacije, vzgojiti visoko
vredne proizvode.
Gozdarstvo povsod po svetu deluje v mejah
ekonomičnosti, njen osnovni cilj je: s čim manjšimi
stroški pridelovati čim večje vrednosti. Slovensko
gozdarstvo ne bo napredovalo, če si ne bo zastavila
ambicioznejših ciljev. Proizvodni.cilji bi morali biti
tehtne izbrani v povezavi z etiko visoke produktivnosti, visoke vrednostne pridelave ter
razumno dologoročno strategijo, ki bo temeljila na
ekoloških danostih ter na usposobljeni delovni sili.
Naša geografska majhnost nam v evropskem tržnem
prostoru ne nudi veliko možnosti, temveč samo
posamezne tržne niše, ki jih lahko zavzamemo s
kakovostnimi izdelki (listavci).
Nerazumno podcenjevanje rastiščnih potencialov in iz tega izhajajočega vztrajanja na edino
"obvezujočem" zastornem gospodarjenju, pomenu
vračanje šablon v gozdove. Okorna in preživela
vzgoja pod zastorom ni skladna s sonaravne (edina
izjema je jelka), o čemer je že l. 1886 pisal Karl
Gayer. Gozdarska zgodovina pozna kar nekaj
podobnih in neuspešnih direktiv: Judeichovo
sestojno gospodarjenje, Wagnerjevo zastorno
sečnjo, Philippsovo klinasto zastorno sečnjo itd. V se
so bile ponesrečeno uveljavljene po metodi
"poskusa in zmote" (Trial & Error). Zastorno
gospodarjenje gre namreč vedno v prid agresivni
bukvi. Pospešuje pojav rdečega srca ter poleg tega
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izrinja vse ostale vrednejše listavce: od breze,
divjega sadnega drevja, plemenitih listavcev do
hrastov in drugih minoritetnih vrst ter vodi razvoj
gozdov v čiste in vrstno osiromašene enodobne
sestoje.
Vegetacijska veda ni samo temelj gozdarskega
načrtovanja in gozdnogojitvenega ukrepanja.temveč
je odličen pomočnik pri varovanju narave. Slovensko gozdarstvo bo moralo prenehati dokazovati
svojo "zelenost" s praznim besedičenjem, ampak
se bo moralo lotiti odmevnih in konkretnih dejanj
na terenu, z otipljivimi akcijami in s konkretnim
varovanjem povsem določenih delov gozdov.
Medtem ko smo se uspavali z utvarami o "najboljšem" gozdarskem zakonu in "utopičnem
razvojnem programu", so evropski gozdarji
podrobno raziskali vegetacijo svojih gozdov in pri
tem izločili zanimive biotope, inventarizirali
redkosti in vrstno različnost, vzpostavili ničelno
stanje gozdnih rezervatov in primerjalno stanje v
referenčnih gozdnih združbah. Evropske države in
med njimi tudi Slovenija so se na ministrskih
konferencah v Strassburgu (1990) in v Helsinkih
(1993) obvezale za ohranitev narave, posebej
gozdov, divjih živali in rastlin. Programe, sklepe
in kriterije varovanja so kasneje povezali v
panevropsko mrežo varovanih območij Natura 2000
(direktiva 92/43/EWG z dne 21. 5. 1992je vsakomur
dostopna na internetu).
Tudi certificiranje, za katerega se zavzema
kolega Ferlin, ne rešuje domačih gozdarskih
problemov in ne izboljšuje kakovosti lesu. Evropske
države so ga v osemdesetih letih uvedle zaradi
bojkota tropskih lesov :in v nameri, da bi preprečile
uničevanje deževnih pragozdov; kasneje pa je bilo
kot Pan-European Forestry Ceritification System
(PEFC) naravnano v uveljavitev trajnostnega
gospodarjenja, kar smo slovenski gozdarji udejanjili
že pred skoraj pol stoletjem, ponekod pa že prej.
Na evropskem trgu bi naleteli izdelki z blagovno
znamko "les iz slovenskih gozdov" na večji odziv,
z njimi bi lahko dosegli odličnost in si izboljšali
ugled ter prepoznavnost. Z visoko vrednostno
pridelavo je povezana ekonomska moč države, ki
je edina opora nacionalne samobistnosti in
samostojnosti. Nenazadnje ne kaže prezreti dejstva,
da se tudi stroka ne more razvijati brez eksistenčnih
gmotnih dobrin.
V slovenskem gozdarstvu ni nobene povezave
med besedami in dejanji, na vseh ravneh
GozdV 61 (2003) 1
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opažamo razkorak med načrtovanim in opravljenim, zato so kazalci razvoja naših gozdov
obrnjeni navzdol.
Ideji sonaravnega gozdarjenja ni sledilo lovstvo.
Z lovci smo sklenili Faustovsko kupčijo in dopustili
razmah nehumanega in neetičnega trofejnega
lovstva ter hlevsko vzgojo divjadi. Povečana
ponudba hrane je povzročila povečanje njihove
številčnosti, s tem pa tudi škode. S krmljenjem
slabijo genetske navade iskanja hrane in prirojena
bojazen pred človekom.

Strojna

sečnja

in odmevi
Racionalno, vrednostno in sonaravne delo z
gozdovi zahteva več znanja, odgovornosti, skupinskega dela, inovativnosti in kreativnosti.
Zbirokratizirana in nemotivirana državna gozdarska
služba ne zagotavlja nobenega od teh zahtev, zato
je odveč bojazen, da bi se v kratkem karkoli
spremenilo ali celo izboljšalo. Sprememba
miselnosti je dolgotrajna in naporna, zlasti če
prevladuje prepričanje, da nas drugi s svojimi uspehi
ogrožajo, namesto da bi se iz njih učili in jih
posnemali.
mag. Mitja CIMPERŠEK

v Sloveniji

Razmišljanja ob posvetovanju.
)) ... preveliki nagnjenosti k sprejemanju in
posnemanju vsega tujega, ... h kateremu so se
slovanska srca od vekomaj nagibala, tako da
jim je bilo vse inozemno vedno bolj pogodu kot
pa domače; ... <<
M. Pleteršnik: Slovanstvo, 1870.
Slučajno sem dobil v roke Zbornik referatov s
posvetovanja. Zadeva me je pritegnila. Posvetovanju
nisem prisostvoval. Ne poznam razprave niti
zaključkov. Ob prebiranju referatov so se mi po glavi
motale vsakovrstne misli. Nekaj jih posredujem v
tem zapisu.

l. Kaj je strojna sečnja? Je to le strojna sečnja,
strojno (motorna žaga je že dolgo orodje sekača)
podiranje drevesa in izdelovanje sortimentov? Ali
je s tem mišljen cel proces: od podiranja drevesa
do oddaje sortimentov, pri katerem vse ali le
nekatere postopke sečnje in izdelave drevesa
opravimo s primernimi stroji? Oboje je lahko prav,
saj tudi že sedaj velikokrat v nepoglobljenem in
površnem govoru s pojmom sečnja označujemo vse
postopke pridobivanja sortimentov. Sporazumeti se
moramo, da ne prihaja do brezpotrebne zmede. V
izogib zmedi, večina avtorjev za tako delo uporablja
izraz »visoka tehnologija« in z njim misli vse faze
gozdnega dela. Tako bom ravnal tudi sam. Se pa
strinjam tudi z izrazom »Strojna sečnja«, če s tem
razumemo visoko mehanizirana pridobivanje lesa
s sodobnimi stroji.
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2. Pred kakimi tridesetimi leti je I. Samset
obelodanil svoj zakon o stopničasti (diskontinuirani) evoluciji v gozdarstvu. S tem je prilagodil
zakon padajočih donosov in zakon vrednosti, ki sta
v gospodarstvu poznana vsaj že dve stoletji,
razmeram v gozdarstvu po letu 1950. Zakon pravi,
da stroški posamezne tehnologije naraščajo hitreje
od njene proizvodnosti. Zato vsaka tehnologija
postane s staranjem nedonosna. V saj takrat, če ne
že prej, jo je potrebno zamenjati z novo . Ta je
1
običajno veliko dražja. Njena proizvodnost pa je
toliko višja, da je gospodama. Severnjaki, od koder
Srednjeevropejci že dolgo presajamo njihove
tehnologije, se po tem ravnajo.
3. Razvoj v Srednji Evropi je dolgo dopuščal
domnevo, da bo šlo drugače kot na severu. Kazalo je
da bo, zaradi skrbi za ekološke in socialne funkcije
gozda, družba pokrila razlike med cenami in stroški
dela v gozdu in tako omogočila gospodarnost
gozdarstva. Tu ne gre za solidarnost znotraj
gozdarstva, ko se z raznimi instrumenti (gozdni sklad,
biološka amortizacija, subvencije ipd.) preliva denar
od še kolikor toliko donosnega gozdarstva k onemu,
ki je že pod črto. Gre za to, da družba s sredstvi izven
gozdarstva, plača gozdarstvu skrb za neproizvodne
fwlkcije gozda. Te, natančneje omejitve pri ravnanju
z gozdom, ki jih postavlja zagotavljanje neproizvodnih
funkcij, tudi povzročajo težave pri gospodarnosti(so
jih tudi do sedaj). Tudi sam sem bil mnenja, da bo
družba pokrila »nadstrešek« in tako razlagal
študentom. Očitno sem se motil.
51
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4. V Sloveniji so te razmere prerasle v ekstrem.
Ne samo, da je bila razvrednotena proizvodna
funkcija gozda (vsi gozdarski predpisi jo postavljajo
na zadnje mesto, rekel bi, celo sramežljivo, ker pač
mora biti), tudi skrb za gospodarnost ni bila
posebno čislana. Pravzaprav je oboje povezano.
Zato ni čudno, če tudi avtorja referatov ugotavljata
(T. Hrovat. » ... da je odnos do strojnih načinov
sečnje v Sloveniji praviloma negativen ... «, to
potijuje tudi analiza J. Beguša, kijo je sicer prikazal
optimistično, gre pa za pol/pol in nekje pravi» .. da
stroka- kdo je to? ZGS? (opomba pisca)- ... ne bi
bila obremenjena s predsodki in ekonomskimi
interesi«), da je uvajanje visokih tehnologij, zaradi
skrbi za gospodarnost, skoraj zavržno dejanje. Je
tako stanje še vedno, ali se kaj spreminja? Rekel
bi, da se. V zadnjem času ( prvič sem to zasledil na
posvetovanju o kakovosti v Postojni) profesorji
poudarjajo, da je gospodarnost dela pomemben
kriterij pri odločitvah o gozdu in ravnanju z njim.
Presenečen sem z veseljem prebral referat prof. J.
Di~cija. Tu je precej treznih kritičnih presoj in
koristnih napotkov ter skoraj edine vzpodbude za
uvajanje strojne sečnje. V drugih referatih je skoraj
več pomislekov.
5. Iz navedenega izhaja, da je sprememba v
gledanju na pomen, gospodarnost, škodljivost
nujnosti in omejitve ipd. uvajanja visokih tehnologij
v naše gozdove predpogoj za njeno uvedbo. To velja
za obe strani: tako za strokovnjake pri Zavodu za
gozdove in drugih državnih ustanovah, kot tudi za
delavce pri izvajalskih podjetjih (namerno sem
uporabil izraza strokovnjaki in delavci, ker je to v
razpravah precej pogosto in tudi kaže stanje duha).
Prve je treba prepričati o nujnosti (gospodarski,
deloma tudi ergonomski), druge pa o smotrnosti
(gospodarnosti) uvedbe visokih tehnologij. Pri temu
že krepko zamujamo. Za to so potrebni primerni
argumenti.
6. Gospodarno delo visokih tehnologij nujno
zahteva primerne pogoje dela. Na to najbolj

vplivata vrsta in dimenzije drevja ter

koncen~

tracija dela. Vrsto in dimenzijo drevja upoštevamo
pri izbiri delovišč (referat dr. Krča). Takih sečišč je
dovolj. Vpliv koncentracije se kaže v primerni
količini odkazanega lesa na enoti površine (jakost

&2

in odmevi
odkazila) in primerni količina lesa na enem
Brez posebnih analiz se upam trditi, da
do sedaj pri nas običajno odkazilo v redčenjih ne
zagotavlja smotrnega (gospodarnega in ekološko
še vzdržnega) dela visokih tehnologij. Zato je nujno
potrebno povečati jakost sečenj (poudarjam, da tu
ne gre za povečanje sečenj, etatov). Povečanje teh
je nujno iz drugih razlogov, predvsem za to, da bi
lahko pravočasno izvedli vse gojitvene in negoval ne
ukrepe, okrepili stojnost, pospešili debelinsko
priraščanje in tako zmanjšali posledice napak v srcu.
Primerne koncentracije je mogoče doseči z daljšimi
obhodnicami in s tem večjo jakostjo posameznega
posega. Z večjo jakostjo sečnje se relativno zmanjša
tudi poškodovanost sestaja (več prostora za delo).
Te spremembe so predpogoj za uvedbo visokih
tehnologij. Mislim, da tu ne gre (ni potrebno) za
pretirano povečano jakost posegov. Zadostuje malo
pogumnejše in krepkejše odkazilo. Pri temu je
vredno upoštevati, da vsa klasična redčenja
povzročajo lastniku izgubo (vrednost lesa na panju
je do debeline 30- 35 cm negativna). Prav tako je
treba upoštevati, da je smotrnost (razmerje vložek/
izložek) visokih tehnologij v redčenjih največja.
Končno: edino taka redčenja so (ali pa kmalu bodo)
še izvedljiva. Redčenja pa so ukrep, s katerim
negujemo drevje najdaljšo dobo.
7. Ne vem kaj je rrilšljeno s »preprečevanjem
stihijskega uvajanja novih tehnologij«. Ugotovim
lahko le, da so bile do sedaj vse nove tehnologije
uvedeno »Stihijsko«. Taki so bili vsaj njihovi začetki
ali pa so jih za take razglasili. Izvajalce je potrebno
opogumiti, ali pa jih vsaj ni treba brez potrebe
ovirati in strašiti. V literaturi je dovolj informacij,
ki omogočajo vnaprejšnjo presojo vseh vidikov
dela. Tudi gospodarskih. Tudi v naši literaturi bi se
našlo kaj tega. To bi bilo dobro zbrati, primerno
predelati in posredovati zainteresiranim. Na osnovi
ustreznih informacij se bo moral vsak najprej
odločiti, nato kupiti ali najeti stroj (običajno kar
»linijo« strojev) in z njim delati. Pri delu si bo
najprej sam nabiral spoznanja in izkušnje. Šele
pozneje bo mogoče vse to proučiti in spoznanja
posredovati drugim. V se to pa lahko traja predolgo,
zlasti še, ker smo že sedaj v zamudi.
prof. dr. Edvard REBULA
delovišču.
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Strokovno izraz e
Terminologija strojne

sečnje

Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev je na sestankih novembra in decembra 2002 obravnavala
nekatere izraze v zvezi s strojno sečnjo in priporoča njihovo uporabo, zlasti namesto tujk. Za nekatere
pojme smo izbrali dva sinonima. Tistega, ki se nam zdi boljši, smo postavili na prvo mesto. K nekaterim
izrazom smo izdelali tudi razlago, drugim jo je treba še sestaviti. Da bi se izrazi lahko uveljavili, prosimo
bralce za mnenja, pripombe in nove predloge ali uredništvu za objavo ali terminološki komisiji.
sečnja

strojna

sečnja

drevja, pri kateri opravimo delovne postopke predvsem s
samohodnimi stroji

premičnimi
sečnjo

stroj za

stroj, ki opravi vse glavne delovne postopke pri

enoglavi stroj za

sečnjo;

enoprijemni stroj za
dvoglavi stroj za

sečnjo;

dvoprijemni stroj za
sečna

pot za

sečnjo

sečnjo

stroj za

sečnjo,

ki z eno

delovne postopke pri
stroj za

sečnjo,

sečno

sečnji

sečnjo

glavo opravi vse glavne

(single grip harvester)

ki z glavo za podiranje in z

izdelovalno glavo opravi vse glavne delovnepostopke pri
(double grip harvester)

stroj za podiranje

(feller)

stroj za podiranje in zbiranje

(feller-buncher)

stroj za kleščenje;
Jclestilni stroj

(delimber)

stroj za izdelavo;
izdelovalni stroj

(processor)

stroj za dodelava;
dodelovalni stroj

na

obdelovalni stroj;
stroj za obdelavo

v tovarni npr. tesalni stroj

sečnjo

(harvester)

in spravilo

skladišču

npr lupilni stroj s transporterji, merilno napravo ipd.

(forvester, ha.rwarder)

zgibni polpriklopnik;
zgibni polprikoličar

(forwarder), + zgibna polprikolica

glava za podiranje;
podiralna glava

sestavljena naprava, običajno na hidravličnem dvigalu ali
za podiranje, ki podira (in tudi zbira) drevje

i zde 1ovalnagl ava;
glava za izdelavo

(procesorska glava)

sečna

sestavljena naprava,

glava;

glava za

sečnji

pot dostopa stroja za sečnjo v sestoj, ki lahko služi tudi za spravilo
(vožnjo) manjših količin lesa

pot;

stroj za

sečnji,

sečnjo

stroja za

sečnjo,

običajno

na

hidravličnem

ročicah

stroja

dvigalu

ki podira, klesti, prežaguje drevje ipd.
prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
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~
apovedujerno
Dnevi avstrijskega gozdarstva
Beljak, 21-23.

rn~

2003

Dne 20. 12. 2002 je bil na MKGP sestanek v zvezi
z sodelovanjem Slovenije na dnevih avstrijskega
gozdarstva, ki bodo potekali od 21 do 23 maja v
kongresnem centru v Beljaku. Prireditelj je
Avstrijsko gozdarsko društvo. Sestanku so prisostvovali Maksimilijan Mohorič, MKGP, Andrej
Kermavnar, direktor zavoda ta gozdove, Jurij Beguš
ter predstavniki Koroških gozdarjev: Christoph
Habsburg-Lothringen, predsednik Koroškega
gozdarskega društva, Gerolf Baumgartner, deželni
gozdarski direktor, Gunter Sonnleitner, direktor
gozdarskega izobraževalnega centra Osoje. Ti so
predstavili program kongresa s povabilom, da
slovensko gozdarstvo aktivno sodeluje z predstavitvijo pomena gozdov, gozdarstva in lesne
industrije v Sloveniji, tako na posvetovanju kot tudi
v posebni izdaji glasila Koroškega gozdarskega

društva. V tem glasilu imamo možnost na petnajstih
straneh predstaviti slovenske gozdove, gozdarstvo
in lesno predelavo. K sodelovanju pa so povabljeni
gozdaiji in 1esarji Koroške, Slovenije ter pokrajine
Furlanije in julijske krajine. Organizator pričakuje
da se bo iz Slovenije kongresa udeležilo okrog
petdeset gozdarjev. Organizacijo na slovenski stani
bo prevzela Zveza gozdarskih društev Slovenije
sodelovali pa bodo: Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije
ter predstavniki ostalih vej slovenskega gozdarstva
pa tudi lesne industrije. Vsekakor je potrebno, da
slovensko gozdarstvo aktivneje sodeluje v prostoru
Alpe Jadran, zato te priložnosti ne kaže zamuditi.
Maksimilijan MOHORIČ
univ. dipl. inž. gozdarstva

XXI. GOZDARSKI ŠTUDIJSKI DNEVI

Območni gozdnogospodarski
slovenskega gozdarstva

načrti

Ozadje
Gozdarski študijski dnevi so tradicionalna oblika
sodelovanja Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire Biotehniške fakultete z gozdarsko
stroko. Izbrana tema sovpada z zaključkom
izdelave območnih načrtov za obdobje 20012010. To je priložnost za presojo stanja in razvoja
gozdov v Sloveniji, oceno gospodarjenja z gozdovi, hkrati pa primeren čas za promocijo gozdarstva, saj lahko javnost in politiko seznanimo z
aktualnim stanjem, problemi in razvojnimi
perspektivami v slovenskem gozdarstvu.

Nameni posvetovanja
Od izdelave načrtov je minilo že dobro leto, zato v
ospredju posvetovanja ne bo analiza izdela54

in razvojne perspektive

nih načrtov, temveč predvsem naslednji cilji:
• izpostaviti temeljne - strateške probleme pri
razvoju gozdov in gospodatjenju z njimi;
• izpostaviti pomen območnega načrtovanja za
slovensko gozdarstvo;
• prikazati obravnavanje posameznih gozdarskih področij v gozdnogospodarskem načrtovanju
na območni ravni (gojenje gozdov, tehnologija
poseka in spravila, gradnja gozdnih prometnic,
obravnavanje funkcij, usklajevanje odnosov gozddivjad itd.);
• prikazati stanje in razvojne spremembe
slovenskih gozdov;
• oceniti izbrane poti in možnosti za doseganje
ciljev, ki so opredeljeni v območnih gozdnogospodarskih načrtih;
• negovati konstruktivni dialog med gozdarGozdV 61 (2003} 1

Napoveduj emo
skimi institucijami in prispevati k razpoznavnosti
gozdarstva v javnosti.

Aktivni udeleženci
Svoje referate bodo predstavili sodelavci z Oddelka
za gozdarstva in obnovljive gozdne vire BF, Zavoda
za gozdove Slovenije, Gozdarskega inšSituta
Slovenije, gozdarskih izvajalskih družb, Oddelka
za krajinsko arhitekturo, Ministrstva za okolje in
prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ETH Zurich ter Šumarske fakultete
Zagreb. S diskusijskimi prispevki so na posve-

tovanje vabljene tudi druge organizacije, povezane
z gozdarstvom: Srednja gozdarska šola Postojna,
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Kmetijskogozdarska zbornica, itd.

Čas in kraj prireditve
27. in 28. marec 2003, Ljubljana, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete, velika predavalnica.
Prodekan za področje gozdarstva
prof. dr. Andrej BONČINA

Društvene vesti

------------------------------------~~

Gozdar Anton Šumrada - devetdesetletnik
V prijazni vasici Podgora
pri Ložu, se je 26. maja
1912 rodil Tone Šumrada.
Obiskali smo ga na njegovem domu ter mu v imenu Podravskega gozdarskega društva Maribor voščili
k njegovemu življenjskemu
jubileju. Tonček Šumrada
je bil v letih 1952 do 1955 direktor Gozdnega gospodarstva Maribor in Murska Sobota.
Maloštevilni gozdarji in sodelavci, ki še danes
živijo, se ga spominjamo kot "Ljudskega direktorja", ki je imel poseben odnos do mladih
gozdarjev. Kljub mnogim vodilnim funkcijam v
gozdarstvu, je bil spoštovan in vedno dostopen
do vseh sodelavcev. Njegovo življenjsko pot še
danes občudujemo tako po njegovih naprednih
idejah kot tudi pripadnosti gozdu in njegovim
vrednotam.
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SPOŠTOVANI KOLEGA, CENJENI DIREKTOR ANTON ŠUMRADA, ŽELIMO TI ŠE
KREPKEGA ZDRAVJA IN ZADOVOLJSTVA V
KROGU SVOJlli NAJBLJIŽllH.
Ne morem si kaj, da ne bi izrabil te priložnosti in
spomnil naš Gozdarski vestnik na eno od njegovih
nalog.
Uredništvo bi lahko malo bolj skrbelo za naše še
živeče gozdarje, ne glede na njihove zasluge. Prav
prijetno bi bilo prebrati v Gozdarskem vestniku kak
članek o naših zaslužnih gozdarjih.
Predlagam Uredništvu, da uvede posebno rubriko
- ne samo za nekrologe - (podobno kot imajo to v
sosednjih državah) s kratkim opisom dela in življenja
ob jubilejih naših gozdarjev.
Prepričan sem, da bi to imelo bolj neposreden
vpliv na razpoloženje članov društva, kateri smo sicer
po ozko strokovni plati dobro informirani, manjkajo
pa nam pristni človeški odnosi.
Franc CAFNIK

Bili

POHITITE!
Na zalogi imamo še nekaj izvodov knjižic:
Varno delo pri sečnji M. Medved, B. Košir
Varno delo s traktorji F. Furlan, B. Košir
Nega in varstvo mladega gozda - F. Perko
Gozd in gozdarstvo Slovenije (slovensko/angleško/nemško).
Naročila
Večna

sprejema Zveza gozdarskih društev Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana.
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJ,ENfll-11 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 eme avtorske pole (30.000 znakov) in so pripravljeni v skladu z navodili za
obj'avo v GV. Potrebne prevode lahko zagotovi uredn~štvo GV, avtorji naj prispevku p'riložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene 1ln strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recen.ziramo po presoji uredništva. Uredništvo si prldržuje
pravico do popravkov prispevka. Avtorji lahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z ~imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
tertočnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihqvega bivališča (če niso zaposlerni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priP.oročeno 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 izvodlih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotog rafije 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 UM~D-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija ). Vodilni prispevki mor~jo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov)., z zgoščen im povzefkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov in shk. Pogl?vja naj bodo oštevilb;~na z arabskimi številkami dekadnega sistema
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1). Obvezna je uporaba enot SI in dovolj,enih enot zunaj Sl . Opombe
med besedil'om je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpi'sana
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja.po harvards:kem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizir?tne
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citrrane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v pog,lravju Viri, in sicer po
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma p0 abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja jre treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
istega avtorja v istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGM~~ - ~RL: 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 projektiranje gozdnih cest.Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika tesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s sl'ovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa - potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestruk.turiranje energetike, Lj,ubljana, s.
40-54 .
--- , 1~ 996 . Enciklopedija Slovenije.- tO. zv., Ljubljana, Mladinska knjig·a, 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 decima'lna števila ~e uporablja
deCimalno vejico. Položaj slikovnega grradiva, 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 inroznako gornjega roba. Nas'lovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledkL Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tlišem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (viši ma 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
Načrti

so tu, kako pa naprej?

gozdnogospodarski načrti so del kontinuiranega
ki ima v slovenskem gozdarstvu že tradicijo
tudi na območni ravni. Zato je bilo upravičeno pričakovati nadaljnje
povečevanje kakovosti načrtovanja, ki se kaže v kakovostnejših in
bogatejših izhodiščnih informacijah in bolj vsestranski obdelavi in analizi
informacij. Kot prednost se je pokazala tudi povezana služba za
gozdnogospodarsko načrtovanje, ki je omogočila, da so načrti nastajali
organsko od spodaj navzgor in hkrati po enotnih usmeritvah od zgoraj
navzdol, imeli pa so tudi enotno informacijsko podporo. Zato se na prvi
pogled včasih dozdeva, da so načrti celo preveč šablonski. Toda tudi pri
takem pristopu k načrtovanju je ostalo dovolj maneverske ga prostora tudi
za sproščanje lastne iniciative sestavljal cev načrtov in zlasti za upoštevanje
specifičnosti posameznih območij. Strokovnim delavcem Zavoda za
gozdove Slovenije je treba za opravljeno delo izreči vse priznanje.
Razprava o načrtih je tudi pokazala, kje so šibke točke in slabosti
sedanjega sistema načrtovanja, in dovolj je časa, da jih temeljito prouči mo
in do obnove izpopolnimo metode in pristope k izdelavi načrtov.
Sedanji razmislek pa naj velja predvsem prihodnosti, kako bogate
usmeritve iz načrtov pretočiti v prakso, v vsakodnevno življenje. Za to pa
ni preveč časa, saj smo sedanje načrte sprejemali v tretjem letu planskega
desetletja in marsičesa, zapisanega v načrtih, kljub dobri volji, tudi
objektivno ne bo mogoče uresničiti.
Novi območni načrti so ambiciozni. Za izvajanje nijhovih usme1itev bo
treba motivirati, usposobiti in povezati vse, ki delajo v gozdarstvu. Prav iz
območnih načrtov izhaja tesna povezanost in prepletenost posameznih
aktivnosti v gozdu, zato lahko odstopanje ali zaostajanje v enem delu
onemogoči ali vsaj oteži uresničevanje tudi drugih usmeritev načrtov.
Prvi pogoj za uspešno uresničevanje načrtov je njihovo poznavanje.
Načrt ne sme biti odtujen dokument, ki bi zaprašen na polici čakal novo
desetletje. Biti mora tudi dokument za vsakodnevno rabo. Zato bi morali
zagotoviti, da se z načrti podrobno seznanijo vsi delavci Zavoda in pri
tem vidijo tudi svoje naloge in odgovornosti pri uresničevanju. Drugi
subjekt spoznavanja vsebine načrtov pa morajo biti lastniki gozdov, saj
gre vendar za načrte gospodarjenja z njihovimi gozdovi. Zanje in drugo
zainteresirana javnost bi bilo koristno izdati v razumljivejši obliki kratke
predstavitve načrtov. Uresničevanja načrtov mora spremljati tudi stalno
osveščanje vseh, ki lahko prispevajo k njihovemu uresničevanju, od
poslancev v Državnem zboru do strokovnjakov na fakulteti in inštitutu in
tudi delavcev v Zavodu za gozdove. Uresničevanje načrtov bo treba redno
spremljati, saj se sami po sebi ne bodo uresničevali. Morda bi bilo
koristno tudi skupno posvetovalno in usmerjevalno telo, sestavljeno iz
predstavnikov vseh, ki vidUo svoje mesto tudi v procesu uresničevanja
območnih gozdnogospodarskih načrtov.
Pomembna opora pri tem bo lahko tudi novelirani operativni program
razvoja gozdov za obdobje 2001-2010, ki ga pripravlja vlada oziroma
resorno ministrstvo.
Prof. dr. Iztok WINKLER
Novi

območni

dolgoročnega načrtovanja,
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Znanstvena razprava
GDK: 111.7+18: 176.1 Fagus sylvatica

Izračun

vodne bilance bukovega sestoja z modelom WATBAL
za leto 2001
Estimation ofwaterfluxes through beechforest with the simple -vvater ba/ance
model WATBALfor the year 2001
Urša VILHAR 1
Izvleček:

Vilhar, U.:

Izračun

slovenščini,

vodne bilance bukovega sestoja z modelom WATBAL za leto 2001. Gozdarski vestnik, 6112003, št. 2. V
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, ci t. lit. 20. Prevod v angleščino: Urša Vilhar, lektura angleškega besedila:

Jana Oštir.
Da bi spoznali vodno bilanco gozda, smo s pomočjo modela WATBAL izračunali vodno bilanco za gospodarski bukovojelov gozd v Kočevskem Rogu. Analiza je bila opravljena v gozdnem sestoju in v vrzeli za leto 2001.
Simulirane vrednosti dokaj dobro opisujejo letni potek vlažnostnih razmer v gozdnih tleh. Namočenost tal v sestoju in vrzeli
je bila v obravnavanem vegetacijskem obdobju zadostna, vendar je v vrzeli dejanska evapotranspiracija v juliju bolj odstopa la
od potencialne evapotranspiracija kot v gozdnem sestoju, iz česar lahko sklepamo, da je bil primanjkljaj vode v tleh v vrzeli
večji kot v gozdnem sestoju. V gozdnem sestoju sta bili potencialna in dejanska evapotranspiracija precej večji kot v vrzeli,
medtem ko je bil odtok v gozdnem sestoju manjši. Naše ocene deleža dejanske evapotranspiracije glede na padavine so na
prostem previsoke, odtoka pa prenizke. Morda je razlog v tem, da v obravnavo nismo vključili zimskih mesecev, ko je
količina padavin precejšna, evapotranspiracija pa je minimalna.
Ključne

besede: gozdna hidrologija, vodna bilanca, dinarski bukovo-jelov gozd,

Kočevski

Rog. model WATBAL

Abstract:
Vilhar, U.: Estimation of water fluxes through beech forest with the simple water balance model WATBAL for the year 2001.
Gozdarski vestnik. Vol. 61/2003, No. 2. ln Slovene, with abstracl and summary in English, lit. quot. 20 . Translated into
English by Urša Vilhar, English language editing by Jana Oštir.
Water balance was studied in the dinaric beech-fir forest in Kočevski Rog . The water balance of a forest stand and a gap for
the year 2001 is presented using the model WATBAL.
Reasonably good agreement was found between the simulated and measured data as regards water content. During the
vegetation pe1iod the water content in the forest soil was adequate both in the stand and in the gap. Potential and actual
evapotranspiration was much higher in the forest stand than in the gap, whereas runoff was much smaller in the stand. The
percentage of simulated actual evapotranspiration in bulk deposit was very high and the percentage of runoff in bulk deposit
was too small in comparison to literature ci ted. The reason could be that winter months, when the amount of precipitation is
high and the actual evaporation is usually low, were not included in our calculation.
Key words: forest hydro!ogy, water balance, dinaric beech-fir forest, Kočevski Rog, model WATBAL

1

UVOD
INTRODUCTION

MinUo je skoraj stoletje odkar so bili v Švici v
Emmentalu izpeljani prvi »moderni« eksperimenti
primerjalne gozdne hidrologije, to je vede o
vzajemnem delovanju vode in gozdov. Obsežno
krčenje gozdov za kmetijske površine je konec
devetnajstega stoletja povzročilo zaporedje nesreč
v Alpah, pri čemer so bile številne vasi poplavljene,
pojavili so se zemeljski plazovi, kmetijske površine
pa so uničile naplavine (MCCULLOCH 1993).
Namen teh raziskav je bil poiskati odgovor na
vprašanje, ali in v kakšnem smislu vpliva gozd na
vodni režim in še posebej na odtok voda v
GozdV 61 (2003) 2

primetjavi z drugimi oblikami vegetacije (v tem
primeru s pašniki).
Razlogi za raziskovanja na področju gozdne
hidrologije so večinoma enaki kot pred desetletji:
reševanje problemov v zvezi s količino odtoka,
kakovostjo voda, poplavami, erozijo, sedimentacij o,
itd. Pojavili so se tudi novi: globalne podnebne
spremembe, kakovost habitatov, biodiverziteta,
sonaravni razvoj, .. . (O'LOUGHLIN 1 DUNIN
1993) . V nasprotju s splošnim prepričanjem voda
ni obnovljiv ampak končen vir, ki se kakovostno
1

U. V., univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije,
pot 2, SI- 1000 Ljubljana
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obnavlja v velikem vodnem ciklu (ANKO 1994) . Z
rastjo svetovnega prebivalstva se slabša količinsko
in kakovostno stanje voda in gozdov, zato bi se
morale povečati zahteve po strokovni usposobljenosti upravljavcev teh naravnih virov.
Slovenija predstavlja zaradi vodnega bogastva
in pestrosti vodnega režima v relativno majhnem
prostoru hidrološke posebnost v Evropi (BRICELJ
1994). V Bohinjskih gorah pade največja količina
padavin v Alpah (čez 5.000 mm letno), v porečju
Mure pa doseže komaj 800 mm/leto. Obilne in
intenzivne padavine pospešujejo erozijske procese
na pobočjih, ki so zaradi razgibane in pestre
kameninske sestave že tako izredno labilna. Edina
naravna blažilca teh ekstremov sta (BRICELJ
1994):
a) kraška podlaga, ki uspe s sistemov podzemnega pretakanja in akumuliranja vode zadržati
tudi 80 odstotkov visokovodnih konic,
b) gozdna in negozdna vegetacija kot zadrževalca odtoka vode.
Gozd s svojimi gostimi krošnjami, listnim
opadom ter globokimi koreninskimi sistemi
odločilno vpliva na vodo, tla ter snovne tokove v
povodjih. V gozdu se s transpiracijo zmanjšajo
količine vode, ki dosežejo matično podlago, večja
je kapaciteta tal za zadrževanje vode in manjša
hitrost površinskega odtoka ter erozija tal (CHANG
2002).
Da bi spoznali vodno bilanco gozda smo na
Gozdarskem Inštitut Slovenije (v nadaljevanju GIS)
v sodelovanju s Katedro za gojenje gozdov na
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani osnovali
raziskovalno ploskev v razmeroma ohranjenem
gospodarskem bukovo-jelovem gozdu v Kočevskem
Rogu. Ta spada v Dinarski kras, za katerega pomeni
krčenje gozdnih površin povečano nevarnost erozije
tal ter spremembe hidrološkega režima (GAMS
1974). Ker se voda v kraškem hidrogeološkem
sistemu zadržuje le kratek čas, obstaja za pitno vodo
nevarnost onesnaženja. Dobro ohranjena tla ter
vegetacijska odeja predstavljajo filter, blažilnik
oziroma pufer, pretvornik ter zbiralnik za vodo,
hranila ter škodljive snovi (KATZENSTEINER
2000).
Ugotavljanje vodne bilance za kraški teren je
povezano s celo vrsto metodoloških problemov. V
optimalnih razmerah bi za tako raziskavo izločili
več z gozdom po raščenih eksperimentalnih povodij
80

(MIKOŠ 1994, MCCULLOCH 1993, CHANG
2002) ter na podlagi metjenih padavin in odtokov
izračunali vodno bilanco. Poleg finančne in časovne
zahtevnosti je tak eksperiment nemogoč zaradi
značilnosti krasa samega, kjer se kompleksne
podzemne vodne poti redko ujemajo z orografsko
določenimi povodji (KA TZENSTEINER 2000,
PETRIČ 2002). Dodatno težavo predstavlja tudi
izredno velika pestrost talnih razmer na majhnem
prostoru, zaradi katere bi v okviru eksperimentalnega povodja težko razložili procese, do katerih
pride pri količinskih in kakovostnih spremembah
odtoka.

1.1 Hidrološki modeli
1.1 Hydrologic models
Drug način ugotavljanja vodne bilance gozda je na
nivoju gozdnega sestoja s pomočjo modeliranja.
Hidrološke modele kot tudi modele na drugih
področij na splošno uporabljamo za (THOMPSON
1999): a) učenje, saj prikazujejo delovanje kompleksnih fizikalnih sistemov; b) raziskovanje, pri
čemer zamenjujejo tradicionalne terenske poizkuse
z računalniškimi poizkusi; c) za napovedovanje in
predvidevanje (vremena, vodotokov, ... ).
»Pomanjšani modeli« so posnetki dejanskih
fizikalnih sistemov in sestojijo iz podobnih
materialov kot resnični sistemi. Tak je model
sistema reke Mississippi blizu Vicksburga v ZDA,
ki je podrobna reprodukcija rečnega omrežja ter
kontrolnih objektov, ki so bili zgrajeni na reki. Ti
modeli so uporabni v primerih, ko sta delovanje in
dinamika dejanskih sistemov preveč kompleksna,
da bi ju lahko simulirali s pomočjo računalnikov.
Matematični modeli simulirajo delovanje
dejanskega sistema z uporabo matematičnih enačb.
Medtem ko posamezne enačbe lahko rešimo sami,
za hidrološke modele, ki vključujejo več zaporednih
enačb, ki se morda tudi ponavljajo, uporabljamo
računalniške programe. Matematični oziroma
računalniški modeli se delijo na empirične,
deterministične in stohastične. Empirični modeli so
razviti na podlagi analize velikega števila podatkov
in ugotovljenih statističnih odvisnosti med
vhodnimi in izhodnimi podatki (WARD 1995).
Primer takega hidrološkega modela je model
GLEAMS. Ker so empirični modeli razviti na
podlagi podatkov za neko geografsko regijo, je pri
njihovi uporabi v drugih regijah potrebna velika
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previdnost. Deterministični modeli, včasih
imenovani tudi teoretični modeli, matematično
opisujejo procese, kijih simuliramo. Ti niso odvisni
od geografskih regij in jih zato lahko laže
prenesemo v drugačno okolje, kot empirične.
Stohastični modeli so namenjeni določanju statistične verjetnosti hidroloških dogodkov, na primer
padavin ali poplav, ter napovedovanju verjetnosti
za dani rezultat.
Za področje gozdne hidrologije ter kroženja
snovi v gozdnih ekosistemih so izdelali celo vrsto
računalniških modelov (ARP 1 YIN 1992, VAN
GRINSVEN 1995). Pri njih se pojavlja večni
problem razmerja med porabo časa in energije,
potrebnih za zbiranje podatkov ter za ocenjevanje
parametrov, in pa točnostjo modela. Simulirani
rezultat je namreč le toliko »dober«, kolikor so
»dobri« vhodni podatki in enačbe, s kate1imi naj
bi model ponazoril fizikalne procese. Namen
modeliral'Ua je namreč ta, da z dobrimi podatki
pridobimo koristne informacije o določenem
dejanskem sistemu, ki ga sicer zaradi njegove
kompleksnosti nikakor ne bi mogli spoznavati in
razumeti.
1.1.1 Kalibracija in preizkušanje modela
1.1.1 Model calibration and verification

Lastnosti izbranega modela določajo, kakšni vhodni
podatki so potrebni za njegovo delovanje. Ločimo
podatke potrebne za potek simulacije oziroma
izračun želenih vrednosti z modelom, ter podatke,
potrebne za oceno parametrov modela
(THOMPSON 1999). Parametri so vrednosti, ki
opisujejo fizikalne lastnosti hidrološkega sistema,
določajo začetne vrednosti posameznih sestavin ali
predstavljajo konstante v razmerjih.
Postopek določanja vrednosti parametrov se
imenuje kalibracija modela. Sledi preverjanje ali
verifikacija, to je ocena točnosti simuliranega
rezultata, ki ima lahko za posledico ponovno
kalibracijo. Kalibracija in optimizacija (določanje
optimalnih vrednosti parametrov) modela vključujeta določitev procesnih parametrov ter primerjavo simuliranega rezultata z opazovanimi ali
merjenimi podatki. Ko je model kalibriran in je
napaka oziroma razlika med opazovanimi (merjenimi) in predvidenimi (simuliranimi) vrednostmi
najmanjša, je potrebno model še preveriti.
Verifikacijo izvedemo tako, da model zaženemo z
drugimi podatki, saj dobro kalibriran model podaja
GozdV 61 (2003) 2

dobre rezultate s katerim koli nizom vhodnih
podatkov (THOMPSON 1999).
Kompleksnejši hidrološki modeli, ki opisujejo
sistem zrak-rastlina-tla, so zelo zahtevni glede
vhodnih podatkov in parametrov. Če zahtevanih
podatkov ne moremo pridobiti z meritvami ali
privzeti iz literature, je morda bolje uporabiti
enostavnejše in manj zahtevne modele. Njihove
napovedi bodo sicer manj točne, a nas ne bodo
privedle do napačnih zaključkov.

2

METODE DELA

2

WORKING METHODS

Ker zahtevnih me1itev vodno-zračnih lastnosti tal
in vegetacije ter urnih vrednosti za meteorološke
podatke na naših raziskovalnih ploskvah ne moremo
izvajati, srno za izračun vodne bilance gozda
uporabili enostaven model WATBAL.

2.1 Model za izračun vodne bilance
WATBAL
2.1 Water balance model WATBAL
WATBAL je enostaven model za ocenjevanje
vodne bilance, vključno s tokovi vode v
tleh, ki so ga razvili na Finskem gozdarskem
inštitutu (STARR 1999, 2001). Prednost tega
modela je, da zahteva podatke, ki jih je razmeroma
lahko pridobiti v gozdu.
Vhodni podat:Jd so mesečne vrednosti za padavine
- skupna mesečna količina padavin, ki je padla na
ploskev (na vrhove krošenj) kot dež ali sneg; oblačnost
(v desetinah pokritosti neba) ter povprečna mesečna
temperatura zraka. Ostali vhodni podatki so:
nadmorska višina, sklep krošenj, povprečna dolgoročna maksimalna in minimalna dnevna temperatura
v najtoplejšem mesecu Uuliju) (v naši raziskavi
privzeti z meteorološke postaje v Kočevju ob
upoštevanju temperarurnega gradienta --0,6 °C na 100
m n.m. (MANOHJN 1960)), poljska kapaciteta tal za
vodo ter točka venenja (določeni za talno enoto),
infiltracijski koeficient (pdvzet iz literature). Določili
smo tudi plast tal, za katero smo simulirali vodni tok
ter razporeditev korenin v tej plasti tal. Predpostavili
smo, da so v sestoju tla prekoreninjena vse do matične
podlage, torej v povprečju do globine 40 cm. Na
sredini sestojne odprtine, kjer je bila prvo leto po
poseku prisotna le pritalna vegetacija, smo sklepali,
da se večina živih korenin nahaja v zgomjih 10 cm.
mesečne
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Model se lahko uporabi za posamezne plasti tal
ali za celotni koreninski prostor, kot v našem
primeru. Potencialno evapotranspiracijo (to je
evapotranspiracij a referenčne rastline- enakomerno
raščene trave višine od 8 do 15 cm, popolnoma
prekrivajoče določeno površino tal ter optimalno
preskrbJjene z vodo) računa iz globalnega obsevanja
z uporabo modificirane Jensen-Haiseve enačbe
(model WATBAL 2003):

potencialno evapotranspiracijo) in deficit talne
vlažnosti (razlika med vsebnostjo vlage v tleh in
za rastline dostopno vlago v tleh). Oba predstavljata merilo stresa zaradi suše in lahko
pomagata pri razlagah na primer časovne variabilnosti pokritosti tal z vegetacijo, rasti dreves,
mikrobiološke aktivnosti v tleh, idr.

PET= (a x (Ta+ b) x Rs ILHv.,r) x št. dni x 10 x alfa
a = (38- (2 x nadmorska višina/305) + 365 /(e2-el))·
b = 2,5 + 0,14 x (e 2 - e 1) +nadmorska višina/550

LH'"ar = 597,3 - 0,564
pri

čemer

PET
a
b
Ta
Rs

LH"P
alfa
el
e2

X

Ta,

(2)

(3)

(4)

je:
potencialna evapotranspiracija
temperaturni količnik (°C 1)
temperaturni količnik (°C)
povprečna mesečna temperatura
globalno sončno obsevanje na horizontalni površini (callcm 2/dan)
latentna toplota izparevanja (cal/g)
korekcijski faktor za globalno sončno obsevanje, ki izraža vpliv rastlinske odeje na izhlapevanje s tal
nasičen parni tlak pri povprečni minimalni temperaturi v najtoplejšem mesecu (mbar)
nasičen parni tlak pri povprečni maksimalni temperaturi v najtoplejšem mesecu (mbar)

Padavine (skupaj s taljenjem snega) izhlapevajo
s potencialno evapotranspiracijsko stopnjo. Če je
temperatura zraka pod 0°C, je potencial na
evapotranspiracija enaka O in padavine v obliki
snega se akumulirajo kot snežna odeja. Če je
potencialna evapotranspiracija večja od količine
padavin (skupaj s taljenjem snega), izhlapeva voda,
zadržana v tleh. Odvzem vode iz tal zaradi
evapotranspiracije se lahko zgodi ob potencialni
evapotranspiracijski stopnji ali ob zmanjšani,
dejanski evapotranspiracijski stopnji, odvisno od
razmerja med vsebnostjo vlage in za rastline
dostopno vlago v tleh. Le-taje rezultat zadrževalne
sposobnosti tal za vodo, ki je določena s teksturo
in globino tal. Evapotranspiracijski odvzem vlage
iz tal lahko poteka le v plasti koreninjcnja.
Če količina padavin (skupaj s taljenjem snega)
preseže potencialno evapotranspiracijo, je prekoračena tudi zadrževalna sposobnost tal za vodo in
presežne padavine odtečejo (skupni odtok).
Izhodni podatki modela so poleg mesečnega
odtoka še: potencialna evapotranspiracija,
dejanska evapotranspiracija, vsebnost vlage v tleh,
evaporativni deficit (razlika med dejansko in
82

(l)
1

2.2 Opis ploskve
2.2 Research plot description
Raziskovalna ploskev »Snežna jama« se nahaja v
dinarskem svetu Kočevskega Roga na nadmorski
višini od 880 do 890 m. Podnebje je gorsko, s
povprečno 1.500 mm padavin letno. Matična
podlaga je apnenec in dolomit. Prevladujejo Ij ava
pokarbonatna tla in rendzine. Fitocenoza je
uvrščena v združbo dinarski jelovo - bukov gozd
(Omphalodo- Fagetum).
Konec leta 2000 smo s pomočjo sodelavcev
KJ.·ajevne enote Čermošnjice Zavoda za gozdove
Slovenije v bukovem debeljaku s primesjo jelke
osnovati približno okroglo vrzel premera 40 - 45
m. V marcu leta 2001 smo na raziskovalni ploskvi
postavili v smeri SSZ-JJV sedem ploskvic,
pravokotne na to smer pa še dve dodatni ploskvici
veJi kosti 1,5 x 1,5 m. Transekt ploskvic poteka tako,
da so ploskvice razporejene v gozdnem sestoju, na
robu gozda ter na sredini vrzeli.
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2.3 Opis terenskih del
2.3 Field work

3.1 Postopek kalibracije in verifikacije
modela

Na vsaki od ploskvic smo postavili po dva dežemera
(opis v SIMONČIČ 1996), s pomočjo katerih smo
tekom vegetacijske dobe mesečno spremljali
količino padavin, dospelih na 1,2 m višine v
gozdnem sestoju. Dva dežernera sta bila postavljena
tudi na najbližji jasi, kjer smo spremljali količino
padavin na prostem in za katero smo predpostavili,
da je enaka količini padavin, ki doseže vrhove
krošenj na naši ploskvi.
Talne razmere in morfološke lastnosti tal srno
ugotovili s polkrožno sondo do 40 cm globoko na
treh mestih vsake od ploskvic. Iz vseh treh izvrtkov
tal smo za vsako ploskev naredili skupen,
homogeniziran vzorec tal. Določili smo debeline
horizontov ter skeletnost tal. Ploskvice smo
razvrstili glede na dve prevladujoči taJni enoti :
rendzine in 1java pokarbonatna tla. Za vsako taJno
enoto je bil narejen reprezentančni profil, iz
katerega so bili na različnih globinah (0-5 , 5-10,
10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40 cm) vzeti
vzorci za analize vodno-zračnih lastnosti tal:
dozdevna gostota, poljska kapaciteta za vodo, točka
venenja in rastlinam dostopna (razpoložljiva) vlaga
v tleh ter izdelane pF krivulje (LUKANC 1992,
SIMONČIČ 1 URBANČIČ 2000).
Mesečno smo na treh ogliščih vsake od ploskvic
s polkrožno sondo zajeli vzorce za ugotavljanje
trenutne talne vlažnosti iz globin 10 cm, 20 cm in
40 cm (oziroma 30 cm, kjer so bila tla plitvejša).

3.1 Model calibration and verification procedure

3

REZULTATI

3

RESULTS

Analize vzorcev reprezentančnega profila so dale
naslednje rez ul tate: dozdevna gostota tal se v
proučevanih plasteh giblje od 0,75 gem·' do 1,21
gcm·3 , povprečje znaša 1,09 gcm· 3 ; vrednost poljske
kapacitete za vodo na globini 0-40 cm znaša 340
rnasnih o/o oziroma 133 mm H 20; vrednost točke
venenja na globini 0-40 cm znaša 118 masnih o/o
oziroma 42 mm H20 . V povprečju skelet zavzema
28 odstotkov prostornine tal.

Kalibracijo modela za raziskovalno ploskev
»Snežna jama« smo izvedli s pomočjo meritev
globalnega sončnega obsevanja na EMEP postaji
Iskrba (postaja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi). Primerjali smo simulirane povprečne mesečne
vrednosti za leto 2001 s povprečnim] mesečnimi
vrednostmi s postaje v obdobju l997-2001.
Vrednost korelacijskega koeficienta je bila 0,99.
Model smo kalibrirali tudi s pomočjo povprečnih
mesečnih vrednosti za potencialno evapotranspiracijo, izračunanih iz podatkov z meteorološke
postaje v Kočevju za leto 2001 (vir: ARSO, Urad
za meteorologijo). Korelacijski koeficient je
znašal 0,95.
Rezultate modela smo preverili tako, da smo
simulirane vrednosti za vsebnost vlage v tleh na
koncu meseca primerjali z meritvami trenutne
vlažnosti tal. Grafikona l in 2 prikazujeta
simulirane in dejanske vrednosti za trenutno
vlažnost tal. Vrednost korelacijskega koeficienta za
gozdni sestoj je bila 0,82, za sredino vrzeli pa 0,63.
Za prikaz razlik mcd merjenimi (0) in simuliranimi vrednostmi (P) smo izračunali tudi tako
imenovani »-Indeks ujernanja d« (angl. index of
agreement), ki omogoča neposredno primerjavo
relativne napake (THOMPSON 1999). Indeks
zavzema vrednosti med O in 1. Vrednosti indeksa
blizu 1 pomenijo boljše ujemanje me1jcnih in
simuliranih vrednosti . Izračunamo ga po naslednji
enačbi:

d

= t-

pri

[~,

čemer

2

(P,- o,)

/~, ~P,.I+ lo;I)C5)

je

in

o;= o,- o
Indeks ujemanja d za merjene (0) in sirnulirane
vrednosti (P) za vlažnost tal na koncu posameznega
meseca znaša za gozdni sestoj 0,95, za sredino
vrzeli pa 0,90. Preglednica 1 prikazuje vrednosti
vhodnih parametrov, ki smo jih uporabili pri
simulaciji vodne bilance za gozdni sestoj in vrzel.
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Grafikon l. Simulirane vrednosti za
trenutno vlažnost ral za gozdni sestoj
v primerjavi z merjenimi
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Grafikon 2. Simulirane vrednosti za trenutno vlažnost tal za sredino vrzeli v primerjavi z merjenimi
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Grafikon J. Povprečna mesečna
vodna bilanca za gozdni sestoj;
PET - potencialna evapotcanspiracija, AET- dejanska evapotranspiracija
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Preglednica l : Vhodni parametri, uporabljeni za
sredini vrzeli

izračun

vodne bilance na ploskvici v sklenjenem gozdnem sestoju ter na

Ta/Jie 1: Input parameters for simulation of water ba/ance in forest scand and gap
Vhodni parametri:
kapaciteta tal za vodo (mm)
Sklep krošenj
Nadmorska višina
lnfiltracijski koeficient tal
Najvišja temperatura povprečno najtoplejšega meseca ( 0 C)
Najnižja temperatura povprečno najtoplejšega meseca ( 0 C)
Geografska širina (dec.stop.)
Delež korenin (%)
Alfa
Začetna vsebnost vode v tleh (mm)
Točka venenja (mm)
Po~jska

Posamezne elemente simulirane vodne bilance
za ploskvico v gozdnem sestoju ter za ploskvico v
vrzeli prikazujeta grafikona 3 in 4.
Deleža potencialne in dejanske evapotranspiracije v skupni količini padavin sta v gozdnem

Grafikon 4. Povprečna mesečna
vodna bilanca za sredino vrzeli;
PET - potencialna evapotranspiracija, AET- dejanska evapotranspiracija
Graph 4 . Average monchly
water ba/ance for gap; PETpotencial evapotranspiration,
AET- actual evapotranspiration
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sestoju precej večja kot v vrzeli (grafikon 5). Delež
odtoka v skupni količini padavin pa je za gozdni
sestoj manjši in sicer v gozdnem sestoju znaša 27 %
in v vrzeli 43 %.

Povprečna mesečna

vodna bilanca za sredino vrzeli

- - - Padavine na

I

~tem

- - PE T
- - - AET

150

- - - Taina vlalrosl

---O
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50
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Grafikon 5. Delež odtoka,
potencialne evapotranspiracije
ter dejanske evapotranspiracije
v skupni količini padavin na
prostem za vegetacijsko obdobje (od maja do oktobra) v letu
2001 v gozdnem sestoju ter v
vrzeli

Gra ph 5. Percentage of runoff,
potencial evapotranspiration
and actual evapotranspiration
in total bulk deposit for the
vegetation period (from May to
October) 2001 for forest stand
and gap
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ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA

4

CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Primerjava simuliranih vrednosti za vsebnost vlage
v tleh na koncu meseca z meritvami trenutne
vlažnosti tal kaže, da simulirane vrednosti dokaj
dobro opisujejo letni potek vlažnostnih razmer v
gozdnih tleh. Namočenost tal v sestoju in vrzeli je
bila v obravnavanem vegetacijskem obdobju
zadostna, saj vsebnost vlage v gozdnih tleh tudi v
mesecih z najvišjimi povprečnimi temperaturami
ni padla pod točko venenja. Vendar pa je v vrzeli
dejanska evapotranspiracija v juliju bolj odstopala
od potencialne evapotranspiracija kot v gozdnem
sestoju, iz česar lahko sklepamo, da je bil
primanjkljaj vode v tleh v vrzeli večji kot v gozdnem
sestoju. V gozdnem sestoju sta bili potencialna in
dejanska evapotranspiracija precej večji kot v vrzeli,
medtem ko je bil odtok v gozdnem sestoju manjši .
Naše ocene deleža dejanske evapotranspiracije
glede na padavine so na prostem previsoke. odtoka
pa prenizke.
Simulirane vrednosti za vsebnost vlage v tleh
so dokaj blizu merjenih, kar kaže tudi visoka
vrednost »indeksa ujemanja d«. Simulirane
vrednosti za gozdni sestoj so razen v mesecu juliju
zelo podobne merjenim. Za vrzel so simulirane
vrednosti tekom cele vegetacijske dobe precej nižje,
vendar lahko ugotovimo, da letno dinamiko
vlažnostnih razmer v tleh dokaj dobro opisujejo.
Vzrok za nižje vrednosti je vetjetno posledica nizke
poljske kapacitete tal za vodo, ki je bila določena
za reprezentančni profil, ne pa za posamezno
ploskvico. Vprašljiva je tudi natančnost ocene
skeletnosti tal, ki pomembno vpliva na vrednost
poljske kapacitete tal za vodo ter vrednost točke
venenja. Ta odstopanja nas opozarjajo, da ugotovljenih vrednosti za posamezne komponente
vodne bilance ne moremo upoštevati v absolutnem
smislu, lahko pa analiziramo njihova medsebojna
razmerja.
Iz prikazanih simuliranih vrednosti za vodno
bilanco bukovo-jelovega gozdnega sestaja v
Kočevskem Rogu sklepamo, da je bila namočenost
tal v sestoju in vrzeli v obravnavanem vegetacijskem
obdobju zadostna, saj vsebnost vlage v gozdnih tleh
tudi v mesecih z najvišjimi povprečnimi temperaturami ni padla pod točko venenja. Vsebnost vlage
v tleh je bila visoka spomladi zaradi taljenja snega
in spomladanskega deževja. Količina padavin je
začela upadati v juniju in je bila najnižja v mesecu
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juliju, prav tako vsebnost vlage v tleh ter odtok. S
povečano količino padavin v avgustu se je povečala
tudi vsebnost talne vlage, ki je septembra, ko je
bilo največ padavin, zopet dosegla območje poljske
kapacitete tal za vodo. Dejanska evapotranspiracija
je bila tekom celega vegetacijskega obdobja
podobna potencialni evapotranspiraciji, le v juliju
so njene vrednosti nižje, ve1jetno zaradi zmanjšane
vsebnosti vlage v tleh. Odtok je bil najmanjši v
poletnih mesecih, ko je bila nizka tudi vsebnost
vlage v tleh, največji paje bil v mesecu septembru,
ko je bila tudi količina padavin največja.
Za vrzel lahko iz prikazanih simuliranih
vrednosti sklepamo, da je bila tudi tu namočen ost
tal v obravnavanem vegetacijskem obdobju
zadostna in da vsebnost vlage v gozdnih tleh v
mesecih z najvišjimi povprečnimi temperaturami
ni padla pod točko venenja. Tako kot v gozdnem
sestoju so bile vrednosti za vsebnost vlage v tleh
ter odtok najnižje v mesecu juliju. V mesecu juliju
je v vrzeli dejanska evapotranspjracija bolj
odstopala od potencialne evapotranspiracij a kot v
gozdnem sestoju, iz česar lahko sklepamo, da je
bil primanjkljaj vode v tleh v vrzeli večji kot v
gozdnem sestoju.
Če primerjamo vrednosti posameznih elementov
vodne bilance za gozdni sestoj in vrzel ugotovimo,
da sta bili potencialna in dejanska evapotranspiracija precej večji v gozdnem sestoju, medtem
ko je bil odtok v gozdnem sestoju manjši. To je
najverjetneje posledica transpiracije gozdnega
sestaja ter intercepcije padavin v krošnjah.
Vrednosti dejanske evapotranspiracije so bile v
primerjavi s podatki iz literature visoki. Tako na
primer Katzensteiner (2000) za bukov sestoj v
severnoavstryskih apnenčastih Alpah (nemško
Kalkalpen) v obdobju od 1.7.-25.10.1996 poroča o
24 -38 % deležu dejanske evapotranspiracije v
skupni količini padavin. Skupni odtok pa je znašal
65-75 % padavin. Von Benecke (1978) je v
bukovem sestoju v Sollingu ugotovil, da letno
povprečje dejanske evapotranspiracije znaša
približno 50 o/o padavin na prostem, in tudi odtok
znaša približno 50 % padavin.
Sklepamo lahko, da so naše ocene deleža
dejanske evapotranspiracije glede na padavine na
prostem previsoke, glede odtoka pa prenizke.
Morda je razlog v tem, da v obravnavo nismo
vključili zimskih mesecev, ko je količina padavin
precejšna, evapotranspiracija pa je minimalna.
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Razlog za tako nizek odtok je morda tudi ta, da
model ne upošteva odtoka vode v tla in podzemlje
skozi makropore.
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6

SUMMARY

Estimation of water fluxes through
beechforest with the si1nple water
balance model WATBALfor the
year 2001
Forests influence the water, the soil and the nutrient
cycle with their crowns, litter and deep root systems.
The forest water balance was studied in the dinaric
beech-fir forest in Kočevski Rog. In 2001, monthly
bulk deposit, through-fali and volumetric soil water
content were measured during the vegetation
period. The monthly water balances of a forest stand
and a gap are presen ted using the model WATBAL.
For primary model calibration data on global
radiation from the weather station Iskrba and the
calculated potential evapotranspiration for the
weather station Kočevje were used. Model results
were verified by soil water content measurements
with the oven-dry method. The indexes of agreement d = 0.95 for the forest stand and d = 0.90 for
the gap show good agreement between the
simulated and measured data for water content.
Potential and actual evapotranspiration are much
higher in the forest stand than in the gap, whereas
run off is much small er in the stand. The percentage
of simulated actual evapotranspiration in bulk
deposit is very high and the percentage of runoff
in bulk deposit is too small in comparison to
GozdV 61 (2003) 2

literature cited. The reason could be that winter
months, when the amount of precipitation is high
and the actual evaporation is usually low, were not
included in our calculation.
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Strokovne razprave
GDK: 624 + 524.63 : (497.12 Pokljuka)

Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti
in razvoja gozdov v GGE Pokljuka
Suitability of the control sampling rnethod for monitoring forest growth
and development in the case of the Pokljuka forest management unit
Klemen ZALOKAR 1
Izvleček:

Zalokar, K.: Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka. Gozdarski vestnik,
61/2003, št. 2. V slovenščini , z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 7. Prevod v angleščino : Jana Oštir.
Prispevek prikazuje zgodovinski in vsebinski razvoj kontrolne vzorčne metode v gozdovih Gozdnogospodarske enote Pokljuka.
Poleg lesnoproizvodnih informacij se v zadnjem obdobju zbirajo informacije o ekoloških in socialnih funkcijah gozdov. V
prispevku so podane metode dela in primernost in prednosti kontrolnih vzorčnih ploskev.
Ključne

besede: kontrolna

vzorčoa

ploskev, ponovitev, prednost, Pokljuka, Gozdnogospodarsko

območje

Bled.

Abstract:
Zalokar, K.: Suitability of the control sampling method for monitoring forest growth and development in the case of the
Pokljuka forest management unit. Gozdarski vestnik, Vol. 6112003. No. 2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot.7.
Translated into English by Jana Oštir.
The paper presents the historical and technical development of the control sampling method in the forests of the Pokljuka forest
management unit. Currenlly, in addition to data on wood production, information on the ecological and social functions of the forest is
also being collected. The author presents the working methods and the suitability and advantages of the control sampling plots.
Key words: control sampling plots, repetition, advantage, Pokljuka, the Bled Forest Management Region

1

UVOD IN NAMEN ANALIZE
INTRODUCTION AND PURPOSE
OF ANALYSIS

Sprva je bilo zbiranje podatkov in informacij
podrejeno le proizvodni vlogi gozdov, šele v zadnjih
desetletjih so po načelih mnogonamenskega
gospodarjenja v vsebino načrtovanja in informacijskega sistema zajeli tudi ekološke in socialne
funkcije gozdov. Ker se te pogosto navezujejo na
prostorske razsežnosti in strukturo gozdnega
ekosistema, je bilo treba razviti nove inventurne
metode in določiti nove vsebine razvoja, kajti z
dotedanjimi statističnimi informacijami ni bilo
mogoče več ocenjevati posledic onesnaževanja
ozračja. učinkov klimatskih sprememb, ogroženosti
rastiščne in vrstne pestrosti, dostopa do gozdnih virov
(HLADNIK 2000).
Zaradi vseh prednosti, ki jih prinaša metoda
stalnih vzorčnih ploskev, so se na območni enoti
Bled, kot prvi v Sloveniji, odločili za uporabo te
metode tudi v praksi . Prva metjenja in ocenjevanja
v okviru kontrolne vzorčne metode so bila opravljena
leta 1972 na Jelovici. S ponovno izmero na istih
mestih je s tem dobila tudi neposredna gozdarska
operativa konkretne kazalce stanja in razvoja sestoj ev.
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V letu 2002 bo zaključena tretja izmera vzorcev v
celotnem blejskem gozdnogospodarskem območju.
Metoda stalnih vzorčnih ploskev pomeni prenos
klasične zamisli kontrole z odseka na vzorčno
ploskev. Prehod iz celote na delne površine sicer
pomeni omejitev na izbrane ploskve, kar je
povezano z vzorčno napako, na drugi strani pa tudi
možnost spremljanja vsakega drevesa posebej v
odvisnosti od rastišča, gozdnogospodarskih
ukrepov in vplivov okolja. Neposredno je mogoče
spremljati tudi ploskovne kazalce, kar je sicer
mogoče le na znanstvenih raziskovalnih ploskvah .
Cilji vzorčne premerbe so naslednji:
• ugotoviti izhodiščno stanje gozdnih sestojev,
to je pri prvi inventuri, na podlagi katerega je
izdelan gozdnogospodarski načrt,
• ugotoviti stanje na koncu ureditvenega
obdobja, to je pri drugi inventuri ,
• ugotoviti spremembe sestojnih parametrov, kot
so razlika lesne zaloge, prirastek, posek, trendi
zdravstvenega stanja, itd.
V raziskavi bomo ovrednotiti primernost in
zanesljivost podatkov pridobljenih v okviru
1
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kontrolne vzorčne metode za ocenjevanje stanja in
razvoja gozdnih sestojev v gozdno gospodarski
enoti (GGE) Pokljuka.

2

OBJEKT PROUČEVANJA

2

OBJECT OF RESEARCH

2.1 Objekt analize
2.1 Object of analysis
Za objekt proučevanja smo izbrali gozdove
gozdnogospodarske enote Pokljuka. Gospodarska
enota Pokljuka obsega skupaj z neplodnimi
površinami 4.630,82 ha, od tega je 4 .017,76 ha
gospodarskih gozdov in 364,86 ha varovalnih
gozdov.
Gozdovi v GGE Pokljuka _so glede na rastiščne
danosti razdeljeni na sedem Gospodarskih razredov
(GR) (GGN 1998).
Na rastišču jelovega bukovja sta izoblikovana
dva GR:

• 1 -tipična predalpskajelova bukovja z močno
pospeševano srrrreko,
• 2- predalpska jelova bukovja na boljših
mešanih tleh in jelovja,
Na rastišču predalpskega snuečja dva GR:
• 3- predalpska smrečja v mraziščih na
karbonatih in morenah,
• 4- predalpska smrečja na karbonatih v
prisojnih legah.
Na rastišču triglavskega smrekovega gozda z
ozirom na višinski pas in boniteto rastišča 2 GR:
• 5- alpska smrečja v osrednjih ekoloških
pogojih,
• 6- alpska smrečja na ekstremnih rastiščih.
Vsi trajnovarovalni sestoji so izločeni v
samostojne odseke in združeni v gospodarski
razred:
• 7 - trajnovarovalni gozdovi.
Kriteriji za izločanje razvojnih faz so praviloma
starost in debelina drevja. Razvojne faze so
določene s pomočjo fotointerpretacije letalskih
posnetkov in opisa sestojev na terenu. Razvojne faze
v GE Pokljuka delimo na (šifrant za popis na stalnih
vzorčnih ploskvah, 1994):
• mladovje; srednji sestojni premer do 9 cm,
• mlajši drogovnjak; srednji sestojni premer od
lO do 19 cm,
• starejši drogovnjak; srednji sestojni premer od
20 do 29 cm,
70

• mlajši debeljak; srednji sestojni premer od 30
do 39 cm,
• starejši debeljak 1; srednji sestojni premer od
40 do 49 cm,
• starejši debeljak 2; srednji sestoj ni premer večji
od 50 cm,
• malopovršinsko raznodoben gozd,
• varovalen gozd,
• neproduktivno.
V naši raziskavi smo obravnavali razvojne faze,
ki so bile določene pli merjenjih in ocenjevanjih
na stalnih vzorčnih ploskvah. Na stalnih vzorčnih
ploskvah ocenjujemo tudi mešanost drevesnih vrst
in sklep . Tako za vsak sestoj na stalnih vzorčnih
ploskvah dobimo trimestno šifro, ki zajema
razvojno fazo, mešanost in sklep. Na podlagi šifer
sestojev na stalnih vzorčnih ploskvah lahko
izločimo tudi pomlajence.

3

METODE DELA

3

WORKING METHODS

3.1 Opis metode stalnih vzorčnih
ploskev in izvedba analize
3.1 Description of the control sampling
method and analysis procedure
V GGE Pokljuka, so postavili mrežo vzorčnih ploskev,
ki so medsebojno oddaljene v smeJi V-Z 200 metrov,
v smeri S-J pa 100 metrov. Stalne vzorčne ploskve
imajo površino 4 are. Enkrat določena vzorčna mreža
in snemalna tehnika je stalna in jo le izjemoma
spreminjamo. Lega stalnih vzorčnih ploskev je v
gozdu točno določena in primerno označena. Mesto
vzorčne ploskve na terenu mora biti opredeljeno tako,
da operativno osebje ne more ugotoviti lege vzm·čnih
ploskev. To je pomembna zahteva, ki zagotavlja enak
način gozdnogospodarskega ukrepanja na vzorčnih
in preostalih površinah. Vsako drevo na vzorčni
ploskvi je prostorsko točno opredeljeno z razdaljo od
središča ploskve in azimutom. Opisani način
prostorskega lociranja vzorčnih dreves omogoča, da
merimo jn petiodično snemamo na istih vzm·čnih
ploskvah ista drevesa.
Obdelali smo podatke, ki so jih v treh merjenjih
v okviru kontrolne vzorčne metode pridobili v GGE
Pokljuka. Prvo me1jenjeje bilo opravljeno leta 1974,
nato pa sta si dve kontrolni me1jenji sledili v
desetletnem razmaku.
Kart no gradi vo in podatke iz merjenj in
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ocenjevanj na stalnih vzorčnih ploskvah v okviru
kontrolne vzorčne metode v GGE Pokljuka smo
dobili na Zavodu za gozdove, OE Bled. Pred
obdelavo me1jenj in ocenjevanj na stalnih vzorčnih
ploskvah smo digitalizirali mejo GGE Pokljuka,
meje oddelkov in odsekov, fitocenološko karto, ter
karto stalnih vzorčnih ploskev. Določili smo tudi
koordinate x in y stalnih vzorčnih ploskev v Gauss
- Kruegerjevem koordinatnem sistemu. Podatke
merjenj in ocenjevanj je bilo potrebno pred
nadaljnjo obdelavo urediti, kar smo storili s
pomočjo logičnih testov.

3.2 Oblikovanje stratumov
3.2 Forming the strata
S stratificiranjem heterogenih populacij želimo
oblikovati več delnih homogenih populacij. Če
dosežemo, da je variabilnost v posameznih
stratumih majhna, razlike med stratumi pa čim
večje, potem je njihovo oblikovanje uspešno
(HLADNIK, HOČEVAR 1989).
V naši nalogi smo stratume oblikovali glede na
rastiščno pripadnost in razvojno fazo, v kateri se
nahajajo vzorčne ploskve. Gozdne združbe smo
zato med seboj združili na osnovi podobnih
rastiščnih pogojev. Pri združevanju posameznih
gozdnih združb in oblikovanju stratumov smo se
oprli na GR v GGE Pokljuka. Razvojno fazo
posameznih sestojev smo razbrali iz podatkov
merjenj in ocenjevanj na stalnih vzorčnih ploskvah
v GGE Pokljuka.

4

REZULTATI

4

RESULTS

4.1

Izračun

prsnih premerov d 13

napačno izmerjenih in pozabljenih

dreves
4.1 CalcuJation of tree diameters dbh,
incorrectly measured and left out trees
Vsa pravilno izmerjena drevesa smo glede na
pripadajočo gozdno združbo in razvojno fazo
uvrstili v pripadajoče stratume. Napačno izmerjenim drevesom in drevesom, katerih prsni premer
ni bil izmerjen, smo izračunali popravljen prsni
premer. Regresijske krivulje odvisnosti debelinskega prirastka od debeline drevesa v prsni višini
GozdV 61 (2003) 2

smo izračunali za vsak stratum posebej in za vsako
obdobje posebej. Za neodvisno spremenljivko smo
vzeli prsni premer, za odvisno spremenljivko pa
tekoči letni debelinski prirastek izračunan iz razlike
med dvema zaporednima merjenjima . Pri
izračunavanju premerov napačno izmerjenih in
pozabljenih dreves smo se odločili za linearno
regresijsko odvisnost, ker ta dovolj nazorno prikaže
naraščanje debelinskega prirastka v odvisnosti od
debeline drevesa.
V naši raziskavi smo ugotovili, da je v mlajših
sestojih korelacija med debelinskim prirastkom in
debelina drevja v prsni višini večja, kot v starejših
sestojih . Determinacijski koeficient v večini
stratumov dosega vrednosti med 0,200 in 0,300,
kar pomeni, da je le 20 % do 30 % od skupne
variabilnosti debelinskega prirastka pojasnjenega
z debelina drevja v prsni višini.

4.2 Število izmerjenih in ocenjevanih
dreves po posameznih merjenjih in
ocenjevanjih na stalnih vzorčnih
ploskvah v GGE Pokljuka
4.2 Number of trees measured and
estimated on permanent sampling
plats in the Pokljuka management unit
Prve meritve in ocenjevanja v okviru kontrolne
vzorčne metode v GGE Pokljuka so opravili leta
1974, nato pa sta si dve kontrolni merjenji sledili v
desetletnem razmaku. Pri prvem me1jenju leta 1974
so izmerili in ocenili 47.968 dreves na 2.008
vzorčnih ploskvah. Na podlagi šifriranih sprememb
posameznih dreves smo ugotovili, da so leta 1974
pravilno izmerili 80,6 % dreves. Kot pravilno
izmetjena drevesa smatramo tista drevesa, ki so bila
pri merjenju leta 1984 evidentirana kot drevesa brez
sprememb, posekana, suha ali izpadla drevesa. Pri
prvem kontrolnem merjenju leta 1984 so izmerili
56.195 dreves na 2.061 vzorčnih ploskvah. Delež
pravilno izmerjenih dreves leta 1984 je znašal
76,98 %. Pri tretjem metjenju leta 1994 je bilo
izmerjenih 52.855 dreves na 2.057 vzorčnih
ploskvah. Kakšen bo delež pravilno izmerjenih
dreves pri merjenju na stalnih vzorčnih ploskvah
leta 1994, bomo videli po naslednjem kontrolnem
merjenju, ki bo opravljeno leta 2004.
Delež nepravilno izmerjenih dreves je okrog
20 %. K nepravilno izmerjejenim drevesom štejemo
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Preglednica 1: Podatki o izme1jenih drevesih
Table 1: Data on measured trees
SPREMEMBA
Ni sprememb
Posekana drevo
Suho, izpadlo drevo
Vraslo drevo
Prej pozabljeno drevo
Drevo ni v vzorčni ploskvi
Napačna izmera debeline
Napačna drevesna vrsta
Prva izmera vzorčne ploskve
Opuščena vzorčna ploskev
Skupaj

Merjenje leta 1974
Število
o/o števila
dreves
dreves
O%
o
0%
o
O%
o
0%
o
O%
o
O%
o
o
O%
O%
o
47.968
100%
0%
o
100%
47.968

vsa drevesa, katerih prsni premer je bil izmerjen
previsoko ali prenizko na drevesu, drevesa katerih
dre vesna vrsta je bila napačno določena in drevesa
za katera so pri enem izmed kontrolnih merjenj
ugotovili, da so jih pri prejšnjem me1jenju pozabili
posneti, ali pa se nahajajo izven vzorčne ploskve
in so bila vseeno posneta. Največ napak pri merjenju
in ocenjevanju na stalnih vzorčnih ploskvah je
storjenih pri izmeri debeline drevja. Delež pravilno
izmerjenih dreves se giblje okrog 80 %. Ob večji
doslednosti in natančnosti pri delu na stalnih
vzorčnih ploskvah in ob izbiri kadrov z ustreznejšo
strokovno izobrazbo bi se delež pravilno izmerjenih
dreves in s tem uporabnost pridobljenih podatkov
povečala.

Število in deleže izmetjenih in ocenjevanih
dreves po posameznih merjenjih in spremembah
prikazuje preglednica 1.
Pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov v
blejskem gozdnogospodarskem območju pri
izračunavanju tekočega prirastka stanje na koncu
ureditvenega obdobja primerjajo s korigiranim
stanjem na začetku ureditvenega obdobja. Na ta
način pri izračunih ne upoštevajo podatkov merjenj
in ocenjevanj za drevesa, za katera so pri enem
izmed kontrolnih merjenj ugotovili, da so bila
nepravilno izmetjena.

Merjenje leta l984
% števila
Število
dreves
dreves
31.101
55 ,3%
6.901
12,3%
669
1,2%
5.875
10,5%
2.197
3,9%
3,3%
1.853
13,3%
7.500
0,2%
97
1
0%
O%
1
56 .195
100%

Met:ienje leta 1994
%števila
Število
dreves
dreves
66,8%
35 .384
13,2%
6.964
1,7%
909
10,9%
5.743
1,5 %
775
0,3%
152
4,8%
2.545
0,1%
38
0,4%
189
156
0,3%
52.855
100%

4.3 Število dreves po razvojnih fazah pri
merjenjih in ocenjevanjih na stalnih
vzor čnih ploskvah v GGE Pokljuka
4.3 Number of measured and estimated
trees by developmental phases on
permanent sampling plots in the
Pokljuka management unit
Število dreves v sestoju je odvisno od starosti in od
gostote sestaja. Na gostoto sestaja vphvajo razni
biotski in abiotski dejavniki. Razvoj števila dreves
v sestoju je odvisen od procesov izločanja dreves
iz sestaja, ki poteka tekom razvoja sestaja. Osebki,
ki podležejo v borbi za svetlobo in prostor, preidejo
v nižje socialne položaje in odmirajo. V procesu
izločanja imajo v začetku glavno vlogo biotski in
abiotski faktorji okolja, ko pa sestoj preide v
razvojno fazo gošče, pa je glavni izločitveni faktor
konkurenca med osebki , ki se nahajajo v sestoju
(HOČEVAR 1995).
Število dreves/ha po razvojnih fazah po posameznih me1jenjih v GGE Pokljuka prikazuje
grafikon l. Največje je število dreves v razvojni fazi
mlajšega drogovnjaka. Povečanje števila dreves med
posameznimi merjenji v mlajših razvojnih fazah je
posledica vrasti dreves. V starejših sestojih z
redčenji vplivamo na zmanjšanje števila dreves v
sestoju .
Število dreves/ha je največje v razvojni fazi
mlajšega drogovnjaka. V razvojni fazi starejšega
drogovnjaka število dreves/ha pade zaradi propadanja šibkejših osebkov med razvojem sestaja. V
razvojni fazi mlajšega de beljaka opazimo povečanje
števila dreves/ha. V tej razvojni fazi opazimo, da
GozdV 61 (2003) 2
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se poleg nadraslih in soraslih dreves v sestoju nahaja
tudi velik delež podraslih dreves, ki so sicer slabo
vitalna, vendar so še vedno živa in jih zato
evidentiramo. Nato se število dreves vse do razvojne
faze starejšega debeJjaka 2 zmanjšuje. Zmanjševanje števila dreves v sestoju z naraščajočo razvojno
fazo pripisujemo odmiranju dreves, ki so v boju za
ugodne življenjske razmere zaradi različnih vzrokov
zaostali . Tudi v okviru gospodarjenja z gozdom t.j.
z redčenji, človek s svojimi ukrepanji pripomore k
zmanjševanju števila dreves v sestoju. Število dreves
je v malopovršinsko raznodobnem gozdu večje, kot
v debeljaku zaradi večje izpolnitve razpoložljivega
rastnega prostora. Tu najdemo drevesa različnih
debelin in višin.

4.4

Tekoči

letni prirastek

4.4 Current annual increment
Za gospodarjenje z gozdom je poleg poznavanja
trenutnega stanja o vrednostih znakov posameznega
drevja in sestojev pomembno tudi poznavanje
sprememb dendometrijskih elementov tekom
razvoja sestaja. S starostjo dreves naraščajo tudi
vrednosti znakov dreves. Tako imajo drevesa pri
večjih starostih večji premer, temeljnico, volumen
in vrednost. Razvoj teh vrednosti v toku življenjske
dobe drevesa oziroma sestaja imenujemo rast,
njihovo spremembo v določenem obdobju pa
prirastek. Pomembni elementi za opis prirastka so
višina spremembe opazovanega znaka in dolžina
časovne dobe priraščanja. Prirastek izražamo vedno
glede na dobo priraščanja, ki je lahko dan ,
vegetacijska perioda, leto ali daljše obdobje. O
tekočem prirastku govorimo takrat, kadar plirastek
GozdV 61 (2003) 2

izražamo na določeno časovno obdobje. Glede na
dendrometrijski znak, ki ga preučujemo razlikujemo debelinski, višinski, temelj nični, ob likovni,
volumenski, kakovostni in vrednostni prirastek
drevesa. Nas v prvi vrsti zanimata debelinski in
temeljnični prirastek posameznega drevesa in
sestoja (HOČEVAR 1990).
4.4.1 Debelinski prirastek dreves
4.4.1 Diameter increment

Debelinski prirastek je v veliki odvisnosti od
klimatskih in prehrambenih pogojev tekočega leta,
razpoložljive rastne površine dreves in starosti
dreves.
Če merimo premer periodično vedno na istem
mestu drevesa, je mogoče iz razlik določiti tudi
tekoči letni debelinski prirastek (HOČEVAR 1990):

a
id :
d1 :
d2 :
a:

debelinski prirastek drevesa [cm/leto]

debelina drevesa v prsni višini du na začetku obdobja [cm]
debelina drevesa v prsni višini du na koncu obdobja [cm]
dolžina obdobja [letal

Iz grafikona 2 je razvidno, da se je tekoči
debelinski prirastek v vseh razvojnih fazah v
drugem inventurnem obdobju v primerjavi s prvim
inventurnim obdobjem zmanjšal . Zmanjšanje
debelinskega prirastka je posledica povečanja
temeljnice na stalnih vzorčnih ploskvah oz. večje
gostote znotraj iste razvojne faze. Delno k
zmanjšanju debelinskega prirastka prispeva tudi
onesnaženost oz. ostale motnje.
73

Zalokar. K.: Primernost kontrolne

vzorčne

metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka

Grafikon 2: Ocene tekočega debelinskega prirastka in inrervali zaupanja pri 5 % 1veganju po razvojnih fazah v GE
Pokljuka
Gmph 2: Current increment of diameter and confidence intervals at 5 % risk by \'arious developmental phases in the
Pokljuka management unit
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V obeh inventurnih obdobjih je tekoči debelinski
prirastek največji v razvojni fazi mlajšega drogovnjaka. Tekoči debelinski prirastek nato z
naraščanjem srednje debeline oz. starosti sestaja do
razvojne faze starejšega debeljaka pada. Večji tekoči
debelinski prirastek v razvojni fazi starejšega
debeljaka 2, kot v razvojni fazi starejšega de beljaka
1 pripisujemo reagiranju posameznih dreves na
izboljšane svetlobne pogoje, ki so nastali po
redčenjih v sestojih, 1d jih uvajamo v obnovo. V
malopovršinsko raznodobnem gozdu je tekoči
debelinski prirastek podoben tekočemu debelinskemu prirastku v debeljaku.

4.4.2 Temeljnični prirastek dreves
4.4.2 Basal area increment
Temeljnični

prirastek je definiran kot razlika
temeljnic med posameznimi me1jenji, deljena z
obdobjem (številom let) med posameznima
merjenj ema.

2
: temeljnični prirastek [m / ha, leto]
BA 1 : temeljnica pri prvem merjenju [m 2/ha]
BA'- : terneljnica pri drugem merjenju (m 2/ha]
a
dolžina periode [leto]

iB,\
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V raziskavi smo ocenjevali stanje in gibanje
prirastka z vrastjo po
nemškem avtorju Michaelu Kohlu ( 1994). Za prikaz
tekočega temeljničnega bruto prirastka z vrastjo
smo se odločili zato, ker zajema veliko parametrov,
ki opisujejo stanje in dinamiko gozdnih sestojev. V
tekočem temeljničnern bruto prirastku je vključena
temeljnica na začetku inventurnega obdobja,
temeljnica na koncu inventurnega obdobja in
temeljnica dreves, ki so bila v vmesnem inventurnem obdobju odstranjena z redčenji, so vrasla,
ali pa so odmrla.
Temelj nica na začetku periode je vsota temeljnic
vseh dreves pri prvem merjenju na vzorčni ploskvi,
preračunana na hektar, temeljni ca na koncu periode
pa vsota temeljnic vseh dreves pri drugem me1jenju
na vzorčni ploskvi, preračunana na hektar.
Temeljni ca dreves, ki je bila odstranjena z redčenji,
pa je vsota temeljnic posekanih dreves. Kot vrast
razumemo vsoto temeljnic tistih dreves, ki so v
inventurnem obdobju prerasla meritveni prag. K
odmrlim drevesom štejemo tista drevesa, ki so v
inventurnem obdobju izpadla zaradi naravnih
dejavnikov, kot so starost, veter, sneg, bolezni,
insekti in medsebojna konkurenca za rastni prostor.
Pri jzračunu neto povečanja temeljnice upoštevamo samo temeljnico na začetku in koncu
meritvene periode. Pri neto prirastku začetne
temeljnice upoštevamo tudi temeljnico dreves, ki
je bila izločena z redčenji, pri neto prirastku
tekočega temeljničnega
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Grafikon 3: Ocene temeljničnega bruto prirastka in intervali zaupanja pri 5 % tveganju po razvojnih fazah v GE Pokljuka
Graph 3: Dimne/er basal area increment and confidence interval at 5 % risk by various developmental phases in the
Pokljuka management unit
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temeljnice z vrastjo pa upoštevamo še vrast. Pri
bruto prirastku začetne temeljnice pa poleg
temeljnice na začetku in koncu meritvene periode
in temeljnice, ki je bila odstranjena z redčenji
upoštevamo še temeljnico odmrlih dreves. Pri
izračunavanju temeljničnega bruto prirastka z
vrastjo pa poleg zgoraj naštetih parametrov
upoštevamo še temeljnico vraslih dreves.
Poznamo različne kategorije sestojnega temeljničnega prirastka (KOHL 1994):
neto

povečanje

temeljnice;
(BAs 2 +BAvr -BAs 1-BAoum -BA,eJ)
a

. _(BA, -BA 1 )
IBA-~---'---.....!..:.
a

neto prirastek
.

1BA

=

začetne

terneljnice;

(BA 2 +BA,Oif- BA,)
a

(BAs 2 +BA".- BAs 1-BAodm)
a

neto prirastek temeljnice z odšteta vrastjo;
.

1oA

=

(BA 2 +BA""1 -BAv,. -BA,)
a

bruto prirastek
= (BA 2

i
lJA

začetne

temeljnice;

+ BA""nr +BA'"d- BA 1 )
a

(BAs 2 -BAs 1 -BAoJJ
a

(BAs 2 +BAvr -BAs 1 )
a

bruto prirastek temeljnice z odšteta vrastjo;

iBA
BA 1
BA~

BA"'d
BAvr

BA51

BAs2
a

4.4.3

temeljnica preživelih dreves glede na meritev iz
leta 1974
temeljnica preživelih dreves glede na meritev iz
leta 1984
dolžina periode [let]

Temeljnični bruto prirastki po razvojnih
fazah na stalnih vzorčnih ploskvah leta
1974! 1984 in 1994 v GGE Pokljuka

4.4.3 Basal area increment by developrnental
phases on permanent sampling plats in the
PokJjuka management unit in the years 1974,
1984 and 1994
V GGE Pokljuka je temeljnični bruto p1i.rastek v
vseh razvojnih fazah, razen v razvojni fazi mlajšega
drogovnjaka, v drugem inventurnem obdobju v
prime1javi s prvim inventurnim obdobjem upadel.
Iz grafikona 3 lahko razberemo, da se vrednost
temelj nične ga bruto prirastka z manjšimi odstopanji
z naraščajočo razvojno fazo manjša.
Kontrolna vzorčna metoda je ob zadostnem
številu vzorčnih ploskev v posameznem stratumu
(nad 30) in pri natančnem delu v vseh fazah
pridobivanja, prenosa in obdelave podatkov zelo
primerna za ocenjevanje tekočega temeljničnega
bruto prirastka, kajti relativne vrednosti vzorčne
napake ob zadostnem številu vzorčnih ploskev ne
presežejo vrednosti lO %.

prirastek temeljnice [m%a, leto]
temeljnica na začetku periode [m 2/ha]
temeljnica na koncu perjode [m 2/ha]
redčenja [m2fha]

vrast [m~/ha]
BAndm : odmrlo [m 2/ha]
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5

OCENA PRIMERNOSTI
KONTROLNE VZORČNE
METODE ZA SPREMLJAVO
RASTI IN RAZVOJA GOZDOV

5

EVALUATION OF THE SUITABILITY OF
THE CONTROL SAMPLING METHOD
FOR MONITORING FOREST GROWTH
AND DEVELOPMENT

V naši raziskavi smo podatke snemanj in ocenjevanj
na stalnih vzorčnih ploskvah razdelili po posameznih stratumih. Stratume smo oblikovali glede
na rastiščno pripadnost in razvojno fazo, v kateti
se nahajajo vzorčne ploskve. Na ta način smo dobili
56 stratumov. Pti obdelavi podatkov smo upoštevali
le tiste stratume, v katerih se nahaja 20 ali več
vzorčnih ploskev, nismo pa mogli obdelati podatkov
iz vzorčnih ploskev, ki se nahajajo v razvojni fazi
mladovja in na njih ne merimo in ocenjujemo
sestojnih parametrov. Vrednost relativne vzorčne
napake z naraščanjem števila ploskev v posameznem stratumu pada. V naši raziskavi smo
ugotovili, da je za objektivno oceno sestojnih
parametrov potrebno vsaj 20 vzorčnih ploskev v
posameznem stratumu.
Za ocenjevanje debelinske zgradbe, sestojne
temeljnice, tekočega debelinskega in tekočega
temljničnega bruto prirastka sestojev po posameznih razvojnih fazah in gospodarskih razredih
gospodarske enote je torej metoda s stratificiranjem
zelo prikladna, kajti vrednosti relativne vzorčne
napake večinoma ne presegajo vrednosti 10 %. Pri
ocenjevanju sestojnih parametrov nekaj večje
vrednosti relativne vzorčne napake opazimo le v
stratumih, kjer se pojavlja več napak pri metjenjih
in ocenjevanjih na stalnih vzorčnih ploskvah, ali je
manjše število vzorčnih ploskev v posameznih
stratumih. Kontrolna vzorčna metoda je torej zelo
občutljiva na razne napake, ki nastanejo pri
pridobivanju podatkov na stalnih vzorčnih ploskvah, zato za delo v okviru kontrolne vzorčne metode
priporočamo le zanesljivo osebje, ki se zaveda
vrednosti in uporabnosti pridobljenih podatkov.
V naši raziskavi smo primetjali deleže razvojnih
faz izračunanih na podlagi števila stalnih vzorčnih
ploskev v posameznih stratumih in dejanske deleže
razvojnih faz v posameznih gospodarskih razredih
v GGE Pokljuka in ugotovili, da se ti deleži
razlikujejo. Kontrolna vzorčna metoda je torej manj
primerna za ocenjevanje zgradbe sestojev glede
razvojnih faz.
78

Za zanesljive ocene o gibanju lesne zaloge in
volumenskega prirastka sestojev bi bilo potrebno
meriti tudi sestoj ne višine na stalnih vzorčnih
ploskvah, kar pa zahteva dodatno delo in čas ter
usposobljene delavce, ki sodelujejo pri ocenjevanju
in merjenju sestojnih parametrov na stalnih
vzorčnih ploskvah.
Za določevanje vrednosti in vrednostnega
prirastka sestojev bi bilo potrebno na stalnih
vzorčnih ploskvah ocenjevati tudi kakovost
odraslega drevja. Kakovost odraslega drevja v
novejšem času pri merjenjih in ocenjevanjih na
stalnih vzorčnih ploskvah v blejskem gozdnogospodarskem območju tudi izvajajo. Kakovostna
zgradba sestojev je torej za gospodarske enote, kjer
so kakovost dreves že ocenjevali znana, za ocene o
vrednostnem prirastku sestojev pa bo potrebno
počakati na kontrolna metjenja.
Za spremljavo propadanja gozdov s pomočjo
kontrolne vzorčne metode, bi bilo mogoče
ocerijevati tudi poškodovanost posameznih dreves
na stalnih vzorčnih ploskvah, kar pa je povezano z
dodatnimi stroški.
Kontrolna vzorčna metoda je nekoliko manj
uporabna pri določevanju drevesne sestave sestoj ev.
S kontrolno vzorčno metodo pridobimo le grobo
predstavo o drevesni zgradbi sestojev, ne daje pa
zadovoljivih ocen o prisotnosti minoritetnih
drevesnih vrst v sestoju. Ocene o prisotnosti
minoritetnih drevesnih vrst so zaradi njihove
neenakomerne porazdelitve in majhne zastopanosti
v gozdnih sestojih manj zanesljive.
Informacije, ki jih dobimo z metjenji in ocenjevanji na stalnih vzorčnih ploskvah po načelih
kontrolne vzorčne metode so torej zelo dobra
osnova za ocenjevanje stanja in razvoja gozdov. S
pomočjo dodatnih meritev in opisov sestojev lahko
dobimo zelo zanesljive ocene o lesni zalogi sestojev
in debelinskih razredih, strukturi gozdov po
kakovosti, poškodovanosti drevja, debelinskih,
temeljničnih, volumenskih in vrednostnih prirastkih
sestojev.

6

ZAKLJUČKI

6

CONCLUSIONS

Prvo snemanje na operativni ravni s kontrolno
vzorčno metodo v Sloveniji pomeni inventura
Jelovice v letu 1972. V tem letu so na površini 3. 973
ha gospodarskih in 755 ha varovalnih gozdov
GozdV 61 (2003) 2

Zalokar, K. : Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka
--

i .

posneli 2.168 vzorčnih ploskev. Kontrolno vzorčno
metodo je takratno GG Bled sprejelo kot osnovno
metodo gozdne inventure in jo v naslednjih letih
razši1ilo na celotno gozdnogospodarsko območje.
z malenkostnimi spremembami kontrolno vzorčno
metodo na blejskem gozdnogospodarskem območju
izvajajo šc danes in imajo tako najdaljšo tradicijo
pri tej vrsti gozdne inventure v Sloveniji. V vseh
gozdnogospodarskih enotah so opravili že dve
kontrolni merjenji tako da imajo na razpolago
ogromno informacij o stanju in razvoju gozdov v
celotnem območju.
Kontrolna vzorčna metoda ima veliko prednosti
v primetjavi z ostalimi gozdnimi inventurami. Te
prednosti so tako ekonomske (v primerjavi s polno
premerbo), kot tehnične narave (vse večje zahteve
po natančnih ocenah sestojnih parametrov). Velika
prednost kontrolne vzorčne metode je v tem, da
lahko hkrati na istem mestu spremljamo veliko
sprememb, ki se dogajajo v gozdu. To nam
omogoča oceno razvojnih tendenc in kontrolo
učinkovitosti gospodarskih in gojitvenih ukrepov
v odvisnosti od sestojnih tipov in rastišča. Razlike
v rasti sestojev tako dovoljujejo gozda1ju zanesljivejše oceno pravilne izbire drevesnih vrst; gibanje
prirastka v podobnih sestoj ih in na podobnih
rastiščih omogoča pri različnih gozdnogojitvenih
konceptih oceno učinkovitosti posameznih ukrepov
(HOČEVAR 1995).

Kontrolna vzorčna metoda je zelo prikladna za
ocenjevanje zgradbe sestojev glede debelinske
zgradbe in debelinskega prirastka sestojev,
temeljnice in temeljničnega prirastka sestojev. Za
ocene o lesni zalogi in volumenskem prirastku,
kakovostni zgradbi, vrednostnem prirastku in
zdravstvenem stanju sestojev bi bilo potrebno na
stalnih vzorčnih ploskvah izvajati dodatne meritve.
Za ocene o zgradbi sestojev glede drevesne sestave
daje kontrolna vzorčna metoda zadovoljive rezultate
le za prevladujoče drevesne vrste, manj p1imerna
pa je pti ocenah deleža minoritetnih drevesnih vrst
v sestojih. Za natančno oceno velikosti sestojnih
parametrov je potrebno zadosti veliko število
vzorčnih ploskev v posameznem stratumu. Ob
majhnem številu vzorčnih ploskev (pod 20) se
velikost vzorčne napake zelo poveča in naše ocene
o sestojnih parameb·ih so zato manj zanesljive.
Podatki, ki so jih v blejskem gozdnogospodarskem območju zbrali v okviru kontrolne vzorčne
metode imajo veliko informacijsko vrednost o stanju
GozdV 61 (2003\ 2

in razvoju gozdov v zadnjih tridesetih letih.
Kontrolna vzorčna metoda nam omogoča hkratno
opazovanje stanja in razvoja gozdnih sestojev.
Ocene sestojnih parametrov, ki jih pridobimo v
okviru kontrolne vzorčne metode so (ob zadostnem
številu vzorčnih ploskev v posameznih stratumih)
zelo zanesljive, zato jo tudi v prihodnje priporočamo za osnovno inventurno metodo za spremljavo
stanja in razvoja gozdnih sestojev.
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Ukrepi za preprečevanje škode, ki jo v gozdu
parkljasta divjad

povzroča

rastlinojeda

Zdravko MIKLAŠIČ 1
Izvleček:
Miklašič,

Z.: Ukrepi za

preprečevanje

škode, ki jo v gozdu

povzroča

rastlinojeda parkljasta divjad. Gozdarski vestnik,

št 2/2003. V slovenščini, cit. lit. 9.
članku

so predstavljene vrste škode, ki jo v gozdovih

povzroča rastlinojeda parkljasta divjad, kakor tudi ukrepi s katerimi
nastajanje. Opisani so postopk) za postavitev nekaterih vrst zaščit pred rastlinojedo divjadjo ter njihova uporabnost
in učinkovitost. Navedene so dobre in slabe strani neposrednjh ukrepov vključno s strošk) za njihovo izvedbo in vzdrževanje.
Ključne besede: škoda, rastlinojeda parkljasta divjad. ukrepi, Mislinja

V

preprečujemo njeno

1

UVOD IN OPREDELITEV
PROBLEMA

parkljasta divjad, kakor tudi ukrepe s katerimi
njihovo nastajanje. V prispevku je
dan predvsem poudarek na tehnične ukrepe zaščite
gozda pred škodami po divjadi. Opisani so postopki
za postavitev različnih individualnih in kolektivnih
vrst zaščite pred rastlinojedo divjadjo ter njihova
uporabnost in učinkovitost. Navedene so dobre in
slabe strani neposrednih ukrepov vključno s stroški
za njihovo izvedbo in vzdrževanje.
Na terenu smo postavili vse obravnavane vrste
individualne in kolektivne zaščite ter proučevali
njihovo uporabnost in učinkovitost. S pomočjo
lastnih izkušenj in navodil različnih proizvajalcev
smo proučili postopke za pravilno postavitev in
vzdrževanje posameznih vrst zaščite . Večletne
izkušnje pri postavljanju in vzdrževanju različnih
zaščit so nam omogočile spoznanje njihovih dobrih
in slabih strani . Prj izračunu kalkulacij za različne
vrste zaščite smo uporabili časovne in količinske
normative za gozdnogojitvena in varstvena dela (Ur.
I. RS 1111999). Višina dnine ustreza višini dnine
poklicnega delavca v gozdu, ki je bila določena s
spremembo o financiranju in sofinanciranju vlaganj
v gozdove iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS 8211999) .
preprečujemo

Divjad je sestavni del gozdnih ekosistemov, kjer
rastlinstvo predstavlja vir energije in materije ter
bivalni prostor za velik del živalskega sveta.
Rastlinojeda parkJjasta divjad (srna, jelen, gams,
damjak, muflon) potrebuje za razvoj v prehrani
določen delež lesnatih rastlin, kijih najde predvsem
v dostopnem zeliščnem in grmovnem sloju. Hrani
se s semeni, klicami, zelišči, travami, vršički
gozdnega mladja in lubjem nekaterih drevesnih vrst.
Zaradi neusklajenosti med divjadjo in rastlinstvom
v gozdu lahko pride ob hranjenju divjadi z
različnimi rastlinskimi vrstami do občutno večjih
poškodb na rastlinstvu kot je dopustno.
Preprečevanje škod, ki jih v gozdu povzroča
rastli noj eda parkljasta divjad, zahteva ukrepanje tako
pti divjadi kot tudi v njenem življenjskem okoyu.
Vzroke, ki so plivedli do nastanka neusklajenosti in
s tem do škod v gozdu, nam lahko uspe odpraviti z
različnimi ukrepi le v daljšem časovnem obdobju.
Pojavljanje škod pa zahteva takojšnje ukrepanje, kljub
dejstvu, da so nekate1i ukrepi izredno dragi .
Zaradi dolgega časovnega obdobja, ki je potreben za odpravo vzrokov in posledic neusklajenosti med divjadjo in rastlinstvom v gozdu in
visokih stroškov, ki pri tem nastajajo, je zelo
pomembno dobro poznavanje gozda in gospodarjenje z njim, na drugi strani pa tudi divjadi in
njeno gojitev. Poznavanje ukrepov in njihova
pravilna izbira lahko poveča njihovo učinkovitost
in bistveno zmanjša stroške.

3.1 Vrsta škod, ki jih povzroča
rastlinojeda parkljasta divjad

2

Škodo, ki jo povzroča rastli noj eda parkljasta divjad
v gozdovih, lahko delimo na več načinov.

NAMEN ANALIZE
IN METODE DELA

Namen analize je predstaviti nastanek in vrste
škode, ki jo v gozdovih povzroča rastlinojeda

3
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Glede na vrsto divjadi, ki jih
- poškodbe po jelenjadi,
- poškodbe po srnjadi,
- poškodbe po gamsu,
- poškodbe po muflonih,
- poškodbe po damjakih.

-

.

povzroča:

Glede na način nastanka poškodb ločimo:
- poškodbe po objedanju,
- poškodbe po lupljenju in gledanju
- poškodbe po drgnjenju, ki jih divjad povzroča
z rogovjem,
poškodbe po lomljenju, teptanju,
- žrtje semen in plodov.
Glede na čas nastanka poškodb ločimo:
- poškodbe, ki nastanejo pozimi,
- poškodbe, ki nastanejo zgodaj pomladi,
- poškodbe, ki nastanejo v času čiščenja rogovja
in v času razmnoževanja,
- poškodbe, ki se pojavljajo preko celega leta.

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE
ŠKODE, KI JO POVZROČA
RASTLINOJEDA PARKLJASTA
DIVJAD

Sonaravne gospodatjenje z gozdovi zahteva skupno
in enakovredno obravnavanje rastlinskega in
živalskega dela biocenoze. Ločeno obravnavanje
rastlinskega in živalskega sveta, kot smo ga poznali
v preteklosti, je pripeljalo do porušitve naravnega
ravnotežja med rastlinsko in živalsko komponento
biocenoze in s tem do neusklajenih odnosov med
divjadjo in rastlinstvom v gozdu.
Usklajenost med rastlinstvom in divjadjo v
gozdu ocenjujemo po bioloških kazalcih, ki jih
spremljamo tako pri divjadi kot tudi v njenem
življenjskem okolju. Ko ugotovimo neusklajenost,
se moramo najprej vprašati po vzrokih, ki so
pripeljali do ugotovljenega stanja. Le temeljita
analiza rastlinske in živalske komponente biocenoze nas bo pripeljala do pravih vzrokov, ki so
privedli do neusklajenosti in s tem tudi do
posledic. Poznavanje pravih vzrokov pa nam
omogoča tudi odpravljanje njih samih in ne le
njihovih posledic.
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Ločimo (ČOP 1962):
l. Biološke ukrepe zaščite gozda pred škodami

po divjadi.
2. Tehnične ukrepe
po divjadi.

zaščite

gozda pred škodami

4.1 Biološki ukrepi
Biološke ukrepi zaščite gozda pred škodami so
najpomembnejši, saj temelj ijo na dejstvu, da po
biološki poti odpravljamo vzroke poškodb in s tem
stanje postopno in trajno izboljšujemo. Pojav škode,
ki jo je povzročila divjad, ni posledica enega
samega vzroka, ampak je posledica skupnega
delovanja več medsebojno povezanih in soodvisnih
vzrokov, ki so pogojeni v divjadi sami kakor tudi v
okolju, v katerem živi. Zato biološki ukrepi
zadevajo na eni strani gozd in gospodarjenje z njim,
na drugi strani pa divjad in njeno gojitev.
Z biološkimi ukrepi lahko:
l. Vplivamo na divjad:
- regulacija številčnosti divjadi,
- regulacija spolne in starostne strukture,
- preprečevanje koncentracij divjadi.
2. Vplivamo na okolje, v katerem divjad živi:
- upoštevanje potreb divjadi pri gojenju gozdov,
- osnovanje in vzdrževanje pašniških površin,
- osnovanje in vzdrževanje polj za divjad,
- vzdrževanje grmišč,
- vzdrževanje m ohranjanje kalužišč
v gozdovih,
- ohranjanje in nega krajinske pestrosti, gozdnih
robov,
- sadnja plodonosnega drevja in grmovja,
- izločitev mirnih con za divjad,
- krmljenje v času stiske.

4.2

Tehnični

ukrepi (neposredni ukrepi)

V predelih, kjer nam kljub izvajanju ukrepov, ki
smo jih omenili v prejšnjem poglavju, ne uspeva
preprečiti poškodb po rastlinojedi parkljasti divjadi
v gozdu, lahko izvajamo tudi neposredno zaščito
mladega gozda ali sadik gozdnega drevja. Tehnične
metode zaščite gozda pred rastlinojedo parkljasto
divjadjo nam predstavljajo nekakšno dopolnjevanje
biološkim ukrepom, katerih učinke bomo dosegli
v daljšem časovnem razdobju. To so metode, s
katerimi odpravljamo predvsem posledice poškodb
79

Kolektivna

zaščita

z ograjo- škarjasta postavitev. Foto: Zdravko

v gozdu, ne odpravljamo pa vzrokov, ki so privedli
do tega. da so škode nastale.
Visoki stroški postavitve in vzdrževanja zaščite
ter večinoma nenaravni materiali. ki na nek način
predstavljajo tujek v gozdu in negativno vplivajo
na estetski izgled gozda, zahtevajo tehten premislek
pri izbiri vrste zaščite in lokacije, kjer bomo
posamezno zaščito uporabili.
S pomočjo tehničnih ukrepov oziroma z
neposrednimi ukrepi ščitimo naravna mladovja in
sadike gozdnega drevja pred divjadjo predvsem:
- na najboljših rastiščih,
- v predelih, kjer je ovirana premena monokultur,
- v sestojih, kjer prihaja do poškodb nosilcev
funkcij ciljnih drevesnih vrst,
- v območjih, kjer prihaja do poškodb redkih
gospodarsko zanimivih drevesnih vrst (javor, jesen,
brest, hrast. ipd.),
- v predelih, kjer so poškodovane drevesne in
grmovne vrste, ki povečujejo biotsko pestrost,
- v bližini zimovališč divjadi .
S tehničnimi ukrepi lahko:
- dosežemo individualno zaščito pred divjadjo ,
80

Miklašič

- dosežemo kolektivno (površinsko) zaščito
pred divjadjo.
Individualna zaščita pomeni zaščito posameznih
osebkov. V to skupino uvrščamo zaščito s količki,
mrežami, tulci. različnimi premazi, PVC trakovi,
čepki in podobno.
Pod kolektivno zaščito pred divjadjo razumemo
zaščito, kjer ščitimo na določeni površini vse
mladovje. Sem spada zaščita z raznimi ograjami in
odvračali.

Predstavili bomo le nekatere vrste zaščite, ki so
danes pri nas v uporabi. Za nekatere vrste zaščite
bomo opisali način namestitve in delovanje zaščite,
prednosti in pomanjkljivosti ter kalkulacije stroškov
zaščite 1 ha površine v lO - letnem obdobju.
Pri izračunu kalkulacij za različne vrste zaščite
smo uporabili časovne in količinske normative za
gozdnogojitvena in varstvena dela (Ur. l. RS 11/
1999). Višina dnine ( 17.500 SIT) ustreza višini
dnine poklicnega delavca v gozdu, ki je bila
določena z odredbo o spremembah in dopolnitvah
odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS 82/1999). Cene posameznih oblik zaščite
smo dobili v gozdarski trgovini Les v Slovenj
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Lesena ograja: ekonomsko in ekološko

upravičena

rešitev. Foto: Zdravko

Gradcu in v trgovini KZ Ledina v Mislinji. Zaradi
lažje primerljivosti med različnimi vrstami zaščite
smo pri izračunu stroškov pri vseh zaščitah
kalkulirali macesnove količke (3 x 5 cm) ptimernih
dolžin. Iz istega razloga smo upoštevali zaščito 1
ha površine oziroma zaščito 4.000 sadik listavcev.
Upoštevali smo tudi stroške vzdrževanja posameznih vrst zaščite v 10- letnem obdobju.
Preglednica l : Stroški postavitve in vzdrževanja
Vrsta

zaščite

Z dvema količkoma
S trenti količki
S kovinsko mrežo in tremi količki
S plastificirano mrežo in
kovinskim količkom
Z drenaž1timi cevmi
S plastičnimi tuki
S fino mrežastimi tuki
Z grobo mrežastimi tulci
Zaščita terrninalnih poganjkov z čepki
Zaščita vršičkov pred
objedanjem s premazi
Zaščita s PVC trakovi
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zaščita naravnega mladovja
in sadik gozdnega drevja
Individualna zaščita naravnega mladovja in sadik
gozdnega drevja pred poškodbami po rastlinojedi
par k lj as ti di vj adi pomeni z aš či to posameznih
osebkov. Pti teh vrstah ukrepov zaščitimo samo tiste
primerke (posamezno sadi ko, mladic o ali drevo),
ki smo jo izbrali, vse ostalo rastje pa pustimo

4.2.1 Individualna

vrst individualne

zaščite

sadik

Stroški zaščite~ 1 ha v 10 - let. Obdobju
Stroški postavitve
Stroški vzdrževanja
1.384.000 SIT/ha
582.750 SIT/ha
2.200.000 SIT/ha
875.000 SIT/ha
4.128.000 SIT/ha
1.867.250 SIT/ha

Skupni stroški
EUR/sadiko
S IT/ha
2,2
1.966.750
3,4
3.075.000
5.995.250
6,6

4.020.000
2.220.000
2.260.000
1.980.000
3.580.000
114.000

SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha

4 .835 .500
3.035 .500
2.842.750
2.795.500
4.980.000
187.500

5,3
3,3
3,1
3,1
5,5
0,2

175.000 SIT/ha

335.813
807.000

0,4
0,9

SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha
SIT/ha

335.813 SIT/ha
632.000 SIT/ha

815.500
815.500
582.750
815.500
1.400.000
73.500
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Pregledn ica 2: Prednosti nekaterih vrst individualne

Prednosti

povzro ča

zaščite

Vrsta individualne zaščite
Zaščita s
Zaščita s
Zaščita s

Z'l.ŠČitas

Za.ilčita s

zmta s

trenu

plastiticirano
mrežo in
kuvinskim

plastičnimi

količki

tuJci

količkom

- ščiti sadike pred objedanjem,
- ščiti sad:ko pred drgnjenjem,
- ščiti sadika pred lupljenjem in gledanjem
- nudi sadiki oporo in stabilnost,
- omogoča nemoteno rast v širino in višino,
- material za zaščito lahko izdelamo
na samem delovišču
- višino zaščite je možno povečati tako, da
se mreža povleče višje po količku,
-enostavno je prestavljanje na drugo sadika,
- količki tudi v daljšem časovnem razdobju
ne propadejo,
- po opravljeni funkciji jo je možno uporabiti
na drugi lokaciji.
- ustvarja ugodno mikroklimo in zadržuje vlago
v tleh ter s tem pospešuje rast,
- lahko ga sestavimo in poveznemo preko sadike, če
pa je sadika večja, ga lahko sestavimo okoli debla,
- višino zaščite lahko enostavno podaljšamo tako, da
dodamo še drugi tulec primerne višine (tulcu višine
1,2 m lahko na primer dodamo tulec višine 0,9 m),
- zaščita po določenem času razpade in je ni potrebno
pospravljati iz gozda,
- omogoča normalne zračne in svetlobne razmere,
- omogoča zaščito sadik tudi na bolj senčnih
legah in pod zastorom.
- zaščita je poceni,
? - izkušnje kažejo, da ta vrsta

zaščite
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v 10 letih še ne razpade

nezaščiteno. Na ta način omogočimo nemoteno
gibanje divjadi, hkrati pa tudi, kar je še pomembneje, ostanejo vse nezaščitene rastline na voljo za
prehrano divjadi.
Vsi ukrepi individualne zaščite so razmeroma
dragi. Zato je potrebno dobro premisliti in
načrtovati, kje in s kakšno vrsto zaščite bomo ščitili
sadike na določeni površini. Pogoj za pravilno
odločitev je dobro poznavanje posamezne vrste
zaščite, način njihove namestitve, njihove dobre in
slabe strani ter nenazadnje tudi njihove cene.
Zaradi nekaterih dilem, ki nastajajo pri postavljanju zaščite s plastičnimi tulci bomo opisali njihovo
zgradbo in način postavitve.
Plastične tulce uporabljamo za zaščito sadik
pred objedanjem, 1up1jenjem, gledanjem in
drgnjenjem. Primerni so predvsem za zaščito
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plemenitih listavcev ter tistih sadik listavcev, ki v
mladosti hitro rastejo in prenesejo višje temperature zaradi učinka tople grede. Glede na višino
sadik lahko izbiramo med tulci višine 0,9 m, 1,2
m, 1,5 min 1,8 m različnih proizvajalcev. Običajno
so na voljo kvadratasti ali pa tudi okrogli tulci
zelene ali pa rjave barve, ki po določenem času
razpadejo. Narejeni so iz dveh plasti, med katerimi
so luknje, ki omogočajo odtekanje kondenzirane
vode v zemljo in s tem zadržujejo vlago v tleh. Na
zgornji strani ima tulec krilca, ki ob vetru
preprečujejo nastanek odrgnin na skorji in
poganjkih. S pomočjo stranskih odprtin na tulcu
lahko omogočimo ventilacijo in s tem preprečimo
pregrevanje sadik.
Tulce .postavimo tako, da so krilca na zgornji
st.rani:_Q~_iso (aifca spodaj onemogočimo odtekanje
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zaščite

Vrsta individualne
ZIŠČilaS

ttemi

Pomanjkljivosti

količki

- zaščitena je le ena sadika,
-potreben je pregled zaščite in njeno vzdrževanje,
- ko sadika preraste višino zaščite, je zopet izpostavljena
objedanju Gelenjad), zato je potrebna dodalna zaščita (premaz),
- plastika predstavlja tujek v gozdu,
- terminal ni poganjek je potrebno usmerjati proti
vrhu (bukev),
- močna podrast in visok sneg zaščito pogosto zguba
in deformira,
- na plitvih tleh je količek težko fiksirati v rla. ker je
sorazmerno tanek,
- v slabo vzdrževanem tulcu je slaba zračnost in
spremenjene svetlobne razmere,
-rast krošnje v širino nl mogoča (bukev, hrast),
-sadike so po prerasli višini zaščite zaradi hitre rasti
nestabilne, zato je potrebna opora količka,
- zaščita predstavlja idealne pogoje za prezimovanje
malih gledalcev, ki poškodujejo sadike,
-po opravljeni funkciji je potrebno zaščito pospraviti
iz gozda,
- zaščiten je samo del rastline, ostali deli rastline
so nezaščiteni in izpostavljeni,
- rastbne so zaščitene le do pomladi, ko pa
poženejo nove poganjke, le ti niso zaščiteni,
-premazovanje je mogoče le ob določenih pogojih
(suho vreme, temperatura + 4 °C, rastline
morajo odvreči liste),
- zaščito moramo ponavljati vsako jesen,
- zaščita je draga

? - izkušnje kažejo, da ta vrsta

zaščite

Zaščita

Zaščita
Zaščita
Zaščita

debel
debel
debel
debel

s PVC mrežastimi trakovi
s premazi
z zelenim ovojem
s strgalom
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Preglednica -1.: Stroški postavitve in vzdrževanja
zaščite

s

x

kondenzirane vode v zemljo. Da preprečimo učinek
dimniškega efekta, ki izsušuje zemljo in sadiko,
moramo tulec na spodnji strani obložiti z zemljo.
Če uporabljamo daljše tulce, moramo paziti, da so
količki dobro zabiti v zemljo , da pozimi ne pride
do nagibanja. Količki naj bodo praviloma daljši od
plastičnih tulcev. Ko tulec opravi svojo zaščitno
funkcijo in prične razpadati, ne smemo pozabiti

Vrsta

zaščite

Zaščita s
~ita s
plastificir:mo plastičnimi
zgrobo temlinalnib vr§čkov
fino
mrežo in
1nrež1slimi mrežastimi poganjkov
tuJci
pred
s ruld
s čepki objedanjem
kovinskim
s tuki
količkom
s premazi
Zaščita

različnih

odstraniti plastičnih sponk ali plastificirane žice,
da se ob rasti sadike ne zajedajo v deblo.

4.2.2 Individualna

zaščita

debel

S pomočjo teh vrst zaščite ščitimo letvenjake in
drogovnjake listavcev, snu·eke in jelke pred gledanjem,
lupJjenjem in drgnjenjem. Pred izvedbo zaščite je
vrst

zaščite

debel

Stroški zaščite enega drevesa
Stroški postavitve
Stroški vzdrževanja
58 SIT/drevo
180 SIT/drevo
683 SIT/drevo
635 SIT/drevo
58 SIT/drevo
219 SIT/drevo

Stroški skupaj
S IT/drevo EUR/drevo
1
238

683

3

693
219

3

1
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Prednosti in pomanjkljivosti

različnih

vrst

zaščite

Vrste zaščite debel
Z zelenim
S PVC mrežastimi
s
trakovi
premazi
ovoj em

Prednosti
- ščiti debelca pred glodanjem in lupljenjem,
- ščiti debelca pred drgnjenjem,
- zaščita- je primerna za iglavce in listavce,
- omogočena je nemotena rast,
- nameščanje zaščite je enostavno,
- zaščita ne vpliva negativno na estetski izgled gozda,
- zaščita po določenem času sama razpade,
- material za zaščito dobimo na samem delovišču ,
- zaščite ni potrebno pospravljati iz gozda.
Pomanjkljivosti
- zaščitena je le ena rastlina,
- plastika predstavlja tujek v gozdu,
- zaščito je potrebno pospraviti iz gozda,
- zaradi dolge dobe ogroženosti posameznih drevesnih
vrst je potrebno zaščito ponavljati,
- delo mora biti opravljeno v suhem vremenu
in ob ugodnih temperaturah,
- ščitimo lahko samo iglavce, ki imajo dovolj zelenih vej,
- ob nepazljivem ravnanju lahko naredimo pregloboke
zareze in ranima kambij,
- zaščita je primerna predvsem za smreko,
- zaščita je draga

potrebno izbrati in označiti vsa drevesa, ki jih bomo
ščitili. Izbira in označevanje dreves je zelo pomembno
opravilo, pri čemer moramo paziti, da izberemo samo
zdrave, nepoškodovane in najbolj vitalne primerke
tistih drevesnih vrst, ki jih divjad najbolj ogroža.

4.2.3 Kolektivna

zaščita

Pri kolektivni ali površinski zaščiti zavarujemo pred
divjadjo vso površino z vsemi drevesnimi,
grmovnimi in zeliščnimi vrstami. Te vrste zaščite
lahko predstavljajo učinkovito zaščito pred vsemi
vrstami rastlinojede divjadi hkrati. Ravno tako
lahko ščitijo hkrati pred vsemi vrstami poškodb, ki
jih povzroča omenjena divjad.
V skupino kolektivne ali površinske zaščite
uvrščamo:

l.

Mehanična zaščita

z ograjami:

žične

ograje
- lesene ograje
- električne ograje
2. Kemična zaščita z
B4

debel

odvračali

(repelenti)

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

s
strgalom

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x

S temi ukrepi učinkovito zaščitimo določene
površine, ob tem pa povečujemo ogroženost ostalih
predelov izven zaščitenih površin. S postavitvijo
kolektivne zaščite zaščitimo tudi zelišča, trave in
grmovne vrste, s katerimi se divjad hrani. Na ta
način jo ob zmanjšanju življenjskega prostora
silim o, da v bližnji okolici na nezavarovanem drevju
povzroča poškodbe. Reševanje teh problemov in
odločanje o vrsti in načinu uporabe kolektivne
zaščite mora potekati ob tesnem sodelovanju
gozdaJjev in lovcev.
4.2.3.1 Zaščita z ograjami
Pri površinski zaščiti z ograjo zavarujemo pred
divjadjo vso površino. Strokovno in pravilno
postavljene in redno vzdrževane ograje lahko
predstavljajo učinkovito zaščito pred vsemi
vrstami poškodb po rastlinojedi divjadi. Na
ograjeni površini je zaščiteno tako naravno kot s
sajenjem osnovano mladje. Če želimo, da bo
ograja ščitila gozdno drevje pred objedanjem in
drgnjenjem ter kasneje tudi pred lupljenjem in
GozdV 61 (2003) 2
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Individualna zaščita z grobo mrežastim tuJcem.
Foto: Zdravko MikJašič

ln di vidu Ina zaščita s plastičnimi tule i. Tulec je opravil svojo
vlogo in razpada. Foto: Zdravko Miklašič

gledanjem, mora biti njena zaščitna doba daljša.
To dosežemo s skrbno izbiro in zaščito lesenih
delov ograje ter z rednim pregledovanjem in
vzdrževanjem.
Pri načrtovanju zaščite z ograjami se moramo
zavedati, da je bolje postaviti več manjših ograj
kakor pa eno veliko. S postavitvijo manjših ograj
izkoristimo le najboljša rastišča in le najbolj
primerne predele za postavitev kolektivne zaščite.
Na ta način lahko površine, ki jih nismo zaščitili,
koristi divjad za pašo, hkrati pa je omogočeno
neovirano premikanje divjadi. Velika ograjena
površina prekine stečine in predstavlja veliko oviro
za divjad, zato divjad zelo pogosto sili v takšne
ograjene površine~ Izkušnje kažejo, da v nekatere
ograje vsako leto vdira divjad, v nekatere pa nikoli.
Po večletnem spremljanju tega pojava lahko
zaključimo, da je glavni vzrok v preveliki velikosti
teh ograjenih površin (več kot ·1,5 ha), po drugi
strani pa te ograje praviloma prekinjajo močnejše
poti divjadi. Neprimerno je tudi postavljati ograje
v bližini bolj obiskanih cest in poti, saj jih divjad
ob bežanju ne opazi pravočasno, zato se vanjo zaleti
in poškoduje ograjo in sebe. Primerne in ekonomsko
upravičene so po našem mnenju ograje velikosti od
0,15 ha do 1 ha.

Ograje ločimo po višini in načinu razporeditve
in lesenih elementov. V nižinskih predelih,
kjer je prisotna samo srnjad in pozimi zapade malo
snega, se lahko odločamo za nižje ograje višine
okrog 1,5 m. V predelih, kjer ob srnjadi živi še
jelenjad in pozimi zapade debela snežna odeja, pa
mora biti ograja visoka vsaj 2 m, na strmih terenih
tudi več. Če želimo površino zavarovati tudi pred
poškodbami, ki jih povzročajo zajci, mora biti
spodnji del ograje močneje zaščiten. To dosežemo
z gostejšo razporeditvjjo vzporednih in prečnih
elementov ograje.
Zaradi boljše primerljivosti bomo obravnavali
kombinirane ograje višine 2m, ki ščitijo pred vsemi
vrstami rastlinojede divjadi.
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žičnih

Prednosti:
- zaščitene so vse rastline na ograjeni površini
in s tem tudi vznik in mladike različnih drevesnih
vrst,
- ščiti pred vsemi vrstami poškodb po rastlinojedi divjadi (objedanjem, drgnjenjem, glodanjem, lupljenjem, teptanjem, žrtjem semen in
plodov),
- omogočeno je naravno pomlajevanje določenih drevesnih vrst (jelka, javor), ki je na
posameznih mestih lahko zaradi divjadi blokirano,
85

_ ___
M_
ik_la_šič: , Z.: Ukrepi za preprečevanje škode . ki jo v gozdu povzroča rastlinojeda parkljasta divjad

- svetlobne in zračne razmere so nespremenjene,
- rast in razvoj pomladka ni oviran (rast v širino
in višino),
- če neka rastlina odmre, ni potrebno prestavljati zaščite,
- osebki različnih drevesnih vrst so zaščiteni,
tudi ko prerastejo v višje razvojne faze.

Pomanjkljivosti:
- ograja predstavlja fizično oviro pri premikanju
divjadi, zato divjad kljub višini pogosto rada uhaja
v ograjo,
- ograja predstavlja tujek v gozdu,
- če je divjad preplašena in beži, se pogosto
zaJeti v ograjo in se pri tem poškoduje,
- potrebno je vsakoletno pregledovanje in po
potrebi popravljanje ograje,
- ograja predstavlja oviro pri sečnji in spravilu,
- po opravljeni funkciji zaščite je potrebno
ograjo odstraniti iz gozda,
- zaščitene so tudi tiste trave, zelišča in grmovja,
s katelimi bi se lahko divjad hranila, ne da bi ob
tem povzročala škodo v gozdu.
Žična ograja - klasična postavitev:
O žični ograji s klasično postavitvijo govorimo
takrat, ko so vsi nosilni količki (stebri) zabiti v
zemljo, nanje pa je pripeta žična ograja.
Žična ograja - škarjasta postavitev:
Zaradi številnih prednosti in specifične postavitve bomo to vrsto ograje podrobno opisalj.
V zadnjem času se predvsem zaradi enostavnosti
in številnih prednosti uporablja tako imenovana
ška1jasta postavitev žične ograje, kjer gre za
kombinacijo stabilnih stebrov in opor v obliki škarij.
Škarjaste ograje, ki jih je videl Milan Tretjak na
ekskurziji po Hartzu v Nemčiji leta 1992, so bile
osnova za način izdelave ograj, ki smo ga razvili v
Mislinji in ga uporabljamo že od leta 1994.
Pri tej postavitvi ograje potrebujemo manj
nosilnih količkov (steb1ičkov), saj jih zabijemo na
oddaljenosti cca 30 m. Stebrički naj bodo 3 m
dolžine in premera 12 - 14 cm. Med nosilnimi
količki bomo potrebovali podpore, ki jim zaradi
oblike pravimo tudi "škarje". Izdelamo jih lahko iz
dveh okroglic dolžine 3 m in premera na tanjšem
koncu najmanj 5 cm ali pa iz dveh pol okroglic. Ti
dve okroglici ali pol okroglici nato z žebljem
86

pribijemo 20 cm od vrha na tanjšem delu skupaj in
dobimo podpore. V primeru, da so podpore izdelane
iz pol okroglic, mora biti premer le te na tanjšem
koncu zaradi obremenitev (sneg) najmanj 9 cm.
Seveda mora biti les olupljen. stebrički, ki pa bodo
zabiti v zemljo, pa primerno zaščiteni.
Potek izdelave ograje s pomočjo podpor je pii
začetnih opravilih isti kakor pri klasični postavitvi.
Po čiščenju trase in p1ipravi lesa najprej zabijemo
nosilne steb1ičke na vsakih cca 30 metrov v tla. Nato
enakomerno, odvisno od konfiguracije terena ,
razporedimo 5 - 6 škmij med zabite količke. Delo
ob razvijanju mreže in njenem podpiranju s škarjami
najbolje opravijo tiije delavci. Eden delavec razvija
žično mrežo, druga dva pa vsak s svoje strani
nameščata ška.Ije pod zgon~o prečno žico, tako da
mreža prosto visi na ška.Ijah. Ko razvijemo 1mežo
do nosilnih stebiičkov, jo napnemo in zU žebljički
plitrdimo nanje. Po razvitju je potrebno mrežo na
njenem vrhu ojačati z debelej šo žico (4 mm), saj je
zaradi podpor, na katerih leži in teže snega v zimskih
mesecih, mreža tu najbolj obremenjena. Žico
enostavno prepletemo skozi zgornje elemente mreže
in jo na stebričkih fiksiramo. Pli tem pazimo, da te
žice ne napenjamo preveč, saj bomo imeli težave pri
fiksiranju 1meže v tla. Najlažje bi bilo, če bi debelejša
žica že bila vgrajena v samo mrežo, vendar na
večkratno posredovanje pri pristojnih to do danes še
ni izvedljivo. Nazadnje učvrstimo spodnji rob mreže
k tlom z lesenimi ali železnimi sidri, izdelamo vrata
ali lestev ter poševno prirežemo vrhove steb1ičkov.
Opisan način postavitve ograje je cenejši, saj je
čas, potreben za izgradnjo take ograje, bistveno
krajši od časa, ki je potreben za izgradnjo ograje s
klasično postavitvijo. Ograja je stabilna in se dobro
prilagaja terenu, vzdrževanje je enostavno. Thdi
samo delo je tu lažje, saj je potrebno v zemljo zabiti
bistveno manj stebrov, same škarje pa je lažje
prenašati po terenu kakor težke stebre. Taka ograja
tudi ne predstavlja ovire pri sečnji in spravilu, saj
se škarje enostavno odvzamejo, žična mreža pa se
privzdigne ali pa se prereže. Po končani sečnji se
mreža po potrebi "zašije" (pomagamo si s krpo
mreže šidne 0,5 m), škru.je pa se ponovno postavijo.
Ograjo je enostavno dograjevati.
Zaradi teže snega in večje razdalje med stebri
pride pozimi do večjih obremenitev, predvsem
stebrov na vogalih. Zato morajo biti primerno
podprti in sidrani, saj jih sneg v nasprotnem pdmeru
nagne ali celo izpuh.
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Zaščita

z žično ograjo - škarjasta postavitev
(impregnirani količki):
Zaradi visokih stroškov vzdrževanja bomo
predstavili tudi kalkulacije za žično ograjo s
škarjasto postavitvijo, pri kateri uporabimo
impregnirane količke. Način postavitve je enak, kot
smo ga opisali v prejšnjem poglavju, le da odpade
priprava lesa. Zaradi tega je norma pii postavljanju
ustrezno višja. Impregnirane količke proizvaja
Imont Dravograd in daje zanje 10 let garancije. Z
uporabo impregniranega lesa bistveno podaljšamo
življenjsko dobo ograje.
Zaščita

1
.(

z leseno ograjo:

Lesenih ograj, ki bi učinkovito varovale gozdno
mladje pred poškodbami po divjadi v Sloveniji, ne
poznamo. Na obisku pri gozda.J.jih iz Hartza pa smo
bili misli~ski gozdarji seznanjeni tudi z izkušnjami
pri uporabi lesenih zaščitnih ograj. Za zaščito z
leseno ograjo se odločimo v dostopnih in ravnih
predelih. Ograja je sestavljena iz lesenih elementov
in zaradi enostavne postavitve ne predstavlja
nikakršne ovire pri izvajanju sečnje in spravila.
Prednost lesenih ograj je tudi v tem, da se z
ekološkega in estetskega vidika primernejše kakor
žične ograje, pa še pospravljati jih ni potrebno iz
gozda. Postavljamo jih predvsem na ravnem terenu,
saj se leseni elementi težje prilagajajo terenu kakor
žična mreža. Dobro je, da lahko lesene elemente
pripeljemo čim bližje površini, kijo bomo ogradili,
saj je prenašanje elementov po terenu fizično
zahtevno in zamudno.
Elemente za leseno ograjo lahko izdelujemo v
delavnici ali na drugem primernem prostoru, kjer
imamo pripravljen rezan les (macesnovina) in
šablono. Nato zbite elemente 4 m dolžine in 2 metra
višine s primernim prevoznim sredstvom odpeljemo
na teren, kjer ograjo (elemente) preprosto sestavimo. Elementi so med seboj na stiku povezani s
Preg lednica 6: Stroški postavitve in vzdrževanja
Vrsta

zaščite

Žična ograja - klasična postavitev

Žična ograja - škarjasta postavitev
Žična ograja - škarjasta postavitev

(impregnjrani količki)
Lesena ograja
Zaščite

z repelenti
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(odvračali)

različnih

povzroča

rastl inojeda parkljasta divjad

plastificirano žico. Stabilnost ograje zagotovimo s
podporami, ki jih izmenično postavljamo enkrat na
eno drugič na drugo stran, in sicer 1,3 m narazen.
4.2.3.2

Zaščita

z repelenti

V to skupino kolektivne zaščite uvrščamo tista
sredstva, s pomočjo katerih poizkušamo na podlagi
njihovega neprijetnega vonja preprečiti škode v
gozdu. Odvračala nam omogočajo, da lahko brez
fizičnih ovir za divjad kolektivno zaščitimo gozdno
mladje pred vsemi vrstami poškodb po rastlinojedi
parkljasti divjadi preko celega leta. Za zaščito z
repelenti se odločimo na tistih površinah, kjer
potekajo pomembnejše poti divjadi, pa tudi tam,
kjer zaradi gostega in bolj frekventnega sistema
gozdnih vlak ograje niso smiselne. Odvračala je
potrebno obnavljati in dolivati vsaka dva meseca,
zato morajo biti površine zaščitene s to zaščito
dostopne preko celega leta, tudi pozimi. Primerna
je za zaščito manjših površin.

Prednosti:
- zaščita je,Ikolektivna,
. /\ .
- namestitev Je enostavna,
- postavljamo jo lahko v vsakem vremenu,
- vzdrževanje je enostavno,
- zaščita ne predstavlja fizične zapore za
divjad,
- rast in razvoj pomladka ni oviran,
- zaščiten je tudi naravni pomladek, ki se pojavi
na teh površinah.

Pomanjkljivosti:
- posode za odvračalo so plastične in kot take
predstavljajo tujek v gozdu,
- zaščita ni 100 %, saj se posamezne živali nanjo
ne ozirajo,
- zaradi 2 mesečnega dodajanja repelentov
kolektivnih vrst

zaščit

Stroški zaščite 1 ha v 10 - let.
obdobju (400 m ograje- 4000 sadik)
Stroški postavitve Stroški vzdrževanja
1.093.000 SIT
280.000 SIT
564.080 SIT
280.000 SIT

Skupni stroški
SIT/ha
1.373.000
844.080

EUR/sadiko
1,5
0,9

753.480 SIT

192.500 SIT

945.980

1

622.160 SIT

175.000 SIT
Zajeto pri
obnavljanju

797.160

0,9

1.091.014

1,2

1.091.014 SIT
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Miklašič ,

Z.: Ukrepi za

preprečevanje

škode ki jo v gozdu

predstavlja to opravilo dodatno skrb, še posebno v
zimskih mesecih, ko moramo zagotoviti dostopnost,
- neprijeten vonj odvračal je dolgotrajen (tudi
na oblekah in prevoznih sredstvih), zato je to delo
med delavci nepriljubljeno.

5

ZAKLJUČKI

l. Rastlinojeda parkljasta divjad ( srnjad, jelenjad,
gams, muflon in damjak) povzroča v gozdovih
poškodbe z objedanjem, lupljenjem, glodanjem.
drgnjenj em, lomljenjem, teptanjem in v manjši meri
žrtjem semen in plodov.
2. Kot dopolnitev biološkim ukrepom nam
služijo tudi tehnični ukrepi, kjer s pomočjo
neposredne zaščite gozda odpravljamo predvsem
posledice, ne pa tudi vzroke, ki so privedli do
nastanka škod. Visoki stroški postavitve in
vzdrževanja neposredne zaščite ter večinoma
nenaravni mate1iali, ki na nek način predstavljajo
tujek v gozdu in negativno vplivajo na estetski
izgled gozda, zahtevajo tehten premislek pri izbiri
vrste in lokacije uporabe posamezne zaščite.
3. Uporabnost posameznih vrst zaščite je
odvisna od drevesne vrste, velikosti sadik, površine,
lege, prisotnih vrst divjadi, klimatskih razmer ter
stroškov postavitve posameznih vrst zaščite.
4. Skupna negativna lastnost obravnavanih vrst
individualne zaščite je ta, da ščiti le eno sadiko, ki
je zopet izpostavljena objedanju, ko preraste višino
zaščite. Individualna zaščita sadik samo s količki
je sicer najcenejša (3 količki - 769 SIT/sadiko),
vendar ne zagotavlja popolne zaščite sadik pred
objedanjem. Drenažne cevi oziroma tulci so
cenovno sprejemljivi, vendar so uporabni le za
zaščito plemenitih in hitro rastočih vrst listavcev,
saj ne omogočajo razvoja krošnje (bukev), ter
omogočajo idealne pogoje za prezimovanje malih
glodalcev. Zaščita z grobo mrežastimi tulci je
najdražja (1.245 SIT/sadiko), kljub temu pa je
trenutno zaradi lastnosti, ki jo postavljajo pred
ostale vrste individualne zaščite, najprimernejša.
Uporabimo jo za zaščito posameznih primerkov,
oziroma manjših skupin sadik.
5. Najcenejši sta zaščiti terminalnih poganjkov
s čepki (47 SIT/sadiko) in kemakolom (84 SIT/
sadiko), ki pa zaradi delne zaščite in omejitev pri
uporabi nista vedno uporabni.
6. Zaščita debel s PVC mrežastimi trakovi je
predvsem zaradi nizke cene (238 SIT/drevo)
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povzroča

rastli najeda parkljasta divjad

primernejša od premaza s cervastopom (683 SIT/
drevo) ali zaščite z zelenim ovojem (693 SIT/drevo).
Ob pazljivem delu je primerna tudi zaščita debel s
strgalom, saj je poceni (219 SIT/drevo) in ne vsebuje
nenaravnih materialov.
7. Za zaščito večjih površin so zaradi številnih
dob1ih strani in nizke cene (2.1 JO SITim ograje ali
211 SIT/sadiko) najprimernejše ograje s škaJ.jasto
postavitvijo. Ekonomsko gledano so te vrste ograj
upravičene že pri zaščiti površin pod 0,25 ha.
Manjše ograjene površine so, primernejše kot veliko
površinske ograje. V predelih, kjer zaradi različnih
vzrokov (počasna rast, ekstremne klimatske
razmere, plitva kisla tla. itd.) ograjujemo površino
za daljše časovno obdobje je primerneje uporabiti
impregnirane količke (2.365 SITim ograje ali 236
SIT/sadiko).
8. Na ravnih in dostopnih terenih, je zaradi
enostavne postavitve, ki ne ovira izvajanja sečnje
in spravila ekonomsko in ekološko kljub skromnim
izkušnjam najp1imernejša lesena ograja (1.993 SIT/
m ograje ali 199 SIT/sadiko).
9. Na določenih mestih, je predvsem zaradi cene
(273 SIT/sadiko) in dejstva, da ne predstavlja
fizične ovire za divjad, zaščita z repelenti uporabna
in ekonomsko upravičena.

6
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Strokovne razprave
GDK : 624 : 683 : (497.12 Tolmin)

Analiza racionalizacije gozdnogospodarskega načrtovanja
v OE Tolmin v zadnjih desetletjih in po sprejetju novega pravilnika
Edo KOZOROG 1
»Kdor

išče

cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi«.
(ZAPLOTNIK 1981)

Izvleček:

Kozorog, E.: Analiza racionalizacije gozdnogospodarskega načrtovanja v OE Tolmin v zadnjih desetletjih in po sprejetju
novega pravilnika. Gozdarski vestnik št. 2/2003 . V slovenščini, cit. lit. 10.
V zadnjih treh desetletjih je bila dosežena znatna racionalizacija gozdnogospodarskega načrtovanja v območju. saj se za
obnovo načrtov gozdnogospodarskih enot porabi kar 3,3 krat manj časa. Ocenjujemo, da je bil po sprejetju Pravilnika (1998)
narejen bistveni napredek pri kvaliteti gozdnogospodarskega načrtovanja, zlasti v pogledu enotnosti, preglednosti, podrobnosti
in natančnosti načrtovanja. Hkrati pa je bila ugotovljena manjša poraba časa za obnovo gozdnogospodarskih načrtov. Pri
obnovi gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot je bila ob upoštevanju površine gozda racionalizacija 37,5 %,
pri obnovi območnega načrta pa kar 66,7 %. K temu so prispevale tudi sodobnejše metode zbiranja in obdelave podatkov in
ustrezno organiziran ZGS, ki je kljub pomanjkanju sredstev uspel slediti najnovejšim tehnologijam.
V bodoče pričakujemo še nekoliko manjšo porabo časa, čeprav ob ohranitvi sedanjega nivoja gozdnogospodarskega načrtovanja
večjih skokov ni pričakovati.
Ključne besede: gozdno gospodarsko načrtovanje, racionalizacija, OE Tolmin.

1. UVOD
Gozdnogospodarsko načrtovanje se je v zadnjih
desetletjih, zlasti pa v zadnjem desetletju korenito
spremenilo zaradi razvoja tehnike in znanja ter
zaradi spremembe sistema gozdnogospodarskega
načrtovanja in organizacije dela.
V organizacijskem in sistemskem smislu je nastala velika
sprememba z reorganizacijo gozdarstva skladno z
Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in
67 /02). Po novem je nosilec načrtovanja Zavod za
gozdove Slovenije, v prejšnjih desetletjih pa so bila
to gozdna gospodarstva kot organizacije združenega
dela. Nov zakon je bil tudi odraz spremenjenih
družbenopolitičnih razmer, kar se odraža v
načrtovanju pri oblikovanju c11jev in določitvi
ukrepov v gozdu. Zahteve družbe so nedvomno tudi
v organiziranju učinkovite in racionalne javne
gozdarske službe. Tudi razvoj tehnike in znanja
(računalništvo, daljinsko zajemanje in interpretacija
podatkov, statistične metode .. ) je v zadnjem
desetletju močno vplival na metode gozdnogospodarskega načrtovanja. V se navedeno se
neposredno odraža v novem Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (Uradni
list RS, št. 5/98- v nadaljevanju Pravilnik) .
Po dobrih petih letih načrtovanja skladno z
novim Pravi1nikom je Zavodu za gozdove Slovenije
(v nadaljevanju ZGS) uspelo vpeljati nov sistem
načrtovanja, ki vključuje organizacijske prilagoGozdV 61 (2003) 2

ditve, izdelava programske opreme, internih navodil
in vzorca načrta (ta je bil preko posebne komisije
tudi usklajen z MKGP), notranje izobraževanje ter
odprava večjih zamud pri načrtovanju, ki običajno
nastanejo ob spremembi sistema načrtovanja .
Hkrati pa se že odpirajo razprave, na eni strani o
racionalnosti sedanjega koncepta načrtovanja (npr.
na MKGP) , na drugi strani pa o ustreznosti
nekaterih vsebinskih rešitev (npr. GAŠPERŠIČ
2001, GAŠPERŠIČ/BONČINA/KOTAR/WINK
LER 2001).
V gozdnogospodarskem območju Tolmin
imamo od začetka izdelave gozdnogospodarskih
načrtov za vse gozdove v območju skrbno vodeno
porabo časa po posameznih delih gozdnogospodarskega načrtovanja. Zato je naš namen
analizirati porabo časa za gozdnogospodarsko
načrtovanje od začetka načrtovanja v vseh gozdovih
do danes. Najprej smo analizirali porabo časa za
gozdnogospodarsko načrtovanje v zadnjih desetletjih, nato pa še vpliv spremenjenega sistema
skladno z novim Pravilnikom. Poleg razvoja tehnike
in znanja ima narmeč največji vpliv na porabo časa
sistem gozdnogospodarskega načrtovanja. Na
podlagi vzorca 1O od skupno 20 gozdnogospodarskih enot v območju (GGE Kobarid, Tolmin,

1
E.K., univ. dipl. inž. gozd., vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje, ZGS, OE Tolmin
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Most na Soči, Cerkno, Dole, Idrija II, Črni vrh,
Otlica, Ajdovščina in Brda) in obnove območnega
načrta, ki je že potekala skladno z novim
Pravilnikom, smo oceniti porabo časa pri posameznih delih po sedanjem konceptu gozdnogospodarskega načrtovanja v primetjavi s prejšnjim,
upoštevajoč kakovost in podrobnost zbranih
informacij brez upoštevanja materialnih in režijskih
stroškov.
Ocenjujemo, da so rezultati zaradi istih predpisov in podobnih organizacijskih oblik značilni za
celotno Slovenijo, konkretne vrednosti pa zaradi
specifičnosti območja (velike površine, razgibane
sestojne razmere, velik delež varovalnih gozdov,
ipd.) niso primerljive z ostalo Slovenijo.

2

DOSEŽENA RACIONALIZACUA
V GOZDNOGOSPODARSKEM
NAČRTOVANJA V ZADNJIH
DESETLETJIH

Osnova za skupno gozdnogospodarsko načrtovanje
v vseh gozdovih je bil Pravilnik o izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov in evidenci njihovega
izvrševanja (Uradni list SRS, št. 28/67). Pred tem
so se načrti izdelovali ločeno po lastništvih, podatki
pa za območje niso popolni. Ta predpis je formalno
veljal vse do sprejetja Pravilnika o vsebini in načinu
izdelave gozdnogospodarskih načrtov in o evidenci
njihovega izvrševanja (Uradni list SRS, št. 33/87).
Oba predpisa sta bila precej manj podrobna, kot je
najnovejši Pravilnik, saj so bila podrobnejša merila
določena v posebnih navodilih, ki pa so se žal
pogosto spreminjala. Skladno z drugim pravilnikom
( 1987) so bili izdelani že načrti z veljavnostjo 1986,
skladno z najnovejšim Pravilnikom (1998) pa so se
začeli izdelovati načrti z veljavnostjo 1998 naprej.
Prvi pravilnik se je torej v praksi uporabljal kar 19
let drugi 12let, najnovejši Pravilnik pa se uporablja
že šesto leto. Analizo bi bilo najbolje opraviti po
posameznih obdobjih veljavnosti posameznih
pravilnikov. Ker pa imajo gozdnogospodarski načrti
po posameznih letih veljavnosti različno težo po
pomembnosti (in s tem tudi po porabi časa), smo v
prvem delu analize izvedli primerjavo po desetletjih, pri čemer so po enkrat upoštevane vse
gozdnogospodarske enote.
Iz grafikona 1 je razvidno, da je bila v zadnjih
tridesetih letih dosežena znatna racionalizacija
90

Grafikon 1: Poraba časa v urah/ha za obnovo gozdnogospodarskih načrtov GGE
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gozdnogospodarskega načrtovanja. V prvih dveh
desetletjih je bila poraba časa nekoliko manjša zlasti
zaradi utečenosti takratnega sistema načrtovanja in
zaradi manjšega deleža polnih premerb (začele so
se uvajati vzorčne metode, zlasti Bitlerlichova). V
tretjem desetletju je bila dosežena znatna racionalizacija s prehodom na računalniško obdelavo
podatkov in uveljavitvijo vzorčnih metod (zlasti
kontrolna vzorčna metoda). Poraba časa za tretje
desetletja je bila kar 3,3 krat manjša, kot v prvem
desetletju.

3

ANALIZA POSAMEZNIH DEL
PRI GOZDNOGOSPODARSKEM
NAČRTOVANJU V ZADNJEM
OBDOBJU

V drugem delu analize smo se osredotočili na
primerjavo porabe časa za izdelavo načrtov skladno
z zadnjima dvema pravilnikoma. V analizo smo
zajeli 10 od dvajsetih enot, ki so že bile izdelane
skladno z novim Pravilnikom, analizo pa smo
opravili po posameznih delih upoštevajoč obseg del.
Pripravljalna dela so se v zadnjem ureditvenem
obdobju povečala za 2,39 krat, vendar v časovnem
fondu predstavlja ta faza le 1,1 oz. 3,3 %. Ker je
dobra priprava pogoj za racionalno delo je to
povečanje vsekakor smiselno, zlasti zaradi nekaterih
kvalitetnih informacij zbranih v preteklem
ureditvenem obdobju, ki so ključne pri obnovi
načrta (zlasti o sestojih in na kontrolnih vzorčnih
ploskvah, kjer poteka že druga izmera).
Za opise sestojev se, izraženo od površine (ta
se je povečala za 14% ), porabi približno enako časa,
kot v prejšnjem ureditvenem obdobju. Vendar je
dosežena večja podrobnost in natančnost izločanja
sestojev. V prejšnjem ureditvenem obdobju se je
zbiralo 6 informacij o sestojih (razvojna faza,
GozdV 61 {2003) 2
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Tabda 1: Poraha časa po posameznih delih v zadnjih dveh uredirvenih obdobjih (v urah)'

GGN

OBMOČNI

SKUPAJ

Obdobje

Ptipravljalna dela

Izmera
Opisi
sestoj ev gozdov

Izdelava IZdelava Ob na v- Vnos in tekstn i Skupaj
(ur)
kart ljanje mej obdelava
del
indeksa

1987-91
1997-01

8.917 14.780
10.185 12.776
1,14
0,86

8.158
3.497
0,43

7.258
3.569

9.128
8.730

0,49

0,96

1.729
238

Indeks

666
1.590
2,39

1987-91
1997-01

o
o

o
o

o
o

o

Indeks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

1987-91

666
1.590

8.917 14.780
12.776
0,86
24,5
26,4

8.158
3.497
0,43
13,5
7,2

9.003
3.807
0,42
14,9
7,9

9.128
8.730

1997-01

Indeks
ČASOVNI

FOND

% 1991

2,39
1,1

% 2001

3,3

10.185
1,14
14,8
21,0

o

4.288
3.638
0,85
1.511

o
o

756
0,50
5.799
4.394
0,76
9,6
9,1

0,96
15,2

18,0

Poraba časa
Ur/ha

1,04

2.827 56.038
2.859 46.839
0,84
1,01
949 4 .189
598
1.592
0,38
0,63
3.776 60.227

0,65
0,03
0,01

3.452 48.431
0,91
0,80
6,3 100,0
7,1 100,0

~ V analizo ni bilo zajeto ovrednotenje funkcij gozdov in izdelava katastra gozdnih cest, ker sta ta dva projekta porekala
skozi daUše obdobje. Tako v prejšnjem, kot v tem desetletju so bili k\iučni pri zbiranju teh podatkov revirni gozdarji, ki si
porabe časa niso posebej beležili. Zaradi neenotncga vodenja potrditvenega postopka, ki je razvlečen skozi daljše obdobje
(tudi več let), smo tudi to fazo v analizi izpustili.

površina, zasnova, negovanost, sklep in pre11minarne smernice za ukrepanje, nekatere informacije
pa so se okvirno zbirale na nivoju odseka), v
sedanjem sistemu pa 14 informacij (razvojna faza,
površina, zasnova, sklep, površina in zasnova
pomladka, drevesna sestava, prisotnost mladovja,
lesna zaloga in debelinska struktura ločena na
iglavce in listavce, vrsta poseka, možni posek ter
gojitvena in varstvena dela). V obeh primerih je
bila izdelana sestojna karta, pred desetimi leti v
merilu 1: 10.000, sedaj pa zaradi natančnejšega
pozicioniranja v prostoru, ki je pogoj za digitali zacija, v merilu 1:5.000 (4-krat večja natančnost
jzločanja olajšajo digitalni ortofotoposnetki !) .
Poraba časa je pri univ. dipl.inž. na krajevnih
enotah, ki po novi sistemizaciji ZGS sodelujejo pri
obnovi načrtov enot, praviloma večja, saj mnogokrat obenem zbirajo podatke tudi za obnovo
gozdnogojitvenega načrta (vsaj v kvalitetnejših
sestojih in tam, kjer je zaradi spremenjenih razmer
potrebna obnova gojitvenega načrta). V prejšnjem
ureditvenem obdobju tudi ni bilo potrebno
opisovanje sestojev v varovalnih gozdovih, po
novem pa sestoje opišemo povsod, vendar pri
podrobnosti opisovanja upoštevamo proizvodno
Tahela 2: Podrobnost

izločanja

sposobnost rastišč, kvaliteto sestojev, intenzivnost
gospodarjenja, kjer je potrebno, pa tudi funkcije
gozdov.
V letih 1998-2002 je bila delitev opisov sestojev
med krajevnimi enotami in odsekam za gozdnogospodarsko načrtovanje 47,7 proti 52,3 %,
povprečna velikost izločenih sestojev je bila na
krajevnih enotah 4,8 ha, na odseku pa 5,8 ha.
Pri gozdni inventuri se porabi zaradi uvedbe
kontrolnih vzorčnih ploskev 48 % manj časa, kot v
prejšnjem desetletju (ČERNIGOJ/KOZOROG
2002). Pri tem se v inventuro z različno stopnjo
vzorčenja zajame vse gozdove v območju (napaka
vzorčenja na nivoju območja je okoli 2% ), medtem
ko se je v prejšnjem desetletju premerilo s polno
premerbo 6,3 % gozdov, z drugimi metodami, zlasti
z Bitterlichovo metodo pa še dodatno 10,5 %
gozdov. Ocenjujemo, da je bila napaka ocene lesne
zaloge na nivoju območja večja od 15 %.
Zaradi uvajanja kontrolnih vzorčnih ploskev se
je poraba časa deJno zmanjšala že v preteklem
ureditvenem obdobju, saj je v 3 od obravnavanih
10 GGE potekala že 2. izmera kontrolnih vzorčnih
ploskev, zaradi predpisanih intervalov zaupanja pa
je bilo potrebno ponekod mrežo vzorčenja pri drugi

sestojev v OE Tolmin v obeh ureditvenih obdobjih
Površina (ha)

Število sestojev

1988-1992

62.795

1998-2002

71.557

7.050
13.585
1,61

Obdobje

Indeks 88-92/98-02
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1,14

Povprečni

sestoj (ha)

8,9
5,2
0,71

Število informacij

6
14

2,60
81
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izmeri zgostiti. Zaradi tega je v primeru obravnavanih GGE poraba časa »le« 14 %manjša.
Pri izdelavi indeksa gozdnih posestnikov se
porabi 57% manj časa kljub večji površini gozdov
in kljub temu, izdelujemo indeks tudi za državne
gozdove. To delo, ki je v preteklosti v časovnem
fondu vzelo skoraj toliko časa, kot opisovanje
sestojev, bo vzelo že prihodnje leto, ko bo
predvidoma celotna Slovenija pokrita z digitalnimi
katastrskimi načrti (DKN-5), zanemarljivo malo
časa .

Thdi za izdelavo kart smo v zadnjem desetletju
porabili 58 % manj časa kot v prejšnjem desetletju
in to kljub dejstvu, daje bilo opravljeno pomembno
delo z digitalizacij o vseh potrebnih vsebin za zagon
digitalne kartografije (digitalizacija odsekov,
sestoj ev, gozdnega roba, gozdarskih detajlov) . Zato
predvidevamo, da se bo v bodoče to delo še bolj
racionaliziralo.
Za obnavljanje mej se je porabilo 4 % manj
časa glede na preteklo obdobje. Res pa je, da je
tudi obseg del nekoliko manjši: v prejšnjem obdobju
se je za obravnavane GGE obnovilo 1.701 km, v
tem obdobju pa 1.399 km mej (18 %manjši obseg
del). Vendar ob upoštevanju dejstva, da je bilo
zaradi racionalnejšega pristopa do oblikovanja
gospodarskih razredov v preteklosti ukinjeno precej
nepotrebnih odsekov (kar vse močno prispeva k
racionalizaciji) je realni obseg del skoraj enak. To
delo danes nekoliko težje obvladujemo z figuranti
preko študentskega servisa (uvajanje in kontrola) .
Thdi vnos in obdelava podatkov sta racionalnejša kot v prejšnjem desetletju (porabljeno je
bilo kar 24 % manj časa), kljub temu, da je bilo
precej težav pri prvih načrlih z usklajevanjem
računalniških programov in čakanjem na nove
dopolnjene verzije, obdelavo pa je bilo potrebno
izvesti večkrat ZGS je namreč začel zbirati podatke
skladno z novim Pravilnikom že v letu 1997, ko je
bil ta še v fazi osnutka. Le tako je lahko izdelal
skladno z novim Pravilnikom že načrte s prvim
letom veljavnosti 1998. Zato ni bilo mogoče
preveriti koncepta načrtovanja in programske
opreme na testnih enotah. Analiza porabljenega
časa jasno kaže, da je bil že v prvih letih kljub
težavam tudi na tem področju dosežen napredek v
smislu racionalizacUe, kar je presenetilo celo
avtmja tega prispevka.
Zaradi enotne predloge načrta in usklajene
vsebine gozdnogospodarskih načrtov je bila
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dosežena lO % racionalizacija pri pisanju tekstnega dela načrta. Načrti so preglednejši, poudarek
je na gozdarskih vsebinah, manj pa je splošnih
poglavjj, ki za gozdnogospodarski načrt niso tako
bistvena oziroma se ponavljajo skozi desetletja.
Vsebina načrta je zaradi interpretacije množice
podatkov, večjem poudarku na večnamenskem
gospodmjenju in vse zahtevnejšem usklajevanju z
drugimi uporabniki prostora vsekakor zahtevnejša.
Po sprejetju novega Pravilnika je bil torej narejen
bistveni napredek pri kvaliteti gozdnogospodarskih
načrtov (enotnost, preglednost, podrobnost,
natančnost), ob tem pa je opazna tudi bistvena
racionalizacija gozdnogospodarskega načrtovanja,
saj se pri novih gozdnogospodarskih načrtih
gospodarskih enot v zadnjih petih letih porabi 18
% manj časa, kot pri načrtih izdelanih po starem
pravilniku. Upoštevajoč površino gozdov je ta
racionalizacija še večja, saj se je za navedene načrte
GGE v prejšnjem obdobju porabilo l ,04 ur/ha, v
sedanjem pa le 0,65 ur/ha.
Pri območnem načrtu je bila zlasti zaradi
enostavnejših prostorskih prikazov in zaradj
centralno izdelanih enotnih strateških izhodišč za
načrt racionalizacija še večja, saj se je porabilo kar
62 % manj časa, kot pred desetimi leti.
Vzroki za racionalizacijo so zlasti naslednji:
l. Racionalnejše metode zajemanja podatkov,
podrobneje predpisane metode in merila ter vsebina
gozdnogospodarskih načrtov v Pravilniku .
2. Uvajanje sodobnih tehnologij, zlasti digitalizacije prostorskih vsebin načrta, digitalnih
ortofotonačrtov (DOF-5) in digitalnih katastrskih
načrtov (DKN-5) ter sodobnejših programskih
oprem v gozdnogospodarskem načrtovanju.
3. Velik del racionalizacije je prispeval tudi ZGS,
saj je bil sposoben zaradi relativno dobrih
kadrovskih potencialov in primerne motiviranosti
za delo v relativno kratkem času vpeljati najsodobnejše pripomočke kljub omejenim sredstvom, ki so
na razpolago. K racionalizaciji je pripomogla tudi
centralno organizirana organizacijska struktura, saj
je mnogo pripravljalnih del mogoče narediti
centralno za vso Slovenijo (14 območnih enot), kar
je ugodno tudi ' za enotnost metod in vsebin
gozdnogospodarskih načrtov. Hkrati pa se ZGS v
strokovnem smislu ni pretirano centraliziral (za
razliko od nekate1ih drugih institucij), temveč je
ohranil strokovno močne območne enote, kar je
pomembno za policentrični razvoj Slovenije.
GozdV 61 {2003) 2
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V bodoče bo ob nespremenjenem sistemu gozdnogospodarskega načrtovanja pri nekaterih delih
racionalizacija prišla še bolj do izraza, zlasti pri
izdelavi indeksa gozdnih posestnikov (zaradi
digitalnega katastrskega načrta), obdelavah
podatkov (zaradi utečenih programov) in pri
izdelavi gozdarskih kart, ki bodo bistveno
kvalitetnejše (poljubno kombiniranje vsebin parcele, sestoji, funkcije gozdov, topografske
podlage, ipd.). Vendar tako velikega znižanja
porabe časa ob ohranitvi sedanjega nivoja gozdnogospodarskega načrtovanja v bodoče ni več
pričakovati.

Spodbudni so tudi trendi, saj počasi pridobivajo
na pomenu v časovnem fondu zlasti ključne faze
gozdnogospodarskega načrtovanja kot so opisovanje sestojev, izmera gozdov, obnavljanje mej ter
analize in oblikovanje usmeritev za bodoče
gospodarjenje z gozdovi. Vse manj časa pa se
porabi za dela, ki predstavljajo predvsem nujni
strošek (izdelava indeksa gozdnih posestnikov,
obdelava in vnos podatkov, izdelava gozdarskih
kart). Zaradi vse zahtevnejših tehnik in obdelav je
v časovnem fondu vse večji delež visoko usposobljenih gozdarskih strokovnjakov, pri motiviranosti
le-tega pa je nujna stabilnost sistema načrtovanja
in primerna stimulacija.
V bodoče se bo potrebno tudi pri izločanju
sestojev še bolj prilagoditi kvaliteti sestojev in
intenzivnosti gospodarjenja oz. poudarjenosti
ostalih funkcij. Težava pri tem je le, kako s čim
manjšimi stroški oceniti potrebna gozdnogojitvena
dela na nivoju odseka (zlasti v številnih manjših
pomladitvenih jeder), saj že sedaj pride na tem
nivoju ponekod do prevelikega odstopanja med
načrtovanim in izvedenim. Težavam bi se izognili
(vsaj v gozdovih z manj intenzivnim gospodarjenjem), če bi gojitvena dela lahko načrtovali in
spremljali na nivoju gospodarskega razreda in ne
na nivoju odseka.
Tako z vidika racionalnosti kot z vidika kvalitete
gozdnogospodarskega načrtovanja je ključna
stalnost in izkušenost načrtovalcev ter poznavanje
terenskih razmer in problematike gospodarjenja z
gozdovi v enoti, kar je bilo na ZGS doseženo z
vključitvijo vodij krajevnih enot pri načrtovanju.
Na porabo časa znatno vpliva tudi stabilnost
metod in sistema gozdnogospodarskega načrtaGozdV 61 (2003) 2

vanja, saj se v prvih petih letih ob uvajanju novega
sistema porabi več časa (KOZOROG 1995). To
dokazuje tudi analiza nekaterih obnov gozdnogospodarskih enot, ki so bile dvakrat obnovljene
po istem pravilniku in z istim načrtovalcem (npr.
GGE Soča Trenta, na žalost pa je bilo takih enot
malo, saj se je zadnje obdobje sistem menjal vsakih
deset let!).
Ob nespremenjenem sistemu načrtovanja je v
gozdnogospodarskih enotah z manj intenzivnim
gospodarjenjem mogoča tudi poenostavljena
obnova, kjer se ažurira le nastale spremembe
(posek, naravne ujme, evidentiranje novih socialnih
in ekoloških funkcij, ipd.), razvoj gozdnih fondov
pa ažurira s stalnimi vzorčnimi ploskvami. Ohraniti
pa bi morali podrobnost gozdnogospodarskega
načrtovanja v najkvalitetnejših sestojih oz.
gozdnogospodarskih enotah. V to nas sili tudi vse
večja intenzivnost gospodrujenja v najbolj kvalitetnih gozdovih in vse manjša intenzivnost v slabših
gozdovih, kjer se ponekod zaradi ekonomike
gospodarjenje celo opušča .

5

ZAKLJUČKI IN DISKUSIJA

Kljub temu, da je bila dosežena v zadnjih desetletjih
že velika racionalizacija gozdnogospodarskega
načrtovanja, je najnovejši Pravilnik ob ohranitvi
oziroma zvišanju kvalitete gozdnogospodarskega
načrtovanja v pogledu podrobnosti in natančnosti
informacij o stanju gozda doprinesel tudi dodatno
racionalizacijo načrtovanja. Pri obnovi gozdnogospodru·skih načrtov gozdnogospodarskih enot je
bila ob upoštevanju površine gozda racionalizacija
37,5 %. pri obnovi območnega načrta pa 66,7 % .
K temu je prispevala tudi primerna organizacijska
struktura Zavoda za gozdove SJovenije in uspešno
prilagajanja novim tehnologijam.
Ker je bilo v prvih petih letih precej težav pri
vzpostavljanju novega sistema načrtovanja (nova
organizacija dela, izobraževanje, uvajanje novih
tehnologij in programskih orodij) ptičakujemo, da
bo v naslednjih letih racionalizacija še nekoliko
večja. Ugoden je tudi trend zmanjševanja porabe
časa, saj pridobivajo na pomenu v fondu porabljenega časa zlasti inventivna vsebinska dela, ki so
ključna pri načrtovanju in usmerjanju gospodarjenja
z gozdovi.
Ob ohranitvi dosežene visoke ravni gozdnogospodarskega načrtov arija v Sloveniji so pogoj za
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kvalitetne, operativne in hkrati racionalno izdelane
gozdnogospodarske načrte zlasti stalnost sistema
načrtovanja in stalnost izkušenih visoko usposobljenih gozdarskih strokovnjakov, ki poznajo terenske
in druge razmere, ter urejen arhivski del načrtov, iz
katerega je razviden razvoj gozdov v GGE (stari
gozdnogospodarski in gozdnogojitveni načrti
skupaj z arhivskim delom, evidence in kronike,
povratne informacije ter ostale zapisane ali
nezapisane tako imenovane »mehke« informacije,
ki so pomembne zlasti pri poenostavljenem
gozdnogospodarskem načrtovanju v gozdovih s
manjšo intenzivnostjo gospodarjenja). To pa je v
nasprotju z idejo o oddajanju nekaterih del v
koncesijo, med katerimi se včasih omenja tudi
gozdnogospodarsko načrtovanje. Zgornja analiza
kaže, da bi bil podoben korak, ki ne bi bil temeljito
proučen in argumentiran, lahko zelo vprašljiv tako
v smislu kvalitete gozdnogospodarskega načrto
vanja, kot dejansko dosežene racionalizacije. Na
drugi strani pa je nerazumljiva kritika nekaterih
teoretskih izhodišč sedanjega Pravilnika brez
hkratne analize izvajanja načrtov oz. Pravilnika in
Zakona o gozdovih upoštevajoč tudi stroške
gozdnogospodarskega načrtovanja.
Priložnost za spremembo Pravilnika pa bo prav
kmalu, saj se mora ta uskladiti s spremembami in
dopolnitvami zakona o gozdovih. Upamo pa, da
bodo vse spremembe na podlagi pozitivnih in
negativnih izkušenj in spoznanj, ki so nastale pri
konkretnem izvajanju Pravilnika in da bodo
spremembe celovito predhodno analizirane in
pretehtane.
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Gozdarstvo v

času

in prostoru

Drobci iz bližnje in daljne preteklosti gozdarstva na
Vsak gozd ima svojo zgodovino, njegovo vsakokratno stanje pa je odsev prevladujočih družbenih,
ekonomskih, kulturnih in tehnoloških razmer. Za
gozdarje je še posebno zanimivo, kako so naši
prednamci ravnali z gozdovi. To spoznanje nam v
mnogočem olajša razumeti današnje stanje gozdov
in omogoča izbrati zanesljivejše usmeritve za
prihodnost.
Pogorje Boča s svojo gmoto izrazito izstopa iz
gričevnatega Obsotelja na južni strani in Haloz na
severu ter s svojimi raznoterimi posebnostmi že
stoletja buri zvedavost najrazličnejših raziskovalcev.
Čeprav ne dosega tisoč metrov nadmorske višine
je izrazito gorskega značaja. Zaradi velike
gozdnatosti, naravne enotnosti, biotske raznovrstnosti in redkosti ter številnih kulturnozgodovinskih pomnikov, so ga proglasili za
krajinski park. Njegova slikovita in poetična lepota
leži v neprisiljeni povezanosti vseh krajinskih
sestavin, ki so se razvijale v dolgi zgodovini in
večinoma skladno z naravnimi danostmi.
Iz najstarejšega predzgodovinskega obdobja so
znane kar tri zakladne najdbe, med katerimi so tudi
sekire iz bronaste dobe. Rimljani so pustili sledove
v domnevni utrdbi Formila, visoko na meji med
Norikom in Panonijo, ob pomembni prometnici, ki
je povezovala Obsotelje z Dravinjsko dolino. Ime
naj bi izhajalo od vojaške postojanke - ,,forum
millitare". Graški arheologi so že pred prvo
svetovno vojno iskali njene ostaline, po drugi
svetovni vojni pa je dr. Alojz Šercelj izvrtal nekaj
plitvih vrtin, s katerimi je Slovenska akademija
.znanosti in umetnosti želela določiti bolj optijemljive arheološke lokacije.
Gozdna jasa na Fonnili je tudi središče kraških
pojavov. Tu je več ponikalnic, vdrtin in brezen,
največja je globoka 33m. V eni od teh je bila med
vojno skrita partizanska bolnica. Krasosolovci
menijo, da je zakraševanje na Boču geološko mlado,
ker so brezna za človeka neprehodna, razpoke pa
niso tako špranj aste. L. 1969 je geolog Dušan Novak
obarval vodo v ponikalnici na Formilah in že po
nekaj urah jo je opazil v 400 m nižje ležečih izvirih
v Studenicah.
V 13. stoletju je sestra roparskega viteza iz
Rogatca osnovala v Studenicah hospic, nato pa tudi
ženski samostan, ki je posedoval 200 ha gozdov in
GozdV 61 (2003) 2

Boču

so bili vrnjeni po zakonu o denacionalizaciji.
Poslopja, ki so še romanskega izvora, so zgradili v
tesni dolini, v kateri prihaja na površje močan izvir
pitne vode. Ti studenci - "fontes gratiae", so dali
Studenicam ime. Pogmje je zaradi velike gozdnatosti in naravne ohranjenosti pomemben vir
neoporečne, čiste in zdrave pitne vode. Meteorne
vode, ki se stekajo na južno stran Boča, prihajajo v
stik z andezitnimi kamninami in napajajo znane
slatinske zdravilne vrelce.
Pot preko Boča je leta 1487 opisal izobražen in
pisateljsko nadarjen tajnik oglejskega škofa Paolo
Santonino. Rad se je zadrževal v studeniškem
samostanu, kjer je med drugim zapisal: "da se v
družbi lepih devic nikoli ni zgodilo nič nespodobnega, vsaj v dejanju ne, v duhu in željah pa se
je nemara komajda ostajalo v mejah zadržanosti."
Župno cerkev sv. Lenarta nad Kostrivnica je ocenil
za najlepšo gotsko stavbo na Celjskem, gotski kip
Marije in steklene vitraže z grbi celjskih grofov
hranijo v Celjskem muzeju. V kraški dolini Ravan
stoji preprosta gotska cerkvica sv. Miklavža, ki je
tudi celjska ustanova iz časov, ko so ti kot sorodniki
svete Heme pilštanjske, ustanoviteljice krške
škofije, posedovali gozdove na Boču. Podružnična
cerkvica ima lesen strop in majhne, a prikupne
"zlate" oltarje; verjetno je bila zgrajena v 15.
stoletju, ko je gospoščina Rogatec izkrčila gozdove
za pašo drobnice. Na njenem zgornjem robu,
nasproti cerkve sv. Miklavža, stoji planinski dom;
na spodnjem paje, sredi floristično zanimivih suhih
senožeti, rastišče ogrožene velikonočnice (Pulsatilla grandis) .
V ozki gozdnati dolini Jelovec, na južnem
pobočju, je obratovala glažuta, v kateri so izdelovali
temnozelene hruškaste steklenice za mineralno
vodo. Že od 17. stoletja so širom po Evropi pošiljali
zdravilno vodo iz Rogaške Slatine. Domnevno je
glažuto osnoval okoli leta 1750 Gaisruck, tajni
svetnik Marije Terezije, zagotovo pa l. 1780
podjetna rodbina grofov Attems, ki je posedovala
gozdove na Boču. Les so po brezpotju in strmih
kolovoznih poteh dostavljali v glažuto (grafA). L.
1845 so rogaško gozdno veleposest prodali
uglednim knezom Windisch-Gratzom.
Na današnjem slovenskem sta imeli velike
gozdne posesti dve veji Windisch-Gratzov:
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Pred drugo svetovno vojno so drva prenašali z bosanskimi konji. Ob nedeljah in praznikih pa so bili konji na voljo
turistom iz Rogaške Slatine.

- starejša, Alfredova veja, je posedovala posesti:
Tahau, Kladrau in Štekna na Češkem, gospoščino
Rogatec na Štajerskem, Kmht na Madžarskem ter
Eglov in Siggen na Wtirtemberškem,
- mlajša, Hugo-Veriandova veja WindischGratzov, pa je imela v lasti Slovenske Konjice,
Haasberg pri Planini, Lož na Notranjskem, Boggensperg in Slateneg pri Litiji ter Podsredo z Bizeljskim
(RADICS 1894).
Poleg pomembnih državniških in vojaških služb
so gozdovi prinašali zemljiški gosposki največ
dohodkov, zato so Windisch-Gratzi vzpostavili
solidno gozdarsko organizacijo in centralizirano
urejevalno službo s središčem v češkem Tahauu.
Vse do prve svetovne vojne so zaposlovali pretežno
češke gozdarje, kar ne preseneča, saj je imela Češka
v rajnki Avstriji prve gozdarske šole in vseskozi
učinkovito gozdarsko organizacijo. Med leti 1860/
65 so vse gozdove geodetsko premerili, prvi
gospodarski načrt pa je sestavil Adolf Heyrowsky,
diplomant gozdarske akademija v Tharandtu.
Gospodarske karte in ureditveni načrti so med
starejšimi na našem ozemlju. Revizije so sledile v
letih 1876, 1912, 1924 in 1934, o čemer pričajo
ohranjene karte in nekaj elaboratov.
Ker v bližnji in daljni okolici ni bilo večjih
porabnikov lesa, so imeli sestavljavci načrtov težave
86

z regulacijo donosov, zato so večino etata pretopili
v denar s pomočjo glažut, zlasti velja to za prometno
odročne maceljske gozdove. Nekoliko ugodnejšo
lego so imeli gozdovi na Boču, v katerih so začeli
drvariti v drugi polovici 19. stoletja, po razcvetu
lesne trgovine. Les so spravljali v doUno po
zemeljskih drčah in slab ili kolovoznih poteh. Največ
tehničnega lesa so prodali na žage v: Makole,
Studenice in Poljčane. Pred letom 1851 je obratovala
na Boču parna žaga, ki je bila najstarejša na
slovenskem Štajerskem (FROHLICH 1851). Ko je
v bližini zmanjkalo lesa, so jo prestavili v windischgratzovo glažuto in tovarno upognjenega pohištva
v Log ob Sotli. Po letu 1892 pa so lokomobilo
prodali izdelovalcem brusnih kamnov v Dobovec
(CIMPERŠEK 2001).
Nerentabilnost bukovine je tudi windischg:ratzove gozda1je navedla na snovanje smrekovih
monokultur. V revirju Boč je bila od leta 1870
gozdna drevesnica, ki je ostala v rabi vse do leta
1960, ko so širom Slovenije opustele lokalne
drevesnice. Člani štajerskega gozdarskega društva
so leta 1900 modrovali o smiselnosti zamenjave
naravnih bukovib gozdov s smrekovimi
monokulturami. Tega leta so nanu·eč priredili letno
zborovanje v zdravilišču Rogaška Slatina in ga
združili z ekskurzijo na Boč. Sponzorja prireditve
GozdV 61 (2003) 2
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sta bila deželni glavar grof Edmund Attems in knez
Alfred Windisch-Gratz, direktor rogaške gozdne
posesti inž. J. Sirnony pa je pripravil program in
spisal vodnik ekskurzije.
Transport lesa je bil in ostaja eden največjih
problemov gozdarstva. Zaradi majhne vrednosti in
velike teže lesa je še danes problematičen za
malovredne sortimente. Les za kurjavo v tedanjem
času ni prenesel transporta daljšega od enega km,
razen po vodnih poteh, to je s plavljenjem,
kakršnega poznamo iz Soče, Kamniške Bistrice,
ldtijce, Kokre idr. Kjer ni bilo primernih vodotokov,
so drva skuhali v oglje ter tako zmanjšali težo in
prostornino. Kjer tudi to ni bilo racionalno, so les
zažgali in iz pepela izlužili pepeliko in tako so strnili
]esno gmoto na manj kot odstotek prvotne teže.
Ko so po letu 1846 zgradili železniško progo
Maribor - Celje, ki se je v Poljčanah približala
gozdovom na Boču na bore tri kilometre, se je
ponudila boljša možnost prodaje lesa. Znano je, da
so železniške lokomotive do okoli leta 1870 kurili
z drvmi, a ko je bil leta 1855 zgrajen še najbolj
zahteven odsek južne železnice Dunaj- Trst, preko
goratega Semeringa, je bilo mogoče drva pošiljati
tudi na Dunaj. Velemesto je na prelomu stoletja
porabilo več kot 800.000 klafter drv, to je 2 do 3
miljona prm letno .
Med številnimi posebnostmi iz preteklosti
izstopa zahteven transport lesa iz gozdov zahodnega
dela Boča. S pomočjo ohranjenih virov, načrtov,
kart, stanja sestojev ter sledov spravilnih potov, smo
ponazorili v vzdolžnem prerezu tedanjo spravilno
pot (graf B). Na golo posekan les iz okolice
Planinskega doma so najprej ročno spuščali do
kraške doline Ravan, od koder so ga vlačili ali vozili

Študenti gozdarstva na terenskih vajah iz gozdnega
gradbeništva na Boču leta 1958.
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do sedla Galke. Tu so ga zvalili v strmo zemeljsko
drčo (Erdriese) ter s cepini usmerjali v dolino
Zadrage, kjer so ga nakladali na vozove in vozili
do ž. p. Poljčane. Iz grafiko na je razvidno, da je les
potoval 5 krn daleč, premagal400 m višinske razlike
in štirikrat spremenil način transporta. Danes si ne
moremo predstavljati, da bi izdelovali gozdne
sortimente s tako energijsko potrata. Takratno
razmerje med ceno delovne sile in ceno lesa je bilo
drugačno kot je danes, saj je bil les kar nekajkrat
vrednejši od delovne sile.
Slabši les in gozdne ostanke so prodajali
apnarjem in oglarjem, o čemer še danes pričajo
številna kopišča in ostanki mnogih apnenic.
Oglarstvo je zamrlo ob koncu prve petletke, (sredi
petdesetih let) medtem ko se je tradicija apnarstva
ohranila do sedemdesetih let 20. st., ko je industlijsko apno cenovno izrinilo gozdno apnarstvo.
Med sedmimi razlaščenimi gozdnimi veleposestnik] v Sloveniji je agrarna reforma l. 1934
Windisch-Gratzom na Maclju odvzela 1.279 ha
gozdov, ostali so jim gozdovi na Boču, a ker lastniki
niso bili državljani Jugoslavije, niso bili upravičeni
do vrnitve po zakonu o denacionalizaciji.
V povojnih planskih letih so brigade na Boču
posekale najlepše sestoje. Les so spuščali po
samotežni žičnici v bližino Studenic . Volatji iz
Sotelske in Dravinjske doline so vlačili les k zgornji
postaji. Žičnica je bila dolga 2.650 m (graf C) in je
obratovala do leta 1953, nanjo še danes spominjajo
smrekove monokulture , ki so jih osnovali na
golosekih vzdolž trase.
Prvi povojni gozdnogospodarski načrt so
sestavili leta 1953 po fitocenoloških usmeritvah dr.
Maksa Wrabra. Mešane bukovo-jelove gozdove so
uvrstili med prebiralne, a ne zgolj iz strokovnih
razlogov, temveč bolj zato, da bi gozdove ohranili
pred pretiranimi povojnimi sečnjami. Slovenija je
morala prevzeti največje breme povojne obnove
države, obvezne in nestrokovne brigadne sečnje pa
so uničujoče posegale v lesno substanco.
Prvo cesto na Boč so med leti 1958 in l 960
zgradili gozdarji iz Ptuja. Republiška sredstva je
pridobilo takratno gozdarsko podjetje Dravinja. To
je bila prva gozdna cesta, ki je bila v Slovenjji
grajena z buldožerjem. Osma generacija študentov
gozdarstva je na njej pridobivala prve izkušnje iz
gozdnega gradbeništva. Danes vodi na Boč šest
gozdnih cest, med temi so mnoge asfaltirane, kar
kaže na njegovo veliko mikavnost in rekreativno
GozdV 61 (2003) 2
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Poljčane l železniško postajo in hlaponom, v ozadju zahodni del Boča z
najvišjim vrhom (979 m),
od koder je potekalo zahtevno spravilo lesa (Grafični muzej Rogaška Slatina).
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vrednost. Povprečno transportna razdalja se je sicer
podaljšala na 10 do 15 km, a so se stroški prevoza
bistveno zmanjšali (graf D).
Na osrednjem in severnem delu Boču se je
ohranila disjunktna populacija jelke, ki ima zaradi
izoliranega areala močno zoženo ekološko valenco,
zato nazaduje. Po letu 1960 se je njen delež
zmanjšal na petino prvotnega. Palinološke
raziskave, ki jih je opravilA. Šerce1j na Formi1ah,
so pokazale, da so bila tudi v preteklosti velika
nihanja v množini jelovega peloda. Spremenljiv
delež jelke v bukovih gozdovih povzroča
fitocenologom in gojiteljem težave, saj je gozdove
težko ekološko in rastiščno-gojitveno enoznačno
opredeli ti.
Problemi z jelko pa so še zaostreni zaradi
izostalega pomlajevanja, ki ga pripisujejo preštevilčni divjadi. V sedemdesetih letih so lovci naselili
na Boču muflone, ki so se zaradi pretiranega
krmljenja namnožili na več sto glavo čredo in kot
živa kosilnica preprečuje naravno obnovo. Z
objedanjem iztreb1jajo, razen jelke, tudi plemenite
listavce; najbolj sta ogrožena veliki jesen in tisa.
Na celjskem območju pogorja so trije (pra) gozdni rezervati na skupni površini 150 ha, na površini
5 ha je gozdarska fakulteta zastavila provenienčni
preizkus različnihjelovih ras. V učne in rekreativne
namene pa so gozdruji pred tremi desetletji osnovali
arboretum z več kot 120 različnimi vrstami
dendroflore (1,5 ha). Po letu 1990 je razvoj zasta1 ,
GozdV 61 (2003) 2
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propadajo pa tudi veliki vložki v prometnice in
objekte za rekreacijo ter popularizacijo gozdru·ske
stroke.
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Stoletnica "Pavlnovega premza''
1

UVOD

Dražgoška gora z Jelovico v ozadju je že od začetka
prejšnjega tisočletja nudila delo in kruh domačinom, predvsem pastirjem, rudarjem in
oglarjem. Kmetje iz Dražgoš so si na Jelovici
pridobili obsežne gozdove, ki pa so bili zaradi
strmine zelo težko pristopni . Spravilo lesa je bilo
naporno in zelo nevarno. Po strmih in slabih poteh
so več stoletij spravljali les samotež, torej na ročnih
saneh oziroma ročno po drčah. Šele pred ptibližno
stopetdesetimi leti so si pri spravi lu začeli pomagati
z voli in s konji. Zaradi velikega števila nesreč in
ker so kmetje izgubljali dragocene delovne živali,
so začeli razmišljati o novih možnostih za spravilo
lesa. Tako so nastale prve žičnice.

2

PAVLNOV PREMZ

Pobudo za izgradnjo prve žičniške naprave je dal
Janez Jelenc, lastnik Pavlnove in Dobretove kmetUe
iz zaselka Pri cerkvi v Dražgošah. Za družabnika

je vzel Franca Demšarja, po domače Čoča, s
Češnjice, in Janeza Kemperla, lesnega trgovca in
žagmja na Češnjici. Z medsebojnim dogovorom so
si razdelili gradbene stroške in uredili uporabo
žičnice. Graditelj je bil Jakob Šturm iz Selc, ki je
leta 1902 začel z gradnjo nakladalne postaje na
Trogovcih na višini 1270 m, in razkladalne postaje
na Jazbenku, na višini 920 m. Višinska razlika med
postajama je bila 350 m, dolžina nosilne vrvi pa
600 m. Na sredi poti, kjer sta se srečevala naložen
in prazen voziček, so zgradili 4 m visok steber,
imenovan beksl. Koliko hlodovine so lahko
naenkrat pripeljali, ni znano. Žumer N. (PLANINA
et al.,l973) zelo ve1jetno napačno navaja, da so
lahko peljali le 0,25 m-\ kar pomeni le štirimetrski
hlod s premerom 28 cm. Verjetneje so lahko
naenkrat peljali hlod s kubaturo 0,75 m\ saj je bila
nosilnost sosednje, nekoliko večje in desetletje
kasneje zgrajene Jelencove žičnice, približno 600 kg.
Pri Pavlnovem premzu so bili zaposleni trije
delavci, dva nakladalca in razkladalec . Letno so

Ob otvoritvi obeležja maja 2002. (Franci Šubic)
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restavracijo njenega kolesa je dal domačin in
nekdanji gozdarski delavec Janko Pintar, po domače
Miklavžev Janko, iz Dražgoš. S pomočjo sponzorjev in Občine Železniki, zagnanih domačinov in
vseh gozdmjev krajevne enote Železniki, smo konec
leta 2001 ter v začetku naslednjega z deli zaključili.
Na mestu zgornje postaje smo postavili obeležje z
obnovljenim starim kolesom žičnice in tablo z
zgodovinskim opisom. Hkrati smo ob gozdni cesti
uredili manjše parkirišče, kjer je zaradi izvedene
vedutne sečnje lep razgled v dolino.
Na otvoritvi smo se zbrali 30. maja 2002 v
prisotnosti župana Mihaela Prevca in predvsem
starejših domačinov, ki jim tovrstni dogodki veliko
pomenijo. Razvil se je zanimiv pogovor o nekdanjih
gozdarskih opravilih, predvsem sečnji in furmanstvu. Ne smemo pozabiti, da je vpeljava motorne
žage ter izgradnja gozdnih cest in vlak šele v zadnjih
desetletjih močno spremenila tehnologijo pridobivanja lesa iz gozdov, prej pa so mnogo manjše
količine lesa pridobivali z veliko večjimi napori in
odrekanj i.
Zgornja postaja sosednje Jelencove žičnice . Posnetek iz 30
let 20. stoletja. (arhiv Janka Pintarja)

4
3

prepeljali okoli 600m hlodovine. Od razkladalne
postaje so les naprej vlačili z vprežno živino v
Rudno in naprej na žage.
V primerjavi z današnjim časom je bila žičnica
kljub razmeroma skromni količini gospodarsko
koristna, saj je omogočala spravilo lesa preko
strmega roba Jelovice hitreje in ceneje, brez
razbijanja in poškodb. Obratovala je do leta 1940.
Žal med živečimi ni več nikogar, ki bi se natančno
spominjal delovanja žičnice.

3

STOLETNICA

Gozdarji in domačini iz Železnikov smo ob lanskem
Tednu gozdov obudili spomin na začetke delovanja
Pavlnovega premza, prve gozdarske žičnice z
Jelovice v Selška dolino. Pobudo za obnovo in
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ZAKLJUČEK

Tehnični

predmeti iz gozdarske zgodovine spadajo
med našo kulturno dediščino. Z njo živimo, jo
vsakodnevno srečujemo in imamo do nje tak ali
drugačen odnos. Ohranimo jo lahko le na način, da
jo kot dediščino prepoznamo, priznamo in
vzdržujemo. Le z našim spoznavanjem bo imela
svojo vrednost, ki se bo s časom celo povečevala.
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nekdanjih celjskih taksatorjev

Po dolgotrajnih pripravah smo 21. sušca pripravili
prvo srečanje nekdanjih celjskih taksatorjev in
njihovih ožjih sodelavcev iz obdobja 1955-1970.
Namen srečanja je bila predvsem nesprejemljiva
žalostna navada, da hodimo le za pogrebi nekdanjih
službenih kolegov, zanemarjamo pa možnost, da se
živi in kolikor toliko zdravi skupaj poveselimo, si
izpovemo kako poteka naše življenje in še posebno,
da v humorističnem slogu obudimo številne zgode
in nezgode iz časov aktivnega službovanja.
Na ta prvi spomladanski dan 2002 se nas je zbralo
17 nekdanjih urejevalcev, tehničnega osebja in ožjih
sodelavcev. Sedem jih iz različnih razlogov ni prišlo,
kar 12 pa je že pokojnih. K srečanju sta veliko
prispevala tudi dva mlajša kolega - taksatorja iz
Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje
s primerjavo nekdanje in sedanje metodologije in
tehnologije izdelave gozdnogospodarskih načrtov. Že
razlika med nekdaj veličastnim kolektivom odseka,
oddelka, sektorja ali obrata za urejanje gozdov in
trenutno zasedbo službe za urejanje gozdov je
naravnost frapantna. Na celjskem gozdnogospodarskem območju je bilo v času sezone (od aprila do
oktobra) poleg šefa še kakih 6 taksatorjev-projektantov, pa šest pomočnikov taksatorja, geometer
in tehnični risar, vodja zemljiške knjige, vodja
pisarne, trije tehnični računarji in strojepiska okroglo 20 uslužbencev, na terenu pa cela armada
sezonsko zaposlenih obeleževalcev (»farbačev«),
klupantov ter figurantov za geodetske in taksacijske
meritve. Ob prvem urejanju gozdov neke gozdnogospodarske enote je sodelovalo celotno operativno
gozdarsko osebje od šefov gozdnih obratov, do
revirnih gozdarjev in logarjev, ki so v takratnih časih
še obstajali. Danes na celotnem celjskem gozdnogospodarskem območju obvladujejo celotno
dejavnost urejanja gozdov reci in piši trije urejevalci.
Razumljivo je, da prvo urejanje terja največ dela, časa
in stroškov, obnova načrta-revizija pa neprimerno
manj. Lesno zalogo smo ob prvem urejanju gozdov
ugotavljali s polno klupnjo, le mlajše enodobne in
varovalne sestoje smo ocenjevali okularno ali s
pomočjo kakih dendrometričnih tablic. Taksacijski
podatki so se obdelovali po zamudnih in mukotrpnih
postopkih - »peš<<, s pomočjo logaritmičnih računal
- »rehenšibrov« ali s kakim preprostim računskim
strojčkom- »mlinčkom(<, O računalnikih ni bilo ne
duha ne sluha.
Meje formiranih -izločenih oddelkov in odsekov
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se je zamudno snemala z busolnimi teodoliti ali celo
z ročnimi busolami ter izrisalo v gospodarske karte
na osnovi busolnega poligona.
Največ dragocenega časa pa je terjalo urejanje
zasebnih gozdov po parcelnem sistemu. Obeleževanje posestnih mej ni bilo samo zamudno,
ampak je pripeljalo pogosto do skrajno komfliktnih
situacij, pravih dram med lastniki gozdov- »mejaši«.
Takrat smo bili taksat01ji p1isiljeni, da z vso avtoriteto
vzamemo rešitev sporov v svoje roke in odločimo,
da bomo lastniško mejo označili »točno po mapi«.
Razgrnili smo karto, povizirali preko ročne busole
in izjavili: »Meja gre točno med tema dvema
drevesoma in pika!« Praviloma so se mejaši tej
avtoritativni odločitvi z vsem spoštovanjem uklonili.
Izredno olajšanje in poenostavitve so kasneje
prinesle nove urejevalne metode, zlasti oddelčno
urejanje in prehod na medparcelno gospodarjenje,
uporaba vzorčnih metod, računalniška obdelava
podatkov in uporaba aero posnetkov.
Kar zadeva zgodovino urejanja gozdov na
celjskem, lahko z zadoščenjem ugotovimo, da nismo
bili ravno med zadnjimi v Sloveniji. Zdi se mi prav,
da na kratko omenim nekaj dosežkov celjske taksacije
v preteklosti, saj jih je večina že šla v pozabo. Naj
jih nekaj naštejem po kronološkem zaporedju:
- 1825 je bila izdelana »Fragmenta«, to je opis
državnih gozdov okrog Slovenskih Konjic namenjenih prodaji knezom Windischgraetzom.
- 1863 je bil izdelan opis in geodetska premerba
»Gospoščine Rogatec« last kneza A. Windischgraetza.
- 1946-1949 je bila opravljena splošna inventarizacija gozdov v Sloveniji .
- 1953- izdelan prvi popolni gozdnogospodarski
načrt za gozdove SLP (splošno ljudsko premoženje)
- GGE Rogaška Slatina, sledijo pa Vitanje, Slovenske
Konjice, Jurklošter in Celje.
- 1955 - osnovno urejanje GGE Bohor za GG
Brežice, ki ni imelo svoje taksacije.
- 1958 - prvo urejanje GGE Šoštanj za GG
Nazarje, ki prav tako ni imelo svoje urejevalne službe.
- 1959 - menda prva razgrnitev gozdnogospodarskega načrta, ki smo ga Celjani izdelali za
GG Nazarje, ki pa ni bila preveč uspešna.
- 1960 - začetek urejanja zasebnih gozdov na
celjskem gozdnogospodarskem območju.
- 1961 - Zavod za napredek gospodarstva Celje
financira študijo »Statistične metode urejanja gozdov
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okraja Celje« avtorjev Kneza, dr. Čokla in Krasnova.
- 1961 -prva računalniška obdelava taksacijskih
podatkov v Sloveniji v sodelovanju z Birojem za
urejanje gozdov (dr. Košir) na računalniku LTH
Škofja Loka.
- 1962 - prvo proučevanje gozdne vegetacije na
Štajerskem- fitocenološko kartiranje pod vodstvom
dr. Tregubova in dr. Wrabra iz SAZU
- 1966- Republiški seminar iz urej af\i ain gojenja
gozdov na objektih GO Šempeter pod vodstvom dr.
Mlinška, kasneje znanega kot »medparcelno urejanje
in gojenje gozdov«.
- 1967 - prvo urejanje zasebnih gozdov po
švicarski metodi Stalnih vzm·čnih ploskev.
- 1967- Sektor za urejanje gozdov GG Celje ima
glavne zasluge za uspešno izvedbo VIII.
Republiškega smučarskega prvenstva gozdarjev,
lovcev in lesnoindustrijcev v organizaciji DIT Celje
na Celjski koči.
1969 - vpeljava računovodske računalniške
obdelave na GG Celje na strojih Ascota, pri čemer je
bila rudi taksacija >>poskusni zajček«.
To je le nekaj zanimivosti iz bližnje zgodovine
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celjske taksacije, ki je poskušala biti vedno med
prvimi v uvajanju strokovnih novosti.
Do danes se je nabralo že lepo število elaboratov.
Oblika in formati so se menjavaH. Prvi so imeli
grozovit format A 2 (420x594 mm) in težo, ki so jo
obvladovali le najkrepkejši operativci. V takšne
elaborate smo stlačili vse: opisni in tabelarni del,
gozdnogospodarske karte in razne priloge. Format
se je kasneje zmanjšal na A 4 , imel je tudi več
sestavnih delov. Napravili smo celo poskusni elaborat
po vzoru norveške taksacije v obliki ločenih listov,
ki se po želji in potrebi vzamejo iz njega - princip
>>letečih listov« ali >>fliegende Bletter« kot pravimo.
Še bi lahko našteval zanimivosti in veliko anekdot
iz življenja taksatOJjev, vendar bi to že preseglo okvir
tega prispevka. Ugotavljali smo, da so se časi in
razmere v gozdarstvu od takrat, ko smo pričeli
službovati, do danes bistveno spremenili, žal po naši
oceni na slabše. Sklenili smo, da to srečanje ne bo
zadnje, ostalim taksatorskim kolegom v Sloveniji pa
priporočamo, da si omislijo kaj podobnega.
Boris KRASNOV univ. dipl. inž. gozdarstva

OBČ IESKI LJUDSKl ODBOR
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S takšnimi pozivi smo v petdesetih letih 20. stol. vabili (pozivali) lastnike gozdov na obeleževanje parcelnih mej. Takrat
se je polna premerba še opravljala po posameznih parcelah. (arhiv Perko)
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Orjaška bukev na Maclju se poslavlja
Med vsemi različnimi bitji, s katerimi je Narava
ozaljšala planet, nobeden ne razvnema naše
simpatije in domišljije tako močno kot častitiljivo
mjaško drevo. Drevo je naravni fenomen s plidihom
skrivnostnosti, simbol življenja in najčudovitejše
živo bitje na Zemlji, ki v mnogih ozirih prekaša
vse ostale. Vsako drevo združuje v sebi vrsto
mitičnih in simboličnih sestavin, odsevajo pa tudi
delček zgodovine gozdov. Drevesni orjaki ponazatjajo večni krogotok življenja, od rojstva, razvoja
in rasti, do zrelosti ter smrti.
Pogorje prostranega Maclja (716 m), kjer izvira
mejna reka Sotla, poraščajo gozdovi, ki se zaradi
panonskega vpliva in peščene kamnine razlikujejo
od znanih submontanskih združb. Izstopajo bukovi
gozdovi z gorsko bilnico (Festuco dryn-zejo), ki so
prepoznavni s svojim prevladujočim travnatirn
izgledom. Zaradi sušnega kontinentalnega podnebja so debla brez alg, mahov in lišajev in zato
bleščeče srebrnobela. Posebno pozornost vzbujajo
osebki izjemnih dimenzij, ki se odlikujejo tudi z
dolgoživostjo in velikimi prirastki. Izdelovalci
furnitja in pohištva že od nekdaj cenijo maceljsko
bukovino, ki po mehkobi in enakomernem barvnem
tonu ne zaostaja za najboljšo slavonsko ali
bosansko. V ned1jih pogmja so se ohranile manjše
pragozdne celice in več bukovih mjakov, najlepši
sestoj na Jurjevcu (odd. 305) pa so že prva leta po
vojni izločili iz rednega gospodmjenja in namenili
raziskovanju, najprej gozdarskemu inštitutu, kasneje
pa gozdarski fakulteti (nosilca: dr. Martin Čokl in
dr. Marjan Kotar) .
Med orjaki na Maclju zavzema največ spoštovanja - »maceljska kraljica« v odd. 308 (fotografija na naslovnici). Orjak ima obseg 525 cm,
premer 167 cm in višino 38,7 m. Ne vemo koliko
lesa drži drevo pokonci, a zagotovo ga ne bi
spravili na tri troosne kamione. Že nekaj let
trohni v koreničniku in že davno prej je zamenjal
gladko srebrnosivo lubje z nagubano in razpokano starikavo skorjo.
Drevesne celice rastnih delov fiziološko nikoli
ne zastarijo ali izgubijo na vitalnosti. V tem je
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velikanska razlika med rastlinskim in živalskim
svetom.
Zaradi nezadostnega osmotskega pritiska se
začnejo sušiti najvišji deli krošnje, ki so od korenin
najbolj oddaljeni. Pri naši bukvi pa gre vetjetno za
gnilobo (Phytophtora cambivora), ki se širi iz
korenin in se je vzpela že do višine dveh metrov.
Zunanji del obrše odmira, krošnja postaja vedno
bolj prosojna, s tem pa izginja tudi razkošna
arhitektura drevesa.
Urniranje traja navadno več let in ko nekega dne
drevo ne bo več ozelenela, ga bomo morda
pogrešali. Malokdo bo žaloval za njim, morda le
kakšen tenkočuten gozdar, ki zna prisluhniti
skrivnostni govorici narave. Nikoli ne bomo
izvedeli za datum rojstva, kako se je prebijala skozi
mladostna leta in nikoli ne bomo ugotovili, koliko
let je drevo doživelo. Največja in najstarejša bitja
našega planeta umirajo nemo in pokončno. Njihovo
življenje poteka skrivnostno v njihovi notranjosti
in skladno z naravnimi ritmi nenehnega obnavljanja.
Smrt povzroči novo rojstvo, zato je mrtvaški ples
nenehen življenjski krog.
Drevesni očaki so naravni in kultmni spomeniki
neprecenljive vrednosti. Slovenski gozdarji bi
orjaška. redka in nenavadno oblikovana drevesa
lahko uporabili za promocijo gozdarstva. S tem bi
pridobili ljubitelje narave in prijatelje gozdov ter
istočasno povečali turistično ponudbo posameznih
krajev. Pred več desetletji je Pionirski list razpisal
anketo o orjaških drevesih v Sloveniji. Otroci so
takrat zbrali nepopoln seznam mjakov, ki ga do
danes nismo uspeli povzeti, izpopolniti in ažurirati
ter posredovati javnosti.
V Nemčiji že od leta 1952 praznujejo »dan
drevesa«, v zadnjih desetih letih pa v vseh medijih
propagirajo izbor za »drevo leta«, pri katerem
sodelujejo poleg gozdarskih organizacij tudi mnoga
naravovarstvena društva ter ugledni posamezniki že več kot miljon ljudi . Mi praznujemo ves teden,
toda naše praznovanje je komaj opazno; zato ne
preseneča, če mnogi ne vidijo dreves.
mag. M. CIMPERŠEK
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Društvene vesti
Slovensko gozdarsko

Uporaba

zaščitne čelade

smučarsko

tudi ob podiranju fižolovk ne more škoditi

V organizaciji Savinjskega gozdarskega društva
Nazarje je potekalo v soboto 16. februarja 2003 v
Logarski dolini Slovensko gozdarsko smučarsko
prvenstvo. Udeleženci so se pomerili v dveh disciplinah: veleslalom in smučarski teki, razvrščeni so
bili v osem kategorij . Kot organizatorji smo bili prijetno
presenečeni nad udeležbo, saj se je tekmovanja
udeležilo kar 114 tekmovalcev iz 14 ekip. Zmagala je
ekipa Gozdarskega društva Postojna, drugo mesto je
zasedla najštevilčnejša ekipa Koroškega gozdarskega
društva in tretje ekipa Kranjskega gozdarskega društva.
Tekmovanje je minilo brez večjih zapletov v prijetnem
vzdušju, saj nas je s svojimi komentarji zabaval domači
moderator Franci. Na tem mestu se tudi zahvaljujemo
vsem, ki so prireditev finančno podprli, vsem

Ponosne na

stopmičkah

Foto: Vid PRELOŽNIK
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prvenstvo

gozdarjem pa želimo
druženj.

čimveč

podobnih "cehovskih"
Damjan JEVŠNIK

Napovedovalec Franci je skrbel za prijetno razpoloženje

Podeljevanje medalj na spolzkih tleh je minilo brez hujših
posledic
105

Izjava
Nevzdržni trendi proračwtSkega fmanciranja javne gozdarske
službe in sormanciranja programa vlaganj v gozdove ter perspektive
Zavoda za gozdove Slovenije in gozdarstva v Sloveniji skozi prizmo
Sklepov Sveta Zavoda za gozdove Slovenije in stališč predsednika Sveta
Na tiskovni konferenci Zavoda za gozdove Slovenije
(ZGS) z dne 25. 3. 2003, katere glavni poudarek je
bil namenjen nevzdržnim trendom proračunskega
financiranja javne gozdarske službe ter sofinanciranja vlaganj v gozdove, sem kot predsednik Sveta
ZGS, na podlagi razprave, ugotovitev in sklepov
Sveta ZGS (z dne 7. 3. 2003), v imenu Sveta ZGS
ter svojem imenu, slovenski javnosti sporočil
naslednje:
»Novi Svet Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS),
ki je bil konstituiran dne 7. 3. 2003, je že na svoji
prvi seji imel izjemno obsežen dnevni red.
Obravnaval je končno Poročilo o delu ter Finančno
poročilo ZGS za leto 2002 ter se seznanil s
Poročilom o stanju gozdov za leto 2002. V povezavi
z oceno stanja se je Svet seznanil tudi s protestno
izjavo območnega Sveta ZGS Brežice na področju
financiranja javne gozdarske službe in vlaganj v
gozdove. Svet se je nadalje seznanil s Programom
del in vlaganj v gozdove za leto 2003 ter obravnaval
Program dela ter Finančni načrt ZGS za leto 2003.
Slednja sta bila v preliminarni obliki sprejeta že v
decembru 2002 (na zadnji seji Sveta v stari sestavi).
Navedene dokumente - poročila za leto 2002
ter program dela in finančni načrt za leto 2003 je
Svet tudi sprejel. S poročiloma je seznanil Vlado
Republike Slovenije, program dela ZGS in finančni
načrt za leto 2003 pa je s svojimi dodatnimi sklepi
posredoval Vladi Republike Slovenije v obravnavo
in soglasje.
Ob poročilu o delu in finančnem poročilu Svet
ugotavlja, da je bilo delo ZGS v letu 2002 dobro in
da so bile zastavljene naloge po obsegu večinoma
uresničene, kljub izjemnim težavam pri
zagotavljanju finančnih sredstev.
Finančno se je leto 2002 na koncu le nekako
izteklo, in sicer tako, da je bila poraba okrog
polovice enomesečnih finančnih sredstev prenesena
v leto 2003 (porabljena torej že vnaprej) . Glede
višine zagotovljenih finančnih sredstev je bilo
značilno, da je kar 81% proračunskih sredstev
moralo biti porabljenih za plače, za materialne
stroške in investicijsko vzdrževanje pa jih je ostalo
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le 19% . Delež tovrstnih sredstev se sicer zmanjšuje
že od leta 2000 (v optimalnem modelu je bilo v
letu 1995 za materialne stroške predvidenih okrog
40% sredstev). Plače delavcev ZGS so v letu 2002
kar za 20 - 30% zaostajale, in seveda še vedno
zaostajajo, za plačami primerljivih služb v javnem
sektorju (npr. v okviru MKGP). ZGS je bil sicer v
zadnjih treh letih, zaradi nezadostnega financiranja
s strani proračuna RS, prisiljen tudi zmanjševati
število delavcev (1 % letno od leta 1999).
Iz poročila ZGS izhaja, daje po obsegu- zaradi
nezadostnega financiranja materialnega dela zaostajala zlasti izvedba tistih načrtovanih
aktivnosti javne gozdarske službe, ki so materialnostroškovno zahtevnejše. To so zlasti nekatera
gozdno-ureditvena dela, površinski obseg
gozdnogospodarskega načrtovanja (glede na obseg
pred letom 1998), število izdanih odločb lastnikom
gozdov, obseg drugih oblik izobraževanja lastnikov
gozdov ter obseg v zvezi z zagotavljanjem izvajanja
reduciranega programa vlaganj v gozdove, posebej
gozdnogojitvenih del). V nasprotju z navedenim pa
se je količina drevja, s strani ZGS izbranega za
posek, in s tem obseg sečenj, nadalje nekoliko
povečala.

Iz poročila o stanju gozdov in vlaganj v gozdove
pa izhaja, da je za kakovost, stabilnost in sonaravni
razvoj gozdov zelo zaskrbljujoče zmanjševanje
višine proračunskih sredstev za sofinanciranje
vlaganj v gozdove, zlasti gozdnogojitvenih, od
katerih zavisi dejanski obseg teh del in ukrepov (v
zasebnih gozdovih). Glede na sprejeta proračunska
sredstva naj bi se takšni nevzdržni trendi očitno
nadaljevali tudi v letu 2003.

***

Oceno skupnih proračunskih trendov v
gozdarstvu, tako na področju financiranja javne
gozdarske službe in drugih nalog (npr. razvojnoraziskovalne dejavnosti) kot tudi vlaganj v gozdove
je sicer potrebno nasloniti na določbe nacionalnega
Programa razvoja gozdov v Sloveniji (NPRG,
1996), sprejetega v državnem zboru, ki je določil
GozdV 61 (2003) 2

Izjava
sredstva za trajno optimalno delovanje javne
gozdarske službe in sofinanciranje vlaganj v
gozdove, skladno s sprejetim sistemom v gozdarstvu (v zakonu o gozdovih in podzakonskih aktih) .
V njem je bilo za javno gozdarsko službo in
sofinanciranje vlaganje v gozdove predvidenih kar
0.9 o/o sredstev takrat sprejetega skupnega proračuna
RS ali 32% proračunaMKGP(optimalni program).
Ta obseg financiranja bi se moral, po določbi
NPRG, zagotoviti najkasneje v letu 2000. Skupna
NPRG sredstva bi v letu 2000 tako dosegala O. 7 o/o
proračuna RS ali 18% proračuna MKGP; za leto
2003 znašajo ustrezne vrednosti 0.6 o/o proračuna
RS oziroma 14 o/o proračuna MKGP. Gozdarstvo se
tako že po NPRG dolgoročno zelo očitno pridružuje
zmanjševanju deleža proračunske 1 javne porabe v
državi (glejte tudi graf 1 in 2).
Stanje dejanske javne porabe v gozdarstvu paje
v pogledu zmanjševanja javne porabe še bistveno
ugodnejše, prispevek gozdarstva k zategovanju
»pasu javne porabe« pa tako žal še dosti večji (glejte
tudi graf l in 2).
Dejansko stanje in trendi financiranja v gozdarstvu so namreč daleč pod predvideno ravnijo v
NPRG. V letu 2000 je bHo tako zagotovljenih le
63% sredstev NPRG, 82% za javno gozdarsko
službo in 35% za vlaganja v gozdove. V letu 2002
so te vrednosti upadle na 55% višine NPRG, 77%
za javno gozdarsko službo in le 25% za vlaganja
Graf 1: Relativni delež sredstev za gozdarstvo glede na
proračun Republike Slovenije v obdobju 1995 - 2002
(2003), določenih s Programom razvoja gozdov v Sloveniji
(1996) ter delež dejansko reahziranih sredstev v okviru
letnih proračunov.
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(glejte tudi graf 3). S predvidenimi sredstvi v
za leto 2003 pa se ti deleži še dodatno
zmanjšujejo. Nominalno je tako proračun za
gozdarstvo v letu 2003 le za 2. 7% višji od leta 2002,
ob tem pa je proračun celotnega MKGP v letu 2003
kar 20% višji (od leta 2002).
Po letu 1999, v primeru vlaganj v gozdove pa že
po letu 1998 so torej dejanski trendi zagotavljanja
proračunu

Graf 2: Relativni delež sredstev za gozdarstvo glede na
proračun Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v obdobju 1995 - 2002 (2003), določenih s Programom
razvoja gozdov v Sloveniji (1996) ter delež dejansko
realiziranih sredstev v okviru letnih proračunov.
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Graf 3: Relativni trendi uresničevanja Programa razvoja
gozdov v Sloveniji (1996) v obdobju 1995-2002 (2003)skupno ter po glavnih postavkah programa (javna gozdarska
služba, razvojno-raziskovalno delo in vlaganja v gozdove).
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sredstev - v nasprotju z NPRG izrazito negativni, višina proračunskih sredstev pa
je v zadnjih letih že padla pod kratkoročno še
vzdržno spodnjo mejo. Z vidika NPRG gre torej za
absolutno ne-spoštovanje njegovih finančnih
okvirov oziroma iz njih izhajajočih trendov, in s
tem za ne-spoštovanje načel pravne države (s strani
Vlade in MKGP).
Zaradi vsega tega je, in bo vse bolj, ogrožena
kakovost, stabilnost in sonaravni razvoj gozdov, ki
jih brez ustreznih vlaganj oziroma ukrepov (obnove,
nege, varstva, vzdrževanja in gradenj gozdne
infrastrukture) ni mogoče zagotavljati. Ogrožena
je tudi sama doktrina sonaravnega gospodarjenja z
gozdovi ter ohranjanja in pospeševanja biotske
pestrosti gozdov.

***
Svet ZGS je, ob sprejemu Programa dela in
ZGS za leto 2003, opozoril
ustanovitelja - Vlado RS, da (najprej) zagotovi
manjkajoča sredstva za izvedbo nalog, ki jih ZGS
izvaja na podlagi Zakona o gozdovih, in sicer v
višini 236 mio SIT. Predlagal je, da ta primanjkljaj
Vlada delno nadomesti s prihodki, ki bodo
pridobljeni z načrtovano odprodajo državnega
premoženja, ki ga upravlja ZGS (okrog 90 mio SIT).
Na ta način bi se ohranilo obstoječe število
delavcev javne gozdarske službe, seveda ob enako
nizkih plačah (20 - 30% pod povprečjem javnega
sektorja) ter ne-spremenjenih deležih za plače
(81 %) oziroma materialne stroške in investicijsko
vzdrževanje (19 % ). Brez teh sredstev bi bilo
zagotovljeno le delovanje ZGS za 11 mesecev.
Pridobitev teh dodatnih sredstev bi šele omogočila,
da bi ZGS svoj osnovni finančni načrt preživetja
za leto 2003 zagotovil, leto pa zaključil s podobnimi
restrikcijami kot lansko.
Svet ZGS je zato dodatno opozoril Vlado RS,
da zagotovi tudi dodatna sredstva za uveljavitev
predlagane (in na Svetu v prejšnji sestavi sprejete)
sistemizacije, s katero bi bile plače zaposlenih
izenačene z drugimi zaposlenimi v javnem sektmju.
Po izračunu je za uveljavitev takšne sistemizacije
za leto 2003 potrebnih okrog 400 mio SIT.
Gre torej za 646 mio SIT nujno potrebnih
dodatnih sredstev, s katerimi bi se ZGS po plačah
Finančnega načrta
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izenačil

z drugimi primerljivimi javnimi službami,
kar pa mu še ne bi zagotavljalo tudi ustreznega
deleža razpoložljivih materialnih sredstev (za
materialne stroške in investicije) za optimalno
opravljanje nalog.
Za optimalno delovanje ZGS bi bila potrebna,
poleg navedenih, še dodatna sredstva, ki sicer
že imajo svojo pravno podlago v sprejetem
NPRG, s katerim so bila pravzaprav določena za leto 2003 bi vsa potrebna sredstva za javno
gozdarsko službo po NPRG znašala 1 4,65
milijarde SIT.
Skupno bi bilo tako potrebno s strani Vlade
oziroma MKGP - glede na NPRG - v letu 2003
gozdarstvu zagotoviti dodatnih 2 1,20 milijarde
SIT.
Če se manjkajoča finančna sredstva s strani
proračuna- s ustreznimi prerazporeditvami v okviru
Vlade in MKGP - ne zagotovijo, bo to nujno imelo
za posledico ustrezno številčno redukcijo javne
gozdarske službe pri ZGS, ki sicer je- glede na
srednje-evropske standarde - številčno zelo
racionalna, saj dosega le 50% srednjeevropskega obsega (na podlagi najnovejše
primerjalne študije, ki jo je pripravil Gozdarski
inštitut Slovenije).
Resorno ministrstvo bi zato moraJo Vladi
čimprej, le-ta pa Državnemu zboru, predložiti
celovito analizo (ne)uresničevanja NPRG, z
ustreznimi predlogi ukrepov oziroma možnih
rešitev. O morebitnem zmanjševanju obsega
javnega interesa oziroma skrbi za gozdove ter
finančne podpore države gozdovom in lastnikom
gozdov namreč odloča Državni zbor (preko zakona
o gozdovih in NPRG).
Če bi res prišlo do takšnih regresivnih sprememb
v gozdarstvu, bi se lahko Slovenija - s še dokaj
ohranjenimi gozdovi in svojim sonaravnim
gozdarstvom, ki sta še vedno lahko vzor Evropi pridružila nekaterim redkim državam, ki na
področju gozdarstva veljajo za barbarske.«
Mag. Franc FERLIN
Predsednik Sveta Zavoda za gozdove Slovenije
1

Izračun

2

Svet ZGS zaenkrat še ni sprejel sklepa za vsa ta dodatna

finančna

upošteva uradne letne stopnje inflacije.
sredstva.
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Tugomir Cajnko
I.
Tugomir Cajnko je bil rojen 13. 3. 1915 v Zagorju
ob Savi. Oče je bil železničar, ali kakor se je takrat
reklo ljudem na železnici, državni uslužbenec. Še
v njegovih otroških letih je bila družina prestavljena
v Brežice (oče kot postajenačelnik), kjer je Thgo
Cajnko dokončal osnovno šolo, gimnazijo in
fakulteto za gozdarstvo pa je absolviral v bližnjem
Zagrebu . Diplomiral je spomladi leta 1939.
Nekaj mesecev je bil brez dela, se za krajši čas
zaposlil na Direkciji šuma na Sušaku pri Rijek.i kot
dnevničar (delavec, ki ga vzamejo na delo za tako
rekoč nekaj dni), dokler ni odšel na služenje
vojaškega roka. Po vojaščini se je zaposlil, spet le
kot dnevničar, na Direkciji šuma v Tuzli.
Med študijem je bil aktivni član civilnega dela
Sokola v Brežicah (vodil je atletsko sekcijo) in član
naprednega slovenskega akademskega društva
Triglav v Zagrebu.
Vojno je dočakal med gozdarji v Tuzli, kjer pa
se je, takoj po vzpostavitvi NDH (Nezavisna država
Hrvatska), moral posloviti . Med tem so Nemci
družino Cajnko izselili iz Brežic. Med okupacijo
se je preživljal z raznimi priložnostnimi deli, največ
s pomočjo svojih študijskih prijateljev. Njegovo
pomoč je potrebovala tudi njegova pregnana
družina. Kot gozdni delavec je delal v Repašu in
kot logarjev pomočnik na gozdni upravi v Goli
(Podravski Novi grad), nekaj mesecev pa tudi kot
delovodja v premogovniku Ilovčak pri Kutini.
V narodnoosvobodilnem boju je začel delati leta
1942 na Hrvaškem kot zbiralec blaga in obvešče
valec. Ko je organiziral odhod celega bataljona (300
ljudi) prisilnih gozdnih delavcev (Srbov) v pa.rtizane,
je postalo zanj prevroče. Že nekaj časa so mu sledili,
zato je začel iskati pot v slovenske partizane. V
slovenske enote narodnoosvobodilnega boja se je
vključil leta 1943, ko je postal borec Gubčeve in
Cankarjeve b1igade (s partizanskim imenom Marko),
nato paje bil v XV. diviziji tehnični referent. Jeseni
leta 1944 je bil demobiliziran in vključen v strokovne
organe Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta
(SNOS). V okviru tega je bil dodeljen Pokrajinskemu
odboru OF za Štajersko in Koroško kot inštruktor za
gozdarstvo in lesarstvo.
Po osvoboditvi leta 1945 je bil imenovan za šefa
kabineta na Ministrstvu za gozdarstvo Ljudske
republike Slovenije. Leta 1947 je postal pomočnik
ministra v planskem sektmju na Ministrstvu za
lesno industrijo LRS . Ko je bilo to ministrstvo
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razformirano, to je bilo leta 1950,je odšel v Nazmje
za direktotja Lesnoindustrijskega podjetja. Tu je
ostal slabo leto, do aretacije zaradi domnevnega
sodelovanja z Informbirojem. Obsojen je bil na 3
leta in 10 mesecev; zapori Bileca; sodno so ga
rehabilitirali l. 1991. Po pomilostitvi (za drž. praznik
29. 11. 1953) se je v začetku leta 1954 zaposlil na
Podjetju za urejanje hudournikov v Ljubljani kot
tehnični vodja. Leta 1959 je začel, na tedaj
imenovani Zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo
LRS, kot tajnik odseka za gozdarstvo; nato se je
gozdarski del zbornice večkrat preimenoval, vendar
je tu ostal do upokojitve leta 1982 kot direktor
Splošnega združenja gozdarstva Slovenije. Umrl je
2002. leta.
Tugomir Cajnko je bil na mnogih strokovnih
javno izpostavljenih položajih, najpomembnejši pa
so bili: Predsedoval je republiškim komisijam za
strokovne izpite gozdarskih strokovnjakov različnih
izobrazbenih ravni. Vodil je organizacijski odbor
svetovnega kongresa nJFRO, ki je bil leta 1986 v
Ljubljani. Bil je član Upravnega odbora Zveze
inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije
LRS ( 1956) in član UO v Zvezi inženirjev in
tehnikov LRS; na jugoslovanski ravni pa je bil
predsednik Saveza inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije FNRJ 1976-1982 ter član
centralnega odbora v Savezu inžinjera i tehničara
FNRJ.
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V NOV je bil odlikovan z znakom za hrabrost in
z redom zaslug za narod III. stopnje, v povojnem
obdobju pa je postal zaslužni član SIT šumarstva i
drv ne industiije Jugoslavije ( 1962), Častni član SIT
šumarstva Jugoslavije ( 1967), J esenkovo pliznanje
(1973), Zaslužni član ZIT GL Slovenije (1981),
Častni član ZIT Slovenije (1985), Častni član SIT
Jugoslavije (1983 ), Zaslužni član SIT Jugoslavije,
Plaketa 14. april SIT Jugoslavije 1988.

Il.
Th.gomir Cajnko je bil član in poudarjena osebnost
skupine eminentnih slovenskih gozdarskih strokovnjakov, ki je v kratkih petih desetletjih (v
prejšnjem stoletju) izoblikovala vrhunsko slovensko
gozdarsko stroko (ki je pred tem ni bilo), ki ni le
dohitela evropske, ampak jo je v marsičem celo
prekosila. To velja predvsem za strokovno filozofijo,
ki je poleg proizvodnih, vključevala tudi socialne,
ekološke in trajnostne komponente ( in se odrekla
profitu kot ekonomski in filozofski maksimi) ter
na ta način uveljavila popolnoma drugačen
gospodarski in javni pogled na gozd v Sloveniji.
Švicarska gozdarska šola (najbolj progresivna
takrat v Evropi) je v nekem smjslu generirala
slovensko gozdarsko šolo, ki smo jo z velikim
uspehom promovirali na svetovnem IUFRO
kongresu, kije bil leta 1986 v Ljubljani. Upravljanje
in gospodarjenje z gozdovi zahteva več (po
definiciji tv ari ne!) planske obravnave in kompleksnosti kot druge gospodarske aktivnosti.
Zgrajen je bil domišljen gozdnoprostorski in
gozdnogospodarski sistem, ne glede na lastništvo
(gozdnogospodarska območja), v katerih sta
načrtnost regeneracije ter varstvo gozdov, Slovencem povečala rastno osnovo gozdov (povprečno
lesno zalogo - po teoriji o kapitalizaciji) za skoraj
tOO%.
Če parafraziram geslo francoske revolucije
(konec 18. stoL), lahko postavim tezo , da so naši
gozdarji uveljavili tri povsem moderne poglede na
gozd (pa ne le na gozd , ampak na vse naravno
okolje) in sicer sonaravnost, trajnost in socialnost.
Ker zahteva takšen razvojni "modernizem" ustrezno
družbeno okolje, to je določene družbene razvojne
predpogoje, ga ni mogoče povsod in kadar koli
uvajati. Tudi pri nas so ti pogoji sedaj manj ugodni,
kot so bili v drugi polovici prejšnjega stoletja. Lahko
rečemo, daje bilo tisto obdobje, obdobje slovenske
avtohtone in avtonomne gozdarske eruptivnosti, ki
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Cajnko, soproga Joža in Lojze Funkl na podelitvi Jesenkovega priznanja Lojzetu Funklu.

je že takrat ločevala gozdarstvo Slovenije od
gozdarstev ostale Jugoslavije (ekološka usmerjenost, trajnost gozdov, sonaravnost in načrtnost),
ga delala suverenega in hkrati nadnacionalnega,
evropskega. Slovenija je svoje prve državotvorne
korake naredila prav v gozdarstvu. To je del
nacionalne zgodovine, ki je neizbrisna.
Kot operativni podaljšek teh podmen pa je bil
zgrajen sistem premišljenega in ciljnega vračanja
denarja iz gozdov nazaj v gozdove in v celotno
zgradbo slovenskega podeželja. Tako je filozofija
dobila svojo materialno podstat. Nastalo je
impozantno gozdno cestno omrežje (takrat še
12.000 km), ki je vsestransko obubožan kmetijski
kompleks vključevalo v nacionalne proizvodne in
tudi kulturne tokove.
Gozdni sklad, sklad biološke amortizacije,
samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo so
bili inštituti strokovne in socialne solidarnosti, so
bile unikatne rešitve za preživetje neke progresivne
ideje. Preživela je ne le različne cekaje, bila je tudi
edini izhod za absurdno razdrobljeno slovensko
gozdno posest. Ta 1infuzna posest ni samo preživela,
celo prosperirala je, in to brez državne pomoči. To
ni uspelo nobeni drugi državi v Evropi. Vse so se
namreč zatekale v razne oblike razlaščevanja, da
bi zagotovile sodobni razvoj vseh gozdnih funkcij
in interes javnosti.
V tem času je Slovenija v svojem gozdarstvu
preživela dve "stresni" obdobji, ki bi se ob drugačni
strokovni filozofiji, kulturi in produkciji, lahko
končali tudi drugače, manj uspešno, ali celo z
velikimi razvojnimi in ekološkimi motnjami.
Mislim na obnovo takoj po 2. sv. vojni, ko so
gozdovi in gozdmji odigrali ključno vlogo; in drugo
obdobje, ko smo gozdovom zagotovili univerzalno
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strokovno skrb, ne glede na lastništvo, ki je prineslo
v takratno gozdarsko Evropo nove rešitve - pa bi
tudi lahko bilo drugače, celo zelo drugače. Šlo je
za zelo občutljive procese, ki niso bili le strokovni,
imeli so tudi močne politične povezave. Redki so
bili, ki so jih zmogli usme1jati v nekonfliktno
razvojno smer. Na čelu teh je bil vsekakor Tugomir
Cajnko.
Gozdarska dejavnost ima izraziti dvopolni
značaj -je javna in gospodarska (proizvodna).
Gozdarstvo je neposredno ali posredno prisotno
praktično povsod, celo v večjih naseljenih krajih.
Ima izrazito sistemske sinergijske učinke in
posledice, zato je njena izpostavljenost političnim
vplivom velika. To ne velja le za Slovenijo.Velja za
vse države in vse politične režime srednjeevropskega civilizacijskega in prirodnega tipa. Zato
je bila sposobnost tedanjih vodilnih gozdarskih
ljudi, da gozdove in gozdarstvo obvarujejo pred
inpotentnimi političnimi vplivi, morda še bolj
pomembna, kot sposobnost uresničevanja sodobnih
znanstvenih spoznanj v takratno slovensko
gozdarstvo. Žal pa tega ni uspelo narediti njegovim
naslednikom v devetdesetih letih, ko je spet prišlo
do politične tranzicije. Za to obstaja nekaj razlogov,
kar pa je že druga tema. Ta nadpolitična drža
Tugomi1ja Cajnka in vidnejših gozdarskih sodobnikov, je zagotavljala maksimalno funkcionalnost
in učinkovitost razvijajočega se gozdarskega
sistema. Kasnejša individualna intelektualna
kritičnost, kot nadgradnja prvotni nezavednosti, je
zagotovila ciklus nenehne povojne gozdarske
strokovne rasti, ki je zmogla stoletne preskoke.

Cajnko je zgled, kako je samo z nadpolitično držo
možno sproščati ves intelektualni strokovni
potrencial posameznika in stroke. Res pa je, da
zmorejo takšno držo samo ljudje z najglobljimi
strokovnimi in človeškimi izkušnjami. Takšni, ki
so vzdržali!

III.
Tugomir Cajnko je bil blag in odprt značaj. Za
funkcionarja tako visokega ranga celo nenavaden.
Posveti in sestanki, ki jih je pripravljal s svojo ekipo
na Združenju, so bili prijetni in ustvarjalni, zato
nikoli neskJepčni. V njegovem uradu so se stekale
vse strokovne gozdarske poti, ne samo gozdnih
gospodarstev, temveč tudi gozdarskega šolstva,
raziskovanja, načrtovanja in skladov. Tu se je
pronicljivo tkala strategija, ki je slovenske gozdove
po vojni obvarovala "pozitivnega" opustošenja, kjer
so pripravljali in vodili velike strokovne podvige
sanacij uničenih gozdov zaradi naravnih ujm
(Id1ijsko, Brkini), kjer je nastal sistem obveščanja
in varovanja gozdov pred požari in kjer so človeško
občutljivo in poznavalsko gradili in usmetjali
gozdnogospodarsko politiko.
Zelo rad je predaval na Srednji gozdarski šoli v
Postojni, kjer so mu mladi zaupali vodenje šolskega
sveta. S prizanesljivostjo je spodbujal mlade in
nerodne - nikoli podcenjevalno, vedno blagohotno
in dobronamerno. S svojim razumom in člo
veškostjo je branil dostojanstvo prirodnega okolja
in ljudi, sledeč številnim trpkim izkušnjam, ki so
mu poštenje plačevale z udarci, prizanesljivost z
nasiljem in domoljubnost z ječo pa vendar je bil

Cajnko z eno od svojih strokovnih
ekip v tovarni H~squarna na
Švedskem. SedUo od leve proti
desni: Šebenik st., Kuder, Cajnko,
prof. Turk, Kersnik, zastopnik
Husquarne iz Srbije, Penca, Pogorelc (spredaj), Tolar, Kolar, zastopnik Husquarne iz Slovenije,
Šaubah in Urleb. Zadaj stojijo
predstavniki tovarne.

GozdV 61 (2003} 2

111

In memoriam
vselej izjemno čustven in optimističen. Ko so ga
po končanem mučenju po veliki krivici obsodili na
ječo v BileCi, jim je rekel brez zamere, brez jeze in
brez razočaranja: "Če boste na oblasti, ali pa če ne
boste, takšne ljudi kot smo mi, boste vedno
potrebovali". Takšen je bil Tugomir Cajnko in naše
gozdarstvo ga ne bi smelo pozabiti.
In še moja zasebna refleksija.
V nemem ozračju mnogih, ki so p1išli 6. sept:.
2002 na svoje zadnje srečanje s Tugomirjem
Cajnkom, se je čutilo univerzalno človečnostno
sporočilo - radi smo te imeli, preprosto, srčno in
resnično.

Ne poslušam besed slovesa. Prevzemajo me
tesnobe, zaradi krivic nekemu dobremu
človeku. Po zavesti mi plešejo iztrgani stavki s
porumenelih in oguljenih listov nespretna natipkane
SODBE V IMENU LJUDSTVA !, s katero so T.
Cajnka obsodili (citiram )... daje po izidu resolucije
Informbiroja leta 1948 izdal svojo domovino in da
je pripadal skupini, ki naj bi (podčrtal M.K.)
predstavljala jedro protidržavne organizacije v
občutja

Sloveniji .... zato, ker obtoženec priznava, da se je s
sodelavci večkrat pogovarjal na temo, kdo je
somišljenik IB, kdo je sredinec in kdo je dosledno
na liniji partije. Obtožencu je dokazano, da je
deloval po direktivah IB .... itd. Dokazano pa mu je
tudi, da je dopustil zamenjavo dveh vagonov lesa
za dva vagona živeža za lesarske delavce v Nazarjih
(konec citata), čeprav je kot direktor z nalogom
zamenjavo prepovedal. K1ivdo, da mu je poginilo
6 prašičev, čeprav jih je prevzel že obolele za kugo
in sestradane - mu je LJUDSTVO V SODBI
spregledal o. Kakšno čudno ljudstvo!
T. Cajnko je bil sokol, je bil partizan, je bil
eminenten javni delavec, je bil pokončen in čuteč
ptrijatelj - samo to in ni bil nikoli informbirojevec,
ni bil karierist, ni bil saboter ljudske oblasti, temveč
J1ien dosleden zagovornik, ni bil delomrznež, kot
mu je v sodbi DOSODILO LJUDSTVO. Kakšno
čudno ljudstvo, ki se je samo v času njegovega
življenja kar nekajkrat zgodovinsko sprenevedlo!
Marko KMECL
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Otvoritev prizidka objekta Oddelka za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire Biotehniške fakultete 26. marca 2003.
V prizidku, ki ima 398 m 2 površine, so
velika predavalnica s 130 sedeži, raču
nalniška učilnica z 20 delovnimi mesti,
2 kabineta in spremljajoči prostori.
Naložba je stala 105. 000. 000 SIT, vsa
sredstva je iz lastnih virov zagotovil
Oddelek za gozdarstvo in obnoviji ve
gozdne vire.
Projektant: Slovenija projekt Ljubljana, Nada Jakopič-E laganje, univ. dipl.
inž. arh.
Izvajalec del: DIGRAD, d.o .o. Ljubljana.
Gradbeni nadzor: Julcon, d.o.o .,
Ljubljana, Jurij Čepon, univ. dipl. inž.
gradb.

Gašenje požara

Prikaz gašenja požara z letalom CANADAIR na vaji med 22. in 24. majem 2002 "Krotitev zmaja- Dalmacija 2002".
Foto; Darko Muhič .
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SOSKO
GOZDNO GOSPODARSTVO
TOLMIN d. d.
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin
tel.: 386 5 38 10 700
faks: 386 5 38 81 820
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Z VEC KOT 50 LETNIMI IZKUSNJAMI
• OPRAVLJAMO SEČNJO IN SPRAVILO LESASPECIALIZIRANI SMO ZA ŽIČNIČARSKO SPRAVILO
TUDI NA NAJBOLJ ZAHTEVNIH TERENIH,
• IZVAJAMO NEGOVALNA IN VARSTVENA DELA GOZDOV,
• PROJEKTIRAMO, GRADIMO IN VZDRŽUJEMO GOZDNE
CESTE IN VLAKE TER OPRAVLJAMO MINERSKA IN
DRUGA ZEMELJSKA DELA,
• NUDIMO SERVISNE STORITVE ZA GOZDARSKE,
KMETIJSKE IN GRADBENE STROJE,
• ·OD KUPUJEMO LES NA PANJU IN NA KAMIONSKI CESTI,
• PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH
DREVESNIH VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE
PROIZVODE,
• OMOGOČAMO, DA TUDI VI DOBITE REVIJO CENEJE.
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OBVESTILO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V
GOZDARSKEM VESTNIKU
Pravila objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleš>Rem 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 ure~ništvo GV, avtorji naj prispevku priložijo prevode
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni
prispevki) recenziramo, ostale prispevke recenziramo P9 pr.esoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
prav~i co do popravkov prispevka. Avtorji lahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled.
Prispevek mora biti opremljen z imeni in priimki avtorjev, njihovo izobrazbo in strokovnim nazivom
tertočnim naslovom ustanove, v kateri so zaposl·eni, o.ziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij n0si 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 že'leno objavo. Prispeyke 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 račun al hikom (Word for WINDOWS, ASCI!I-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 pev.zetk.om, klj učnimi 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 dodatr 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). N.eavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedi'l om citi.rane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu ptiimkov 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://vla9o.mat.uni-lj.si/vlado/$gml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. 1GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. /TURNER, P., 1992. Forest Management-Journal
~
of Forestry, 43, 2, s. 21-24 .
.GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
JGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje go:Zdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, [., 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 Sl.ovenijo, Jarenina, 1. 12. 1-994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-~4 .

---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št 43-2300/90.
Preglednice, grafi'koni, 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 bes~dilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s p!iipadajočo številko,
imenom avtorja in' oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri o~talem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuj,e s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvlrjeni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
billi tiskani na laserskem tiskalniku v merilu obj,ave (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
Zaključki

XXI. gozdarskih študijskih dni

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF je 27. in 28. marca 2003 organiziral 21. gozdarske študijske dni
na temo Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva. Predstavljenih je bilo
17 referatov ter nekaj diskusijskih prispevkov. Posvetovanja se je udeležilo 147 udeležencev. Podrobnejša vsebina
posvetovanja je razvidna iz ptispevkov referentov, ki so izdani v zborniku študijskih dni. Iz referatov in razprave
lahko izpostavimo naslednje zaključne ugotovitve študijskih dni:
Gozdnogospodarsko načrtovru~e je podlaga za mnogonamensko gospodmjenje z gozdovi in hkrati pomemben
instrument gozdarske politike.
Okvirni pogoji gospodarjenja z gozdovi se intenzivno spreminjajo, zato je potrebno gozdnogospodarsko načrtovanje
stalno posodabljati:
• Delo z javnostmi postaja vse pomembnejše. Zato se moramo zanj bolje usposobiti in hkrati poiskati nove
oblike komuruciranja z javnostmj. Načrti so lahko pomemben instrument za sodelovanje z javnostmi, zato je potrebno
razvijati oblike participativnega načrtovanja. Javnosti bi morala biti vsaj dobro obveščene o (območruh) načrtih priporočljivo bi bilo pripraviti povzetke (območnih) načrtov v primerni obliki in jih predstaviti javnosti.
• Potrebno je bolj jasno defmirati vsebino načrtovanja na posa.mezillh načrtovalnih ravneh in njihove vsebinske povezave .
• Potrebno je stalno dopolnjevanje gozdarskega informacijskega sistema, prav tako je treba posodobiti in dopolniti
fitocenološke podlage ter izboljšati prirastoslovne podlage (proizvodne sposobnosti gozdruh rastišč, določanje
proizvodnih dob, obravnava minmitetnih drevesnih vrst, itd) za gozdnogospodarsko načrtovanje.
• Gozdnogospodarsko načrtovanje je integralno načrtovanje, zato ga je treba dopolnjevati in posodabljati tudi na
področju načrtovanja tehnologije poseka in spravila ter gradenj gozdnih prometnic .
• Prilagoditve v gozdnogospodarskem načrtovanju bodo potrebne tudi zaradi oblikovanja in izvajanja programa
Natura 2000 ter novih zakonskih predpisov s področja urejanja prostora.
• V zadnjem obdobju so nekatere spremembe prispevale k večji racionalizaciji gozdnogospodarskega načrtovanja.
V prihodnosti bi kazalo načrtovanje (oblika, vsebina, intenzivnost) bolj prilagajati konkretnim razmeram.
Ključni nosilci uresničevanja usmeritev iz gozdnogospodarskih načrtov so lastniki gozdov in javna gozdarska služba:
• Lastnike gozdov moramo spodbuditi za uresničevanje usmeritev iz gozdnogospodarskih načrtov. Te spodbude
so strokovno-svetovalne in materialne. Prve so rezultat skupnega dela strokovnih delavcev, predvsem revirnih gozdarjev
z lastniki gozdov, zlasti kot svetovanje neposredno v gozdu. V zasnovo načrtovanja bi kazalo vgrajevati elemente
načrta za gozdni obrat (posest). Materialne spodbude morajo biti večje in predvsem stabilne.
• Ne glede na dosedanje skromne rezultate je treba vztrajati na povezovanju lastrukov.
• Hkrati je treba iskati oblike animiranja lastnikov (npr. obvezno sprotno zbiranje sredstev za vlaganja v gozdove) .
• Za nemoteno delovanje javne gozdarske službe je potrebno zagotoviti stabilne in ustrezne materialne pogoje.
V večini gozdnogospodarskih območjj so že daljše obdobje prisotrti naslednji problemi: propadanje in ogroženost
gozdov, oteženo naravno pomlajevanje, neusklajenost rastlinske in živalske komponente, porušena razme1ja razvojnih
faz, slaba oz. pomanjkljiva negovanost Nekate1i izmed omenjenih problemov se celo zaostrujejo. V zadnjem desetletju
še posebej izstopa problem nizke realizacije načrtovanih ukrepov v gozdovih, še posebno načrtovane nege, kar
onemogoča reševanje omenjenih problemov.
Lastniki gozdov so pri gospodatjenju z gozdovi slabo organizirani. Zlasti dinamika gradnje in vzdrževanja gozdnih
cest je v veliki meri odvisna tudi od državne regulative. V zadnjem desetletju smo veliko zamudili pri novogradnji in
vzdrževanju gozdnih cest, zato je treba v prihodnosti to področje izboljšati.
Proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov je pomemben sestavni del mnogonarnenskega gospodarjenja. V prihodnosti
je potrebno posvetiti več pozornosti gojenju kvalitetnega lesa, javnost opozarjati na pomen lesa kot obnovljivega
naravnega vira in hkrati obuditi organske povezave med gozdarstvom in tesarstvom.
Nove naloge v gozdnogospodarskem načrtovanju, pri delu z javnostmi in aktivnostih na področju varstva narave
narekujejo ustrezno dopolnjevanje študijskih programov na vseh stopnjah ter bolj intenzivno interdisciplinarno
raziskovalno delo ter sodelovanje različnih gozdarskih organizacij.
Udeleženci posvetovanja so opozorili, da se mora celotna gozdarska stroka na aktualna strokovna vprašanja
odzivati hitro, strokovno in koordinirano.
Pri pripravi zaključkov so sodelovali predstavniki različnih institucij: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire BF (Boštjan Ank.o, Jurij Diaci, Mruijan Kotar, Iztok Winkler, Andrej Bončina), Zavod za gozdove Slovenije (Dragan
Matijašic), Gozdarski inštitut Slovenije (Nikolaj Torelli), Gospodarska zbornica (Franci Furlan), Zavod Republike
Sloveruje za varstvo narave (Janez Božič) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Jože Falkner).
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Znanstvena razprava
GDK: 189: 182 ; 47: (497.12 Kolpska dolina)

Posebnosti rastlinstva in rastja v soteskah Potoka in Modrega
potoka v dolini Kolpe
Peculiarities of the Flora and Vegetation in the Gorges of the Brooks Potok and
Modri potok in the Kolpa River Valley (S Slovenia)
Marko ACCETIO*
Izvleček:

Accetto, M. : Posebnosti rastlinstva in rastja v soteskah Potoka in Modrega potoka v dolini Kolpe. Gozdarski vestnik, 6ll
2003, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 42. Prevod povzetka: Jana Oštir. Prevod izvlečka
v angleščino : Marko Accetto. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Avtor nas v prispevku seznanja s poznanirni in novimi posebnostmi flore in vegetacije v soteskah Potoka in Modrega potoka
v dolini Kolpe Uužna Slovenija, preddinarsko fitogeografsko območje) . V njih se mozaične menjava hladnoljubno, Loploljubno,
mezofilno. vlagoljubno, naskalno in drugo rastlinstvo ter rastje. To kaže na edinstveno floristično in vegetacijsko pisanost
obravnavanih sotesk, ki jim v bližnji in daljni okohci težko najdemo primerjavo.
Ključne

besede: flora, vegetacija, soteski Potoka in Modrega potoka, dolina reke Kolpe,

Kočevska ,

Slovenija

Abstract:
Accetto. M .: Peculiarities of the Flora and Vegetation in the Gorges of the Brooks Potok and the Modri potok in the Kolpa
River Valley. Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 3. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 42.
Summary translated into English by Jana Oštir. Abstract translated into English by M. Accetto, English Janguage editing by
Jana Oštir.
The author acquaints us with some already known and new peculiarities of the flora and vegetation in the Potok and the
Modri potok gorges in the Kolpa River Valley (southern Slovenia, pre-Dinaric phytogeographical region). In the gorges
psychrophilic , thermophilic, mesophilic, hygrophilic, rock and other flora and vegetation alternate mosaicly. This points out
the unique floristic and vegetational diversity of the gorges discussed, which is without peer in the near and wider vicinity.

Key words: flora, vegetation, the gorges of the Potok and the Modri potok, the Kolpa River Valley, the
Slovenia
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UVOD IN KRATKA EKOLOŠKA
OZNAKA
INTRODUCTION AND SHORT
ECOLOGICAL DESCRIPTION

Domačini doline zgornje Kolpe so že s poimenovanjem potokov, ki se izlivajo v Kolpo,
pouda1ili njihovo vodnatost. Potok Potok in njegov
desni pritok Modri potok, so zaradi njune trajne
vodnatosti, saj ne presahneta tudi ob večji suši,
upravičeno šteli za prava potoka.
Pravo nasprotje imenovanim Sušicam, ki se
izlivata v soseščini pri Bosljivi Loki in Grintovcu
v Kolpo. Vode teh in drugih hudourniških potokov
v širši soseščini (Ribji potok, Rački potok, Kozji
jarek in drugi) izginejo v spodnjem toku že zgodaj
spomladi ali še prej pod navaljenim skalovjem v
njihovih strugah . Na dan se prikažejo kasneje
izjemoma le po izdatnejših padavinah.
Poudariti pa moramo, da se v novejšem času
sestavljeno ime za oba potoka skupaj - Mirtoviški
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potok, razlikuje od pojmovanja domačinov. Ti še
danes, in to upravičeno, štejejo za Potok (slika 1)
Je krajši in najširši ter najbolj vodnat potok.
Domnevam. da se zbirajo njegove vode pod zemljo,
in skozi sifon pod velikim pritiskom zgodaj
spomladi bučno privro na dan izpod navaljenih, z
mahovi prekritih skal in balvanov pod ostenjem s
spodmolom oziroma podzemsko votlino. Skladno
s splošnim zmanjševanjem vod v poletnem in
zimskem času se njegov izvir zaradi zmanjševanja
pritiska vode počasi, zvezno pomika po strugi
navzdol.
Izvir Potoka je zgodaj spomladi na nadmorskj
višini okoli 300 m, poleti in pozimi nekoliko nižje.
Po začetnem strmejšem padcu se ta občutno zmanjša
šele v zadnjih petsto metrih pred izlivom v Kolpo ,
kjer je nadmorska višina okoli 253 m. Še vedno pa

* prof.

dr. M. A., univ. dipl. inž. gozd., BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 1000
Ljubljana, SLO
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Slika 1· Potok Potok zgodaj spomladi.
Fig. l : The Brook Porok early in spring

je padec tolikšen, da so pogat~ale vode Potoka v
preteklosti kar t1i mline, dva v kombinacUi z žagama.
Desni, najdaljši pritok, ki dobiva vodo iz širšega
vodozbirnega območja izpod jugovzhodnega dela
vrha Krokarja (1119 m), Krempe (942 m), Borovškega Turna (821 m). iz pobočij Turnove drage,
Kobile (705 m) in Vajštara (605 m). pa označujejo
kot Modri potok oziroma po domače kot »Moder
poh« (popačenka od ))Bach«) .
Modri potok s številnimi bolj ali manj ostlimi
zavoji teče po širših in ožjih, ponekod le nekaj
metrov širokih, strmih in prepadnih skalnatih
tesneh , ter ustvarja številne brzice , skočnike,
tolmune in kadi. Vanj se z obeh strani izlivajo tudi
manjši in večji izviri ter stranski pritoki. Začetek
struge Modrega potoka je na nadmorski višini okoli
600 m pod manjšim ostenjem. Po začetnem večjem
stopničastem padcu struge potoka, se ta nekoliko
umiri na nadmorski višini okoli 400 m; v potok
Potok pa se izliva na nadmorski višini okoij 290m.
Večja vodnatost obeh potokov je po eni strani
posledica velikega vodozbirnega območja, po drugi
strani pa prevladujočih neprepustnih triadnih
dolomitov in drugih manj razširjenih neprepustnih
kamnin (SAVIC 1 DOZET 1985).
116

Pretežno v skalo vrezani strugi potokov potekata
v sweri severoseverozahod-jugojugovzhod.
Raziskovano območje uvrščajo v belokranjski
distrikt preddinarskega filogeografskega območja
(ZUPANČIČ et al. 1989) in leži v celoti v kvadrantu

Slika 2: Najnižje nahajališče Clusijevega svišča Gentiano
clusii - alpske vrste na Kočevskem
Fig. 2: The lowest locality of rhe alpine .1pecies Gent iana
clusii in the

Kočevsko

area
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Slika 3: Približna lega raziskovanega območja na zemljevidu Slovenije
Fig. 3: Approximate position of the iTwesligated area on the map of Slovenia

srednjeevropskega kartiranja flore 0454/4. Približna
Jega raziskanega območja je razvidna iz slike 3.
Izredna reliefna in mikrorastiščna pestrost, ki se
menjata na vsakem koraku, odsevata tudi v

samosvojem, mozaične pisanem rastlinstvu in rastju
sotesk obeh potokov. Pri njihovem opisu se bomo
osredotočili pred vsem na naj bolj zanimivo
rastlinstvo in rastje.

Slika 4: Najnižje nahajali šče kopjaste podlesnice Polystichum lonchitis - subarktično-subalpske vrste na Kočevskem
(Vse foto: M. Accetto)
Fig. 4: The lowest locality of the subarctic-subalpine species Polystichum /onchitis in the Kočel'sko area (All photos: M.
Acce/lo)
GozdV 61 (2003) 3
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l\ffiTODE DELA

2

INVESTIGATION METHODS

in rastja v soteskah Potoka in Modrega potoka v dolini f<olpe

Preučevanje rastlinstva in rastja obeh sotesk sem
pričel v letu 1966, nadaljeval v letu 1998 in zaključil
leta 2001.
Nova nahajališča rastlinskih taksonov predstavljam z navedbo kraja, nadmorske višine, lege
in datumom najdbe in določitve ter kvadranta
srednjeevropskega kartiranja flore. Druge že
poznane redke in zanimive ter bolj razšiljene vrste
v prispevku le omenjam. Vse skupaj pa jih navajam
po abecednem redu v prilogi na koncu plispevka.
Na osnovi tega seznama smo opravili tudi analize
življenskih oblik rastlin (POLDINI 1991), horoloških (ibid., WALTER 1 STRA KA 1970
OBERDORFER 1979) in fitosocioloških skupi~
(OBERDORFER 1979, ELLENBERG 1988 in dela
številnih naših fitocenologov).
Fitocenološka preučevanja sem izvedel po
standardni srednjeevropski metodi (BRAUNBLANQUET 1964). Oceno zastrtosti taksonov po
SCHUWERK (1986) sem uporabil le pri popisevanju mikrofitocenoz.
Praprot~ic~ in cvetnice smo poimenovali po delu
MARTINCIC et al. (1999), mahove po DULL
(1991) in lišaje po WIRTH (1991).
Pri primerjavah sin takso nov smo uporabili
postopke klasifikacije in ordinacije po programu
SYN-TAX (PODANI 1993, 1994), ki jih ne
prilagam. Objavljeni bodo v posebnem prispevku
o manj znanih traviščih na Kočevskem v Zborniku
gozdarstva in lesarstva.
Za določitev lišajskih vrst se zahvaljujem prof.
dr. Francu Batiču ter alg dr. Gorazdu Kosiju.

3

IZSLEDKI PREUČEVANJA IN
RAZPRAVA

3

RESULTS OF INVESTIGATION AND
DISCUSSION

Od zadnjih kmetijskih površin po soteski navzgor
lahko ob desnem bregu Potoka (rastje levega breoa
.
.
o
Je bilo ob njegovem spodnjem toku nedavno
uničeno zaradi polaganja cevovoda za malo
elektrarno) med drevjem opazimo črno jelšo Alnus
glutinosa in sivo jelšo A. incana, ki se mešata s
top1oljubnim črnim gabrom Ostrya carpinifolia,
malim jesenom Fraxinus ornus in mokovcem
Sorbus aria, mezofilnejšim belim gabrom Carpinus
118

betulus , maklenom Acer campestre in bukvijo
Fagus sylvarica.
Med iglavci omenjam največkrat grmovnato
razrasle tiso Taxus baccata, ki je pogostejša na
strmih pobočjih in tesneh Modrega potoka, črni bor
Pinus nigra, smreko Picea abies injelkoAbies alba,
povečini manjših dimenzij. Naravno razširjen rdeči
bor Pinus sylvestris je redek, strnjene površine s to
vrsto pa so nastale z ogozdovanji.
Razen črne in sive jelše, ki sta vezani na obrežja
in povirne kraje, zlasti ob Potoku ter beli gaber in
maklen, ki ju dobimo predvsem ob spodnjem toku
Potoka, so druge vrste posamič, v skupinah ali
sestojih razšiljene po območju obeh sotesk.
Ekološko še bolj pisana je grmovna plast. Obilno
se pojavljajo v njej že omenejene drevesne vrste,
Corylus avellana, rumeni dren Cornus mas navadni
bdn luniperus communis, ki zarašča odprte
površine, na mokriščih in ob potoku vrbe - siva
vrba Salix eleagnos, črnikasta vrba S. nigricans,
rdeča vrba S. purpurea in v najbolj hladnih pobočjih
širokolistna vrba S. appendiculata, navadni češmin
Berberis vulgaris, navadna krhlika Frangula alnus,
kimastoplodni šipek Rosa pendulina in druge.
Dendrološka posebnost, ki jo opazimo na več
krajih že ob spodnjem desnem bregu Potoka, je
alpska vrsta- dlakavi sleč Rhododendron hirsutum.
Ta sicer sodi med dolgo časa poznane (PLEMEL
1862) in najbolj razširjene alpske vrste na
Kočevskem (ŠTJMEC et al. 1982, ACCETI'O 1993,
1996, 1998 , 1999, 2000), ob Potoku pa je na
nadmorski višini okoli 265 rn njegovo najnižje
nahajališče. Tako nizko, oziroma le za spoznanje
višje, se pojavlja le še ob Račkem potoku in v
soteskah obeh Sušic. Na desnem bregu, na
severovzhodnem hladnem pobočju grebena pred
izlivom Modrega potoka, se pojavlja zelo obilno.
Gradi sestoje, ki jih uvrščamo v asociacija
Rhododendro hirsuti-Fagetum s. lat., kjer je na
nadmorski višini 300 m najnižje doslej znano
nahajališče tega bukovja z navzočnostjo alpskih
vrst. Na manjših površinah najdemo sestoje te
asociacije še na hladnih pobočjih Turnove drage in
nad levim pritokom v zgornjem toku Modrega
potoka, to je na nadmorski višini okoli 750 m. V
fitocenozah te asociacije rastejo tudi posamični
predstavniki toploljubne flore .
Drugje na Kočevskem se pojavlja bukovje z
dlakavim slečem višje, na nadmorski višini okoli
1000 m. Na hladnejši značaj bukovja kažejo tudi
GozdV 6i (2003} 3
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druge, v priloženem fitocenološkem popisu
podčrtane vrste: pobočje soteske nad Modrim
potokom, odd. 82 g. e. Kolpska dolina, n. v. 360 m,
N, nagib 30°, skalnatost 5 %, površima 100 m1 ,
največji premer 40 cm, največja višina 17 m, 22. 7.
1998; E3 b (90 %): Fag/./S sylvatica 4: E3 a: Sorbus
aria +; E2 (40 %): Rhododendron hirsutum 3,
Fagus sylvatica 1, Sorbus aria 1, Acer obtusatum
+, Cornus sanguinea +, Corylus avellana +,
Fraxinus ornus +, Rhamnus fallax +; El (60 %):
Carex alba 2, Erica carnea 2, Galium sylvaticum
agg. 2, Aruncus dioicus 1, Helleborus niger t
Homogyne svlvestris l, Laserpitium krapfii 1,
Omphalodes verna 1, Solidago virgaurea 1,
Valeriana rripteris 1, Asvlenium viride +, Asrrantia
major ssp. +, Aposeris foetida +, Asparagus
tenuifolius +, Buphthalmwn salicifolium +, Carex
digitata +, Cirsium erisithales +, Cyclam.en
purpurascens +, Epimediwn alpinum +, Fragaria
vesca +, Gentiana asclepiadea +, Gymnocarpium
robertianum +, Hedera helix +, Hepatžca nobilis
+, Knautia drymeia ssp. drymeia +, Listera ovata
+, Melampyrum velebiricwn +, Melittis
melissophyllwn +, Peucedanum austriacum +,
Polygala chamaebuxus +, Primula vulgaris +,
Preridium aquilinum +, Polystichwn aculeatwn +,
Rhododendron hirsutum +, Rosa pendulina +,
Rubus saxatilis +, Salvia glutinosa +, Scabiosa
lucida ssp. stricta +, Senecio fuchsii +, Sesleria
juncifolia ssp. kalnikensis +, Tamus communis +,
Tephroseris
longifolia
+,
Thalžctrum
aquilegiifolium +, Viburnum lantana +; EO:
Fissidens cristatus +, Neckera crispa +, Metzgeria
sp. + in drugi.
Na grebenu, nad krajem zgoraj fitocenološko
popisane fitocenoze pa raste zimzelena bodičasta
lobodika Ruscus aculeatus, predstavnica
toploljubne evrimediteranske flore, ki je še
pogostejša na toplih zahodnih pobočjih soteske
Modrega potoka.
Dokaj pogost je dlakavi sleč še v črnem borovju
z vednozelenim šašem Carici sempervirentisPinetum nigrae Accetto (1996) 1999. Fitocenozo
smo fitocenološko popisali na desnem bregu nad
najbolj ostrim zavojem Modrega potoka v smeri
proti zahodu, to je na zelo strmem hladnem pobočju
in za zdaj najnižji nadmorski višini 370 m na
Kočevskem. Podčrtane rastlinske vrste v priloženem
fitoceno1oškem popisu združbe kažejo na hladne
razmere in ji dajejo deloma alpski značaj: strmo
GozdV 61 (2003) 3
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nad Modlim potokom, n. v. 370 m, NNE,
nagib 40°, površina 100m2 • največji premer 30 cm,
največja višina 18m, 22. 7. 1998; E3 (50%): Pinus
nigra 3; E2 (30 %): Rhododendron hirsutum 2,
Cotoneaster tomentosus 1, Pinus nigra l, Rhamnus
fallax l, Amelanchier ovalis +, Frangula alnus +,
Ostrya carpin~folia +, Salix apvendiculata +,
Sorbus aria +; El (100 %): Molinia arundinacea
3, Calamagrostis varia 2. Carex semvervirens 2,
Erica carnea 2, Homogyne sylvestris 2, Sesleria
juncifolia ssp. kalnikensis 2, c;rsium eris~thales 1,
Laserpitiwn veucedanoides l, Salvia pratensis 1,
Valeriana tripteris l, Allium ericetorum +,
Anemone nemorosa +, Anthericwn ramosum +,
Aruncus dioicus +,Aster bellidiastrum +, Betonica
alovecuros +, Cyclamen purpurascens +,
Euphorbia carniolica +, E. cyparissias +, Galium
sylvaticwn agg. +, Gvmnocarpium robertianwn +,
Melarnpyrum velebiticwn +, Parnassia palustris +,
Polygala chamaebuxus +, Potentilla caulescens +,
Solidago virgaurea +.
V fitocenološkem popisu preseneča s svojim
najnižjim nahajališčem na Kočevskem tudi
vednozeleni šaš Carex sempervirens, alpska
(WALTER/ STRAKA 1970) oziroma gorska vrsta,
ki smo jo opazili na Kočevskem razmeroma pozno
(MARTINČIČ 1961, ŠTIMEC et al. 1982).
Količinsko obilno se pojavlja predvsem na traviščih
višjih krajev Gentiano symphyandrae-Caricetum
sempervirentis s. lat. le v zgornji Kolpski dolini
(ACCETTO 1995, 1996, 1997,1998) in na Goteniški
planini (ACCETTO 1995), v soteski Potoka pa le
na manjših površinah na proti severu izpostavljenih
zelo strmih pobočjih.
Med grmovnicami, ki uspevajo v soteski Potoka,
je posebej zanimiv tudi blagayev volčin Daplzn.e
blagayana (ŠTIMEC 1982 et al., ŠTIMEC 1983).
Najprej zaradi njegovega klasičnega nahajališča v
Sloveniji (FREYER 1838), drugič zaradi njegovega
manjšega areala na Kočevskem in ne nazadnje
zaradi njegove domnevne terciarne starosti (T.
WRABER 1969). Prvič so ga opazili v »Borovški
goli« (zelo široka označba SIMONIČ-a 1939, s. 22)
in kasneje v spodnjem delu soteske Belice
(STRGAR 1963, ŠTIMEC et al. 1982). Pogostejši
je tod v višjih krajih (ACCETTO 1999 a, s. 149), v
soteskah obeh Sušic in obravnavanih potokov
(ŠTIMEC et al. 1982, ŠTIMEC 1983). Po novejših
opazovanjih so številčnejša nahajališča nad
Srobotnikom ob Kolpi v sukcesijskih razvojnih
119
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stopnjah vegetacije na drobnem

meliščnem grušču

(CaJ·ici sempervirentis-Astrantietum majoris,
Astrantio majoris-Ostryetwn in Astrantio majorisFagetum) (ACCETTO 1999 b), ob poti od Boriča
proti Krempi v bukovjih (ACCETTO 1999 b najverjetneje so to nahajališča, ki jih omenja
SIMONIČ 1939, s. 22), manj obilno pa se pojavlja
še nad Kozjimjarkom (ACCETIO 2001) . V soteski
Modrega potoka se pojavlja najpogosteje na hladnih
pobočjih Turnove drage, to je v bukovjih in na
traviščih asociacije Gentiano symphyandraeCaricetum sempervirentis, v višjih legah pa se
ponekod pridružuje pogostejšemu dišečemu
vol činu.
Dišeči volčin D. cneorwn je v prime1javi s
prejšnjim bolj razširjen. Najdemo ga po soteskah
obeh potokov. Ob sami strugi Potoka (ŠTIMEC
1983 ), v ostenjih , pa vse do zgorr-Uih robov doline.
Najpogostejši je na traviščih toplih leg, kjer se
pogosto druži z vrstami, navedenimi v naslednjem
fitocenološkem popisu: ob zgornjem toku
Modrega potoka, n . v. 450 m, SW, nagib 30°,
površina 64 m 2, 22. 4. 2001; E2 (5 %): Ostrya
carpinifolia +, Pinus nigra +, Viburnum lantana
+;El (100 %): Erica carnea 3, Allium ericetorwn
2, Carex flacca 2, Sesleria juncifolia ssp.
kalnikensis 2, Chamaecytisus hirsutus 1, Daphne

cneorum l, Pteridium aqui!inwn 1, Aposeris
foetida +, Carex humilis +, Cirsium erisithales +,
Euphorbia cyparissias +, Euphorbia sp . +,
Genžsta januensis +, Globularia elongata +,
Laserpitium latifolium +, Leucanthemum
ircutianum +, Mercurialis perennis +, Narcissus
poeticus ssp. radiiflorus +, Omphalodes verna+,
Polygala chamaebu.xus +, Potentilla carniolica +,
Primula vulgaris +, Symphytum ruberosum + in
Thymus longicaulis +.
Kljub odsotnosti nekaterih značilnic (zaradi
zgodnjega popisa rastlin) , lahko zgornji fitocenološki popis uvrstimo v asociacija Caržci
humilis-Scabiosetum hladnikianae Tomažič 1941,
oziroma v geografsko varianto Sesleria kalnikensis
le-te. O njej bomo več izvedeli kasneje.
Skupaj s Clusijevim sviščem se pojavlja dišeči
volčin na posamičnih izrazito hladnih krajih tudi v
vednozelenem šašju z bratinskim košutnikom.
Iz dosedanjih nahajališč obeh volčinov v
soteskah obeh potokov ugotavljamo, da je dišeči
volčin pogostejši na toplih in svetlejših, blagajev
volčin pa na hladnejših in polsenčnih rastiščih.
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'Med volčini so v soteskah navzoči še trije:
pogostejša lovorolistni Daphne Laureola in navadni
volčin Daphne mezereum, ki domujeta največkrat
v bukovjih ter redkejši alpski volčin Daphne alpina
na skalnatih višjih krajih sotesk.
V vrstno najbogatejši zeliščni plasti se ob Potoku
poleg splošno razšitjenih vrst, 1G smo jih že omenili
v fitocenoloških popisih, pojavljajo tudi številni
rastlinski specialisti, navezani bodisi na mokra in
vlažna, bodisi na suha, skalnata in druga rastišča.
Med njimi bomo omenili najprej znameniti
(WRABER 1990, s. 162-163), pretežno na bolj ali
manj skeletna rastišča navezani kranjski prstnik
Potenrilla carniolica, endemit, ld je bil še pred 23
leti na Kočevskem (ŠTIMEC et al. 1982) prava
redkost. Po številnih v zadnjem času odkritih
nahajališčih na Kočevskem, to je v dolini zgornje
Kolpe, Goteniški planini in na Kostelskem
(ACCETTO 1996 a, b, 1999), ga poznamo že v petih
kvadrantih srednjeevropskega kartiranja flore in
zato štejemo med pogostejše vrste. Raztresena
nahajališča te rožnice najdemo tudi v soteskah obeh
potokov; najpogosteje v bukovjih (Astrantio
majoris-Fagetwn) in sukcesijsldh razvojnih stopnjah le-teh na koluvialno-aluvialnih tleh, ki danes
prekrivajo nekdanja drobno gruščnata melišča in
na traviščih.
Na redkih še ohranjenih, danes večinoma s črnim
gabrom, malim jesenom, mokovcem, posamično
bukvijo in črnim barom zaraščajočih traviščih na
vseh pobočjih potokov raseta še dve endemični vrsti
- Fleischmannovo grabljišče Knautiafleischnumnii
in Hladnikov grintavec Scabiosa hladnikiana, po
kateri je TOMAŽIČ (1941) poimenoval travišče
»Carex humilis-Scabiosa hladnikiana« (TOMAŽIČ 1941) . Danes asociacija označujejo
dosledno po oznaki avtorja kot Carici humilisScabiosetwn hladnikianae Tomažič 1941 (ŠKORNIK 2000).
Fitocenološki popisi podobnih fitocenoz na
trinajstih krajih v obeh soteskah in v širši okolici
kažejo, da gre za varianto le-te z vrsto Sesleria
juncifolia ssp. kalnikensis, ki je na suhih in toplih
rastiščih ena najbolj razširjenih traviščnih vrst v
dolini Kolpe. S postopki klasifikacije in ordinacije
po programu SYN-TAX (PODANI 1993) izvedena
primerjava naših popisov z istimi sintaksoni, ki jih
je obravnavala in primerjala v okviru doktorskega
dela ŠKORNIK-eva (2000, s. 67-72), kaže nesporno
na samosvojost Tomažičeve asociacije in se ne
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ujema z njenimi izsledki (ibid.). Omenjena
raziskovalka je uvrstila fitocenoze asociacije CGJ·ici
humilis-Scabiosetum hladnikianae Tomažič 1941
v asociacija Bromo-Plantaginetum mediae Hr.
(1931) 1949, pri čemer pripominja, da gre za delno
rešitev (ibid. s. 66). Taka opredelitev se ne ujema
tudi z izsledki v delu HORVAT 1 GLAVAČ 1
ELLENBERG (1974, s. 479-481) .
Floristični sestav obravnavanega travišča je
razviden iz spodnjega fitocenološkega popisa, ki
je holotypus geografske variante Cm·ici hwnilisScabiosetum hladnikianae Tomažič 1941 var.
geogr. Sesleria kalnikensis var. geogr. nov. Pobočje
pod Boričem, n. v. 700 m, W, nagib 35", skale 20
%, zastrtost 80 %, površina 64 m", 16. 9. 1999; E2:
Amelanchier ovalis +. Cotinus coggygria +,
Fraxinus ornus +, Ostrya carpinifolia +. Rhamnus
fallax +; E1(80 %): Sesleria juncifolia ssp.
kalnikensis 3. Allium ericetorum 2, Aster amellus
2, Carex hwnilis 2, Coronilla coronata 2, Dorycnium germanicum 2, Erica carnea 2, Laserpitium siler 2, Molinia arundinacea 2, Anthericum
ramosum 1, Bromus erectus 1, Chamaecytisus
hirsutus 1, Ga/hun ve rum 1, Lotus corniculatus 1,
Teucrium montanum l, Thalictrum minus 1,
Thymus longicaulis 1, Vincetoxicum hirundinaria
1, Asperula cynanchica +, Buphthalmum salicifolium +, Campanula glomerata +, C. thyrsoides ssp.
thyrsoides +, Centaurea montana +, C. pannonica
+, Convallaria majalis +. Cyclamen purpurascens
+, Euphorbia cyparissias +, Euphorbia verrucosa
+, Euphrasia stricta +, Genista januensis +,
Globularia cordifolia +, Helleborus niger +,
Hieracium hupleuroides +, H. glaucum +, Inula
ensifolia +, Knautia fleischmannii +. Laserpitium
latifolium +, Leucanthemum ircutianum +,
Polygala chamaebuxus +, Polygonatum odoratum
+, Potentilla caulescens +, Rhamnus saxatilis +,
Scabiosa hladnikiana +. Stachys recta +, Viola
hirta + .
Vse naštete vrste se pojavljajo tudi na traviščih
v soteski Potoka, kjer se poleg njih pojavlja še
drobnolistni lan Linum tenuifoliwn (0454/4, Modri
potok, n . v. 700 m, W. Leg. er det. 28. 6. 1996),
redka vrsta na Kočevskem, doslej poznana le s
Krokarja (ŠTIMEC et al. 1982).
Med floristične zanimivosti sotesk obeh potokov
lahko uvrstimo že omenjeni Clusijev svišč Gentiana
clusii (slika 5), alpsko vrsto, ki uspeva tod na
najnižji nadmorski višini na Kočevskem (0454/4,
GozdV 61 (2003) 3

ob Potoku in ostenju nad Mod1im potokom, n. v.
320 m, E. Leg. et det. 29. 4. 2001. Primerek vrste
sem oddal v herbatij LJU). Na nahajališču na strmih
policah ostenja nad Modrim potokom (nagib 60°,
površina 0.5 m 2 , zastrtost 100 %) se druži z
naslednjimi rastlinskimi vrstami: Carex mucronata
7, Globularia cordifolia 6, Seslerio juncifolia ssp.
kalnikensis 5, Erica carnea 5, Hieraciwn glaucwn
2 (ocene zastrtosti po SCHUWERK 1986). Raste
pa tudi višje, na hladnem pobočju nad zgornjim
delom struge Modrega potoka v črnem borovju z
vednozelenim šašem, v ostenjih globoke senčne
grape med Kobilo in Vajštarom ter na hladnem zelo
strmem pobočju manjšega vrha med omenjenima
vzpetinama na travišču vednozelenega šašja z
bratinskim košutnikom.
Posebej zanimivo je tokratno prvo, za zdaj edino
nahajališče kopjaste podlesnice Polystichum.
lonchitis (slika 4) v soteski Modrega potoka (0454/
4, spodmol pred najvišje ležečim skočnikom ob
levem p1itoku Modrega potoka, n. v. 390m, N. Leg.
et det. 22. 4. 2001. Primerek vrste sem oddal v
herbarij LJU). To je za sedaj najnižje nahajališče
te subarktično-subalpinske vrste (WALTER 1
STRAKA 1970) na Kočevskem. Vsa dosedanja
nahajališča so opazili v višjih krajih Kočevske.
Na zahodnem robu soteske Modrega potoka, to
je na grebenu Kobile, raste samo na enem mestu
sibirskemu brinu podoben grmiček, ki ga vrednotimo taksonomsko kot Juniperus intermedia
(ACCEITO 2001).
Hrvaško grebenušo Polygala croatica poznamo
na Kočevskem že dolgo časa (PAULIN 1934, V:
DOLŠAK 1936, s . 118, ŠTIMEC et al. 1982,
ACCETTO 2000). Nahajališča te vrste pa so
omenjena v soteski Modrega potoka prvič (0454/
4, n. v. 350 do 850 m, S do SW. Leg. er det. 22. 4.
2001).
Pasji zob Erythronium dens-canis, ki sodi med
bolj razširjene vrste na Kočevskem, zlasti v
območjih z nekarbonatnimi kamninami, na
karbonatnih pa le tam, kjer so primešani roženci,
je raztreseno razširjen iz obeh navedenih razlogov
tudi v soteskah obeh potokov. Dokaj pogost je na
strmih pobočjih na že omenjenih zaraščajočih
traviščih Carici hum.ihs-Scabiosetum hladnikian.ae Tomažič 1941 var. geogr. Sesleria
kalnikensis ter v toploJjubnih Seslerio autum.nalisFagetum s. lat. in še ne proučenih hladnoljubnih
bukovjih, kijih povečini slabo ohranjene najdemo
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Vegctaqjs kn preg ledni ca 1: Pinguiculo alpinae-Collenzetum cristatae as s. nov. (popisi 1 do 4), nomenklaturni tip
(holoiypus) popis št. 1, Eucladio verticillati-Pinguiculetum alpiuae Br.-Bl. 1948 (popis št. 5).
Vi!gl!ration To blc ]: Pinguiculo a!pinae-Collemetum cristatae ass. nov.(releves Nos. 1 to 4) nomenclatura!type (holotypus )
re/eve No. !, Eucladio verticillati- Pinguiculetum alpinae B1:-Bl. 1948 (re/eve No. 5).
(ocene zastrtosti po SCHUWERK 1986)

Stevilka popisa (No. of re/eve)
Nadmorska višina v 10m (Altitude in JO m)
Lega (Aspe ct)
Nagib v stopinjah (Slope in degrees)
Skalnatost v % (Stonines in %)
Matična podlaga (Paren! material)
Površina ploskve v m2 (Releve area in m2)
Zastrtost v % (Cover value in o/o)
Datum popisa (Date of taking releve)

l

2
26

SE

E

20
50

20
50

3
26
E
25
30

D
9

D

D

2

50
28.
6.

50
28.
6.

2
80
28.

96

96

25

6.

96

4
30

5
28

s

N

15

40

80
90

D

D

2
60
28.
6.
96

6
20
22.
7.
98

ZNACILNICE AS. (Charact. Sp. oj ass.)
Pinguiculo alpinae-Collemetwn cristatae
Collema cristatum
Pinguicula alpina

*

7

3

3

6

5

5

5

5

5

5

5

5

6

2

1

2

5

2
5

1

1

6

5

6

Eucladio verticillati-Pinguiculetum alpinae Br.-BI. 1948
Eucladium verticillatum
Pinguicula alpina

4

TOFIELDIETALIA s. lat.
Tofieldia calyculata
Eriophorum !atifolium

Agropyro-Rumicion s. lat.
Carex viridula
JuncztS articulatus

2

2

7
2

PLANTAGINETEA s. lat.

5

Blysmus compressus

2

ADIANTHETEA s. lat.
5

Cratoneuron commutatum
Orthothecium rufescens

7

5
3

ASPLENIETEA TRICHOMANIS Br.-Bl in Meier et Br.-Bl. 1934
Sesleria juncifolia s sp. kalnikensis
Aster bellidiastrum
Campanula ce.spirosa
Globulm·ia cordifolia
Carex mucronata.
MOLIN/0-ARRHENATHERETEA s. lat.
Carex flacca
Molinia. arun.dinacea

1

2

5
5

2
1

2
2
2

2
3

2

3

1

ERICO-PINETEA Ht. 1959
Erica. carnea

1

2

SAUCETEA s. lat.
Salix eleagnos
Salix appendiculata
OSTALE (Other sp.)
Potentilla erecta
Acer pseudoplatanus
Picea abies
* det. prof. dr. F. Batič;
t22

l
1
1

2

2

1

1

1
D =dolomit (Dolomite)
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tu in tam še nad Modrim potokom in v okolici. Na
toplih legah jim daje svojstven pečat jesenska
vilovina Sesleria autumnalis, jugovzhodnoevropska vrsta, ki srno jo opazili v soteski
Modrega potoka prvič (0454/4, Modri potok, n.
v. 320 do 700 m, W do SW. Leg. et det.
28. 6. 1996).
Zelo pogost je po obeh soteskah potokov tudi
gorski narcis Narcissus poeticus ssp. radiiflorus.
Najdemo ga posamič celo ob strugi Potoka,
raztreseno pa na policah astenij in ostenjih v višjih
krajin ter celo v fitocenozah bukovij. Najpogosteje
in količinsko najobilneje se pojavlja na traviščih
sintaksonov Carici humilis-Scabiosetum
hfadnikianae var. geogr. Sesferia kalnikensis in
Gentiano symph_vandrae-Caricetum sempervirentis
hrometosum erecti. Zaradi zaraščanj le-teh se bo v
prihodnosti njegova količinska obilnost postopoma
zmanjševala.
Številni manjši izviri in studenci, ki se razlivajo
po pobočjih in zaravnicah nad Potokom, ustvarjajo
pogoje za naselitev vlagoljubnih zelišč, mahov,
lišajev in alg. Ti sestavljajo različne rastlinske
skupnosti. Skoraj v vseh vlažnih in mokrih rastiščih
je navzoča alpska mastnica Pinguicula alpina kot
vladajoča ali sovladajoča vrsta. V manjših ostenjih,
navpičnih skalnatih terasah, po katerih polzi voda,
se druži z mahom Eucladiwn verticillatum v
fitocenozah asociacije Eucladio verticillatiPinguiculetum alpinae Br.-Bl. 1948 (popis št. 5 v
spodnji preglednici), ki se očitno razlikujejo od
manj in na zelo majhnih površinah (5 dol5 dm 2 )
razširjenih fitocenoz asociacije Eucladietum
verticillati Allorge ex Braun 1968. Slednja se
pojavlja pod spodmoli, kjer trajno polzi voda.
Zružbam obeh omenjenih asociacij dajejo značilen
pečat številne vrste alg, kot so Nostoc, Rhopalodia,
Anabena, Spirogyra, Chroococcus, Scytonema,
Trentepohlia in druge (alge determiniral dr. Gorazd
Kosi).
Večjo stalnost ima alpska mastnica še v
fitocenozah asociacije Pinguiculo alpinaeCollenutum cristatae (popisi l do 4 v spodnji
preglednici), ki je razširjena na povirnih krajih ob
Potoku. V podobnih ekoloških razmerah smo jo
opazili kasneje še ob Nežici in Kozjem jarku. V
fitocenozah te asociacije so zanimive še naslednje
vrste: poznocvetni šaš Carex viridula, ostrocvetno
ločje Jw1cus articulatus in širokolistni munec
Eriophorum latifolium, ki so na Kočevskem
GozdV 61 (2003) 3

razmeroma redke in kazalke velike vlažnosti ter
slabo zračnih tal.
V strmih, navpičnih do previsnih ostenjih v
različnih legah in nadmorskih višinah, to je v
skrajnih rastiščnih razmerah, so razširjene združbe
predalpskega prstnika Potentilletum caulescentis
Aichinger 1933, oziroma geografske variante le-te
s travnolistno vrčico Edraianthus graminifolius.
Splošna značilnost teh fitocenoz, če jih primerjamo
z v alpskem svetu razšitjenim fitocenozami, je
vrstna obubožanost. Relativno najpogostejše med
vrstami skalnih razpok so poleg predalpskega
prstnika Potentilla caulescens še kozja ·češnja
Rhamnus pumila, skalna kernerjevka Kernera
sru:atilis, kalniška vilovina Sesleria juncifolia ssp.
kalnikensis, ostnati šaš Carex mucronata, pozidna
rutica Asplenium ruta-muraria in druge. Flori stični
sestav opisane fitocenoze nad soteska Modrega
potoka je razviden iz spodnjega fitocenološkega
popisa. Stena pred Kremparskim sedlom, n. v. 840
m, S, nagib 90°, zastrtost 15 %, površina ploskve 6
m2 , 11. 3. 2001;El: Potentillacaulescens5, Carex
mucronata 5, Pinus nigra 5, Rhamnus pumila 5,
Asplenium ruta-muraria 2, Globularia cord~folia
2, Genista januensis 1; EO: Tortella tortuosa 3
(ocene zastrtosti po SCHUWERK 1986).

3.1 Analiza rastlinstva po življenskih
oblikah ter horoloških in
fitosocioloških skupinah
3.1 Analysis of flora by its life forms,
chorological and phytosociological
group s
Sestava biološkega spektra rastlin v preglednici 1
kaže na največji delež hemikriptofitov (49,9 %)
ob razmeroma znatnem in dokaj izenačenem
deležu fanerofitov (21,1 %) in geofitov (19,7 %).
Delež hamefitov je majhen (7,1 %), saj v njem
nismo upoštevali kriptogame flore. Najmanjši je
delež terofitov (2,9 %), kar nekoliko preseneča
glede na večje površine travišč v obeh soteskah.
Ti izsledki, zlasti visok delež fanerofitov in
geofitov, kažejo v splošnem na ugodne ekološke
razmere in hkrati na raznoličnost drevesne in
grmovne plasti.
Primerjava našega biološkega spektra rastlinstva
s podobnimi analizami v prehodnem predalpskosubmediteranskem območju Slovenije (DAKSKOBLER 1999) kaže na precejšno podobnost kljub
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Pregledni ca 1: Biološki spekter flore v soteskah Potoka in Modrega potoka in primerjava le-tega s podobno analizo v
prehodnem predalpsko-submediteranskem območju (DAKSKOBLER 1999 p. p.) *
Ta ble 1: Plant life form spectra of the flora in the Potok and the Modri potok gorges and comparison with similar
analyses in transitional pre-Alpine -sub-Mediterranean area (DAKSKOBLER 1999 p. p. )*
Živ~jenska oblika (Plant life form)
Fanerofiti (Plzallerophytes)

p

N

%

60

21, 1
4, 2

NP

12

P caesp
P scap

23
23
2
20
15
2

%*

18,9
4, 7
7,2
5,9

Nanofanerofiti
Šopasti fanerofiti
Steblasti fanerofiti
Vzpenjavi fanerofiti

P lian

Hamefiti (Chamaephytes)

Ch

Grmičasti
Plazeči

hamefiti
hamefiti
Piitlikavi gnniči

Ch suffr
Ch rept
Ch frut

Hemikriptofiti (Hemicryptophytes)

H

Šopasti hem.ikriptofiti
Steblasti hemikriptofiti
Rozetni hemikriptofiti
Plazeči hernikriptofiti
Dvoletni hernikriptofiti

H caesp

23

8, 1

H
H
H
H

84

29, 5

Geofiti (Geophytes)

G

Geofiti s koreninskimi brsti
Geofiti z gomoljem
Geofiti s koreniko

G rhiz
G bulb
Grad

Terofiti (Therophytes)

T

8

Steblasti terofjti
Parazitni terofiti

T scap
T par
T caesp

6

2, 1

2,2

l
1

0,4
0,4
100

0, 6

Šopasti tero6ti

scap
ros
rept
bien

124

5, 3
O, 7
1, 1

49,2

l,

o

2,8
0,3
0, 3
45,3

9,4
23,0
7, 2

25

8, 8

6

2, 1

l,

2

O, 7

1,6

56
41
13
2

19,7
14,4
4, 6
O, 7
2, 9

19,8

284

SKUPAJ (Total)
večji medsebojni oddaljenosti primerjanih območij.
Ta se odraža celo v nekaterih podskupinah
življenjskih oblik rastlin.
Groba primerjava flore (v obravnavanem
območju spisek taksonov zagotovo ni popoln) obeh
območij (brez mahovnih vrst) s S0rensenovim
koeficientom kaže na skrajno spodnjo mejo
podobnosti (podobnost 47 %).
Podobnost življenskih spektrov rastlin je zato
najverjetneje posledica dveh skupnih lastnosti
primerjanih območij, to je zaprtosti sotesk in vplivov
submediteranskega sveta. Podobna primetjava z
drugimi območji v Srednjem Posočju (DAKSKOBLER 1996) kaže namreč na večje razlike.
Iz analize horoloških skupin rastlinstva v
preglednici 2 lahko sklepamo po največjem deležu
evropskih (22,9 %) in ne dosti manjšem deležu
evrazijskih in evrosibirskih (20 %) ter navzočnosti
borealnih (9 %) in paleotemperatnih vrst (6,8 o/o),
da gre v soteskah obeh potokov za srednjeevropski

3

140

8, 1

8, 1
o, 7
7, 113, 2

o

14, 1
5, 3
O, 3
2,8

100

značaj

flore. Slede mediteransko-montanske vrste
(15 %), ki kažejo skupaj z evrimediteranskimi
(3,9 %), mediteransko-atlantskimi (1,8 %) ter mediteransko-pontskimi in pontskimi vrstami (7,5 %),
na očitne vplive submediteranskega sveta. Jugovzhodnoevropske (3,5 %) in jugovzhodnoalpskoilirske vrste (7,5 %) pa kažejo na severnoilirski
prostor.
Primerjava naše analize horoloških skupin s
podobno v prehodnem predalpsko-submediteranskem območju (DAKSKOBLER 1999, s. 132133) kaže ponovno na kar precejšno podobnost.
Edini opaznejši razliki sta skoraj še enkrat večji
delež mediteransko-montanskih in za spoznanje
manjši delež evropskih vrst v obravnavanem
območju, kijih porajajo predvsem večje nadmorske
višine in najbrž tudi za spoznanje manjši suhmediteranski vplivi.
Take razmere utemeljuje (ibid.) s površinsko
oblikovitostjo (izrazite osojne in prisojne lege) in
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Pregledn ica 2: Horološke skupine flore v soteskah Potoka in Modrega potoka in primerjava le-te s podobno analizo v
prehodnem predalpsko-submediteranskem območju (DAKSKOBLER 1999 p.p.)*
Table 2: Chorological groups of the flora in the Potok and the Modri potok gorges and comparison with similar analyses
in transitional pre-Alpine-sub-Mediterranean area (DAKSKOBLER 1999 p.p.)*

Evrimediteranske vrste (Eurimediterranean sp.)
Mediteransko-atlantske vrste (Mediterranean-Atlantic sp.)
Mediteransko-pontske in pontske vrste (Mediterranean-Pontic and Pon tie
Mediteransko-montanske vrste (Mediterranean-montane sp.)
Jugovzhodnoevropske vrste (Southeast-European sp.)
Evropske vrste (European sp.)
Ilirske (Illyrian sp.)
Alpske vrste s. lat. (Alpine sp. s. lat.)
Borealne vrste (Boreal.s1J.)
Evrazijske in evrosibiiSke vrste (Eurasiatic and Eurosiberian sp.)
Paleotemperatne vrste (Paleotempemte sp.)
Kozmopoliti (Cosmopolitian sp.)
Endemične vrste (Endemic sp.)
Skupaj (Total)

krajevnim podnebjem, kar velja tudi ali morda še
bolj za razmere v našem območju
Pravo podobo pisanosti ekoloških razmer in
zunanjo podobo vegetacije nam razkriva analiza
socioloških skupin v preglednici 3. Rastlinske vrste
v soteskah obeh potokov lahko uvrstimo v 25
socioloških skupin. Delež nobene izmed njih
posebej ne izstopa. Relativno še največ je vrst reda
bukovih gozdov Fagetalia sylvaticae (13,7 %), vrst
na suhih, pustih in toplih tleh razreda FestucoBrometea ( 10,8 % ), med katerimi kaže na močan
submediteranski vpliv sicer skromni delež vrst reda
Scorzoneretalia villosae (0,3 %).
Slede vrste gojenih travišč in pašnikov razreda
Molinio-Arrhenatheretea (6,6 %), med kate1inu so
skupine zelo vlažnih travišč in obrežij reda
Molinietalia ( 1,7%) ter vlažnih in svežih t.ravišč zveze
Calthion oziroma reda Arrhenatheretalia (3,2 %).
Navzoče so tudi vrste alpinskih in subalpinskih t:ravišč
razreda Seslerietea albicantis (4,2 %) z najmanj šim,
a pomembnim deležem vrst dinarskih subalpinskih
travišč, to je reda Seslerietalia juncifoliae ( 1 %).
Delež vrst robnih združb razreda TrifolioGeranietea je 4,9 %. Najmanjše deleže imajo vrste
mokrih in povirnih krajev reda TofileLdietalia in
zveze Agropyro-Rumicion (3 ,2 %), razredov črnih
jelševij Alnetea glutinosae (0,7 %) in vrbovij
Salicetea purpurae (1,0. %).
Iz analize zbirnih deležev, če upoštevamo, da so
vrste skupin l do 10 v pretežni meri predstavnice
GozdV 61 (2003) 3

~p.)

N
12
5
21
42
10
64
11
6
25
56
19
7
3
281

%
1

4,3
1, 8
7,5
14,9
3,6
22,8
3,9
2,1

8,9
19,9
6,8
2,5
1, o
100

%*
5, 0
2,5
7,6
8,6
5,4
27,6
4, 7

7,6
20,5
6,0
3,6

100

gozdnih (51,7 %) in vrste skupin 11 do 22
predstavnice odprtih traviščnih in drugih fitocenoz
(31 A o/o) izhaja, da se v soteskah obeh potokov
menjava gozdno, traviščno in drugo rastlinje.
Skalnih vrst razredov Asplenietea trichomanis
in Thlaspietea rotundifolii (6 %) ter ostalih vrst
(skupina 25 - 10, 9 %) nismo upoštevali v teh
zbirnih podatkih, saj se pojavljajo v obeh skupinah
rastja.
Primerjava naših analiz socioloških skupin s
podobnimi v prehodnem predalpsko-submediteranskem območju (ibid .) pa kaže na precejšne
razlike in tudi precej večjo pisanost rastlinstva v
soteskah Potoka in Modrega potoka.
Na to kaže že večje število socioloških skupin v
našem območju. Vrst skupin ll , l3, l6, 14, 15, l7,
18, 20, 21, 22 v prime1janem območju ni, deleži
vrst gozdnih fitocenoz z izjemo vrst borov ij razreda
Erico-Pinetea so v splošnem v našem območju
manjši; večji ali približno enaki pa so deleži
traviščnih in drugih fitocenoz.
Že iz splošnih podatkov in rezultatov preučevanj
v primerjanem območju (ibid.) je razvidno, da gre
za listnato gozdno vegetacijo in deloma za
sukcesUske razvojne stopnje vegetacije le-te; v
našem območju pa za listnato gozdno vegetacijo,
deloma črna borovja ter traviščno in drugo
negozdno vegetacijo.
Analiza vrst po socioloških skupinah je to tudi
pokazala, in je zagotovo celostnejšj kazalec razmer
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Preg lednica 3: Fitosociološke skupine rastlinstva v soteskah Potoka in modrega Potoka in primerjava Je-tega s podobno
an alizo v prehodnem predalpsko-submediteranskem območju (DAKSKOBLER 1999 p. p. )*
Table 3: Phytosociological groups of the flora in the Potok and Modri potok gorges and comparison with similar analyses
in transitiona/ pre-Alpine-sub-Mediterranean area (DAKSKOBLER 1999 p. p. )*

Št. Skupine
No. of group.

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

Carpinion Issl. 1931 em. Oberd. 1953
Aremonio-Fagion (Ht. 1938) Borhidi in Tarok, Podani et Borhidi 1989
Fagetalia sylvaticae Pawl . 1928
Quercetalia pubescentis Klika 1933
Prunetalia spinosae Tx. 1952
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Fraxino-Ostryion Tomažič 1941
Erico-Pinetea Horvat 1959
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939
Adenostyletalia G. et J. Br.-BL 1931
Scorzoneretalia villosae Ht-ič 1975
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943
Calthion Tx. 1937
Molinietalia W. Koch 1926
Arrhenatheretalia Pawl. 1928
Molinio-Arrhenatheretea Tx . 1937
Seslerietalia juncifoliae Ht. 1930
Seslerietea albicantis Oberd . 1978 con:. Oberd. 1990
Trifolio-Geranietea Th. Mtiller 1961
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943
Salicetea purpurae Moor 1934
Tojieldietalia s.lat., Agropyro-Rumicion s. lat.
Asplenietea trichoman.is Br.-Bl. in Meier et Br.-BL 1934
Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl.- et al. 1947
Ostale vrste (Other sp.)
Skupaj (Total)

v okolju v primerjavi z analizo življenjskih oblik
in horoloških skupin rastlin.

4

ZAKLJUČKI

4

CONCLUSIONS

Iz kratkega pregleda poznanih in novih florističnih
ter vegetacijskih zanimivosti, ki ga dopolnjujem še
s precej nepopolnim seznamom 293 rastlinskih
taksonov v prilogi prispevka lahko spoznamo, da
se v soteskah Potoka im Modrega potoka menjava
na manjših površinah hladnoljubno, toploljubno,
mezofilno, vJagoljubno in naskalno rastlinstvo ter
rastje. To kaže na edinstveno floristično in
vegetacijsko mozaično pisanost obravnavanih
sotesk, ki jima v širši in daljni okolici težko najdemo
primerjavo.
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N

%

2
20
39
15
9
18
8
19
8
9
l
30
2
5
7
5

o, 7

3
9
14
2
3
7
15
2

33
285

%*

7,0
13,7
5,3
3,2
6,3
2,8
6,7
2,8
3,2
0,3
10,5
0,7
1,7
2,5
1, 7
1, o
3,2

5, 3
21,4
8,2
6,0
11, 8

4,9

4,6

0,7
2,0
2, 5
5,3
0,7
11,5

100

2,5
4, 3
3, 2
9,6

5, 7
1, 1
11.
100

o

Floristične posebnosti sotesk obeh potokov so
na najnižjih nadmorskih višinah na Kočevskem
rastoče rastlinske vrste kot so: med alpsJdmi vrstami
Carex sempervirens, C. mucronata, Gentiana
clusii, Rhododendron hirsutwn, od subarktično
subalpinskih vrst Polystichum lonchitis, od
evrimediteranskih vrst Ruscus aculeatus, med
jugovzhodnoevropskimi vrstami Seslerio
autumnalis, med endemičnimi vrstami Scabiosa
hladnikiana, Knautia fleischmannii. Potentilla
carniolica ter med redkimi vrstami Daphne
blagayana, D. cneorum, Polygala croatica, Carex
viridula in Juncus articulatus.
Posebnosti rastja obeh sotesk pa so na najnižjih
nadmorskih višinah na Kočevskem razširjene
gozdne fitocenoze asociacij Carici sempervirentisPinetum nigrae in Rhododendro hirsuti-Fagetum,
med trav išči fi tocenoze asociacij Gentiano
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symphyandrae-Caricetum sempervirentis in Carici
humilis-Scabiosetum hladnikianae Tomažič 1941
var. geogr. Seslerio kalnikensis var. geogr. nov. ter
med drugimi rastlinskimi skupnostmi združbe
asociacij Porentilletum caulescentis var. geogr.
Edraianthus graminifolius in Eucladio verticillariPinguiculetum alpinae, ki sta različici v alpskem
prostoru razširjenih rastlinskih združb.
Združbe asociacije Pinguiculo alpinaeCollemetum cristatae ass. nov. pa smo v Sloveniji
prvič opazili v soteski Potoka.
Soteski Potoka in Modrega potoka s svojo
izredno orografsko, floristično in vegetacijsko
pisanostjo sta in morata ostati naravna botanična
in vegetacijska parka.
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SUMMARY

Peculiarities of the Flora and Vegetation
in the Gorges of the Brooks Potok and the
Modri potok in the Kolpa River Valley (S
SLOVENIA)
In the valley of the upper Kolpa River, east of the
small village Mirtoviči, a creek flaws into the
Kolpa, which is commonly referred to as the Brook
"Mirtoviški potok" and bas the same name in
geographical atlases.
This name, however, does not coincide with the
local name. Locals use the name the Brook Potok
only for the sborter and wider creek which has the
higher water level and flow of the two brooks. I
assume that the waters of the Potok accumulate
underground and rush to the surface under great
pressure from beneath moss-covered rocks and
boulders beneath a rock face with a rock shelter
which extends into an underground cave.
In the summer and winter time the water levels
decrease and the spring of the brook gradually
moves downstream.
Early in the springtime, the spring of the Brook
"Potok" lies at the height 300m above sea level. [o
the summer and winter time the spring lies lower.
The brook bas a steep gradient in the first part of
its flow, which decreases markedly in the last five
hundred meters before it flows into the River Kolpa,
where the height above sea level is about 253 m.
Nevertheless, the gradient is large enough for the
waters of the brook to have propelled three
watermills, two of wbich were equipped with saws.
GozdV 61 (2003) 3

The waters of the right side tributary of the
Kolpa, called the Brook "Modri potok" accumulate
from a wider water catchment area beneath the
following hills and slopes: Krokar ( 1119 m),
Krempa (942 m), Borovški Turn (821 m), Kobila
(705 m), Vajštar (605 m) and from the slopes above
Turnova draga. Instead of using the grammatically
correct name "Modri potok", locals call the brook
"Moder pob" (which is a transformation of the
German word "Bach").
The Modri potok has severa! rather sharp turns
and flows through wider and narrower steep and
precipitous rock gorges, which in some places are
only a few metres wide, and creates severa! rapids,
cascades, pools and kettle-like stream bed forms .
Severa! streamlets and creeks flow into the Modri
potok on both sides. The Modri potok springs at a
sea level of approx. 600 m beneath a small rock
face. Following a step-like gradient at the
beginning of its flow, the fall becomes more
moderate at approx. 400 m a.s.l. The Brook Modri
potok flows into the Brook Potok at approx.
290m a.s.l.
Both brooks have a high water level, which is
the result of a large water catchment area and also
of the impermeable Triassic dolomites and some
other less frequent impermeable bedrock types
above whjch the brooks flow (SAVIC/DOZET
1985).
The bed s of the two brooks are for the most part
carved into rock and are situated from the north west
to the south-southeast.
A great diversity of the relief and of the
microsites is to be seen, which is al so reflected in a
mosaicly diverse flora and vegetation in both
gorges. In the descriptions, the author bas focused
only on the most interesting flora and vegetation
(flora and vegetation types).
New localities of plant taxa are presented by
stating the location, elevation (above sea level), the
quadrant according to the Central European Flora
Mapping Scheme, aspect and date offinding. Other
already known rare and interesting taxa as well as
more frequent and widespread species are only
mentioned. All are listed in alphabetical order at
the end of the article. On the basis of the list
analyses of plant life forms (POLD INI 1991 ),
chorological groups (ibid., WALTER 1 STRAKA
1970, OBERDORFER 1979) and phytosociological
groups (OBERDORFER 1979, ELLENBERG 1988
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and the works of several Slovene phytocoenologists)
were performed.
Phytocoenological investigations were canied
out using the standard Central European BRAUNBLANQUET (1964) method. Assessment of cover
value according to SCHUWERK ( 1986) was used
only in releves of microphytocoenoses.
The designation of plant taxa is based on the
work by MARTINČIČ et al. (1999).
When comparing the syntaxa, methods of
classification and ordination according to the
programrne SYN-TAX were used (PODANI 1993,
1994),which are not included in the article. They
will be published ina separate article on less known
grasslands in the Kočevsko region in the "Zbornik
gozdarstva in lesarstva" (Research Report s:
Forestry and Wood Science and Technology).
I thank Prof. Franc Batič for the determination
of lichen species and Gorazd Kosi for the determination of algae.
A study of the known and new floristic and
vegetational rarities, supplemented by a nonexhaustive list of 293 plant taxa, reveals that in the
gorges psychrophilic, thermophilic, mesophilic,
hygrophilic, rock and other flora and vegetation
alternate mosaicly. This is a sign of the unique
floristic and vegetational diversity of the gorges
discussed, which is without peer in the near and
wider vicinity.
The fl01istic peculiarities of the gorges are plant
species which grow in lower attitudes in the
Kočevsko region, such as : the alpine species Carex
sempervirens, C. mucronata, Gentiana clusii,
Rhododendron hirsutwn, the subarctic-subalpine
species Polystichum lonchitis; the Eurimediterranean species Ruscus aculeatus, the SoutheastEuropean species Seslerio autumnalis, the endemic
species Scabiosa hladnikiana, Knautia fleischmannii, Patenti/la camiolica and the rare species
Daphne blagayana, D. cneorwn, Polygala croatica,
Carex viridula and Juncus articulatus.
The vegetational peculiarities of the gorges
which grow in lower altitudes in the Kočevsko
region are: forest phytocoenoses of the associations
Cm·ici sempervirentis-Pinetum nigrae (see
phytocoenological releve on page Il9) and
Rhododendro hirsuti-Fagetum (see phytocoenological releve on page 119); grasslands phytocoenoses of the associations Gentiano symphyandrae-Caricetum sempervirentis and Carici
128

hwnilis-Scabiosetum hladnikianae Tomažič 1941
var. geogr. Seslerio kalnikensis var. geogr. nov. (see
holotype oo page 121 ), and among other plant
communities phytocoenoses of the associations
Potentilletum caulescentis var. geogr. Edraianthus
graminifolius and Eucladio verticillatiPinguiculetum alpinae , which are vicariant
phytocoenoses of plant communities common in
the alpine area.
Phytocoenoses of the associations Pin.guiculo
alpinae-Collemetum cristatae ass. nov. (vegetation
table on page 122) were first noticed in Slovenia in
the gorge of the Brook Potok.
The gorges of the Brook potok and Modri potok
with their extraordinary orographic, floristic and
vegetation al diversity are natural parks of flora and
vegetation which should remain thus.
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PRILOGA:
Seznam rastlinskih taksonov v soteskah Potoka in Modrega potoka

APPENDIX:
List of plant taxa in the gorges of the brooks Potok and Modri potok)
*vrste, ki jih v soteski Potoka omenjata že ŠTIMEC 1 WRABER 1982
Abies alba
Acer campestrc
Acer obtusalllm

Acer platanoidcs
Acer pseudoplatanus

GozdV 61 (2003} 3

Aconitum lycoctonum"'
Aconitum l'ariegatwn *
Adenostyles glabra*
Aegopodiwn podagraria
Ajuga reprans

Allium carinatwn*

Allh11n ericetorum
Alnus g!utinosa
Alnus incana
Amelanchier ova!is
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Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Angelica sylvestris
Anthericum ramosum*
Anthyllis vulneraria agg.
Anthriscus sylvestris*
Aposeris joetida
Aquilegia nigricans
Aremonia agrimonoides
A runcus dioicus
Asarum europaeum
Asparagus tenuifolius
Asperula cyn.anchica
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster amellus
Aster bellidiastrum
Astragalus glycyphyllos*
Astrantia major
Athyrium Jilix:femina
Be/lis perennis
Berberis vulgaris
Betonica alopecuros
Betonica officinalis
Blysmus compressus
Brachypodium rupestre
Brachypodium sylvaticum
Buglossoides purpurocaerulea
Buphthalmum salicifolium
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis varia
Calamintha grandiflora
Caltha palustris
Campanula cespitosa
Campanula glomerata*
Campanula
thyrsoide.1·
ssp.
thyrsoides
Campanufa trachelium
Cardamine impatiens
Cardamine trifolia
Cardaminopsis arenosa
Carex alba
Carex digitata
Carex jla cca
Carex humilis
Carex mucronata
Carex pi/osa
Carex sempervirens
Carex sylvatica
Carex tomentosa
Carex viridula
Cwpinus betulus
Centaurea montana
Centaurea pannonica
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Centaurium erythraea
Cerastium sylvaticwn
Chamaecytisus hirsutus
Chamaecytisus purpureus
Circaea luretiana
Cirsium arvense*
Cirsium erisithales*
Cirsium pannonicum
Clematis vita/ba
ConPallaria nzajalis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coronilla coronata
Corylus avellana
Cotinus coggygria
Cotoneaster tomentosus*
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crepis paludosa*
Crocus vernus ssp. vernus
CJ·uciata laevipes
Cyclamen purpurascens
Cyperus f!avescens*
Dactylis glomerata
Daphne alpina*
Daphne blagayana*
Daphne ene o rum*
Daphne laureola
Daphne mezerewn
Dentaria enneaphyllo.1·
Dianthus mompessulanus
Dictamnus albus
Digitalis grandiflora
Dorycnium germanicum
Dryopteris fi/ix-mas
Epimedium alpinum
Equisetum palustre *
Erica carnea
Eriophorum fatifolium *
Erythronium dens-canis
Euonymus verrucosa
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia carniolica
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Euphorbia verrucosa
Euphrasia stricta
Fagus sylvatica
Festuca altissima
Fragaria vesca
Frangu/a alnus
Fraxinus ornus
Galanthus nivalis
Galeobdolon jfavidum

Ga!ium odoratum
Galium sylvaticum agg.
Galium verum
Genista januensis
Genista tinctoria
Gentiano asclepiadea
Gentiana clusii
Gentina lutea ssp. symphyandra
Gentiane!la ciliata
Geranium robertianum
Geraniwn sanguinewn
Glechoma hirsuta
Globularia cordifolia
Globularia elongata
Gymnocarpium robertianum
Hacquetia epipactis
Hedera helix
Helleborus dwnetorum
Helleborus niger
Helianthemum grandiflorum
Hepatica nobilis
Heracleum sphondyliwn
Hieracium bupleuroides
Hieracium caesium*
Hieracium glaucum
Hieracium piloselloides*
Homogyne sylvestris
!lex aquifolium
/nula ensifolia
Isopyrwn thalictroides
Juncus articulatus
Juncus inflexus
Juniperus communis
Juniperus intermedia
Kernera saxatilis
Knautia drymeia ssp. drymeia
Knautia fleischmannii
Lamium orvala
Laserpiriwn krapfii
Laserpitium latifolium
Lase1pitium peucedanoides
Laserpitium siler
Leontodon hispidus *
Leontodon incanus
Leucanthemum ircutianum
Libanotis montana
Ligustrum vulgare
Lilium carniolicum
Linum carharcticum
Linum tenuifolium
Listera ovata
Lonicera >..ylosteum
Lotus corniculatus
Luzula campestris
Luzula luzuloides
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Melampyrum 1•elebiticwn
Me/ica nutans
Mehca uniflora
Melittis melissophyllum
Mercurialis ovata
Mercurialis perennis
Moehringia muscosa
Molinia caerulea ssp. arundinacea
Mycelis mura/is
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus
Neottia nidus-avis
Omphalodes verna
Orchis mario
Orchis pallens
Orchis signifera
Orobanche laserpitii-sileris
Ostrya carpinifolia
Oxalis acetosella
Parnassia palustržs
Petasites albus
Petasites hybridus
Peucedanum austriacum
Peucedanum oreoselinum
Phylittis scolopendrium
Picea abies
Pinguicula alpina
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Plantago media
Polygala chamaebuxus
Polygala comosa
Polygala croatica
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polypodium vulgare
Polystichwn aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichwn setiferum
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Poten.tilla carniolica
Potentilla caulescens
Potentilla erecta
Prenanthes purpurea
Primula vulgaris
Prunella grandijfora
Prunus avium
Pseudolysimachion barrelieri ssp.
nitens
Pteridium aquilinum
Pulmonaria officinalis
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea
Ranunculus repens
Rhamnus catharcticus
Rhamnus fallax
Rhamnus pumila
Rhamnus sa.xatilis
Rhododendron hirsustum
Rosa pendulina
Rubus caesius
Ruhus hirtus
Rubus idaeus
Rubus saxatilis
Ruscus aculeatus
Ruscus hypog/ossum
Salix appendiculata
Salix caprea
Salix eleagnos*
Salix nigricans ""
Salix purpurea*
Salvia glutinosa
Safvia pratensis
Sanguisorba minor
Sanicula europaea
Scabiosa hladnik iana*
Scabiosa lucida ssp. stricta
Scabiosa tržandra

Scilla bifolia
Sedum maximum
Senecio fu.chsii
Seslerio autumnalis
Se sle ria juncifolia ssp. kalnikensis*
Solidago virgaurea
Sorbus aria
Sorbus aucupa.ria
Sorbus formina/is
Stachys recta
Succisa pratensis"
Symphytum tuberosum
Tamus communis
Tara.-.:acwn officinale
Taxus baccata
Tephroseris longifolia
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Thalictrum aquilegiifoliwn
Thalictrum minus
Thesiwn bavarum
Thymus longicaulis
Tilia platyphyllos
Tofieldia calyculata*
Tragopogon pratensis ssp. orienta/is
Tussilago Jarfara
Ulmux glabra
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Valeriana collina
Valeriana tripteris
Veronica teucrium
Veronica urticifolia
Viburnum lantana
Vincetoxicum hirundinaria
Viola hirta
Viola reichenbachiana

131

Znanstvena razprava
GDK: 652.51 : 653 : 851 + 176.1 Fagus sylvatica

Vrednost bukovine in bukovega drevja
The Value of beech timber and of beech trees
Edvard REBULA* in Marijan KOTAR**
Izvleček:

Rebula, E. in Kotar, M.: Vrednost bukovine in bukovega drevja . Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom
v angleščini, cit. lit. 14. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V članku so podani rezultati analize, ki je bila izvedena na velikem vzorcu, kjer smo proučevali vpliv debeline in višine
drevja na vrednost bukovih debel in bukovine ob cesti v gozdu . Posebej smo raziskali ali je z enotno enačbo možno ponazoriti
te zveze za vsa rastišča, iskali najboljše kazalce vrednosti debel in bukovine ter ·ugotavljali debeli no drevja pri kateri ima
bukovina največjo vrednost in kdaj nastopi kulminacija vrednosti in kaj nanjo vpliva.
Raziskava kaže, da je možno vrednost debel in bukovine za vsa rastišča ponazoriti z enotno enačbo . Kulminacija vrednosti
bukovine nastopa, odvisno od višine drevja in kakovosti rastišč pri prsnih premerih 50 - 70 cm; na slabših rastiščih pri
manjši , na boljših pri večji debelini drevja. Vrednost bukovine zelo variira, odvisno od kakovosti lesa. Ocena vrednosti
bukovine in bukovih debel samo z debelina in višino drevja je precej tvegana. Uporabna je Je za večje množice dreves. Če pa
pri oceni vrednosti upoštevamo tudi kakovost prve četrtine debla je ocena vrednosti dovolj zanesljiva in uporabna tudi za
posamezna drevesa .
Ključne

besede: bukev, bukovina, vrednost bukovih debel, vrednost bukovine, Slovenija.

Abstract;
Rebu la, E. and Kotar, M.: The Value of beech timber and of beech trees. Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 3. [n Slovene,
with abstract in English, lit. quot. 14. Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the results of an analysis carried out ona large sample, in which we studi ed the influence of the diameter
and height of trees on the value of beech trunks and beech timber at the forest road . The authors examined in particular
whether it is possible to use one single equation to express such correlations for all sites, and also attempted to define the best
indexes for trunk value and value of beech timber and to determine the tree diameter at which beech timber has the highest
value. They also sought to determine when the peak value occurs and which factors affect it.
The analysis shows that the value of trunks and of beech timber can be expressed with one equation for all sites. The peak
value of beech timber occm·s (dependant on tree height and the quality of sites) at breast diameters dbh 50- 70 cm ; on sites
of poor quality the peak value occurs at a smaller dbh and on sites of good quality it occurs at a larger dbh. The value of
beech timber varies considerably, in dependence on the wood quality. To assess the value of beech timber and beech trunks
solely on the basis of diameter and height is rather risky. Such an assessment is useful only for Jarger groups of trees.
However, if the value assessment also takes into account the quality of the first fourth of the trunk, the assessment of value
may be reliable enough and of use for individual trees as well.

Key words: beech, beech timber, value of beech trunks, value of beech timber, Slovenia.

1

UVOD
INTRODUCTION

1.1 Problematika, cilji raziskave
in opredelitev nekaterih pojmov
1.1 Problems) goals of research and
definitions
Vedenje (informacije) o vrednosti drevja, vrednostnem prirastku, njunem spremi nj anju s
staranjem ali debeljenjem drevesa, o kulminaciji
vrednosti lesa v deblu in vrednostnega prirastka,
o dejavnikih in zakonitostih, ki na vse to vplivajo,
je za gospodarjenje z gozdovi izredno
pomembno. To vedenje je osnova za določanje
t32

gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ciljev,
določanje sečne zrelosti ali ciljnega premera
drevja, za neposredno ukrepanje pri
vsakokratnem poseganju v gozd in še za druge
odločitve v zvezi z gozdom. Po drugi strani pa
so take informacije zelo koristen pripomoček pri
cenitvah vrednosti gozdov, za oceno vrednosti
drevja pred sečnjo in za oceno pričakovanih
gospodarskih učinkov vsake sečnje.

* prof.
**

dr. E. R. univ. dipl. inž. gozd. Kraigherjeva 4,
6230 Postojna
prof. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd. Oddelek za
gozdarstvo in obnovlji ve gozdne vire Biotehniška
fakulteta, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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V naši in tuji literaturi je precej informacij o
povprečnih vrednostih drevja posameznih sečenj
(sečišč) ter o dejavnikih, ki na to vplivajo. Premalo
pa poznamo te zakonitosti pri posameznem drevesu.
Pri obravnavi sestojev in odkazilu presojamo
vrednost, pomembnost in funkcijo vsakega
posameznega drevesa. Na osnovi te presoje
odločamo o njegovi usodi. Določamo izbrance in
njihove konkurente, to je drevesa, ki ovirajo
izvrševanje določenih funkcij, in jih zato odkažemo
in posekama. Ker je predmet gojitvene in gospodarske obravnave (odločanja) posamezno drevo, so
informacije o njegovi vrednosti, njegovem prirastku, trendih in podobnem, izredno pomembne.
V naših znanjih zeva tu velika luknja. Za iglavce jo
je nekoliko zapolnil Rebula (REBULA 1995, 1998a
in 1998b). Pri listavcih, zlasti bukvi, pa imamo obilo
podatkov in raziskav (na primer KOTAR 1993,
1994, in 2000, OMAHEN 1966, ŠMAJDEK 2001,
KOTAR in sod. 1995 in druge), ki dajejo ogromno
podatkov (mere. rdeče srce, sortiment in njegova
vrednost, starost in druge značilnosti) o posameznih
drevesih. Vsi ti podatki so, glede vrednosti lesa, do
sedaj obdelani le kot povprečja za posamezne
objekte (sečišča, vzorčne ploskve ). Te raziskave
so bile usmerjene v razširjenost rdečega srca pri
bukvi, dejavnike, ki vplivajo na njegovo velikost in
vpliv rdečega srca na vrednost posekanega lesa. V
tem članku pa bomo obravnavali vrednost posameznega drevesa in nekatere dejavnike, ki nanjo
vplivajo.
Namen tega dela je ugotoviti vrednost posameznega bukovega drevesa, njeno spreminjanje
tekom rasti drevesa in dejavnike, ki na to vplivajo.
V raziskavi bomo proučevali tudi način delovanja
posameznih vplivnih dejavnikov in ovrednotili
njihov vpij v. Prav tako bomo ugotavljali značilnosti drevesa, ki najbolje kažejo njegovo
vrednost. Te značilnosti označujemo kot kazalce
vrednosti.
Z vrednostjo lesa je tu mišljena njegova tržna
vrednost ob cesti v gozdu. Vrednost lesa bomo
ugotavljali in prikazovali na tri načine:
l. Kot skupno vrednost (vsoto) vseh iz drevesa
izdelanih sortimentov. To je dejanska vrednost debla
in nekaterih debelejših vej in vrhov; imenovali jo
bomo vrednost debla (W).
2. Kot povprečno vrednost 1 m 3 iz drevesa
izdelanih sortimentov; Imenovali jo bomo vrednost
bukovine (Wb ).
GozdV 61 (2003) 3

3. Kot povprečno vrednost 1 m 3 debeljadi
drevesa; .označili jo bomo vrednost bukove
debeljadi (Wbd).
Denarne enote kot so SIT, pa tudi SFR, USD,
DEM, EURO in druge zaradi spreminjanja njihove
vrednosti (inflacije, revalvacije ipd.) niso primerne
za dolgoročno prikazovanje vrednosti. Zato bomo
vrednosti prikazovali v tki. indeksih cen (Ic), tako
kot je že poznano iz podobnih raziskav jelovine
(REBULA 1998). Tam so tudi pojasnjene in
dokazane prednosti takega načina. Indeks cene je
razmerje cene posameznega sortimenta in cene
nekega (poljubno določenega, reprezentančnega)
izbranega sortimenta. V tej raziskavi so indeksi cen
razme1ja cen posameznega sorti men ta in povprečne
cene bukovih hlodov I. kakovostnega razreda ob
cesti v gozdu. Veljavno ceno posameznega
sortimenta ob poljubnem času dobimo (ocenimo),
če njegov indeks cene pomnožimo s takratno
povprečno ceno bukovih žagovcev I. kakovostnega
razreda (podrobneje o tem glej v naslednjem
poglavju: Metodika dela).

2

IZVOR PODATKOV IN NAČIN
DELA

2

SOURCE OF DATA AND WORKING
METHODS

Za to raziskavo nismo posebej zbirali osnovnih
podatkov; uporabili smo podatke o vrednosti
bukovih dreves, ki so jih za druge, podobne, namene
zbrali avtmji: Kotar (1993 in 1994), Omahen (1.998)
in Šmajdek (2001 ). Raziskava ima kot osnovo
analize 1.971 bukovih dreves, z debeljadjo okoli
4.730 m3 iz katere so izdelali 4.060 m' sortimentov.
Podatki so iz gozdnogospodarskih območij Tolmin,
Postojna, Kočevje, Novo mesto in Brežice.
Podrobnejši pregled podatkov in povprečij za
posamezne značilnosti drevja in rastišča je podan
v preglednici l.
V preglednici l so podani za to razpravo
najpomembnejši podatki. Podrobnejši podatki so
razvidni v literatmi avtmjev, ki so prispevali podatke
za to raziskavo in sicer: Kotar (1993 in 2000) za
zaporedni številki 7 in 8, Kotar (1994 in 2002 a) za
zaporedne številke 1-5 in 9- 10, Omahen (1998) in
Kotar (2000) za zaporedno številko 12 ter Šmajdek
(2001) za zaporedni številki 6 in 11. V navedeni
literaturi so opisane tudi rastlinske združbe in druge
pomembne značilnosti objektov.
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Preglednica 1: Pregled izvora podatkov in nekaterih kazalcev kakovosti in velikosti dreves v raziskavi
Table 1: Sources of data and of certain quality indexes and tree size characteristics

Delež p0sameznega sortimenta
1
L
II
III
m3
cm
o/o
m
169,3
0,6
8,6
42,8
30,9
19,0
0,62
151 ,5
10,6
18,4
43,1
0,89
32,8
22,8
7,7
16,7
58,1
1,00
133,6
35,5
23,9
11,7
44,9
139,9
40,1
1,58
22,3
28,2
30,5
2,06
195,1
18,7
19,2
48,7
43,3
4,0
28,8
8,6 16,9
119,7
9,6
52,2
26,7
2,79
0,0
16,7
171
3,47
10,0
14,9 19,7
53,6
26,8
239.5
273
220,1
0,0
16,0
17,6 15,7
48,8
25,8
2,52
22.2
32,9
1,82
17,7
15,7
47 ,2
169
39,1
140.1
132,9
24,3
34,5
15,5
25,7
137
43,3
2,00
29,8
3,2
6,8 14,4
87
32,9
5,26
147,6
0,5
50,3
63,97
261
0,3
21,5
1,9
26,7 24,4
2,18
42,19
32,5
du= prsm premer, h =višina v m. V= povprečni volumen drevesa v m\ A =starost v letih
Izvor
podatkov
1 Ždrocle
2 Sviščaki
3 Starod
4 Jurjeva d0lina
5 Draga
6 Bohor 1
7 Soteska A
8 Soteska B
9 Ogence
10 D1etvo
11 Bohor 2
12 Krka

Štev.
drev.
n
165
235
126
120
118
109

dl,

Parametri
v
h

Podatki so zbrani na dveh vrstah objektov:
l . Podatki so zbrani na posebno izbranih
vzorčnih ploskvah velikosti 9 arov. Na vsakem
rastiščni enoti so analizirali 5 ploskev. Podatki teh
ploskev (povprečja za rastiščno enoto) so prikazani
v preglednici 1 pod zaporedno številko 1 - 5 in 9 10. Ploskve so izbrali na dani rastiščni enoti v
najboljših in najdebelejših (po kakovosti in debelini
drevja) sestojih s čimvečjo zastrtostjo in dobro
vitalnos~o drevja. Na ploskvi so posekali vse drevje.
Za vsako drevo so zbrali naslednje podatke: velikost
in utesnjenost krošnje, starost drevesa, prirastek in
mere drevesa ter njegovo kakovost. Kakovost so
ocenjevali po četrtinah debla posekanih dreves kot
jo je opisal Kotar pri prikazovanju podatkov svojih
raziskav (KOTAR 1993 in 1994). Za vsako četrtino
debla so na osnovi mer, grč, slepic in napak v srcu
(predvsem rdeče srce) ugotovili njeno kakovost in
jo uvrstili v enega od 4 kakovostnih skupin:
I. kakovostna skupina: hladi za furnir in
luščenje,

IL kakovostna skupina: žagovci l. kakovostnega
razreda,
III. kakovostna skupina: žagovci 2 . in 3.
kakovostnega razreda in
IV. kakovostna skupina: drva, celulozni les, les
za plošče, goli (v preglednici in naprej označeno
kot drva).
Kakovost za posamezni kakovostni razred so
ugotavljali po določilih takrat veljavnega JUS-a
(jugoslovanskega standarda 1979).
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A
let

F

Drva
48,0
27,9
17,5
21,1
13,4
32,1
38,7
28,5
19,4
24,8
25,2

Pri obdelavi podatkov z vzorčnih ploskev smo
izpustili vsa drevesa, ki so tanjša od 25 cm prsnega
premera. Ti za ugotavljanje vrednosti niso
pomembni, ker iz njih izdelamo Je drva.
2. Druga vrsta podatkov je zbrana pri sečnji na
rednih sečiščih. Na izbranih sečiščih so analizirali
posekana drevesa. Tako zbrani podatki so prikazani
v preglednici 1 pod zaporedno številko 6 - 8 in Il
ter 12. Podatke o krošnji so ugotovili pred
podiranjem drevesa, druge pa so merili in določali
na posekanem drevesu. Na posekanem drevesu so
ugotavljali tudi mere posameznih sortimentov in
njihovo kakovost. Kakovost sortimentov so določali
po veljavnem JUS - u in jih uvrščali v ustrezne
kakovostne razrede.
Za obe vrsti podatkov smo za vsak sortiment
določili njegove mere po predpisih o me1jenju
sortimentov. Ko srno sešteli kubature vseh
sortimentov enega drevesa smo dobili njegovo tržno
mero drevesa (V). To je količina iz drevesa izdelanih
in po predpisih izme1jenih sortimentov.
Vrednost debla (W) in vrednost bukove debeljadi
(Wbd) smo ugotavljali na osnovi kakovosti in
debeline sortjmentov na naslednji način: Iz
podatkov o cenah lesa na cesti v gozdu (ceniki
gozdnogospodarskih podjetij in zadrug, odkupne
cene lesa za več let, objavljeni ceniki v Gozdarskem
vestniku in Lesarskemu utripu) smo ugotovili
povprečno nekajletno razmerje med cenami
bukovih sortimentov na cesti. Osnova prime1javi
je bila cena bukovih žagovcev I. kakovostnega
GozdV 61 (2003) 3
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0,46951914. w-l d 2 • h- 0,22621894. 10·3 d 2 • h2 0,10182239. I0- 3 d 3 • h + 0,43435806. 10•7 d 3 • h 3 +
0,84446836 • lQ-I d 4 • h2 - 0,17618793 • lQ·IO d 5 • h3 .

razreda po veljavnem JUS-u. Pri določanju
vrednosti smo upoštevali tudi vpliv debeline hlada.
To smo naredili z debelinskimi faktmji (nemško
Messzahlen, mersko število, faktor debeline) .
Debelinske faktorje smo določili na osnovi
plimerjave takih faktorjev in razmerij med cenami,
ki jih uporabljajo v Avstriji, Nemčiji in Švici
(SVETLIČIČ 1983). Upoštevali pa smo že tudi
cenike pii posameznih gozdnih gospodarstvih, kjer
imajo cene ločene po debelinah ali pa za določeno
kakovost hlodov določajo drugačne ( višje )
najmanjše debeline kot so v JUS-u. Ta razme1ja
smo označili z indeksi cen (IJ Zaradi dvojnega
načina razvrščanja hlodov v kakovostne razrede in
skupine smo uporabili dvoje vrst indeksov cen.
Prikazani so v preglednici 2 in 3.
Vrednost debla (W) je seštevek vrednosti vseh
sortimentov izdelanih iz drevesa. Vrednost 1 m ~
bukov ine (Wb) smo dobili tako, da smo vrednost
debla delili z njegovo tržno mero (V) .

Vrednost 1 m 3 bukove debeljadi smo
po naslednjem obrazcu:
Wbd=

izračunali

w

Vd
Z indeksi cen v preglednici 2 smo vrednotlli
sortimente iz rednih sečišč, z indeksi v preglednici
3 pa četrtine debla iz vzorčnih ploskev. Slednje smo
dobili s preračunom Ic iz preglednice 2 z upoštevanjem razmerja med sortimenti, ki je običajno
v praksi. To je F:L = 1:33 (približno 3 %je furnirske
hlodovine) in Žll:Žlll = 1: 2 (od žagovcev 11 in lll
kakovostnega razreda je 33% žagovcev 11 razreda,
67% pa lil).
Dejansko razmerje (Ic) med povprečno ceno
žagovcev l. kakovostnega razreda in drvmi je 0,32.
V preglednici 2. so vrednosti drugačne kot v
preglednici 3, ker smo upoštevali njihovo različno
uporabno vrednost in izkoristek, če gre za celulozni
ali industrijski les. V preglednici 3 so indeksi višji
zaradi tega, ker so bile mere teh sortimentov brez
lubja in smo tako z nekoliko višjim Ic ovrednotili
lubje, ki ga p1i. teh sortimentih prodamo.

Wb= W_

v

Za prakso je pomembna tudi vrednost debeljadi
(bruto lesne mase, Wbd). To smo izračunali tako,
da smo vrednost debla delili s kubaturo debeljadi
drevesa (Vd) . Količino debeljadi smo določili z
enačbo (PUHEK 2001) Vd = 0,28792960 d·h +
0,58124245. 10'2 d·h 2 - 0,30l16138. 10•5 d ·h 3 +

Indeksi cen so v nekem smislu, vsaj znotraj
posameznega kakovostnega razreda, tudi debelinski

Preglednica 2: Indeksi cen za vrednotenje sortimentov pri razvrščanju v kakovostne razrede po JUS - u
Table 2: Price indexes used for assessing value of assortments when classifying into quality classes according to JUS
standards
Sr~dine

Kak.

razr.

22,5

27,5

32,5

F

L
1

11
lll
Drva

0,45
0,35
0,30

0,70
0,55
0,39
0,33

1,00
0,80
0,65
0,46
0,35

debelinskih razredov
37,5
42,5
1,30
1,72
1,19
1,33
0,92
1,00
0,74
0,78
0,50
0,53
0,40
0,37

47,5
1,92
1,39
1,05
0,81
0,55
0,40

55
1,99
1,46
1,11
0,84
0,58
0,35

<60
2,14
1,57
1,19
0,90
0,62
0,30

Preglednica 3: Indeksi cen za vrednotenje sortimentov pri razvrščanju v kakovostne skupine
Table 3: Price žndexes used for assessing value of assortrnents when classifying into quality groups
Kak.
skup.

Sredine debelinskih razredov

22,i

27,5

J
2
3
4

0,39
0,34
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0,70
0,46
0,34

32,5
1,01
0,80
0,54
0,34

37,5
1,19
0,92
0,60
0,34

42,5
1,34
1,00
0,63
0,34

47,5
1,40
1,05
0,65
0,34

55
1,48
1,11
0,68
0,34

<60
1,59
1,19
0,73
0,34
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faktorji. Če jih primerjamo s podobnimi v tujini,
vidimo, da se naši debelinski faktorji oziroma Ic z
naraščanjem debeline najmanj spreminjajo. So
najmanj progresivni. Najbolj progresivni so nemšlO,
malo manj švicarski in najmanj avstrijski. Naši so
zato še najbolj podobni avstrijskim.
Za posamezne raziskave in primerjave smo
podobne podatke združevali v različne skupine.
Merilo za določanje »podobnosti « je bila rastlinska
združba ali pa podobnost (enakost) višinskih
krivulj. V podrobni statistični obdelavi smo s
korelacijsko in regresijsko analizo, testi značilnosti
razlik med posameznimi povprečji in drugimi
metodami statistične analize odkrivali predvsem
vplive posameznih dejavnikov na vrednost debla
in lesa ter iskali primerne enačbe za ponazarjanje
spreminjanja vrednosti lesa in debla.
Posebno pozornost smo posvetili raziskavi
vpliva višine drevesa (dolžine debla) na njegovo
vrednost. Višina drevesa močno izboljša oceno
vrednosti debla v primerjavi z oceno, ki temelji
samo na njegovem prsnem premeru. Poznano je,
da višine drevja (višinska krivulja, višine najdebelejših dreves) zelo dobro kažejo kakovost
sestoja (bonitetni razredi) in proizvodno sposobnost
rastišč. Zato smo postavili in preverili tudi hi potezo,
da višine drevja nakazujejo tudi razlike v vrednosti
drevja na posameznih rastiščih.
V pričujoči raziskavi smo raziskali vplive
velikega števila še drugih dejavnikov, ki vplivajo
na vrednost lesa in debla. Navajanje vseh po-

drobnosti presega namen tega dela. Zato je v tem
sestavku prikazan le tisti del najpomembnejših
ugotovitev in regresijske enačbe , ki so pomembne
za delo v praksi. To so predvsem značilnosti drevesa
(dimenzije, starost, zunanji izgled prve četrtine
debla ipd .) s katerimi lahko v praksi dovolj
zanesljivo ocenimo vrednost debla pred podiranjem. Podana pa so tudi tista spoznanja in
zakonitosti, ki so nujne za urejevalca in gojitelja
gozdov pri določanju gozdnogospodarskih in
gojitvenih ciljev ter spoznanja, ki jih mora
upoštevati gojitelj pri podrobnem gozdnogojitvenem načrtovanju in odkazilu.

3

REZULTATI ANALIZE

3

RESULTS OF ANALYSIS

3.1 Sestava sortimentov in povprečne
vrednosti lesa
3.1 Assortment composition and average
val ue of timber
Sestava sortimentov na posameznih sečiščih je
prikazana že v preglednici l. V preglednici 4 pa je
prikazana sestava sortimentov tako, da je podana
samo sestava hlodov (vsota deležev hlodov je l ).
Prikazan je tudi razpon debelin drevja, povprečne
vrednosti lesa (les) izračunane iz sestave
sortimentov (Wbs) in povprečne vrednosti bukovine
(led) izračunane iz posameznih dreves (\Vb ).
Pregled podatkov v preglednici l in 4 nam
pokaže, da se sestava sortimentov po sečiščih precej

Preglednica 4: Sestava sortimentov in vrednost lesa po seči ščih
Table 4: Assortment composition and value of timber by fe/Jing site s
Sečišče

Debelina drevja
Povpr.
Min .
Maks .

l. sk.

cm

Ždrocle
Svišč aki
Starod
Ogence
Jmjeva dolina
Krka
Draga
Dletvo
Soteska B
Bohor 1
Soteska A
Bohor 2
Vse skupaj
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30,9
32,8
35,5
39,1
40,1
42,2
43,3
43,3
48 ,8
52,2
53,6
64.0
42,9

25
25
25
25
25
18
25
26
27
32
25
34
18

69
51
48
72

58
63
72
63
79
79
92
89
92

0,011
0,147
0,094
0,220
0,148
0,291
0,216
0,456
0,224
0,482
0,272
0,675
0,299

Sestava hlodov
2. sk.
Delež
0,166
0,255
0,202
0,195
0,283
0,026
0,221
0,205
0,311
0,142
0,163
0,043
0,183

3. sk.
0,824
0,598
0,704
0,585
0,569
0,683
0,563
0,339
0,465
0,376
0,565
0,282
0,518

Povpr. vredn.
lesa

les

led

0,488
0,664
0,657
0,732
0,707
0,692
0,770
0,861
0,725
0,802
0,652
0,944
0,737

0,452
0,537
0,600
0,709
0,696
0,660
0,772
0,835
0,794
0,810
0,726
1,010
0,767
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razlikuje. Posledično se spreminja tudi vrednost
lesa. Ta narašča z naraščanjem debeline drevja
(korelacijska odvisnost).
V preglednici 1 vidimo, da je, razen v Ždroclah,
razmeroma majhen delež drv. Vzrok je v tem, da
podatki iz vzorčnih ploskev, ki smo jih uporabili v
naši analizi, ne vsebujejo drevja tanjšega od 25 cm
prsnega premera, ki daje sama drva. Podatki iz
rednih sečišč pa izhajajo iz sečenj zelo debelega
drevja, ki tudi daje velik delež hlodov. Oboji podatki
pa so iz najboljših sestojev. Zato lahko sklepamo,
da taka sestava sortimentov ne ustreza današnji
povprečni sestavi bukovine. Pač pa lahko predpostavimo, da je taka sestava primerna kot ciljno
stanje in ustreza sestavi bodočih sečenj v sestojih,
ki jih danes gojimo in negujemo.
Iz preglednice 4 je razvidno, da povprečna
vrednost lesa narašča sorazmerno z naraščanjem
debeline in višine drevja. Tako se spreminja tudi
sestava sorti men tov. Proti dnu preglednice narašča
delež boljših sortimentov.
Primerjava povprečne vrednosti lesa kaže, da
je povprečna vrednost lesa izračunana iz količine
sortimentov (les) pri drobnejšem drevju višja od
vrednosti, ki je izračunana iz vrednosti dreves
(les > Icd). Pri debelejšem drevju je obratno
(les < led). To kaže vpliv debelinskih faktorjev
in pomeni, da so debelejši sortimenti enake
kakovosti vrednejši od tanjših. To spoznanje je
čedalje bolj opazno tudi na domačem tržišču lesa.
Pri drevju debeline (prsnem premeru) okoli 40
cm sta vrednosti lesa enaki, če jih računamo na
prvi ali drugi način.

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na vrednost
debel in lesa
3.2 Parameters affecting the value of
trunks and timber
Vpliv posameznega dejavnika na vrednost najbolje
kaže korelacija med posameznimi znaki. Stopnja
korelacije pa kaže tesnost povezave med vrednostjo
in proučevanirn znakom. V preglednici 5 prikazujemo indekse korelacije ( korelacijske
koeficiente linearne korelacije ) za najpomembnejše
vplivne dejavnike. Vsi so značilni na stopnji
tveganja o:<O,OOI. Vidimo, da so korelacije med
vrednostjo debla in lesa zelo tesne. Najtesnejše so
med tržno mero in debeljadjo. Preseneča razmeroma šibka korelacija s starostjo. V se korelacije
GozdV 61 (2003) 3

so pozitivne, celo z velikostjo (volumnom) rdečega
srca in deležem rdečega srca. To je razumljivo, ker
večji delež rdečega srca je pri večjih debelinah
dreves, tu pa je tudi vrednost večja. Parcialne
korelacije med vrednostjo debla in lesa ter rdečim
srcem in starostjo so negativne in šibkejše.
Preglednica 5 : Korelacijski koeficienti linearne
korelacije med posameznimi značilnosti drevesa in
vrednostjo lesa in debla
Tabl e 5: Coefficients oj linear corre!ation between
individual tree characterics and the value of the timber
and trunk
Značilnost

ali
mera drevesa
Rdeee srce (m3)
Prsni premer (d ,)
Višina drev. (m)
Tržna mera (m')
Debaljad (m3_)
Starost {leta)
DRS

Vrednosti lesa in debla
Wb
Wbd
0,6514
0,3115
0,3153
0,6431
0,6428
0,8743
0,5741
0,5515
0,4884
0,9321
0,7912
0,6228
0,9270
0,6442
0,6059
0,2235
0,1009
0,1350
0,3258
0,1439
0,1388

w

Znaki v preglednici pomenijo: W=vrednost debla, Wb=
povprečna vrednost 1 mi sortimentov iz debla = vrednost
bukovine,Wbd=vrednost 1 m 3 debeljadi, DRS= delež
rdečega srca v tržni meri,

Ker sta tržna meta in debeljad rezultanta prsnega
premera in višine drevesa, rdeče srce oziroma delež
rdečega srca pa rezultanta prsnega premera in
starosti drevesa, je smiselno, da obravnavamo le
odvisnost vrednosti debla in lesa glede na prsni
premer, višino in starost drevesa. Ker je v praksi
starost drevja težko določiti, bomo v tej analizi
obravnavali najprej le odvisnost vrednosti lesa glede
na prsni premer in višino.

3.3 Ali vrednost debel in lesa z vseh
rastišč

lahko ponazorimo le z eno

enačbo?

3.3 Is it possible to express the value of
trunks and timber from all of the sites
with one single equation?
Pregled vrednosti vseh podatkov o drevesih in
njihova primetjava pokaže, da se njihove vrednosti
med seboj zelo razlikujejo. Razlikujejo se znotraj
posameznih rastišč in tudi med njimi. Razlike
nastajajo zaradi delovanja rastiščnih faktorjev po
eni strani, prav gotovo pa nastajajo velike razlike
tudi zaradi različnega obravnavanja (gospodarjenje,
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negovanost, poškodbe in podobno) sestojev.
Pojavlja pa se vprašanje ali lahko podatke z vseh
rastišč obravnavamo kot enotno skupino in v njej
iščemo vse zakonitosti, ki veljajo za vsa rastišča in
jih ponazorimo s skupnimi regresijskimi enačbami .
To vprašanje ima praktično kakor tudi metodološko
vrednost. Ob predpostavki, da so podatki združljivi,
da so razlike med njimi slučajnostne, bi lahko
podajali vrednosti debel in lesa z eno enačbo, ki bi
veljala za vsa rastišča; tako kot na primer deblovnice.
Razlike v vrednosti debel med posameznimi
rastišči in njihovo primerjavo s povprečnimi
vrednostmi za vsa rastišča smo prikazali na
diagramihl , 2 in 3. Na diagramu 1 je prikazana
vrednost debel glede na debelino drevesa za
obravnavane rastlinske združbe. Znaki pomenijo:
vse~ povprečje vseh podatkov, Ad. F. ~ Adenostylo
- Fagetum, AF= Abieti- Fagetum (združeni so
podatki ta AF maianthemetosum in typicum ), SeF
~ Seslerio- Fagetum, AF tip = Abieti - Fagetum
typicwn, CSF = Cardamini savensi - Fagetunt, AF
omp = Abieti- Fagetum omphalodetosum, QLF =
Querco-Luzulo-Fagetum in LoF = Lamio orvalae
- Fagetum.
Na diagramu 1 vidimo, da vrednost debel z debelino hitro narašča. Narašča skoraj s kubom
Diagram 1: Vrednost debel po
Gmph 1: Trunk value by sites

7

premera. Vidimo tudi, da se razlikuje po posameznih rastišč ih. Povprečje je v sredini, vrednosti
za najboljša in najslabša rastišča pa močno
odstopajo; na najslabših rastiščih za 40 - 50 %
navzdol , na najboljših pa za toliko navzgor. V
sredini pa je šop krivulj rastišč srednje produktivnosti, ki se med seboj malo razlikujejo. Te
krivulje se med seboj prepletajo. Slika spominja
na potek dvovhodnih (debelina in višina drevesa)
deblovnic, le da v našem primeru nimamo podatkov
o višinah dreves.
Pri izračunu vrednosti debel smo uporabili
regresijske enačbe naslednjega tipa:
2

D ·10 4
Wc=-----1
1
a+b-+c2

D

D

Kjer pomeni:
We
=vrednost debel v Ic
a, b, c ~ parametri enačbe
D
= prsni premer

Da bi lahko primerjali vrednost debel med
posameznimi rastišči, kjer bi upoštevali poleg
debeline tudi višino in druge značilnosti drevja, smo
izračunali več regresijskih enačb iz tabel ter jih
primerjali. Posamezna rastišča srno združili v

rasti ščih

~-------------------------------------------~

~ v se

--- Ad. F.

~

f:t.F

~ 4 ~~----------~~~~~--~~~--~-----~~
.o
--*-- SeF
(!.)
"O

"O

3

~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~

Cl)

:>

~

f:t.F tip

__.._ CSF
2

+-~--~~~~-=----~~~~~~~~~~~

1

6

7

8

9

10

11

12

13

-+- /Jr omp
-

QLF

-

LoF

14

Debelinske stopnje
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Diagram 2: Primerjava vrednosti debel po skupinah rastišč
Graph 2: Comparison of trunk values by groups of sites
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Diagram 3: Primerjava vrednosti bukovine po skupinah

rastišč

Graph 3: Comparison of beech timber values by groups of sites
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skupine. Kriterij združevanja oziroma presojanja
podobnosti in združljivosti so bile višine drevja.
Za vsako rastišče smo izračunali višinsko krivuljo.
Z njo smo določili vrsto tarif (deblovnic) jn tarifni
razred. Enake tarifne razrede smo združili v skupine
in tako dobili 5 skupin (poenotili smo jih v Vmesne
tarife tadfnih razredov V4, V6, V7, V8 in VlO).
Za vsako skupino smo izračunali regresUsko enačbo
za vrednost debla in vrednost bukovine glede na
debeline in višino drevja. Pri tem smo upoštevali
srednje višine za ustrezen tarifni razred. Primerjali
smo relativne vrednosti- indekse. Dobili smo jih
tako, da smo izravnane podatke vrednosti debel za
posamezne skupine delili z izravnan imi vrednostrrU
GozdV 61 (2003) 3

za vse podatke skupaj za ustrezni tarifni razred
(povprečje je indeks 1). Na diagramu 2 je prikazana
primerjava relativnih vrednosti debel, na diagramu
3 pa primerjava relativnib vrednosti 1m 3 bukovine.
Na diagramu 2 vidimo, da so vrednosti debel v
posameznih skupinah rastišč podobne onim, če jih
izračunamo s povprečno enačbo za vse podatke in
odgovarjaj oči tarifni razred . Naj večkrat se
razlikujejo za manj kot 10 %. Bistveno odstopa le
rastiščna enota Adenostylo-Fagetum (V4 ) pri
debelem drevju, ki pa ga v naravi v tej rastiščni
enoti skoraj ni.
Na diagramu 3 smo primetjali vrednost bukovine.
Tu vidimo, da se vrednosti bukovine v posameznih
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skupinah rastišč, združenih na osnovi višinskih
krivulj. zelo malo razlikujejo od povprečnih
vrednosti (regresije za vse podatke) pri enakih
višinah drevja (v odgovarjajočih tarifnih razredih).
Razme1ja so podobna onim na diagramu 2.
Te in še vrsta drugih podobnih primerjav
dopuščajo poenostavitev, da z upoštevanjem višine
drevja ali tarifnega razreda, uporabljamo enotno
(povprečno) regresijsko enačbo za vsa rastišča.
Seveda pri tem veliko izgubimo na natančnosti.
Takšno poenostavitev smo analizirali tudi v naši
analizi. Prav gotovo pa daje točnejše ocene
regresijska krivulja za posamezno rastiščno enoto
ali sečišče, vendar moramo imeti v tem p1imeru
veliko podatkov za vsako rastiščno enoto. Mi pa
skušamo ugotoviti zakonitosti, ki bi imele splošno
veljavnost.

3.4 Vrednost debel ob cesti
3.4 Trunk value at forest road
Vrednost bukovih debel ob cesti je zelo
spremenljiva količina. Spreminja se zaradi različnih
mer drevja in drugih značilnosti . Najbolj pa nanjo
vpliva kakovost lesa. To nam pokaže že pregled
debelinskih faktoJjev v preglednici 2 in 3. Tu
vidimo, da se vrednost sortimentov pri enakih
dimenzijah giblje v razmerjih l :3 do 1:7. Analiza
vrednosti obravnavanih dreves kaže, da se vrednost
pri enakih merah drevesa giblje v razme1jih do 1:3.
To razmerje narašča z debelina. Zato so povprečne
napake velike (20 - 25 % ). Zaradi tega je tudi
zanesljivost napovedi vrednosti posameznega debla
zelo tvegana. Po drugi strani pa je zaradi velikih
razponov mer debel (premeri 1: 7, višine 1:3) tudi
potek posameznih regresijskih krivulj na robovih
precej različen (gre za različne tipe regresijskih
enačb, izračunanih iz istih podatkov).
V primeru, da izračunamo plilagojene vrednosti
za vrednost bukovih debel (Wp) za vse rastiščne
enote in da vzamemo kot neodvisno spremenljivko
premer debla (D), dobimo z regresijsko enačbo (1)
razmeroma dobro korelacijsko povezavo.
D2
Wp ==(enačba 1)
1383 74-75544,5 + 3746439

'

D

D2

(R = 0,7479)

Vendar je napaka, če bi ocenjevali vrednost debla
samo na osnovi njegove debeline kar 38%, to pa je
za praktično uporabo veliko preveč. Če pa
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ocenjujemo vrednost debla na osnovi njegovega
premera in višine, se stopnja korelacijske odvisnosti
poveča in napaka ocene zmanjša.
Tako dobimo, če vzamemo v analizo drevesa
vseh analiziranih ploskev naslednjo enačbo:

W =O,O 15828 Wpo.s6296HI,29137
(R =

(enačba

2)

0,790)

~ vrednost enačbe 1 = vrednost bukovega debla .
Napaka ocene znaša 29,3%.

Wp

To

enačbo

lahko zapišemo v naslednji obliki
0,86296

W

=0,01502

.
{

D2

•

1383,74 -75544,5..!.. + 3746439

D

J,
o-

Ht .29137

]

Do skoraj enakih rezultatov pripelje tudi
naslednja enačba, ki pa ima le neznatno manjši
korelacijski koeficient, je pa bistveno bolj enostavna
(krajša) .
(enačba 3):
lnW = -13,240 + 4,976lnDS- 0,205 DS + 1,297lnH
DS =debelinska stopnja ( 3 = 12,5 cm, 4 = 17,5 cm, itd.)

H =višina drevesa v m
R = 0,969.
Enačba 2 se odlikuje z zelo tesno korelacija,
kljub temu pa je povprečna napaka ocene še vedno
zelo velika. Če pri računanju vrednosti debel poleg
debe1ine, vzamemo v izračun še višino drevja,
izboljšamo stopnjo korelacije za 29,7% in znižamo
povprečno napako ocene skoraj za četrtino (22,9
% ). Vrednosti debel izračunane po enačbi 2 so
prikazane v preglednici 6.
Preglednica 6 kaže, da vrednosti debel naraščajo
zelo hitro in progresivno z večjo debelina in višino
(višjim tarifnim razredom) drevja. Natančnejša
analiza in p1imerj ava podatkov v preglednici 6 ( ki
so nekako povprečje) s podatki za vsako rastišče ali
skupine rastišč pokaže, da enačba 2 daje na slabših
rastišč ih (nižji tmifni razredi) previsoke, na najboljših
rastiščih (9. in 10. tarifni razred) pa le nekoliko višje
rezultate. Pti srednjedobrih rastiščih pa enačba 2 daje
pri drobnem drevju nekoliko nižje pri debelemu pa
višje rezultate kot enačbe za ta rastišča (ta p1imetjava
je podana v grafikonu 2).
Pri presoji kakovosti in uporabnosti enačbe 2
za rabo na vseh rastiščih moramo upoštevati še
naslednje. Regresijske enačbe za posamezno
rastišče bolj upoštevajo kakovost drevja na
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Preglednica 6: Vrednosl bukovih debel ob cesti za vmesne tarife.
cnačbi 2

izračunana

s prsnim premerom in višino drevja po

Table 6: Value of heech !run ks at forest road for inrermediare tariffs, calculated by dbh and heigrh according ro Equation

No. 2
Debel.
stopnje
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16

-Ic/deblo
T
2
0,003
0,017
0,055
0,123
0,235
0,392
0,593
0,834
1,107
1,414
1,733
2,074
2,426
2,787

3
0,004
0,021
0,061
0,142
0,268
0,442
0,669
0,945
1,256
1,599
1,962
2,346
2,747
3,155

a r
4
0,004
0,023
0,069
0,161
0,302
0,500
0,761
1,067
1,423
1,805
2,222
2,658
3,109
3,572

i

f

n

5
0,005
0,027
0,081
0,180
0,341
0,570
0,861
1,206
1,610
2,048
2,512
3,010
3,513
4,041

posameznih vzorčnih ploskvah oziroma sečiščih.
S kakovostjo mislimo razmerje debel, iz katerih
lahko izdelamo sortimente visoke kakovosti in
debel , ki dajo le drva ali manj vredne hlode. To
razmerje kaže v nekem smislu razmerje hlodov in
drv, ki je prikazano v preglednici l. To razmerje
ni samo posledica rastiščnih dejavnikov ampak v
veliki meri tudi posledica dosedanjega gospodmjenja z gozdom. Dosedanje ravnanje z gozdom
pa je bilo gotovo precej različno. Če ta domneva
drži, potem so regresijske enečbe za vse podatke
skupaj celo boljše in bolj uporabne, ker so bolj
»povprečne«. V se kakor ta dilema tu ni dokončno
rešena. Potrebne bodo podrobnejše raziskave že
obstoječih ali še novih podatkov za dokončno
ugotovitev relevantnih dejstev.

i

a

r

z

7
0,006
0,035
0,102
0,229
0,439
0,729
1,096
1,546
2,061
2,619
3,216
3,845
4,497
5,169

6
0,005
0,031
0,090
0,205
0,387
0,643
0,970
1,370
1,817
2,314
2,843
3,397
3,986
4,564

r

e

d

8
0,007
0,039
0,114
0,263
0,492
0,824
1,247
1,750
2,328
2,966
3,643
4,348
5,092
5,842

i

9
0,007
0,043
0,130
0,297
0,557
0,927
1,408
1,983
2,636
3,349
4,117
4,929
5,757
6,614

10
0,009
0,049
0,146
0,333
0,629
1,052
1,588
2,238
2,976
3,795
4,657
5,570
6,512
7,479

pri katerih merah drevesa (debelina, višina, starost
) ima drevo največjo vrednost l m 3 lesa. Ta
infonnacijaje zelo pomembna pri določanju ciljnih
premerov. Tudi kulminacija vrednosti lesa na cesti
ne nastopa pri enaki debelini kot kulminacija
vrednosti lesa na panju. Zaradi delovanja zakona o
kosovnem volumnu, ko so stroški na enoto pri
debelej šem lesu nižji , je kulminacija vrednosti lesa
na panju pozneje, pri večji debelini. Tu bomo
obravnavali Je vrednost lesa na cesti.
Za ra.:::unanje vrednosti bukovine ob cesti je
primerna naslednja enačba:
Wb =- 4,58 • IQ- 1 - 6,08 • 10·R D 2 H2 +1,307 •
w-'D 0·5 - 7,82 • 10--1 H" - 3,41 • w--' D2 +
1,372 • 10· 3 DH; (enačba 4)
R=0,782,

3.4 Vrednost bukovine ob cesti
3.4 Beech timber value at forest road
Vrednost 1 m3 bukovine ob cesti ali na panju je zelo
pomemben podatek. Kaže povprečno vrednost lesa
v deblu. Z ustreznimi regresijskimi krivuljami lahko
preučimo kako se ta vrednost spreminja s spreminjanjem kazalcev na katere lahko vplivamo pri
negi gozdov. Ti kazalci so debelina in starost
drevesa, velikost in oblika krošnje in v manjši meri
tudi njegova višina. Z analizo lahko ugotovimo tudi,
GozdV 61 (2003) 3

napaka

=± 19,5 %

Enačba 4 daje pri velikih in majhnih višinah
drevja (tarifnih razredih) v primerjavi z izračuni
za skupine rastišč nekoliko previsoke rezultate
(primerjava je na grafikonu- 3). Lepo pa kaže
kulminacije vrednosti bukovine (poudarjene
številke v preglednicah) . Kulminacije so izrazite.
Vrednost bukovine pred kulminacijo hitro narašča,
pri debelejšem drevju pa hitro pada. Debelina
drevja, pri kateri vrednost kulminira, se spreminja
14 1

Rebula , E.: in Kotar, M .: Vred nost bukovine in bukovega drevja

Preglednica 7: Vrednost bukovine ob cesti za vmesne tarife (enačba 4)
Table 7: Beech timber value at forest road cafculated by means of intermediate tariffs (Equation No. 4)
Deb.
st.
3
4
5

1

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1

1
1

1

1
0,023
0,145
0,241
0,327
0,384
0,429
0,450
0,452
0,436
0,397
0,342
0,263
0,168
0,054

2
0,035
0,151
0,257
0,341
0,412
0,464
0,495

0,506
0,497
0,471
0,421
0,355
0,268
0,161

T
a
3
0,039
0,160
0,265
0,362
0,441
0,499
0,540
0,562

r

i
f
4
0,042
0,163
0,275
0,378
0,464
0,533
0,586
0,616

0,563
0,546
0,506
0,449
0,372
0,275

0,629
0,620
0,593
0,546
0,478
0,391

z različno višino drevja (višjim tarifnim razredom).
Pri nižjih višinah vrednost bukovine kulminira pd
tanj šem drevju, pri višjem drevju pa pri debelej šem.
Enačba je zelo uporabna za računanje vrednosti
bukovine pri srednjih višinah in debelinah drevja
in za določanje kulminacije vrednosti bukovine. Je
pa neuporabna za določanje vrednosti zelo tankega
(3. in 4. debelinska stopnja), še posebno zelo vitkega
drevja. Prav tako daje slabe (močno prenizke)
rezultate pri debelem čokatem drevju.
Da bi se izognili pomanjkljivostim enačbe 4, smo
razvili enačbo 5.

0,044
0,161
0,282
0,398
0,503
0,592
0,664
0,720
0,753

0,696
0,678
0,643
0,585
0,509

0,768
0,763
0,737
0,694
0,624

6

enačba

z

a

r

i
5
0,043
0,164
0,282
0,390
0,486
0,566
0,628
0,668
0,693
n

r

7
0,041
0,154
0,278
0,399
0,513
0,613
0,696
0,763
0,810
0,836

0,843
0,829
0,794
0,739

d
8
0,038
0,141
0,266
0,391
0,514
0.624
0,720
0,798
0,857
0,897
0,916

e

0,913
0,892
0,847

i
9
0,033
0,125
0,243
0,372
0,503
0,624
0,731
0,822
0,894
0,945
0,977

0,988

10
0,021
0,091
0,211
0,341
0,477
0,607
0,726
0,829
0,913
0,978
1,022
1,045

0,977
0,944

1,046
1,025

6:
1
736 ,26 e-o,Jssoso + 1,3614eo,ooJ93sn

Wbp=032+----~~=-----~==~

'

R = 0,738

Wbp

napaka= ± 29,9%

= vrednost bukovine (1 m·) ob cesti

-

povprečje

V preglednici 8 vidimo, da vrednost bukovine
na cesti kuhninira v 13 debelinski stopnji. Do
kulminacije vrednost narašča razmeroma hitro, po
njej pa zelo počasi pada. V primerjavi z enačbo 4
daje enačba 5 previsoke rezultate pri najnižjih
višinah drevja in nekoliko nižje pri višjih drevesih.
0,86281

Wb=031369· 032+
l
'
736,26e -o,Jssow + 1,36143leo.ooJ9J8D ]
( ,
R = 0,790,
napaka 25,2%
e = 2,7182 (osnova naravnega 1ogaritma)

Je nekako vsiljena. Vsiljeno je to, da se vrednost
bukovine pri tanjšem in zelo debelem drevju
asimptotično približuje vrednosti 0,32, to je
vrednosti drv. To je najnižja vrednost, ki jo lahko
ima uporaben les bukve. Izračun vrednosti bukov ine
z enačbo5 je p1ikazan v preglednici 8.
V preglednici 8 je na koncu dodan stolpec
»VSE«. Th so podatki izračuna vrednosti le na
osnovi debeline drevja z enačbo 6.

·H 0 ·32283

(enačba

5)

Vidimo, da so enačbe, s katerimi ocenjujemo
vrednost bukov ine samo na osnovi debeline drevja,
uporabne samo za okoliščine (rastišča, sečišča) iz
katerih izhajajo. Zgoraj smo opisali uporabnost in
v nekem smislu tudi prednost enačbe 4. Tu pa lahko
ugotovimo; da je uporabnost enačbe 5 boljša pri
drobnem in najbolj debelem drevju ter najbolj
vi tkem in tršatem drevju. Enačba 5 daje tudi najbolj
podobne rezultate o vrednosti bukovine, kot jih
dobimo, če te vrednosti računamo neposredno iz
vrednosti debel (vrednost debel delimo s tržno
mero, izračunane po enačbi
V
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= 0,0003174D 2·0256HI.0062 (REBULA 2002).
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Preg lednica 8: Vrednost bukovine ob cesti za vmesne tarife (enačba 5 in 6)
Table S: Beech timber m/ue at forest road calculated by means of intermediate tariffs (Equations Nos. 5 and 6)

-Ic/ m 3
T

Deb.

1

st.

2

a

3

i

r

4

f

11

5

3

0,211

0,230

0,239

0,246

0,255

4

0.267
0,301

0,280
0,308

0,286

0,298

5

0,260
0,290

0,319

6

0,332

0,340

7
8

0,388
0,469

0,363
0,427

0,498

9
10
11

0,553
0,619

0.401
0,483
0,570

0,352
0,414

0,331
0,374

0,513
0,607

12

0,678

l3

0,684

14

0,683

0,704

0,726

15
16

0,679
0,674

0,700

0,723
0,717

0,638
0,679

0,659

0,699
0,705

0,695

0,588
0,659
0,701
0 ,721
0,727

0,440
0,531

6
0,261
0,308
0,340
0,386
0,454
0,547

z

a

r

7
0,273
0,318
0,351
0 ,397
0,469

e

d

8
0,279
0,327
0,361
0,411
0,482

0,818

0,791

0,815

0,773

0,797

0,822

0,841
0,849 .

0,749
0,745

0,773
0,768

0,797

0,822
0,817

0,740

0,763

0,793
0,786

0,811

0,340
0,362
0,404

0,497

0,513
0,618

0,478

0,793
0,844

0,768

0,329

0,347
0,436

0 ,708

0,745

VSE

0,384

0,686

0,793

10
0,295

0,373
0,424
0,599

0,769

0,743
0,750

9
0,285
0 ,335

0,582

0,746
0,767

0,679
0,723

i

0,564
0,665

0 ,645
0,723

Iz obravnave vrednosti bukovine lahko zakljuda njena vrednost z naraščanjem debeline
hitro narašča do kulminacije. Kulminacija vrednosti
bukovine ob cesti nastopa pri debelinah 50 - 70
cm prsnega premera. Pri krajšem drevju , na slabših
rastiščih vrednost bukovine kulminira pJi tanjšemu
drevju- okoli 55 cm prsnega premera. Na najboljših
rastiščih, pri velikih višinah drevja, pa vrednost
kulminira pri prsnih premeJih okoli 65 - 70 cm.
Kulrninacija je dokaj izrazita. Po kulminaciji
vrednost bukovine počasi pada.
Omeniti velja še ugotovitev, da je ocena
vrednosti bukovine ob cesti še najmanj tvegana
oziroma najbolj zanesljiva v primerjavi z oceno
vrednosti debel in deblovine. Ocena vrednosti
bukovine je za okoli 25 - 30% zanesljivejša (ima
za toliko manj .~o povprečno napako regresij ske
krivulje) kot ocena vrednosti debel. Je tudi
zanesljivejša kot ocena vrednosti debeljadi.

Wbd

r

0,626
0,700

čimo,

enačba

i

0,729
0 ,817

0,585
0,702
0,795
0,850

0,867

0,870
0,895

0,875

0,902

0,880

0,847

0,874

0,902

0,877

0,843

0,869

0,836

0,863

0,897
0,890

0,869
0,860

0,874

3.5 Vrednost bukove debeljadi ob cesti
3.5 Value of usable beech timber at forest
road
Za različne potrebe , predvsem pri urejanju in
gojenju gozdov, potrebujemo podatke o debeljadi,
ker so le-ti običajni. Izračunali · smo tudi enačbe za
ugotavljanje vrednosti bukove debeljadi (Wbd) ob
cesti. Uporabnost enačb je podobna kot pri
računanju vrednosti bukovine. Zato navajamo le
enačbo polinomske oblike, ki je podobna enačbi 4
in ima tudi njene prednosti in pomanjkljivosti po
enačbi 7.
Primeijava podatkov v preglednici 7 in 11 kaže
enake zakonitosti. Vrednosti bukove debeljadi ob
cesti so za okoli 12- 13 %(od 11 do 22 %) nižje
kot bukovine.

7:

=-5,15 • I0-

1

-

7,46 •

ta·6 DH 2 + 1,352 •

IQ-' D 0 · 5 - 5,97 • 1Q-4 H 2 - 3,27 • 10 4 D 2 + 1,31• J0·3 D H;

R=0 ,737,
napaka = ±2J, 7 %
Izračun

vrednosti bukove debelj adi ob cesti z
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enačbo

7 je prikazan v preglednici 9.
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Pregledn ica 9: Vrednost bukove debeljadi ob cesti Ic/m3 bruto
Table 9: Value of usable beech timber at forest road

T

Deb.

a

r

i

f
4
0,004
0,127
0,236
0,333
0,412
0,474

1
-0,017
0,107
0,202
0,285
0,340
0,382
0,402

2
-0,004
0,114
0,218
0,299
0,366
0,414
0,443

3
0,000
0.124
0,226
0,318
0,391
0,445
0,482

10

0,405

0,453

11
12
13
14
15
16

0,389
0,353
0,302
0,228
0,140
0,034

0,444
0,419
0,373
0,311
0,231
0,132

0,502
0,502

0,559

0,485
0,449
0,395
0,325
0,235

0,549
0,524
0,481
0,419
0,340

st.

3
4
5
6
7
8
9

n

0,521
0,548

3.6 Pomen prve četrtine debla in njena
uporabnost za napovedovanje
vrednosti debla in vrednosti
bukovine v deblu.
3.6 Significance of the first fourth of the
trunk and its usability for predicting
trunk value and trunk wood value
V prvi četrtini debla (t.j. prva četrtina dolžine debla
od panja proti vrhu ) je v povprečju ohravnavanih
podatkov 48,5 o/o lesa in 62,7 % vrednosti debla.
Prva četrtina debla je tudi dosegljiva. Lahko
izmerimo ali ocenimo njene mere in po zunanjih
znakih na deblu tudi sklepamo o njeni kakovosti.
Zato nastaja vprašanje koliko je prva četrtina
uporabna za napovedovanje vrednosti debla in
vrednosti lesa (bukovine ) v deblu.
Z merami drevesa lahko zelo zanesljivo napovemo kubaturo (tržno mero, V0 _25 ) prve četrtine in
njen delež v lesu debla ( DV 0 _25 ). Enačbi za to
sta:

V0 _25 = 1, 946 • 1o-s D 2·()()6C> H0 ·93 :;9
R = 0,9947,

8)

(enačba

9)

napaka= ±6.43%

DVo.25 = 0,52211
R = 0,1271,

(enačba

Do.o~m H·0.06-IS9

napaka= ±8,59%

Enačbi (8 in 9) kažeta, da je kubatura prve
odvisna od mer drevesa. Ugotovimo

četrtine močno
1 44

j

a

r

5
0,007
0,131
0,243
0,344
0,430
0,502
0,556
0,592
0,613

6
0,008
0,130
0,245
0,350
0,444
0,522
0,585
0,633
0,661

0,614

0,673

0,597
0,565
0,513
0,445

0,668
0,645
0,607
0,546

z

0,008
0,125
0,241
0,350
0,450
0,537
0,608
0,665
0,705
0,727

d i
8
0,007
0,116
0,231
0,341
0,447
0,541
0,621
0,687
0,737
0,771

0,732

0,787

0,720
0,691
0,645

0,786
0,769
0,734

r

7

e

9
0,004
0,102
0,211
0,321
0,432
0,532
0,621
0,696
0,756
0,800
0,828

0,840
0,833
0,811

10
-0,004
0,075
0,181
0,290
0,401
0,506
0,603
0,686
0,756
0,811
0,850
0,872

0,879
0,868

jo lahko s povprečno napako, ki je skoraj za
polovico manjša od napake pri ugotavljanju
kubature (čiste ali bruto) debla. Enačba 9 pa kaže,
da se delež lesa v prvi četrtini le malo spreminja z
merami drevesa. Narašča z večjo debelina in pada
z večjo višino drevesa. Večji je pri tršatem in manjši
pri vi tkem drevju. Spreminja se od 47% pri drobnem
in dolgem drevju do 53 % pri kratkem in debelem
(zelo tršatem) drevju. P1i drobnem in tršatem drevju
je delež prve četrtine v lesu debla 51 %, pri debelem
in visokem drevju pa 49 %.
Drugače

Kaže jo

je z vrednostjo prve

enačba

četrtine

(Wb 0 _25 ).

JO:
(enačba

R = 0,950,

10)

napaka= ±35,9%

Vidimo, da z merami drevesa zelo težko oziroma
nezanesljiva ocenimo vrednost prve četrtine.
Napaka je zelo podobna kot pri oceni vrednosti
celega debla. Še manj zanesljivo lahko ocenimo
vrednost bukovine (vrednost 1m 3 lesa) v prvi
četrtini. Zato niti ne navajamo ustrezne regresijske
enačbe.

Zaradi velikega deleža lesa in vrednosti prve
v deblu pa je vrednost prve četrtine zelo
primerna za napovedovanje vrednosti celega debla.
Če pri oceni vrednosti debla upoštevamo prvo
četrtino (računamo z njo), zmanjšamo povprečno
četrtine
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napako regresije za dve tretjini. To zvezo nam kaže
11:

enačba

w :::: 5,9 ·1 o-2 w~;;7JDO,S4667HO,J513
R = 0.995,

(enačba

Il)

napaka=± 9,78%

Enačba 11 nam kaže, da ob poznani vrednosti
prve četrtine debla, z merami drevesa lahko zelo
zanesljivo napovemo vrednost celega drevesa.
Vrednost prve četrtine debla pa lahko dovolj
natančno ocenimo pri obravnavi (n. pr. pli odkazilu)
drevesa v gozdu.

4

POVZETEK IN ZAKLJUČKI

4

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Kljub zelo tesni korelaciji je napoved vrednosti
posameznega drevesa z njegovimi merami precej
tvegana. DovoJj natančna in uporabna pa je ocena
vrednosti za več dreves, kot jo uporabljamo pri
oceni vrednosti odkazanega drevja ali vrednosti
sestoja.
3. Povprečno vrednost lm' sortimentov iz debla
(vrednost bukovine) kažejo enačbe:
Wb=4,58 • 10- 1 -6,08 • 1Q·gD 2 H~+ 1,307 • 10· 1 D05
- 7,82 • to- 4 H2 - 3,41 • w-~ D 1 + 1,372 • 10· 3 D H;
ter
Wb- o3136d o 32 +
1

-

Z analizo 1.971 dreves z lesno maso 4.730 m·1 iz
12 rastiščnih enot v 5 gozdnogospodarskih
območjih južne in zahodne Slovenije smo raziskovali vrednost bukovih debel in vrednost lesa
(bukovine) v deblu. Pri določanju vrednosti srno
upoštevali debelinske faktmje. Vrednost debel in
bukov ine srno izražali z indeksi cen, ki je razmerje
med ceno sortimenta in povprečno ceno hlodov l.
kakovostnega razreda. Obravnavali smo vrednosti
lesa ob cesti v gozdu. Raziskava je omogočila
naslednje najpomembnejše ugotovitve in sklepe:
l. Najresnejša je korelacija med kubaturo in
vrednostjo debla, nekoliko manjša je z debelina in
višino drevja. Korelacije med vrednostjo bukovine
in bukove debeljadi ter merami drevesa so nekoliko
nižje od korelacij z vrednostjo debla. Tudi pri
vrednosti bukov ine in bukove debelj adi so
najtesnejše korelacije s kubaturo debla in nekoliko
nižje z debeline in višino drevesa.
2. Vrednost debel zelo variira in to zaradi
kakovosti lesa v deblu. Zaradi različne kakovosti
lesa v deblih se vrednost enako velikih debel giblje
v razmerjih do 1:7. Najnižja razmerja so pri
drobnem drevju in naraščajo z debeline drevesa.
Izravnane vrednosti debel zelo hitro naraščajo z
debehno in višino drevja. Naraščajo s kubom
prsnega premera in so premosorazmerne z višino
drevesa. Vrednost debla glede na višino in de belino
drevesa podaja enačba:
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kjer pomeni:
= vrednost 1 m·1 bukovine ob cesti v indeksih cen
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D
=prsni premer v cm
H
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e
= osnova naravnega logaritma

Vrednost hitro narašča z debeline in višino
drevesa. Pri prsnih premerih 50 - 70 cm doseže
najvišjo vrednost, kulrninacijo. Kulminacija je
dokaj izrazita. Po kulminaciji vrednost bukovine
počasi pada. Debelina drevesa, pri kate1i kulminira
vrednost bukovine, je odvisna od višine drevesa.
Pri nižjem drevju je kulminacij a pri tanjšemu
drevju, okoli 50 cm prsnega premera, pri najvišjem
drevju pa pri prsnih premerih okoli 70 cm . Kljub
temu, da je korelacija p1i vrednosti bukovine manj
tesna kot pri vrednosti debel, je zanesljivost
napovedi vrednosti bukovine večja kar za tretjino.
4 . Vrednost bukove deblovine se giblje zelo
podobno kot vrednost bukovine. Hitro narašča z
večanjem debeline in višine drevesa, tako kot
bukovine. Tudi zakonitosti o mestu kulminacije
vrednosti deblovine in poteku vrednosti pred in po
kulminaciji so zelo podobne kot pri vrednosti
bukov ine.
5. Prva četrtina debla(= deblo do 0,25 dolžine
debla) vsebuje okoli 48 % lesa vsega debla. Njen
delež v vsem lesu debla zaradi različnih dimenzij
drevesa niha v ozkih okvirjih od 47 do 53 %.
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W =vrednost debel ob cesti v indeksih cen; D =prsni premer drevesa v cm; H =višina drevesa v m
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Najnižji delež j~ pri vitkem, največji pa pri tršatem
drevju. Volumen prve četrtine in njen delež v deblu
izračunamo z merami drevesa zelo natančno.
Drugače je z vrednostjo prve četrtine. Zanesljivost
izračuna vrednosti prve četrtine debla samo z
merami drevesa, je celo manjša kot zanesljivost
izračuna vrednosti celega debla. V povprečju je v
prvi četrtini debla 63 % njegove vrednosti. Delež
vrednosti prve četrtine se zelo spreminja z merami
drevesa. Giblje se od 50% pri zelo vitkem drobnem
drevju, do 75 %pri tršatem debelem drevju. Vsa ta
variabilnost je posledica zelo spremenljive
kakovosti lesa v prvi četrtini.
Kakovost lesa v prvi četrtini debla lahko
zadovoljivo natančno ocenimo z zunanjim izgledom
debla. S to oceno in merami drevesa lahko dovolj
zanesljivo ocenimo vrednost prve četrtine debla.
Oceno vrednosti celega debla z upoštevanjem
vrednosti prve četrtine debla nam omogoča enačba:
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kjer pomeni:
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= vrednost celotnega debla v indeksih cen,
= vrednost prve četrtine debla v indeksih cen,
= prsni premer debla v cm
= višina debla v m

Ta ocena je dovolj zanesljiva tudi za oceno
vrednosti malega števila debel v praksi. Zato je
vrednost prve četrtine debla najboljši kazalec
vrednosti celega debla in drevesa. Z ocenjevanjem
kakovosti prve četrtine drevesa (pri analizah ali pa
pri odkazilu) lahko zelo zanesljivo ocenimo
vrednost bukovega lesa v sestoju oziroma posekanega lesa. Izračun vrednosti lesa ob cesti ali na
panju pred sečnjo bi bil veliko natančnejši, če bi
pri odkazilu ocenjevali kakovost odkazanih dreves
v prvi četrtini debla ali vsaj kakovost prvega
sortimen ta.
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Kulturna vpetost gozdarstva
Marjeta CEVC*
Izvleček:

Raz!skovalna nal_~~a 'V s~e~i raziskova!ija kulture gozda' je bila eden od poskusov proučevanja gozdarstva s kulturnodruzben~ga gl:dtsca. Iz_haJa ~z predp?st_a~ke, da gre pri gospodarjenju z gozdom za celovito uravnavanje odnosov med
gozd~m m druzbo, zato Je stnise~no zaJe~! m up~števati večplastnost teh odnosov. Spoznavanje sprememb na teh področjih je
temelJ, n~. kate~e~ se lahko ~otlmo raztskovanJa sodobnih kulturno-družbenih vidikov gozda in gozdarstva, saj nakazuje
spremenlJIVost !deJ, predstav m pomenov.
Ključ~e ~esede: ~ultura gozda, odnos gozd ~ dr~žba, družbeno kulturni vidiki gozdarstva, interdisciplinarno raziskovanje,
odnosJ z Javnostml, varstvo narave, narodna tdentJteta, nega kulturne krajine

1

UVOD

Izzivi gozdarstvu v sodobni družbi so vedno večji,
zato je pridobivanje raznovrstnega znanja ključnega
pomena za uspešnost. Že tradicionalno prisotna
multidisciplinarnost gozdarske stroke je postavljena
pred nove izzive. Raziskovalna naloga 'V smeri
raziskovanja kulture gozda' je začetni poskus
proučevanja gozdarstva s kulturno-družbenega
gledišča. Naloga je nastala v okviru raziskave
'Kultura gozda med Veliko Britanijo in Slovenijo'
pri Inštitutu za ekologijo, katere nosilec je bil dr.
Andrej Lukšič, financiralo pa jo je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike
Slovenije, ter v času podiplomskega študija (MA
Okolje, kultura in družba) na Univerzi v Lancastru,
Velika Britanija (2000). Izhaja iz predpostavke, da
gre pri gospodarjenju z gozdom za celovito
uravnavanje odnosov med gozdom in družbo, zato
je smiselno zajeti in upoštevati večplastnost teh
odnosov.

2

METODA

Začetna

opredelitev raziskovalnega polja je
zahtevala širši premislek in opredelitev. V nalogi
je zgodovinsko ozadje in pregled razvoja idej o
naravi razdeljen na dva dela - na predmoderno in
moderno obdobje, dodan paje bil še pregled razvoja
gozdarstva od novega veka dalje. Spoznavanje
sprememb na teh področjih je temelj, na katerem
se lahko lotimo raziskovanja sodobnih kulturnodružbenih vidikov gozda in gozdarstva, saj nakazuje
spremenljivost idej, predstav, reprezentacij in
pomenov.
Pomen gozda v sodobnem kontekstu je zelo
široko področje, ki se ga ne da obdelati v enem
GozdV 61 (2003) 3

zamahu. Zato smo v nalogi izvedli začetni korak s
problernatizacijo gozdarstva, ki je zajela najširši
vidik sodobnih odnosov med gozdom in družbo.
Naslednji korak je bil začetna opredelitev kulture
gozda, ki se ukvarja s študijem pomenov in vrednot
gozda.
Specifikacijo odnosa do gozda je bilo glede na
obseg in pionirsko naravo naloge mogoče zastaviti
samo s teoretičnimi nastavki, saj je dejansko
potrebna poglobljena in obsežna študija s specifičnimi raziskovalnimi metodami. Uspeli smo
ugotoviti, da dosedanje metode odkrivanja odnosa
do gozda ne zadoščajo; potrebno bi bilo uporabiti
tudi kvalitativne družboslovne metode, kar bi bila
v novost v slovenskem gozdarstvu.
Primerjava med Veliko Britanijo in Slovenijo je
bila v našem raziskovanju, ki ima naravo odpiranja
novega, možna predvsem na teoretičnem izhodiščnem nivoju oz. na nivoju analize pristopa k
tovrstni problematiki. V ta namen smo analizirali
dva primera raziskovanja odnosa do narave oz.
gozda v Veliki Britaniji - 'The Greenwich Open
Space Project' (BURGESS, LIMB, HARRISON
1988) ter 'Woodland Sensibilities. Recreational
Uses of Woods and Forests in Contemporary
Britain' (MACNAGHTEN et al. 1998). Neposredna
kmistnost primerjave med izsledki jn načini dela v
polju gozdarstva pa je vidna še v sklopu naloge pod
naslovom preseganje dualizma, še posebej raziskava
o družbeni konstrukciji starodavnih gozdov
('ancient woodlands') med gozdarji v Veliki
Britaniji (GERBER 1997). Kot sklepni del smo
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opredelili nekaj perspektiv, kako bi lahko raziskovanje kulture gozda, kot je predlagano v tej nalogi,
prispevalo k razvoju gozdarstva in drugih strokovnih področij, kjer so gozdmji prisotni. Ta del je
verjetno tudi najbolj zanimiv za širšo strokovno
javnost, zato ga pozneje v nadaljevanju predstavljamo podrobneje.

gozda. Kulturni vidiki gozda so pomeni, vrednote,
simbolika, kolektivni spomini in različne predstave,
ki so jih ljudje skozi čas razvili v odnosu do gozda
(INGOLD 1993, RIVAL 1998, SCHAMA 1996,
HARRISON 1992).

4
3

NAMEN NALOGE

Namen naloge je bil pokazati, da gozdovi in
gozdarstvo ne sodijo zgolj v domena naravoslovja,
ekonomije ali politike, pač pa so precej bolj
povezani s kulturo- družbenim življenjem, kot je
to trenutno splošno priznano . Glavni razlog je v
tem, da obstaja razlika med realnostjo, kot jo
izkušamo v vsakdanu, ter teorijo - to je kategorijami in idejami o naravi in družbi. Moderna
razdelitev med naravo in kulturo, ki izhaja iz
evropske misli 17. stoletja, je pozneje sprožila
pretirano izkoriščanje naravnih virov, kar so od
60. let 20. stoletja dalje okoljevarstveniki zelo
kritizirali . Prav okoljski problemi so tako
spodbudili mnogo ljudi, da so začeli iskati nove
pristope (ha bi tus, bi vanje, družbena konstrukcija
narave. eko-socialni kompleks in doživljanje), ki
bi uspeli preseči dualizem, razdeljenost med
kulturo in naravo, ki izvira iz moderne misli (npr.
BOURDIEU 1992, INGOLD 1993, LINKENBACH 1998, TSOUVALIS-GERBER 1998,
HAlLA 1998, RAMOVŠ 1990).
Gozdarstvo je v tem smislu posebej zanimivo
področje. Gozdovi so naravno okolje, naravni vir
in del krajine, v kateri živimo. V nekaterih deželah
so gozdovi predvsem oblika naravnega sveta, spet
v drugih deželah so gozdovi predvsem simboli, ki
predstavljajo ostali del narave. Pomembno je, na
kakšen način se z gozdovi gospodari, ker način
gospodarjenja nima le ekoloških posledic, pač pa
razkriva tudi odnos, ki ga imajo ljudje do narave.
Povedano z drugimi besedami - gozdarstvo kot
dejavnost je kulturno vpeta v družbo.
Podrobnejši pogled na trajnostno in mnogonamensko gozdarstvo po pričakovanju razlaiva, da
je še vedno pod močnim vplivom razdelitve naravakultura, ki se kaže v obliki naravoslovnih znanosti
na eni ter družboslovja na drugi strani. Čeprav
mnogonamensko gozdarstvo priznava različne
koristi gozdov za družbo, je še pomanjkljivo, ker
ne vključuje v zadostni meri tudi kulturnih vidikov
148

PREGLED IZSLEDKOV IN NOVE
PERSPEKTIVE

4.1 Izsledki
Razvoj gozdarstva je potrebno razumeti v družbenem in zgodovinskem kontekstu. Pojav znanstvenega gozdarstva je vezan na začetek novega
veka oz. moderne dobe. ki pomeni za stroko prelom
z dotedanjo celostno rabo gozda in usmeritvijo na
gospodarjenje z gozdom kot lesnim virom. Z
razvojem je sodobno mnogonamenskego gozdarstvo to redukcijo v precejšnji meri že preseglo,
vendar še vedno ne zajema vseh vidikov odnosa
med gozdom in družbo.
Pojav gozdarstva kot znanstveno podprte stroke
pomeni tudi prevzemanje dediščine moderne dobe,
kar pomeni razdelitev med kulturo in naravo oz.
med družboslovjem in naravoslovjem. Gozd
oblikuje prostor, krajino v kateri živimo in naše
bivanje, zato je umestitev gozda le v naravoslovno
ali ekonomsko - tehnološko domeno umetno.
Celoviti pristop do gozda, ki pokriva vse bistvene
vidike odnosa med družbo in gozdom, mora
upoštevati tudi kulturno-družbene vidike, ki so
jasneje stopili v ospredje tudi zaradi okoljske krize.
Odnos do narave oz. gozda je posredovan s
kulturo določene družbe (lahko tudi družbenih
skupin), odvisen je od idej o naravi in družbi. Ideje
in predstave (reprezentacije) o naravi in družbi pa
se spreminjajo, zato je pomembno njihovo
poznavanje.
Obrat vstran od togega dualizma narava.- kultura
je obrat k načelu kulturne vpetosti. Središče
družbeno-kulturne analize odzivov na naravo in
sodelovanja z njo je vsakdanje življenje. Vsakdanje
življenje je nedelj ena stvarnost -ločitev med telesom
in mišljenjem, naravo in kulturo v realnem oz .
vsakdanjem življenju je umetna. Tako definicija
kulture gozda kot kulture, kije celotni način življenja
in ki izvira iz bivanja ljudi v gozdu oz. blizu gozda,
pomeni osnovo za preseganje modernega dualizma.
Glavni interes proučevanja kulture gozda so
odnosi med gozdom in ljudmi, ki nastajajo skozi
GozdV 61 (2003) 3

bivanje v ali blizu gozda. Predvsem se zanima za
pomene, reprezentacije in vrednote, ki so utelešene
v družbenih praksah (z drugemi besedami,
poudarek je najprej na tem, kaj kdo dela).
Raziskovanje mora upoštevati specifičnosti
odnosov, ki se izražajo v regionalnih in družbenih
razlikah, vpetih v vsakdanje življenje.
Namen raziskovanja kulture gozda je priti do več
znanja o odnosu med ljudmi in gozdom v sodobni
družbi, bistvene ugotovitve pa bi nato vgradili v
sodobno misel in prakso trajnostnega in mnogonamenskega gozdarstva.
Raziskovalno metodologijo v pretežni meri
sestavljajo kvalitativne družboslovne metode, ki so
bolj občutljive za vrednote in občutja ljudi, so
fleksibilne in občutljive za družbeni kontekst, v
katerem so podatki pridobljeni (MASON 1996).
Tovrstno raziskovanje zahteva interdisciplinarnost
tima ter induktivno izpeljane teorije (teorije so
izpeljane iz podatkov, ki so sistematično zbrani in
analizirani skozi raziskovalni proces) (MAXWELL
1999).

4.2 Nove perspektive
Trajnostno in mnogonamensko gozdarstvo, ki bi
vključevalo večjo občutljivost za vrednote,
dojemanje, pomene in občutja, ki jih imajo ljudje v
zvezi z gozdom, bi lahko razširilo področje svojega
dela in moderniziralo značaj poklica. Gozdmji v
Sloveniji se že od samih začetkov stroke ukvarjajo
tudi z naravovarstvom; dandanes Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire izvaja
magistrski študij vm·stva naravne dediščine. Na
drugi strani so gozdarji vključeni v krajevne
razvojne projekte kot so npr. študijski krožki, del
pobude za vseživljenjsko učenje. Zavod za gozdove
Slovenije izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
kjer vsako leto po ocenah sodeluje 30.000 mladih
ljudi. To je le nekaj primerov različnih praks, ki so
že odgovor na spreminjajoče se družbo. Še bolj
usmerjeno in sistematično delo, ki bi bilo podprto
z raziskovanjem kulture gozda, bi lahko izboljšalo
kakovost stmitev, ki jih nudijo.
4.2.1 Odnos gozd - družba
Proučevanje kulture gozda bi omogočilo poznavanje in razumevanje specifičnega in raznolikega
odnosa do gozda, ki odraža različne regionalne,
družbene, spolne, stm·ostne ali druge značilnosti.
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Poznavanje tega področja postaja vedno bolj
pomembno področje sodobnega gozdarstva.
Tovrstno znanje je pomembno za razvoj mnogonamenskega gozdarstva, namreč teorije in prakse
vlog in funkcij gozda. Največ kmisti bi imel Zavod
za gozdove, ker je ena od njihovih osnovnih nalog
svetovanje lastnikom gozdov, zagotavljanje
popularizacije gozdov in informiranje javnosti o
pomembnosti gozdov. Po zadnjih podatkih je okoli
300.000 lastnikov gozdov v Sloveniji. Pogosto se
zastavlja vprašanje, kaj je tako privlačnega pri
lastništvu gozda, da ljudje obdržijo celo najmanjše
parcele. Menimo, da bi tovrstna vprašanja lahko
osvetlili z raziskavo pomenov in vrednot gozda, ki
bi v zameno lahko koristila tudi gozdarjem kot
strokovnim svetovalcem pri gospodarjenju z
gozdom. Z vidika gospodarjenja z gozdom veliko
število lastnikov gozda z majhno površino parcel
predstavlja resno oviro pri strokovnem delu v
zasebnih gozdovih ter pri optimalni izrabi lesa in
potenciala gozda. Zdi pa se tudi, da tako velik delež
slovenske populacije, ki ima kakršnokoli lastništvo
gozda (15 % če vključimo še družine, lahko ta
delež naraste nad polovico), predstavlja tudi velik
potencial za določeno navezavo na in odnos do
gozda (narave). Še posebej je tovrstni potencial
pomemben v sodobni družbi, kije veliko prispevala
k okoljskim spremembam in degradaciji naravnega
okolja. Naslednje vprašanje v tej navezi je pravica
do prostega dostopa v gozd ne glede na lastništvo.
V tržni ekonomiji in demokratični družbi se lahko
v prihodnje zgodi, da bo prost dostop postal sporna
zadeva med zasebnim in javnim interesom.
Pogajanje o ohranitvi pravice ali o določeni
odškodnini za lastnike bi lahko bilo lažje in
uspešnejše, če bi obstajali podatki o pomenih in
družbeno kulturnih vrednotah, kijih prostodostopni
gozdovi ljudem omogočajo.
4.2.2 Narodna identiteta
Študij kulture gozda lahko doprinese svoj delež k
študiju in razvoju narodne identitete. Menimo, da
gozdovi še niso bili deležni zadostne pozornosti kot
nosilci narodne identitete. Gore, še posebej Triglav,
so p1iznane za narodni simbol. Njihova vloga je
vloga narodnega združevanja, še posebej v relativno
sodobni zgodovini. Gozdovi na drugi strani so bolj
nejasen, celo sporen značaj. So prevladujoča oblika
krajine (7 5% Slovenije je gozdnate), torej je gozdna
ali gozdnata krajina tista, v kateri so Slovenci bivali
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in razvijali svojo kulturo in navsezadnje tudi
nacionalno državo . Gozdovi so spremljevalci
Slovencev in njihovega življenja vse od njihovega
p1ihoda v 7. stoletju. Skozi čas so se različne rabe,
navade in prakse ter tudi različne ideje o naravi in
družbi (ali svetu) vgradile v gozdnato krajino ter v
gozd sam. Vsekakor različne rabe ali prakse niso
vedno skladne. Mogoče je težje enoznačno razumeti
pomen gozdov tudi zato, ker predstavljajo prostor,
ki je po Lefebvreu (1991) hkrati obvladan ('dominated') in prisvajan ('appropriated') . Obvladanje
se izraža skozi upravljanje gozda kot vira uporabne
vrednosti ter v njegovem uničevanju. V primeru
trajnostnega ali ekosistemskega gozdarstva je
uničevanje (proizvodnja lesa, pa tudi druge uporabe
kot npr. nabiranje gob) skrbno nadzorovano in
zmanjšano na minimum, vendar neobhodno
prisotno. Prisvajanje gozdov pa se izvaja z njihovo
'uporabo' v obliki rekreacije, estetske, turistične ali
še katere druge vloge gozda. Gozd tako postaja
konfliktni prostor med obvladovanjem in prisvajanjem.
Medtem ko torej gore igrajo vlogo združevanja,
gozdovi z različnimi, tudi spornimi pomeni, ki so
lahko sad zgodovinskega, predvsem pa družbenega
dogajanja na naših tleh , predstavljajo prizorišče za
nacionalnopreudatjanje ('deliberation') o narodnih
vrednotah, njihovih pomembnostih in o pričakovanjih. S tem pa gozdovi na posreden način
p1ispevajo k razčiščevanju narodne identitete- kdo
smo, kaj hočemo, kaj je za nas pomembno in
vredno.
4.2.3 'Gozd" in sodobno gozdarstvo
Proučevanje kulture gozda lahko vzpodbudi
diferenciacije javnosti, s katerimi se Zavod za
gozdove Slovenije ukvarja. Diferenciacija in
specifikacija ciljnih javnosti bi lahko med drugim
temeljila na ugotovitvah o specifičnem in raznolikem odnosu med gozdom in ljudmi.
Družbeno-kulturni pristop h gozdarstvu vključuje tudi področje pridobivanja znanja. Svetovalna
vloga ZGS ni odvisna le od strokovnosti glede
gozda in gospodarjenja z gozdom (ki je v resnici
bistveno), pač pa vključuje tudi znanja in veščine
komuniciranja. Menim, da bi bilo koristno boljše

1
Zapis 'gozd' označuje koncept, kategorijo za razliko od
zapisa gozd, ki označuje fizično stvarnost.
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poznavanje dojemanja gozda in predstav oz.
reprezentacij gozda. Pri opravljanje svetovalne
vloge naj bi se gozdarski strokovnjaki v osnovnih
potezah zavedali kulturne vpetosti znanja in
predstav o gozdu, ki jih imajo lastniki gozdov. Zato
bi bile raziskave o laičnem in strokovnem znanju v
gozdarstvu lahko obetavno področje raziskovanja,
ki bi pomembno prispevalo k uspešnejšemu in manj
spornemu sodelovanju med javno službo in lastniki
gozdov. Pri tem je smiselno upoštevati še polpretekli kontekst demokratičnih sprememb in
konotacije, ki so bile pri pisane gozdarstvu v
prejšnjem družbeno-političnem sistemu. Te so bile
še posebej prisotne med velikim številom zasebnih
lastnikov gozdov.
Proučevanje kulture gozda pomeni potencial za
bolj natančno opredeljene družbene vplive na
gozdnogospodarske načrte, ki vsebujejo cilje, ki
izhajajo iz potreb družbe. Možnosti so tudi v
prostorskem načrtovanju, saj bi lahko vedenje o
vrednotah, pomenih in občutjih ljudi do gozda, še
posebej v urbanem prostoru, pomenilo dodaten vir
argumentov za ohranitev gozdnih površin.
4·2·4 Varovanje narave
Harrison ( 1993) je opravila raziskavo o različnih
pomenih varstva narave med strokovnjaki in laiki.
Ugotovila je, da >>SO dejstva, vrednote in osebne
izkušnje tesno povezana, tako da so narava in njeno
varovanje socialni in kulturni konstrukti in ne le
domena naravoslovne znanosti« (ibid.) Botkin
(1997) ter drugi avtorji (BOWLER 1992,
WORSTER 1994, TOOGOOD 1997) trdijo, da
različne predstave o naravi, še posebej v 20. stoletju,
določajo različne pristope h gospodarjenju. Botkin
(1997) pravi, da mehanistični pogled predpostavlja
preproste in takojšnje odgovore na klasična
vprašanja o odnosu med ljudmi in naravo, ker je
nedotaknjena narava konstantna. V novi perspektivi
(kjer je konstantna sprememba), pa narava ne
priskrbi preprostih odgovorov. »Ljudje so se
prisiljeni odločiti, kakšno okolje želijo, pri čemer
je lahko 'zaželjeno' okolje tisto, ki so ga ljudje
spremenili vsaj v določeni bližnji časovni preteklosti« (BOTKIN 1997). Kultura igra pomembno
vlogo v varstvu narave, kjer so sodelovanje javnosti
in njihove vrednote vedno bolj upoštevane. Narava
ni samo domena strokovnjakov in zaposlenih upravljalcev, pač pa odgovornost in pravica vseh.
GozdV 61 {2003) 3

4.2.5 Nega kulturne krajine
Anka (1999) piše, da je ukvarjanje z okoljem na
ravni krajine relativno novo, zato še vedno ni
mednarodno harmoniziranega pristopa k opisovanju, klasifikaciji in vrednotenju kulturnih
krajin. V nadaljevanju ugotavlja, da so metode, ki
so jih geografi, načrtovalci in politiki (policymakers) uporabljali za krajinsko vrednotenje,
večinoma upoštevale vizualne kvalitete in preference ljudi, kar pa gotovo ni edini krajinski vidik.
Pristop kulture gozda je aktivni pristop, ki zagovarja
tezo, da ljudje vzpostavljajo odnos s krajino skozi
bivanje, ki je sestavljeno iz dejavnosti, nalog in
družbene prakse. Kultura gozda torej poudarja, da
je odnos do narave utelešen, da zajema vse čute, ne
le ogledovanja ter posledično le vizualnih komponent krajine. Raziskovanje kulture gozda ima torej
potencial, da prispeva k integrativni krajinski
ocenjevalni metodologiji.
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"Ni vse zlato, kar se sveti"- Ob izidu vegetacijske karte gozdnih
združb Slovenije v merilu 1 : 400.000, ZRC SAZU (Biološki inštitut
Jovana Hadžija), 2002
V Gozdarskem vestniku (P. KOŠIR 2002, s. 415),
štirinajstdnevni znanstveni prilogi časnika Delo
(MARINČEK, L. et al. 2002) in Proteusu (BABIJ
2002, s. 135) smo dobili reklamna obvestila, da je
izšla tiskana vegetacijska karta gozdnih združb
Slovenije v merilu 1 : 400.000 (avtorji priredbe
A. Čarni 1L. Marinček 1A. Seliškar 1M. Zupančič,
2002, izdelana na osnovi vegetacijske karte v
merilu 1 : 250.000 (A. Seliškar et aL-Biološki
inštitut ZRC SAZU) s Komentarjem k vegetacijski
karti gozdnih združb Slovenije v merilu l : 400.000
(MARINČEK 1 ČARNI, 2002; digitalizacija,
generalizacija in kartografska obdelavaM. Jarnjak,
Založba ZRC).
Zadnja dva zgoraj omenjena avtorja, M.
Zupančič in A. Seliškar (po njihovem ustnem
sporočilu), pri priredbi tiskane karte nista sodelovala. Ob soavtorstvu A. Čarnija pa se ob dejstvu,
da se ta doslej ni ukvarjal z gozdno vegetacijo, saj
nima niti enega samostojnega dela s tega področja,
porajajo določeni pomisleki. Vegetacijska rokopisna karta v merilu 1: 50 .000, osnova kart v
manjšem meiilu, ni delo posameznikov ali peščice
ljudi, temveč skupinsko delo več generac~j za to
usposobljenih slovenskih fitocenologov. Na začetku
prizadevanj za objavo take karte pa si je hotela
avtorstvo prisvojiti le peščica fitocenologov in kar
nekaj časa je preteklo, da so med avtorje rokopisne
karte vključili še druge. Žal tudi tokrat ne vseh;
med avtorji ni N. Otaševiča, ki je samostojno
rekartiral del dolenjskih gozdov.
Avtorstvo je postalo še bolj zapleteno, ko smo
šele iz obvestila L. Marinčka in sodelavcev
(MARINČEK et al. 2002) izvedeli, to je po tisku
karte, da so pri obravnavani vegetacij ski karti
uporabili tudi gradivo vegetacijske karte v merilu
1: 100.000, ki jo je izdelal nekdanji Biro za
gozdarsko načrtovanje v Ljubljani leta 1974 (ta
je bila v letu 2002 tudi digitalizirana). To sta v
tiskani vegetacijski karti in komentarju k njej
zamolčala.

S tem pa se je število avtmjev še povečalo, saj
so pri njeni izdelavi sodelovali poleg glavnega
avtorja dr. Živka Koširja še drugi fitocenologi in
pedo1ogi: M. Zorn, J. Kalan, L. Marinček, I. Smole,
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A. Čampa, M. Šolar, B. Anka, D. Robič , V. Toman,
L. Žgajnar, A. Kozina, N . Torelli in avtor tega
prispevka. Prirejevalca karte in pisca komentarja
(MARINČEK et al. 2002) večino omenjenih
avtorjev, nekdanjih delavcev Biroja za gozdarsko
načrtovanje, ne omenjata niti na prirejeni tiskani
karti niti v komentarju k njej.
Ne bom se ukvarjal s problemi avtorstva. Ta je v
domeni strokovnjakov s področja avtorskega prava.
Lotil se bom pomembnejše teme. členitvc.
opredelitve in prostorskega prikaza vegetacijskih
enot ter vzporedno tudi komentarja k njim.
Ker sem sodeloval pri izdelavi osnovne rokopisne vegetacijske karte v merilu 1 : 50.000 in do
leta 1990 tudi pri njenem delnem ponovnem
kartiranju , se tako kot nekateri drugi kolegi na
Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU
zavedam njenih dob1ih in slabih lastnosti .
Po naši osamosvojitvi so viri za posodobitev
karte (ponovno kartiranje) bolj ali manj usahnili .
Na delovnih sestankih Biološkega inštituta je na te
slabosti večkrat opozarjal akademik dr. Mitja
Zupančič, vendar zaman. Ob tem je zanimivo, da
sta prav prirejevalca vegetacijske karte in hkrati
pisca komentarja k njej, najbolj nasprotovala
ponovnem kartiranju gozdne vegetacije. Ta svoja
gledanja sta nekoliko spremenila šele v zadnjem
času. Žal prepozno. Rokopisna karta v merilu
1 : 50.000 in iz nje izveden karta v merilu
1 : 250.000 sta ostali zastareli.
Kartografske vegetacijske enote rokopisne in
prirejene karte v merilu 1 : 250.000 sta tako
prirejevalca vegetacijske karte brez večje kritične
presoje marsikje prenesla tudi na tiskano karto v
merilu 1 : 400.000.
Razumljivo je, da s karto v merilu l : 400.000
ne moremo dobiti podrobne podobe gozdne
vegetacije Slovenije. Pričakujemo pa, da bo v njej
v bistvenih potezah (na temelju enotnih kriterijev)
prikazana resnična zaok.rožena podoba razširjenosti
conalne, aconalne in druge pomembne gozdne
vegetacije Slovenjje ter s tem zaokrožena ekološka
podoba njenih gozdnih rastišč.
Pri kritični presoji tiskane karte se bom osredotočil na kartirane vegetacijske enote z različnih
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območij

Slovenije; to je na kočevsko-ribniškem
na Gorjancih, v Beli krajini, Suhi
krajini, delu Štajerske in Prekmurju. ki jih dobro
poznam.
območju,
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KOČEVSKO-RIBNIŠKO
OBMOČJE

Z izjemo nekdanjih zaprtih območij Kočevske, so
skoraj vse gozdove kočevsko-ribniškega območja
podrobno fitocenološko kartirali v merilu l : 10.000
po posamičnih gozdnogospodarskih enotah.
Izvajalca teh del sta bila Biološki inštitut Jovana
Hadžija SAZU (1963 do 199[) in deloma Biro za
gozdarsko načrtovanje Ljubljana (1966 do 1973).
Na osnovi vegetacijskih kart prvo omenjenega
inštituta je bila v pretežni meri izdelana tudi že
omenjena rokopisna vegetacijska karta v merilu
1 : 50.000.
Vse gozdnogospodarske enote pa niso bile
zadovoljivo vegetacijsko kartirane. Še posebej to
velja za GE Kolpska dolina (MARINČEK et al.
1986), na kar sem opozarjal v člankih o flori in
vegetaciji Kočevske (ACCETTO 1999,2000, 2001).
Teh pripomb pa prirejevalca obravnavane karte nista
upoštevala.
Zato je v dolini zgornje Kolpe na tiskani karti
( 1 : 400.000) v strnjenem dolgem ozkem pasu
prikazana vegetacijska enota 38 Querco-Ostryetum
carpinifoliae), ki pa je v resnici tu ni. Ta kartografska enota seže celo v območje Belice, kjer so
razširjena visokogorska bukovja RhododendroFagetum s. lat. in črna borovja Carici sempervirentis-Pinetum nigrae. Za to na jugu Slovenije
kartirano vegetacijsko enoto pa na 56. strani
komentarja omenjata, da je ekstraconalno razširjena
v osrednjem delu Slovenije. Fitocenoze asociacij
Arunco-Fagetwn (enota 20) in Hacquetio-Fagetwn
(enota 16), ki se pojavljajo v dolini zgornje Kolpe,
niso kartirane.
Znotraj kartirane obsežne površine jelovih
bukov ij (enota 23) v zahodnem višjem delu
Kočevske sta prikazani le dve manjši ločeni
vegetacijski enoti št 50 Neckero-Abietetum, večjih
površin visokogorskih Ranunculo platanifoliiFagetum s. lat. in javorovih bukovij Stellario
montanae-Fagetum s. lat. v okolici Goteniškega
Snežnika pa na karti ni.
K jelovim bukovjem v ribniškem območju sta
priključila tudi gozdove Bukov ice, kij ih grade čista
GozdV 61 (2003) 3
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bukovja in drugotna jelovja. Jelka, ki se pojavlja
ponekod na spodnjem delu njenih pobočij, je imela
tu pionirsko vlogo pri zaraščanju nekdanjih
pašnikov (ACCETTO 1967). Deloma sta k jelovim
bukovjem in k vegetacijski enoti Lamio orvalaeFagetum (enota 19) vključila tudi strnjene površine
čistih bukovij na strmih severnih pobočjih Velike
gore in v okolici Sodražice, kjer so v resnici
razši1jena aconalna bukovja z navadnim kresničevjem Arunco-Fagetum (glej vegetacijsko karto
1 : 10.000 - Čampa (1966) in karto Biroja za
gozdarsko načrtovanje v merilu 1 : 100.000). Teh
aconalnih bukovij tudi ni na karti v jugovzhodnem
območju Kočevskega Roga, v zahodnem območju
Kočevske pa pod Boričem, Krempo in nad
Gotenica.
Pri kartiranih jelovih-bukovjih OmphalodoFagetum med Sodražica, Žlebičem in Ortnekom
pa gre pretežno za jelovja.
V območju Kočevske, kjer so na večji površini
razširjeni permski peščenjaki, je km·tirana vegetacijska enota Castaneo sativae-Fagetum (enota
33), dejansko pa tod prevladujejo fitocenoze
asociacije Blechno-Fagetwn. Enako tudi v območju
med Kačjim potokom in Svetlim potokom.
Ob vznožju Stojne med Kočevjem in Slovensko
vasjo je v obliki zelo dolgega ozkega pasu kartirano
~>drugotno smrečje« Rhamno fallici-Piceetum
(enota 58). Značilna (diagnostična) kombinacija
rastlinskih vrst, ki jo za to vegetacijsko enoto
navajata prirejevalca karte v komentarju (navajata
celo vrsto Anemone trifolia, ki jo ni tudi v širšem
območju), ne ustreza dejanski v tem območju, ki je
razvidna iz fitocenološke analitične preglednice dr.
Puncerja (PUNCER 1982, preglednica 2). V resnici
gre za fitocenoze subasociacije OmphalodoFagetum asaretosum europaei var. Galium rotund~folum s posamično in skupinsko primesjo smreke,
to je zajelova bukovja (glej tudi fitocenološko karto
GE Stojna). Večjih površin »drugotnih smrečij«
med Grčaricami in Gotenica, ki so prostorsko
izločene na Puncerjevi vegetacijski karti Kočevske
(ibid.), Dragarski dolini, nad Kočevsko-reškim
jezerom in še bi lahko našteval, pa nasprotno nista
upoštevala.
Tako velikih površin združb asociacije Alnetum
incanae (enota 3) kot so prikazane na karti med
Grivcem in Kostelom, v resnici ni. Marsikje v tem
območju gre za sukcesijske razvojne stopnje s črno
jelšo na rastiščih drugih vegetacijsldh enot in črna
153
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jelševja. Najlepše razvitih sivih jelševij v širši
okolici Kočevske Reke pa na karti iščemo zaman.
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GORJANCI

Gozdnovegetacijska podoba Gmjancev je okrnjena;
v karti ni za Gorjance tako značilnih in ponekod na
strnjenih, površinah razširjenih združb asociacije
Anmco-Fagetum, ki je bila za nameček prav tu
opisana prvič (Ž. KOŠIR 1962). Površina visokogorskih bukovij z zasavsko konopnico Cardamini
savensi-Fagerum (enota 22) pa je v resnici precej
večja od prikazane na karti. Te gozdove dobimo še
na Ravni gori, območju jugozahodno od Trdinovega
vrha in nad Vahto. V razsežni kartografski enoti 19
Lamio orvalae-Fagetum se skrivajo še aconalna
bukovja z bršljanom Hedero-Fagetum Ž. Košir
(1962, 1979) 1994 nom nov., ki je ekološko dobro
opredeljena vegetacijska enota in jo kartografsko
ne prikazujeta in v komentarju tudi ne omenjata.
Po zgledu revizije ilirskih bukovij (MARINČEK
et al. 1993) jo vključujeta v sintakson HacquetioFagetwn; na ta način uvrščata aconalna v klimaconalna bukovja.

3

BELA KRAJINA

Pri opisovanju vegetacijske enote PteridioBetuletum pendulae Trinajstic et Šugar 1977
pozab lj ata, da je za ta tip vegetacije pri nas že dolgo
časa uveljavljeno ime »Steljniška vegetacija«.
Značilna rasthnska kombinacija, ki jo navajata
za to vegetacijsko enoto (št. 31. s. 49), se razen pri
brezi v drevesni in grmovni plasti ter orlovi praproti
v zeliščni plasti, ne ujema z dejansko v poznanih in
na karti prostorsko omejenih belokranjskih
steljnikih, ki so jih fitocenološko popisali že M.
Wraber (1956), Piskernik (1962) in v letu 1994 na
22 krajih tudi avtor tega prispevka. V izraziti. za ta
tip vegetacije tako značilni dvoplastni zeliščni plasti
(kije ne omenjata), manjkajo vrste spodnje zeliščne
plasti kot sta Calluna vulgaris in Ge nista pilosa, ki
se pojavljata tu količinsko zelo obilno in z največjo
stalnostjo. Po njih je prof. M. Wraber celo opredelil
belokranjske steljnike v asociaciji CallunoGenistetum pilosae M. Wraber 1956 nom. nud.
Poleg teh v značilni kombinaciji ni še naslednjih
vrst : Euphorbia cyparissias, Dorycniwn

gennanicwn. Centaurea pannonica, Centaurium
erythraea in drugih .
Sukcesijski razvoj belokranjskih steljnikov po
opustitvi njihove rabe pa ne gre samo v smeri
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potencialne vegetac~je belih gabrovij kot navajata
v komentarju, temveč tudi proti bukovjem in celo
dobovjem (PISKERNIK 1962, v: MIKLAVŽIČ
1965).
Manjka tudi literaturni vjr za sintakson, v
katerega sta uvrstila belokranjske steljnike.

4

SUHA KRAJINA

Pri strnjeni večji površini karti ranih bukov ij s črnim
gabrom Ostryo-Fagetum (enota 28) med Hočevjem,
Ambrusom , Zagradcem in Krko gre v resnici za
bukovja z bršljanom Hedero-Fagetum. To območje
sem leta 1989 fitocenološko tudi sam ponovno
kartiral; v zapisniku o poteku kartiranja so
najpogostejše oznake za sintakson HederoFagetum, manj pogoste pa za sintaksona HacquetioFagetum in wmio orvalae-Fagetum ter stadije na
le-teh. To kaže, da prirejevalca karte nista
upoštevala niti rezultatov ponovnih fitocenoloških
kartiranj.

5

ŠTAJERSKA

Pri Slovenski Bistrici je v ravninskem območju pri
Cigonci kartirana enota »Piceo abietis-Quercetum
roboris« (o njej več pri obravnavanju gozdnih
združb v PrekmUJju). V resnici gre za najbolj proti
severu v Sloveniji razširjene fitocenoze asociacij
Pseudostellario-Carpinetum in PseudostellarioQuercetum, ki v komentarju sistematsko nista
pravilno ovrednoteni.
V pog01ju Maclja in Haloz sta kartirani le dve
vegetacijski enoti: Castaneo sativae-Fagetum
(enota 33) in Vicio oroboidi-Fagetum (enota 17).
Poleg omenjenih vegetacijskih enot so tu na večjih
površinah razširjene še fitocenoze asociacije
Hedero-Fagetwn var. Polystichum setiferum Ž.
Košir 1994 oziroma Polysticho setiferi-Fagetwn, kot
so jo opredelili Zupančič s sodelavci (ZUPANČIČ
et al. 2000), ki jih kartografsko nista prikazala, da
ne omenjam tod razširjenih jelovij in drugih
kisloljubnih bukovij (Ž. KOŠIR 1994).

6

PREKMURJE

Podoba gozdne vegetacije ob reki Muri je najbolj
oziroma ponekod celo napačna tako
v pogledu kartiranih vegetacijskih enot, njihovih
arealov kot tudi njihove opredelitve.
Preimenovanje prekmurskih nižinskih vlažnih
gozdov po smreki Piceo abietis-Quercetum roboris
(M. Wraber 1969) Marinček 1994 [manj poučene

problematična,
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opozarjam, da je to novo ime za sintakson Querco
roboris-Carpinetum M. Wraber 1969 (in ne 1966
kot je navedeno v slovenskem in angleškem
komentarju, s. 24 )], ki stajo kartografsko prikazala
celo v poplavnem območju Mure med Radenci in
Razkrižjem, je precejšen spodrsljaj, da ne rečem
zabloda, ki ji težko najdemo primetjavo v slovenski
fitocenološki Uteraturi. V sistematskih pregledih
gozdnih združb pri nas (ROBIČ et al. 2002) to
opredelitev doslej niso upoštevali .
V poplavnem območju Mure ta vegetacijska
enota ne predstavlja niti realno, kaj šele potencialno
gozdno vegetacijo, kar potrjujejo tako številčno
bogate najdbe subfosilnega drevja ob Muri
(ACCETTO 1982), izvedene palinološke raziskave
v tem območju (ŠERCELJ, CULIBERG 1989) kot
tudi moja zadnja fitocenološka popisovanja gozdov
ob Muri.
Značilna kombinacija rastlinskih vrst, ki jo v
komentatju navajata prirejevalca za to vegetacijsko
enoto na strani 24, je v precejšnem nesoglasju z
dejansko ob Muri, ki sem jo ugotovil na temelju 30
fitocenoloških popisov. Približno jo, ob tem, ko sta
izpustila najpomembnejše diagnostične vrste, kaže
diagnostična kombinacija vrst za sintakson Querco
roboris-Ulmetum laevis na l2. strani komentarja.
O pomembnih diagnostičnih vrstah gozdov ob Muri
sem pisal v člankih o flori Prekmurja (ACCETIO
1988, 1993), nazadnje jih omenjam v elaboratu
(CULIBERG et al. 1998), ki je skupinsko delo
številnih raziskovalcev Biološkega inštituta ZRC
SAZU. Med njimi je tudi A. Čarni. Bojazen o
usposobljenosti imenovanega za prirejanje vegetacijske karte in pisanje komentarja k njej ni bila
odveč.

V kartiranih vegetacijskih enotah Polanskega
loga in Črnega loga, ki je bil celo podrobno
fitocenološko kartiran (ACCEITO 1 SMOLE 1986
v: ACCETTO 1986), se zrcali sestojna in ne
rastiščna podoba gozdne vegetacije.
Za fitocenoze asociacije Carici brizoidisAlnerum glutinosae, ki jo omenjata v komentarju,
pa je že dolgo znano (GLAVAC 1960), da gre za
sukcesijske razvojne stopnje v dobovj ih.
Pisca komentarja bosta morala pojasniti, od kdaj
uvrščamo fitocenoze asociacije Querco roborisCarpinetum s. lat. med conalne gozdne združbe
(glej angleški komentar na strani 24 ).
Sodeč po lastnostih tal dveh pedoloških profilov
(STEPANČIČ v: MARINČEK et al. 1984; v prvem
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primeru gre za pseudooglejena tla z znaki vpliva
podtalnice v globini 70 cm in v drugem primeru za
distrična pseudooglejena tla z zasičenostjo z bazami
pod 50 % v globini 26 do 65 cm) je nepravilna tudi
uvrstitev asociacije Pruno padi-Carpinetum med
conalne gozdne združbe.
Zagotovo ni v okras komentruja in še manj v
soglasju z današnjo vednostjo zapis na strani 60,
da je rdeče borovje s trirobo košeničico Genisto
januensis-Pinetwn sylvestris Tomažič 1940 trajna
reliktna gozdna združba iz poledenodobnega
obdobja. »V nobenem primeru ne bo ostal na isti
razvojni stopnji«, je zapisal A. Šercelj (ŠERCELJ
1996, s. 71).
Napak pii latinskih imenih rastlinskih vrst in
sintaksonih ne bom našteval, saj pred njimi ni imun
nobeden izmed nas.
Bodi dovolj !
Opozoril sem na pomanjkljivosti, netočnosti,
različne kriterije pri izločanju vegetacijskih enot,
neupoštevanje rezultatov ponovnih fitocenoloških
kartiranj, neskladnost med dejansko in v komentarju
prikazano značilno kombinacijo rastlinskih vrst,
celo napačno kartirane vegetacijske enote in
napačne sintaksonomske opredelitve ter na
okrnjeno podobo gozdne vegetacije v obravnavanih
območjih.
Upravičeno lahko sklepamo, da se te pomanjkljivosti in napake skrivajo tudi v drugih območjih,
ki jih nisem obravnaval.
Tiskana vegetacijska karta nam tako zbuja
najmanj dvome o verodostojni podobi gozdne
vegetacije Slovenije, če ne še kaj več.
Pisca prispevka v Delovi prilogi Znanost
(MARINČEK et al. 2002, s. 13) se močno motita,
ko sta zapisala, da je ta tiskana vegetacijska karta
dobra podlaga za nadaljnje objave kart v merilu
1 : 50.000. Resnica je prav obratna; le dobre in
dopolnjene karte v navedenem merilu so lahko
dobra osnova za izdelavo kart v manjšem merilu.
O posodobljenju tiskane vegetacijske karte s
pomočjo fitocenoloških kart v merilu 1 : 10.000
Biroja za gozdarsko načrtovanje, ki ga omenjata v
isti prilogi, pa v obravnavanih območjih ni sledu.
Iz povedanega je več kot očitno: tiskanje
vegetacijske karte je bilo preuranjeno, prirejevalca
karte pa ne dovolj dobra poznava1ca gozdne
vegetacije Slovenije, da bi lahko premostila slabosti
rokopisne in iz nje izvedene vegetacijske karte v
merilu 1 : 250.000.
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Zato uporabnike opozarjam na previdnost pri
uporabi tako podatkov v tiskani vegetac~j ski karti
kot tudi v komentarju k njej, ki so lahko odraz
dejanskega stanja, ali pa tudi ne.
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XXI. gozdarski študijski dnevi: kratko post-festum razmišljanje
Enaindvajsetih gozdarskih študijskih dni smo se
poleg strokovnjakov iz pretežno "čistih" gozdarskih
organizacij udeležili tudi uslužbenci Zavoda RS za
varstvo narave. Eden od razlogov so zakonske
obveznosti, saj se po Zakonu o ohranjanju narave v
gozdnogospodarsko načrtovanje vključuje tudi naš
zavod, ki mora v postopku priprave načrtov izdati
naravovarstvene smernice za varstvo naravnih
vrednot in zavarovanih območij ter biorske raznovrstnosti. Drugi razlog je ta, da se stroki vse bolj
prekrivata in se zato vse večkrat znajdemo skupaj
ob istih temah. Prišli smo predvsem gozdarji, ki nam
je bila to dobrodošla priložnost za vzdrževanje stikov
s stroko in nekdanjimi sodelavci, krajinski arhitekti
in biologi pa smo v programu in razpravah prav tako
izvedeli marsikaj novega in v nekaterih prispevkih
našli zanimive vzporednice. Ob zanimivih poudarkih
iz prispevkov želimo nanizati nekaj misli, ki so se
nam porajale med dogajanjem, in vtisov, ki so prišli
za njimi.
Študijske dneve s takšno tematiko bi morda
pričakovali že pred dvema ali tremi leti, ko se je
pristopaJo k izdelavi območnih načrtov. ne glede na
to pa so predstavljene vsebine nadvse aktualne tudi
danes, saj smo še vedno priča spreminjanja
zakonodaje, lastniških razmerij in odnosa javnosti
do gozda in gozdarstva.
Referati prvega dne so vzpostavili vzdušje, ki se
ga srečanje vse do konca ni moglo otresti gozdarstvo se drobi, lesnoproizvodna vloga je
potisnjena na obrobje, obveznosti lastnikov so
premajhne, financiranje gozdarstva nezadostno ...
Gozdarji naj bi zaradi prepočasnega prilagajanja
premikom v družbi in novim vrednotam izgubljali
ugled in moč, kar naj bi pridom izkoriščali vsi ostali,
ki imajo v gozdu svoje interese. Še posebej menda
naravovarstveniki v vseh pomenih te besede.
Prioritete funkcij gozda se spreminjajo, nekoč vodilna
proizvodna se pomika proti repu seznama. Ne prav
rožnato potencialno prihodnost slovenskega gozdarstva in gozdarskega izobraževanja je orisal prispevek
gosta iz Švice.
Kot izredno pomemben subjekt v procesih
gozdnogospodarskega načrtovanja in odločanja je
bila večkrat izpostavljena javnost. Slutiti je bilo, da
se ZGS dobro zaveda, da pri očitkih, ki so se v
zadnjem času pojavljali v javnosti, ni ravnal tako,
kot bi lahko in kot bi bil moral, da bi zaščitil
strokovnost svojih odločitev in interese gozdarjev.
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Morda bi prav tu lahko potegnili vzporednico z javno
naravovarstveno službo. ko se včasih zdi, da so
civilne in nevladne zahteve nekako bolj "legitimne"
od naših (državnih). Slednje so v očeh zainteresirane
javnosti velikokrat zgolj cokla razvoju. Zanimivo je
dejstvo, da ima večina ljudi rada gozd (oziwma
naravo), a mnogi sovražijo gozdarsko scroko (oziroma
naravovarstvo). Odnos javnosti do neke teme ali do
javne službe se namreč večinoma oblikuje stihijsko
in premalo je, če se taista služba v javnosti pojavlja
šele takrat, ko je treba gasiti požar.
V gozdarstvu se z javnostjo nihče ne ukvarja, aje
skrajni čas, da se komunikaciji z njo posveti tako čas
kot kadre. Če samo gledamo, kako nekaj posameznikov vztrajno prodaja svoja stališča medijem,
se ne smemo čuditi, če prične del javnosti misliti, da
gozdove najbolj ogrožajo gozdarji. Poskusi diskreditirm~a javnosti so seveda povsem neumestni, so
medel poskus prevaliti k1ivdo drugam. Javnost sicer
ni dovolj izobražena in organizirana, da bi se lahko
konstruktivno vključila v dolgotrajen in kompleksen
sistem gozdnogospodarskega načrtovanja, vsekakor
pa bo budno čakala na vsako našo napako.
V poglavje "komunikacija" sodi tudi izmenjava
stališč s strokovno javnostjo, kamor nenazadnje
spadamo tudi državni naravovarstveniki. Glede na
nekatere vroče gozdarske teme, ki se pojavljajo v
medijih, bi na posvetu pričakovali tudi vsaj nekaj
novinarjev. Očitno je novinarjem zgolj vabilo
premalo, treba je biti zanimiv (ali vztrajen) še na
kak drugačen način.
Pa poglejmo medaljo še z druge plati. Nekateri
gozdarji so očitno šele ob tej priložnosti izvedeli, da
se zaradi obveznosti Slovenije do Evropske unije
pripravlja omrežje Natura 2000. Čutiti je bilo izjemno
nelagodje ob dejstvu, da so varstvena območja, tudi
tista gozdna, praktično že izbrana, zarisana in
ovrednotena. Tudi tisti, ki so to vedeli, so očitno
pričakovali mnogo izdatnejšo udeležbo gozdarskih
institucij. Je res kriva pasivnost gozdarjev ali pa je
morda zatajila medresorsko povezovanje na najvišjih
ravneh? Res zgolj zaradi časovne stiske?
Gozd je torišče različnih interesov in kot tak služi
več namenom: lesna industrija zaradi tehnologije
potrebuje manjše premere, varstvo narave pa teži k
temu, da bi puščali čim več debelih dreves. Pri 60odstotni gozdnatosti imamo nedvomno prostor tako
za pragozdove kot za industrijski les, drva in ves
spekter različnih rab in funkcij. Osnova vsemu je
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Stališča
sonaravne gospodarjenje. Denar za vlaganja v gozdove
p1ihaja tudi iz Jesa, od kvalitetnega lesa se v gozd vrne
več. Se morda da imeti "lesno kvalitetne" in "naravno
kvalitetne" gozdove na isti površini, torej gospodariti
za "ohranitev narave" in hkrati pridelati čimboljši les?
Potrebna bo velika angažiranost stroke! Nikakor pa
se ni moč suinjati s kakršnimkoli ekstremizmom, niti
tehnokratsko-kapitalskim niti naravovarstvenim.
Tudi referat o vključevanju gozdnogospodarskega
načrtovanja v prostorsko planiranje je bil v luči nove
prostorske zakonodaje nadvse aktualen. Pri vrednotenju prostora je potrebno zagotoviti transparentnost
meril. Strinjamo se, da bi bilo za uspešno vkUučevanje določenega sektorja v postopke planiranja
nujno definirati različne lestvice vrednosti funkcij,
da vzpostavimo manevrski prostor za dialog. Velja
tako za gozdarstvo kot za naravovarstvo.
Večkrat so bile omenjene manjšinske drevesne
vrste in povedano ter opazno je bilo, da za
gospodarjenje z njimi ni izdelanih strategij. Cilj
"pospeševati manjšinske vrste" se pojavlja v vseh
načrtih, vendar se s to problematiko ne ukvarja na
nobenem načrtovalskem nivoju. Čeprav podatki so,
jih nihče ne ovrednoti in ostanejo na opisnih listih.
Morda je bilo zaznati, da je stroka prišla do
ugotovitve, da o gozdu ve manj, kot je bila prepiičana
še nedavno. Kljub temu bi nepristranskemu opazovalcu moralo biti jasno, da slovensko gozdarstvo
razpolaga z veliko količino podatkov in s še vedno
največjim znanjem o gozdu. Škoda bi bilo, če bi to
vedenje potonilo.
Skozi celotno razpravo se je seveda vlekla
trenutno aktualna tema ''debelo drevje". Pričakovali
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in odmevi
smo trdno in nedvoumno stališče stroke do tega
vprašanja, izkazalo pa se je, da je mnenj približno
toliko kot je prisotnih avtoritet. Še najbližje
skupnemu zaključku smo bili s tezo, da je debelo
drevo v gozdu nujno potrebno. da pa mora biti zdravo
in kvalitetno. Ob tem pa je bilo, čeprav ne naravnost
povedano, vseskozi čutiti skeptičen, morda celo
negativen odnos gozdarjev do Zavoda za varstvo
narave. Ko se je pokazalo, da je trenutni pogrom v
medijih v veliki merj posledica razhajanja ocen o
stanju gozdov zaradi uporabe različnih modelov, je
manjkal avtoritativen zaključek. Tudi o biotski
pestrosti se je govorilo, a kaže, da si ta pojem
razlagamo prav vsak nekoliko drugače. Pomemben,
morda najbolj pozitiven dosežek študijskih dni je z
odobravanjem sprejeti predlog, da se na temo debelo
drevje organizira posvet, na katerem borno lahko
predstavniki gozdarske. naravovarstvene, lesarske in
še katere stroke lahko argumentirano podali svoja
stališča. Organizatorji posveta, držimo vas za besedo!
Povezovanje med naravovarstveno in gozdarsko
stroko je prav gotovo nujnost. Na obeh straneh je
nakopičenega veliko znanja, ki ob sodelovanju morda
lahko preraste celo v novo kvaliteto . Nenazadnje
lahko, glede na načela trajnostnega gospodarjenja,
izluščimo nekatere skupne cilje, za katere si je prav
gotovo vredno prizadevati.
Tomaž ACMAN, Janez BOŽIČ,
Matej DEMŠAR, David FUČKA,
Karin GABROVŠEK, Samo JENČIČ,
Vesna JURAN, Andreja SENEGAČNIK,
Tina TRAMPUŠ

času

in prostoru

Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije
V februarju in marcu 2003 srno v medijih (TV
Slovenija 13. februar, Delo 5. marec) zasledili kritike
gospodarjenja s slovenskimi gozdovi in novih
območnih gozdnogospodarskih načrtov. Kritike so
bile osredotočene predvsem na gospodarjenje z jelko,
ki da zaradi neustreznih gozdnogospodarskih
ukrepov izginja, gospodarjenje z debelim drevjem,
ki se ga seka preveč in »velikopovršinske sečnje«, ki
da jih je zmeraj več. ZGS se je na te kritike odzval s
pojasnili na TV Slovenija (27. februar), sporočili na

usa

radiu, tiskovno konferenco na OE Kočevje in Brežice
ter prispevki v Delu in Dnevniku.
V dne17. in 18. februarja 2003 sta Zavod za gozdove
Slovenije obiskala dr. Hein van Asperen, svetovalec
za kmetijstvo, upravljanje narave in ribištvo pri
nizozemskem veleposlaništvu na Dunaju ter dr. Niek
van Heijst, namestnik direktorja Staatsbosbeheer,
nizozemske državne gozdarske službe.
Seznanila sta se z organiziranostjo ZGS, gospodarjenjem z zasebnimi in državnimi gozdovi na
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enoti ZGS Novo mesto. Obiskala sta tudi
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije , Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prelu·ano, kjer ju je sprejel
minister Franci But ter Ministrstvo za okolje, prostor
in energijo, kjer sta spoznavala gozdarstvo v Sloveniji
v povezavi z varstvom narave. S strani Zavoda za
gozdove sta obisk organizirala Niko Rainer, vodja
območne enote Brežice in Andrej Pečavar, vodja
območne enote Novo mesto.
Dne 7.marca 2003 je prvič zasedal Svet Zavoda
za gozdove Slovenije (ZGS) v novi sestavi, potem,
ko je prejšnjemu Svetu potekel mand aL Sestavo Sveta
ZGS določata Zakon o gozdovih in Sklep Vlade RS
o začetku dela ZGS. Ima 27 članov, med njimi je 14
predstavnikov svetov območnih enot ZGS, 2
predstavnika izobraževalnih in raziskovalnih
organizacij s področja gozdarstva, 3 predstavniki
lastnikov gozdov, 6 predstavnikov ustanovitelja ZGS,
torej Vlade RS in 2 predstavnika ZGS. Za novega
predsednika Sveta je bil izvoljen mag. Franc Ferlin,
predstavnik Gozdarskega inš ti tuta Slovenije, za
namestnika pa je bil izvoljen Janez Okoliš, ki je bil
predsednik v prejšnjem mandatu . Svet je na seji
sprejel poročilo o delu in finančno poročilo ZGS ter
poročilo o gozdovih za leto 2002.
V začetku marca sta Zavod za gozdove Slovenije
obiskala strokovnjaka krajinske ekologije Roland
Gustavsson s Švedske in Teresa Pinto Correia s
Portugalske. Spremljal ju je doc. dr. Janez Pirnat z
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete, ki je bil gostitelj tega obiska.
Obiskali so območno enoto Tolmin , kjer so imeli
strokovno spremstvo Danija Oblaka in območno
enoto Slovenj Gradec, kjer jih je spremljala Milka
Medved. Po končanem obiskuje doc. dr. Janez Pirnat
sporočil sodelavcem v ZGS pohvalno mnenje
inozemskih obiskovalcev o dobri organiziranosti
javne gozdarske službe.
Dne 17. marca 2003 je bil na centralni enoti ZGS
sestanek vodilnih predstavnikov organizacij ustanoviteljic Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji.
Udeležili so se ga Andrej Kermavnar (ZGS), mag.
Franc Ekar (predsednik Planinske zveze Slovenije)
in mag. Franc Perko (predsednik Zveze gozdarskih
društev Slovenije) ter Tone Lesnik (ZGS) . Seznanili
so se z dosedanjim delo Komisije za evropske pešpoti
v Sloveniji, z uresničevanjem obveznosti iz skupnega
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dogovora o evropskih pešpoteh in problemi, ki ob
tem nastajajo ter dali nekatere nove predloge za
delovanje na tem področju.
Dne 25 . marca 2003 je bila na centralni enoti ZGS
novinarska konferenca, na kateri je ZGS medijem
predstavil poročilo o gozdovih, financiranje vlaganj
v gozdove in financiranje javne gozdarske službe ter
upravljanje s populacijo 1javega medveda v Sloveniji.
Novinarsko konferenco so obiskali novinatji osmih
medijskih hiš. Posebno jih je zanimalo financiranje
vlaganj v gozdove in javne gozdarske službe, ki ga
je na novinarski konferenci zelo ostro predstavil
predsednik Sveta ZGS mag . Franc Ferlin in ga
kritično primerjal s Programom razvoja gozdov s
katerim je financiranje v zmeraj večjem razkoraku .
Sporočilo novinarske konference je bilo objavljeno
v številnih medijih (TV Slovenija, Delo, Dnevnik,
Večer, Gorenjski glas, Kmečki glas, Radio Slovenija,
Radio Glas Ljubljane, Radio Antena, Val 202)
ZGS je letos že drugo leto zapored je sodeloval
na kmetijskem sejmu v Komendi, ki je bil v zadnjih
dneh marca. Na razstavnem prostoru smo prikazali
pomen uporabe osebne varovalne opreme pri delu v
gozdu s poudarkom na uporabi čelade in zaščitnih
hlač. S posebno napravo smo demonstrirali, kako
deluje čelada v primeru padca veje iz drevesa na
človeško glavo. Enako nazorna je bila tudi demonstracija "prežagovanja" zaščitnih hlačnic z motorno
žago. Obisk razstavnega prostora, na katerem smo
se predstavili tudi z mobilno učilnico, je presegel
vsa pričakovanja, saj ocenjujemo, da se je samo
demonstracij, ki smo jih izvedli Il, udeležilo okoli
tisoč obiskovalcev sejma. Poleg demonstracij smo
prikazali tudi zaščitna sredstva za varstvo gozdov,
na samem razstavnem prostoru pa so bili obiskovalcem za razne nas v ete ves čas na razpolago
strokovi"Uaki iz ZGS. Pri organizaciji predstavitve so
sodelovali Jurij Beguš, vodja oddelka za gozdno
tehniko, Miha Zabret, vodja krajevne enote Domžale,
Andrej Grum, vodja službe za varstvo pri delu in
Roman Črnič, revirni gozdar krajevne enote
Grosuplje.
Letošnja tema Tedna gozdov je Gozd in voda .
Tako se bomo s Tednom gozdov priključili aktivnostim Mednarodnega leta celinskih voda . Osrednja
prireditev ZGS bo v Postojni dne 28. 5. 2003 .
Tone LESNIK
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Kadri in izobraževanje
Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške
fakultete, zagovarjanih v letu 2002
GULIČ, Jurij
OVREDNOTENJE PRIMERNOSTI HABITATA
RUŠEVCA (Tetrao tetrix L.) NA POHORJU. Ljubljana, 2002, XI, 95 str., 78 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič , recenzent: prof.
dr. Mmijan Kotar, datum zagovora: 22. 4. 2002

KRAMER, Matevž
ZGORNJA GOZDNA MEJA NA SNEŽNIKU.Ljubljana, 2002, XIV, 66 str., 30 virov Mentor: prof.
dr. Marijan Kotar, recenzent: prof. dr. Jurij Diaci,
datum zagovora: 22. 4. 2002

DOLINAR, Peter
ANALIZA
RAZNOMERNIH
JELOVIH
GOZDOV V ZALI (GE POLJANE).- Ljubljana,
2002, VIII, 66 str., 36 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 26. 4. 2002

MARINŠEK, Aleksander
RAZVOJ INICIALNE FAZE NA VETROLOMNI
POVRŠINI V PRAGOZDU RAVNA GORA.Ljubljana, 2002, VIII, 69 str., 45 virov
Mentor: prof. dr. Jurij Diaci , recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 10. 5. 2002
SAl.VIEJA, Marko
PATOGENOST KOSTANJEVEGA RAKA
(Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr) V HALOZAH.- Ljubljana, 2002, XVII, 91 str., 58 virov
Mentor: doc. dr. Maja Jurc, recenzent: asist. mag.
Dušan Jurc, datum zagovora: 31. 5. 2002

MARKOVIC, Dragan
RJAVI MEDVED (Ursus arctos Linnaeus, 1758)
V ZGORNJEM POSOČJU. -Ljubljana, 2002, IX,
79 str., 47 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 3. 6. 2002

MIHELIČ, Tomaž
GNEZDITVENE IN PREHRANJEVALNE NAVADE VELIKE UHARICE (Bubo bubo L.) V
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JUGOZAHODNI SLOVENIJI. -Ljubljana, 2002,
IX, 76 str., ilO virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc.
dr. David Hladnik, datum zagovora: 3. 6. 2002

PLANKO, Zoran
ANALIZA ZNANIH BIOTSKIH IN ABIOTSKIH
DEJAVNIKOV V POPISU PROPADANJA
GOZDOV V ZASAVJU TER PRIMERJAVA Z
REZULTATI IZ CELOTNE SLOVENIJE ZA
LETO 2000. -Ljubljana, 2002, XIII, 115 str., 22
virov
Mentor: doc . dr. Maja Jurc, recenzent: dr. Primož
Simončič, datum zagovora: 27. 6. 2002

ČERNE, Blaž
SPREMINJANJE RAZMER ZA GOSPODARJENJE ZARADI IZGRADNJE AVTOCESTE NA
POBOČJU MEŽAKLE. -Ljubljana, 2002, VII, 61
str., 25 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Igor Potočnik, datum zagovora: l. 7. 2002

REMIC, Tomaž
POSKUS SLEDENJA OZONA Z NAVADNO
DOBROVITO (Viburnum lantana L.).- Ljubljana,
2002, XIII, 83 str., 60 virov
Mentor: prof. dr. Franc Batič, datum zagovora:
6.9.2002

ROZMAN, Andrej
OCENITEV STANJA RUŠJA (Pinus mugo turra)
NA TREH PROFILIH V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.- Ljubljana, 2002, XI, 91 str.,
62 virov
Mentor: prof. dr. Franc Batič, recenzent: dr.
Primož Simončič, datum zagovora: 6. 9. 2002
SRNEC, Urška
FINANCIRANJE IN SOFINANCIRANJE VLAGANJ V GOZDOVE V SLOVENIJI. -Ljubljana,
2002, IX, 61 str., 33 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Darij Krajčič, datum zagovora: 6. 9. 2002
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FICKO, Andrej
ZASNOVA GOZDARSKEGA NAČRTOVANJA
NA RAVNI GOZDNIH OBRATOV V ŠVICI.Ljubljana, 2002, VII , 66 str.
Mentor: prof. dr. Andrej Benčina. recenzent:
prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 13. 9. 2002
OGRIS, Nikica
VIRI IN POMEN INFORMACIJ ZA GOZDNE
POSESTNIKE PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOM NA OBMOČJU SOLČAVE.- ljubljana,
2002, Xlii, 50 str., 36 virov
Mentor: doc. dr. Janez Krč, recenzent: doc. dr.
Boštjan Košir, datum zagovora: 13. 9. 2002
SARDOČ, Alen
OBNOVA VEGETACIJE NA POŽARIŠČIH
NIZKEGA KRASA GLEDE NA PRILAGODITVENE SPOSOBNOSTI VIŠJIH RASTLIN.Ljubljana, 2002, X, 58 str., 36 virov
Mentor: prof. dr. Franc Batič, recenzent: doc.
dr. Maja Jurc, datum zagovora: 20. 9. 2002

BREJC, Mojca
DENDROLOŠKA DEDIŠČINA V OBČINI
TRŽIČ. -Ljubljana, 2002, X, 89 str. , 39 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko, recenzent: doc.
dr. Robert Brus, datum zagovora: 20. 9. 2002
MAROLT, Jernej
ZNAČILNOSTI IZGUB VELIKIH SESALCEV

ZARADI PROMETA NA POMEMBNEJŠIH
CESTAH V JUGOVZHODNI SLOVENIJI. Ljubljana, 2002, V, 70 str., 37 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent prof.
dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 20. 9. 2002
BAJC, Martin
MEDEČI ŠKRŽAT (Metcalfa pruinosa Say) V
SLOVENSKI GOZDNI KRAJINI IN NJEGOV
VPLIV NA DONOS MEDU.- Ljubljana, 2002, IX,
52 str., 42 virov
Mentor: doc. dr. Maja Jurc, recenzent: prof. dr.
Dušan Devetak, datum zagovora: 27. 9. 2002
TROP, Primož
UREJANJE GOZDOV IN GOZDNE DREVNINE
OB STRUGI DRAVE V GOSPODARSKI ENOTI
VURBERK-DUPLEK.- Ljubljana, 2002, VIII, 63
str., 43 virov
GozdV 61 (2003) 3

Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Boštjan Anko, datum zagovora: 25 . 10. 2002
GOLOVRŠKI, Damjan
PRIMERJAVA SLOVENSKEGA IN HRVAŠKEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO NA
PRIMERU BELOKRANJSKIH IN KARLOVŠKIH LOVSKIH DRUŽIN. - Ljubljana, 2002, XI,
70 str., 16 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Andrej Benčina, datum zagovora: 25 . 10. 2002
KOTNIK, Tina
RAZVOJ GOZDOV NA ROŠKEM POGORJU V
ZADNJEM STOLETJU.- Ljubljana, 2002. XIV,
130 str., 40 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. JU1ij Diaci, datum zagovora: 25. 10. 2002
MINIC, Marijana
IZDELAVA MODELNE KARTE OBLIK
SPRAVILA LESA ZA GE RAVNIK -Ljubljana,
2002, VIII, 61 str., 34 virov
Mentor: doc. dr. Janez Krč, recenzent: doc. dr.
Boštjan Košir, datum zagovora: 25 . 10. 2002
PEGAM, Ana
ANALIZA SPREMEMB KULTURNE KRAJINE
V KATASTRSKI OBČINI BUKOVŠČICA . Ljubljana, 2002, IX, 73 str., 38 virov
Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, recenzent: prof.
dr. Andrej Benčina, datum zagovora: 29. Il. 2002
ŠKOF, Jernej
URBANI GOZD ROŽNIK V LJUBLJANSKI
MESTNI KRAJINI.- Ljubljana, 2002, IX, 69 str.,
20 virov
Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, recenzent: doc.
dr. David Hladnik, datum zagovora: 20. 12. 2002
MIKLAVČIČ, Viktor
POPULACJJSKA DINAMIKA SRNJADI (Capreolus capreolus Linne) IN NJENO MODELIRANJE NA PRIMERU POPULACIJE LOVIŠČA LD POLJANE. - Ljubljana, 2002, IX, 76
str., 47 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 23. 12. 2002
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IGLIČ, Vanja
POSEGI'V GOZDNE ZAPLATE IN DREVNINO
OB KAMNIŠKI BISTRICI V OBČINI DOMŽALE V LETIH 1998-2002. - Ljubljana, 2002, IX,
70 str., 37 yirov
Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, recenzent: doc.
dr. David Hladnik, datum zagovora: 20. 12. 2002

PURNAT, Zdenko
STANJE IN OGROŽENOST SUBPOPULACIJ
DIVJEGA PETELINA (Tetrao urogallus L.) NA
MENINI.- Ljubljana, 2002, XV, 144 str., 113 virov

Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora:23 . 12. 2002
OSANIČ, Aleš
NAČRTOVANJE FUNKCIJ V URBANEM
GOZDU NA PRIMERU LJUBLJANSKEGA
GOLOVCA.- LjubUana, 2002, VIII, 77 str., 34
virov
Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, recenzent: prof.
dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 20. 12. 2002
mag. Teja KOLER-POVH
in Polona PERŠUH

Pregled diplomskih nalog diplomantov višješolskega strokovnega
študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniške fakultete, zagovarjanih v letu 2002
ŽUN, Bogo
POŠKODBE PRI SEČNJI IN SPRAVILU LESA
S TRAKTORJEM V ZASEBNIH GOZDOVIH GE
SOVODENJ. -Ljubljana, 2002, VII, 39 str., 17 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: l. 2. 2002
GAJIC, Brane
RAZŠIRJENOST PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI V
LOVIŠČU LD RADEČE S POUDARKOM NA
PREDELU JATNA.- Ljubljana, 2002, IX, 43 str.,
10 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: l. 3. 2002
FIDEL, Rajko
ANALIZA PRODAJE LESA V REVIRJU ČELJE
ZA ZASEBNI SEKTOR V LETU 2000. - Ljubljana,
2002, VIII, 38 str., 15 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: asist.
mag. Milan Šinko, datum zagovora: l. 3. 2002
GONTER, Peter
LOVNOGOSPODARSKA PROBLEMATIKA V
OBMOČJU
GOJITVENEGA
LOVIŠČA
KOMPAS-PESKOVCI.- Ljubljana, 2002, V, 59
str., 19 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 22. 4. 2002
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BELJA, Drago
RABA IN VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V
REVIRJU KRESNICE GGE LITIJA.- Ljubljana,
2002, XII, 57 str., 19 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 22. 4. 2002
BARDUN, Aleš
ANALIZA GOSPODARJENJA Z GOZDOVI V
GOSPODARSKI ENOTI DESTRNIK S
POUDARKOM NA OBDOBJU 1994-2000.Ljubljana, 2002, VIII, 50 str., 5 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 26. 4. 2002

VINTAR, Silvo
ORGANIZIRANOST IN VLOGA GOZDARSTVA
V KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI.Ljubljana, 2002, VI, 27 str., 13 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: asist.
mag. Milan Šinko, datum zagovora: 26. 4. 2002
KALAN, Primož
POPULACIJSKA DINAMIKA GAMSA NA
BLEGOŠU. -Ljubljana, 2002, X, 78 str., 25 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Andrej Bidovec, datum zagovora: 26. 4. 2002
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Kadri in izobraževanj'-e-----~------MUC, Katja
ZGRADBA BUKOVIH GOZDOV V OPTIMALNI RAZVOJNI FAZI V FITOCENOZAH
ASOCIACIJ Hacquetio-Fagetwn IN HederoFagetum.- Ljubljana, 2002, IX, 72 str., 21 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof.
dr. Marko Accetto, datum zagovora: 3. 6. 2002
KOČNIK, Bojan
TEHNOLOGIJA PRIDOBIVANJA LESA V
GOSPODARSKI ENOTI RAVNE. -Ljubljana,
2002, VIII, 37 str., 4 viri
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 3. 6. 2002

PEČOLER, Milko
GOSPODARJENJE Z ZASEBNIMI GOZDOVI V
REVIRJU LIBELIČE V GOSPODARSKI ENOTI
DRAVOGRAD.- Ljubljana, 2002, VII, 46 str., 10
virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 27. 6. 2002

REBEC, Andrej
MLAKAR, Branko
SOCIALNO EKONOMSKI POLOŽAJ LASTNIKOV GOZDOV IN NJIHOVI CIUI GOSPODARJENJA NA BLOŠKI PLANOTI.- Ljubljana,
2002, VII, 40 str., lO virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 27. 6. 2002

KOVAČ, Štefan
TEHNIČNI VIDIKI GRADNJE IN VZDRŽEVANJA LESENIH MOSTOV NA GOZDNIH
CESTAH. -Ljubljana, 2002, VIII, 72 str., 18 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: doc.
dr. Boštjan Košir, datum zagovora: l. 7. 2002

HORVAT, Dejan
VPLIV JELENJADI IN SRNJADI NA OBNOVO
NIŽINSKIH GOZDOV V PREKMURJU. -Ljubljana, 2002, V, 63 str., 23 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marko Accetto, datum zagovora: l. 7. 2002

KOCET, Dejan
MESTO LOVA IN LOVNEGA TURIZMA PRI
GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V PREDELU
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ORLOVŠČAK.- Ljubljana, 2002, IX, 80 str., 22
virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: l. 7. 2002

ČIBELJ, Boštjan
RASTNE ZNAČILNOSTI ČRNEGA GABRA
(Osrrya carpinijolia Scop.) V RASTIŠČNIH
ENOTAH Seslerio autumnalis-Ostryetum IN
Seslerio autumnalis-Quercetum petraeae NA
VIPAVSKEM. - Ljubljana, 2002, XII, 42 str., 30
virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: viš.
pred. mag. Dušan Robič, datum zagovora: l. 7. 2002

RITUPER, l.Vlarjan
DENACIONALIZACIJA GOZDOV »DOBRAY
IN VOGLER«. -Ljubljana, 2002, V, 50 str., 14 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: l. 7. 2002

ŠAFRANKO, Anton
UPORABA SLUŽBENEGA KONJA PRI DELU
REVIRNEGA GOZDARJA V REVIRJU SVETI
TOMAŽ PRI ORMOŽU. -Ljubljana, 2002, VIII,
42 str., 6 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 23. 8. 2002

SKLEDAR, Borut
ANALIZA RAZVOJA IN STANJA PREBIRALNIH GOZDOV NA SGERMOVI POSESTI.Ljubljana, 2002, X, 46 str., 10 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Jurij Diaci, datum zagovora: 30. 8. 2002

BOMBEK, Robert
INTENZIVNOST GOJENJA GOZDOV V GOSPODARSKI ENOTI VOJNIK.- Ljubljana, 2002,
VII, 44 str., Il virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 30. 8. 2002
PAVLIN, Martin
GOSPODARNOST ASFALTIRANJA NEKATERIH ODSEKOV GOZDNIH CEST V GGE
SOTESKA.- Ljubljana, 2002, VIII, 41 str., 7 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 30. 8. 2002
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FICKO, Borut
OCENA ŠTEVILČNOSTI LESNE SOVE Strix
aluco Linnaeus V RAZLIČNIH TIPIH
MALOGOZDNATE KRAJINE.- Ljubljana, 2002,
IX, 49 str., 22 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc.
dr. Maja Jurc. datum zagovora: 30. 8. 2002
PRAH, Jože
VRSTE IN POMEN LESNEGA KURIVA TER
NAČRTOVANJE NJEGOVEGA PRIDOBIVANJA: PRIMER SVIBNO V GOZDNOGOSPODARSKI ENOTI RADEČE. -Ljubljana, 2002, X.
51 str .. 17 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 30. 8. 2002
STREL, Goran
VREDNOSTNA IN KOLIČINSKA ANALIZA
POSEKA V DOBOVIH GOZDOVIH (KRAKOVSKI GOZD).- Ljubljana, 2002, IX, 36 str., 8
virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 30. 8. 2002
OŠLAK, Peter
PRIMERNOST RAZDELITVE GOJITVENEGA
LOVIŠČA POHORJE NA MANJŠA LOVIŠČA. Ljubljana, 2002, VIII, 50 str., 16 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Miha Adamič, datum zagovora: 30. 8. 2002
VAVTAR, Marjan
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI NA VEČJI
GOZDNI POSESTI V MIRNSKI DOLINI.Ljubljana, 2002, IX, 40 str., 14 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 30. 8. 2002
DROBNJAK, Edvin
SOLASTNIKI GOZDOV KOT SPECIFIČNA
LASTNINSKA KATEGORIJA.- Ljubljana, 2002,
VIII, 40 str., 7 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 13. 9. 2002
SKERLOVNIK, Ivan
IZOBRAŽEVANJE LASTNIKOV GOZDOV IZKUŠNJE IN PERSPEKTIVE V RADLJAH.Ljubljana, 2002, VII, 25 str., 8 virov
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Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 13. 9. 2002
MIKLAŠIČ 1 Zdravko
ŠKODA, KI JO V GOZDU POVZROČA
RASTLINOJEDA PARKLJASTA DIVJAD IN
ZAŠČITA PRED NJO. -Ljubljana. 2002. IX, 109
str., 23 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 20. 9. 2002

MAUHAR, Mladen
RAZŠIRJENOST VOLKA V GORSKEM
KOTARJU IN NJEGOV VPLIV NA PARKLJASTO DIVJAD IN DOMAČE ŽIVALI (MEJNO
OBMOČJE Z REPUBLIKO SLOVENIJO).Ljubljana, 2002, VIII. 34 str., 7 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 20. 9. 2002
GERDOVIČ, Gorazd
GOSPODARSKI, EKOLOŠKI IN SOCIALNI
POMEN GOZDOV IN OMEJKOV NA PRIMERU
KO. SPODNJA POLSKAVA.- Ljubljana, 2002.
IX, 69 str., 26 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko, recenzent: doc.
dr. Janez Pirnat, datum zagovora: 20. 9. 2002

PEŠTI, Robert
VALORIZACIJA FUNKCIJ GOZDA OB
BUKOVNIŠKEM JEZERU.- Ljubljana, 2002, VI,
35 str., 9 virov
Mentor: doc. dr. Janez Pirnat, recenzent: prof.
dr. Igor Potočnik, datum zagovora: 20. 9. 2002
BOLARIČ, Jani
TEHNIČNI ELEMENTI NAČRTOVANE
GOZDNE CESTE ZAŠČAKl -LEDENA JAMA. Ljubljana, 2002. X, 64 str., 13 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik. recenzent: doc.
dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 24. 9. 2002

LAZAR, Štefan
RAZVOJ GOZDNIH CEST V REVIRJU KAPLA
OD LETA 1900 NAPREJ.- Ljubljana, 2002, VI,
45 str., 12 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 24. 9. 2002
GozdV 61 (2003) 3

Kadri in izobraževanje
!VIA ČEK, Vinko

KUNSTEK, Anton

ZNAČILNOSTI GOZDNE CESTE MALA VODA
V GGEDOBROVA.- Ljubljana, 2002, VIII, 37 str.,
7 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Izcok Winkler, datum zagovora: 24. 9. 2002

ANALIZA PREBIRALNIH GOZDOV V
RAZISKOVALNEM OBJEKTU SMOLARJEVO
V LEHNU NA POHORJU. -Ljubljana, 2002, VII,
43 str., 23 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Madjan Kotar, datum zagovora: 27. 9. 2002

FRIDL, Jože
ŽGANJE APNA KOT VPLIV NA GOZD.Ljubljana, 2002, VII, 37 str., 17 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko. recenzent: doc.
dr. Boštjan Košir, datum zagovora: 24. 9. 2002

ZADRAVEC, Jožef
RAZVOJ GOZDOV V KOROVSKI GORI.Ljubljana, 2002, V, 54 str., 17 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Jmij Diaci, datum zagovora: 27. 9. 2002

MATIČIČ, Mitja
PROIZVODNJA LESA V ZASEBNEM IN
DRŽAVNEM GOZDU TER VZDRŽEVANJE
GOZDNIH CEST.- Ljubljana, 2002, IX, 46 str., 7
virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 24. 9. 2002

ANALIZA DIREKTNIH PREMEN V ENOTI
STUDENEC.- Ljubljana, 2002, IX, 52 str., 25 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
prof. dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 27. 9. 2002

VERDINEK, Janko

SIRK, Igor

ODVODNJAVANJE GOZDNIH CEST V REVIRJU OŽBALT.- Ljubljana, 2002, IV, 27 str., 9 virov
Mentor: prof. dr. Igor Potočnik, recenzent: prof.
dr. Iztok Winkler, datum zagovora: 24. 9. 2002

EKONOMSKO VREDNOTENJE V GOZDARSKEM NAČRTOVANJU.- Ljubljana, 2002, VII,
38 str., 8 virov
Mentor: prof. dr. Andrej Bončina, recenzent:
doc . dr. Darij Krajčič, datum zagovora: 27. 9. 2002

KOLMAN, Aleš

CAPL, Bojan
ŠTUDIJ TEHNOLOŠKIH IN EKONOMSKIH
MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA LESA NA
POSESTI PIKL - HUBMAJER. - Ljubljana, 2002,
VliT, 35 str., 15 virov
Mentor: doc. dr. Janez Krč, recenzent: doc. dr.
Boštjan Košir, datum zagovora: 24. 9. 2002

KOZINC, Robert
PRJMERJAVA IZHODIŠČ IN IZVEDBELETNlH
LOVSKO-GOJITVENIH
NAČRTOV
NA
PRIMERU POSAVSKEGA LOVSKO-GOJITVENEGA OBMOČJA.- Ljubljana, 2002, IX, 45 str.,
19 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: prof.
dr. Marijan Kotar, datum zagovora: 27. 9. 2002

HREN, Boštjan
KULTURNA DEDIŠČINA V GOZDU IN
GOZDNI KRAJINI V OKOLICI ŽIČKE KARTUZIJE.- Ljubljana, 2002, X, 42 str., 20 virov
Mentor: doc . dr. Janez Pirnat, recenzent: prof.
dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 27. 9. 2002
SADAR, Zvone
RAZŠIRJENOST IN RASTNE ZNAČILNOSTI
SKORŠA (Sorbus domestica L.) V SLOVENSKI
ISTRI.- Ljubljana, 2002, X, 73 str., 17 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: prof.
dr. Marko Accctto, datum zagovora: 27. 9. 2002

ŠEŠKO, Aleš
LAZNIK, Niko
GOZDNOGOJITVEN! PROBLEMI NA KONJIŠKI GORJ.- Ljubljana, 2002, XIV, 123 str., 16 virov
Mentor: prof. dr. Marijan Kotar, recenzent: viš.
pred. mag. Dušan Robič, datum zagovora:
27. 9. 2002
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NARAVNE VREDNOTE IN GOSPODARJENJE
Z NJIMI V GOZDNOGOSPODARSKIH ENOTAH SEVNICA IN STUDENEC. -Ljubljana,
2002, VIII, 58 str., 11 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anko, recenzent: prof.
dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 30. 9. 2002
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GAŠPERIČ, lVlitja Stane
IZHODIŠČA ZA VEČNAMENSKO UPRAVLJANJE OBMOČJA KADIC. -Ljubljana, 2002,
XIV, 78 str., 84 virov
Mentor: prof. dr. Boštjan Anka, recenzent: prof.
dr. Andrej Bončina, datum zagovora: 30. 9. 2002

ŠUBIC, Franci
GOZDNOGOSPODARSKI
NAČRT
ZA
NOVAKOVO GOZDNO POSEST.- Ljubljana,
2002, VII, 69 str., 12 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 30. 9. 2002
GERJEVIČ, Jože
IZRABA DELOVNEGA ČASA DELAVCEV
ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE NA
KRAJEVNI ENOTI BREŽICE. -Ljubljana, 2002,
VII, 21 str., 7 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 30. 9. 2002

MRGOLE, Stanko
GOZDARSKO SVETOVANJE V KONCEPTU
CELOSTNEGA SVETOVANJA NA KMETIJI PRIMER KMETIJE ŠPEC IZ ZABUKOVJA.Ljubljana, 2002, VII, 52 str., 15 virov
Mentor: prof. dr. Iztok Winkler, recenzent: doc.
dr. Janez Krč, datum zagovora: 30. 9. 2002
ŠABEC, Erik
UVAJANJE STANDARDOV ISO 9001 IN ISO
14001 V PODJETJE GOZDNO GOSPODAR-
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STVO POSTOJNA d.d.- Ljubljana, 2002, VII, 51
str., 20 virov
Mentor: doc. dr. Boštjan Košir, recenzent doc.
dr. Darij Krajčič, datum zagovora: 30. 9. 2002
VIDMAR, Cvetka
ŠTUDIJ TEHNOLOŠKIH IN EKONOMSKIH
MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA LESA NA
DRŽAVNI GOZDNI POSESTI MISLINJA KOMISIJA.- Ljubljana, 2002, IX, 34 str.,
17 virov
Mentor: doc. dr. Janez Krč, recenzent: doc. dr.
Boštjan Košir, datum zagovora: 25. 10. 2002
TOMAN, Marko
PROSTORSKE SPREMEMBE NA OBMOČJU
SPODNJE SAVINJSKE DOLINE IN NJIHOV
VPLIV NA DIVJAD.- Ljubljana, 2002, XI, 80 str.,
36 virov
Mentor: prof. dr. Miha Adamič, recenzent: doc.
dr. David Hladnik, datum zagovora: 29. 11. 2002
PACEK, Matej
MOŽNE RAZLIČICE PRIDOBIVANJA LESA
NA KORDEŽEV! POSESTI.- Ljubljana, 2002,
VII, 40 str., 24 virov
Mentor: doc. dr. Janez Ksč, recenzent doc. dr.
Boštjan Košir, datum zagovora: 29. 11. 2002
mag. Teja Koler-POVH
in Polona PERŠUH
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Stališča

ZGDS

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
VEČNA POT 2 1000 LJUBLJANA
Poslano:
Vlada republike Slovenije - predsednik mag. Tone ROP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- minister mag. Franci BUT
Ministrstvo za finance- minister dr. Dušan MRAMOR
Ministrstvo za okolje prostor in energijo- minister mag. Janez KOPAČ
Ljubljana 28. 04. 2003

Nesprejemljiv odnos države
Slovenije do izpolnjevanja
zakonsko sprejetih obvez do
gozdov in gozdarstva
Spoštovani.
V postopkih sprejemanja so Gozdnogospodarski
za obdobje 2001-2010, s katerimi se
ob upoštevanju usmeritev 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 gospodarjenja 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
poudarjenosti 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 19912000 kaže naslednje:
l. Posekana je bilo 76% možnega poseka (72%
pri 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: v zelo skromnem obsegu obnova 43% (1.934
ha letno) in nega 44% (10.625 ha letno), 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
načrti območij
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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:
l. Načrtovan možni letni posek 4.101.056 m 3 ali
61% tega kar v enem letu v gozdu priraste.
2 . Načrtovani potrebni letni obseg gozdno
gojitvenih in varstvenih del pa je naslednji : obnova s
sadnjo 671 ha, priprava sestaja za naravno obnovo
2.147 ha, nega gozdov 17.079 ha in varstvo pred
rastlinojedo divjadjo 1.500 ha. Obseg potrebne
obnove je v primerjavi z realizacijo v preteklem
desetletju povečan za 884 ha letno ali 46%, obseg
potrebne nege pa za 6.454 ha letno 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
ter Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ohranjanju narave, pa so potrebni kadrovski in
finančni pogoji. Prav teh pogojev pa država Slovenija
že daljše obdobje ne zagotavlja.
Ob povečanem možnem poseku za obdobje 20012010, ter povečanju nujno potrebnih gozdno
gojitvenih in varstvenih del, ter vse večji poudarjenosti ekoloških in socialnih vlog v gozdovih, ob
nespremenjenih zakonskih obvezah, država Slovenija
iz proračuna namenja za gozdarstvo vse manj
finančnih sredstev. Trendi zakonsko določenega
financiranja v gozdarstvu so že od leta 1998 padajoči.
Takšni nevzdržni trendi resno ogrožajo uzakonjeni
sistem v gozdarstvu, sprejeto gozdarsko strokovno
doktrino in dosežke stroke, javno gozdarsko službo,
gozdarsko razvojno-raziskovalno delo, stabilnost,
kakovost, pestrost in sonaravni razvoj gozdov,
gospodarjenje z gozdovi, ekonomski položaj
lastnikov gozdov in gozdarsko panogo kot celoto.
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------Že v letu 2003 je za zagotovitev nadaljnjega
funkcioniranja sistema v gozdarstvu- glede na sklepe
Sveta Zavoda za gozdove Slovenije- nujno bistveno
povečanje proračuna. Za financira~e javne gozdarske službe je nujno potrebno z rebalansom proračuna
zagotoviti dodatnih 636 milijonov tol rujev. Pri iskanju
možnih dolgoročnih rešitev je potrebno izhajati iz
temeljnega izhodišča, da v Sloveniji vsaj ohranimo
sedanjo raven številčnosti javne gozdarske službe.
Slovenska javna gozdarska služba je namreč po
obsegu zelo racionalna, saj ne dosega niti 50%
povprečne srednjeevropske gostote.
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 tolarjev, za leto 2002 pa je namenjeno le še
699 milijonov tolarjev. Rezultat tega se v vse manjši
meri opravljena nujno potrebna gozdno gojitvena
dela v gozdovih, dolgoročna investicija, ki lahko
zagotovi visoko vrednostno proizvodnjo lesa na
odličnih rastiščih, ki v slovenskih gozdovih

prevladujejo, hkrati pa zagotovi 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.
Nujno potrebno je torej zagotoviti pozitivne trende
tudi na področju proračunskega sofinanciranja
vlaganj v gozdove. Tudi tu bi morali težiti, da
dosežemo vsaj 75% raven neposrednih proračunskih
spodbud primerljivih srednjeevropskih držav. Višina
neposrednih proračunskih spodbud za vlaganja v
gozdove (subvencije in investicije) v Sloveniji,
preračunana na površino gozdov, pa ne dosega niti
četr:tine sredstev, ki jih za gozdarstvo namenjajo
Avstrija, Bavarska ali Češka.
Pričakujemo, da bo 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.
S spoštovanjem
Zveza gozdarskih društev Slovenije
Predsednik mag. FRANC PERKO
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Obletnice
Janez Brolih
Mnogi bralci Gozdarskega vestnika seveda ne
bodo vedeli, kdo je ta
gospod. Med "čistimi"
gozdmji, tega priimka
ni. Res je, ni gozdar, ni
torej "našega gozda list".
Bil paje kar 13let z našo
stroko močno, ustvarjalno povezan. Lahko trdim, da jo je dobro poznal.
Trinajst let ( 1973-1986) je kot tehnični ureqnik
Gozdarskega vestnika, dosledno prebiral njegovo
vsebino, do zadnje črke. To mu je zavestno in
podzavestno krepilo vedenj~ in pripadnos:~o~da:ski
stroki, ki je bila nehote nJegova druga Zlv~enjska
izbira. Zakaj je to počel - nekoliko pozneje.
Janez Brelih se je leta 1973 upokojil kot tehnični
in organizacijski vodja Blaznik.ove tiskarne v Ljubljani.
Takrat se je namreč ta, najznamenitejša slovenska
tiskarna, z Brega nad Ljubljanico preselila in se tudi
združila z novo veliko Delovo tiskarsko hišo. Njeno
ime je sinonim za slovensko grafičarstvo, p·osredno
pa tudi simbol za razvoj slovenske tiskane besede skozi
stoletja. Začela je namreč delovati že davnega leta
1575, kot prva slovenska tiskarna. ki jo je na pobudo
Jurija Dalmatina, odprl J. Mandalc. Tiskarna je tiskala
neprekinjeno kar nekaj stoletij, do leta 1976, ko so jo
zaprli. V tem dolgem času je seveda kar nekajkrat
menjala lastnike, vendar je najbolj poznana po enem
od zadnjih, Jožefu Blazniku.
Janez Brolihje še sedaj, pri devetdesetih, uglajen
in urejen gospod. Še v Kraljevini Jugoslaviji je bilo
tiskarstvo (grafičarstvo) elitna stroka, ki je v
marsičem pogojevala hitro uveljavljanje slovenske
besede, zlasti našega leposlovja. Grafični delavci pa
so bili zategadelj lahko tudi nosilci naprednih idej,
saj so pri svojem delu sodelovali z vsemi nacionalnimi duhovnimi ustvarjalci. Med temi se je gibalizučil za stavca in delal tudi Janez Brolih. Štrajkov,
brezposelnosti in sindikalnih aktivnosti se še sedaj
živo spominja.
že kmalu v začetku druge sv. vojne so ga itaijanski
okupatorji aretirali in obsodili na 10 let ječe in
ioternirali v Italijo. Izdal ga je nekdo iz "desetine"
(desetine so bile konspirativne skupine v tiskarnah,
ki so tiskale protiokupatorska propagandna gradiva).
Po kapitulaciji Italije leta 1943, se je vrnil v Blaznika,
toda le za sedem dni. Spet ga je nekdo zatožil, da je
bil v Castelfrancu, kjer je bil interniran, skupaj s

-.:::l:---=--- --
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komunistomMiho Marinkam. Tokrat je bil opozorjen
in ni čakal, ušel je .. . Tako je to šlo - pripoveduje.
Ko sem prevzel urednikovanje GV (1975) od
Milana Cigleija, sem "prevzel" tudi Janeza Broliha,
ki je bil tehnični vodja tiskarne, tudi kot tehničnega
urednika GV, kar je bila moja velika uredniška
prednost. Povsod sem bil z Gozdarskim vestnikom
prvi - revijo so stavili najboljši stavci, prebirali
najboljši notranji korektorji, prelamljati najboljši
meterji itd. Tako sva delala našo revijo v tiskarni
Blaznik do že omenjenega leta 1976, ko se je
Blaznikova tiskarna priključila Delovi. J. Brolib je
ostal še naprej tehnični urednik GV, žal pa ne več s
tako izrazitimi prednostmi, kar je razumljivo.
Tehnični urednik je imel še v osemdesetih letih
ključno vlogo pri nastajanju vsakega tiskanega
besedila. Ročno ali strojno stavljenje, stolpci,
korekture, prelomi ali metir~e- vse to je urejal in
nadzoroval tetutični urednik. Vse se je vrtelo v klasični
svinčevi tehnologiji, kjer je bila celo fizična moč
pomemben faktor. Že v osemdesetih in poznejših letih
pa je računalniška (elektronska) tehnologija v
tiskarstvu, na hitro in skoraj povsem nadigrala klasično
- gutenberško. To grafično tehnološko preobrazbo je
doživel tudi "klasik" Janez Brolih. Pred tem paje naši
reviji nadel vrhunsko grafično obleko, vključno z
začetki, odnos no prvimi barvnimi v Jožki.
Ne more pozabiti imenitnega moža, urednika
Milana Ciglerja, ki je prinašal gradiva za GV v
tiskarno, obut v gojzerice in v nahrbtniku. Kljub temu,
daje le grafik, mu latinščina ne dela težav in suvereno
se suče tudi med najbolj znanimi slovenskimi
duhovnimi tvorci. Najraje se spominja pisatelja Juša
Kozaka, ki mu je nadel ime "lažnivec Brolih",
Obljubljeni roki so v tiskarstvu pač največkrat zarečeni
kruh in tudi Juš Kozak ga je pri Brolihu v Blaznikovi
tiskarni, moral velikokorat pojesti. Tudi do nedavni
akademik nad akademiki, France Bernik je bil njegov
stalni in zapaženi gost. Le, da se za tiskanje ni veliko
zanimal, najbolj je škilil v Brolihovo knjižno omaro
in fehtanje mu je bila vsakdanja manira. Ja, tako je to
šlo ... pripoveduje.
Jaz pri g. Brolibu nisem dobival knjig, dobival
pa sem vso tehnično podporo, ki je bila visoko
profesionalna, in kar je najvažnejše, v dogovorjenih
rokih. Če dodam še podatek, da sva v času najinega
sodelovanja, mimo revije pripravila še več kot sto
drugih natisov - od slovarjev, do monografij - je
dovolj in vredno, da se mu ob njegovi 90-letnici (15 .
maj, L913) iskreno zahvalimo in mu še mi poklonimo
kakih 10 let. Naj jih dočaka 100- zaslužil si jih je!
Marko KMECL
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Uvodnik
Ocen stanja v panogi gozdarstva je verjetno vsaj toliko kot gozdcnjev. Opredeliti
stvarno stanje pomeni podlago za postavitev pravih ciljev in temu ustreznih ukrepov.
Nosilcem gozdarske panoge se to že več kot desetletje ne posreči. Vendar, tudi to je
le ena izmed mnogih ocen enega izmed gozdatjev.
Dejstvo je, da smo ekonomske podlage pri gospodarjenju zlasti z državnimi
gozdovi v om.enjenem obdobju več kot zanemarili. V zasebnih gozdovih ima lastnik
mnogo večji vphv predvsem zaradi svetovalne vloge, ki jo izvajajo delavci Zavoda
za gozdove. Posledica tega je stalno nižanje deleža v skupnem prihodku gospodarstva
Republike Slovenije, ki znaša v letu 2001 le še 0,21 %, delež BDP pa 0,18 %. Lahko
bi tudi ugotovili, da odkar so ekonomski kazalci v naši panogi vse manj pomembni
se stanje v gozdarstvu slabša in panoga postaja vse manj razpoznavna. Odraz tega je
tudi vedno manj sredstev za javni del gospodarjenja z gozdovi, pritiski na ukinitev
Združenja za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici' Slovenije, vse manj sredstev za
znanstveno raziskovalno delo, šolstvo, itd. Pri tem pa v okvirju zadnjih gozdarskih
študijskih dni na novo odkrivamo potrebe po povečani pozornosti na področju
»načrtovanja tehnologije poseka in spravila ter gradenj gozdnih prometnic« (citirani
zaključki gozdarskih študijskih dni so v narekovaju) in »proizvodnji gozdnih lesnih
sortimentov kot pomembnem dejavniku mnogo namenskega gospodmjenja«.
Jas no je, da brez prila gaj anja trgu ne gre. Seveda pa to niso le drevesne vrste in
količine pač pa tudi kakovost. Vse vrste vlaganj v gozdove imajo poleg zagotavljanja
splošno koristnih funkcij gozdov tudi namen doseganje čim večjih donosov iz gozdov.
Naš namen ni torej samo »gojenje kvalitetnega lesa<< pač pa ll.1di pridobivanje in
trženje takega lesa. Bojim se, da pri tem prevečhat zamenjujemo pojme kvalitetno
in debelo drevje. Debelo drevje ni nujno, da je kvalitetno. Celo obratno je. Čim
debelejše je drevje, tem starejše je in tem več napak ima. Mehanska predelava
sortimentov debelega drevja je draga. Ker ima veliko napak so izkoristki nizki, star
les pa ima tudi neugodnejše mehanske lastnosti . Tako za enoto finalnega proizvoda
porabimo mnogo več časa in lesa. Pri tem pa za izdelavo visoko kvalitetnih finalnih
izdelkov iz lesa uvažamo različne lesne polizdelke. čeprav tako drevje znamo
pridelovati in ga je pri nas dovolj. Le v izbiro za posek moramo zajeti večino
kvalitetnega drevja na višku vrednosti posameznega drevesa. Neodgovorno pa je,
da drevje gojimo 150 ali 200 let, potem pa posekamo suho drevo brez vsake tehnične
vrednosti. V takih primerih večina vlaganj v gozdove postane nesmiselna, učinek
gospodarjenja z gozdovi pa se zmanjša zaradi večjih stroškov in manjših dohodkov.
V območnih načrtih od leta 2001-2010 je ocenjen prirastek v naših gozdovih na
6,9 mio m 3• Posek v letu 2001 je znašal nekaj nad 2,61nio m·\ pred tem pa v vseh letih
do leta 1990 manj kot 2,6 mio ml. Posek za obdobje od leta 2001-2010 je predviden v
višini 4,1 mio m~ ali nekaj nad 59 % p1irastka. Glede na »propadanje in ogroženost
gozdov, porušeno razmctje razvojnih faz,« pa tudi debelinsko in starostno sestavo
drevja, itd., bi moral biti delež etata v prirastku višji. Motivov za povečanje realizacije
poseka pa je za lastnike gozdov malo, saj cene že od leta 1996 dalje padajo 2- 3 %na
leto. Ob takem stanju bomo ob sicer p1imernih vlaganjih vsaj v državnih gozdovih še
naprej sekali visok delež slučajnih pripadkov in manj kvalitetno drevje.
Celoten sistem gospoda.tjenja z gozdovi je obremenjen še z razdelitvijo na številne
1nstitucije, ki imajo v )>glede na včeraj,« danes mnogo nasprotujočih stališč . Tudi
povezave navzven, zlasti do porabnikov lesa, so razen pri neposredn1h kupoprodajnih
stikih slabe. Znova se bo treba povezovati. Najprej znotraj panoge, nato navzven.
Tu sta pomembni javnost in porabniki lesa. Le to lahko dolgoročno poveča ekonomski
učinek in ugled panoge ter širšega gozdarsko predelovalnega kompleksa.
Franci FURLAN spec.
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Ovrednotenje rekreacijske funkcije v urbanem gozdu na primeru
ljubljanskega Golovca
Evaluation of the recreational function in urban forest - case study Golovec (Ljubljana)
Aleš OSANIČ 1
Janez PIRNAT
Izvleček:
Osanič, A.,

Pirnat, J.: Ovrednotel1le rekreacijske funkcije v urbanem gozdu na primeru ljubljanskega Golovca. Gozdarski
vestnik, 6}/2003, št. 4. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit 17. Prevod izvlečka v angleščino: avtorji. Lektura
angleškega besedila: Jana Oštir.
Urbani gozd je gozd znotraj mesta, v katerem so bolj kot druge poudarjene socialne funkcije. S štetjem obiska smo potrdili
večjo obremenjenost zahodnega dela Golovca (Ljubljana), ki je bližje jedru mesta. Na gostoto obiska vplivajo tako bližina
mesta oz. strnjenih naselij, kot tudi urejenost poti in reliefne značilnosti. Proizvodnje lesa ne želimo popolnoma izključiti ,
zato trajno zasledujemo tudi ta cilj, čeprav je po splošni valorizaciji manj pomemben . Na ta način bo gozd tvoril
mnogonamensko celoto. Želimo, da tudi urbani gozd ohrani zgradbo in funkcije stabilnega gozdnega ekosistema, kjer bodo
parkovni elementi prej izjema kot pravilo.
Ključne

besede: urbani gozd, socialne funkcije gozda, rekreacija, Golovec, Ljubljana

Abstract:
Osanič, A., Pirnat, L Evaluation of the recreational function in urban forest - case srudy Golovec (Ljubljana). Gozdarski
vestnik. Vol. 6112003, No. 4. In Slovene, with abstract in English, Lit. quot. 17. Abst..ract translated into English by the aut.hors .
English language editing by Jana Oštir.
Urban forest is defined as a forest situated within the area of a town, where social functions are stressed more than others. A
visitor count has confirmed that the western part of the Golovec region - closer to the centre of the town of Ljubljana- is
more highly frequented, which is the result of proximity to the town, well maintained path s and roads and geomorphological
characterislics. In the concept of multifunctionality, there is no need to exclude wood production in the urban forests, even if
this function is becoming less important. Urban forests should keep the structure and function of a stable ecosystem where
park elements are more an exception than a ruJe.
Key words : urban forest, social functions of the forest , recreation, Golovec, Ljubljana

1

UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
INTRODUCTION AND GOAL
OF RESEARCH

Za mestne gozdove oziroma gozdove v neposredni
bližini mest in gosto naseljenih območij veljajo
nekatere posebne lastnosti, ki jih bistveno ločujejo od
gozdov na podeželju oziroma gozdov v gozdni,
gozdnati in kmetijski krajini. S stališča socialnih
funkcij gozdov so te razlike zelo očitne. Visoka stopnja
poudaJjenosti socialnih funkcije v veliki me1i vplivajo
na način gospodmjenja in na samo načrtovanje .
Obisk gozdov je eden izmed dejavnikov, ki dajejo
pečat urban im gozdovom in povečujejo poudrujenost
socialnih funkcij. Z načrtovanjem usklajujemo tudi
interese med posameznimi uporabniki teh gozdov.
Na eni strani so vsi tisti, ki jim pripadajo dobrine
vezane na lastništvo, na drugi strani pa druge
javnosti, ki izkmiščajo druge, predvsem nemateiialne
dob1ine gozda. Slednjih je v urbanih območjih zaradi
GozdV 61 (2003) 4

koncentracije prebivalstva vedno več. Ob tem nas
zanima, v katerih delih gozda so ti interesi posebej
izraženi. Ker predpostavljamo, da vpliva na razvoj
socialnih funkcij zlasti odprtost gozda, dostopnost
in relief, se bomo podrobneje posvetili zlasti tem
vprašanjem.

2

PREGLED POJMOV

2

DEFINITIONS

2.1 Opredelitev urbanega gozda
2.1 Definition of the urban forest
Za opredelitev urbanega gozda so tako pri nas kot
v tujini v rabi različni izrazi, v literaturi najpogosteje naletimo na naslednje izraze: urbani gozd,
A.O. univ. dipl. inž. gozd. 1000, Ljubljana, SI
J. P. doc . dr., univ. dipl. inž . gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnov lj ive gozdne vire. Večna pot
83 , 1000 Ljubljana, SI
1

2
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mestni gozd, primestni gozd. MiJler (1996) opredeli
urbani gozd kot, "vsoto vse lesnate in z njo povezane
vegetacije v gosto naseljenih območjih in okoli njih,
od majhnih naselij na podeželju do velemest". Je
vsota uličnih dreves, posameznih dreves na vrtovih ,
parkovnega drevja, obrežnih gozdov in zelenih
pasov okoli mest.
Evropski pristop se zdi nekoliko drugačen in je
usme1jen bolj k " pravemu" gozdu znotraj ali v
bližini urbanih območij (DWYER 1995, cit. po
KONIJNENDIJK 1997). Opredeljen je kot združba
rastlinskega in živalskega sveta, znotraj ali v bližini
urbanih območij, v kateri prevladujejo drevesa.
V Sloveniji hi lahko veljala opredelitev, da z
urbanim gozdarstvom pokrivamo urbane gozdove in
parke v urbanih območjih. V urbanih gozdovih so v
korist meščanov, namesto proizvodnih funkcij,
poudarjene okoljske in socialne funkcije. Urbano
gozdarstvo ima v Sloveniji vgrajena načela mnogonamenskega gospodarjenja (po zakonu o gozdovih)
zato je skrb za gozdove in parke ter posamezno drevje
v urbanem okolju, del načrtovanja in gospodarjenja
z gozdovi" (OVEN et. al. 1999). V urbano področje
spada območje mesta. "Urbani gozdovi so locirani
znotraj mestnega območja in so vsaj nekaterim
prebivalcem mesta dostopni s sredstvi javnega
transporta, s kolesom ali peš. Pomen proizvodne
funkcije urbanih gozdov se zmanjšuje. narašča pa
pomen socialnih in okoljskih funkcij" (OVEN et. al.
1999). Ob tem je zanimiv tudi pogled v Pravilnik o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
(1998), po katerem so lesno proizvodno manj
pomembni gozdovi v gospodarskih razredih, kjer je
možno dolgoročno sekati letno do 2m 3 bruto lesne
mase na hektar.
Na ta način je mestni gozd opredeljen z lokacijo,
to je območjem mesta in funkcijami, ki so izrazito
neproizvodnega značaja.

2.2 Obremenitve urbanega gozda
2.2 Pressure on urban forest
Gozdovi znotraj mesta zagotovo sodijo med bolj
obremenjene tako z vidika negativnih vplivov na
gozdni ekosistem, kot s težnjami po izkoriščanju
prostora v druge namene.
Z naraščanjem števila prebivalstva v mestih se
večaj o zahteve po zazidlji vih površinah. Gozd
ostaja na površinah, kjer ni bila mogoča kmetijska
dejavnost in poselitev oziroma tam, kjer bi bilo to
povezano z mnogo večjimi stroški.
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Drug problem vezan na urbanizacija, je priljubljenost in pogostnost stanovanjskih gradenj na
gozdnem robu. S takšnim početjem se zapira gozdni
prostor, saj k stanovanjski hiši ponavadi sodi tudi
ograja. Na ta način je otežen tudi dostop obiskovalcem. kar je v primeru mestnih gozdov zelo
pomemben dejavnik.
Izkoriščanje ali raba gozdov pomeni človekovo
delovanje in pričakovanje do gozda, kar prav tako
predstavlja določeno obremenitev. Raba gozdov je
po Zakonu o gozdovih (1993) skupni izraz za
izkoriščanje funkcij gozdov, ki je dovoljeno tudi
nelastnikom gozdov, kot npr.: nabiranje gob, plodov
gozdnega drevja in drugih rastlin, gibanje po
gozdovih, rekreacija v gozdu .. .
Mestni gozdovi so bili v preteklosti pogosto
žrtev neuravnotežene rabe . Sekanje lesa za kmjavo
in pogosto intenzivno steljarjenjc se marsikje pozna
še danes. Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da sta
prav ti dve rabi, ki ju uvrščamo v skupino
proizvodnih funkcij in sta v domeni lastnika gozda,
eni od temeljnih vzrokov za regresijske stadije
gozdnih združb v bližini mest in naselij.
Ne smemo pa pozabiti na posledice, ki jih pušča
povečan obisk. Močno zbita tla onemogočajo
normalno pomlajevanje in razvoj koreninskega
sistema pomladka. Zmanjšana je zračnost tal in
mikoriza. Onemogočen je normalen razvoj
polnilnega in grmovnega sloja. Zbita tla niso
normalno propustna za padavinsko vodo, površinski
odtok je zato povečan in pojavljajo se erozijska
žarišča . Vrhnji taJni horizont je spran vse do
korenin, ki so tako izpostavljene poškodbam in
vdoru bolezni.
Vandalizem je drug pojav povezan z obiskom in
je zaznan skoraj v vseh delih gozda, kjer potekajo
močneje obiskane poti in ni značilnost zgolj
urbanega gozda. Najpogostejša tarča so debela
drevesa z gladkim lubjem, kot je bukev, ki so
posebno priljubljena za vrezovanje imen in drugih
sporočil. Tudi te rane predstavljajo mesto za vdor
gliv.

2.3 Temeljne zakonske podlage za
gospodarjenje v urbanem gozdu
2.3 Regulatory basis for management in
the urban forest
Zakonske podlage načrtovanja in gospodmjenja v
gozdovih so v prvi vrsti Zakon o gozdovih ( 1993)
in na njem temelječ Program razvoja gozdov v
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Sloveniji (1996), Pravilnik o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih ( 1998) ter Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih
(2002).

Za nas so posebej zanimivi t.i.gozdovi s posebnim namenom. Gozd s posebnim namenom
razglasi lokalna skupnost oziroma država, s posebnim predpisom, odvisno od tega v čigavem interesu
je razglasitev. V pripravi je tudi takšen odlok za
urbane gozdove mesta Ljubljana (TAVČAR, 2001).
V njem bodo določena območja gozdov oziroma
območja razglasitve, način in omejitve pri gospodarjenju, varstveni režim in nadomestila zaradi
prilagojenega načina gospodmjenja.

3
3

PREDSTAVITEV OBMOČJA IN
METOD DELA
PRESENTATION OF THE AREA AND OF

THE WORK METHODS
Golovec je gozdni greben na jugovzhodnem
obrobju Ljubljane, ki se kot pomol približa samemu
jedru mesta. Geografsko ga naj bolje opredelimo,
kot del posavskega hribovja, ki se tu tudi konča. Če
opazujemo geografsko karto po črti Golovec Rožnik - Polhograjsko hribovje, je to ločnica, ki
kot ožina razmejuje dva različna svetova, Ljubljansko ba1je in Ljubljansko polje (Atlas Slovenije,
1992: 126-127).

Preko Golovca je speljana peš pot, čezenj poteka
makadamska cesta, ki povezuje predel, imenovan
London, na eni strani in Spodnjo Hrušico na drugi
strani. Najvišja točka grebena je vrh Mazovnik s
450 m nm.v., mimo katerega pelje pešpot do vasi
Orle.
Širše območje, ki je bilo izbrano, zavzema
greben od Gruberjevega prekopa do mesta, ki ga
zaznamuje avtocestni obroč okoli Ljubljane. Na tem
mestu poteka predor pod Golovcem in je hkrati
edina naravna vez med notranjostjo avtocestnega
obroča in zunanjim okoljem, kjer nam ni potrebno
prečkati avtoceste. Površina tega območja je okrog
675 ha.
Rastiščno gledano Golovec ni zelo bogat. Prevladuje kisli matični substrat s srednje karbonskimi,
pretežno glinenimi skrilavci (SMOLE 1966).
Prevladujejo kisli bukovi gozdovi v široki paleti
regresijskih faz, od blago spremenjenih gozdov s
primesjo gradna pa vse do sekundarnih bm·ovih
gozdov, ki so najverjetneje posledica intenzivnega
GozdV 61 (2003) 4

steljarjenja v preteklosti. Na edafsko revnih predelih
najdemo združbo kislega borovega gozda z
borovničevjem, na Golovcu se pojavlja tudi
precejšna primes smreke, kot posledica sadnje in
ugodnih razmer za pomlajevanja.
Dreves na sestava je spremenjena v prid rdečemu
boru in večjemu deležu nasajene snueke. Sestoji
so mešani malopovršinsko do velikopovršinsko
raznodobni. Največji delež ima rdeči bor s 24%,
sledijo smreka z 21%, bukev 16%, graden 16%,
pravi kostanj 11%, robinija 3% in dob 2%. Ostale
drevesne vrste so zastopane z 1% ali manj.
Razmerje razvojnih faz je za ves sklop ugodno,
problem pa je negovanost, ki je glede na zasnove
nizka . Vitalnost drevesnih vrst je dobra, razen
kostanja, ki ga ogroža kostanjev rak (Gozdnogospodarski načrt GE Rast, 1997 - 2006).
Gozdovi na Golovcu so v večinski lasti zasebnih
lastnikov. Na celotnem območju Golovca imata
prvo stopnjo poudarjenosti higiensko zdravstvena
in klimatska funkcija. Hidrološka funkcija prve
stopnje pa je omejena na okoljco posameznih
vodnih virov in je točkovnega značaja. Lesnoproizvodna funkcija je šele na tretji stopnji
poudarjenosti. S tem je posredno poudarjen
nematerialni pomen teh gozdov za mestno prebivalstvo.
Zahodno od meje GE Rast (znotraj enote) imajo
prvo stopnjo poudmjenosti še: estetska, biotopska
in rekreacijska funkcija. V pasu, kjer poteka peš pot,
je na prvi stopnji poudarjenosti še funkcija
varovanja naravne in kulturne dediščine.
Reliefno je na Golovcu poudmjena grebenska
dominanta, s praviloma strmim vstopom v gozd in
živahno razgibanimjarkastim terenom. Nadmorske
višine se gibljejo med 300 in 450 m, kar uvršča
predel v kolinski in submontanski pas. Vse podatke
o reliefu smo pridobili z digitalizacija plastnic kart
TTN l :5000. V okolju geografskega informacijskega sistema Idrisi smo z ustreznimi moduli
(Intercon, Polyras) prevedli te podatke v digitalni
model reliefa, prav tako smo v Idrisiju prikazali
podatke o rabi tal. V Id1isiju smo te podatke obdelali
s pomočjo ustreznih modulov (Area, Distance,
Reclass).
Zelo pomemben podatek za ta predel je
dostopnost oziroma možnost neoviranega vstopa v
gozd. Značilnost celotnega grebena je, da je ob
njegovem celotnem vznožju, razen na obeh skrajnih
robovih ob obvoznici, gosta stanovanjska pozidava,
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ki predstavlja oviro prostemu vstopu. Dostopnost
lahko podamo tudi z dolžinskimi odstotnimi deleži
meje med gozdom in drugimi ekosistemskimi tipi.
Če pogledamo primerjavo med Golovcem in
Rožnikom (GOLOB 1993) potem nam je jasno, da
je Golovec z 49% deležem meje na stanovanjske
soseske v primerjavi z Rožnikom s 23% deležem,
precej na slabšem. Najbolj urejena vstopna mesta
so: cesta London - Hrušica, urejena pešpot (PST),
ter Pot na Golovec. Dostop je možen tudi drugje,
vendar so to v večini primerov steze, ki so povrhu
vsega še zelo skrite.

3.1 štetje obiska
3.1 Visitor count
Ker je za štetje obiska pomembno, da zajame in
evidentira vse, oziroma kar največ obiskovalcev na
dan štetja, je bilo prvo opravilo iskanje vseh možnih

vstopov v gozd. V pomoč nam je bila karta predela
Golovca v merilu l: 10.000, na kateri so že razvidni
možni dostopi, vendar je bilo potrebno preveriti
dejansko stanje v naravi. Nekateri dostopi, ki so
sicer po karti možni, na terenu zaradi urbanizacije
oziroma gradnje hiš in ograj ne obstajajo več, nekaj
pa je tudi takih, ki niso vrisani.
Pregledali smo celoten zunanji gozdni rob
Golovca od Malenc do Bizovika oziroma od enega
do drugega vhoda v tunel pod Golovcem. Dostop
do gozda in vanj je lahko tudi po travniku in skozi
neograjeno dvorišče, torej ni nujno, da obstaja pot.
Ker pa večina obiskovalcev vstopa v gozd tam, kjer
so vsaj ozke shojene poti, smo evidentirali vse
dostope, ki so možni po cesti, vlaki ter urejeni ali
shojeni poti.
Na takšen način smo določili 24 opazovalnih
točk na katerih smo izvedli štetje (slika 1).

Slika 1: Golovec z 24 vstopni mi točkami
Figure 1: Golovec hill with 24 entry points
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Za izvedbo štetja je bilo potrebno pripraviti
gradivo za vsako točko posebej.
Opazovalni obrazec je sestavUen tako, da se
evidentira vsak posameznikov prihod oziroma
odhod, glede na način prihoda oziroma odhoda. Ta
je lahko: pešec , tekač. kolesar, motorist ali
avtomobjlist. Oceni se tudi sestavo skupin, ki je
lahko: sam, dvojica, par. skupina vrstnikov, večja
skupina. družina, dve ali več družin. Prešteli smo
tudi vsa vozila: kolesa. mototje, avtomobile in
ostalo. Obrazec je sestavljen tako, da je možen
pregled po enournih obdobjih (PIRNAT 1991 ).
Štetje obiska smo izvedli na lep sončen dan, v
nedeljo 7. maja 2000. S tem smo želeli ugotoviti
obremenitev v razmerah, ki so po našem mnenju
najbolj primerne za obisk gozda. Štetje je potekalo
od 8 11 do 19 11 , izpeljali pa smo ga v okviru terenskega
pouka študentov Visoke strokovne šole gozdarstva.
Na vsaki opazovalni točki sta bila po najmanj dva
opazovalca, eden za prihode in drugi za odhode.
določeno

4

REZULTATI

4

RESULTS

4.1 Rezultati štetja obiska
4.1 Results of visitor count
Iz zbranih rezultatov štetja obiska lahko ugotovimo
marsikatero zakonitost, ki v našem primeru z
gotovostjo velja le za dan štetja, vendar so rezultati

kljub temu uporabni za

praktične

namene na-

črtovanja.

Preglednica 1 omogoča pregled dnevnega števila
obiskovalcev po posameznih točkah in skupaj ter
število obiskovalcev glede na način gibanja, ločeno
za prihode in odhode.
Skupaj smo zabeležili na celotnem opazovanem
predelu 1.608 obiskovalcev, v smeri »odhod<< pa
1.415. Razlika, ki je nastala, je lahko posledica več
dejavnikov. Najverjetneje je bil vzrok verjetno
dejstvo, da je štetje trajalo do 19 ure, ko se vsi
obiskovalci še niso vrnili do točke štetja, nekateti
obiskovalci pa so bili brez dvoma tudi prebivalci
vasi Orle, ki so prišli domov in se torej niso več
vračali v Ljubljano.
Če podrobneje pregledamo preglednica 1
vidimo, da točka 2 izstopa po številu avtomobilistov,
tako za prihode, kot tudi odhode, saj predstavljajo
avtomobilisti v smeri "prihodi" 56% vseh preštetih
avtomobilistov, v smeri "odhodi" pa 54% vseh
preštetih avtomobilistov. V zvezi s tem podatkom
ta točka ne daje pravega rezultata o rekreacijskem
obisku Golovca na tej vhodni točki, saj gre za
asfaltirano cesto na Orle, ki je tudi cilj mnogih
obiskovalcev in seveda prebivalcev vasi.
Zelo zaninuva pa je naslednja ugotovitev, da se
večje število obiskovalcev pojavlja na točkah 2,6,13
in 20 (slika 2). Gre za znatno povečanje števila
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Slika 2: Število obiskovalcev po vstopnih točkah
Figure 2: Number
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Preglednica l : Rezultati štetja obiska, lo če no za prihode in odhode
Tohle 1: Results of visitor count, separately for arrivals and departures
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obiskovalcev v primerjavi z drugimi točkami, kar
si razlagamo z ugodno urejenim dostopom in
bližino blokovskih naselij . V primeru točke 2 smo
že omenili, da gre za asfaltirano cesto na Orle, točki
6 in 20 sta postavljeni na cesti čez Golovec oz. na
široki urejeni pešpoti, kije del poti okoli Ljubljane.
Točka 13 pa predstavlja vstope po cesti oz. pešpoti
v smeri observatorija na Golovcu (slikal).
Na drugi strani pa imamo točke, ki nimajo
evidentiranih prihodov ali pa so ti zanemarljivi
(slika 2). Pri točki 1 je razumljivo, ker gre za robno
točko in kjer v neposredni bližini ni stanovanjskih
hiš. Pri točkah 21, 22, 23 in 24 pa si nizek obisk,
kljub temu, da so v neposredni bližini stanovanjske
t76
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1
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1
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92

5

227
18
324
1.415

1

o
3

o
2
9

hiše, razlagamo z značajem naselja Bizovik. Gre
za naselje, ki ima deloma vaški značaj, s kar nekaj
kmečkimi gospodarstvi.
Za točke, ki imajo obisk do 30 obiskovalcev in
so na sliki 4 vidne kot vrzeli med točkami 2, 6, 13
in 20, je značilno, da imajo vhode mimo dvorišč
ali pa je potrebno do njih skozi strnjeno naselje
individualnih stanovanjskih hiš, kar je značilnost
rudniškega konca . Te vhode v največji meri
uporabljajo lokalni prebivalci, saj so za druge
obiskovalce premalo znani in preveč odmaknjeni.
Pii analizi smo šli še nekoliko dlje in rangirali
dostope glede na kvaliteto. Prvi rang predstavljajo
ceste in urejena peš pot, drugi rang so širše uhojene
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pešpoti in dobre v lake, tretji rang pa ozke pešpoti
in slabše vlake. Tako pripadajo prvemu rangu točke
2, 6, 13 in 20, drugemu točke 3, 4, 7, 9, 10, 16, 18,
19 in 25, vse ostale pa tretjemu rangu. Če seštej emo
vse prihode po rangih, pridemo do zanimive
ugotovitve, ki v bistvu niti ne preseneča. Ugotovi li
smo, da kar 72% prihodov pripada rangu l. To
pomeni, da večina obiskovalcev vstopa na točkah,
kjer so urejene poti in je dostop lažji. Že samo
razlika v kakovosti, ob enaki širini obeh poti
povzroči, da se 90% obiskovalcev odloči za hojo
po kakovostnejši poti (BARTH 1987, ci t. po
GOLOB 1993).
Z vidika načina preživljanja časa v gozdu in s
tem povezane možnosti nastajanja konfliktov med
uporabniki oz. obiskovalci, je potrebno analizirati
tudi način prihoda. Avtomobilisti in motoristi se s
svojimi vozili zadržujejo na cesti in zato ne
predstavljajo neposredne obremenitve na gozd,
čeprav se zgodi, da kakšen motorist zaide tudi na
gozdne vlake. Drugo skupino pa predstavljajo
kolesarji, ki imajo možnost dostopa povsod tam,
kjer vstopajo tudi pešci.
Edini resnejši konflikt med obiskovalci lahko
pričakujemo med pešci in kolesarji, ki se srečujejo
na isti poti. Več kot polovica obiskovalcev se napoti
v gozd peš, znaten pa je tudi delež kolesarjev,
zastopan v skoraj 20%. Če izvzamemo točko 2, kot
najbolj avtomobilsko, zaradi že znanih dejstev, je
delež pešcev že 65 % (pešci in tekači skupaj), delež
kolesarjev pa ostaja na približno istem nivoju.
Poglejmo še posamezne točke, kjer je obisk
največji. Točke 2 zaradi svoje posebnosti tu nismo
upoštevali. To so: tč. 6, 13 in 20. Tč. 6 in 20 (cesta
čez Golovec), se glede na enako kvaliteto vstopa
močno razlikujeta po deležu pešcev in avtomobilistov. Kolesarjev je na obeh točkah približno
tretjino, kar pa glede na to, da vstopajo na cesto, ni
preveč problematično. Razlika med točkama 6 in 20
v deležu pešcev, po našem mnenju izvira iz bližine
blokovskih naselij. Fužine in Štepanjsko naselje, sta
blizu točki 20. Pri točki 13 (Observatorij) pa je
razmerje med pešci in kolesruji 65: 16 (peš+ tek je
65) kar, glede na to, da se pot nadaljuje po grebenski
pešpoti, lahko pomeni večja nasprotja med obema
skupinama obiskovalcev gozda.
Golovec ima tudi značilno sestavo skupin
obiskovalcev. Največ dogodkov smo našteli v
kategoriji sam, sledijo dvojica in par. Družine so
zastopane v 91 primetih, kar lahko pomeni od 300
GozdV 61 (2003) 4

do 400 obiskovalcev, če predpostavimo 3 do 4 člane
v vsaki družini. To pa tudi ni zanemarljivo v
razme1ju do kategorije sam s 489 dogodki.
Analiza prihodov in odhodov v posameznih
enournih obdobjih kaže, da se kulminacije prihodov
in odhodov približno ujemajo. Močnejši padec
prihodov je opaziti med 12 in 13 uro (verjetno zaradi
kosila), ko je tudi več odhodov. Sodeč po nihanjih,
gre za 1 do 2 urne obiske gozda. Med 16 in 17 uro
pride do največje skupne kulminacije prihodov in
odhodov, ko so poti najbolj obremenjene.
Domnevali smo že, da celotno območje Golovca
z obiskom ni enakomerno obremenjeno, kar je
potrdilo tudi štetje obiska. Manjšj, ponekod celo
zanemarljiv obisk, smo zaznali na obeh rob nih delih
območja. Močneje pa je obiskan osrednji del
grebena po katerem poteka grebenska pešpot od
Observatorija proti makadamski cesti, ki povezuje
Hrušico in London. Zelo velik obisk smo zabeležili
tudi na urejeni pešpoti POT. V splošnem pa lahko
rečemo, da je močneje obiskano območje zahodno
od POT-i, ki se približno ujema z mejo GE Rast.
Razčlenitev območja in ocena
obremenjenosti z obiskom
4.1.1 Analysis of the area and assessment of
recreation pressure

4.1.1

Namen grobe č1enitve gozdnega prostora Golovca
ni natančen zaris meja primernosti prostora za
nadaljno krepitev socialnih funkcij. Pri členitvi
Golovca smo upoštevali rezultate štetja obiska,
kartno gradivo in lastna opazovanja pri pripravi
izvedbe štetja obiska. Zaradi močne razgibanosti
reliefa Uarki) in precejšnje strmine, je upravičena
domneva, da večina obiskovalcev ostane na urejenih
in manj urejenih pešpoteh in stezah.
Analiza nagibov in njihovega razporeda glede
na oddaljenost od roba gozda potrjuje, da je dostop
v gozdove Golovca zaradi neugodnega nagiba že
takoj na začetku, zunaj cest in poti dokaj otežen.
Tako že v prvih 50 mod roba gozda naletimo na
vse nagibne razrede, pri čemer je nekaj celo več od
povprečja za celotni predel Golovca, pa tudi drugi
ne zaostajajo veliko za povprečjem. Podobna slika
se nadaljuje tudi v notranjosti Golovca.
V najbolj grobi razdelitvi lahko razdelimo
območje na del z velikim obiskom in del z
zanemarljivim obiskom. V nadaljevanju pa še .na
območja, kjer se pojavljajo specifični problemi, ki
jih je pri načrtovanju potrebno upoštevati ali se jim
t77
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Pregl ednica 2 : Podatki o višinah, nagibih in legah neba (Pirnat 2001)
Table 2: Data on altitude, slope incfination and slope aspect classes (Pi mat 2001)
Višine
Altitude
class
(%)

Relativna Kumulativa
frekvenca frekvenca
Relative Cwnulmive
frequency Jrequen.cy
(%)
(%)

Slope
inclination
(%)

Relativna
frekvenca
Rela five
frequency
(%)

Kumulativa
frekvenca
Cwnulative
frequency
(%)

Nagibi

Strani
neba
Slope
aspect

Relativnav Ka mulativa
frekvenca
frekvenca
Re/at ive Cumulative
.ft·equenc_v frequency
(%)
(%)

286-300

!5

15

0-5

11

11

(%)
ravno/flat

300-325

23

5-15

325-350

21

38
59

15-25

17
12

28
40

N
NE

11

33

350-375

18
14

77

25-35

24

64

E

lO

43

91

35-45

13

77

SE

13

56

7

98

45-55

8

85

s

12

68

2

100

55-65

5

90

78

7
3

97

sw
w

10

65-75

100

NW

375-400
400-425
425-450

over 75

11

11

11

22

10

88

12

100

Preglednica 3: Odstotki nagi~nih razredov glede na razrede oddaljenosti od roba gozda
Table 3: Percentage of slope inclination classes occording to distance class es from forest edge
do 50

50-1.00

l00-150

159-200

200-250

250-300

nad 300

povprečje

slope inclination%

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

0-5%

0,8

0,6

0,7

1,0

1,0

12,1

9,1

8,1

7,5

1'1
8,2

1,3

5- 15%
15-25"%

1,4
7,6

8,8

ll,2

JO,O

8,6

8,8

9,6

25-35%

23,0

24,1

23,2

22,4

23,7

35-45%
45-55%

26,4

28,4

22,9
31,2

9,3
23,7

7,9
9,6

29,9

27,4

30,2

29,2

10,4

12,5

12,0

13,1

13,9

11,2

12,3

28,8
12,1

55-65%

8,6

9,0

10,3

10,6

10,5

11,3

10,1

9,9

65-75%
nad 75%

3,7

2,6

3,0

3,1

3,1

2,5

2,9

4,0

3,7

3,3

2,8

2,7
3,4

3,1

3,6

3,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

razdalje (m)/distances (m)
nagibi%

celo izogniti. Potek poti in število obiskovalcev na
vstopnih točkah, tudi na najbolj obiskanem delu
Golovca pokaže, da nekateri predeli niso primerni
za načrtovanje rekreacijske infrastrukture. V
splošnem so to vsi predeli, ki so reliefno zahtevni
(strmine,jarki) in še posebej predeli, katerih gozdni
rob je neprekinjeno pozidan, brez pravih dostopov
v gozd. Najbolj izstopajo območja, ki so na karti
označena, kot s temno modro (slika 3).
Za območje 111 je značilna omejenost z jarki z
dveh strani, s tretje strani pa je gozdni rob pozidan.
Območje 112 je zaradj pozidave skoraj hermetično
zaprto, poleg tega je strmo pobočje. Območje 113
je omejeno zaradi pozidave in zaprto s streliščem.
Območje 2/1 je neprimerno zaradi individualne
gradnje in jarkastega reliefa. V območju 2/2 pa je
gozdni rob deloma pozidan, vendar gre za naselje
bolj ruralnega značaja.
178

9,7
23,4

Skupna lastnost posebej navedenih območij je
ta, da so neprimerna za načrtovanje rekreacijske
infrastrukture. Opravljajo sicer druge socialne
funkcije, vendar se jim bomo pri načrtovanju in
urejanju poti izogibali. Ne bi pa se jim smeli izogniti
pri načrtovanju sekundarnih prometnic za potrebe
izkoriščanja in gojenja gozdov. Tako ostaja problem,
da je večina teh območij, s kakršnimi koli
transportnimi sredstvi, dostopna le iz notranjosti
gozda, kar povečuje razdalje vlačenja.

4.1.1.1 Ocena obremenjenosti
4.1.1.1 Pressure assessment
Na osnovi številčnosti objska jn grobih normativov,
lahko damo nekakšno oceno obremenjenosti
območja. Po grobih normativih, ki jih navaja Čibej
(1996), naj bi bilo na obiskovalca zagotovljenih 0,1
do 0,2 ha površine. Gostota urejenih poti naj bi se
GozdV 61 (2003) 4
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Območje z velikim obiskom
Območje
Območje

z majhnim obiskom
s specifično problematiko

o

1 km

Slika 3 : Členitev Golovca glede na rekreacijski obisk

Figure 3: C/assification of Golovec hill according to recreational visits

gibala med 50 in 100 miha, največja obremenjenost
poti pa je 10 obiskovalcev na 100 m poti v
razgibanem svetu.
Uporabimo te normative in upoštevajmo
naslednje podatke:
• površina obravnavanega območja je 420 ha
(širše 675 ha),
• število obiskovalcev je 1.254 (širše 1.608),
• ocenjena dolžina prometnic na ožjem območju
znaša 12.000 m
Dolžina prometnic 12.000 m dovoljuje po
normativih 1.200 obiskovalcev. Sedanja obremenjenost poti znaša 10,45 obiskovalca na 100 m
poti, kar je že skrajna meja, ki je podana z
normativom . Površina na obiskovalca znaša na
celotnem območju 0,42 ha, na ožjem pa 0,33 ha,
kar je še vedno dovolj. Gostota prometnic pa je
GozdV 61 (2003) 4

preračunano na ožje območje 28,63 miha, kar pa
je nekoliko pod zaželenim normativom. Površina
glede na podane ocene zadostuje za nekoliko večji
obisk ob predpostavki, da se dopolni sistem
prometnic. Na ta način bi se obisk lahko povečal za
dva do trikrat.
Privlačnost dostopnih poti je popestrena s
potekom poti ob robovih redkih ekosistemov. Pri
načrtovanju novih poti in urejanju že obstoječih , se
izogibamo posegom v občutljive ekosisteme. To
velja predvsem za območja mokrišč ob Dolgem
potoku in rakovniških bajerjev, kjer se nahaja tudi
redko rastišče bradavičaste site (Eleocharis
mamillata). Zaprtemu območju, ki je zaradi
strelišča na Rakovniku ograjeno z ograjo, se je
zaradi varnosti potrebno izogniti
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

5

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

5.1 Razprava
5.1 Discussion
S pomočjo štetja obiska smo prišli do informacij,
ki so pomembne za načrtovanje v gozdovih, ki so
podobno kot Golovec močneje obiskani. To so
predvsem podatki o številčnosti obiska in prostorski
razsežnosti obiska. Ti podatki nam v gozdnogospodarskem načrtu enote običajno manjkajo. Z
opazovanji na terenu v kombinaciji s topografsko
karto, dobimo ustrezne informacije o t.i. problematičnih območjih (pozidave, ograje, reliefna
neprimernost ... ). Vse to nam je v pomoč, ko se
odločamo in načrtujemo na ravni oddelka oziroma
na ravni gozdnogojitvenega načrta.
Pri oblikovanju načrtovalne enote sledimo
glavnemu toku gibanja obiskovalcev. Tega smo
praviloma določili na podlagi večkratnih opazovanj
o gibanju obiskovalcev in sklepanja na podlagi
stanja prometnic, zbitosti tal in značilno razši1jenih
vstopih v gozd. Upoštevali smo tudi razne prepreke,
ki onemogočajo ali ovirajo vstopanje in svobodno
gibanje po gozdu. Te so lahko naravnega ali
antropogenega značaja. Med naravne prepreke
štejemo relief, zamočvirjenost terena. neprehodno
mladovje, vodna telesa ... Prepreke antropogene ga
značaja je ustvaril človek s poseganji v gozd in
njegov vplivni prostor. To so predvsem ograje v
gozdu in gradnje v neposredni bližini gozda zaradi
česar je onemogočen dostop v gozd.
Ko nam je poznan glavni tok gibanja obiskovalcev, določimo vplivni radij delovanja rekreacijske funkcije. Na določitev vplivnega radija v
znatni med vpliva relief in sam potek poti. V večini
primerov gre za pas širok 50 m na vsako stran poti
modificiran glede na relief (pogled navzdol ali
navzgor) in parcele. Funkcija ima izrazit koridorski
značaj, pri kateri določa vplivni radij globina
pogleda. Globina pogleda se z razvojno fazo sestoja
tudi spreminja, vendar načrtovalna enota ostaja
enako široka prav zaradi dolgoročnega gozdnogojitvenega cilja, kamor je vključena tudi skrb za
čim bolj mozaično strukturo gozda.
Glavni kriterij rekreacijske funkcije utemeljujemo s tem, da rekreacija najbolj vpliva na
izvajanje dodatnih ukrepov. Vse nadaljnje aktivnosti
in funkcije povezane z obiskom se močno navezujejo nanjo, med njimi najbolj pogosto poučna,
t ao

turistično rekreativna, estetska in dediščinsko
varstvena funkcija.
Dolgoročni gozdnogojitveni cilji naj bi
vsebovali zagotavljanje trajnosti in visoko
kvaliteto funkcij povezanih z obiskom gozdov.
Trajnost socialnih funkcij bomo na manjši površini
zagotovili na principu malopovršinsko raznodobnega gozda, kjer je zagotovljena stalna
prisotnost nosilcev funkcij. Visoka stabilnost,
velika pestrost vrst in sestojnih oblik. prisotnost
estetsko zanimivih drevesnih in grmovnih vrst,
pester gozdni rob , posamično prisotna drevesa
izjemnih dimenzij in oblike, naj bodo cilj. Pri
urejanju potrebne infrastrukture naj ne bo prisotno
preveč nenaravnih vložkov. Poti uredimo na gozdu
prijazen in sprejemljiv način. Širina poti naj po
možnosti omogoča prilagojeno spravilo lesa.
Zaradi varnosti obiskovalcev moramo posvetiti
skrb za odstranjevanje polomljenih, statično
nestabilnih in obviselih dreves. Posvečamo se tudi
ukrepom preprečevanja zbitja in erozije tal.
Eden izmed ciljev je, da večino obiskovalcev
obdržimo na poteh. Na ta način bo vpliv na gozd v
danih okoliščinah najmanjši. Čeprav je pomembnost lesnoproizvodne funkcije nizka, nas ne sme
zavesti v neaktivnost pri iskanju poti za vrednejše
sortimente. Vsaj v pasu močno izražene rekreativne
funkcije pa bo manjvrednega lesa več, tudi zaradi
puščanja dreves izrednih dimenzij do sanitarne
sečnje .

To pa ne sme pomeniti izključne težnje k slabi
kvaliteti . Ne sme nas zavesti ocena pomembnosti.
Sklepanje, da bomo v urbanem gozdu opravljali
samo sanitarno sečnjo in pridobivali izključno les
za kUJjavo in kemično predelavo bi bilo napačno.
Tudi tukaj naj velja načelo mnogonamenskosti in
naj se ustvarijo možnosti za določeno kvaliteto, v
skladu z realno dosegljivim ciljem. Obstajajo načini
za predelavo lesa in izdelavo raznih izdelkov, iz lesa,
pridobljenega iz urbanih gozdov in celo uličnih
dreves. V mislih imamo razne unikatne izdelke ali
zelo preproste palete in polizdelke (CESA et. al.
1994). Pospeševanje izključno socialnih funkcij ne
bi bilo več optimiranje, pač pa maksimiranje in ne
mnogonamenskost.
V ostalih delih gozda, kjer rekreacijska
funkcija ni več glavni odločilni moment pri
določitvi gozdnogojitvenega cilja, bomo načrto
valne enote oblikovali po običajnem načelu, na
osnovi rastišča in sestojne podobe. Cilji bodo
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manj vezani na zahteve obiska. Zasledovali bomo
običajne cilje gospodarjenja s poudarkom na
ekološki komponenti, ki je domena za zagotavljanje stabilnosti.
S takšno diferenciacije ostane gozd mnogonamenski. Funkcije optimiramo in ukrepe je možno
izvajati na podlagi postavljenih ciljev usme1jeno.

5.2 Sklepi
5.2 Conclusions
Za enakomeren razvoj socialnih funkcij so
najpomembnejši pogoji: odprtost gozda, reliefne
urejena infrastruktura. S pozidavo
gozdnega roba, ki se še vedno nadaljuje, se na
določenih predelih pojavlja "zasebna rekreacija",
t.j . dostop z domačega dvorišča. Na ta način se
gozdovi zapirajo širšemu krogu ljudi. Tako ni
mogoče krepiti socialnih funkcij v širšem smislu,
za širši krog ljudi. Edina pozitivna stran pozidave
gozdnega roba je, zmanjšanje negativnih vplivov
na gozd, ki se pojavljajo zaradi obiska.
Urejena infrastruktura bo pripomogla, k
zmanjšanju negativnih vplivov in zavrla nadaljnji
spontani razvoj območja. Več kot bo smiselno
speljanih in urejenih poti in cest, več obiskovalcev
bomo zadržali na poteh.
Analiza štetja obiska je potrdila tezo, da
dostopnost in odprtost gozda vpliva na razvoj
socialnih funkcij, ki se nanašajo na obisk gozda. V
tem pogledu niso vse površine enako obremenjene,
nekatere pa so zaradi spleta dejavnikov (pozidava
gozdnega roba, relief) povsem neprimerne za obisk
značilnosti,

meščanov.

Proizvodnje lesa v urbanem gozdu ni potrebno
zanemariti. Dokaz za to je diferenciacija na nivoju
oddelka. Kakšen bo delež po posameznih kvalitetnih
razredih, je seveda odvisno od preteklega
gospodarjenja, ki se v naših urbanih gozdovih še kako
močno pozna. Odvisno je tudi od lastniške strukture,
kar pomeni ati so lastniki pripravljeni vlagati v nego
oziroma ali imajo interes za gozd. Če pa bodo ti
gozdovi nekoč mestni (lastništvo) pa je prav tako
nesmiselno, da se pridobiva zgolj slučaj ne pripadke,
ampak je gozd lahko vir financiranja.
Generalni napotki za načrtovanje v urbanem
gozdu bi bili :
• Pred vsakim načrtovanjem vedno ugotoviti,
kje so glavni tokovi gibanja obiskovalcev gozda,
kjer so tudi največje neposredne obremenitve na
GozdV 61 (2003) 4

gozd. Takšna analiza je potrebna na obeh ravneh
načrtovanja.

• Ugotavljanje povezave in pomembnosti
nekega dela gozda (oddelka), glede na preostali del
gozda.
• Spoznavanje stanja gozda in členitev na
načrtovalne enote z določitvijo dolgoročnega
gozdnogojitvenega cilja z upoštevanjem socialne
komponente cilja.
• Členitev gozda na negovalne enote in
podrobno obravnavanje sestojev.
• Skrb za primerno infrastrukturo.
• Ukrepanje in kontrola morata biti ves čas
prisotna, tudi zaradi javne podobe gozdarstva.
Podali smo zgolj splošne napotke. Zavedati se
moramo, da nekega enotnega recepta ne moremo
podati, ker so tudi urbani gozdovi v različnih stanjih
in podvrženi različnim vplivom v različnih
družbenih razmerah. Podlaga za ta način je tudi
Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom,
ki bo lahko predvsem olajšal delo v gozdu. Sam
načrt pa bo osnova za izvedbo del in sklepanje
pogodb z izvajalci in lastniki gozdov, za
zagotavljanje dodatnih ukrepov v urbanem gozdu.
Prikazan način je poskus p1ibliževanja ukrepanja
podrobnostim in posebnostim v urbanem gozdu,
kakršnega smo definirali v opredelitvi. S tem
nikakor ne gremo v parkovno podobo gozda, ampak
v razgibano, stabilno, čim bolj naravno in večini
všečno sliko gozda.

6

POVZETEK

6

SUMMARY

Urbani gozdovi imajo za mestnega človeka velik
pomen in predstavljajo naravno okolje za aktivno
preživljanje prostega časa. Po poudarjenosti
socialnih funkcij se od gozdov s poudarjeno
lesnoproizvodno funkcijo močno razlikujejo, zato
smo jih podrobneje obravnavali s tega vidika. Ves
čas smo imeti pred seboj tudi načelo mnogonamenskosti gozda, kar pomeni, da proizvodnje lesa
nismo popolnoma izključili.
Območje Golovca (Ljubljana), je gozdni predel,
ki sega v samo mesto in po naši definiciji sodi v
kategorijo urbanih gozdov. S pomočjo štetja obiska
smo ugotavljali, kateri predeli so bolj obiskani.
Gozd je na dan štetja obiskalo 1.608 obiskovalcev
(675 ha). Na podlagi rezultatov štetja srno potrdili
domnevo, da je zahodni del območja, ki je bližje
181
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mestu, z obiskom bolj obremenjen. Na gostoto
obiska vplivajo tako bližina mesta oz. strnjenih
naselij, kot tudi urejenost poti in reliefne značilnosti.
Površina območja zadostuje za nekoliko večji obisk.
Ob predpostavki, da se dopolni in uredi sistem
prometnic, bi se lahko povečal za 2 do 3 krat.
Pomembno ozadje pri načrtovanju v gozdovih
predstavljajo tudi zakonske podlage. Zakon o
gozdovih (1993), Pravilnik o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih ( 1998) in Odlok o
razglasitvi gozdov s posebnim namenom, omogočajo ureditev statusa urbanih gozdov.
Z diferenciranim gospodarjenjem po načelu
mnogonamenskosti je mogoče proizvesti tudi
manjše količine kvalitetnejšega lesa. Desetletni etat
v gospodarski enoti ne presega 2 m3/ha/leto in po
merilih, ki jih navaja Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih (1998), teh
gozdov ne uvršča v lesnoproizvodne. To dejstvo
moramo sprejeti tudi z zavestjo, da poskušamo
povečati lesno zalogo v korist stabilnosti. Sedanje
stanje sestojev je tudi posledica preteklega ravnanja
z njimi.
V urbanem gozdu je možno cilje, povezane s
socialnimi funkcijami lažje doseči, ker so drugače
zastavljeni, kot lesnoproizvodni cilji. Želimo pa, da
tudi urbani gozd ohrani značaj in funkcije stabilnega
gozdnega ekosistema, kjer bodo parkovni elementi
prej izjema kot pravilo.
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Analysis of the Chang es in the Cultural Landscape in Cadastral Community
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Pegam, A., Piwat, J.: Analiza sprememb kulturne krajine v katastrski občini Bukovščica. Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 4.
V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 35. Prevod v angleščino: avtorja. Lektura angleškega besedila:
Jana Oštir.
Kulturna krajina je odsev naravnih danosti, nanjo pa močno vpliva človek s svojim delovanjem in življenjem. S pomočjo
geografskih informacijskih sistemov smo analizirali spremembe rabe tal v katastrski občini Bukovščica med leti 1826 in
2000. Glavni izsledki so povečanje gozdnih površin ter opustitev pašnikov in njiv predvsem zaradi družbenih sprememb. Ker
dohodek od kmetije marsikje ne zadošča več za preživetje, se mladi ljudje preusmerjajo v donosnejše dejavnosti. Vse bolj
vprašljivo postaja, kako ohraniti kullurno krajino, kar je tudi v interesu države Slovenije
Ključne besede: kulturna krajina, deagrarizacija, geografski informacijski sistem, raba tal, k.o. Bukovščica, zaraščanje z
gozdom, Selška dolina

Abstract:
Pegam, A., Pirnat, J.: Analysis of the Changes in the Cultural Landscape in Cadastral Community Bukovščica. Gozdarski
vestnik, Vol. 61/2003, No. 4. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 35. Translated into English by the
authors. English language editing by Jana Oštir.
The cullurallandscape is a reflection of natural conditions, but it is also strongly influenced by human aclivities and Jife. The
changes in land-use between the year 1826 and the year 2000 in cadastral cornmunity Bukovščica are analysed by use of the
geograpltical information system. Our study has above all revealed a large increase of forest areas on one side and the
abandoning of pastures on the other. This transit ion is chiefly caused by changes in the structure of society. Young people are
leaving farms in search of a better income in other branches of economy. The protection of the traditional culturallandscape
is also in the interest of the state of Slovenia, but the approach to solving this problem is uncertain.
Key words: cultural landscape, deagrarization, geographical information system, !and use, c.c. Bukovščica, natural
afforestation, Selška dolina

1

UVOD
INTRODUCTION

Gozdnata krajina je prisotna na slabi polovici
površine, skupaj z gozdno pa pokrivata dve tretjini
celotne površine Slovenije (ANKO et. al. 2000).
Deagrarizacija je povzročila opuščanje kmetijske
rabe prostora in koncentracijo prebivalstva v večjih
naseljih. Z zaraščanjem nekdanjih travnikov in njiv
se spreminja videz kulturne krajine, ki postaja
vedno manj kultivirana.
V prispevku želimo prikazati spremembe rabe
tal v delu Selške doline, v katastrski občini
Bukovščica, v odvisnosti od naravnih dejavnikov
in demografskih sprememb. Določili bomo najbolj
stabilne kmetijske površine, ki bi jih ob ugodnih
lastniških razmerah kazalo ohraniti. Na te površine
naj bi bile usmerjene tudi državne subvencije.
Katastrska občina zajema ozemlje s podobnimi
značilnostmi. Gre za hribovit teren z gručastimi
GozdV 61 (2003) 4

zaselki, kjer se prebivalci ukvarjajo s kmetovanjem.
Vedno več je nekmečkega prebivalstva, saj od
kmetije ni dovolj zaslužka .
Spremembe krajine in vplive nanje sta v
diplomski nalogi obravnavala že Boštjančič (1997)
v preddinarskem svetu (katastrska občina Slavina)
in Rozman (1998) v gorskem svetu (de] katastrske
občine Lom pod Storžičem). Vpliv fizično
geografskih dejavnikov na spremembe v rabi tal v
predalpskem svetu je raziskoval Bat (1990). Spremembe krajine bomo poskušali pojasniti tudi z
vidika družbenih sprememb in rezultate prime1jati
z ugotovitvami navedenih avtorjev.

1

A. P. univ. dipl. inž. gozd. Zabrekve, 4227 Selca, SI
J. P. doc . dr., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta.
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot
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2

MATERIAL IN METODE DELA

2

MATERIAL AND WORKING METHODS

2.1 Opis obravnavanega območja
2.1 Description of the studied area
2.1.1 Naravni dejavniki
2.1.1 Natural factors
Katastrska občina Bukovščica leži v spodnjem delu
Selške doline na levi strani Selške Sore in zajema
naselja Bukovščica, Pozirno, Topolje, Strmica in
Zabrekve. Do leta 1980 se je imenovala (Sveti)
Klemen, ker je v Bukovščici cerkev posvečena sv.
Klemenu. Razdeljena je med občini Škofja Loka
in Železniki.
Podnebje je predalpsko. Letna količina padavin
znaša 1.800 nun in je razporejena čez celo leto z
minimumom v februarju in poznojesenskim
maksimumom v novembru, ko pade več kot 200
mm padavin. Manj izrazit je zgodnje poletni
maksimum v juniju.
Najbližja meteorološka postaja za merjenje
temperature je v Javorjah, ki ležijo na prisoj nem
pobočju z nadmorsko višino 695 m. Kot primer za

občin i Bukovščica

temperaturo v dolini smo vzeli Žiri v Poljanski dolini
na nadmorski višini 480 m. Povprečna letna
temperatura zraka je v Javorjah 8,3"C, v Žireh pa
7,4 oc zaradi zimskega in jutranjega toplotnega
obrata. Bistvenih razlik med Poljansko in Selška
dolino ni, tako da lahko sklepamo, da so v katastrski
občini Bukovščica razmere podobne. Prisojna pobočja
prejmejo več sončne energije kot tesna dolina.
Relief je razgiban. Nadmorska višina obravnavanega območja se giblje od 400 do 950 m, samo
2 o/o ozemlja sega nad 900 m. 60 o/o ozemlja leži
nad 600 m, ki je dogovorjena meja med dolinskim
in gorskim območjem (CUNDER et. al. 1997).
Povprečni naklon v tej katastrski občini je 23°
oziroma 42 %. Največ ozemlja ima naklon od 1525 n (35% ). Ravnine je malo. Zaradi nagnjenosti
terena je obdelava zemljišč zahtevna. Prevladujejo
prisojne lege (JV, J in JZ) z 48 %, osojnih leg (SZ,
S in SV) pa je 27 o/o površine. Ravnine je le 1 %.
Najbolj strme so južne, vzhodne in zahodne lege,
kjer ima polovica površine naklone večje od 25°,
najmanj pa severovzhodne in severozahodne; tu je
takih naklonov le 30 %.
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Slika 1: Razporeditev nadmorske višine, naklonov in leg po razredih v k. o. Bukovščica
Figure 1: Distribution by altitude, slope inclination and slope aspect classes in c.c. Bukol'ščica
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Pregledrtica 1: Pedokartografske enote in njihova površina v k. o. Bukovščica
Table 1: Pedological mapping units and their area in c. c. Buko vščica
TaJni tip
Soil type

l
2
3
4

5
6

Ime taJnega tipa
Soil type name
di st. rjava tla na psevdozilj. skladih
dist. rjava tla na ker./porfirju
rendzine
dist. rjava tla na permok. skrilavcih
evtr. in dist. rjava tla
obrečna tla

Pedokartografska enota
Pedological mapping unit
lll2
1509
1103
1113, 1115

Skupaj
Toral

Geološko zgradbo povzemamo po elaboratu
Gozdne združbe GGE Selca ( 1983). V južnem delu
območja se nahajajo permoka.rbonski skrilavci in
peščenjaki, v severnem delu pa vulkanske kamnine,
predvsem keratofir in porfir. Na prehodu se
nahajajo karbonatne kamnine , ki se hitro menjavajo. Pedološka zgradba sovpada z geološke.
Pedološko karto merila 1 : 25.000 smo dobili na
Centru za pedologijo in varstvo okolja Oddelka za
agronomijo na Biotehniški fakulteti in jo priredili
meji katastrske občine . Na območju katastrske
občine Bukovščica se nahaja sedem pedokartografskih enot.

2.1.2 Družbenoekonomski dejavniki
2.1.2 Socio-economic factors
Arheoloških najdb o prvih naseljencih v Selški dolini
ni, zato ne vemo, ali je bila poseljena, preden so se
ob koncu 6. stoletja tu naselili Slovani. Po Vlahih so
morda poimenovali zaselek Laško nad Bukovščico.
Nemški cesar Oton II. je leta 973 freisinški škofiji
podaril loško ozemlje. Območje današnje k. o .
Bukovščica je bilo last te škofije 830 let. V 10. stoletju
je bilo redko poseljeno, zato je zemljiški gospod
kmalu začel naseljevati slovenske naselnike. Do
konca 13. stoletja je bila kolonizacijaspodnjega dela
doline zaključena in število kmetij se je ponekod
ohranilo do danes . Prebivalci so se preživljali s
poljedelstvom in živinorejo. Od žit so gojili oves, rž,
pšenico, ječmen, po letu 1630 pa je prevladala ajda.
Sejali so bob in Ian, ki so ga predelali doma. S
sklepom o sekularizaciji leta 1803 je loško gospostvo
postalo komama last, a notranji ustroj se ni bistveno
spremenil. Franciscejski kataster navaja še vedno iste
pridelke kot urbmji (BLAZNIK 1973). Nekaj kmetov
v k. o. Bukovščica je imelo tudi mline (6), eden pa
žago, oboje na vodni pogon (PLANINA 1973).
GozdV 61 (2003) 4

Površina (ha)
Area (ha)
78,5

453,8

1111

152,8
323 ,7
12,1

1120

14,8

1035,7

Delež(%)
Percentage
7,6
43,8
14,7
31 ,3
1,2
1,4
100

Zemljo so obdelovali ročno oz. z vprežno živino do
70. let 20. stoletja, ko so se pojavili prvi trakt01ji .
Thdi delo v gozdu je bilo še napornejše in nevm·nejše
kot danes, pri spravilu so bili omejeni na zimski čas,
ko so bila pota znu·znjena.
Število ljudi je začelo mu·aščati v 16. stoletju, av
htibovskih območjih mnogo počasneje kot v dolini.
V strmiški župi je od 1754 do 1817 celo rahlo
nazadovalo . Rast prebivalstva so zavirale epidemije
n'a lezljivih bolezni in vojne (PLANINA 1973).
Katastrska občina Sv. Klemen je leta 1826 imela 448
prebivalcev, na prelomu stoletja 412 in leta 1971 le
308 (OROŽEN et. al. 1995). Od takrat se število spet
povečuje predvsem na račun Bukovščice ; leta 2002
jih je bilo 352 (Popis prebivalstva 2002). Najbolj je
upadlo v Pozirnu, kjer se je najbolj zmanjšal tudi
delež kmečkega prebivalstva. Bukovščica in Strmica
sta tipični spalni naselji, saj je delež dnevnih
migrantov že leta 1991 znašal 75 %.
Zanimala nas je tudi starostna struktma prebivalstva,
predvsem starost lastnikov kmetij in njihovih
naslednikov, ker je to pomemben kazalec nadaljnjega
obstoja kmetije. Povprečna starost lastnikov in lastnic
kmetij je podobna v vseh vaseh in znaša okoli 54 let.
Starost lastnikov se giblje med 30 in 72 leti, zato je
tudi starost potencialnih naslednikov zelo različna; od
5 do 35 let (PEGAM/PEGAM 2002). Glede nasledstva
je položaj najbolj zaskrbljujoč v Pozirnu, kjer od šestih
kmetij b·i nimajo naslednika; tudi število prebivalstva
je v stalnem upadanju. V drugih vaseh je stanje
relativno boljše, npr. v Zabrekvah in Bukovščici na
dveh kmetijah od devetih, v Strmici pa na dveh od petih
kmetij ni naslednika. V Topoljah je naslednik povsod.
Nenaseljene so tri kmetije, kjer ravnejše travnike
pokosijo sosedje ali sorodniki, strmine se bodo pa
počasi zarasle (RANT 2002).
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Karta 1: Pcdološka karta k. o. Bukovš čica
Map 1: Pedo!ogicaf map of c.c. Bukovšč ica
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Legenda:
1 - disr. rjava tla na
psevdoziljskih skladih

2 - disL rjava tla na
keratofirjttlporfirju

3- rendz.ine
4- dist. Ij ava tla na
pcnnok. skril. in pešče njakih

•

5 - evtrična in distrična rjava tla

•

6 - obrcčna tla

1

1

_______________________________ _j
2.2 Metode dela
2.2 Working methods
Rabo tal leta 1826 smo povzeli po franciscejskem
katastru , ki ga hrani Arhiv republike Slovenije v
Ljubljani. Franciscejski katastrski operat za
Kranjsko je bil izdelan v letih 1822 do 1826 .
Vsebuje spisov ni in grafični del (RIBNIKAR 1982).
Za nas je bil bolj zanimiv grafični dcl katastra. ki
ga predstavljajo originalna katastrska mapa ,
indikacijska skica, mapna kopija in rektifikacijska
mapa. Originalne katastrske mape so v Arhivu
Slovenije skenirali in so dostopne v digitalni obhki.
Katastrska občina Sveti Klemen, današnja Bukovščica , obsega devet listov v merilu 1 : 2.880, ki smo
jih v programu Idrisi sestavili v eno sliko. Le-to
smo umestili v Gauss-Krtigetjev koordinatni sistem
s pomočjo oslonilnih točk . Ta karta je v programu
Cartalinx služila kot podlaga za izdelavo prirejene
karte rabe tal. Določili smo pet kategorij in sicer
gozd, pašnik, travnik, njiva in naselje. Karto rabe
tal leta 2000 smo izdelali na podlagi digitalnih
ortofoto posnetkov, ki smo si jih izposodili na
Zavodu za gozdove OE Kranj in so služili kot
podlaga pri zaslonski digitalizaciji v programu
CartaLinx. Odločili smo se za 4 kategorije: gozd,
188

travnik , njiva in naselje, ker pašnikov skorajda ni
več oziroma jih občasno kosijo. Meje omenjenih
kategorij smo prevetili tudi na terenu. Karti rabe
tal smo iz programa Cartalinx prenesli v program
ldrisi. lqer so potekale nadaljnje analize. Karte
nagibov, leg in višin smo izdelali na podlagi
digitalnega modela reliefa z ločljivostjo 25 m.
Izdelali smo posamične preseke kart nagibov,
višinskih pasov, leg in talnih tipov s kartama rabe
tal leta 1826 in 2000. Dobljene podatke smo
obdelali v preglednicah v Excelu.

3

REZULTATI

3

RESULTS

3.1 Vpliv ekoloških dejavnikov na rabo
tal
3.1 Influence of ecological factors on
land use
3.1.1 Raba tal v katastrski občini Bukovščica
leta 1826 in 2000
3.1.1 Land use in cadastral community Bukovščica
in 1828 and in 2000
Leta 1826 je bila raba tal bolj intenzivna. 53 %
površine je pokrival gozd, na 26 %so bili pašniki ,
GozdV 61 (2003) 4
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Preglednica 2: Raba tal leta 1826 in 2000 v k. o. Bukovščica
Table2 : Land use in years 1826 and 2000 in c.c. Bukovščica
leto 1826
year 1826

rabe tal
!and use

gozd/forest
pašnik/pasture

travnik!meadow
njiva/field
naseljelvillage
skupaj/total

površina (ha) ·
area (ha)
542,4
270,5
125,3
80,3
10,6
1029,4

leto 2000
year 2000

delež(%)

površina (ha)

percentage
52,7
26,3
12,2

area. (ha)
776,3
0,0
237,9

7,8
1,0
100

de.lež (%)
percentage
75,0
0,0
23,0

6,5
15,0

0,6
1,4

1035,7

100

Karta 2: Raba tal v k. o. Bukovščica leta 1826
Map 2: Land use in c. c. Bukovščica in 1826
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Karta 3: Raba tal v k. o. Bukovščica leta 2000
Map 3: Land use in c.c. Bukol'ščica in 2000
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12 % je bilo travnikov, 8 % njiv in l % naselij.
Posamezne kategorije so bile mozaično prepletene
in so tvorile pester vzorec v pokrajini. Večji
kompleks gozda je bil le v severozahodnem delu
katastrske občine. Travniki so ležali v bližini vasi,
pašniki so bili na bolj oddaljenih lokacijah. Njive
so imeli tudi sredi pašnikov; izkoristili so vsako ped
ravnejšega sveta.
Gozd danes pokJiva tti četrtine ozemlja, 23 %
je travnikov, 1,5% zavzamejo naselja in le 0,5% je
njiv. Na kmetijah se ukvarjajo z ekstenzivno
živinorejo, polja obdelujejo le za domačo porabo
(zelenjava, krompir, koruza, oves).
Zaradi razlik pri poteku meje katastrske občine
leta 1826 in 2000 je pti prekritju kart rabe tal prišlo
do zamika, zato se površini razlikujeta za 6,3 ha.
Skupna napaka pa znaša 2% od današnje površine
katastrske občine, kar je dober rezultat glede na to,
da so v 20. letih 19. stoletja imeli na razpolago
precej slabše merilne inštrumente kot danes.
3.1.1.1 Vpliv nadmorske višine
3 .l.l.l Influence of al tit ude
Po površini je leta 1826 v vseh višinskih razredih,
razen v prvem, prevladoval gozd. Pašnikov je bilo
največ med 500 in 599 metri ter med 900 in 950 m.
Polovica njiv in naselij je ležala med 500 in 699
metri. V najvišjem pasu so bile vse rabe še vedno
zastopane, čeprav v majhnem deležu. Raba tal je
bila najbolj intenzivna v višinah 400 - 499 in
800 -899 m, kjer je bilo v prime1javi z drugimi
kategorijami najmanj gozda.
Danes gozd izrazito prevladuje v vseh višinskih razredih. Največ travnikov je v pasu od
500-599 m, njiv pa nad 800 m skorajda ni. Površina
naselij se manjša z večjo nadmorsko višino. Gozda
je v višinskem pasu 600-799 m nad 80 %, v
najnižjem pasu pa porašča polovico površine.
Najmanj travnikov je v pasu 700-799 m, največ pa
v pasu od 500-599 m.

3.1.1.2 Vpliv naklonov na rabo tal
3.l.l.2 Influence of slope inclination on !and use
Delež gozda se je večal z naraščanjem naklona,
delež pašnikov je ostajal približno enak, izrazito se
paje manjšal delež travnikov, njiv in naselij. Dokaj
velik delež naselij na ravnini je presenetljiv, saj naj
bi v starih časih domove gradili v strmini. Na
ravnini je ležala samo Bukovščica, vse ostale vasi
188
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so bile na strmejših terenih. Njive z naklonom nad

45 '> najdemo v zaselku Potok. Ker so zemljo ročno
obdelovali, so bile njive lahko strmejše kot danes.
naklon njiv je bil 19 ", travnikov 20 ",
pašnikov in gozda pa 25 ". Te povprečne naklone
smo izračunali na podlagi karte naklonov, ki je bila
narejena iz digitalnega modela reliefa z ločljivostjo
25 m. Kljub relativno visoki ločljivosti model ne
zazna mikrorazlik v reliefu. Njive so bile v strmini,
vendar so naredili terase, ki so ponekod opazne tudi
danes, npr. v Topoljah, tako daje bil naklon njivskih
površin dejansko manjši.
Leta 2000 je delež gozda le pri naklonu od
O- 5 "enak kot delež travnikov, na strmejših terenih
gozd vedno bolj prevladuje. Njive se nahajajo
večinoma na položnejših terenih, zanemarljiv delež
jih leži na območju nad 25 ". Njiv s takim naklonom
v naravi ni, nastale so zaradi posplošitev pti izdelavi
karte naklonov iz digitalnega modela reliefa. Ležijo
na terasah. Enako velja za naselja z velikim
naklonom. Uporaba mehanizacije je zelo omejena
pri nagibih nad 20 %, kar ustreza 11" (CUNDER
et. al. 1997). Glede na to, da je povprečni naklon
travnikov 20 "in njiv 13 °, vidimo, da gre za območja
s težkimi pridelovalnimi razmerami in visokimi
pridelovalnimi stroški.
Povprečni

3.1.1.3 Vpliv ekspozicije
3 .1.1.3 Influence of exposition
Vidimo, da se je več gozda ohranilo v severnih,
severovzhodnih in severozahodnili legah, v toplejših
legah (JV, J, JZ) so zemljišča izrabili za intenzivnejšo obdelavo. Tudi naselja so bila postavljena
tako, da so prejela veliko sončne energije.
Ekspozicija je imela velik vpliv na rabo tal, kar je
dobro razvidno iz grafikona. Njive so bile
skoncentrirane v prisojnih legah, v osojnih (SV, S,
SZ) jih je ležalo le 12 %.
Danes gozd zavzema tri četrtine površine in
prevladuje v vseh legah, kaže se pa upad njegovega
deleža v južnih, jugovzhodnih in jugozahodnih
legah. Na ravnini je delež travnikov 42%, tudi delež
njiv je tu največji, kar je razumljivo. 65% travnikov
je obrnjenih na jug, jugozahod ali jugovzhod.

3.1.1.3 Vpliv tal
3.1.1.3 Influence of soil
Leta 1826 je gozd prevladoval na vseh talnih tipih,
razen na obrečnem, ki so ga izrabili za travnike in
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njive. Pašnikov je bilo največ na distričnih rjavih
lleh na keratofirju in porfirju (tip 2) ter na
permokarbonsk.ih sk:rilavcih in peščenjakih (tip 4) .
Njihov delež na rendzinah je bil dokaj visok, kar je
neugodno zaradi erozije, saj je ta tip tal najbolj
ogrožen. Travniki so se nahajali na distričnih rjavih
tleh (tipa št. 2 in 4), relativno pa jih je bilo največ
na obrečnih tleh . Tla so imela na rabo zemljišča
znaten vpliv, ki je bil najbolj izražen na obrečnih
tleh (št. 6) in rendzinah (št. 3).
Tudi danes gozd prevladuje na vseh talnih tipih,
razen na obrečnih tleh, kjer je največ travnikov in
naselij. Travniki imajo pomemben delež na
distričnih tleh (tip št. 2 in 4), nekaj jih je tudi na
rendzinah (talni tip št. 3). Rendzine pokrivajo strma
pobočja , zato se bodo ti travniki najbrž najhitreje
zarasli , kar je z vidika varovanja tal pozitivno,
negativno pa z vidika pestrosti krajine.

kmetijstvu, svoje pa so prispevale tudi ekonomske
krize v dvajsetem stoletju; med naravnimi dejavniki
pa imata največji vpliv naklon in ekspozicija.
Obdelovalne površine so ostale na zmernih
naklonih prisojnih leg. Najmanj travnikov je v
srednjih nadmorskih višinah, zato le-ta ne vpliva
znatno na rabo tal. Naklon površja je v veliki meri
odvisen od pedološke zgradbe, zato imajo tudi tla
znaten vpliv na rabo zemljišča, ki se najbolj kaže
na obrečnih tleh in rendzinah.
Gozdne površine so se po podatkih iz gozdnogospodarskih načrtov (GG Kranj, 1955, 1966, 1976,
1983, 1993) od leta 1955 do 1993 povečale s 709
na 733 ha, kar ni veliko. Po karti rabe tal, izdelane
na podlagi digitalnega ortofoto posnetka iz leta
2000, pa je gozda 776 ha. Ta razlika nastopa zaradi
uvrstitve zaraščajočih površin pod gozdno

3.1.2 Spremembe rabe tal od leta 1826 do 2000
3.1 .2 Changes in land use from 1826 to 2000

3.1.3
3.1.3

Preglednica 3 vsebuje spremembe v površinah po
posameznih kategorijah. Največja sprememba je
nastopila pri pašnikih; 70 o/o se jih je zaraslo z
gozdom , 30 % njihove površine pa danes predstavljajo travniki . Krčitev gozda skoraj ni bilo, 2 o/o
nekdanjega gozda so zdaj travniki, vendar gre
ponekod tudi tukaj za malenkosten zamik pri
prekritju kart. Zaraslo se je 28 % nekdanjih
travnikov, 68 o/o je ostalo istih, 3 % so pozidali, 1
% pa je njiv. Gozd pokriva tudi 15 % nekdanjih
nji v in kar 78 %so jih zatravi li. Njive so se ohranile
le na 5 % površine.
Raba tal se je spremenila predvsem zaradi
družbenih sprememb , ki niso bile naklonjene

Vseh današnjih obdelovalnih površin v prihodnosti
ne bodo več obdelovali, zato smo izločili tiste, ki
jihje smiselno zaščititi pred zaraščanjem. Odločili
smo se za kriterij razdalje od naselij, ki so še živa.
S tem smo zajeli vse tiste obdelovalne površine v
razdalji 250 m od naselij, kamor naj bi bili
usmerjeni ukrepi občine in države za preprečevanje zaraščanja. Glede na ta ·kriterij bi
zaščitili 75 %obdelovalnih površin . Seveda je pri
tem kriteriju ogromno možnosti -razdaljo lahko
zvečamo ali zmanjšamo; lahko dodamo še kriterij
naklona ipd.

zemljišče.

Prednostne površine
Priority areas

Preglednica 3: Primerjava rab tal leta 2000 na površinah rabe tal iz leta 1826 v k. o.

Bukovščica

Table 3: A comparison of !and use in year 2000 to the areas of land use in year 1826 in c.c.

~
1

)

gozd/forest
pašnik/pasture
travnik/mea dow
njiva/field
naselje/vil/age
ostanek/ remainder
skupaj/total

gozd
forest

travnik
meadow

527 ,3
189,2
34,5
12,4
0,4
12,6

9,3
75,5
85,6
63,0
3,7
0,8
237,9

776,3

Bukovščica

njiva
field

naselje
village

ostanek
rema in der

skupaj
total

0,0
1,4
1,1
4,0
0,0
0,1

0,1
3,0
4,0
1,3
6,6
0,1
15,0

5,7
1,4
0,2
0,0
0,0

542,4
270,5
125,3
80,6
10,6
1029,4

6,5

1035,7

Ostanek, ki v letu 1826 znaša 13,5 ha, v letu 2000 pa 7,2 ha, nastopa zaradi tega, ker slike iz franciscejskega katastra
nismo mogli popolnoma točno umestiti v Gauss-KrUgerjev koordinatni sistem.
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Preglednica 4: Prednostne površine v k. o.

Bukovščica

Table 4: Areas according to priority in c.c.

Bukovščica

Kategorija
CategOJ:y
Prednostne površine
Priority areas
Obdelovalne površine izven prednostnega
Cultivated areas outside priority areas
Obdelovalne površine skupaj
Total cultivated areas
Naselja
Villages
Ostalo (gozd)
Other (forest)
Skupaj
Total

Površina (ha)
Area (ha)

Delež(%)
Percentage (%)

184,4

17,8

60,1

5,8

244,5

23,6

15,0

L5

776,2

75,0

območja

100

1035,7

Karta 4: Prednostne površine v k. o. Bukovščica
Map 4: Priority areas in c.c. Bukovščica

Legenda:
1- Prednostne površine

- Obdelovalne površine
11 2izven
prednostnega

območja

11

3 -Naselja

•;
4

RAZPRAVA

4

DISCUSSION

Kulturno krajino je poleg naravnih dejavnikov
izoblikovala človekova dejavnost, a tudi okolje je
izoblikovale prebivalce. Tradicionalna slovenska
krajina, pa naj bo to alpski, predalpski, panonski
ali dinarski svet, je vrednota, ki jo je treba ohraniti
za prihodnje rodove. Ampak ohranili jo bomo le,
če bomo v podeželskem prostoru zadržali obstoječe
oblike človekovega delovanja (KOLAR PLANINŠIČ
1997). Osnovna dejavnost, ki vzdržuje podobo
krajine, je kmetijstvo, v manjši meri tudi gozdarstvo
- v tem smislu, da prodaja lesa povečuje dohodek
190

od kmetije in tako pripomore k izboljšanju
življenjskih pogojev.
Spremembe krajine v obravnavanem območju
so vsekakor znatne, saj se je površina gozda
povečala za 22 %, izginili pa so pašniki, ki so nekoč
predstavljali pomemben delež v strukturi rabe tal
(26 %). Delež pašnikov je bil že leta 1900 polovico
manjši kot leta 1826, kar pomeni, da so takrat v
veliki meri prešli na hlevsko živinorejo. Tudi delež
njiv je zanemarljiv, ker so namenjene le domači
oskrbi, kmetijska proizvodnja ni rentabilna.
Pred 175 leti je bila krajina agrarna oz. na meji
z gozdnato, danes je gozdnata . Gozd je sklenjen,
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piisotnih je le nekaj zaplat travnikov. Sklenjene so
tudi kmetijske površine vseh vasi, razen Topolj.
Posebnega pomena za krajinsko pestrost in
rastlinojedo divjad so travniki sredi gozda, ki so se
ohranili na položnejših delih nekdanjih pašnikov.
Z gozdom je obdan tudi zaselek Potok, ki ni več
stalno naseljen, in kmetiji Gaber ter Gorepečar, ki
sla naseljeni. Te zaplate travinja bodo vsaj v bližnji
prihodnosti ostale in tako prispevale k pestrosti
krajine. Zarasli se bodo strmi travniki v Potoku,
ker pokosijo le še najbolj ravne površine.
V primerjavi z ostalimi raziskavami glede
sprememb rabe tal so naši izsledki podobni. Najbolj
se t~emajo z ugotovitvami Bata ( 1990), ki je delal
na treh krajih v predalpskem hribovju blizu zgornje
meje poselitve (Martinj Vrh v Selški dolini 910 m
nadmorske višine, Rakitovec v Posavskem hribovju
750 m n. v. in T1rosek v povirju Drete 772 m n. v.).
Na tem območju je bilo leta 1826 manj gozda (43
%) kot v k. o. Bukovščica (53%), manj pašnikov in
več travnikov ter njiv. Spremembe v rabi tal so enake
ugotovitvam v tem prispevku. Rezultati dveh
diplomskih nalog s podobno tematiko se bolj
razlikujejo od naših, ker gre za različna območja
Slovenije (BOŠTJANČIČ 1997, ROZMAN 1998).
V katastrski občini Slavina gre za reliefno veliko
ugodnejše pogoje za kmetijsko rabo kot v k. o.
Bukovščica in v delu k. o. Lom pod Storžičem. Temu
primerni so tudi deleži gozda leta 1826 oz. 1823. V
k. o. Slavina ga je bilo le 10 %. v gorskem svetu
Loma pod Storžičem je že tedaj pokrival 65 %, v
predalpskem svetu pa 53 %. Seveda je bilo v k. o.
Slavina veliko njiv (15 % ), v k. o. Bukovščica
polovico manj, v gorskem svetu pa so bile le na 2%
površine. Danes je v vseh treh območjih več gozda
in malo pašnikov. Vzroki sprememb rabe tal so
identični - opuščanje kmetijskih zemljišč zaradi
neraciona1ne pridelave in upadanja deleža kmečkega
prebivalstva. V k. o. Slavina je sprememba krajine
bistvena, saj je gozda kar šestkrat več kot v
preteklosti. Na različnih območjih Slovenije
potekajo podobni procesi spreminjanja krajine v
smeri povečanja površine gozda.
Vzroki zaraščanja niso samo naravno pridelovalni, nekdanji pašniki so se zarasli zaradi
sprememb v načinu kmetovanja in širših družbenih
sprememb. Porušeno je ravnotežje med socioekonomskim položajem kmečkega prebivalstva in
naravnimi možnostmi za kmetijsko pridelavo.
Včasih so bile kmetije samooskrbne, pridelali so
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dovolj hrane, ročno delo je bilo poceni. Z uvedbo
mehanizacije na ravninah je ročno obdelovanje
postalo predrago. zato so njive zatravili in pašnike
opustili, ker so na rodovitnejših travnikih pridelali
dovolj krme. Zaraščanje pašnikov je potekalo hitro,
ker so bili že prej porasli z redkim drevjem. Meja
med pašniki in gozdom že od nekdaj ni bila ostra,
pasli so tudi v gozdu, zato je imela opustitev paše
pozitivne posledice na razvoj gozdnih sestojev.
Povprečni naklon pašnikov je bil 24°, kar je blizu
meje za varovalni gozd, ki na plazljivi matični
podlagi znaša 25"· kot navaja (Pravilnik o gozdnogospodarskih načrtih, L998).
Ljudje bodo v teh krajih živeli, vprašanje pa je,
ali se bodo ukvarjali s kmetijstvom ali se bodo
preusmerili v druge dejavnosti. Potencialne
dopolnilne dejavnosti na kmetijah so kuhanje oglja,
kmetija odprtih vrat, peka kruha, žganjekuha, posek
in spravilo ter predelava lesa ipd., vendar je
dohodkovno veliko privlačnejše delo v drugih
panogah, predvsem v industriji v Železnikih.
Registracijo novih dopolnilnih dejavnosti otežuje
pomanjkanje kapitala in znanja . Na tem območju
je dopolni Ina dejavnost registrirana le na eni kmetiji,
kjer se ukvarjajo s kuhanjem oglja ter peko kruha
in peciva. Pet gospoda1jev ima narejen tečaj za
posek in spravilo lesa. S kuhanjem oglja se
ukvarjajo na 14 kmetijah, vendar gre za majhne
količine (ena kopa na leto, kar pomeni okoli 4 tone
oglja) (RANT 2002).
Pri usme1janju razvoja območja ima velik vpliv
država s subvencijami za košnjo strmih travnikov
in ostalimi podporami, npr. nadomestili za izgubljen
dohodek na kmetijah zaščitenih območij in dodatki
za sonaravno urejanje krajine. Treba je uvesti
dodatno izobraževanje za kmetijske svetovalce in
gozdarje za potrebe prostorskega načrtovanja.
Država mora tudi uskladiti davčno politiko z
dejanskim proizvodnim potencialom zemljišč
(GOLOB et. al. 1995).
Dosedanji ukrepi države za ohranjanje kmetijske
pridelave se izvajajo v okviru programa celostnega
urejanja podeželja in obnove vasi ter finančnimi
intervencijami v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane. Indirektna pomoč se daje v obliki
premij za krave dojilje in pitance z namenom
pospeševati kmetijsko proizvodnjo na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki. Direktna oblika
preprečevanja zaraščanja so premije, ki se izplačujejo glede na površino travnikov.
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Leta 2001 so začeli uvajati Slovenski kmetijsko
okoljski program. Pripravljen je po zgledu podobnih
dokumentov v Evropski uniji. Gre za uvajanje
neposrednih plačil na enoto kmetijskega zemljišča.
Do podpore je upravičena kmetija, ki upošteva tudi
zahteve varovanja okolja, skrbi za ohranjanje
kulturne krajine ter ohranja podeželje živo. Za
hribovske kmetije so zanimi vi naslednji ukrepi:
odpravljanje zaraščanja, ekološko kmetovanje,
koši"Ua strmih travnikov, travniški sadovnjaki, reja
avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali,
sonaravna reja domačih živali in ohranjanje
ekstenzivnega travinja.
Kmetije pridobijo večino dohodka s prodajo lesa,
pomembna dejavnost v k. o. Bukovščica je še
živinoreja. Po predvidevanjih bo imel vstop v
Evropsko unijo (EU) na ceno govejega mesa
negativen učinek, kar bo dohodkovni položaj
hribovskih kmetij še poslabšalo (KAVČIČ 2001).
Kmetijska strategija EU je pridelati manj hrane, v
sklopu tega potekajo obsežna pogozdovanja. To je
ravno v nasprotju s slovenskimi problemi in s tega
stališča se kmetijsko manj ugodnim območjim
obetajo slabi časi. Perspektiva je v ekološki
pridelavi hrane, za kar ima precej kmetij že ugodne
predpogoje. V naslednjih letih se bo ta trg v
Sloveniji razvil in te priložnosti ne kaže zamuditi.
Zaraščajoče površine so tudi z vidika gospodarjenja z gozdom nedonosne. Ob primerni negi bi
prej prinašale dohodek, kot če so prepuščene naravi,
a spet je problem neznanje in nezainteresiranost
lastnikov. Tu je možnost za gozdarstvo, da po svojih
močeh prispeva k ohranitvi poseljenosti in
izboljšanju položaja kmetov.
Krajina se spreminja, vedno znova jo izoblikuje
način življenja v določenem času. Farina ( 1988) je
zapisal, da je človek s svojimi posegi krajino
marsikje močno preoblikoval, hkrati pa je zaradi
tega nastal enkraten splet vzorcev, vrst in procesov.
Zato je naša naloga, da tako ustva.Ijeno kulturno
krajino po najboljših močeh vzdržujemo, saj
predstavlja globoko identiteto prostora. Če hočemo
ohraniti tradicionalno podeželsko krajino, bo
potrebno sodelovanje države, lokalnih oblasti in
prebivalcev. Morali se bomo sprijazniti z dejstvom,
da je kmetij stvo na hribovitem terenu negospodarno
in ga je treba denarno podpreti, če naj ohranja
kulturno krajino, kot jo je doslej.
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POVZETEK

Videz kulturne krajine se spremmJa zaradi
gospodarskih in družbenih sprememb. Rabo tal so
v preteklosti pogojevali naravni dejavniki, v
novejšem času pa imajo večji vpliv procesi v družbi,
npr. deagrarizacija in globalizacija.
Spremembe v rabi tal smo dobili s primerjavo
stanj leta 1826 in 2000. Franciscejski katastrski
operat iz leta 1826 prikazuje za tiste čase zelo
natančno sliko katastrskih kultur, današnje stanje
pa je bilo posneto z digitalnih letalskih posnetkov
iz leta 2000. S pomočjo geografskih informacijskih
sistemov smo primerjali rabo tal po nadmorski
višini, legah, nagibih in tipih tal. Vzroke sprememb
smo skušali pojasniti z naravnimi in družbenimi
dejavniki ter napovedati prihodnje razmere.
Glavni izsledki analize so povečana površina
gozda skoraj za četrtino, opustitev pašnikov,
drastično zmanjšanje površine njiv in povečanje
površine travnikov na račun njiv. Zaraslo se je 80 %
pašnikov, ki so bili odrinjeni na strme prisojne
lege. Gozd zavzema tri četrtine površine, travniki
pa 23 %.
Proces je kontinuirano potekal dobrih 170 let,
možno je, da se bodo v prihodnosti ob uveljavitvi
ekološkega kmetovanja pašniki spet pojavili. Delež
gozda ne bo več znatno naraščal. Nekaj strmih
travnikov je še, a ob stimulaciji države in ohranitvi
poseljenosti znatnega povečanja gozdnih površin
ne pričakujemo.
Zaradi bližnjega vstopa Slovenije v Evropsko
unijo so napovedi o položaju kmetijstva, posebno
hribovskega, negotove. V sekakor bodo spremembe
negativne, a tudi če ne bi šli v Evropsko unijo, se
bo položaj kmetov slabšal. Vzrok je vedno višji
splošni standard v državi, čemur se na kmetijah z
omejeno možnostjo širitve proizvodnje ne da slediti.
Rešitev nekateri vidijo v preusmeritvah v dopolnilne dejavnosti, ki jih pa otežujejo nerealni in
prezahtevni predpisi. Manjšanje deleža kmečkega
prebivalstva se bo še nadaljevalo, vedno več bo
mešanih kmetij.
Z vidika varovanja tal pred erozijo, enakomernejšega odtoka vode in vrnitve krajine v naravno
stanje je zaraščanje pozitivno, ob že tako visoki
stopnji gozdnatosti pa so številnejše negativne
posledice, npr. zmanjševanje dohodka prebivalcem,
manjša možnost za turizem, zmanjšanje površin za
divjad. Nekontrolirano zaraščanje predstavlja
GozdV 61 (2003) 4
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zahteven problem, a ob vseh ukrepih za ohranitev
kulturne krajine se bomo morda morali sprijazniti,
da se današnji način življenja odraža tudi v drugačni
krajini.

SUMMARY
The appearance of the cultural landscape is
changing due to economic and social changes. In
the past, land use dcpended on natural factors, while
nowadays social processes are a more influential
factor.
The changes in land use have been determined
by comparing the conditions in 1826 to those in
the year 2000. The Franciscan cadastral register of
1826 gives a precise picture of the land use at the
time. Digital aerial photos (orthophotos) show the
conditions in 2000. Land use has been compared
by use of geographica1 information systems with
reference to height above sea level, expositions,
inc1inations and types of soil. We have attempted
to explain the causes for the observed changes by
natural and social factors, and have predicted future
circumstances and states.
The most important results of the analysis are:
the areas covered by forest have increased by a
quarter, pastures have been abandoned, the field
areas have been drastically reduced and the
grassland has increased . 80 % of the pastures
situated on remote steep slopes have overgrown.
The forest covers three quarters of the area and the
grassland 23 %.
The mentioned process has been going on for
170 years. It is possible that pastures will appear
again, if ecological agri cul ture spreads more widely.
Forest areas are not expected to become larger.
Some areas of steep grassland in the cadastral
community are stili present; if the state continues
to gi ve subventions and if the re gi on remains
inhabited, the forest areas will not increase
considerably in the future .
One of the reasons why it is difficult to predict
the future situation in agriculture, especially in
mountain agriculture, is the accession of Slovenia
to the European union. The accession will have a
negative influence on the situation of agriculture,
especially for small farms in hilly and mountainous
areas, whose future is already uncertain. One of
the reasons for the precarious situation in
agriculture is the discrepancy between the living
GozdV 61 (2003) 4
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standard in other economic branches and that in
agriculture. Farms, especially those in mountainous
areas, cannot keep up with the generally increasing
living standard in Slovenia. Their opportunities for
extending production are limited and thus the farm
income cannot be increased. Supplemental
activities on such farms could be one of the
solutions to this . However, strict and unrealistic
state regulations make the registration of supplemental activities very difficult. The decrease of
rural population will continue and the number of
farms with mixed activities will increase.
The overgrowing of agiicultural areas is positive,
when soil protection, regular water drainage and
restoring the natural state of the landscape are taken
into consideration. However, the negative consequences prevail. As a result of overgrowing farmers
will achieve a lower income, there will be pom·er
opportunities to develop tourism and insufficient
areas for deer to live and breed. This is why
uncontrolled overgrowing is an urgent problem,
which can be solved, if certain measures are taken
which can help save the traditional cultural
landscape. However, the modern way of living is
also reflected in a different landscape, and this is a
fact that we will eventually have to accept.
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Uvajanje standardov ISO 9001 in ISO 14001 v podjetje
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
Introduction of ISO standards 9001 and 14001 into the cmnpany Gozdno
gospodarstvo Postojna d.d.
Erik ŠABEC', Boris PERK0 2, Martina ŽIGON-'
Izvleček:

Šabec, E., Perko. B., Žigon, M.: Uvajanje standardov ISO 9001 in ISO 14001 v podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
Gozdarski vestnik, 6112003, št. 4. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 17. Prevod izvlečka v angleščino: avtorji.
Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. je podjetje, ki že več kot petdeset let uživa ugled na slovenskem trgu. To je posledica
strokovnega opravljanja dela, opiranja na lastno znanje ter širjenja dejavnosti na lesno-predelovalno področje v skladu s
spremembami na trgu. Širitev podjetja je vodila tudi do odločitve, da se obstoječa organizacija nadgradi v skladu z zahtevami
mednarodnih standardov SlST ISO 9001 jn SIST ISO 14001. Vse večja konkurenca med podjetji od teh zahteva celovito
obvladovanje kakovosti, kar paje možno le z obvladovanjem vseh procesov tako jz vidika kakovosti izdelka oziroma storitve
kot tudi iz vidika vplivov na okolje, varnega delovnega mesta, itd .. Kot dokumentirana oblika sistema kakovosti in sistema
ravnanja z okoljem je bil izdelan Poslovnik podjetja. ki je operativni dokument za vodenje oziroma obvladovanje celovite
kakovosti v podjetju. Vsi zaposleni so dolžni izvajati predpisane in sprejete elemente kakovosti in ravnanja z okoljem. Vodstvo
podjetja s pregledovanjem in planiranjem notranjih presoj sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ugotavlja skladnost med
doseženim in planiranim stanjem.
Ključne besede: standard ISO 9001 in standard ISO 14001, pridobi vanje Lesa, lesna proizvodnja, trgovina z lesom, kakovost
dela, kakovost izdelka, GG Postojna

Abstract:
Šabec, E., Perko, B., Žigon, M.: Introduction of ISO standards 9001 and 14001 into the company Gozdno gospodarstvo
Postojna d.d. Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 4. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 17. Abstract translated
into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.
Gozdno gospodarstvo Postojna, d.d. is a company that has been enjoying a good reputation in the Slovenian market for more
than fifty years. This is due to professional performance, relying on the company's own knowledge and to the fact that the
company is extending its activities to the field of wood working industry - according to the changes in the market. The
growth of the company bas led the management to the decision to improve the organisation of work in accordance with the
requirements of the international standards ISO 9001 and ISO 14001. Competition among companies is becoming ever
stronger and the market is forcing businesses to introduce total quality management. This involves the introduction of control
of all the relevant processes - with regard to the quality of products and services and also with regard to the impact on the
environment, work safety, etc. In GG Postojna, the systems of total quality management and of environmental management
have been documented by a document entitled " Poslovnik podjetja", whicb is the operative document for total quality
management in the company. All employees are obliged to implement the quality elements and elements of environmental
management that are Laid down in the document. One of the functions of the company's managemen1 is to determi.ne whether
the plans and their realization are in agreement, which is accomplished by interna! evaluations of quality management.
Key wot·ds: Standard ISO 9001 and Standard ISO 14001, wood harvesting, wood production, trade in wood, work quality,
product quality, the company GG Postojna
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UVOD IN NAMEN

Danes delujoča podjetja delujejo v nepredvidljivem
okolju, kjer vlada močna konkmenca in bitka za
obstanek. Podjetje, ki vstopa na trg ali pa tam že
deluje, se mora stalno prilagajati spremembam v
njegovem okolju (zakonodaja, tehnološki napredek,
itn.), kar se kaže v izboljševanju njegove organizacijske strukture, izdelkov, v stalnem gibanju in
težnji po napredku in preživetju. Uspejo le tisti, ki
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so dovolj močni in vztrajni in spremembe sprejmejo
kot izziv in priložnost.
Pomembna dejavnika, ki vplivata na uspešnost
poslovanja podjetja sta prav gotovo tudi kakovost
ponujenih proizvodov/storitev ter skrb za okolje.
E. Š. inž. gozd., Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9
B. P. inž. org. dela, Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9
1
M. Ž. univ. dipl. ekon., Gozdno gospodarstvo Postojna,
Vojkova 9
1
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Doseganje želene ravni kakovosti proizvodov/
storitev in usmerjenost podjetja k sonaravnemu
poslovanju zahteva sodelovanje vseh zaposlenih in
vključenost v vse funkcije podjetja.
Kakovost in ravnanje z okoljem obravnavajo tudi
standardi skupine ISO 9000 in ISO 14000. Namen
povzetka diplomske naloge je predstaviti standard
kakovosti ISO 9001 ter standard ravnanja z okoljem
ISO 14001 ter njuno uvajanje v podjetje Gozdno
gospodarstvo Postojna, d .d .. Preučili borno
prednosti, kijih uvedba standardov prinese podjetju,
opredeliti neskladnosti v poslovanju, njihovo
vrednotenje in skladnost _s cilji podjetja.
Metoda dela sloni na študiju literature s področja
sistema kakovosti in ravnanja z okoljem ter
standardov ISO 9001 in ISO 14001. To so predvsem
zborniki predavanj, ki so bila od leta 2000 do leta
2002 izvedena na tem področju. Potrebne informacije pa so bile pridobljene tudi na osnovi
pogovorov z vodji celovite kakovosti in s koordinatorjem sistema ravnanja z okoljem v podjetju
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d ..

2

PREDSTAVITEV PODJETJA
GOZDNO GOSPODARSTVO
POSTOJNA d.d.

Gozdno gospodarstvo Postojna je bilo ustanovljeno
z odločbo vlade LRS leta 1948, leta 1953 pa je
začelo poslovati kot gospodarska ustanova s
samostojnim financiranjem. Na podlagi odločbe št.
307/3-54 je leta 1954 začelo poslovati kot
gospodarska organizacija.
Gozdno gospodarstvo Postojna nadaljuje
tradicijo prejšnje organizacije, ki je gospodarila z
gozdovi na celotnem območju postojnskega
gozdnogospodarskega območja. Maja leta 1994 je
na podlagi Zakona o gozdovih (Uri. L.RS , št 30/
1993) prišlo do razdelitve na Zavod za gozdove
Območna enota Postojna-in Gozdno gospodarstvo
Postojna. Naloga Zavoda za gozdove je postala skrb
za javni interes gospodarjenja z gozdovi, naloga
Gozdnega gospodarstva Postojna pa izvajanje del
v državnih gozdovih na podlagi koncesije. Ta dela
zajemajo celoten proces gozdne proizvodnjegozdno gojitvena dela, sečnjo in izdelavo lesa,
spravilo lesa, prevoz lesa ter trženje gozdnih lesnih
sortimentov. Gozdno gospodarstvo Postojna je
svojo dejavnost razširilo tudi na zasebne gozdove,
198

kjer pridobiva delo in vrši odkup lesa. S sodetovanjem na javnih razpisih pridobiva dela na
področju projektiranja, gradnje in vzdrževanja
gozdnih prometnic. Leta 1996 je podjetje razširilo
svojo dejavnost tudi na področje primarne predelave
lesa s pridobitvijo 100 o/o lastniškega deleža podjetja
Marof Trade d.o.o. iz Starega trga pri Ložu. Uradna
priključitev tega podjetja Gozdnemu gospodarstvu
Postojna je bila izvedena leta 2000. Marof Trade je
postal poslovna enota, kjer se izvajajo procesi
razvoja, razreza hlodovine, sušenja lesa in njegove
finalne predelave ter trženja izdelkov. Za reševanje
problema zaposlovanja invalidnih delavcev je
podjetje oblikovalo poslovno enoto Papirna
galanterija, kjer se izdelujejo papirnati krožniki.

3

RAZLOGI ZA lNEDBO
STANDARDOV ISO 9001 IN ISO
14001 V PODJETJE GOZDNO
GOSPODARSTVO POSTOJNA d.d.

Vodstvo Gozdnega gospodarstva Postojna d.d. je
želelo poleg procesa širjenja podjetja na več področij
poslovanja tudi nadgraditi obstoječo organizacijo v
skladu z zahtevami mednarodnih standardov SIST
ISO 9001 in S IST ISO 14001. Tako je nastala pobuda
za uvedbo standardov kakovosti in ravnanja z okoljem
v podjetje. Drugi razlog pa je bila ponudba
poslovnega partnerja iz Ame1ike za sklenitev posla
(American International Forest Project) pod
pogojem, da Gozdno gospodarstvo Postojna
izpolnjuje zahteve standarda ISO 14001.
Konkurenca med podjetji in boj za njihov
obstanek in rast zahtevata celovito obvladovanje
kakovosti, kar pomeni obvladovanje kakovosti vseh
procesov, ki potekajo v podjetju ter obvladovanje
kakovosti izdelkov in storitev. Potrebno pa je
obvladovati tudi vplive, ki jih ima podjetje ter
njegovi izdelki in storitve na okolje. Podjetje
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. je bilo prvo v
gozdarski panogi, ki je sprejelo odločitev za uvedbo
in vzdrževanje standardov kakovosti in ravnanja z
okoljem, kar naj bi pripomoglo tudi k hitrejšemu
širjenju na domačem in tujem tržišču.
Organizacija dela je bila v podjetju že pred
uvedbo standardov ISO 9001 in ISO 14001 takšna,
daje bilo čim manj odstopanj od postavljenih ciljev,
v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni ter da je
delo potekalo na okolju prijazen način. Uvedba
standarda ISO 9001 naj bi odpravila pomanjkljivosti
GozdV 61 (2003) 4
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na področju opredelitve pisnih navodil za opravljanje del, določitve odgovornosti za določena
opravila, ureditve in vzdrževanja celotne dokumentacije v podjetju ter uvedbe stalnega nadzora
nad opravlja~em del. Uvedba standarda ISO 14001
pa naj bi rešila odstopanja na področju varstva pri
delu, ravnanja z odpadki, odpadnimi olji, prahom
in hrupom. Ker določena dela v gozdni proizvodnji
(sečnja, spravilo, vzdrževanje gozdnih cest, itd.)
opravljajo tudi pogodbeni delavci, ti pa se v večji
meri ne držijo vseh predpisov in večkrat dela ne
opravijo na okolju prijazen način, uvajanje obeh
standardov pomeni tudi izločanje tistih pogodbenih
delavcev, ki ne bodo izpolnjevali minimalnih zahtev
teh dveh standardov. Le tako se bo podjetje v celoti,
z vsemi sodelujočimi partnerji, l~hko na trgu
predstavilo kot skladna "zelena" organizacija.

3.2 potek planiranih in realiziranih
aktivnosti
Načrtovani

cilji so bili zastavljeni v naslednjih
korakih (Gozdni gospodar, 2000, str. 2):
l.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

3.1 Sprejem politike kakovosti
Uprava podjetja je dne 22.9.2000 sprejela Politiko
kakovosti in ravnanja z okoljem, s katero so bili
določeni cilji podjetja, ki naj bi bili doseženi ob
pomoči izgradnje, vzdrževanja, posodabljanja in
izvajanja sistema kakovosti v skladu z zahtevami
mednarodnih standardov SIST ISO 900 t in SIST
EN ISO 14001. Postavljeni cilji so:
- kakovost izdelkov in storitev bo na takšni
ravni, da bo omogočala povečevanje dobička in
tržnega deleža, hkrati pa bo v največji meri
zadovoljevala potrebe in zahteve potrošnikov ter
ostalih strank;
- podjetje bo ravnalo v skladu z vsemi okoljevarstvenimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo na
izvajanje poslovnega procesa;
- postopno se bodo sistematično zmanjševali
negativni vplivi na okolje in v največji možni meri
se bo preprečevalo onesnaževanje okolja;
- nove investicije in uporabljena tehnologija
bodo tehnološko sprejemljive in ne bodo prekomerno obremenjevaJe vod, tal in ozračja;
- doseganje zastavljenih ciljev bo stalno
spremljane, odpravljene bodo nepravilnosti, uvajale
se bodo izboljšave, kar bo prispevalo k stalni rasti
na vseh področjih poslovanja;
- do zahtevane kakovosti bo prišlo s stalnim
izobraževanjem in ciljnim usmerjanjem vseh
zaposle:nih .
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Zbiranje informacij Uanuar 200)
Sprejem odločitev (februar 2000)
Izobraževanje (marec 2000)
Oblikovanje delovnih skupin (april 2000)
Usposabljanje notranjih presojevalcev Uulij
2000)
Priprava dokumentacije in izgradnja sistema
kakovosti in ravnap.ja z okoljem (apriloktober 2000)
Presoja Poslovnika podjetja (oktober 2000)
Izvedba presoje-SIQ (november 2000)
Korekture postopkov in dokumentacije
(november 2000-januar 2001)
Certifikacijski postopek (februar 2001)
Pridobitev certifikatov (marec 2001)

STANDARDI KAKOVOSTI IN
RAVNANJA Z OKOLJEM

V javnosti je veliko mnenj o standardih in nj ih o vem
namenu ter o tem, kako so napisani, kdo jih
pripravlja in v kakšni meri so obvezujoči . Standardi
so rezultat potreb po urejenosti proizvodnih in
stori tvenih procesov, ki jih izrazi ali nakaže javnost
(industrija, podjetja, potrošniki). Pristojnost za
pripravo standardov je na strani uradov za
standardizacijo, ki aktivno sodelujejo z industrijskimi združenji ter upoštevajo želje in predloge,
ki prihajajo iz strani uporabnikov standardov. Naj ti
morajo kompromis med zahtevami in željami
potrošnikov in podjetij.
Ločimo mednarodne in nacionalne standarde,
poleg njih pa še panožne, indust1ijske in druge. O
sprejemu mednarodnega standarda se odloči vsaka
država šele potem, ko je zaključena javna obravnava
znotraj posamezne članice ISO (Mednarodna
organizacija za standardizacijo). Tehnični odbori
ISO, ki jih sestavljajo nacionalne delegacije in ki
zastopajo vse gospodarske interese vključno z
interesi potrošnikov nato sporazumno sprejmejo
odgovarjajoče standarde. Uporaba mednarodnih
standardov ni obvezna, vendar pa so standardi
referenčni dokumenti. Le-ti so zaradi kakovosti
vsebine in vsakodnevnega razvoja proizvodnih in
storitvenih dejavnosti vse bolj potrebni za postavitev
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okvirov delovanja podjetij. Nacionalni uradi za
standardizacijo opredelijo nacionalne standarde, ki
lahko temeljijo na mednarodnih standardih, poleg
tega pa jih še natančneje razdelajo in prilagodijo
značilnostim države.
Uporaba standardov je neobvezna, vendar pa se
podjetja zavedajo, da se upoštevanje standardov na
trgu vse bolj pojmuje kot zagotovilo kakovosti in
da jim lahko izboljša položaj na trgu. V rokah
potrošnikov pa je, ali se bodo odločili za nakup
standardiziranih izdelkov ali ne.

4.1 Serija standardov ISO 9000
Še pred nekaj desetletji je bila kakovost neopredeljiva. S pridobivanjem znanja in s povečanjem
zahtev na področju kakovosti pa so se pojavile težnje
k standardiziranemu pristopu zagotavljanja
kakovosti. Poleg tega pa se je pojavila še potreba
po enotni opredelitvi pojmov, ki bi omogočila
enoten jezik med kupci in proizvajalci. Ta enoten
jezik bi opredelili standardi.
Začetek standardov kakovosti se je pojavil v
ZDA pred drugo svetovno vojno in med njo, ko so
želeli zagotoviti predvsem kakovost in zanesljivost
delovanja orožja. Kasneje je največji premik v
standardizaciji naredila Velika Britanija, ko je leta
1979 izdala serijo standardov BS 5750. Leto dni po
izdaji standardov je vlada organizirala skupine, ki
so sisteme brezplačno uvajale v podjetja in
izobraževale ljudi . Posledica je bilo bolj konkurenčno gospodarstvo (VUJOŠEVIČ 1996) . BS
standardi so bili osnova za izdajo serije mednarodnih standardov ISO 9000 do ISO 9004 v letu
1987. V njih so upoštevali vse dobre in sprejemljive
rešitve, ki so jih ponujali nacionalni standardi.
V času, ko se naše gospodarstvo vključuje v
mednarodne integracije, so postali standardi
skupine ISO 9000, ki obravnavajo ravnanje podjetij
in zagotavljanje kakovosti izdelkov/storitev zelo
aktualni. Zahteve, ki jih ti standardi postavljajo, so
na prvi pogled jasne in preproste, vendar pa
presojevalci pri presojanju sistemov kakovosti
opažajo, da si uporabniki standardov le-te različno
razlagajo.
Podjetje, ki želi uspeti na trgu, si mora postaviti
cilje kakovosti, ki morajo biti usklajeni z zahtevami
jn pričakovanji strank in subjektov, s katerimi
sodeluje. Na osnovi ciljev kakovosti se oblikuje
kultura kakovosti kot del celotne kulture podjetja.

Ti cilji so predpogoj za učinkovito delo podjetja in
iz njih izhajajoča politika kakovosti tvori osnovo
za izgradnjo in smiselno uporabo sistema kakovosti .
Standardi ISO 9000 opredeljujejo modele
sistemov kakovosti in njihove elemente za različne
primere v praksi . Zavedati se je potrebno, da ni
mogoče postaviti vzorčnega modela sistema
kakovosti, ki bi lahko predpostavljal optimalno
rešitev za vsak primer uporabe. Sistem kakovosti
lahko določi le podjetje samo, morda v sodelovanju s svojimi strankami. Standardi omogočajo
tudi pospeševanje mednarodne trgovine in so
osnova sporazumevanja in dogovarjanja pri
mednarodni delitvi dela ter za odpravljanje
različnih trgovinskih ovir. Velik del svetovne
trgovine že poteka med partnetji, ki izpolnjujejo
zahteve standardov, kar pomeni , da imajo zahteve
uvedene v prakso.

4.1.1 SIST ISO 9001
Standard SIST ISO 9001 je sistem zagotavljanja
kakovosti v razvoju. proizvodnji, vgradnji in
servisiranju. Ima status slovenskega standarda in
je identičen mednarodnemu standardu ISO 9001.
Je eden od treh mednarodnih standardov, ki
obravnavajo zahteve za sistem kakovosti in se lahko
uporabljajo za zagotavljanje kakovosti navzven .
Uporablja se, ko mora dobavitelj dokazati, da je
sposoben razviti in dobaviti proizvod skladen s
standardom (SIST ISO 9001 1995).
Sistem kakovosti je zgrajen iz dvajsetjh
elementov in zajema:
l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1O.
ll.
12.
13.
14.

Odgovornost vodstva
Sistem kakovosti
Pregled pogodbe
Obvladovanje razvoja
Obvladovanje dokumentov in podatkov
Nabava
Obvladovanje proizvodov, ki jih dobavi
kupec
Identifikacija in sledljivost proizvodov
Obvladovanje procesa
Kontrola in preizkušnje
Obvladovanje kontrolne, merilne in
preizkusne opreme
Status pregleda jn preizkušanja
Obvladovanje neskladnih proizvodov
Korektivni in preventivni ukrepi
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15. Ravnanje, skladiščenje, pakiranje, zaščita in
dostava
16. Obvladovanje zapisov in kakovosti
17. Notranje presoje kakovosti
i8. Usposabljanje
19. Servisiranje
20. Statistične metode
S lovenska podjetja se odločajo predvsem za
izbiro modela sistema kakovosti po ISO 900i, saj
tako dokažejo svojo sposobnost, da proizvod
razvijejo, obvladajo proizvodni proces in odgovornost pri servisiranju proizvoda. Večina slovenskih podjetij razvije in tudi proizvaja proizvode
sama ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji.
Montaža in servisiranje pa pomenita le dodatno
ponudbo oziroma storitev kupcem, kar poveča
obseg prodaje, izboljša poslovne rezultate ter
poveča ugled in zaupanje pri kupcih . Vsako
podjetje, ki je razvilo lasten proizvod samo najbolje
opravi dodatne stOJitve (montaža, servisiranje), saj
najbolje pozna svoj proizvod.
Z decembrom Jeta 2000 je izšla nova serija
standardov ISO 9001, ki uveljavlja krog izboljšav:
vodstvo-resursi-izvedba-meritve z močnim
poudarkom na vlogi kupcev. Vsa podjetja, ki imajo
oblikovan sistem kakovosti po standardu ISO 9001

iz leta 1995, so morala do decembra leta 2002
sistem preoblikovati v skladu z novo izdajo ISO
9001 z letnico 2000. Obstaja tudi ISO 9004, ki je
le tehnično navodilo za uporabo standardov ISO
9001, ISO 9002 in ISO 9003.

4.1.2 Prilagoditev zahtevam tretje generacije
standarda ISO 9001 2000
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. je v letu 2002
že izvedlo prehod na nova določjla standarda ISO
9001:2000.
Nova, tretja izdaja standardov družine ISO 9000
prinaša pomembne in dobrodošle novosti ter
spremembe organizacijam , ki imajo namen
izboljšati obstoječ sistem vodenja kakovosti. Nov
standard ISO 9001:2000 spodbuja organizacije, da
z učinkovito uporabo in nenehnimi izboljšavami
sistema vodenja kakovosti povečujejo zadovoljstvo
svojih odjemalcev. Pomembnejše novosti in
spremembe v standardu so posledica uporabe novih
načel vodenja kakovosti pri oblikovanju strukture
in vsebine standarda. Brez dvoma je k izboljšavam
standarda največ prispevalo upoštevanje načel:
• Osredotočenost na odjemalce
• Procesni pristop
• Nenehno izboljševanje

Osnova sistema vodenja kakovosti, je princip procesa nenehnih izboljšav - PDCA:
P- (plan) planiraj, D- (do) izvedi, C- (check) preveri, A- (act) ukrepaj
(Vir: SIST ISO 9001 2000).

Nenehno izboljševanje sistema
vodenja kakovosti
.·.·.·.·.~.·.·~·.·.·.- .·.·.·.·.· .... ·,•.-.·.·,?.•,·.·.········· ····· -.~.·-·.~.-::·

Odjemalec

Odjemalec •
Zadovoljstvo

Zahteve
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Na osnovi odstopanj med planiranimi in izvedenimi
aktivnostmi ugotavljamo vzroke zanje, določimo
potrebne ukrepe za izboljšave, izpeljemo predlagane
spremembe in ovrednotimo rezultate izvedenih
sprememb. Spremembe in ugotovitve vključimo v
novo planiranje, tako da krog ni nikoli zaključen.
Ob prehodu na določila novega standarda
9001:2000, smo obnovili in priredili svoj Poslovnik
podjetja, ki ima sedaj osem poglavij, enako kot že
obstoječi SIST EN ISO 14001, kar zagotavlja
razumnejšo povezavo in povečuje združljivost obeh
standardov.
Nov poslovnik vsebuje:
l. Uvod - splošni del
2. Uvod - prehod v procesni pristop
3. Področje veljavnosti in delovanje sistema
4. Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z
okoljem
5. Odgovornost vodstva
6. Vodenje virov
7. Realizacija proizvoda
8. Merjenje, analize in izboljšave
Hkrati smo dopolnili in prilagodili tudi dokumente nižjih nivojev, ter prenesli celotno dokumentacijo na računalniško mrežo intraneta.
V podjetju smo se odločili, da bomo svoje
dejavnosti obravnavali v okviru treh procesov
(vodenje, gozdna proizvodnja in lesna proizvodnja)
ter dveh podprocesov (učinkovito zaposlovanje
invalidov ter transport in vzdrževanje opreme). Za
vseh pet procesov srno v poslovniku določili
kontrolne točke ter kazalnike, s katerimi spremljamo zmogljivost procesov.
V letošnjem letu smo v skladu z novimi določili
standarda SIST ISO 9001:2000 in SIST EN ISO
14001:1997 že izvedli notranjo presojo in vse ostale
akti vnos ti.
SIQ (Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje) paje opravil redno presojo sistema kakovosti
po zahtevah standarda ISO 9000:1994 in certifikacijsko presojo sistema vodenja kakovosti po
zahtevah standarda ISO 9001:2000 ter redno presojo
sistema ravnanja z okoljem po zahtevah standarda
ISO 14001:1996.

4.2 Serija standardov ISO 14000
Prekomerno izkoriščanje naravnih virov se je začelo
z industrijsko revolucijo. Vse več neobnovljivih in
obnovljivih naravnih virov je bilo porabljenih brez
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razmisleka, kako bo to vplivalo na zdravje
prebivalstva in na kakovost naravnega okolja.
Zahteve po ocenjevanju vplivov sežejo že v
sedemnajsto stoletje, kažejo pa se tudi s protesti
neformalnih skupin, ki so zahtevale boljši odnos
do okolja, v katerem živimo in delamo.
Leta 1991 je bila ustanovljena strateška svetovalna skupina za okolje (ISO/EC Strategic Advisory
Group on Environmental- SAGE), ki je določila
temeljne zahteve za nov pristop okoljskih standardov. Pravilnost njihovega dela je bila pottjena
na Konferenci Združenih narodov o okolju in
razvoju, ki je bila v Rio de Janeiru leta 1992
(KEATING 1995).
Prvi standard na področju Sistemov za upravljanje z okoljem je britanski standard -BS7750, ki
ga je leta 1992 razvila British Standard Institution.
Poleg francoskega NF X30-200, španskega UNE
77-801 ter pravil EU EEC 1836/93 je bil eden
temeljnih standardov pri izdelavi standarda ISO
14001, ki je bil sprejet in mednarodno priznan
septembra leta 1996 (STRAŠEK 1998).
Evropska regulativa EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) paje regulativa EU, ki od aprila
1995 velja v vseh državah članicah. Od standardov
se razlikuje v tem, da vključuje še nekaj dodatnih
elementov, od katerih je najpomembnejša okoljska
izjava. Shema EMAS naj bi pripomogla, da bi se
podjetja začela zavedati svojega odnosa do okolja
in da bi nenehno izboljševala tehnološke postopke
(VEZJAK 1998).
Od podjetij se zahteva, da so ljudem in okolju
prijazna. Izziv jim predstavljajo standardi skupine
ISO 14000. Ustrezno ravnanje z okoljem dosežejo
le z zavezanostjo sistematičnemu pristopu in
trajnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem.
To jih lahko pripelje do naslednjih poslovnih
prednosti (ZALAR 2000):
- zmanjševanje stroškov ravnanja z odpadki;
- zmanjšanje stroškov za energijo in materiale;
- zmanjšanje distribucijskih stroškov;
- povečanje ugleda pri kupcih in javnosti.
Posledica teh prednosti je povečanje poslovne
uspešnosti podjetja, saj zmanjšanje stroškov
povečuje dobiček. Poslovanje podjetja na okolju
varen način povečuje ugled pri kupcih, ostalih
zainteresiranih strankah in javnosti, kar pomeni
verjetnost večjega investiranja v takšna podjetja,
zvestobo kupcev in zato varnejše poslovanje.
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4.2.1 Standardi skupine ISO 14000
Selija ISO 14000 se osredotoči na ravnanje podjetij
z energetskimi viri, vodnimi viri, hrupom,
emisijami nevarnih snovi, odpadki, skratka z vsem,
kar je povezano z okoljem. Standardi za ravnanje z
okoljem so izdani tudi kot Slovenski nacionalni
standardi SIST. V Sloveniji je najbolj razširjen
standard na področju ravnanja z okoljem SIST EN
ISO 14001 1997.
Namen standarda 14001 je preskrbeti podjetjem
elemente učinkovitega sistema ravnanja z okoljem,
ki jih je mogoče integiirati z drugimi zahtevami
vodenja, tako da podjetja lažje dosegajo tako
okoljske kot ekonomske cilje. Smotrno ravnanje z
naravo mora postati del rednega poslovanja, torej
tudi del poslovnih načrtov, naložb in razmišljanja
vodstva. To pomeni. da bo vodstvo podjetja javno
prevzelo obveznost, da bo svojo poslovno prakso
uskladilo z zakoni in predpisi, za kar mora sprejeti
poseben program ravnanja z vidika okolja in si v ta
namen zagotoviti potrebna sredstva. Cilji podjetja
morajo biti natančno opredeljeni, celoten program pa tudi finančno ovrednoten in utemeljen
(STRAŠEK 1998).
Razlogi za p1idobitev certifikata ISO 14001 so
različni. Najbolj so za zmanjševanje onesnaževanja
okolja zainteresirani kupci, katerih osveščenost je
na vedno višji ravni in se odločajo za nakupe
proizvodov in storitev ekološko naravnanih podjetij.
Zmanjševanje onesnaževanja okolja je zelo pomembno za vlagatelje, kajti vlaganje v podjetja, ki
nimajo v svoji politiki vodenja vgrajenih mehanizmov varovanja okolja so zelo rizična, saj
zavarovalnice sodelujejo s podjetji, ki skrbijo za
varovanje okolja in preprečevanje škod. Varovanje
okolja je pomembno tudi iz vidika zaposlenih, saj ti
raje delajo v okolju ptijaznih podjetjih. Pojavlja se
vedno več zakonov in predpisov s področja varovanja
okolja, pa tudi novi ekonomski instrumenti (davki,
kazni in dovoljenja za poslovanje) so naklonjeni
podjetjem z okoljevarstveno politiko (STRAŠEK
1998). ISO 14001 je lahko tudi pogoj za sklenitev
pogodbenega razmerja, sodelovanje z domačimi in
tujimi partnerji. Pojavljajo se tudi razlogi proti
vzpostavitvi IS014001 kot so stJ"oški uvajanja sistema
in pa prepričanje, da podjetja že poslujejo na okolju
prijazen način (PRIBAKOVIC/BORŠTNIK 2000).
Možne koristi, ki so povezane z učinkovitim sistemom ravnanja z okoljem (PRIBAKOVIC/BORŠTNIK 2000):
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- pridobljeno zaupanje zainteresiranih strank
(poslovnih partnerjev, kupcev, javnosti,
upravnih organov);
- uspešno implementiranje sistema se lahko
certificira, kar nudi večje tržne možnosti;
- na ta način je možno ustreči ekološko
osveščenim kupcem;
- lažje urejanje odnosov z javnostjo;
- lažje pridobivanje dovoljenj in pooblastil;
- izboljšano obvladovanje stroškov;
- zmanjšano število kršitev in odškodnin zaradi
njih;
- varčevanje pri energiji in surovinah z neposrednimi finančnimi učinki;
- zmanjševanje stroškov za gospodarjenje z
odpadki;
- izboljšano obvladovanje delovanja v organizaciji;
- boljši pogoji pri zavarovalnicah in najemanju
kreditov.
Standard ISO 14001 zahteva, da je okoljska
politika podjetja javnosti dostopna. Podjetje se mora
odločiti, kaj in na kakšen način želi sporočiti
zainteresiranim strankam (kupcem, poslovnim
partnerjem, javnosti, zakonodajalcu) informacije o
delovanju sistema in njegovih rezultatih. Načini, ki
jih podjetja uporabljajo so lahko letna poročila o
ravnanju z okoljem, interna glasila, dnevi odprtih
vrat, hitro in jasno komuniciranje z javnostjo in
mediji. Osnova sistema ravnanja z okoljem je
nepretrgan cikel NAČRTUJ- NAREDI- PREVERJ
-UKREPAJ (angl. PLAN- DO- CHECK- ACTION),
oziroma Denungov krog. Model nenehnega izbolj ševanja zagotavlja nenehni nadzor in izboljšanje, ki je
ključnega pomena za vodstvo, ki želi učinkovito
poslovati (KOCJANČIČ 2000).
Po standardu ISO 14001 so glavne zahteve pri
uvajanju sistema ravnanja z okoljem v podjetje
naslednje:

l. Oblikovanje okoljske politike
Vodstvo podjetja določi okoljsko politiko ter
spodbuja in usmerja deJov~e vseh zaposlenih za
uresničevanje le-te. Okoljska politika predstavlja
temelj za celotno delovanje sistema ravnanja z
okoljem. zato mora ustrezati okolju ter obsegu in
vrsti vplivov podjetja nanj. Vsebovati mora tudi
izjave o zavezanosti k stalnemu procesu zmanjševanja in preprečevanju onesnaževanja okolja in
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izpolnjevanju zakonodajnih in drugih zahtev.
Okoljska politika mora biti dokumentirana,
poznana vsem zaposlenim ter na voljo zainteresirani javnosti (KOCJANČIČ 2000; SIST EN ISO
14001 1997).

2. Planiranje
Planiranju sistema ravnanja z okoljem je dan
največji poudarek. Proces planiranja je razdeUen
na štiri dele (KOCJANČIČ 2000; SIST EN ISO
14001 1997):

l. Prepoznavanje in določanje okoljskih vidikov
in vplivov pocljetja
2. Zakonske in- druge zahteve
3. Okvirni in izvedbeni cilji
4. Program ravnanja z okoljem

3. Uvajanje in delovanje (KOCJANČIČ 2000,
SIST EN ISO 14001 1997):
l. Struktura in odgovornost
Odgovornosti na vseh ravneh podjetja morajo
biti jasno določene in dokumentirane. Vodstvo
mora zagotoviti sredstva (kadre, posebna znanja,
tehnologijo, finančna sredstva), ki so potrebna za
delovanje sistema ravnanja z okoljem. Najvišje
Vodstvo mora imenovati predstavnika, katerega
glavni nalogi sta skrb in odgovornost. da je sistem
ravnanja z okoljem vpeljan in delujoč, ter poročanje
o delovanju sistema vodstvu.
2. Usposabljanje in zavedanje
Podjetje mora ugotoviti potrebe po usposabljanju
zaposlenih ter zahtevati, da so vsi zaposleni, katerih
delo pomembno vpliva na okolje, primerno
usposobljeni.
3. Komuniciranje
Vzpostavljeni morajo biti procesi notranjega
komuniciranja med različnimi ravnmi in funkcijami
podjetja, kot tudi komuniciranja z zunanjimi
zainteresiranimi strankami (inšpekcijske službe,
službe za ukrepanje v izrednih razmerah, državna
oblast - zakonodaja, sosedje, sok.rajani, okoljevarstvene skupine) . Pri zunanjem komuniciranju
mora podjetje definirati odgovornosti za sprejemanje, dokumentiranje in odgovatjanje na zunanje
pobude ali pritožbe ter določiti rok za odgovor.
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4. Dokumentacija sisterrw ravnanja z okoljem
Opis ključnih elementov sistema in njihovih
medsebojnih povezav mora biti dokumentiran in
vzdrževan v tiskani in elektronski obliki.
5. Obvladovanje dokumentov
Podjetje mora dosledno obvladovati dokumentacijo, kar pomeni opredelitev naslovov,
vsebine, statusa, obsega, pooblastil, datuma
veljavnosti . Podane morajo biti jasne reference na
ostale povezave, na soveljavne in nadrejene
dokumente. Zastarela dokumentacija se mora
uničiti alj pa mora biti nedvoumno označena ter
izvzeta iz uporabe ter shranjena za določen čas.
6. Obvladovanje delovanja

Ta element zajema celotno dejavnost podjetja.
Podjetje mora vzpostaviti in vzdrževati dokumentirane postopke v prime1ih, kjer lahko opravljm~e
delov dejavnosti vodi v odstopanje od okoljske
politike ter okvirnih in izvedbenih ciljev. V postopkih
morajo biti podana jasna merila za delovanje.

7. Pripravljenost in odziv na izredne razmere
Podjetje mora vzpostaviti in vzdrževati
postopke za ravnanje v morebitnih izrednih
razmerah (izliv nevarnih snovi, poplava, požar,
potres, strojelom). Cilj teh postopkov je v čim večji
možni meri zmanjšati verjetnost za pojav izrednih
razmer s preventivnimi ukrepi ter preprečiti
negativne vplive na okolje, če se izredne razmere
pojavijo.
4. Preverjanje in korektivni ukrepi
(KOCJANČIČ 2000, SIST EN ISO 14001
1997):
l. Nadzorovalno spremljanje in merjenje
Podjetje mora p1ipraviti pisne postopke za izvajanje
monitoringa in merjenj ključnih karaktetistik tistih
aktivnosti, ki imajo lahko pomemben vpliv na okolje.
Meritve je potrebno redno izvajati, merilna oprema
mora biti kalibrirana. Postopki morajo vsebovati
zahtevo za občasno oceno skladnosti z okoljsko
zakonodajo in predpisi.

2. Neskladnosti ter korektivni in preventivni
ukrepi
Podjetje mora vzpostaviti in vzdrževati postopke
za določanje odgovornosti in pooblastil za preiskavo
in ravnanje z neskladnostmi, za izvajanje ukrepov
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za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. začetek
in dokončanje preventivnih in popravnih ukrepov,
izvajanje ukrepov, ki so sorazmerni velikosti
problemov in ugotovljenih vplivov na okolje ter
izvršitev popravkov in zapisovanje sprememb v
dokumentirane postopke. Podjetje mora zapisati vse
spremembe, ki so posledica korektivnih in
preventivnih ukrepov.

3. Zapisi
Podjetje mora vzdrževati zapise o usposabljanju,
notranji presoji in zapise pregleda vodstva. Zapisi
morajo biti berljivi, prepoznavni in sledljivi za
obravnavano dejavnost, enostavno dostopni in
zaščiteni pred poškodbami, propadanjem in izgubo.
Čas hranjenja zapisov mora biti določen.
4. Presoja sistema ravnanja z okoljem
Zahteva je, da se izvajajo občasne presoj sistema
ravnanja z okoljem. Notranja presoja mora ugotoviti
stopnjo vpeljanos ti in pomanjkljivosti tega sistema.
Zaradi celovitosti morajo postopki presoje zajeti
predmet presoje, njihovo pogostnost, metodologijo,
odgovornosti, zahteve za izvajanje presoj in
poročanje o rezultatih.
S. Vodstveni pregled
Vodstvo podjetja mora v časovnih presledkih, ki
jih samo določi, pregledati sistem ravnanja z
okoljem. S tem zagotovi njegovo ustreznost,
zadostnost in učinkovitost. Za vrednotenje morajo
biti izbrane vse informacije, tako da vodstvo lahko
ugotovi ali so potrebne spremembe politike, ciljev
in drugih elementov sistema. Pregled mora biti
dokumentiran.

5

UVAJANJE STANDARDOV ISO
9001 IN ISO 14001 V PODJETJE
GOZDNO GOSPODARSTVO
POSTOJNA d.d.

Vodstvo podjetja se je v mesecu januarju leta 2000
za izvedbo projekta uvajanja sistema
kakovosti in ravnanja z okoljem v skladu z
zahtevami standarda ISO 9001 in ISO 14001. Kot
predstavnika vodstva je direktor izbral tehničnega
direktorja, ki je odgovoren za uvedbo, vzdrževanje
in posodabljanje tega sistema ter vodjo celovite
kakovosti kot odgovornega za operativno izvajanje
odločilo

GozdV 61 (2003) 4

in koordiniranje del pri uvajanju, vzdrževanju in
posodabljanju tega sistema. Vodstvo je sprejelo
politiko podjetja, ki je podlaga za vse nadaljnje
aktivnosti. Vodja celovite kakovosti je pripravil
terminski plan uvajanja in ga predstavil vodstvu,
ki ga je tudi odobtilo.
Vodja celovite kakovosti je začel zbirati ponudbe
svetovalnih organizacij in pooblaščenih institucij
za certificiranje in izdajo certifikatov. V Sloveniji
so za certificiranje sistemov kakovosti in ravnanja
z okoljem akreditirane tri institucije SIQ (Slovenski
inštitut za kakovost in meroslovje), BVQI (Bureau
Veritas Quality International) in TUV Bayern Sava.
Gozdno gospodarstvo Postojna je izbralo SIQ, za
svetovalno organizacijo pa Produktivnost d.o.o.
Management Consulting.
V podjetju so bile po posameznih področjih dela
oblikovane delovne skupine, ki so pripravile
ustrezno dokumentacijo.
Izdelava dokumentacije je potekala po principu
''od spodaj navzgor' '. V praksi to pomeni, da se je
za posamezno področje najprej izdelalo dokumentacijo za izvajat~e posameznih del in opraviL
Poslovnik podjetja je postal krovni dokument za
vodenje in obvladovanje celovite kakovosti v
celotnem poslovnem procesu podjetja.
Septembra leta 2000 je bil pripravljen večji
del dokumentacije in tudi Poslovnik podjetja.
Prvi korak v smeri presoje sistema kakovosti in
ravnanja z okoljem je bil st01jen, ko smo v presojo
poslali Poslovnik podjetja . Presoja je bila
izvedena v začetku meseca oktobra leta 2000.
Pozitivna ocena presoje je bila pogoj za izvedbo
predpresoje, ki so jo izvedli presojevalci izbrane
certifikacijskc institucije. Čeprav neobvezna,
smo se odločili za predpresojo obeh sistemov sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem,
saj smo bili mnenja, da bomo tako pridobili
koristne informacije in znanja za učinkovitejšo
izgradnjo sistema. Rezultat predpresoje je bilo
poročilo certifikacijske organizacije, ki je
vsebovalo poleg splošne ocene uvedenega
sistema .tudi priporočila in ugotovljene neskladnosti pri predpresoji. Priporočila pomenijo zgolj
nasvet presojevalcev, da bi določeno aktivnost
organizirali tako, da bi nam to olajšalo delo.
Ugotovljene neskladnosti pa pomenijo odstopanje
od zahtev standarda. Glede na dejstvo, da je bila
večina dokumentacije že izdelana, so nam ugotovljene neskladnosti in priporočila posameznih
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področij omogočila dokončno korekturo postopkov in dokumentacije.
Z namenom preverjanja vse obstoječe dokumentacije in učinkovitosti celotnega sistema je bila
v mesecu novembru 2000 izvedena tudi notranja
presoja. Na osnovi ugotovitev so bili sproženi
korektivni ukrepi, ki so skupaj z ugotovitvami
predpresoje omogočali podrobnejšo odpravo
neskladij. Odpravljanje neskladnosti ter korekture
postopkov in dokumentacije so bile v skladu s
terminskim planom zaključene meseca marca leta
2001, ko je bila izvedena tudi glavna certifikacijska
presoja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.

5.1 Primer uvajanja zahtev standarda
ISO 9001 v gozdno proizvodnjo
Od meseca aprila do meseca oktobra leta 2000 je
delovna skupina s področja gozdne proizvodnje
najprej analizirala gozdno proizvodnjo, iz katere je
izluščila vse v njej zajete delovne procese.
Ti delovni procesi so:
- gozdno gojitvena dela;
- sečnja in spravilo lesa
- prevoz in skladiščenje lesa;
- odkup lesa iz zasebnih gozdov;
- gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic.
Na drugi strani so izmed vseh dvajsetih zahtev
standarda ISO 900[ izbrali tiste, ki jih je bilo
potrebno vgraditi v operativno dokumentacijo za
obvladovanje zgoraj naštetih procesov:
~

identifikacija in sledljivost proizvodov;
obvladovanje procesa;
kontrola in preizkušanje;
status kontrole in preizkušanja;
obvladovanje neskladnih proizvodov;
ravnanje, skladiščenje, pakiranje, zaščita in
dostava.

Rezultat dela delovne skupine za gozdno
proizvodnjo je sledeča dokumentacija:

Organizacijski predpisi
• Obvladovanje gozdne proizvodnje
• Sklepanje pogodb pli odkupu lesa iz zasebnih
gozdov
• Izvajanje del preko javnih razpisov
• drugo
204

Spremljajoča

navodila
• Navodilo za izdelavo Sečnospravilnega načrta
(SSN)
• Navodilo za izdelavo Delovnega naloga (DN)
• Navodilo za opravljanje gojitvenih del
• Navodilo za sečnjo in izdelavo lesa
• Navodilo za spravilo lesa
• Navodilo za merjenje lesa
• Navodilo za delo in dobro prakso ravnanja z
okoljem pri prevozu s tovornimi vozili in
GTK
• Navodilo za delo na skladiščih lesa
• drugo

5.2 Primer uvajanja standarda ISO
14001 na področju sečnje
Proces uvajanja standarda ISO 14001 v podjetje
Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. je potekal
integrirano s standardom ISO 9001 v skladu s
terminskim planom, ki je bil že opisan.
Delovna skupina za uvajanje zahtev okoljskega
standarda je po postopku za prepoznavanje
okoljskih vidikov in vplivov določenih v organizacijskem predpisu podjetja izvedla popis vseh
okoljskih vidikov in vplivov. V prvi fazi je bilo
potrebno določiti dejavnosti, proizvode in storitve
podjetja Gozdno gospodarstvo Postojna d.d., ki
imajo pri vrednotenju vpliv na okolje. Postopek za
prepoznavanje okoljskih vidikov in vplivov obsega
naslednje korake:
določitev dejavnosti, proizvodov in storitev
s pomočjo zaporedja poteka proizvodnega
procesa;
- določitev vidikov in vplivov na okolje . .

-

Določitev vidikov in vplivov na okolje je
potekalo in še poteka z vpisovanjem le-teh v
pripravljene obrazce.
Okoljski vidiki so se ocenjevali in se še
ocenjujejo v dveh vsebinsko zaporednih sklopih in
sicer na vhodu kot poraba in na izhodu kot emisija
in odpadki v okolje. Pri tem je potrebno upoštevati
stanja ob normalnih delovnjh razmerah in stanja,
ki bi nastala pri morebitnih nezgodnih dogodkih.
Pri ocenjevanju vplivov na okolje je pomembno,
kateri okoljski vidik pomembno vpliva na okolje.
Vplive na okolje smo ocenili po naslednjih kriterijih.:

- zakonske zahteve in njihovo izpolnjevanje;
- stroški povezani z obvladovanjem vplivov;
- upoštevanje zainteresirane javnosti.
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Za prepoznane pomembne in kritične okoljske
vplive strokovna skupina, ki izvaja ocenjevanje,
pripravi predloge za sanacijo stanja. P1i določanju
ciljev in programov varstva okolja mora strokovna
skupina upoštevati sledeče pogoje:
- opravljeno ocenjevanje vplivov na okolje;
- cilje podjetja, opredeljene v politiki podjetja
do okolja;
- ugotovitev vodstvenega pregleda glede ravnanja z okoljem;
- rezultate ekološkega monitoringa;
- ugotovljene neskladnosti in uvedeni korektivni ukrepi;
- nove zahteve in možnosti za ravnanje z
okoljem.
V programski enoti gozdni obrat, smo na osnovi
ocenjevanja okoljskih vidikov in vplivov na okolje
prepoznali štiri pomembne okoljske vidike in
posledično vplive, za katere smo izdelali okoljske
programe. Pri ocenjevanju proizvodnega procesa
· ' Sečnja lesa" smo po kriteriju zakonskih zahtev
in kriteriju zainteresirane javnosti prepoznali
pomembna okoljska vidika, ki imata pomemben
okoljski vpliv, in sicer:
- poraba goriva za delovanje motorne žage;
- poraba mineralnih olj;
-drugo.
Kot pomembna prepoznana okoljska vpliva sta
bila določena tudi v skupni oceni zato sta bila zanju
določena okvirna in izvedbena cilja varstva okolja.
Tako se prvi izvedbeni cilj glasi: " Nabava in
uporaba ekološko varne embalaže za uporabljeno
gorivo in mineralna olja za motorno žago", drugi
pa: "Prehod na dosledno uporabo BIO olj in BIO
maziv" . Na osnovi izvedbenih ciljev je bil sestavljen
program za realizacijo in sicer nakup in razdelitev
ekološko varnih posod za gorivo in mazivo vsem
delavcem, ki uporabljajo motorno žago ter
usmerjanje vseh uporabnikov motornih žag k
dosledni uporabi BIO olj in BIO maziv. Vodje
de]ovišč so prevzeli odgovornost za izvajanje
nadzora nad delavci pri realizaciji zastavljenih
ciljev.
V drugi točki ocenjevanja proizvodnega procesa
"Strojno spravilo lesa" smo prepoznali dva
pomembna okoljska vidika , ki imata pomemben
okoljski vpliv in sicer:
- odpadna mineralna olja;
- odpadne masti;
- drugo.
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OCENA INTEGRIRANEGA
lNAJANJA SISTEMA KAKOVOSTI
IN RAVNANJA Z OKOLJEM
V PODJETJE GOZDNO
GOSPODARSTVO POSTOJNA d.d.

Uvedba standardov ISO 9001 in ISO 14001 pomeni
za podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d. velik
napredek. Glavno pobudo je podalo vodstvo
podjetja, ki je za izvedbo tega projekta izbralo
ekipo, katere vodilni osebi (vodja celovite kakovosti
in koordinator za ravnanje z okoljem) sta mladi ,
izobraženi in ambiciozni. Zahteve standardov
predstavljajo zanju pravi izziv, ki ga je potrebno
sprejeti in rešiti. Za ostale (vendar ne vse) v delovnih
skupinah žal ne bi mogli reči, da so bili motivirani,
ampak le sprejemajo odločitve vrha in izvršujejo
naloge, ki so jim dane. Ne vidijo nobene prednosti,
ki naj bi jo prinesla uvedba ISO standarda, ampak
le "dodatno delo''. Menimo, da je za pravo motiviranost oseb, predvsem vodstvenih, odgovorno
vodstvo samo. Tu ne gre za motiviranje te ravni
kadra z večanjem plač, ampak za motiviranje z
izobraževanjem in drugačnimi metodami dela in
nagrajevanja. Če vodstveni del zaposlenih ne
verjame v sistem kakovosti in ravnanja z okoljem
ter v njihove prednosti, ali pa le verjame in je
jabolko spora nekje drugje, globoko v zakulisju
sistema poslovanja, ta razhajanja ne bodo pripeljala
do želenega učinka. Vodilno osebje je tisto, ki drži
vajeti v rokah in usmerja k uspehu. Vsi ostali
zaposleni, se pravi polkvalificirani (teh je največ,
kar nakazuje, da je podjetje izrazito proizvodno
usme1jeno in da je za delo potrebna predvsem moč
in ozka profilna usmerjenost), kvalificirani in tisti
s srednješolsko izobrazbo le opravljajo svoje delo
v skladu z navodili , ki jih dobijo z vrha in so
zadovoljni, da so sploh zaposleni in dobivajo plače.
To raven kadra bi se dalo motivirati s posredovanjem pravih informacij o poteku dela ter z
nagradami za dobro opravljeno delo.
Na splošno v podjetju prevladuje mnenje, da
uvedba standardov ISO 9001 in ISO 14001 prinaša
predvsem tržne prednosti (sodelovanje s tujimi
poslovnimi partnerji, odpravljanje potencialnih
vzrokov za škodo povzročeno okolju ter lažje
komuniciranje z zainteresiranimi strankami-banke,
zavarovalnice), kar na eni strani združuje večanje
ugleda podjetja s konkurenčno prednostjo, na dmgi
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strani pa dviguje ekološko zavest zaposlenih in
javnosti.
V obdobju procesa uvajanja standardov so
nastali določeni fiksni stroški svetovalcev,
(pred)presoje, vzpostavljanja samega sistema,
stroški izobraževanja, dokumentacije, materiala in
splošni stroški dela (pregledi, korektivne akcije).
Vendar je v tem obdobju podjetje ustvarilo tudi
prihranke pri električni energiji, surovinah in
odstranjevanju odpadkov.
Podjetje se drži načela stalnega izboljševanja s
spremljanjem ključnih okoljskih parametrov, ki
zadevajo okolje (hrup, voda) s periodičnim in
sistematičnim spremljanjem negativnih vplivov, s
stalnim spremljanjem zastavljenih ciljev in
konkretnimi preventivnimi ukrepi, me1jenjem in
analiziranjem postavljenih ciljev. Pri uresničevanju
tega načela prihaja do občasnih težav, ki se kažejo
predvsem v motiviranosti, nezadostni osveščenosti
in angažiranosti vseh zaposlenih.

7

SKLEP

Današnji čas od podjetij zahteva, da so fleksibilna
in stroškovno učinkovita. Prilagajati se morajo
razmeram na trgu, ponujati proizvode, ki ustrezajo
ne samo željam kupcev, ampak tudi zakonodaji.
Vključitev Slovenije v Evropsko unijo pomeni večji
trg, na katerem bodo obstali samo najmočnejši in
najboljši. Večji trg predstavlja večje zahteve. ln prav
to pomeni za slovenska podjetja nov izziv. Uvedba
in vzdrževanje sistema kakovosti in ravnanja z
okoljem je za podjetja postala nuja. Podjetja, ki se
tega ne bodo zavedala, bodo obsojena na izgubo
sodelovanja na zahtevnih tujih trgih in s tem na
propad.
Standardi kakovosti in ravnanja z okoljem dajejo
poudarek predvsem pomembnosti vloge kupcev in
varovanja okolja. Zadovoljstvo kupcev predstavlja
uspeh, varovanje okolja pa varnost, ugled in
spoštovanje podjetja. Ključ do uspeha predstavlja
vodstvo samo, ki je odgovorno za poslovanje.
Verjeti mora v sistem, sla·beti za stalno motiviranost
in angažiranost zaposlenih ter za primerno
nagrajevanje. Kjer bo imelo vodstvo drugačne cilje,
ki ne bodo v skladu s standardi, sistem ne bo
uspešen.
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Podjetja pri vpeljevanju sistema kakovosti in
ravnanja z okoljem potrebujejo spodbudo in pomoč,
zlasti s strani države in njenih institucij, ki z
različnimi programi, olajšavami ln ostalimi
instrumenti pripomorejo k boljšemu seznanjanju z
omenjenimi koristmi in potencialnimi konkurenčnimi prednostmi, kijih uvedba sistema prinese.
Država na tak način motivira in spodbuja gospodarsko rast in razvoj. Večje sodelovanje s tujimi
partnerji pa pomeni tudi večje promoviranje naše
države.
Posledice stalnega izboljševanja in izpopolnjevanja bodo vidne že kmalu, prav gotovo pri
naslednji generaciji.
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Začetek

šestdesetih let
dvajsetega stoletja

Delavska skupina pri sečnji in izdelavi je ob uvajanju
motornih žag štela 4-6ljudi. Motorna žaga je bila zaupana
Je '·motoristu".

1
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Danes

Ves les od panja do gozdne ceste spravijo s traktorji. Do
začetka šestdesetih let dvajsetega stole~a so vse spravilo
lesa pri Gozdnem gospodarstvu Postojna opravili
''furmani".
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Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih
Edvard REBULA'
Izvleček:

Rebula, E.: Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih. Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 4. V
V prispevku so prikazane ugotovitve o izplenu kakovosti in

slovenščini,

cit. lit. 3.

količine

desk v odvisnosti od debeline jelovih hlodov, vplivu
debeline in višine drevja na vrednost lesa v deblu ter vpliv debeline in višine drevja na vrednost lesa na panju. Avtor primerja
svoje ugotovitve z rezultati s Hrvaške.
Ključne

besede: izkoristek, debelina, vrednost lesa v deblu, vrednost lesa na drevesu, jelka, dinarski gozd.

Že nekaj časa pri nas živahno, na vseh strokovnih
skupih in ravneh (n. pr. seminar o prebiralnih
gozdovih, zadnji študijski dnevi, uvodnik v
Gozdarskem vestniku) razpravljajo, kakšne naj bi
bile ciljne debeline (največji prsni premeri, sečna
zrelost), do katerih bi vzgajali drevesa jelke in
smreke. Vzrok za ponovno načenjanje te razprave
naj bi bilo stanje na tržišču hlodov iglavcev. Debeli
hlodi niso več cenjeni in ne dosegajo primerne cene.
Za to naj bi bile krive napake v srcu (nepravo, mokro
srce in kolesivost) predvsem pri debelih jelkah.
Odločitev o ciljnih premerih je ena pomembnejših odločitev pri gojenju gozdov. Nanjo vpliva
mnogo dejavnikov. Poleg drugih tudi vrednost lesa,
ki ga dajejo drevesa največjih debelin. Drevesa naj
bi vzgajali do takrat ko vrednost lesa (povprečna
vrednost 1 m3 lesa iz debla) doseže najvišjo točko,
ko vrednost kulminira. Sam sem se s tem precej
ukvarjal. Obdeloval sem podatke poizkusnih žaganj
lesa iz naših ali našim podobnih gozdov. Pri teh
žaganjih so ugotavljali koliko in kakšne deske
dobijo iz hlodov opredeljenih kakovosti in dimenzij.
O temu sem tudi nekaj napisal (REBULA 1998 a
in 1998 b). Zato se v razpravah o ciljnih debelinah
pogosto omenja tudi moje ime. Pri temu pa
navajanje ugotovitev ni vedno korektno, bodisi
zaradi slabega ali površnega poznavanja zadeve,
lahko pa tudi iz drugih vzrokov. Zato je prav, če na
kratko ponovimo, kaj je Rebula ugotovil v zvezi z
vrednostjo jelovih hlodov in cilj no debeli no jelov ih
dreves in to pdmerjamo z ugotovitvami drugih
avtorjev v podobnih okoliščinah.
Iz proučevanja izp1ena, kakovosti in količine
desk - izkoristka, pri žaganju jelovih hlodov
(REBULA 1998a), lahko ugotovimo, da nastopi
208

kulminacija količinskega izkoristka (količinski
koeficient - Im) pri hlodih debelih 71 cm,
kulminacija kakovostnega koeficienta ( Ik kakovost desk) pri 49 cm debelih hlodih in
vrednostnega koeficienta (Iv-vrednost desk
nažaganih iz hloda =količina x cena; Iv = Im·lk)
pri debelini hlodov 57 cm. Razmerja med navedenimi indeksi so prikazana na grafikonu l.
Na grafikonu 1 so lepo vidna razmerja in
zakonitosti pri žaganju jelovih hlodov. Izkoristek
hloda (količina iz hlada nažaganih desk) z debeline
počasi narašča in kulminira pri debelini 70 cm. Iz
podrobnega proučevanja izkoristkov paje poznano,
da ta kulminacija nastopa največ zaradi neustrezne
tehnologije razžagovanja, ko ni na voljo dovolj
"velikih" polnojarmenikov in predvsem robilnikov.
Iz jelovih hlodov dobimo najkakovostnejše
(najlepše, največ vredne) deske pri debelini hlodov
okoli 45 cm. To dejstvo je tudi v praksi dovolj
poznano. Pri večji debelini hlodov kakovost desk
zelo hitro pada in so deske prj debelini hloda n. pr
60 cm že dobrih 7% manj vredne. Iz razgovorov s
kolegi iz izvajalskih podjetij, sklepamo, da ti, ko
govorijo o vrednosti hlodov, upoštevajo le to
značilnost hlodov. Vrednost hloda enačijo s
kakovostjo desk in pozabljajo na vpliv količinskega
izkoristka pri debelejših hlodih.
Vrednostni koeficient kaže dejansko vrednost
hlodov: količino in kakovost iz hloda nažaganih
desk. Povečani količinski izkoristek hlada pri
debelejših hlodih pokrije zmanjšano kakovost desk
še do debeline okoli 55 cm. Debelejši blodi so manj
1

E. R. prof. dr.. univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva 4,
6230 Postojna
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vredni. Kulminacija je dokaj ostra. Debelejši hladi
zaradi slabše kakovosti desk hitro zgubljajo
vrednost, kljub še vedno naraščajočemu količinskemu izplenu. Jasno je, da na vrednost hlodov
vplivajo tudi njihove druge značilnosti. Tu
obravnavamo le debelina, ki je predmet razprave.
Lahko le ugotovimo, da vrednost hlodov slabših
kakovosti kulrninira prej, boljših pa pozneje.
V se navedeno velja za hlade, žagovce. Debla jelk
in s1mek niso pokonci stoječi valji. Z višino se
spreminja debelina, spreminja pa se tudi kakovost
lesa. Zelo vpliva tudi krašnja . Delež posameznih
debelin in kakovosti lesa v deblu pa je odvisen tudi
od polnolesnosti (vitkosti, tršatosti) debla. Zato se
vrednost lesa iz debla spreminja s spreminjanjem
katere koli omenjene značilnosti. Kako se gibljejo
te vrednosti v naših razmerah smo prikazali na
grafikonu 2 (povzet iz REBULA 1998 b). Vrednosti
so podane za 4, 6 in 8 tarifni razred Vmesnih tarif.
Grafikon je dovolj nazoren in ga ni treba
pojasnjevati. Opozoriti pa kaže, da tu ne gre za
debeline hlodov pač pa prsne premere dreves (z
lubjem), kot jih običajno merimo v gozdu. Vidimo,
da nastopa izrazita kulminacija vrednosti lesa pri
prsnih premerih 65 - 70 cm, v 14. debelinski
stopnji. Kulminacija vrednosti lesa v deblu nastaja
pri 10 - 15 cm večjih prsnih premerih, kot so
debeline hlodov, pri katerih nastopa njihova
kulminacija vrednosti.
Do sedaj smo ugotavljali iz kakšnih hlodov ali
debel dobimo največ vreden les (največji izplen v
vrednosti desk, največji izkupiček za iz 1 m 3
hlodov nažaganih desk). Obravnavamo torej neke
vrste uporabno vrednost hlodov in ne upoštevamo
vpliva tržišča in stroškov pridobivanja in predelave
hlodov. Rekli bi lahko , da je to nekaka trajna
vrednost hlodov. Gotovo paje, daje to dolgoročno
najboljši kazalec , ki ga moramo upoštevati pri
ravnanju z gozdom, tako kot mnogo drugih. Ta
vrednost pa lahko le slučajno zagotavlja tudi
trenutno največje donose lastniku gozda iz
gospodarjenja z gozdovi (cena lesa na parlju). Ti
so močno odvisni še od povpraševanja na tržišču
in uporabljene tehnologije pridobivanja sortimentov in njihove predelave.
Rebula (REBULA 1998 b) je poizkusi! za naše
razmere (cene in tehnologije) ugotoviti kakšna je
vrednost lesa na panju in donosnost različno
GozdV 61 (2003) 4

debelega in dolgega drevja. Prikazana je na
grafikonu 3, za iste debeline in tarifne razrede kot
na grafikonu 2.
Na grafikonu 3 vidimo, da vrednost lesa na panju
narašča pri drobnemu drevju hitro, pozneje se rast
umiri vendar pri realnih debelinah drevja ne doseže
kulminacije. Razmerja so drugačna kot na grafikanu 2. Razlike nastajajo zaradi različnih stroškov
pridobivanja in predelave različno debelega lesa.
To smo tam označili kot delovanje zakona o
kosovnem volumnu. Na koncu pa smo opozoril na
pomen tehnologij.
Na grafikonu 4 smo prikazali prime1javo naših
ugotovitev (tarifni razredi 4- 8) o vrednosti debele
jelovine na panju z ugotovitvami M. Šušnjara
(ŠUŠNJAR 2001) v njegovem magistrskem delu
(Šušn. en.= podatki po enačbi in Šušn. d. =podatki
za povprečja debelinskih razredov). Za realno
primerjavo smo vrednosti preračunali v relativna
razmerja tako, da smo vrednosti 1 m 3 lesa iz debla
p1i določeni debelini delili z maksimalno vrednostjo
(maksimum= l). Za naše podatke so vzeti isti kot
na grafikonu 3. Za Šušnjarjeve podatke pa so vzeti:
prvič, enačba za "vrednost po enoti volumna
(obujma)" (str. 91, tablica 53, v enačbi je tiskovna
napaka in je pri kvadratnemu členu znak- in ne +)
in drugič, podatke iz preglednice 55 , ki kažejo
izravnane srednje vrednosti za drevo določenega
debelinskega razreda. Najprej moramo ugotoviti,
da Šušnjarjeva enačba kaže maksimum pri 66,8 cm
prsnega premera. Skoraj enake podatke dobimo
tudi, če vrednosti debel (enačba v tablici 53 in
podatki v tablici 54) delimo " izkoristljivim
vo]umnom debla" (ustreza naši "tržni meri") po
enačbi v tabli ci 22 ali podatki v tabli ci 24. Izravnana
vrednost debel po debelinskih stopnjah kaže
največjo vrednost 1 v 11 debelinski stopnji. Dodati
pa je potrebno, da se do 16. debelinske stopnje ta
vrednost skoraj ne spreminja. V 16. debelinski
stopnji je nižja za dobra 2 %, kar je zanemarljivo.
Šušnjar navaja tudi podobne ugotovitve starejših
Hrvaških raziskovalcev.
Šušnjarjeva enovhodna deblovnica - tarifaustreza 8 - 9 tarifnemu razredu. Na grafikonu 4
lahko ugotovimo, da so relativne razlike v območju
kjer nastopajo kulminacije vrednostijelovine (prsni
premer 65 - 95 cm) med našimi in njihovimi
ugotovitvami celo do 6. tarifnega razreda ne
razlikujejo za več kot 5 %. Iz tega lahko zaključimo,
209
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Grafikon 1:

Koli čin ski

kakovostni in vrednostni koeficient v odvisnosti od debeline glodov
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da smo prišli, kljub zelo različni metodologiji dela,
do zelo podobnih ugotovitev. To seveda močno
zveča težo obojih.
Na koncu je koristno, če razčistimo še razlike v
delovanju zakona o kosovnem volumnu in vpliv
tehnologij na stroške dela. Gre za razlike v
delovanju zakona o kosovnem volumnu in razlike
v podobnih učinkih tehnologij. Na pomanjkljivosti
zakona o kosovnem volumnu je opozoril Frenk
Kovač, direktor GG Postojna d.d .. Razmislek je
dejansko pokazal, da je danes učinek zakona o
kosovnem volumnu potrebno omejiti le na dela in
postopke, kjer z istim orodjem lahko obdelamo cel
razpon dimenzij in je orodje prilagojeno največjim
dimenzijam (n. pr. ročno orodje vključno z rnotorko,
klasični veliki polnojarrneniki, veliki lupilni stroji

ipd.). S tehnologijami je drugače. Te so prilagojene
ustreznim razmeram in dajejo optimalne učinke v
točno opredeljenih okoliščinah, le pri optimalnih
debelinah. Z odmikanjem od optimuma je delo
takih tehnologij manj racionalno, je dražje. Tu s
tehnologijo mislim vse postopke in orodja od
podiranja drevja do sortiranja desk na skladišču.
Obravnavani problem, tehnologije za ustrezno
de belino drevja, lahko shematično ponazmimo, kot
je prikazano na grafikonu 5.
Na grafikonu 5 smo označili s Šved. razmere v
Skandinaviji, z" danes" razmere pri nas in z "jutri"
razmere v bodočnosti pri nas, ko bo drevje vse
debelejše. grafikon je skica, z željo opozoriti na
razmerja. Ni nujno, da so ravno taka. Dejstvo pa je,
da stroški hitro naraščajo z odmikom od optimalnih

Grafikon 2: Vpliv debeline in višine drevja na vrednost lesa v deblu
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Grafikon 3: Vpliv debeline in višine drevja na vrednost lesa na panju
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Grafikon 4: Vpliv debeline in višine drevja na vrednost lesa na panju: relativna razmerja, 1 =maksimum
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Grafikon 5: Razmerje stroškov raznih tehnologij pri danih debelinah (hlodov ali dreves)
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Gozdarji smo jih spoznali na melesih,
najbrž pa je podobno tudi na "sodobnih" žagah, ki
so optimalne v drugačnih okoliščinah. Gre za
zakonitost o optimumih in razmerjih za določene
okoliščine optimalnih tehnologij.
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Trdimo, da je težavam pri gospodarjenju naših
izvajalskih podjetjih, poleg tržnih razmer, kriva
tudi neustrezna tehnologija. Predvsem žagarska in
tam, kamor izvažajo svoje hlade . Jutri bo ta
tehnologija še bolj neustrezna, saj bodo debeline
211

Rebu la, E.: Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih

hlodov še dalj od optimuma uporabljenih tehnologij.
Zaključili bomo takole: Drevja ne moremo
spremeniti in bo še dolgo tako, gotovo dalj časa kot
trajajo (se amortizirajo) stroji različnih tehnologij .
Rešitev je v preprostem in že dolgo poznanem
načelu vodenja (menedžmenta): Za uspeh je
odločilno kaj delaš (kakšne izdelke iz naših jelk)
in kako to delaš (s kakšno tehnologijo). Načelo je
preprosto, njegova realizacija pa ni prav lahka.
Gotovo pa je gospodarnost našega gozdarstva
odvisna od rešitve teh vprašanj. Lažje in kratkoročneje je reševanje z izborom ustreznih tehnologij,
bolj uspešna in dolgoročna pa je izbira izdelka.
Gozdmji zdaj v veliki meri sami razžagujejo svoje
hlode. O temu pa nimajo nobenih izkušenj. Poznano
pa je, da je bilo žagarstvo in predelava jelovine
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pastorek v že pred leti ne najbolj razviti in gotovo
napačno usmerjeni lesni predelavi. Podjetni in
nadebudni kakor so, bodo gotovo našli rešitve. Če
ne, jih bo pobralo. Njih ali Sklad.
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Strokovna razprava
GDK: 907.1 + 923.4

Kozjanska gozdnata krajina kot odraz interesa lastnika gozda
Hrvoje ORŠANIČ'

Izvleček:

Oršanič ,

H.: Kozjanska gozdnata krajina kol odraz interesa lastnika gozda. Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 4. V slovenščini,
cit. lit. 19.
Prispevek obravnava lastnika gozda in njegov odnos do gozda kot dela lastnine na področju Kozjanskega parka. S pomočjo
analize nekaterih odgovorov na pripravljeni vprašalnik smo lastnike gozdov analizirali znotraj socialnih odnosov, lastnih
malerialnih možnosti in potreb. Z analizo odgovorov na nekatera izbrana vprašanja opredeljujemo možnosti in težave pri
ohranjanju pestre kozjanske krajine.
Ključne besede: Kozjanski regijski park, gozdnata krajina, anketa, lastništvo gozda, malopovrši~sk~ struk.t.ura last~~štva,
odnos do lastnega gozda, gospodarski interes do lastnega gozda, delovanje in varstvoohranJanJe kraJine, kraJmska
ekologija
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UVOD

Danes je kultura tista, ki določa potek zgodovine
narave. Problemi okolja so problemi človeka.
(ROLSTON 1996)

V mejah Kozjanskega regijskega parka (v
nadaljevanju KRP) smo v letu 2001 izvedli
javnomnenjsko anketo, katere cilj je bil analizirati
lastnike gozdov s socialnega in gospodarskega
vidika, ter opredeliti njihov interes do dela svoje
lastnine - gozda. Iz odgovorov na nekatera anketna
vprašanja si je možno ustvariti podobo razmer v
kulturni krajini kot socio-eko1oškem sistemu.
Gre za del analize večplastnega odnosa človeka
. do narave, kakor tudi za ugotavljanje vpliva dela
prebivalstva na ekologijo kozjanske krajine, ter
možnosti za njeno ohranjanje.
Kozjanska krajina je kulturna krajina - ekosocialni sistem - prostorski in časovni izraz
medsebojnega delovanja ekosistemov, ki mu
pripadajo in vplivov njihovega (naravnega in
socialnega) okolja.
Kozjanski regijski park se nahaja na vzhodu
države in leži delno znotraj mej občin Kozje-del,
Podčetrtek-del , Bistrica ob Sotli Brežice-del, in
Krško-del in v celoti znotraj mej občine Bistrica
ob Sotli. Površina celotnega (ožjega) področja parka
je 197,77 km 2 (19.777 ha) in spada v prehodno
subpanonsko območje na mejnem prostoru med
panonskim svetom in predalpskim hribovjem. Park
je bil osnovan leta 1980 kot Spominski park Trebče.
Osnovan je bil z namenom »da se ohranijo

1
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zgodovinska izročila, povezana z življenjem in
delom Josipa Broza Tita in narodnoosvobodilno
vojno, zgodovinskimi spomeniki iz časov kmečkih
uporov v 16. stoletju in naravne vrednosti in
značilnosti tega območja, ter da se zagotovjta
hitrejši razvoj in izboljšanje materialnih in drugih
pogojev za življenje in delo prebivalcev na območju
Spominskega parka Trebče, omogoči delovnim
ljudem in občanom uživanje naravnih in kulturnih
vrednot v tem prostoru, ... « (Zakon o spominskem
parku Trebče, Ur. 1. SRS, št. 1-4/81). Naziv in
naravovarstvena kategorija/status- širše zavarovano
območje- parka sta bila spremenjena s sprejetjem
Zakona o ohranjanju narave (ZON) v letu 1999 Ur.l .
RS, št. 56, 1999. Po določilih ZON-aje Spominski
park Trebče uvrščen med širša zavarovana območja
kot regijski park z nazivom Kozjanski park (ZON,
1999, čl. 166).
Po zakonu o spominskem parku Trebče se
gozdarstvo uvršča med dejavnosti, ki nimajo
izrazitejših škodljivih vplivov na ohranjanje
naravnih in z delom pridobljenih vrednot tega
območja.

Uprava Kozjanskega parka v sodelovanju s
sosednjimi občinami pripravlja predlog širitve mej
parka s sedanjih približno 20.000 ha na približno
50.000 ha.

1
H. O. univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
OE Brežice
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Preglednica št. 1: Kategorije lastništva gozdov v mejah KRP

Državni gozdovi
ha
2.595-

2

Zasebni gozdovi
ha
6.895

JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA

Javnomnenjsko raziskavo smo omejili na lastnike
gozdov v obstoječih mejah KRP. Za primerjavo in
ugotavljanje specifičnosti v odgovorih smo izvedli
še kontrolno anketiranje v okolici Krakovskega
gozda- v ekološko in ekonomsko razhčnem okolju
glede na področje KRP. Uporabili smo metodo
osebnega intervjuja z lastnikom gozda po sistemu
pripravljenega vprašalnika z 51 vprašanji. Anketiranje so izvedli zaposleni javni delavci v KRP, ki
so bili za to delo tudi pripravljeni na enodnevnem
seminarju.
Vprašalnik je bil pripravljen v sodelovanju s
Fakulteto za družbene vede (doc. dr. Drago Kos),
Centrom za javnomnenjske raziskave - CJMR
(doc. dr. Brina Malnar) in BF Oddelkom za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (prof. dr.
Boštjan Anko) in je bil pripravljen tako, da kar se
da najbolj osvetli, na eni strani ekonomski in
socialni položaj lastnika gozda, po drugi pomen
gozda za lastnika in po tretji vpliv tovrstnih
odnosov na ekologijo krajine.
Zbrani podatki so bili obdelani na CJMR.
·Izbran je bil sistem slučajnostnega vzorčenja med
lastniki gozdov na celotnem področju KRP.
Velikost vzorca je bila 102 anketiranca v mejah
KRP in 34 kontrolnih anketirancev iz okolice
Krakovskega gozda.

3

PRIKAZ UGOTOVLJENIH
NAJBOLJ POMEMBNIH STANJ,
KI SE NANAŠAJO NA PODROČJE
KRAJINSKE EKOLOGUE

Za to analizo smo iz postavljenih vprašanj in
odgovorov izbrali le tista vprašanja in odgovore, ki
so najbolj povezani s področjem krajinske ekologije.
Nekaj ugotovitev iz odgovorov na anketna
vprašanja spada v kategorijo »počasnih spremenljivk«, kar pomeni, da so rezultati ankete
uporabni za daljše časovno obdobje.
Nekatera ugotovljena stanja :
l . Izredna površinska majhnost gozdne posesti
(1-2 ha: 52,9%, 2,1-5 ha: 35,3% lastnikov).
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Skupaj gozdov
ha
9:490

Površina parka
ha
20.500,58

2. Za lastne potrebe lastniki gozdov potrebujejo povprečno letno: 0,28 m 3 hlodovine; 0,31
m3 tehničnega lesa; 10,74 m3 drv za kurjavo.
3. 27,5% lastnikov izvaja sečnjo v svojem
gozdu vsako leto, 48% vsakih nekaj let, 25 %
lastnikov posega v gozd enkrat v desetletju ali še
manj pogosto.
4. Približno 25 % lastnikov gozdov v svojem
gozdu še nabira (grabi) listje za steljo.
5. Pri gospodarjenju z gozdovi z javno
gozdarsko službo (ZGS) ne sodeluje 32,4 %
lastnikov.
6. 9,2% lastnikov gozdov nima naslednika, ki
bi bil sposoben skrbeti za gozd.
7. 29,4% lastnikov gozdov ocenjuje, da je
pri1jubljen~st smreke (na opazovan em območju tuja
drevesna vrsta) še vedno visoka.

4

RAZPRAVA

Nedvomno ima gozd veliko in vsestransko
vrednost za človeka. Obstajata dve osnovni
smernici ravnanja z objekti, ki smo jim pripisali
instrumental no vrednost- ohranjanje/negovanje
in izrabljanje/uničevanje. Osnova pozitivnega
človekovega ravnanja z naravo je v tem, da uspe
uravnotežiti potrebe, ki zahtevajo uničevanje ter
izkoriščanje narave in tiste, ki zahtevajo njeno
ohranjanje (KLOPČIČ 2000). V kolikor izrabljamo naravo kot vir sredstev za svoje preživetje
v mejah njene nosilne zmogljivosti, sledimo tudi
načelom trajnostne rabe vira.
Skozi rezultate analize odgovorov· na anketna
vprašanja se dovolj zgovorno odraža poseben
lastniški odnos do naravne dobrine - gozda, kar
posledično vpliva na delovanje krajine.
Analiza odgovorov kaže na ekstenziven, interesu
prilagojen odnos do gozda kot lastnine, ki je praviloma omejen še z majhno površino.
V ekološkem smislu ima tovrstna površinska
razdrobljenost kar nekaj prednosti. Ekološko
delovanje »Zaplat«, naravnih in povzročenih z
načinom izkoriščanja gozda, pospešuje naravno
biotsko pestrost gozda (zaplata -površina neenakoGozdV 61 (2003) 4
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merne oblike, ki se razlikuje od okohce). Zaplate
se razlikujejo po velikosti površine, obliki, tipu,
pestrosti, pokrovnosti in so del matice (FORMAN
/GODRON 1986).
Kozjanska krajina kot gozdnata krajina je
mozaik (sistem ekosistemov) strnjenih gozdnih
površin, živih mej in gozdnih »rokavov« ali
koridorjev, gozdnih zaplat, košenih travnikov,
njivskih površin, visokodebelnih sadovnjakov in
podobno. S tem tvori tipičen krajinski vzorec, ki
se spreminja skladno s socialnimi gibanji prebivalstva (odseljevanje-zaraščanje).
Drobnopovršinska struktura lastništva gozdov
ostaja stalnica Kozjanske krajine. Iz odgovorov na
anketna vprašanja izhaja, da lastniki zelo malo
razmišljajo o prodaji gozda (92% anketirancev ne
razmišlja o prodaji svojega gozda) ali o nakupu
gozda (93% anketirancev ne razmišlja o nakupu
gozda). Ob upoštevanju, da v povprečju živi v enem
gospodinjstvu 3,87 članov in da le 9,2% lastnikov
gozdov nima naslednika, ki bi bil sposoben skrbeti
za gozd, ocenjujemo, da se bodo spremef!lbe v
smislu spreminjanja drobnopovršinske posestniške
strukture dogajale počasi.
Majhna površina gozdne posesti pomeni
predvsem:
• relativno majhen pomen gozda v ekonomiji
kmetije.
• stalen nemir v gozdu zaradi prisotnosti
lastnikov gozdov,
• mozaičnost starostne strukture gozda (razvojnih faz),
• pestrost ekoloških »Zaplat« zaradi razlik v
načinu izkoriščanja gozda
• možnost hitrih sprememb v načinu gospodarjenja z gozdom kot posledica prilagajanja
družbenim tokovom,
• ekstenzivno gospodru.jenje,
• pogoste spore zru.·adi mej posesti,
• težko nadzorljivost dogajanja.
Iz odgovorov na anketna vprašanja je razvidno,
da z večanj em površine gozdne posesti gospodarski
interes posameznega lastnika do lastnega gozda
postaja bolj izražen.
Po pričakovanju (upoštevaje trende odseljevanja
potomcev bližje večjim mestom) se bo povečeval
delež gospodinjstev, katerih nasledniki dejansko ne
bodo mogli skrbeti za gozd. To lahko pomeni, da
se bo delež nenegovanih in neizkoriščenih gozdov
povečeval.
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Glede na socio-ekonomske razmere opazovanega območja in dejanske možnosti rastišč bi bili
zasebni gozdovi lahko boljše zasnove (posledice
»kmečkega prebiranja« - ekstenzivnega sistema
gospodarjenja z gozdom, ugotovljen prevladujoč
interes po lesu za kurjavo). S tem v zvezi si lastniki
želijo sečenj z nižjiminižje jakostmi (manj od
prirastka), ker se zavedajo slabe zasnove svojih
gozdov. K siromašitvi rastišč prispeva tudi grabljenje listja za steljo domači živini.
Lastniki gozdov nimajo nikakršnih strokovnih
gozdnogojitvenih načrtov za gospodarjenje z
gozdovi v svoji lasti, ker veljavna zakonodaja ne
predvideva izdelave tovrstnih načrtov za posamezne
lastnike gozda.
Lastnikom gozdov najbolj priljubljene drevesne
vrste so tiste, ki so hkrati tudi gospodarsko najbolj
zanimive; analogno so najmanj priljubljene tiste
vrste, ki v rasti onemogočajo razvoj gospodarsko
zanimivih. Dokaj visoko na lestvici priljubljenosti
je še vedno snu·eka (takoj za bukvijo in hrastom).
Prevladujoča majhnost gozdne posesti vpliva
tudi na izraženo splošno soglašanje lastnikov
gozdov k pravici prostega prehoda in nabiranja
gozdnih sadežev.
Z ovrednotenjem in primerjavo koristnosti/
potrebnosti različnih poklicev, prisotnih na podeželju postavljajo lastniki gozdov »gozdarstvo« med
manj kOiistne/potrebne poklice.

5

ZAKLJUČEK

Spremembe v opazovani krajini so sicer nenehne,
a se dogajajo počasi . Ločimo dve med seboj
povezani zvrsti procesov v krajini- naravni procesi
(npr. naravna sukcesija vrst in razvojnih faz), na
katere vplivamo bolj ali manj le posredno in
družbeni procesi, ki se hitreje spreminjajo.
Družbeni procesi (npr. odseljevanje mlajšega
prebivalstva) neposredno ali posredno sooblikujejo
krajino. Stopnja vpliva družbenih procesov na gozd
izvira v prvi vrsti iz ekonomskih interesov tako
posameznika kot družbe.
Velja izpostaviti, da je individualni interes posameznega lastnika gozda (znotraj možnosti in v
opazovanem območju) zanemarljiva kategorija v
delovanju kulturne krajine, kar pa ne velja za
skupno množico posameznih interesov lastnikov
gozdov. Zato je potrebno dogajanje v krajini
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usmerjati z usmerjanjem družbenih procesov na
in celostno.
Vpeljava in uveljavljanje legitimnih in legalnih
načel, kot sta na primer načeli trajnostne rabe in
večnamenskosti naravnega vira, načelo sonaravnega
gospodarjenja, mora biti popolna in dorečena na
vseh področjih družbenega dogajanja. Vsa ta načela
lahko delujejo v pomenskem smislu le v določenih
pogojih - med njimi so vsekakor površinske ali
količinske omejitve. Drobljenje lastništva gozdne
posesti do absurda, ob hkratnem interesu lastnika
po lesni masi, ne omogoča realne uveljavitve
omenjenih načel v zadovoljivi meri.
Majhna velikost posesti gozdov (jn ostalih
površin) skozi zadovoljevanje interesa lastnika
oblikuje drobno strukturirano zaporedje različnih
življenjskih prostorov, ki s tem ustvarjajo
možnosti za visoko stopnjo biotske pestrosti. V
tem smislu gre vsekakor vzpodbujati prizadevanja za ohranjanje krajinske strukture (visokodebelni sadovnjaki, suhi travniki, omejki, koridarji, razvejan gozdni rob, pestrost razvojnih faz
gozda, ... ).
Iz odgovorov lastnikov gozdov težko razberemo
nekoliko dolgoročnejši razvojni interes. Verjetno
zato, ker je v tranzicijskih časih preveč nepredvidljivih možnih tokov. Tako ostaja dogajanje v
kulturni (tudi gozdni) krajini v veliki meli stihijsko
in težko določlji vo.
Osnova različnim (sedanjim in bodočim) razvojnim možnostim je v ohranjanju in varovanju
biotske pestrosti kot razvojnega potenciala ob
upoštevanju malopovršinske strukture lastništva.
Kar nekaj razlik med odgovori lastnikov gozdov
v območju KRP in odgovori kontrolnih anketirancev ob robu Krakovskega gozda kaže na to, da
na razvoj in ohranjanje krajine vpliva množica
lokalno specifičnih dejavnikov. Za razliko od
lastnikov gozdov v mejah KRP posedujejo lastniki
ob robu Krakovskega gozda po površini več gozda,
višja je izobrazbena raven, več lastnikov gozdov je
zaposlenih v delovnih organizacijah, manj je
aktivnih kmetov, še bolj je poudarjen vpliv javnih
medijev na oblikovanje odnosa do gozda kot dela
lastnine, sečnjo v svojem gozdu izvajajo bolj
pogosto in bolj poudarjajo pomen lastnega gozda
kot vira dohodka.
Že nekoliko večja ali bolj oddaljena gozdna
posest ali bližina večjih razvitih mest pomeni
drugačen odnos do lastnega gozda in krajine. S tem
različnih področjih
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se odpira pestra množica novih vprašanj o lokalnih
možnostih in poteh ohranjanja in varovanja krajine
in prisotne biotske pestrosti.
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DUNAJSKA DEKLARACIJA VRHA "GOZDOVI ZA ŽIVLJENJE"

Evropski gozdovi - skupne koristi, deljene obveznosti
l. Gozdovi so temelj življenja na Zemlji. Z
vzdrževanjem gozdov vzdržujemo življenje.

2 . Gozdovi ustvarjajo številne koristi: zagotavljajo surovine za okolju prijazne proizvode,
igrajo pomembno vlogo pri gospodarski blaginji,
biotski raznovrstnosti, svetovnem ogljikovem
krogu in ravnovesju voda. So osnovnega pomena
za zagotavljanje okoljskih, varovalnih. družbenih
in rekreacijskih storitev, še posebej za vse bolj
urbanizirano družbo. Gozdovi so pomemben vir
za razvoj podeželja in omogočajo preživetje
delavcem zaposlenim v gozdarstvu, lokalnim
skupnostim, milijonom lastnikov gozdov in
podjetjem, povezanih z gozdovi. Mi, ki določamo
politiko, smo odgovorni za to, da v gozdarstvu in
proaktivno z drugimi področji skrbimo za ravnotežje med gospodarsko, ekološko, družbeno in
kulturno vlogo gozdov v kontekstu trajnostnega
razvoja.
3. Gozdarske politike prispevajo k trajnostnemu razvoju v celoti in so tudi same pogosto pod
vplivom pomembnih medsektorskih odločitev.
Prepričani srno, da so usklajevanja in partnerstva
ključnega pomena za nadaljnje pospeševanje vseh
koristi gozdov v Evropi in trajnostni razvoj naših
družb.
4. Ministrska konferenca za varstvo gozdov v
Evropi (MCFPE) si kot proces regionalne politike
od leta 1990 prizadeva za varstvo gozdov z nadaljnjo
krepitvijo trajnostnega upravljanja evropskih
gozdov. Ker se zavedamo nenehnega procesa
uresničevanja predhodnih zavez MCFPE in
pojavljajočih se novih izzivov, se obvezujemo, da
bomo nadaljevali naša prizadevanja za doseganje
tega cilja in dodatno pripomogli k doseganju
trajnostnega razvoja .
5. Globalne zaveze, med zadnjimi z WSSD 1,
je treba prenesti na regionalno, državno in deželno
raven in jih uresničiti. V tem pogledu poudmjamo
vlogo MCPFE in drugih regionalnih procesov in
dogovorov, povezanih z gozdovi , pri uresničevanju
zavez pri upravljanju, ohranjaf\ju in trajnostnem
razvoju gozdov.
1

Svetovni vrb o trajnostnem razvoju.
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6. Prav tako prepoznavama našo vlogo pri
prispevanju k razvoju zavez, povezanih z gozdovi,
na svetovni ravni. Kot predstavniki držav podpisnic
in Evropske skupnosti se obvezujemo, da bomo
koristili razmeram za preživljanje na podeželju in
urbanim družbam.
7. Krepili bomo možnosti za ekonomsko
učinkovitost trajnostnega upravljanja gozdov in
podpirali vlogo gozdov, gozdarstva in industrije,
ki temelji na gozdovih, pri ohranjanju in razvijanju
možnosti za preživljanje na podeželju in izpolnjevanju zahtev urbanih družb;
8. dajali spodbude za varstvo in trajnostno
gospodarjenje zgozdovi ter odpravljali spodbude z
negativnim učinkom na gozdove in njihovo biotsko
raznovrstnost;
9. sprejemali ukrepe za povečanje razumne
uporabe lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov
kot obnovljivega in okolju prijaznega vira;
lO. sprejemali ukrepe za vzdrževanje in krepitev
storitev gozdov pri zagotavljanju zaščite pred
naravnimi tveganji;
ll. v polni meri izražali družbene in kulturne
razsežnosti trajnostnega gospoda1jenja z gozdovi
v politikah, povezanih z gozdovi;
12. odgovorili na izzive, s katerimi se srečujejo
lastniki gozdov v državah srednje in vzhodne
Evrope, še posebej na tiste, ki se tičejo sprememb
v lastništvu gozdov, gradili močna partnerstva;
13. izboljševali poznavanje tega. kako so se
politike in strategije razvijale na drugih področjih ,
ki močno vplivajo na gozdarstvo in obratno;
14. prepoznavali ključna medsektorska vprašanja, akterje in medsebojno vplivanje ter na tej
podlagi vzpostavili dialog, da bi poiskali skupne
rešitve; iz tega izhajajoče izbire politik bi morale
hkrati pospeševati trajnostno gospodarjenje gozdov
in trajnostni razvoj nasploh;
15. razvijali nova in krepili obstoječa partnerstva na mednarodni in državni ravni med vladami,
vladnimi organizacijami, civilno družbo, vključno
z nevladnimi organizacijami, in zasebnim sektorjem;
16. uporabljali državne in deželne programe o
gozdovih kot sredstvo za učinkovito medsektorsko
usklajevanje, ki bo izražal o uravnoteženo odločanje,
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17. sprejemali odločitve, povezane z gozdovi,
ki bodo temeljile na znanosti, sprejemali ukrepe,
ki bodo podpirali in krepili raziskave, in večah
obseg interdisciplinarnih raziskav;

18. nadaljevali plodno vseevropsko sodelovanje
z vsemi partnerji, še posebej z UNECE/FAOc in
Okoljem za Evropo/PEBLDS-\, ter povečali
sodelovanje z drugimi regionalnimi procesi.
povezanimi z gozdovi;

19. nadalje razvijali sodelovanje med državami
z različnim družbenogospodarskim položajem,
sploh v srednji in vzhodni Evropi, spoprijcmali z
globalnimi izzivi:
20. sprejemali učinkovite ukrepe za spodbujanje
dobrega vodenja in izvajanja zakonov o gozdovih,
se borili proti nezakonitemu nabiranju gozdnih
proizvodov in s tem povezani trgovini in spodbujali
v to usme1jena mednarodna prizadevanja;

2l. sprejemali konkretne ukrepe. da bi prispevali k splošnemu zmanjšanju koncentracij toplogrednih plinov v ozračju in pospeševali pojem
trajnostnega upravljanja gozdov glede na
UNFCCC.j in njen Kjotski protokol;

2

Ekonomska komisjja Združenih narodov za Evropo/
Organizacija za prehrano in kmetijstvo .
3
Vseevropska strategija za biotsko in krajinsko raznovrstnost.
J Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih
spremembah.
-'Medvladni sosvet o gozdovih/Medvladni forum o
gozdovih.
6
Forum Združenih narodov o gozdovih.
; Konvencija o biološki raznovrstnosti .
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22. sprejemali nadaljnje ukrepe za vzdrževanje,
ohranjanje, obnavljanje in krepitev biotske
raznovrstnosti gozdov. vključno z njihovimi
genetskimi viri, v Evropi in tudi globalno;
23. nadalje podpirali Forum Združenih narodov
o gozdovih s pomočjo Sodclovalnega partnerstva
za gozdove kot kUučnih medvladnih mehanizmov
za lajšanje in usklajevanje izvajanja trajnostnega
upravUanja gozdov na vseh ravneh;
24. nadalje pospeševali in prispevali k polnemu
uresničevanju akcijskih predlogov IPFIIFF 5 ,
Večletnega programa dela UNFP in njegovega
Akcijskega načrta ter tudi Razši1jenega programa
dela CBD 7 na področju biotske raznovrstnosti v
gozdovih ter drugih svetovnih zavez, povezanih z
gozdovi uresničevali zaveze MCPFE;
25. spodbujali trajnostno gospoda1:jenje gozdov
z nadaljnjim izvajanjem, uporabljanjem in po
potrebi izboljševanjem meril in kazalcev za nadzor
in presojo trajnostnega gospodarjenja gozdov in
poročanja o njem; v tem pogledu podpiramo
uporabo Izboljšanih vseevropskih kazalnikov
trajnostnega gospoda1jenj z gozdovi, sprejetih na
strokovnem srečanju MCPFE 7.-8. oktobra 2002
na Dunaju, Avstrija;
26. razvijali delovni program za izvajanje zavez
te pete Ministrske konference za varstvo gozdov v
Evropi in okrepljeno izvajanje predhodnih zavez v
sodelova1\ju z vsemi primernimi organizacijami.
institucijami in procesi.
Maksimilijan MOHORIČ univ. dipl. inž. gozd.
Ministrstvo za kmetijstvo. gozdarstvo in prehrano.
Dunajska 56-58, Ljubljana

Ministrski proces varstva gozdov v Evropi
Na Dunaju je od 28 do 30 aprila 2003 potekala
Minisb·ska konferenca o varstvu gozdov v
Evropi pod sloganom » Gozdovi za življenje«.
Ministrski proces varstva gozdov v Evropi ( v
nadaljevanju: ministrski proces), se je začel že leta
1990 z Ministrsko konferenco o varstvu gozdov v
Strassbourgu. Predstavlja sodelovanje evropskih
držav in Evropske skupnosti ter predstavnikov
različnih interesov na najvišji ravni. Obravnava
najbolj pomembna vprašanja o gozdovih in gozdarčetrta
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stvu, ter opozarja na izzive ki so pred nami. Proces
temelji na ministrskih konferencah o varstvu gozdov
v Evropi (v nadaljevanju ministrska konferenca),
ter aktivnostih izvedbe in razvoja (follow-up). to
so: sestanki ekspertov, okrogle mize in delavnice,
ki potekajo v skladu z sprejetimi programi.
Ministrski proces varstva gozdov v Evropi
pomembno prispeva k izvajanju mednarodnih
obvez, sprejetih na Konferenci združenih narodov
o okolju in razvoju (UNCED), kije potekala v Riu
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de Jane iru leta 1992, ter sklepov Svetovnega vrha
o trajnostnem razvoju, ki je potekal leta 2003 v
Johannesburgu.
Po Vrhu o okolju in razvoju v Riu, so bile številne
mednarodne konference, ki so bile usmerjene k
iskanju rešitev za trajnostno rabo naravnih virov. Ti
procesi se odražajo v številnih mednarodnih
obvezah in večstranskih okoljevarstvenih sporazumih, ki se nanašajo tudi na gozdove. Ministrska
konferenca je p1iznala njihov pomen, ter se aktivno
vključila v izvajanje teh zavez . Junija 2001 je
pridobila status opazovalca v Forumu za gozdove
pri združenih narodih((UNFF), in od tedaj tvorno
sodeluje pri delu tega organa. Sodelovala je tudi pri
pripravi različnih konvencij združenih narodov, npr.
Konvencija o biološki raznovrstnosti. Vključila se
je v izvajanje »Delovnega programa za ohranjanje
in krepitev biološke in krajinske pestrosti v gozdnih
ekosistemih 1997-2000« v sodelovanju z evropskirni
ministri pristojnimi za okolje in ministrskim
procesom »Okolje za Evropo«. Delovni program
biodiverzitete se lahko smatra kot vseevropski
prispevek k izvajanju Konvencije o biološki
raznovrstnosti.
Ministrske konference predstavljajo dialog
različnih deležnikov. Dosežena je intenzivna
politična in znanstvena komunikacija ter vzpostavljeno tesno sodelovanje glede širokega spektra
vprašanj o gozdovih in gozdarstvu z vladnimi
organizacijami, združenji lastnikov gozdov, lesno
industrijo, okoljskimi in socialnimi nevladnimi
kot tudi medvladnimi organizacijami. Čeprav ti
izražajo različne interese, delijo zaveze in
prizadevanja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
Ministrski proces predstavlja tudi pomemben
instrument meddržavnega sodelovanja v Evropi na
področju gozdarstva. Evropski gozdovi se štejejo
kot skupna dediščina. Nevarnosti, ki grozijo
gozdovom, pa pogosto segajo preko državnih mej .
Že od vsega začetka je ministrski proces varstva
gozdov omogočal sodelovanje med severom in
jugom ter vzhodom in zahodom Evrope. To se je
odražalo pri izmenjavi idej in oblikovanju skupnega
zavedanja in razumevanja različnih pogojev v
gozdovih in gozdarstvu Evrope.
Organizacijska struktura Ministrskega procesa
o varstvu gozdov v Evropi je sledeča:
• Najpomembnejši in najbolj odmevni dogodki so
Ministrske konference, na kateJih ministri odgovorni
za gozdarstvo v Evropi sprejemajo odločitve ln zaveze
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o skupnih vprašanjih najvišjega političnega pomena
glede gozdov in gozdarstva.
.. Stalno obliko dela med konferencami predstavljajo sestanki ekspertov. Na njih so prisotni
predstavniki vlad evropskih držav in Evropske
skupnosti, kot tudi predstavniki neevropskih držav
opazovalk, mednarodnih organizacij in nevladnih
organizacij. Predstavniki raziskovalnih institucij,
lesne industrije, okoljevarstvenih organizacij.
združenj lastnikov gozdov in drugi. Ti imajo mandat
da sprejemajo odločitve glede implementacije
zavez, ki so jih sprejeli ministri na prejšnjih
konferencah in da pripravljajo predloge novih
dokumentov.
• Okrogle mize, se organizirajo z namenom
izmenjave informacij in stališč, ter pripravljajo
osnovne usmeritve za uresničitev odločitev sprejetih
na konferencah, zagotavljajo tudi strateški razvoj
procesa.
• Druge oblike dela so še delovne skupine po
posameznih področjih, semina~ji in delavnice. Ti
se izvajajo z namenom, da se obravnavajo
specifična vprašanja . Na teh sestankih sodelujejo
predstavniki vlad, kot tudi strokovnjaki za razna
področja gozdarstva. Rezultatih teh srečanj so
predloženi v obravnavo na sestankih ekspertov.
• Generalni koordinacijski odbor ima nalogo,
da omogoča in koordinira delo ministrskega
procesa . Daje nasvete povezovalni enoti glede
uresničitve zavez ter strateške usmeritve za razvoj
procesa. Odgovoren je za financiranje Povezovalne
enote in njenih aktivnosti. Sestavljen je iz
predstavnikov štirih vključenih držav. Po sedanji
praksi ga sestavljajo predstavniki države, ki je
organizirala prejšnjo konferenco (Portugalska) ,
predstavniki države ki organizira sedanjo ministrsko
konferenco (Avstrija), ter predstavniki dveh
nasled~ih držav, ki sledita po programu organizacije ministrskih konferenc (Poljska in Norveška).
• Povezovalna enota »Liason unit« je bila razvita
iz Sekretariata helsinške konference. Skladno z
premikanjem kraja naslednje ministrske konference
se je selila tudi povezovalna enota. Iz Helsinkov se
je premaknila v Lisbono, od tam na Dunaj, od tu se
bo premaknila v Varšavo. Povezovalna enota je
odgovorna za organizacijo in izvedbo vseh
mednarodnih sestankov konference, kot tudi za
plipravo poročil in izjav, ter za pripravo tehničnih
gradiv za razprave na sestankih. Odgovorna je tudi
za organizacijo ministrskih konferenc.
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Začetek ministrskega procesa varstva gozdov v
Evropi predstavlja Prva ministrska konferenca o
varstvu gozdov, ki je potekala v Strasbourg-u
decembra leta 1990. Obravnavala je monitoring
varstva gozdov, raziskave gozdov in ohranitev
gozdnih genskih virov.
Druga ministrska konferenca o varstvu gozdov
v Evropi je potekala junija 1993 v Helsinkih.
Osrednje teme so bile trajnostno gospodarjenje z
gozdovi, ohranjanje biotske pestrosti gozdov, vpli v
klimatskih sprememb na gozdove ter tema Gozdovi
v deželah srednje in vzhodne Evrope.
Tretja ministrska konferenca o varstvu gozdov
v Evropije potekala junija 1998 v Lisboni. Posebno
pozornost je namenila socialno ekonomskim
vidikom Evropskega gozdarskega sektorja, kriterijem in indikatorjem trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi ter ohranjanju biotske in krajinske pestrosti
gozdov.
Ministrske konference na Dunaju. ki sta jo
odlično organizirali Avstrija in Poljska, so se
udeležili predstavniki 40 evropskih držav, med
njimi tudi Slovenije, ter predstavniki Evropske
komisije, držav in organizacij opazovalk in
deležniki.
Dunajska ministrska konferenca je obravnavala
trajnostno gospodarjenje z gozdovi na celosten in
integralen način. Posebni poudarki so bili namenjeni naslednjim temam:
• Krepitev trajnostnega gospoda1jenja z gozdovi
z medsektorskim sodelovanjem in državnimi
gozdarskimi programi .
• Ekonomska učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi Evrope.
• Socialna in kulturna dimenzija trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi Evrope.
• Klimatske spremembe in trajnostno gospodmjenje z gozdovi.
Predstavnikom držav so bile predložene v
podpis Dunaj ska deklaracija vrha »Gozdovi za
življenje«. in pet resolucij. Ti sicer nimajo statusa
konvencij , podrobno razčlenjene vsebine pa bodo
vsekakor imele pomemben vpliv na ukrepe, ki jih
bodo v gozdarstvu izvajale države podpisnice.
Dokumenti, ki so bili predloženi ministrom v
podpis na zaključku Dunajske konference so :

Dunajska deklaracija vrha >>Gozdovi za
življenje«:
Evropski gozdovi-skupne koristi, deljene
obveznosti.
220
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Dunajska resolucija št 1:
Krepitev medsebojnega sodelovanja za trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi z med
sektorskim sodelovanjem in državnimi progratlli za
gozdove.
Dunajska resolucija št 2:
Pospeševanje ekonomske učinkovitosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi.
Dunajska resolucija št 3:
Ohranjanje in večanje družbenih in kulturnih
razsežnosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
v Evropi.

Dunajska resolucija št 4:
Ohranjanje in
gozdovih v Evropi.

večanje

biotske pestrosti v

Dunajska resolucija št 5:
Podnebne spremembe in trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Evropi.
Poleg teh dokumentov pa so bili pripravljeni v
okviru ekspertnih sestankov še naslednji pomembni
dokumenti:

Priloga k Dunajski resoluciji št. 1
Pristop MCPFE k državnim programom za
gozdove v Evropi
Priloga 1 k Dunajski resoluciji št. 4
Okvir za sodelovanje med MCPFE in okoljem
za Evropo.

Priloga 2 k Dunajski resoluciji št. 4
Smernice MCPFE za presojo varovanih in
varovalnih gozdov in drugih gozdnih površin v
Evropi.

lzboljšani vseevropski kriteriji in indikatorji
za trajnostno gospodarjenje z gozdovi
Republika Slovenija je podpisnica vseh dokumentov Ministrskih konferenc varstva gozdov v
Evropi.
Vlade držav podpisnic so se zavezale, da bodo
odločitve sprejete na konferencah, prilagojene
specifičnim razmeram v njihovih državah, izvajale
v največji možni meri. V tem procesu naj bi
sodelovali poleg vladnih organizacij tudi ostali
zainteresirani deležniki . Na Forumu združenih
nm·odov o gozdovih in v okviru konference je bil
dosežen konsenz, daje za to najbolj primerna oblika
Državni gozdarski program. Ta pa je mišljen kot
stalen proces z dolgoročnimi obveznostmi, ki
omogoča načrtovanje politik, njihovo uresničevanje,
nadziranje in presojo na državni in/ali na deželni
ravni , na način, ki omogoča udeležbo in je celovit,
medsektorski in stalen. Predstavljal bo najširši
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forum za dialog o gozdovih, ki bo soočil
predstavnike vladnih in medvladnih organizacij,
izobraževalnih in raziskovalnih organizacij,
lastnikov gozdov, lesne in papirne industrije,
gozdarskih podjetij, lovstva, turizma, naravovarstvenih organizacij , sindikatov in posameznih
državljanov. Širša javnosti bo skozi ta proces
informirana o koristih, ki jih zagotavljajo gozdovi,
obenem pa bi omogočal iskanje skupnih in
usklajenih rešitev glede vseh aktualnih vprašanj in
problemov. Cilj je izboljšanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter prispevek k trajnostnemu
razvoju.
Državni zbor RS je leta 1996 sprejel Program
razvoja gozdov Slovenije, ki žal nima značaja
zakona. Dovolj podrobno obravnava cilje in
strategijo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.
Opredeljuje tudi potrebna sredstva za doseganje
ciljev, ki so določeni v programu razvoja gozdov
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Slovenije. Žal pa letni proračuni ne dosegajo v
programu predvidene višine. Izkazalo se je, da se
dokument, ki je bil sprejet v Državnem zboru ne
upošteva pri oblikovanju proračunskih postavk.
Razprave, Id so potekale v okviru delovnih sestankov
ministrske konference so opozmile, da se prioritete
tekom časa spreminjajo. Da bi zagotovili ustrezno
mesto gozdarstvu v naši družbi bo potrebno v
spremenljivih političnih razmerah zagotoviti stalen
dialog na visoki ravni. Državni gozdarski program,
organiziran podobno kot proces varstva gozdov na
Evropski ravni, bo omogočal temeljito in široko
razpravo glede gozdov in gozdarstva, ter sprejem
optimalnih rešitev ki se tičejo gozdov in gozdarstva
na piistojnih organih odločanja.
Maksimilijan MOHORIČ univ. dipl. inž. gozd.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Dunajska 56-58, Ljubljana

Pannonia 2003
Gozdarji iz obmejne madžarske županije Vas
(Železna županija) so bili 15. in 16. maja gostitelji
Ponnonie 2003 . Pannoniaje naziv za tradicionalna
vsakoletna srečanja gozda1jev obmejnega panonskega prostora treh dežel Avstrije, Madžarske in
Slovenije. Srečanj se po dogovoru udeležujejo
gozdarji iz madžarskih županij Vas in Zala,
avstrijske dežele Burgenland (Gradiščanska), iz
Slovenije pa pomurski in mariborski gozdarji.
Začetek tovrstnih srečanj je bil že v letu 1972, tako
je srečanje v letu 2003 bilo že 32. po vrsti.
Madžarski gozdarji so se tudi v tem letu
izkazali za prijazne in dobre gostitelje. Zbor in
sprejem udeležencev je bil v mestu Vasvar, na
sedežu enega izmed 4 obratov Szombathelyskega
gozdnega gospodarstva, ki gospodari z 47.000 ha
državnih gozdov. Gospodarjenje z gozdovi v
državi je prilagojeno madžarskim razmeram, kjer
je na državnem nivoju kar 80% gozdov v državni
lasti. Madžarski kolegi dajejo srečanju velik
pomen, na sprejemu kot tudi ves čas so bili z nami
tako generalni direktor gozdnega gospodarstva z
650 zaposlenimi, udeležence je pozdravil tudi
GozdV 61 (2003) 4

župan mesteca Vasvar. Po sprejemu so nas
popeljali na krajši sprehod po mestu, kjer so
gostitelji ob priložnosti srečanja Pannonia in
zvokih mini pihal ne ·godbe, položili venec ob
rojstni hiši profesorja gozdarstva zaslužnega za
ustanovitev madžarske gozdarske fakultete v
Sopronu. Na poti skozi mesto smo si ogledali še
cerkev, ki nam jo je odklenil in predstavil župnik.
Ogled smo nadaljevali po sprehajaJni poti do
kapelice v primestnem gozdu, skozi nekakšen
gozdni rezervat debelih bukovih dreves. Gozd, v
katerem je urejena kratka učna pot in ki služi
prebivalcem predvsem za oddih, je na zelo
erodibilnem terenu, gozdarji pa za ublaži tev
erozijskih procesov vlagajo precejšnje materialne
napore. Dopoldanski program smo zaključili na
trasi zgodovinske rimske ceste, ki je nekoč
potekala skozi te kraje, ob vratih-utrdbi in
rimskem nasipu, ki je služil za obrambo pred
sovražnimi zahodnimi plemeni. Država je ob
mileniumu oz. tisočletnici prestopa Madžarov na
desno stran reke Donave uredila precej podobnih
objektov v spomin na ta zgodovinski prehod, ki je
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dal prostorske okvire današnji madžarski državi.
Popoldanski program smo začeli z ogledom
arboretuma Jeli, ki je ravno tako v upravljanju
Szombathelyskega gozdnega gospodarstva .
Osnovan leta 1922 danes obsega 75 ha površine,
njegova glavna posebnost pa so, polega številnih
eksotičnih drevesnih vrst, še številnejše vrste
rododendronov, po oceni je tu 200-400 razi ičnih
vrst oz. podvrst rododendronov iz celega sveta.
Pri ogledu arboretuma nas je, na povabilo
gozdarjev in naše presenečenje, spremljal umetnik
domačin, ki se ukvarja z slikarstvom. Arboretum
je odprtega tipa vendar njegovo vzdrževanje daleč
presega prihodek od obiskovalcev. Arboretum je
dokaz, da madžarski gozdarji za promocijo
gozdarstva in za delo z javnostjo namenjajo
sredstva iz gospodarjenja z gozdovi. Ob koncu
ogleda in zaključku prvega dne so vsem udeležencem za spomin podarili umetniško delo
domačega slikarja - akvarel z rododendronovim
motivom.
Drugi dan so se srečanju pridružili gozda1ji iz
sosednjega Zalskega gozdnega gospodarstva. V
kraju Csempeszkopacs smo si ogledali majhno
podeželsko cerkvica Sv. Mihaela v romanskem
slogu iz 13. stoletja. Nadaljevali smo z ogledom
semenske plantaže črnega in rdečega bora v
Kisunyomu , kj trenutno ne služi proizvodnji semena
in jo gozdno gospodarstvo vzdržuje bolj za
raziskovalne namene gozdarskega inštituta.
V Nadasdu smo obiskali Eliszabetin park, v
neposredni bližini je bila izvedena obnova gozdnega
sestoja s hrastom in javmjem. Glede na to, da je lov
pomembna dejavnost madžarskega gozdarstva je
potrebno, da je površina zaradi vpliva divjadi
ograjena z električnim pasti1jem. Kot zanimivost so
nam pokazali redko vrsta hrasta z lat. imenom
Quercus Jagetum. Nadaljevali smo s sprehodom po
sestoju Lawsonovc paciprese na cca. 1 ha površine,
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starosti ok. 50 let. Sestoj je ostanek poskusa osnovanja
gozda na plitvih tleh, z nekoč tukaj modnimi
neavtohtonimi drevesnimi vrstami. Kljub tujerodni
drevesni vrsti je cilj ohranitev sestaja kot zanimivosti.
Terenski del smo zaključili v okrožju 6rseg v vasi
Szoce z ogledom šotnega barja. 6rseg in avstrijski
Raab sta že nekaj časa tudi območji naravnih parkov
in se bosta v prihodnosti s slovenskim Goričkim
združila v krajinski park treh dežel. Madžarski
gozdruji nad parkom niso kazali navdušef1ia, saj za
njih pomeni omejitve v gospodarjenju katere morajo
upoštevati in se jim prilagajati.
Iz vsega opisanega je razvidno, da so se
madžarski gozdmji za srečanje potrudili in ga zelo
zavzeto izvedli . Ves čas so izkazovali vneto
pripravljenost za ohranjanjem, sedaj že več kot 30
let dolge, tradicije gozdarskih srečanj. Res je, da je
madžarsko gozdarstvo drugače, predvsem pa bolj
enotno in stabilno organizirano. Zdi se, da takšna
srečanja lažje izpeljejo tudi zaradi večjega števila
zaposlenih, na vsaki lokaciji je bilo ves čas z nami
in za nas skrbelo najmanj 10 ljudi . V okviru
gozdarstva je tudi intenzivna lovska dejavnost,
razpolagajo z številnimi solidno urejenimi lovskimi
nastanitvenimi objekti, zato jim možnost in izbira
prenočišča ne predstavlja nobenih težav.
Za dosedanje vzpostavljene in stkane prijateljske
čezmejne vezi so zaslužni gozdarji naši pred hodniki, za nadaljevanje, ohranjanje in razvoj ideje
pa njihovi nasledniki. Čast in gozdarski ponos nam
narekuje, da začeto idejo čezmejnega sodelovanja
razvijamo v obliki prihodnjega sodelovanja brez
meja. Naslednje 33. srečanje Pannonia 2004 bo v
Sloveniji na območju murskosoboškega gozdnogospodarskega območja. To srečanje bo na nek
način zgodovinsko, saj bodo prvič vse udeleženke
Ponnonie iz območja EU.
DIT gozdarstva in lesarstva Pomurja
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2. EVROPSKO MLADINSKO TEKMOVANJE V GOZDARSKIH VEŠČINAH

Ubranili drugo mesto
Mladež slovenskih gozdatjev iz SGLŠ iz Postqjne
je na nedavnem 2. evropskem tekmovanju v
gozdarskih veščinah ubranila ekipno drugo mesto
v tehničnih disciplinah.
V dneh od 4.-7.junijaje ekipa Srednje gozdarske
in lesarske .šole iz Postojne nastopila na 2.
evropskem tekmovanju gozdarskih šol v Jamsankoski in AhUiri na Finskem.
V še hujši konkurenci kakor lansko leto, predstavnikov gozdarskih šol iz Avstrije, Litve,
Luksemburga, Francije, Estonije, Nizozemske,
Belg1je in Finske, so dijaki SGLŠ iz Postojne
ponovno dosegli ekipno drugo mesto. Zmagali so
tekmovalci Estonije , kjer bo tudi naslednje
tekmovanje.
Tekmovalo je 36 tekmovalcev iz devetih držav.
V skupni posamični razvrstitvi so naši zasedli

Ekipa Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna na
2. evropskem tekmovanju gozdarskih šol.

naslednja mesta: sedmo mesto Janez Meden , doma
iz Topola pri Begunjah pri Cerknici, osmo mesto
Andrej Lekšan doma iz Bloške police pri Gra-

Ekipa SGLŠ iz Postojne na finskem , tokrat v '·bojni opremi".
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Priznanje za drugo mesto

hovem, deveto mesto Rok Baričič doma iz Podgraj
pri Ilirski Bistrici in šestnajsto mesto Jan Modic
doma iz Dolenjega jezera pri Cerknici.
V posameznih petih disciplinah so naši fantje
pobrali naslednje kolajne oziroma mesta:
- v menjavi verige in obračanju meča je bil
Janez Meden prvi, Andrej Lekšan četrti;

in prostoru

v kombiniranem rczu je bil Rok Ba~ičič četrti;
v preciznem rezu pač ni bilo sreče;
v zaseku in podžagovanjuje bil Andrej Lekšan
tretji, Janez Meden četrti;
- v kleščenju vej je bil Rok Baričič peti.
Ekipo štirih dijakov sta pod vodstvom Vadnu
Matjana spremljala še tehnična pomočnika Samec
Boris (iz SGLŠ Postojna) in Trebec Adolf (iz
Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna).
Dijaki so z osvojitvijo drugega mesta v ekipni
konkurenci, na 2. evropskem tekmovanju v
gozdarskih veščinah na Finskem ponovno dokazali,
da jih gre jemati resno, in da jim edina slovenska
gozdarska šola, Srednja gozdarska in lesarska šola
v Postojni, daje obilo znanja, da so povsem
enakopraven partner vsem podobnim šolam po
Evropi.
Tekst in foto:
Adolf TREBEC univ. dipl. inž. gozd.
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ZDRUŽENJE ZA GOZDARSTVO PRI GOSPODARSKI
ZBORNICI SLOVENIJE ORGANIZIRA

6. 11. 2003
ENODNEVNI POSVET NA TEMO

GOZDARSKA PO TIKA
ZAVAROVANIH OBMOCIJ
v

Posvetovanje bo na Gospodarski zbornici Slovenije,
Dimičeva 13, Ljubljana
Prispevke bodo pripravili:
mag. Katarina Groznik , dr. Drago Kos, dr. Peter Skoberne,
Franci Furlan spec. ,• mag. Alenka Korenjak, Željko Kramari,
dr. Hubert Zeiler, Mojca Tomažič, Matej Petkovšek,Špela
Habič, Tomaž Hartman, mag. Živan Veselič, dr. Darij Krajčič,
Primož Javornik
• Po predstavitvi prispevkov bo delo potekalo po skupinah v obliki
delavnice. Nato bomo na plenarnem zasedanju povzeli zaključke.
• Izdali bomo zbornik referatov, ki ga bo dobil vsak udeleženec
pred začetkom posveta.
• Vabila za posvet bomo organizacijam s področja gozdarstva
poslali septembra letos.
• Slovenija se ponaša z visoko stopnjo ohranjenosti naravnega
okolja. Zato so želje po izločitvi zavarovanih območij velike.
• S posvetom bomo skušali prikazati problem z različnih vidikov, ki
so si lahko tudi v nasprotju.
• Verjetno bo v bodoče rabo gozdnega prostora za trajno uresniče
vanje različnih interesov neobhodno zelo občutena usklajevati.
• Zato upamo in želimo, da bo k pereči vsebini kakovostno
prispeval tudi ta posvet.
Franci FURLAN,Spec.
sekretar združenja
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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 zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafiko nov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekad nega sistema
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
istega avtorja v istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. J GRANT, G. E. 1JOHNSON, E. J TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43. 2, s. 21-24.
GILMER, H. J MOORE. B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Canka~eva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci -sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: 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.
Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tu šem v velikosti formata A4 . Računalniški izpisi morajo
biti tiskani 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
»Ujme<< nad gozdovi in gozdarstvom
Nad gozdovi in gozdarstvom se že daljše obdobje zgrinjajo temni oblaki.
V se je precej nespodbudno.
Država ne izpolnjuje z zakoni in podzakonskimi akti sprejetih obvez
do javne gozdarske službe in sofinanciranja ter financiranja vlaganj v
zasebne gozdove. To ne vzpodbuja ne zaposlenih, ne lastnikov gozdov k
boljšemu delu in večji skrbi za gozdove, naše neprecenljivo naravno
bogastvo.
Lastniki gozdov imajo zaradi nizkih cen lesa, neurejenega in
razdrobljenega trga, pa tudi zaostajajoče lesne predelave vse manjše
dohodke od gozdov. Nekaj k temu pripomore tudi pomanjkanje denarja
za sofinanciranje načrtovanih gozdnogojitvenih in varstvenih del v
njihovih gozdovih. Lastniki gozdov se temu odzivajo tudi tako, da v
mnogo premajhni meri opravljajo načrtovana in potrebna dela v svojih
gozdovih.
Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb je prav tako oteženo,
številne iščejo rešitve z vključevanjem v druge dejavnosti. Ali pri tem ne
zanemarjajo razvoja novih, sodobnih tehnologij, ki jih evropsko
gozdarstvo že krepko uporablja?
Obsežno znanje, ki ga gozdarstvo nedvomno ima, v vse manjši meri
najde mesto v praksi.
Ob malo obilnejših padavinah, narasle vode odnašajo ceste, zasipajo
polja, hiše, gospodarska poslopja; vse manj je denarja za urejanje
vodotokov, da ne govorimo o vzdrževanju številnih hudourniških objektov,
ki jih je dolgo obdobje gradilo in vzdrževalo gozdarstvo.
Pa ti pride še ta nesrečna suša in z njo podlubniki, ki dodajo piko na i.
Iz gozdov prihaja vse več razvrednotenega lesa, vprašljiva paje prihodnost
njegove predelave v Sloveniji.
Ob vsem temu pa tako državi kot samemu gozdarstvu primanjkuje
vizije. Vsakdo kratkoročno rešuje sebe kot ve in zna, tudi na
drugega, s katerim sta tako ali drugače povezana.
Vse to pa plačuje, ničesar kriv gozd.

račun

Ali smo gozdarji sposobni strniti vrste in skupaj izboriti gozdu mesto,
ki mu gre, ob tem bomo primeren položaj dobili tudi gozda1ji, ne glede
kje se nahajamo.
Mag. Franc PERKO
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Oblikovanje ankete o odnosu

človeka

do velikih zveri

Developing a survey on the attitudes and values of people tovvards large carnivores
Matjaž PROSEN*
Izvleček:

Prosen, Matjaž: Oblikovanje ankete o odnosu človeka do velikih zveri. Gozdarski vestnik. 61/2003, št. 5-6. V slovenščini , z
izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod izvlečka v angleščino : avtor, lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Prevod povzetka v angleščino: Jana Oštir.
Anketa predstavlja metodo zajemanja podatkov v družboslovju. V izvedbi raziskave s pomočjo ankete se srečujemo z naslednjimi
fazami: Oblikovanje vodilnih hipotez, operacionalizacija hipotez v merljive dimenzije- spremenljivke, določitev indikat01jev
za posamezne spremenljivke, ter oblikovanje niza vprašanj, s katerimi bomo pridobili informacije o posameznih indikatotjih.
Ključne besede: anketiranje, ekologija. rjavi medved
Abstract:
Prosen, Matjaž: Developing a survey on the attitudes and values of people towards large carnivores. Gozdarski vestnik, Vol.
61/2003 , No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English. lit. quot. 8. Abstract translated into English by M.
Prosen,English language editing by Jana Oštir. Summary translated into English by Jana Oštir.
The survey presents the method of collecting data in sociology. When conducting a survey one encounters the following
phases: forming the leading hypothesis, transforming the hypothesis into variables, assigning indicators to each variable and
developing a set of questions which will serve asa source of information on individual indicators .
Key words: survey. ecology, brown bear

Anketiranje

1

UVOD

Eksperiment je znanstveni postopek. s katerim se
kaj ugotovi ali dokaže vpliv nekega faktorja. V
laboratorijskih pogojih eksperiment izvedemo tako,
da ob pospeševanju in opazovanju fakt01ja, ki nas
zanima nadzorujemo in dušimo tiste fakt01je, ki so
za nas nezanimivi, utegnejo pa vplivati na predmet
raziskave. V družboslovju se vse skupaj malo
zaplete. Pospeševanje oziroma dušenje nekaterih
pojavov je ekonomsko in Jogostično neizvedljivo,
če že ne moralno vprašljivo. Družbeni eksperiment
poteka zgolj z opazovanjem, zajemanje podatkov
pa z anketiranjem. Oblika, oziroma okvir ankete v
raziskavi opravlja funkcijo dušenja in pospeševanja.
Pogosto je upravljanje s populacijami velikih
plenilcev, kot so medved, volk in velike mačke, tako
sociološko-politični kot tudi biološki problem
(BATH 1996). V nadaljevanju si bomo na primeru
ankete o odnosu do velikih zveri ogledali nekaj
osnovnih načel tovrstnih raziskav. Anketa je bila
izvedena v okviru moje magistrske naloge z
naslovom Odnos javnosti do velikih zveri v
Sloveniji in uporaba javnega mnenja pri oblikovanju
modela potencialnega habitata, pomemben prispevek k nalogi pa so dodali mentor Miha Adamič, ter
recenzenta Brina Malnar in Marko Krevs .
GozdV 61 (2003} 5-6
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OKVIR NALOGE

Danes je množična komunikacija najpomembnejši
oblikovalec javnega mnenja (PASQUALI 1997). Z
zmanjševanjem vpliva družine, šole in cerkve
prevzemajo mediji vse večjo vlogo v osebnem in
družbenem življenju (EVERETTE 1989). Množično komuniciranje deluje po sistemu: komunikator - kanal komuniciranja - receptor (DŽINIC
1980). V raziskavi smo se omejili predvsem na tiste
segmente komunikacije, ki delujejo kot komunikator oziroma kanal , saj imajo ti ključno vlogo
pri oblikovanju javnega mnenja, predstavljajo
nekakšne mnenjske voditelje.
Komunikatorji. uporabljajo različne informacijske kanale: od formalnih, med katere štejemo
medije, kot so tisk, radio in televizija, do neformalnih, kot so na primer osebni stiki .
Odločili srno se za štiri skupine:
l. strokovnjake na področju rabe prostora
2. oškodovanec zaradi. velikih zveri
3. člane lovskih družin
4. revirne gozda1je
Pri izboru strokovnjakov smo imeli v mislih
skupine, ki vplivajo na oblikovanje mnenja širše
*Mag. M. P. univ. dipl. inž. gozd. Vardei-Prosen k. d.
Strma pot 8, 6250 Ilirska Bis1rica
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javnosti. Ministrstvi za okolje in prostor ter za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta ključni z
dveh vidikov: ministrstvi sprejemata strateške
odločitve na področju problematike velikih zveri,
te odločitve pa so praviloma zelo odmevne v
javnosti. Kot posredniki in interpretatorji teh
odločitev nastopajo novinarji, ki pišejo o problematiki velikih zveti .
Novinarji dobijo informacije tudi od lokalnih
skupnosti. Na tem mestu so nas zanimali predstavniki lokalnih skupnosti, ki pa imajo zaradi
skupine, ki ji pripadajo, širši vpliv na problematiko
velikih zveri v Sloveniji. V to skupino nedvomno
spadajo: služba na Zavodu za gozdove Slovenije,
ki ocenjuje škodo, ki jo povzročijo velike zveri,
Upravni odbor Lovske zveze Slovenije, regionalni
zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine ter
kmetijska pospeševalna služba.
V anketo smo vključili še Biotehniška fakulteto
in Prirodoslovni muzej v Ljubljani, organizaciji, ki
s svojo svetovalno in izobraževalno vlogo posredno
in neposredno vplivata tako na širšo javnost kot na
prej omenjene skupine.
Oškodovanci zaradi velikih zveri, člani lovskih
družin in revirni gozdarji predstavljajo skupine, ki
imajo dobesedno dnevni stik s problematiko velikih
zveri. Med temi so mogoče najpomembnejša
skupina oškodovanci, saj trenutno predstavljajo
glavni vzvod za negativno politiko do velikih zveri.
Člani lovskih družin predstavljajo operativni del
Lovske zveze Slovenije. Sistem gospodmjenja z
velikimi zvermi bo izvedljiv le s sodelovanjem te
skupine. Revirni gozda1ji nastopajo kot kontrolna
skupina. Del gozdmjev se ukvatja z lovom in so
bližje skupini lovcev, del pa živ1 v rura]nem okolju,
kjer imajo stik tudi s škodami, ki jih velike zveri
povzročajo in so bližje skupini oškodovancev. Poleg
tega ima skupina revirnih gozdarjev enkraten
pregled nad problematiko velikih zveri, saj s svojim
delom pokriva območja, v katerih nastaja škoda,
ter območja, v katerih se škoda ne pojavlja.
Namen raziskave ni ugotavljanje, kateri principi
prevladujejo pri oblikovanju mnenja širše javnosti.
Zanimajo nas posamezne skupine s podobnimi
stališči, kaj jih loči med seboj, kaj jih povezuje,
predvsem pa, kje so pomanjkljivosti p1i poznavanju
velikih zveri. Izkušnje v svetu kažejo, da je prav
izobraževanje tisti dejavnik, ki učinkovito in
dolgoročno
poskrbi za urejene razmere
(McCARTHY/SEAVOY 1994).
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OBLIKOVANJE ANKETE

Vodilne hipoteze predstavljajo prvi korak h
konkretizaciji osnovnega vodila raziskave - cilja
raziskave. Teoretičen koncept, ki smo ga podali s
hipotezami, z operacionalizacija preoblikujemo v
merljive dimenzije. V naslednjem koraku za vsako
od teh dimenzij poiščemo indikatorje in za vsak
indikator oblikujemo vprašanja.
Hipoteza in postopek operacionalizacije do
vprašanj izgleda nekako takole:

Hipoteza: V določeni skupini je odnos posameznika do velikih zveri pogojen z interesom
skupine, kateri pripada, nivojem informacij o
velikih zvereh, izkušnjami z velikimi zvermi ter
prisotnostjo velikih zveri.
Hipotezo označujejo sledeče spremenljivke s
pripadajočimi indikatorji:
- interes skupine; indikator: članstvo posameznikov v lovski zvezi Slovenije in socialna struktura
- nivo informacij; indikator: razmerje med
podatki o dejanski prisotnosti in oceni primernosti
in prisotnosti, anketiranca (ocena prisotnosti
predstavlja nivo informacij anketiranca. vzorčenje
na podlagi iztrebkov, pojavljanja škod ipd. pa na
dejansko prisotnost neke vrste)
- izkušnje pri sožitju z velikimi zvermi;
indikator: število srečanj z velikimi zvermi, občutki
anketiranca ob srečanju in obnašanje velikih zveri
ob srečanju z ljudmi
- prisotnost velikih zveri; indikator: uradni
podatki o pojavljanju konfliktov, zbrani na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
zapisi o pojavljanju velikih zveri na Biotehniški
fakulteti in Lovski zvezi Slovenije
Za vsak indikator oblikujemo eno ali več
vprašanj. Tako smo za spremenljivko "izkušnje z
velikimi zvermi" oblikovali sledeča vprašanja:
Kolikokrat ste v gozdu srečali medveda, volka
ali risa? Vpišite število vseh srečanj v zadnjih petih
letih.
medved _ _ _ _ volk ____ ris _ _ __
Kaj najbolj opisuje vaše

občutke

ob

srečanju

z

medvedom?

1) strah

2) zanimanje

3) drugo

volkom?

l) strah

2) zanimanje

3) drugo

ri som?

1) strah

2) zanimanje

3) drugo

Kako po vaših izkušnjah ali po pripovedovanju
medved, volk ali ris reagirajo na srečanje s
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na območju vašega revirja? Vpišite
število primerov, ko:

- je medved ob srečanju s človekom pobegnil
- je bil medved nezainteresiran
- se je medved približal in pokazal radovednost
- je bil medved agresiven, vendar ni napadel
- je medved napadel in poškodoval psa
- je medved napadel in poškodoval človeka
- je volk ob srečanju s človekom pobegnil
- je bil volk nezainteresiran
- se je volk približal in pokazal radovednost
- je bil volk agresiven, vendar ni prišlo do
napada
- je volk napadel in poškodoval psa
- je volk napadel in poškodoval človeka
- je tis ob srečanju s človekom pobegnil
- je bil ris nezainteresiran
- se je ris približal in pokazal radovednost
- je bil ris agresiven, vendar ni prišlo do napada
- je ris napadel in poškodoval psa
- je lis napadel in poškodoval človeka
Obkrožite pravilen odgovor.
Velike zveri so na območju vašega revitja:

l. stalne
2. prehodne
3. niso prisotne
Pri oblikovanju vprašalnikov je potrebno
oblikovati vprašanja na tak način, da nedvoumno
izpostavijo problem, ki bi ga radi obdelali, po drugi
stranj pa ne napeljujejo anketiranca k izbiri odgovora.

Primer dvoumnega vprašanja bi bil:
Ali se strinjate s trenutno
zveri?
DA

številčnostjo

velikih

NE

Anketiranec lahko obkroži NE in si pri tem misli:
NE, jih je

preveč,

ali

NE, lahko bi jih bilo

več

Primer vprašanja, ki napeljuje k odgovoru,
pa bi bil:
Ali vas moti, da vas pri rekreaciji v gozdu ogroža
medved?
DA

NE

V tem primeru je dokaj verjetno. da bo
anketiranec obkrožil DA, saj večino ljudi moti, če
je njihovo žjvljenje ogroženo.
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Poznamo odprta in zaprta vprašanja. Pri odprtih
vprašanjih anketiranec sam napiše odgovor, medtem
ko pri zaprtih izbira med ponujenimi možnostmi.
V anketi smo odprta vprašanja postavili strokovnjakom, · na podlagi rezultatov pa smo sestavili
zaprta vprašanja, ki smo jih uporabili pri anketi med
revirnimi gozdarji, lovci in oškodovanci.

Primer odprtega vprašanja:
Navedite vse možne oblike konfliktov, ki se
pojavljajo oziroma se lahko pojavijo pri določeni
vrsti velikih zveri (meaved, volk, ris).

Primer zaprtega vprašanja:
Zanima nas, kakšni konflikti med ljudmi in
velikimi zvermi nastopajo na območju vašega
revirja. Obkrožite ustrezen odgovor:
- Prebivalci se bojijo
srečanja z med vedam.
• DA
NE
- Medved povzroča škode
na poljščinah.

DA

NE

- Medved napada govedo.

DA

NE

- Medved napada drobnico .

DA

NE

- Medved

uničuje

DA

NE

- Medved

uničuje čebelnjake.

DA

NE

DA

NE

- Volk zmanjšuje stalež
rastlinojede divjadi.

DA

NE

- Volk napada drobnico.

DA

NE

DA

NE

- Ris zmanjšuje stalež
rastlinojede divjadi.

DA

NE

- Ris napada drobnico.

DA

NE

sadovnjake.

- Prebivalci se bojijo
z volkom.

- Prebivalci se
z risom.

srečanja

boj~jo srečanja

Odprta vprašanja postavljamo takrat, kadar
da bodo imeli anketiranci dovolj
motivacije in znanja za odgovarjanje, zaprta
vprašanja pa takrat, ko sta pomembna enostavnost
in kratek čas za reševanje ankete. Zaprta vprašanja
vedno do neke mere usmerjajo anketiranca v
odgovor. Ker si želimo tovrstno napako čim bolj
odpraviti, je taka vprašanja težko sestaviti. Prednost
zaprtih vprašanj je relativna enostavnost reševanja,
saj od anketiranca ne zahtevamo nobenega umskega
naprezanja pri sestavljanju odgovorov.
pričakujemo,
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Za izvedbo ankete je pomembno še, da anketiJ·anec ne poveže ankete z organizacijo ali službo,
ki ima v družbi kvalitativen predznak. Tako bi bila
na primer anketa pod pokroviteljstvom Lovske
zveze Slovenije obremenjena z napako, ki izvira iz
nega ti vnega odnosa do te organizacije pri lastnikih
drobnice in pozitivnega odnosa pri članih lovskih
družin. Anketa, ki bi jo organizirala kmetijska
pospeševalna služba pa bi imela obraten učinek.
Anketo smo izvedli v okviru Biotehniške fakultete,
ki ima v politiki do velikih zveri nevtralno vlogo.

4

VZORČENJE

Pred vsakim slučajnostnim vzorčenjem moramo
oblikovati okvir vzorčenja. Manjše populacije
anketirancev lahko zajamemo v celoti, večje pa z
vzorčenjem . Poznamo slučajnostno in neslučaj
nostno vzorčenje. Slučajno vzorčenje je lahko
enostavno slučajnostno, sistematično ali stratificirano.
V naši nalogi smo skupine revirnih gozdmjev,
novinarjev, rejcev drobnice in Upravni odbor
Lovske zveze Slovenije zajeli v celoti, člane lovskih
družin smo anketirati stratificirano. strokovnjake
pa neslučajnostno po principu snežne kepe.
Enostavno slučajnostno vzorčenje zagotavlja
vsakemu anketirancu enako možnost izbora, vendar
je običajno težje izvedljivo in se manj uporablja. V
praksi bi tovrstno vzorčenje izvedli s pomočjo
računalniškega programa, ki bi generiral naključna
števila.
Uporabnejše je sistematično vzorčenje. Pri
sistematičnem vzorčenju uporabimo seznam
anketirancev, določimo stopnjo vzorčenja, ter delež
anketirancev, ki jih bomo v raziskavi obdelali.
Najprej naključno izberemo prvega anketiranca,
nato pa izberemo sistematično vsakega o-tega
anketiranca. Seznami, ki se uporabljajo za izdelavo
okvi1ja vzorčenja so lahko: seznam hišnih številk,
telefonski imenik, seznam lastnikov gozda, seznam
zaposlenih ipd. ker so ti seznami običajno urejeni
po abecednem vrstnem redu, lahko sklepamo, da
je porazdelitev lastnosti, katere bomo raziskovali z
anketo naključna . V tem primeru je vzorčenje
enakovredno enostavnem slučajnostnem vzorčenju.
V primeru, da je seznam urejen po zakonitostih,
katere z anketo preučujemo in se te zakonitosti
periodično spreminjajo, je potrebno izbrati tako
stopnjo vzorčenja, ki ni enaka periodi spreminjanja
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zakonitosti. Pogoj, za tovrstno vzorčene je da
seznam v čim večji meri zajema populacijo, ki nas
zanima. V primeru seznama hišnih številk, smo
lahko gotovi, da bomo zajeli celotno družbo, saj
ima vsaka hiša svojo številko, medtem ko bomo v
primeru seznama zaposlenih izgubili delež
nezaposlenih in upokojenih, ki bi utegnili prav tako
vplivati na rezultate raziskave.
V velikih populacijah se uporablja stratificirano
vzorčenje, kjer stratumi predstavljajo skupine
anketirancev, znotraj skupin pa lahko -vzorčimo
naključno ali pa sistematično. Izbira stratuma je
odvisna od namena raziskave , vzorčenje pa
izvedeno tako, da bodo pripadniki vsakega stratuma
imeli enako možnost izbora.
V primeru velikega števila stratumov lahko
najprej naključno (ali sistematično) izberemo nekaj
stratumov, nato pa vzorčimo samo v teh stratumih.
Tovrstno vzorčenje se imenuje vzorčenje v več
fazah.
Pri neslučajnostnem vzorčenju ne moremo
vsakemu članu skupine zagotoviti enake možnosti
izbora. Med ta vzorčenja spadajo: prostovoljno
vzorčenje in princip snežne kepe.
Prostovoljno vzorčenje poteka z objavo vprašalnika v medijih, anketiranec pa se sam odloči aJi
bo odgovarjal ali ne. Tovrstno vzorčenje je
obremenjeno z veliko napako, predvsem zaradi
dejstva da ne vemo, v čem se skupina, ki želi
sodelovati v anketi razlikuje od tiste, ki v anketi ne
želi sodelovati. Vzorčenje je sprejemljivo v
primerih, kjer bi bilo zelo težko sestaviti seznam
potencialnih anketirancev. Če bi na primer hoteli
ugotoviti strukturo ljudi, kijih motijo smeti v gozdu
bi bil tak način še najlažji, vendar bi pri analizi
vsekakor morah upoštevati omejitve saj se nekateri
ljudje izogibajo izpolnjevanju obrazcev in anket.
P1incip snežne kepe se uporablja pri oblikovanju
ozko specializirane skupine, kjer slučajnostno
vzorčenje ni mogoče, saj ne obstaja seznam
potencialnih kandidatov.
Tako vzorčenje je običajno obremenjeno z
določeno napako, zato se rezultati tovrstnih anket
ne smejo posploševati na podpopulacije. V našem
primeru veljajo rezultati samo za tisti segment
Ministrstva za okolje in prostor, Biotehniške
fakultete, Prirodoslovnega muzeja in drugih, ki se
ukvarjajo s problematiko velikih zveri, in ne za
celotno populacijo prej omenjenih subjektov. Tak
pristop je upravičen zaradi namena ankete. Naš
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namen ni ugotoviti mnenja posameznih organizacij
ali služb v celoti, temveč le tistega segmenta, ki se
s problematiko velikih zveri dejansko ukvmja.
Stopnja vzorčenja je bila po skupinah različna:
- v skupini naključno izbranih članov lovskih
družin smo z anketo zajeli vzorec, ki je predstavljal
2,16 odstotka ciljne populacije;
- v skupini strokovnjakov smo po našem
mnenju anketirali večino primernih kandidatov,
vendar zm·adi neslučajnostnega vzorčenja podatek
ni znan.

5

ANKETIRANJE

Anketiranje predstavlja fazo zbiranja informacij in
je zato ključnega pomena za nad alj nji potek
raziskave. Z neustreznim anketiranjem lahko anketar
obremeni rezultate s sistematično napako. V
primerih, ko izvaja anketo več anketarjev, je ta napaka
toliko bolj usodna za korektnost rezultatov.
V našem primeru smo z anketarjem med
strokovnjaki izvedli le eno fazo ankete, ostale faze
ter ankete med rev irnimi gozdarji, lovci in
oškodovanci pa so bile izvedene po pošti. Sistematična napaka, ki bi nastala zaradi vpliva
anketarja, je bila tako odpravljena, ostala pa je
napaka zaradi nepravilnega razumevanja vprašanj.
To napako smo poskušali odpraviti s predhodno
pilotne anketo.

5.1 Pilotna anketa
Strokovnjake smo anketirali z anketo po delfijski
metodi. Ta anketa poteka v več fazah in je podobna
nekakšni dopisni konferenci. Anketiranci odgovarjajo na vprašalnike v več zaporednih fazah. Ko
so zbrani vprašalniki prve faze, se odgovore
analizira, rezultate pa se vključi v naslednjo fazo.
Faze si sledijo toliko časa, dokler povratna
informacija še vpliva na spremembe v odgovorih
prejšnjih faz. Ena od prednosti te ankete je tudi
možnost ponovitve vprašanja v drugačni obliki, če
to vprašanje v predhodni fazi ni funkcionirala, kot
smo želeli.
S pilotno anketo se preveri ustreznost in
nedvoumnost vpraša~. V preizku sni fazi ankete med
strokovnjaki smo naključno izbrali deset anketirancev
in izvedli pilotne anketo. Njihove pripombe smo
upoštevali pri izdelavi vprašalnika in izvedbi ankete.
V kasnejšo anketo smo vključili tudi tiste
anketirance, ki so sodelovali v pilotni anketi.
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Pri anketah, ki smo jih izvedli med ostalimi
skupinami po pošti, pilotnega testiranja nismo
izvedli, saj so bila vprašanja preizkušena že z anketo
po delfijski metodi.

5.2 Odziv
Odziv na ankete, poslane po.. pošti, je običajno zelo
nizek in znaša med 10 in 40 odstotkov. Odzivnost
se poveča na 40 do 80 odstotkov, če anketo izvajajo
anketarji. V primeru, da je odziv manjši od 30
odstotkov, postane raziskava problematična, saj ne
vemo, v čem se skupina, ki je odgovorila na anketo,
razlikuje od skupine, ki na anketo ni odgovorila
(HARVEY /MacDONALD 1993 ).
Kljub temu da smo večino anketiranja izvedli
po pošti, pa je bil odziv dokaj dober. Odziv smo
poskušali izboljšati tako, da smo s strokovnjaki
vzpostavili oseben stik ter jim podrobno razložili
namen raziskave, revirnim gozda1jem, lovcem in
oškodovancem pa smo poslali z anketn1m listom
tudi dopis, katereganamenje bil vzbuditi zanimanje
za raziskavo.
Namen posameznih vprašanj (odvisne in
neodvisne spremenljivke).
Oblikovali smo štiri sklope vprašanj:
l. demografski sklop (stm·ost, spol, izobrazba ... );
2. odnos do prisotnosti velikih zveri (ocena
p1imernosti prostora in prisotnosti velikih zveri);
3. obisk gozda (aktivnosti v gozdu);
4. vrednostni odnos do velikih zveri (sistem
izjav ki se vežejo na vrednote).
Prvi trije sklopi so imeli namen ugotoviti profil
anketirancev, četrti sklop pa ugotoviti vrednostni
sistem anketiranca v odnosu do velikih zveri. Na
podlagi vrednostnega sistema smo nato oblikovali
skupine, v analizi pa ugotavljali, v kakšni meri
lastnosti, ki srno jih ugotavljali v prvih treh sklopih,
vplivajo na vrednostni sistem anketiranca. Tako prvi
trije sklopi predstavljajo neodvisne, četrti sklop pa
odvisno spremenljivko.

5.3 Vrednostni odnos do velikih zveri
Sestavili smo sistem izjav, s katerimi smo merili
odnos do velikih zveri. Na podlagi
rezultatov smo kasneje ugotavljali odnose med
ostalimi parametri ankete. Pripravili smo 26 izjav,
povezanih z odnosom do velikih zveri. Od
anketirancev smo zahtevali, da izjave ocenijo s
petstopenjsko Likertovo lestvico. Likertova lestvica
anketirančev
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je sestavljena iz enakega števila naklonjenih in
nenaklonjenih izjav:
l.
2.
3.
4.
5.

Sploh se ne strinjam
Se ne strinjam
Neopredeljen
Se strinjam
Močno se strinjam

Proces vrednotenja poteka v treh korakih:
- oblikovanje modela izjav,
- rangiranje izjav,
- selekcija izjav, ki so pomembne za opis pojava.
Izjave smo oblikovali na podlagi sistema vrednot,
kijih je razvil Kellert s sodelavci. Naš odnos do okolice
se zrcali skozi vrednote, ki smo ji pridobili v posrednem
ali neposrednem stiku s to okolico. Poznamo osem
skupin vrednot do narave (KELLERT 1994):
- estetske vrednote: nanašajo se na fizično
privlačnost narave in posameznih vrst;
- ekološke vrednote: nanašajo se na dojemanje
okolja kot kompleksnega sistema;
- vrednote dominacije: nanašajo se na potrebo
po obvladovanju in podrejanju okolja, izražajo se
predvsem s športom;
- humanistične vrednote: nanašajo se na
antropomorfne asociacije ob opazovanju pojavov
v naravi;
- naturalistične vrednote: nanašajo se na
neposredne izkušnje doživljanja narave;
- negativistične vrednote: zaznamujeta jih
predvsem strah in izogibanje srečanjem v naravnem
okolju;
- znanstvene vrednote: nanašajo se na biološki
in znanstveni pogled na delovanje zveri;
- uporabniške vrednote: nanašajo se na
praktično vrednost narave.

6

ANALIZA

6.1 Oblikovanje faktorjev
Za korektno analizo vrednot je potrebno oblikovati
fakt01je, ki določajo lastnosti skupine. Neposredna
meritev vrednot presega okvire te raziskave, zato
je bilo potrebno oblikovati enostavnejše kazalce.
Zaradi kompleksnosti Kellertovega sistema vrednot
smo se odločili, da vrednote prevedemo v odnos,
ki ga določene vrednote pogojujejo. Ta odnos je
lahko pozitiven, negativen ali nevtralen.
Likert predlaga dve metodi za povezovanje izjav
(MaciVER/CARMINES 1981):
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- korelacijsko analizo
- faktorsko analizo
Pri ugotavljanju povezav z korelacijsko analizo
predpostavljamo, da bodo fakt01ji, ki vplivalo na
pojav tesneje povezani s pojavom in zato pri analizi
izkazali večji korelacijski koeficient.
Faktorska analiza ponuja večje možnosti kontrole
nad povezovanjem fakt01jev s tem pa tudi boljše
rezultate. Vrednote smo reducirali v odnos z faktorsko
analizo po Maximum Likelihood metodi, kot me1ilo
razdalje pa smo uporabili evklidsko razdaljo.
Tu velja omeniti omejitve faktorske analize pri
analizi tovrstnih podatkov. Če se držimo pravila
ordinalnosti, potem na teh lestvicah ne smemo
računati povprečij in tudi ne uporabiti klastrske
analize. Uporaba metod je stvar strokovnih
konvencij in v družboslovnih raziskavah je uporaba
omenjenih metod na Likertovi S-stopenjski
mnenjski lestvici večinsko sprejeta praksa, čeprav
obstajajo tudi v družboslovju drugačna stališča. Za
preverjanje enodimenzionalnosti S-stopenjskih
mnenj skih lestvic v anketah je faktorska analiza še
zlasti učinkovita in se dokaj rutinsko uporablja.
Opredelili smo dva fakt01ja: Faktor 1 opredeljuje
pozitiven odnos, ki temelji na doživljajskem
vrednotenju velikih zveri ter faktor 2, ki opredeljuje
negativen odnos, ki temelji na izključevanju velikih
zveri iz okolja, kjer anketiranec živi. Nizke
vrednosti prvega in drugega faktorja kažejo na
neopredeljen odnos.
Izjave, ki zastopajo pozitiven odnos, so:
- Velike zveri ohranjajo naravno ravnotežje.
- Prisotnost velikih zveri prispeva k naravni
pestrosti.
- Velike zveri večajo ugled Slovenije v Evropi
- zeleni košček Evrope.
- Velike zve1i. so simbol neokrnjene narave.
- V gozdovih, kjer so prisotne velike zveri, je
doživljanje narave bolj pristno.
- Opazovanje velikih zveri v nj ih ovem naravnem okolju je enkratna življenjska priložnost.
- Najbolj učinkovit način reševanja konfliktov
med ljudmi in velikimi zvermi je izobraževanje vseh
vpletenih skupin.
Izjave, ki zastopajo negativen odnos, so:
- Velike zveri neposredno ogrožajo človeka p1i
rekreaciji in delu v naravi.
- Velike zveri ogrožajo obstoj populacij
rastlinojede divjadi.
- Ljudje in velike zveri ne morejo živeti v
sožitju.
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- V Sloveniji ni dovolj primernega prostora za
populacije velikih zveri.
- Krčenje življenjskega prostora velikih zveri
je neustavljiv proces, zato je varovanje teh živali
nesmiselno.
- Več ljudje vedo o velikih zvereh, manj so jim
naklonjeni.
Naslednji korak je bilo poenotenje predznaka izjav,
tako da višja ocena anketiranca predstavlja tudi bolj
pozitiven odnos. Na tak način smo dobili strukturo,
kjer pozitiven odnos do velikih zveri predstavlja visoke
ocene za prvi ter nizke ocene za drugi faktor.

6.2 Primerjanje skupin anketirancev
Podskupine anketirancev smo oblikovali tako, da
smo izvedli klastrsko analizo po Wardovi metodi
(Statistica 1993). Za oblikovanje podskupin smo
uporabili ocene izjav, s kate1imi smo merili vrednote
anketirancev. Vodilo pri oblikovanju skupin je bilo
imeti razpon odnosa od negativnega, nevtralnega do
pozitivnega. Wardova metoda oblikuje klastre z
minimaliziranjem vsote kvadratov med vsemi
možnimi klastt·i. Slaba stran metode (kot jo navaja
Statistica) je, da teži k oblikovanju klastrov z
majhnim številom enot. V našem primeru to pomeni
prednost, saj so se skupine kljub relativno majhnemu
številu anketirancev hitro oblikovale. Kot merilo
razdalje srno uporabili evklidsko razdaljo. Osnova
klastrske analize so bili podatki o odnosu do velikih
zveri, oblikovani s faktorsko analizo.
Odnos podskupine smo izračuna}j tako, da
smo sešteli ocene izjav anketirancev, nato pa
izračunali povprečno vrednost za vsako podskupino. Zaradi različnega števila anketirancev
v podskupinah je bilo potrebno zaradi medseboj ne primerja ve rez uit ate in ter po 1ira ti.
Najmanjšemu možnemu seštevku v podskupini
smo dali vrednost O, najvišjemu možnemu
r:ezultatu pa vrednost l.
Skupino označuje velika tiskana črka, podskupino pa številka: Tako so po tri podskupine
dobili rcvjrnj gozdmji (G 1, G2, G3), rejci drobnice
(K 1, K2, K3), in skupina anketirana po delfijski
metodi (Dl, D2, 03), skupina lovcev pa dve
podskupini (Ll, L2).
V naslednjem koraku smo ugotavljali, katere
spremenljivke so povezane z odnosom do velikih
zveri . Povezanost z odnosom srno ugotavljali pri
naslednjih spremenljivkah :
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l. izobrazba anketiranca;
2. okolje, v katerem je anketiranec odraščal , ter
velikost naselja;
3. okolje, v katerem anketiranec trenutno živi,
ter velikost naselja;
4. prisotnost velikih zveri na območju, kjer živi
anketiranec;
5. število srečanj anketiranca z velikimi zvermi;
6. občutki anketiranca pri srečanju z velikimi
zvermi;
7. ocena anketiranca o primernosti habitata
velikih zveJi na področju, kjer živi;
8. konflikti. ki nastopajo pri srečanju z velikimi
zvermi.
Zanimalo nas je, pri katerih spremenljivkah so
razlike med skupinami statistično značilne. Pri tem
nas ni zanimalo, kakšna povezava obstaja med
odnosom in spremenljivko, saj ugotavljanje
tovrstnih povezav presega okvire zastavljene
raziskave. V primeru izobrazbe, okolja, v katerem
živi anketiranec, prisotnosti velikih zveri, števila
srečanj in konfliktov je vzročna spremenljivka
jasna: spremenljivka lahko vpliva na odnos, in ne
obratno. medtem ko sta pri nekaterih spremenljivkah vzrok in posledica manj jasna. Tako ni
popolnoma jasno. ali občutki pri srečanju z velikimi
zvermi in ocena o primernosti habitata vplivajo na
odnos ali odnos vpliva nanje.
Značilnost razlik med oblikovanimi skupinami
smo preve1jali z X 2 testom. Test preverja ničelno
hipotezo, da med skupinami ni razlik. Med
skupinami so razlike, če ni čelno hi potezo za vrnemo
s tveganjem, ki je manjše ali enako 5 odstotkov. V
tem p1imeru lahko z gotovostjo 95 odstotkov trdimo.
da izhajajo razlike iz dejanskih razlik med
skupinami, in ne iz napake vzorčenja.
Pri tem testu je potrebno sestaviti kontingenčno
tabelo in prek robnih vsot izračunati pričakovane
vrednosti:

t Jlc=--N-JR .. fe
kjer pomeni:

!Rc teoretična

frekvenca v R-ti vrstici in C-tem
stolpcu
!11. vsota dejanskih frekvenc v R-ti vrstici po vseh
stolpcih
fe vsota dejanskih frekvenc v C-tem stolpcu po
vseh vrsticah
F11c pričakovana frekvenca v R-ti vrstici in Ctem stolpcu
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ODNOS DO VELIKIH ZVERI V POVEZAVI Z IZOBRAZBO IN PRISOTNOSTJO VELIKIH ZVERI
Values rowards large camimres in cnrrelation with level of education and pre.fence of large carnivores
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(lastniki drobnice)
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Vrednosti prikazujejo delež pozitivno usmerjenih izjav anketiranca (vrednost 1.00 bi pomenila, da je anketiranec
vse pozitivne izjave ocenil z oceno 5, negativne pa z oceno 1 ). Odnos smo razmejili po tretjinah: O - 0,30
negativen, 0,31 - 0,60 nevtralen in 0,61 - 1.00 pozitiven

0.80 /

0.60 - 1
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0.40
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ni prisoten
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VREDNOSTI 0.72 0.69 0.52 0.51 0.49 0.35 0.34 0.31 0.28 0.26 0.15

Višina stolpičev prikazuje odziv na vrednote, medtem ko barve prikazujejo korelacija oblikovanja skupin z
prisotnostjo velikih zveri . V skupinah K2, L2, L 1, in K3 je bila opaže na povezava med prisotnostjo velikih zveri in
vrednotami, v ostalih skupinah pa ne. Zanimivo je, da imajo lovci, kjer medved ni prisoten in lastniki drobnice kjer
je medved prisoten podoben - pozitiven odnos. Pri rejcih drobnice je pojav mogoče posledica dolgoletnega
sožitja rejcev drobnice in medveda na območjih, kjer je medved prisoten dalj časa, medtem, ko se populacija
lovcev obnaša kot vsaka splošna populacija: dlje so velike zveri, raje jih imajo. Populacija lovcev je izredno
pestra, tuje raziskave odnosa do velikih zveri pa v glavnem nakazujejo prej omenjeno zakonitost (BATH 1996).
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Graf prikazuje delež anketirancev po posameznih skupinah izobrazbe. Iz grafa vidimo, da je nevtralen odnos
pogojen z fakultetno izobrazbo, v skupinah s čustvenim odzivom- pozitivnim oziroma negativnim odnosom pa
imamo pestro izobrazbeno strukturo.

RAZUMEVANJE RAZLIČNE EKOLOŠKE IN DRUŽBENE VLOGE MEDVEDA, VOLKA IN RISA
Understa11ding d1jjerent ekological role of bear, wolf and lynx
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Iz grafa je razvidno, da so imele skupine v splošnem nizek nivo znanja o velikih zvereh, izjema je le skupina
zaposlenih na BF. Različna vrednost stolpcev znotraj skupine kaže na predsodke, k1 jih skupina ima do velikih
zveri, saj razlikovanje med velikimi zvermi ne temelji na ekološkem znanju.
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Vrednost X 2 izračunamo po naslednjem
postopku:

x

2

= ( h!S__-__[RcY

f"nr
Vrednost X~ z upoštevanjem stopinj prostosti
(DF) pretvorimo v ve1jetnost, s katero ocenimo, ali
obstajajo razlike med dvema populacijama. V
kontingenčni tabeli stopinje prostosti znašajo:
DF=(R-l)(C-1)

7

ZAKLJUČEK

In kaj nam je anketa prinesla? Rezultati anket kažejo
na izredno slabo poznavanje ekologije in problematike velikih zveri. Le manjši delež anketirancev
loči med volkom, medvedom in risam na podlagi
ekoloških temeljev. Največje znanje so pokazali
zaposleni na Biotehniški fakulteti, najmanjše pa
lastniki drobnice. Skupini z največ predsodki do
velikih zveri sta novinarji in naključno izbrani člani
lovskih družin.
Rezultati ocen primernosti habitatov in ptisotnosti
velikih zveri so v vseh anketah zelo podobni. S
primerjavo kart primernosti habitata po skupinah
anketirancev ugotovimo, da je osnovni vzorec
primernega habitata med skupinami zelo podoben,
kar kaže na podobno ekološko znanje in raven
informacij o pojavljanju velikih zveri.
Primetjava skupin anketirancev je pokazala, da so
anketiranci z višjo izobrazbo bolj naklonjeni velikim
zverem. Vpliv izobrazbe se najjasneje kaže pri
anketirm1ju lovcev. Izobrazba razdeli skupino lovcev
v dve podskupini: skupino z univerzitetno izobrazbo
in skupino, kjer je izobrazba praviloma nižja . V
skupini z univerzitetno izobrazbo je nivo poznavanja
ekologije velikih zveri izredno visok, prav tako pa
skupina zastopa rešitve, ki sodijo med najbolj
konstruktivne. Na drugi strani imamo naključno
izbrane člane lovskih družin, kjer prevladuje izobrazba
do V. stopnje. Za to skupino so značilni predsodki in
nepoznavanje ekologije velikih zveri.

8

SUMMARY

What are the results of om survey? The results of the
questionnaires indicate an extremely poor knowledge
of ecology and issues concerning large carnivores.
Only a small percentage of the interviewed persons
distinguish among the wolf, the bear and the lynx on
the basis of ecological premises. The best knowledge
was shown by the staff of the B iotechnical faculty and
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the poorest by goat and sheep owners. The two groups
who are most prejudicial to large carnivores are
journalists and randomly chosen members of
organized hunters clubs.
When the persons were asked to evaluate the
suitability of the large carnivores' habitats and their
presence, very similar responses were noted. By
comparing the maps where habitat suitability was
filled in by the vmious groups of interviewed persons,
it becomes clear that the fundamental model of a
suitable habitat is very sirnilar among the groups of
persons. This is a sign of si milar ecological knowledge
of and information on the presence of large carnivores.
A comparison between the groups of interviewed
persons has shown that persons with a higher level
of education are more favourable towards large
carnivores. The influence of educational level was
most obvious in questioning hunters. An acute
differentiation of hunters by education has been
noticed - into the group with university education
and the group with a lower educational level. Hunters
who are university educated demonstrate an excellent
knowledge of large carnivore ecology and also
advocate solutions which are most constructive. On
the other hand, randomly chosen members of Slovene
hunters clubs (who have generally completed high
school at the most) show many prejudices towards
large carnivores and are ignorant of their ecology.
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Strokovna razprava
GDK: 145.76 Dendroctronus micans : 8497.12)

Orjaški smrekov ličar, Dendroctonus micans (J{ugelann, 1794)
(Coleoptera: Scolytidae) v Sloveniji
The great spruce bark beetle, Dendroctonus micans ( Kugelann, 1794)
(Coleoptera : Scolytidae) in Slovenia
M. JURC 1 , F. HERNAH 2, T. ZUPANIČ 3
Izvleček:

Jurc, M .. Hernah, F., Zupanič, T.: Otjaški smerkov ličar, Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoplera: Scolytidae) v
Sloven~ji. Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cil. lit. 18. Prevod
izvlečka v angleščino: avtorji, leklura angleškega besedila: Jana Oštir. Prevod povzetka v angleščino : Jana Oštir.
V dostopnih virih smo poiskali podatke o pojavlja~u orjaškega smrekovega ličarja (Dendrocwnus micans) v Sloveniji. Iz
podatkov v zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije (Stussinerjeva, Staudacherjeva, Gspanova entomološka zbirka ter
Osrednja slovenska zbirka hroščev (Coleoptera)), kjer je 7 vzorcev iz različnih lokacij, pisnih virov ter s podatkom o naši
najdbi smo izdelali karto razširjenosti D. micans v Sloveniji. Predstavljena je razširjenost vrste v svetu, njeni gostitelji,
biološke in ekološke značilnosti, detekcija in identifikacija, ekonomski vpliv na gostitelje ter fitosanitarni ukrepi.
Ključne

besede: orjaški smrekov ličar, Dendroctonus micans, navadna smreka. poškodbe drevja, fitosanitarni ukrepi, Slovenija.

Abstract:
Jurc, M., Hernah, F., Zupanič, T.: The great sprucc bark beetle, Dendroctonus micans (Kugelann. 1794) (Coleoptera: Scolytidae)
in Slovenia. Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 18. Abstracl
translated into English by the authors, English language editing by Jana Oštir. Sunuuary translated into English by Jana Oštir.
In accessible sources we found out all informations about the appearance of the great spruce ba(k beetle (Dendroctonus
micans) in Slovenia. From the data of Slovenian Museum of Natural Hi story (Stussiner's, Staudacher's, Gspan ·s entomological
collection and in the Central entomological collection of beetles (Coleoptera)), where there are seven samplings of the great
spruce bark beetle from different locations, written sources and our find we made the distribution map of D. micans in
Slovenia. We present its worldwide dist.ribution, hosts, biological and ecological characteristics, detection and determination,
economic impact and phytosanitary measures.

Key words: the great spruce bark beetle. Dendroctonus micans, N01·way spruce, damages, phytosanitary measures, Slovenia.

1

UVOD

1

INTRODUCTION

O orjaškem smrekovem ličarju - Dendroctonus
micans (Kugelann, 1794) je v Sloveniji malo
podatkov. Nekaj jih zasledimo v entomoloških
zbirkah Prirodoslovnega muzeja Slovenije (PMS),
nekaj pa v pisnih virih.
Leta 2000 smo v revi1ju Sveti Tomaž (GGO
Maribor, GE Ormož) v letvenjaku navadne smreke
(starost od 45 do 50 let), v monokulturi, opazili
spremembe na skorji, pod skorjo pa velike
podlubnike. Nasad navadne smreke so osnovah na
okoli 50 ha veliki površini, na vodozbirnem
območju. Nasad je na plitvih in sušnih aluvialnih
tleh, kjer je pomanjkanje vlage ob sušnih vremenskih razmerah izrazito (slika 1, 2).
Poškodbe in sušenje je povzročil 01jaški smrekov
ličar, Dendroctonus micans. Že leta 2000 so zaradi
sušenja posekali okoli 50 m' smrekovih debel, leta
2001 pa na 15 ha smrekove monokulture 100- 180
GozdV 61 (2003) 5-6

m' lesa zaradi različnih vrst podlubnikov (!ps
rypographus (Linnaeus, 1758), Pityogenes
chalcographus (Linnaeus, 1761) in Dendroctonus
micans). V letu 2001 je samo D. nticans povzročil
sušenje in sečnjo okoli 70 m-' navadne smreke .
Količina poseka ni bila velika, zanimi v pa je
povzročitelj sušenja.
Zato smo dne 12.7.2002 sodelavci Zavoda za
gozdove Slovenije (F. Hernah, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja Odseka za gojenja in varstva gozdov.
Območna enota Maribor. T. Zupanič, univ. dipl. inž.
gozd, vodja Krajevne enote Ormož) ter Oddelka za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF (doc. dr.
doc. dr. M. I., univ. dipl. inž. gozd. Biotehniška fakulteta,
Oddelek gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večn.a pot
83, 1001 Ljubljana, SI
:-. F. H., univ. dipL inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije,
Tyrševa 15, 2000 Maribor, SI
J T. Z .. univ. dipL inž. gozd . Zavod za gozdove Slovenije.
Tyrševa 15, 2000 Maribor. SI
1
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M. Jurc, univ. dipl. inž. gozd. inA. Žigo-Jonozovič ,
univ. dipl. inž. agr., Katedra za varstvo gozdov in
ekologijo prostoživečih živali) ogledali monakulturo navadne smreke v revitju Sveti Tomaž. Na
posameznih deblih srrueke smo ugotovili izrazite
simptome napada mjaškega smrekovega ličarja ,
nabrali smo tudi nekaj hro ščkov za zbirke.
Rod Dendroctonus Eiichson 1836 (Scolytidae)
obsega več kot 20 vrst. Večina vrst se pojavlja na
iglavcih severne in centralne Amerike , kjer jih
uvrščajo med najbolj destruktivne naravne biološke
dejavnike. V Evraziji sta zastopani samo dve vrsti
rodu Dendroctonus: D. micans (areal: centralna in
severna Evropa, severni del tajge do Bajkala,
Sahalin in severna Japonska) in D. armandi Tsai &
Li (areal: Kitajska). D. micans je zelo podoben vrsti
D. punctatus LeConte, ki je razši1jen v zahodni
Kanadi in na Aljaski. Novejše raziskave kažejo, da
predstavljata D. micans in D. punctatus eno vrsto
(FIELDING 1 EVANS 1997).
Sl ikal: Letvenjak navadne smreke, kjer se je pojavilo
sušenje zaradi orjaškega smrekovega ličarja
Fig ure 1: The pole st and of Nor way spruce, where the
outbreak of the great spruce bark beetle happened
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Karta razširjenosti

Dendrocton us mican s
(Kugelann, 1794), 2003
l . Podbrezje
2. Ormož
3. Ljubljana
4 . Lancova

\V

Sljka 2: Karta razširjenosti Dendroctonus micans v Sloveniji
Figure 2: The map of distribution of Dendroctonus micans in Slovenia
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Sl ika 3: Poškodbe spodnjega dela debla smreke
Figure 3: Damaged lower.part of Norway spruce trunk

2

GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST
ORJAŠKEGA SMREKOVEGA
LIČARJA V SVETU IN
V SLOVENIJI TER GOSTITELJI

2

WORLDWIDE AND SLOVENIAN
DISTRIBUTION OF THE GREAT
SPRUCE BARK BEETLE, HOSTS

Slika 4: Vhodne odprtine obdane z rožnato smolo
Figure 4: Entrance ho/es surrounded with pink resin

2.1 Geografska razširjenost v svetu
2.1 Worldwide distribution
D. micans je evrazijska vrsta, njen area] je, kot je
bilo že omenjeno. centralna in severna Evropa,
severni del taj ge do Bajkala, otok Sahalin in severna
Japonska. Razši1jen je v Avstriji, Belgiji, Bosni in
Hercegovini, Bolgariji, Češki Republiki, na
Danskem, Estoniji, Finskem, Franciji, Nemčiji,
Madžarskem, Italiji, Luksemburgu, Holandiji,
Norveškem, Poljski, Rumuniji, Rusiji (evropski del,
Sibirija, daljni Vzhod). Slovaškem, Švedskem,
Švici, Turčiji, Veliki Britaniji, Ukrajini, nekda~i
Jugoslaviji. V Aziji je njen area]l(jtajska, Gruzija,
Japonska (samo Hokaido). Severna meja areala so
gozdovi iglavcev, na jugu sledi area]u smreke. Južna
meja areala je Kijev v Ukrajini, Gruzija in
severovzhodna Turčija (GREGOIRE 1988).
V Belgiji. Nizozemski, Luksemburgu, Nemčiji,
Švici in Veliki Britaniji je nevaren škodljivec smreke.
GozdV 61 (2003) 5-6

Slika 5: Orjaški snu-ekov ličar (Dendroctonus micans) odrasel hrošč je dolg do 9 mm
Figure 5: Great spruce bark beetle (Dendroctonus micans)
- the adult is up to 9 mm long

Sl ika 6:

Začetek

izdelovanja materinskega rova

Figure 6: The beginning of egg chamber construction
239

Jurc . M ., Hernah F., Zupan i č , T.: Orjaški smrekov l i čar, Dendroc tonus micans v Sloveniji

2.2 Geografska razširjenost v Sloveniji
2.2 Geographical distribution in Slovenia

3

DETEKCUA IN IDENTIFIKACUA

3

DETECTION AND IDENTIFICATION

V entomoloških zbirkah Prirodoslovnega muzeja
Slovenije v Ljubljani in sicer v zgodovinskih
entomoloških zbirkah (Stussinerjeva in Staudacherjeva enomološka zbirka) in neaktivni
entomološki zbirki (Gspanova entomološka zbirka)
smo odkrili nekaj podatkov o najdiščih D. mica11S.
V Stussine1jevi entomološki zbirki (avtor Josip
Stussiner, 1850-1917, obsega med drugimi skupinami 6.500 hroščev- Coleoptcra) so trije vzorci vrste
D. micans, vendar žal brez podatkov o najdbah. V
Staudache1jevi entomološki zbirki (avtor dr. Jože
Staudacher, 1876-1945, obsega med drugimi
skupinami 40 entomloških škatel hroščev) je en
vzorec D. micans, lokacija je okolica Helmstedta
(Nemčija). V Gspanovi entomološki zbirki smo
odkrili podatke o treh najdbah D. micans: l.- št. ICP-6565, lok. Wi.il1temberg (Nemčija); 2.- IC-P 6566,
lok. Laibach -Ljubljana, 3.2.1883, na Pinus sylvestris;
3.- IC-P 6567. lok. Lancova, 25.9.1884, na Abies
pectinata (syn. za A. alba). V Osrednjo slovensko
zbirko hroščev - Coleoptera (avtor Savo Brelih,
nastajanje od 1982 do danes, obsega 63.727
primerkov v 511 entomoloških škatlah) smo
posredovali naš material iz Ormoža.
Leta 1973 so na lokaciji Podbrezje na Gorenjskem, na nadmorski višini 440 m, odkrili D.
1nicans na navadni snueki (TITOVŠEK 1983). V
Sloveniji do leta 2000 niso bile zabeležene nove
najdbe in poškodbe gostiteljev zaradi napada mjaškega smrekovega liča1ja. Zbrani podatki so podlaga
karte razširjenosti D. micans pri nas (slika 2).

3.1 Simptomi napada
3.1 Attack patterns

2.3 Gostitelji
2.3 Hosts
Hrošček se, v okviru svojega areala, razvija na
številnih domačih in vnesenih drevesnih vrstah,
predvsem na vrstah rodu Picect, večinoma na P
abies, P sitchensis in P. orienta/is, toda tudi naP.
breweriana, P. engelmannii, P glauca, P jezoensis.
P mariana, P. obovata, P. omorika in P. pungens
(GREGOIRE 1988). V severni Skandinaviji, ob
Baltiku in Sibiriji je gostitelj rdeči bor (Pinus
svlvestris), ali P. montana (GRUNE 1979, SMITH
~t. al. 1997). Sporadični napad je bil registriran na
drugih borih, nekaterih vrstah rodu Abies, Larix
decidua in Pseudotsuga menziesii (BEJER 1984,
cit. po SMITH et. al. 1997).
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Samice orjaškega smrekovega ličmja večinoma
ustreznega gostitelja in začnejo izdelovati
vhodne rove do kambialne cone gostitelja, kjer
izžirajo materinske rove. lglavci na poškodbe skmje
reagirajo sprva z izločanjem smole. Zato so najbolj
očitni znaki napada vhodne odprtine hroščev v
skorji, ki so obdane s strjeno smolo v obliki lijakcev.
Izli vi te smole so bele ali belo rožna te barve in jih
lahko vidimo na spodnjem delu debel vse do tal
(slika 3, 4).
V plimeru, ko samica že izžira materinski rov je
smola, kijo izriva, pomešana s črvino in je vijolično
rjave barve. V prvem letu napada se pojavi obilno
izcejanje smole in odstopanje skmje pod katero se
prehranjujejo larve. Drevesa lahko ostanejo živa
nekaj mesecev ali let v primeru, da je gostota rovov
majhna. Na drevesih kjer se napad ponovi drugo leto
in v naslednjih letih je skorja obložena s smolo,
temnejše barve in odstopa od lesa. V primeru. da se
napad ponavlja, se drevesa praviloma sušijo.
poiščejo

3.2 Morfologija adulta
3.2 Adultos morphology
D. micans je največji evropski podlubnik. Telo je
valjasto, enotne temno t:jave barve, sijoče, tipalke
in stopalca so rumeno 1jave. Samice so velike od
5.5 do 6.5 mm, samci pa od 7 do 9 mm (slika 5).
Kij anten je zaokroženo stožčast, ima štiri
segmente, s topim vrhom, sploščen. Prednji del
relativno kratkega pronotuma je zožen in neenakomerno punktiran, zadnji del je valovit in punktiran.
Pokrovke so široke in valjaste, z nizi plitvih punktacij.
Medprostori med linijami punktacij so prekriti z
ploskimi nabreklinicami in so naredko in neenakomerno prekrite z dolgimi dlačicami Ijaste barve
(GRUNE 1979, JELINEK 1993. PFEFFER 1995).

4

BIOLOGUA IN EKOLOGIJA

4

BIOLOGY AND ECOLOGY

4.1 Biologija
4.1 Biology
Razvojni krog orjaškega smrekovega ličarja je
atipičen v prime1javi z drugimi predstavniki družine
podlubnikov. Mladi hrošči se zadržujejo v rovih pod
GozdV 61 (2003) 5-6
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skmjo v katerih se je zgodila eklozija iz bub ter
začnejo z zrelostnim žretjem. Kopulirajo pod
skorjo, preden odrasli osebki zapustijo drevo, v
katerem so se razvili in večinoma pred popolno
zrelostjo (hitinizacijo) adultov. Samice navadno
oplodijo samci iz istega legla (incestna kopulacija).
Najpogosteje en samec oplodi 10, včasih tudi do
45 samic. Zato je v populaciji majhno število
samcev. Samice privlačijo samce preden zapustijo
mesto eklozije, zato adulti ne izločajo agregacijskih
feromonov (GREGOIRE 1983, cit. po FIELDING
1 EVANS 1997). Adulti lahko ostanejo pod skorjo
dlje časa v primeru, da so zunanji življenjski pogoji
neugodni. Disperzija mladih samic se zgodi na
različne načine. Nekateri osebki se ne pojavijo na
površini skorje, ampak izžirajo nove materinske
rove na robu starih rovnih sistemov. Druge se
pojavijo na površini debel ter ostanejo na istem
drevesu in začno izdelovati nove materinske rove.
Nekatere odletijo in kolonizirajo nova drevesa.
Izhodne odprtine izgrizejo v skorji nad rovnim
sistemom in takrat prihaja do izrivanja velike
količine črvine. Ker odrasli osebki večinoma hodijo
ali letijo na krajše razdalje je širjenje omejeno na
nekaj dreves v sestojih. NeZI·eli hrešči se lahko
zrelostno hranijo tudi v coni koreninskega vratu
zdravih smrek. Temperaturni prag letenja je med
20 in 23 °C, v Veliki Britaniji so te temperature
tudi 18 in 14 °C. Izdelava materinskih rovov in
ovipozicija se dogaja od aprila-maja do avgustanovembra, kar je odvisno od geografske lege in
nadmorske višine. Samice naseljujejo spodnje dele
živih smrek, kjer odlagajo v ploskovne rove, ki so
včasih dolgi od 30 do 60 cm in široki od 10 do 20
cm, od 100 do ISO jajčec (slika 7).
Ličinke se prehranjujejo v vzporedni liniji. Čelno
linijo prehranjevanja zapustijo samo pri defekaciji
ali levitvi. Črvino zbijejo v ozadje hodnika skupaj
z odmrlimi in bolnimi osebki. Zbiranje larv v gruče
je rezultat izločanja agregacijskih feromonov (transin cis- verbenol, verbenon in myrtenol) larv med
žrtjem (GREGOIRE et. al. 1982). Strategijo
prehranjevanja larv v gručah razlagajo z lažjim
premagovanjem obrambe gostitelja s smolenjem.
V laboratorijskih razmerah na temperaturah od 19
do 23 °C traja razvoj la.rve od 50 do 60 dni in poteka
skozi 5 levitev. V naravi lahko traja razvoj larve
več kot eno leto. V Veliki Britaniji traja razvoj larv
od 6 do 12 mesecev (FIELDING 1 EVANS 1997).
Starostne larve se premikajo nazaj v zbito črvino v
GozdV 61 (2003) 5-6
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materinskem rovu, kjer se zabubijo v posameznih
kotilnicah. Prezimuje lahko kot adult, Iarva ali, v
primeru da so bila jajčeca odložena v poznem
poletju ali jeseni, kot jajčeca. Jajčeca ostanejo
dormantna čez zimo, spomladi se razvijejo ličinke.
Če prezimijo kot la.rve se naslednje leto razvijejo v
imaga, ter večinoma od junija do avgusta zapustijo
drevo. Dolžina razvojnega cikla je odvisna od
klimatskih razmer. Tako npr. v Turčiji in Gruziji
razvoj traja od 12 do 15 mesecev, v Skandinaviji pa
od 2 do 3let (GREGOIRE 1988) . V Veliki Britaniji
traja razvoj od 10 do 18 mesecev (FIELDING 1
EVANS 1997) . Praviloma ima dveletni razvojni
cikel, včasih v izredno ugodnih vremenskih
razmerah enoletni. V primeru, da ima dveletni
razvoj, prezimi še enkrat kot imago . Zrelostno
hranjenje lahko poteka na zdravih smrekah, tudi v
primeru namnožitve naseljuje zdrave smreke, zato
je vrsta primarna. Adulti preživijo temperature do
-20 °C.

4.2 Ekologija
4.2 Ecology
Praviloma se D. micans pojavlja v predgmju in
hribovitih predelih, na solitarnih smrekah ali na
smrekah na robu sestoja. Izbira drevesa okužena s
koreninskimi glivami (Heterobasidion sp. , Armillaria sp. in dr.), tista ki jih je prizadel sneg, veter
ali suša in drevesa, ki rastejo na neustreznih
rastiščih. Naselitev na prizadeta drevesa povezujejo
s pešanjem pritiska smole v lesu. Ponavljajoče se
suše in zmrzali slabijo gostitelja ter reducirajo
naravne sovražnike podlubnika, kar lahko rezultira
v njegovih namnožitvah (FIELDING 1 EVANS
1997). Analize podnebnih razmer (temperatura in
padavine) na devetih kontrolnih postajah pri nas v
obdobju 1963-1990 ter v obdobju 2000-2003
kažejo na zvišanje povprečnih vrednosti temperatur
za 1,67 °C ter zniževanje padavin v poletnih mesecih
za 26,74 mm (JURC in sod. 2003). V zadnjih
desetletjih se torej podnebne razmere v svetu in pri
nas spreminjajo in postajajo vse bolj pomemben
optimalni dejavnih v razvoju žuželk. D. micans
pogosto napada tudi popolnoma vitalne gostitelje .
Naseljuje gostitelje srednje starosti, najpogosteje pa
napada staro drevje.
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NAČINI PREMIKANJA
IN ŠIRJENJA

5

MEANS OF MOVEMENT
AND DISPERSAL

Orjaški smrekov

Adulti D. micans večinoma hodijo ali letijo samo
na omejene razdalje. Samice večinoma kopulirajo
pod skorjo kjer so se izlegle in dosegle zrelost po
žrtju, pred izlctanjem. Tako prisotnost obeh spotov
pri zaleganju in izdelavi vhodnih rovov ni nujna,
oplojena samica lahko sama začne nov napad.
Na večje razdalje se adulti in larve navadno šitijo
s transportom neobeljenega lesa gostiteljev. To je
bil glavni način širjenja hrošča skoraj po celi Evropi
in Aziji v prejšnjem stoletju. Drugi vzrok pojava te
vrste v novih območjih je ekstenzivni vnos vrst rodu
Picea v območja, kjer ta drevesa niso avtohtona
(GREGOIRE 1988).

6

POlVIEN - ŠKODLJIVOST

6

PEST SIGNIFICANCE

6.1 Ekonomski vpliv
6.1 Economic impact
D. micans je v okviru svojega areala splošno
razširjen. vendar je gostota populacije praviloma
nizka. Zato so škode večinoma omejene, v primeru
namnožitev je vrsta sposobna povzročiti sušenje
celotnih sestojcv. Sušenje drevja je rezultat izžiranja
kambija in živega dela sko1jc, šc posebej je to
izrazito pri razvoju več generacij hroščkov na istem
deblu. Raziskave D. micans kažejo, da v centralnem
delu areala le-ta povzroča relativno majhne škode,
na obrobju areala so lahko škode velike. Tako je
prišlo do sušenja smreke na 200.000 ha v Gruziji,
severovzhodni Turčiji, centralni Franciji in Veliki
Britaniji. Ta pojav lahko povežemo tudi z dejstvom,
daje v teh območjih smreka na robu svojega areala
ali je nasajena in je verjetno pod stresom. V
Centralnem masivu v Franciji niso bila nikoli
prizadeta drevesa pod 30 letno starostjo, medtem
ko so bila drevesa stara od 55 do 85 let pogosto
prizadeta (GRANET 1 PERROT 1977 cit. po
SMITH et. al . 1997). Poročajo, da v Veliki Britaniji
D. micans pogosto napade Picea sitchensis in P
ahies ne glede na starost dreves, v Turčiji so napadi
naP omorika pogosti na drevesih, ki so starejša od
15 let in debelejša od 7 cm v prsnem premeru
(SMITH et. al. 1997). O ekstremnih škodah na
mladih drevesih Pinus sylvestris poročajo iz
242
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Estonije (VOOLMA 1978) in Sibirije (KOLOMIETS 1 BOGDANOVA 1976). V gradacijah D.
micans napada predvsem popolnoma zdravo drevje .
Drevje poškodovano zaradi del v gozdu, zmrzali,
snega, vetra, strel, divjadi so tudi pogosto napadena.
D. micans večkrat opazimo na dobrih rastiščih,
večinoma se gradacije pojavijo na rastiščih z revno
mineralno sestavo in neustrezno vodno kapaciteto
(SMITH in sod. 1997).

6.2 Kontrola
6.2 Control
Za zatiranje D. micans se izvajajo sanitarne sečnje
(Francija, Velika Bdtanija). Uporabljane so bile tudi
kemične metode zatiranja: kot preventivna zaščita
debel s kemičnimi sredstvi ali kot škroplenje
napadenih sestojev z gama-HCH (RUDNEV 1
KHRMATSOV 1963, BEJER-PETERSEN 1967).
Biološki način kontrole D. micans z uporabo
njegovega specifičnega predat01ja Rhizophagus
grandis so začeli izvajati leta 1963 v Gruziji. Na
tisoče osebkov R. grandis so vzgojili in izpustili v
naravo (TVARADZE 1984). Biološko zatiranje je
bilo učinkovito le, če je bila populacija podlubnika
predhodno reducirana s kemičnimi sredstvi. Leta
1983 so tudi strokovnjaki iz Forcstry Commision v
Veliki Britaniji uporabili za kontrolo populacije D.
mJcans njegovo predatorsko vrsto - R. grandis. R.
grandis so vnesli na rob napadenega območja in
dosegli dobre rezultate (KING 1 EVANS 1984,
FIELDING 1 EVANS 1997). Na podoben način so
zatirali D. micans, ki se namnožil v centralni
Franciji (GREGOIRE et. al. 1982).

7 FITOSANITARNI UKREPI
7 PHYTOSANITARY MEASURES
01jaški smrekov ličar naseljuje žive dele skorje in
lesa tik pod skmjo. Zato je beljenje debel gostiteljev
zanesljiv način preprečevanja njegove naselitve v
gostitelje. Pozorni moramo biti na natančnost
bcljenja, saj tudi majhni kosi skmje na deblih
zadostujejo za preživetje in razmnoževanje
orjaškega smrekovega liča1ja . Izkušnje v Veliki
Britaniji kažejo, da je disperzija osebkov D. micans
v okviru areala večinoma majhna (razen v žariščih)
in da S - 1O % napadenost sestoj cv gostitelja
predstavlja mejo škodljivosti (FIELDING /EVANS
1997).
GozdV 61 {2003) 5-6
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Orjaški smrekov ličar je vrsta Palearktika in je
značilna za severno in centralno Evropo, Azijo. otok
Sahalin in severno Japonsko. V Sloveniji se pojavlja
na južnem robu areala .
Z upoštevanjem podatkov o razširjenosti D.
tnica11s, ki jih najdemo v entornoloških zbirkah
Prirodoslovnega muzeja Slovenije, literaturi ter naše
najdbe smo izdelali karto razši1jenosti te vrste pri
nas. D. micans je zastopan s posameznimi osebki
v centralnem in sevro-zahodnem delu Slovenije.
Leta 2000 je bil D. micans ugotovljen v bližini
Ormoža, kjer se je njegova slaba nam nož itev pričela
že v lem 2000. V sestoju pri Ormožu je napadel od
45 do 50 Jet star smrekov nasad na plitvih in sušnih
aluvialnih tleh, kjer je pomanjkanje vlage ob sušnih
vremenskih razmerah izrazito.
Z ozirom na izkušnje v tuji ni , kjer ta vrsta napada
tudi neoslabljene smreke (še posebej na robu area la
ter na neustreznih rastiščih) in lahko povzroči
močne poškodbe smrekovih sestojev, je potrebno
pozorno spremljati razvoj njegove populacije.
Kontrola D. micons temelji na klasičnih metodah
integralnega varstva gozdov, saj je zaradi specifične
bionomije vrste ni možna izdelava in uporaba
sintetiziranih feromonskih pripravkov za nadziranje
gostote populacije in zatiranje vrste.
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Dendroctonus micans v Sloveniji

D. micans appeared in the pole-stand of the Norway
sp
· a monoculture. The
. 1·uce ( age d 45 to 50 years ) , lil
plamation of Norway spruce was established on an
area of approx. 50 ha, on a water catchment area.
The plantation is situated on shallow and dry
alluvial soil, where insufficient humidity becomes
a significant problem during drought. In the year
2000, approx . 50 m' of spruce trunks were felled
clue to the drying of trees caused by the great spruce
bark beetle. In 2001 , 100 to 180m-~ of wood were
cut down on an area of 15 ha of spruce monocullure,
as a result of damage causcd by various species of
bark beetles (lps typogmphus (Linnaeus, 1758),
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761) and
Dendrocronus micans). In the year 2001 D. micans
al one ca used the drying and necessitated the cuttin(T
.
'\
o
ot 70 m · of Nm·way spruce.
We examinecl the entomological collections of
the Slovenian Museum of Natural History in
qubljana. In Stussiner's entornological collection
(au thor: Josip Stussiner, 1850-1917, the collection
includes among other groups 6.500 beetles Coleoptera) there are three samples of the species
D. micans , unfortunately without data on the
findings . In Staudachcr's entomological collection
(author: dr. Jože Staudacher, 1876-1945), which
among other groups comprises 40 entomological
boxes of beetles, there is one sample of D. micans,
the location of the finding is the vicinity of
Helmstedt (Germany). In Gspan's entomological
collection there are three sam ples of D. micans with
the necessary data: the locations are Wi.irttembera
(Germany); Ljubljana (Slovenia), 3.2 .1883, o~
Pinus sylvesrris; and Lancova (Prekmurje, Slovenia), 25.9 .1884, on Abies pectinara. A distribution
map for D. micans in Slovenia was established on
the basis of the data in the collcctions, written
sourccs and our own finding .

10 SUMMARY
The article reviews the fundamenta) data and
knowledge on the great sprucc bark beetle
(Dendrocronus micans): its worldwide distribution .
hosts, biological and ecological characteristics:
detection and detennination, economic impact and
the accepted phytosanitary measures are presen ted .
The second occurrence of the D. rnicans in
Slovenia is described (Forest management region
Maribor, Forest management unit Ormož, location:
Sveti Tomaž) and an analysis of the clamage is gi ven .
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Strokovna razprava
GDK: 907: (497.12 Žička kartuzija)

Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici
Žičke kartuzije
Cultura/lzeritage in the forest and forest landscape in the surroundings of the
carthusian monastery Ziče
Boštjan HREN 1
Janez PIRNAT2
Izvleček:

HREN, B. PIRNAT, J.: Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici Žičke kartuzije. Gozdarski vestnik, 61/2003 ,
št. 5-6 . V slovenščini, z izvlečkom v angleščini , cit. lit. 23 . Prevod izvlečka v angleščino: avtorji. Lektura angleškega besedila:
Jana Oštir.
V oalogi smo ovrednotili in določili funkcije gozdov okoli objektov kulturne dediščine v gozdu in gozdni krajini v dolini Sv.
Janeza, v okolici Žičke kartuzije. Na osnovi določitve funkcij gozda smo opredehli način gospodarjenja obravnavanih gozdov.
Obravnavano območje, s skupno površino 97,32 ha, smo razdelili na dva dela. Na del »aktivnih« socialnih funkcij gozda (ki
so v aktiviranem stanju) z velikostjo 38,40 ha, kar znaša 39 % obravnavane gozdne površine in na del >>potencialnih« funkcij
(neaktivne funkcije) z velikostjo 58,92 ha, kar je 61 o/o obravnavane površine. Za del gozda s potencialnimi funkcijami, kjer
ležijo pristave (nekdaj hiše z gospodarskimi poslopji in zemljiščem) smo pripravili predlog Odloka o razglasitvi gozda s
posebnim namenom v Občini Slovenske Konjice za območje doline Sv. Janeza (v okolici Žičke kartuzije) v krajevni skupnosti
Špitalič. Površina gozda s posebnim namenom znaša 12,23 ha. V nalogi je predstavljena možna sprehajalna učna pot s
predvideno infrastrukturo in okvirno finančno kalkulacijo
Ključne besede: funkcije gozdov, gozd s posebnim namenom, kulturna dediščina, Žička kartuzija

Abstract:
HREN, B. PIRNAT, J.: Cultural heritage in the forest and forest landscape in the surroundings of the carthusian monastery
Žiče. Gozdarski vestnik, Vol. 6112003, No. 5-6. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 23. Abstract translated into
English by the authors. English language editing by Jana Oštir.
The aim of the research was to determine and evaluate the roles of the forest surrounding the buildings and structures
pertaining to the cultural heritage in the forest and forest landscape of the Sv. Janez Valley, in the surroundings of the
cartbusian monastery Žiče. A forest management approach in those forests has been defined on the basis of the role of the
forest. The observed area with a surface of 97,32 ha is divided into two parts: an area where the social roles of the forest are
activated and which comprises a surface of 38,40 ha (39% of the total area); and a second area where the forest rol es have not
been activated (remain ina "potential" state) and which covers 58,92 ha of the surface (61 %) . We have prepared a eroposal
for a Decree to declare a forest with special purpose in tbe Sv. Janez Valley, situated in the cadastral community of Spitalič,
in the municipality of Slovenske Konjice. The sur face of forest with special purpose covers 12,23 ha. A prospective educational
trail with its envisaged infrastructure and a framework financial calculation are also presented in the study.
Key words: role of forest, forest with special purpose, cullural heritage, carthusian monastery Žiče

1

UVOD

1.1 Cilji naloge
S 56 % gozdnatostjo Slovenije je gozdarstvo eden
glavnih in zelo pomembnih dejavnikov pri
prostorskem planiranju mnogonamenske rabe
prostora.
Ob vznožju južnega dela Konjiške gore v občini
Slovenske Konjice so izjemni primeri kulturne
dediščine v gozdu in gozdni krajini. Tam leži dolina
Sv. Jane za, kjer najdemo v objemu gozdov kartuzij o
Žiče - vrhunski primer umetnostno-zgodovinske
dediščine v Sloveniji. Poleg samostana najdemo v
GozdV 61 (2003) 5-6

njegovi bližini ostanke pristav, mline , Gastuž
(najstarejša gostilna na Slovenskem).
Strategija občine Slovenske Konjice se je
usmerila v razvoj, ohranjanje in obnovo naravnih
in kulturno-zgodovinskih področij v občini (ostanek
nižinskega hrastavega gozda Preži gal, obnova Žičke
kartuzije in Starega gradu, izgradnja gozdne učne
poti ... ). Potrebno je omeniti dolino Sv. Janeza z

1

2

B. H, inž. gozd., ZGS, OE Celje, 3000, Celje, S[
J. P., doc . dr., univ. dipl. inž. gozd . BF, Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire , Večna pot 83,
1000, Ljubljana, SI
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Žička kartuzija

okolico, kjer se je v zadnjih letih opravilo kar nekaj
konkretnih nalog. predvsem na področju ohranitve
in oživitve kulturne dediščine in razvoju turizma
(oživitev Žičke kartuzije, Slovenske Konjice-mesto
cvetja, kandidatura doline Sv. Janeza za evropsko
vas leta ... ). Občina Slovenske Konjice ter nekatera
podjetja v občini so globoko zainteresirana za
oživitev tega dela občine s turizmom, rekreacijo
ter predstavitvijo kulturne in naravne dediščine na
tem prostoru in širše, kar kažejo v samem
obnavljanju in oživljanju kartuzije in njene okolice.
Z nalogo skušamo tudi gozda1ji prispevati svoj
delež k večji atraktivnosti, zanimivosti in razvoju
v tej gozdni krajini.
Namen raziskave je v prvi vrsti določitev in
ovrednotenje funkcij gozdov okoli objektov
kulturne dediščine v obravnavanem območju v
okolici kartuzije Žiče. S podrobnim kartiranjem ,
določitvijo in ovrednotenjem funkcij gozda bomo
gozdovom, kjer so objekti, ki spadajo v slovensko
in evropsko zakladnico kulturne dediščine,
prilagodili način go spodarjenja. Z ureditvijo
gozdnih sprehajalnih poti pa izboljšali turistično
in rekreativno ponudbo v tem delu doline. Na
osnovi tega ovrednotenja bomo pripravili predlog
248

odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenont
v dolini Sv. Janeza oziroma okoli določenih
objektov kulturne dediščine.

2

ZGODOVINSKI OKVIR

2.1 Zgodovina Žičke kartuzije
Začetki kartuzijanskega reda segajo v tisto obdobje
zgodovine. ki ga je zaznamoval razkol med
nemškim cesarstvom in posvetno močjo papeštva
(ZADNIKAR 1972) . V zbeganem času so se v
meniških krogih pojavile ideje, da bi se popolnoma
umaknili v samoto in kontemplacijo. Tako je v
enajstem stoletju nastal v gorovju nad Grenoblom
v Franciji red kartuzijanov, imenovan po skalnatih
pečinah (francosko >~ chartreuse<<). V 12. stoletju se
je začel razmah tega meniškega reda, sprva Je po
Franciji in Italiji, z Žičko kartuzija pa so prvič
posegli daleč na vzhod.
V dolini Sv. Janeza pod Konjiško goro je bila na
tleh tedanje konjiške gospoščine med leti 1155 in
1165 ustanovljena Žička kartuzija, kot 19. ustanova
tega reda in prva v srednji Evropi ter v vseh nemških
in slovanskih deželah (ZADNIKAR 1972). V
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zgornjem samostanu je živel o 12 menihov, ki so
bili za takratne razmere zelo izobraženi in jih je
vodil prior. V spodnjem samostanu bratov laikov,
ta je bil v Špitaliču, je delo vodil prokuratoroskrbnik. V spodnjem samostanu je prokurator
vodil celo gospodarstvo jn nadziral brate laike. Bili
so mlinarji, kovači, krojači, mizarji, kolarji,
stekla1ji. Redili so živino, obdelovali zemljo ...
(ZELKO 1984). Menihi so poleg molitev in
duhovnega živ ljenja posvečali svoj čas še prepisovanju verskih tekstov. Zgodovinski podatki
prikazujejo kartuzijane tudi kot vnete pospeševalce
zdravstvene službe. Posamezni redovniki so se
ukva1jali z zdravilstvom. Na začetku so zdravstveno
službo opravljali redovniki sami.
V nemirnih časih pa je začel zaradi turških
napadov in reformacije samostan propadati . Od
sredine pa do konca 16. stoletja pa je prenehalo
redno kartuzijansko življenje, bolj zaradi slabe
organizacije (ZELKO 1984). Leta 1595 so pod
vodstvom primja Viana Gravelija obnovili red in
uredili samostansko gospodarstvo. Za časa
vladavine Jožefa Il. so leta 1782 samostan razpustili
(ZELKO 1984).

2.2 Gospodarstvo samostana
Otokar III. je že v ob ustanovitvi Žič ke kartuzije
začrtal obseg njene posesti in nekaj svoboščin, s
katerimi jo je obdaroval. Na ožje samostansko
ozemlje, ki je mejil o med tesno dolino Žičnice do
vrha obmejnih hribov, na vzhodu pa na sotesko ni
smel stopiti noben lovec ali ribič, zlasti pa nobena
ženska (MLINARIČ 1991). Zaradi narave kartuzijanskega redu, so morali samostani praviloma
stati v odmaknjenih predelih. Zgodovinski viri
navajajo (ZADNIKAR 1972), da je ležal >>samostan Seitz tri milje od Celja v hribih proti Konjicam
v divjini.«
Posestva in gozdovi okoli Žičke kartuzije so bili
namenjeni kartuzijanom in njihovim potrebam.
Kmečki posestniki pa so uživali služnostne pravice.
Kartuzijani so jim dovolili, da smejo v bližnjih
samostanskih gozdovih sekati drva za kmjavo, pasti
živino in grabiti listje za steljo (ZELKO 1984/
MLINARIČ 1991).
Posebnost je samostanska steklarna iz leta 1543,
ki je najstarejša glažuta na slovenskem Štajerskem.
Imela je svoj mlin za mletje kremena. V Gospodarski in družbeni zgodovini Slovencev (1970)
GozdV 61 (2003) 5-6

beremo, da se med dohodki samostana v Žičah leta
1543 omenja 82 voz soli, to je pepelikc, ki so jo
pridobivali zlasti iz bukovega drevja in jo uporabljali pri izdelavi stekla.
Gozdovi v predelu Konjiške gore so skozi
stoletja Žičke kartuzije menjavali lastnike. Začelki
prvega načrtnega gospodatjenja z gozdovi Konjiške
gore segajo v konec 17. stoletja. Takrat so celotni
predel razdelili na večje, z oceno izmerjene
površine, katere so poimenovali po bližnjih vrhovih
ali vaseh (MLINARIČ 1991) .

2.3 Pregled rabe in funkcij gozda skozi
čas na območju Žičke kartuzije
Samostan je stal in deloval v objemu gozdov, les
so uporabljali tudi kot gradbeni materiaL Konjiško
goro so takrat poraščale jelka, s1m·eka in bukev s
primesjo bora. breze, jelše in grmovja. Iz inventure,
ki je bila opravljena leta 1812 (ZELKO 1984), je
razvidno, da so kartuzijani imeli v upravljanju
nmoge gozdne dele v bližnji okolici. Skupno so ti
gozdovi obsegali 2.365 oralov in 252 scžnjev, kar
znaša približno 1.361 ha.
V drugi polovici 19. stoletja se pojavijo vse večje
potrebe po lesu. Leta 1892 je bil za izkoriščani deJ
Konjiške gore izdelan prvi ureditveni načrt, s
katerim so opisali in uredili 314 ha gozdov. Pred 2.
svetovno vojno se na Konjiški gori in v njeni okolici
močno razmahne glažutarstvo. Velikopovršinsko
pristopajo k sečnji bukve, izkrčene površine gozda
so prepuščali naravnemu razvoju brez vseh
ukrepanj. Načrt iz leta 1926 je vseboval le »popis
gozdnih sestojin« (SLAPNIK 2002).
Prvi ureditveni načrt za gospodarsko enoto
Slovenske Konjice je bil izdelan leta 1955. Območje
prekrito z gozdom je znašalo 847 ha, 3 ha pa je
bilo poljedelskih površin. Prevladujejo proizvodne
funkcije gozda, z iztopajočo lesnoproizvodno
funkcijo gozda. Med t . i. postranske gozdne
proizvode uvrščajo lov in nabiralništvo (borovnice,
maline, zdravilna zelišča). Do prehoda teh gozdov
pod državno upravo so v teh gozdovih steljarili,
poleg tega so opustili še nabiranje smole in lubja,
oglarjenje ter izdelavo etetičnih olj (I. ureditveni
načrt za gozdnogospodarsko enoto Slovenske
Konjice v obdobju L955-1974) .
Leta 1965 je nastal I. obnovitveni načrt za
državne gozdove. Še naprej je v ospredju lesnoproizvodna funkcija gozda . Omeniti velja še
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lovnogospodarsko funkcijo gozda, gozdno pašo ter
nabiralništvo (I. obnovitveni načrt za državne
gozdove za gozdnogospodarsko enoto Slovenske
Konjice v obdobju 1965-1974).
V IL obnovitvenem načrtu gozdnogospodarske
enote Slovenske Korijice ( 1976-1985) za ureditveno
obdobje od 1974 do 1985 so ves družbeni sektor
razdelili po namenu v gospodarske gozdove s
površino 1.996,12 ha ali 94,6 o/o in varovalne
gozdove s lll ,27 ha ali 5, 3 o/o. Ostale površine
znašajo 2,23 ha oziroma <1 %.
Gozdovi so uvrščeni v naslednje kategorije. V
l. kategorijo so zajete gozdne površine, ki jim je
poudarjen namen proizvodnje lesne mase. Vsi
gozdovi in zemljišča, ki imajo močno poudmjeno
varovalno funkcijo ali pa bodo služila raziskovalnim
in znanstvenim namenom za povečanje določenega
naravnega fenomena so uvrščeni v 2. kategorijo. V
tem načrtu že omenjajo »mnogokatere« funkcije
gozda, ki so po takratnih kriterijih zajete v tri
sklope:
• sklop varovalnih funkcij gozda,
• sklop socialnih funkcij,
• sklop gospodarskih (lesnih) funkcij.
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Konec 80-ih let so izdelali po načelu mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice prvi celoviti
gozdnogospodarski načrt za to enoto (1985-1994 ).
V prikazu pomembnosti funkcij gozda je izpostavljena lesnoproizvodna funkcija gozda ter
varovalna funkcija gozda z vlogo varovanja pred
rečno erozijo. V katastrski občini (k.o.) Slemene je
kot finančni vir dohodka precejšnjega pomena v
zasebnem sektorju gozd. Pomembna raba gozdnega
prostora je še vedno lov na Konjiški gori. Vse bolj
pomembni postajata rekreativna in poučno
raziskovalna funkcija gozda, ki vključuje kulturni
spomenik z Žičko kartuzijo.

3

MEJA OBRAVNAVANEGA
OBMOČJA IN OPIS
OBSTOJEČEGA STANJA

Gozd obravnavanega območja je zajet v gozdnogospodarskem načrtu Slovenske Konjice z dobo
trajanja od 1995 do 2004. Obsega oddelke 122,
337 a, 337 b, 336 a, 335 in 119 a.
V nalogi smo se omejili na ožjo okolico kartuzije
s skupno površino 97,32 ha (karta).
GozdV 61 (2003) 5-6
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Obravnavali smo sedem kompleksov kulturne
ki se nahajajo v obravnavanem območju.
Gre za zapuščene zgradbe in objekte ob robu in
znotraj gozda. Večinska kultura v obravnavanem
območju je gozd.
dediščine,

Ti objekti so:
• Lorgerjev mlin: Je v neposredni bližini
kartuzije . Objekt je opuščena zgradba ob potoku
Soješka voda ob cesti proti Črešnjicam. Nahaja se
na parcelni številki 990/2 v k.o. Slemene na
nadmorski višini 410 mv gozdnogospodarski enoti
Slovenske Konjice v oddelku 122.
• Kartuzija: Zgornji samostan z obzidjem
obdajata potoka Kumenska voda in Soješka voda
ob regionalni cesti R 345 Žiče-Dole. Nahaja se na
parcelni številki 440/l in 439/2 v k.o. Slemene na
nadmorski višini 410 mv gozdnogospodarski enoti
Slovenske Konjice v oddelku 337 a.
• Gastuž: Stoji ob sotočju Žičnice in regionalni
cesti R 345 Žiče-Dole . Objekt je gostinski Jokal z
informacijskim centrom in prodajalno spominkov.
Nahaja se na parcel ni številki 993/1 v k.o. Slemene
na nadmorski višini 404 m v gozdnogospodarski
enoti Slovenske Konjice v oddelku 337 a.
• Razvaline mlina nasproti Gastuža: Nahaja se
na parcclni številki 172 v k.o . Slemene na
nadmorski višini 404 m v gozdnogospodarski enoti
Slovenske Konjice v oddelku 119 a.
• Razvaline dveh pristav nad samostanom:
Objekt ni evidentiran v U.N. Razvaline so skrite v
gozdu, spodnjaje v smeri 270° in razdalji 75 mod
propusta na gozdni cesti, zgornja pa je v smeri 10°
in razdalji 55 m od spodnje pristave. Zgornja se
nahaja na parcelni številki 497/1. spodnja pa na
parcelni številki 494/1 v k.o. Slemene na nadmorski
višini 600 m (spodnja) in 607 m (zgornja) v
gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice v
oddelku 336 (spodnja) in 607 m (zgornja) v
gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice v
oddelku 336 a.
• Temelji objekta ob gozdni cesti: Objekt je
označen na TTN 1:5 .000 Slov. Bistrica 44 in je
oddaljen približno 100 m od propusla na gozdni
cesti. Nahaja se na parcelni številki 492/4 v k.o .
Slemene na nadmorski višini 575 m v gozdnogospodarski enoti Slovenske Konjice v
oddelku 335.
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4

METODE DELA

Pri delu smo obravnavali ostanke kulturne dediščine
v gozdu in gozdni lu"ajini v dolini Sv. Janeza in v
okolici kartuzije Žiče . Pri zbiranju podatkov za
obdelavo smo uporabili različne načine in metode
dela:
• zbiranje gradiva,
• ogled terena in določitev prostorskega okvira
območja za obravnavo s pomočjo TIN,
• inventarizacija in fotografiranje objektov,
• opis gozdov pri objektih po šifrantu za opis
sestoj ev,
• podrobno kartiranje funkcij gozdov v obravnavanem območju v merilu l :5.000,
• določitev površine gozdov s posebnim
namenom ,
• digitalizacija površin funkcij gozdov in gozdov
s posebnim namenorn (Mapinfo 6.5).
Določitev in ovrednotenje funkcij gozdov določa
9 . in lO. člen pravilnika o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih, izdan v Ur. l. R.
Slovenije, št. 5/23 .1.1998. Za nas je bila posebej
zanimiva kategorija gozdov s posebnim namenom.

5

REZULTATI

Podrobno kartiranje je potekalo v mesecu juniju
2002 po sistemu izločevanja vplivov funkcij gozda
v obravnavanem območju in njegovi okolici.
Funkcije gozdov, ki so zastopane v obravnavanem
območju so;
• funkcija varovanja kulturne dediščine,
• turistična funkcija,
• rekreativna funkcija,
• poučna funkcija,
• hidrološka funkcija ,
• zaščitna funkcija,
• estetska funkcija.
Objekti kulturne dediščine se v našem obra,.:navanem območju nahajajo v treh različnih gospodarskih razredih ter v šestih različnih oddelkih
zasebnega in državnega sekt01ja.
V obravnavanem območju smo skupno površino
97,32 ha razdelili na dva dela. Na del »aktivnih«
funkcij gozda, s površino 38,40 ha, in na del
» potencialnih« funkcij , s površino 58,92 ha .
Aktivna površina (39 % ) ima funkcije gozda, ki so
v aktiviranem stanju. Te funkcije gozda izpolnjujejo
svojo vlogo na obravnavani površini. Funkcije, ki
so v neaktiviranem stanju , pa spadajo med
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Pregledni ca 1: Površina aktivnih in potencialnih funkcij gozda glede na stoprijo pouda1jenosti
Table 1: Area of actil'ated and "potential" forest functions by level of importance
Funkcija gozda glede na stopnjo
poudatjenosti (l. , 2.)
Forest fimction by level oj
importance ( 1.,2.)
Rekreacijska f. l. stopnje
Recreational f ]" level
Rekreacijska f. 2. stopnje
Recreationalf 2"d level
TUristična f. l. stopnje
Tourist j. ]'' /~vel
Turistična f. 2. stopnje
Tourist f 2''d level
F. varav. kultur. ded. l. stopnje
Natural&Cultural heritage /~' level
Hidrološka f. l. stopnje
Hydrologicalf I" level
Poučna f. l. stopnje
Educational f ]" le1•el
Zaščitna f. 1. stopnje
Protection of faci/ities ]51 level
Estetska f. l. stopnje
Aesthetic f 1'' level
Estetska f. 2. stopnje
Aesthetic f 2"" 1eve!

Površina funkcij gozda (ha)
Forest jimction area (ha)
Aktivne funkcije gozda
Potencialne funkcije gozda
Activared forest functions
Potential forest functions

potencialne funkcije na področju obravnavane
površine (61 %). Razlog neaktivnosti funkcij gozda
na tem območju obravnavane površine je slaba
urejenost gozdnih cest, njihova nepovezanost ter
nepoznavanje področja s strani obiskovalcev Žičkc
kartuzije. Z morebitno ureditvijo tega dela območja
(prostora) ter ustrezno predstavitvijo ponudbe
ogleda Žičke kartuzije bi se te funkcije gozda
aktivirale in postale aktivne. Za takšno delitev smo
se odločili zaradi same rabe prostora s strani
obiskovalcev.
Na delu površine ))aktivnih funkcij« so zastopane
vse prej omenjene funkcije gozda, od kate1ih imajo
največji delež estetska funkcija 2. stopnje, rekreacijska
funkcija l. stopnje jn turistična funkcija l. stopnje.
Sledijo jim hidrološka funkcija 1. stopnje, rekreacijska
funkcija 2. stopnje ter estetska funkcija l. stopnje. S
p1ibližno enako površino pa so: funkcija varovanja
kulturne dediščine l. stopnje, poučna funkcija l.
stopnje in turistična funkcija 2. stopnje. Na področju
aktivnih funkcij gozda je z najmanjšo površino
opredeljena zaščitna funkcija gozda l. stopnje. Na tem
delu obravnavane površine doline Sv. Janeza je največ
obiskovalcev, kakor tudi zahtev od gozda.
Nad kartuzij o je del obravnavane površine, kjer je
večina funkcij v pripravljenosti, to je področje
2!50
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16,70

9,92

8,38

6,10

16,70

8,98

6,90

8,94

7,13

3,30

10,40

11 ,66

7,13

3,30

3,78

o

7,55

o

22,59

7,21

potencialnih funkcij gozda. Tu predvsem mislimo na
funkcijo varovanja kulturne dediščine, poučno
funkcijo in rekreativno funkcijo. Zahteve do gozda se
tukaj ne pojavljajo tako izrazito, saj obiskovalcev
praktično ni, ker ni vzdrževanih in urejenih poti. V ta
namen smo pripravili predlog ureditve sprehajalne
poti, ki bi aktivirala omenjeni predel. Delež
»potencialnih funkcij« je na tej površini najbolj
zastopan s strani hidrološke funkcije l. stopnje in
rekreacijske funkcije l. stopnje. Sledita jima turistična
funkcija l. in 2. stopnje, estetska funkcija 2. stopnje in
rekreacijska funkcija 2. stopnje. Kot zadnji, vendar pa
zelo pomembni funkciji gozda na tem območju, sta
poučna funkcija l. stopnje in funkcija varovanja
kulturne dediščine l. stopnje, ki dajeta posebno
vrednost celotnemu obravnavanemu območju .

5.1 Ureditev sprehajalne poti
Začetek

poti je pri izteku gozdne vlake na
makadamski cesti Špitalič-Črešnjice. Pot nas vodi
približno 200 m navzgor, kjer je mogoče urediti
vedutno točko s pogledom na celoten kompleks s
kartuzija. Za ureditev te razgledne točke je potrebno
»Žrtvovati« tri drevesa, da se nam odpre pogled na
kartuzija . Tam bi lahko postavili tablo s skico
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kartuzije in s poimenovanjem posameznih objektov.
Od tam nadaljujemo z rahlim vzponom ob potoku
in približno na polovici poti se teren izravna. Tam
je rastišče čemaža (Alliwn ursinum), ki je zdravilna
rastlina. Predstavimo ga lahko z informacijsko tablo
in fotografijo ter vsebino povežemo z dejavnostjo
kartuzijanov. Približno 200 m pred koncem poti je
križišče z gozdno vlako, katero bi lahko uporabili
za krožno pot. Z ureditvijo studenca iz potoka
Kumenska voda, bi sprehajalcu lahko ponudili
oddih. Od tam naprej vodi urejena vlaka nekaj deset
metrov proti p1istavam, nakar se sled za njo zabriše.
Nadaljujemo po za.raščeni poti, ki bi jo bilo potrebno
počistiti. Konča se na cesti pod p1istavami. Ob cesti
bi bilo potrebno urediti prostor za oddih, informacijsko tablo s fotografijo rekonstrukcije objekta,
besedilom ter vrisan imi potmi. Z ureditvijo opisane
sprehajalne poti bi se pojavila večja potreba po
poučni, kulturno-dediščinski, rekreativni, estetski
in turistični vlogi gozda.
Stroški take poti so seveda veliki. V primeru
gozdne učne poti pod Konjiško goro je ocena
stroškov za ureditev 3 km poti znašala približno 11
milijonov SIT. Opravljena so bila zemeljska dela z
rovokopačem, (postavitev dveh mostov, vlake),
vpenjanje in betoniranje mostu ter dodajanje
konstrukcije, ureditev poti, varovanje, izdelava
tabel, ki so odporne na atmosferske vplive in proti
mehanskim poškodbam, ureditev počivališč ...
(ZGS OE Celje KE Slovenske Konjice 2002)
Predstavljeni so okvirni stroški (ocene) posameznih del (KOVAČIČ 2002) . Strošek izkopa z
manjšim rovokopačem na 50 cm globine in 2m
širine bi znašal približno 5 milijonov SIT na razdalji
3 km, pesek 3 milijone SIT in ut1jevanje te razdalje
bi znašal približno 450.000.00 SIT. Prevoz 1 m'
betona znaša 15.000,00 SIT. Na primer izgradnja
mos~ov bi znašala od 550.000,00 SIT do 600.000,00
SIT. Tako znaša predviden strošek ureditve take
razdalje približno 9.600.000,00 SIT. Tukaj ni vštet
odvoz materiala niti strošek izdelave tabel in druge
infrastrukture, strošek izdelave vodnika po
sprehajalno učni poti in vzdrževanje.

5.2 Priprava osnutka za zakonsko
določitev gozdov s posebnim
namenom
Gozd bo v neposredni bližini objektov potrebno
razglasiti za gozdove s posebnim namenom,
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lastnikom pa plačevati odškodnino in jih dolgoročno gledano tudi odkupiti, v kolikor se bo za
odškodnine težje dogovmjati .
Za odlok o razglasitvi gozda s posebnim
namenom je pomembno in nujno potrebno, da se
na osnovi strokovnih podlag Zavoda za gozdove
Republike Slovenije odločimo in preučimo vse
možnosti za zaščito kulturne dediščine v gozdni
krajini oz gozdnem prostoru nekega območja.
Predlog mora biti sprejet s strani občine in mora
biti potrjen s strani Občinskega sveta (HREN 2002).

5.2.1 Gospodarjenje z gozdom s posebnim
namenom
Gozd s posebnim namenom je opredeljen v 44.
členu Zakona o gozdovih (Ur. l. R. Slovenije, . št.
30/10.6.1993), obravnavata pa ga še 10. in 11. člen
tega zakona ter dopolnilo k Zakonu o gozdovih (Ur.
l. R. Slovenije, 67/02) . Za vsak gozd s posebnim
namenom je potrebno določiti način gospodarjenja,
varstveni režim in omejitve, nadomestila zaradi
omejitev pri gospodarjenju ali odkup gozdov.
Intenzivnost gozdnogospodarskih ukrepov, pa
določa v 13. členu Pravilnik o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih, (Ur. l. R. Slovenije,
št 5-242/98)
Zaradi dobrih rastišč v gozdovih s posebnim
namenom v okolici samostana in širše bi se izvajal
način gospodarjenja, ki ne izključuje lesnoproizvodne funkcije gozda, bil pa bi prilagojen
izjemno poudarjenim socialnim in ekološkim
funkcijam gozda.
Določajo ga:
• intenzivno in malopovršinsko ukrepanje;

• višja starost gozdnih sestoj ev in daljše obdobje
pomlajevanja stmih gozdov;
• uhepi varstva in gojenja, ki so lahko pogostejši
in intenzivnejši, kot v gospodarskem gozdu brez
omejitev;
• način spravila lesa in vrsta spravilnih sredstev,
ki morajo biti prilagojeni rastiščnim razmeram,
letnemu času ter intenzivnemu malopovršinskemu
gospodarjenju ;
• ukrepi za ureditev in vzdrževanje rekreacijske
infrastrukture (poti, oznake, klopi, mize, razgledališča , parkirišča, razgledišča in podobno);
• ukrepi za zaščito posameznih delov gozdov
pred škod lj ivimi vplivi prevelikega obiska;
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• ukrepi za urejanje prometa in parkiranja na
območju.

Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih
gozdnogojitvenih načrtov obravnavanega območja
razglašenih gozdov s posebnim namenom je
pristojen Zavod za gozdove Slovenije območne
enote Celje in Krajevna enota Slovenske Konjice.
Vsa dela, povezana z gospodarjenjem gozdov
(posek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela,
izgradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture),
izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec (izpolnjevati
mora predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti), ki ga lastnik gozda pooblasti.
Zaradi posebnosti gozdnega prostora v okolici
Žičke kartuzije (kulturno zgodovinski spomeniki)
predlagamo poseben varstveni režim in omejitve.
To utemeljujemo z 10. in 11. členom Zakona o
gozdovih (Ur. l. R. Slovenije, št. 30/93) in Zakonom
o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih
(Ur. l. R. Slovenije, št. 67-3231/02), kjer med
drugim piše, da ob razglasitvi območja gozdov s
posebnim namenom upoštevamo interes lokalne
skupnosti in širši interes ter, da se upošteva površina
in funkcije gozdov, ki so določene in ovrednotene
s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z
gozdovi na kartah in popisih gozdov v gozdnogospodarskem načrtu območja oziroma gozdnogospodarskem načrtu gospodarske enote kot
strokovne podlage pri prostorskih ureditvah
državnega in lokalnega pomena. V primeru tako
izjemnega spomenika kulturne dediščine kot je
Žička kartuzija. sta izražena tako lokalni kot tudi
širši interes. Z obnavljanjem samostana, ureditvijo
doline ter sodelovanjem v različnih projektih za
urejenost okolja in razpoznavnost gozdne krajine v
dolini Sv. Janeza. občina Slovenske Konjice kaže
2!52

visoko stopnjo interesa in pripravljenosti sodelovanja z različnimi institucijami, med katerimi smo
tudi gozdarji.
Predlagani režim varovanja in omejitve gozda s
posebnim namenom v obravnavanem območju bi
se izvajal na sledeči način:
• Zaradi varovanja gozdnega prostora in
varovanja objektov kulturne dediščine mora biti pri
poseku zagotovljen varnostni pas najmanj ene
sestojne višine odraslega gozda na tem območju;
• vse gradnje objektov ali druge infrastrukture
v neposredni bližini gozda in v gozdu ter vsi ukrepi,
ki bi kakorkoli ovirali prost dostop do gozda in v
njem, morajo biti locirani in izvedeni na način, da
se ohrani prost dostop do gozda. do katerega bi bil
lahko zaradi posega dostop omejen ali oviran
oziroma. da se pogoji dostopa ne poslabšajo. Enako
velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov. ki bi
jih lahko gradnja in drugi posegi preprečevali in
zmanjševali:
• v gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki
bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda
ali vznemirjalo živalski svet oziroma ogroža
funkcije gozda, ali njegov obstoj in namen (npr.
posegi preoblikovanja terena in uničenje taJnega
profila pri spravilu lesa, uničenje in poškodovanje
dreves ter podrasti ... ).
Poleg zakonsko prepovedanih dejavnosti, je na
območju gozda razglašenega s posebnim namenom.
prepovedano še naslednje:
• Odnašanje rastlinskega opada iz gozda
(steljarjenje) in drugega materiala (kamenje pristav
za gradnjo);
• nabiranje živali, plodov, gob ali rastlin, če se
s tem ogroža katerakoli rastlinska in živalska vrsta
oziroma funkcija gozda.
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Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim
namenom zaradi posebne narave jn vloge tega
gozda omeji uživanje lastnine. ima lastnik gozda
pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali
pravico do nadomesti la zaradi omeji tev pri
gospoda1jenju. Omejitev uživanja lastnine se kaže
kot prilagojen dovoljen posek, posebni pogoji za
pridobivanje lesa ter opremljanje gozdov z
rekreacijsko in poučno infrastrukturo.
Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva
odkup gozda, ga je razglasitelj (občina Slovenske
Konjice) dolžan odkupiti. V skladu s 47. členom
Zakona o gozdovih (Ur. l. R. Slovenije, št. 30/
l0.6.1993) ima občina Slovenske Konjice predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem
odlokom razglašeni za gozdove s posebnim
namenom.

5.3 Osnutek predloga odloka
o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom v občini Slovenske
Konjice za območje doline
Sv. Janeza (v okolici Žičke kartuzije)
v k. s. Špitalič
Vsak odlok v občini se sprejme na podlagi
veljavnega zakona, ki je objavljen v uradnem listu
in veljavnega statuta občine. Odlok sprejme
občinski svet na zasedanju svoje seje.
Odlok se sprejme na osnovi strokovnih podlag
Zavoda za gozdove Republike Slovenije. V odloku
je predstavljen obravnavani prostor in namen
odloka. V njem je definirana parcelna številka in
k. o. kjer se nahaja objekt.
Ker gre v našem primeru za gozd, je ta gozd
opisan v gozdnogospodarskem načrtu gospodarske
enote, ki ima določeno dobo trajanja. V gozdnogospodarskem načrtu je naveden opis sestoja in
odsek, kjer se ta sestoj nahaja. V odloku mora biti
naveden splošen opis in smernice gospodarjenja.
Zelo pomemben del odloka je definicija površine
parcele, številka parcele ter krajevna lokacija.
V odloku se določi odškodnina za zaščito gozda
lastnikom in njihovim pravnim naslednikom parcel,
ki so določene v odloku. To je v pristojnosti Občine
ali ministrstva pristojnega za izvrševanje takega
odloka. Ponavadi pa gre za kombinacijo obeh po
določeni pogodbi, ki jo podpiše lastnik parcele.
Na koncu odloka se definira čas začetka
veljavnosti odloka.
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RAZPRAVA IN PREDLOG
PRIHODNJEGA
GOSPODARJENJA

Z analizo in kartiranjem funkcij gozda smo
ugotovili, da je na obravnavanem območju, ki
zajema slabih 100 ha, kar 7 funkcij gozda. Poleg
zaščitne vloge gozda, ki spada med okoljske
funkcije, je kar 6 funkcij, ki sodijo v skupino
socialnih funkcij gozda. Velika pestrost funkcij
gozda zahteva določen trud in izkušenost, predvsem
pa strokovnost in kompleksno gozdarsko osebnost
pri gospodarjenju s takim gozdnim predelom.
Z obnovitvijo samega samostana, urejeno
okolico v njegovi neposredni bližini. odlično
turistično-gostinsko ponudbo in dobro cestno
infrastrukturo. ki že obstaja, je mogoče pričakovati
še večji obisk tega predela pod Konjiško goro.
Obravnavano območje smo razdelili na dva dela.
Na predel aktivnih funkcij gozda in zgornji del nad
kartuzija, to je potencialni del funkcij gozda. V
spodnjem delu so vse funkcije aktivirane, kar
pomeni, da je izražena potreba po njih, so ustrezne
naravne danosti in se izvajajo ustrezni gospodarski
ukrepi.
V določenem predelu območja je zaradi vodne
erozije na dostopu do območja razvalin potrebno
računati na večkratne sanacije poti, ki poteka po
gozdni vlaki za kartuzije. Tam funkcija določa tudi
način predvsem pa čas gospodatjenja z gozdom.
Zanimiv je predel, kjer ima gozd zaščitno vlogo in
varuje Lorgetjev mlin pred zemeljsko erozijo, ki
ga je ujma pred približno petdesetimi leti močno
poškodovala.
Kot je že omenjeno, je nad kartuzija del
območja, kije opredeljen kot območje potencialnih
funkcij s skupno površino 58,92 ha. Ta del bi lahko
bil po našem mnenju v prihodnosti aktualen in
gozdnemu obiskovalcu zelo atraktiven predel.
Pristave so v samem gozdnem prostoru, okoli
katerih je predviden gozd s posebnim namenom.
Površina znaša 12,23 ha. Razmisliti velja o
možnosti, da se celotno območje, obravnavano v
tej raziskavi, opredeli kot gozd s posebnim
namenom.
Dostop do pristav je nezahteven, saj vodi mimo
gozdna cesta, ki je v dobrem stanju. Na tem
območju so vse funkcije v neaktiviranem stanju in
so v fazi pripravljenosti, ko bo izražena potreba po
njih (estetska vloga gozda). Izven površine gozda s
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posebnim namenom je prav tako potrebno razmisliti
kdaj in kako gospodariti. Predlagamo sečnjo in
spravilo v zimskem času in šibko odpiranje gozda,
da ne skazimo pogleda na gozd iz doline. Potrebno
je tudi razmisliti o načinu spravila lesnih sortimentov ter gradnji in sanaciji gozdnih vlak. Največji
izziv je postopno uvajanje obnove sestaja . To
zahteva izrazito malopovršinsko obnovo z ohranjanjem starih in markantnih dreves, ki so lahko
kot kulisa pomladitvenih površin.
Z opredelitvijo dobrih 12 ha gozda s posebnim
namenom ne bomo izgubili donosnih rastišč, pač pa
bomo zmogli osvetliti identiteto, ki jo gozdovi
prispevajo v okolje ostankov Žičkega samostana, in
nenazadnje tudi turistične ponudbe v občini Slovenske
Konjice, ki je s svojo naravnanostio do narave požela
nagrade in pohvale, ne samo v slovenskem, temveč
tudi evropskem merilu (Mesto cvetja, nagrada
fundacije HENRY FORD za uspešen projekt:
Oživljanje Žičke kartuzije, itd.). V zakup pa je treba
vzeti to, da se bo s predstavitvijo in odlaitiem teh
objektov prav tako povečalo število obiskovalcev v
tem do sedaj mirnem delu doline Sv. Janeza.
V sodelovanju z gozdarsko stroko in različnimi
institucijami (arhitekti, zgodovinatji, umetnostni
zgodovinarji, krajinskimi arhitekti, urbanisti,
turističnimi delavci ... ) bi lahko z rekonstrukcijo
objektov in ureditvijo dostopov dodali velik del k
razvoju kulturnega in družbenega življenja takega dela
krajine, kot je dolina Sv. Jane za. Z vzpostavitvijo prave
prometne rmeže in infrastrukture je mogoče ta del
povezati v zelo zanimivo turistično ponudbo. Možna
je krožna povezava po makadamski cesti na relaciji
Slovenske Konjice- Konjiška gora (Trije križi) zgornje p1istave - Lorgeijev mlin - kartuzija - Špitalič
(cerkev s stoletno lipo) - Žiče- Slovenske Konjice.
Že omenjena gozdna vlaka, ki poteka po levi
strani mimo kartuzije skozi gozd, povezuje skoraj
80 % poti do obravnavanih pristav (Priloga 4).
Problem povezave med kartuzij o in pristavami je,
da je ta pot enosmerna in trenutno ne omogoča
krožne poti, saj je pobočje na desni strani travnika
nad kartuzija zaraščeno in je v razvojni stopnji
mladja. Drugi problem pa je odvodnjavanje in
saniranje gozdne vlake po sečnji in spravilu. V
konkretnem primeru je potrebno temeljito pripraviti
časovno prilagoditev sečnospravilnih del za predel
nad samo kartuzija, kjer prevladuje hidrološka
funkcija gozda, poučna funkcija in funkcija naravne
in kulturne dediščine .
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Zaradi vodne erozije na dostopu do območja
razvalin je potrebno računati na večkratne sanacije
poti, s tem pa so povezani določeni stroški. Dela,
ki so zajeta, so: poravnavanje gozdne vlake z
odrivno desko in vrez naklona gozdne vlake,
odvodnjavanje z odvodnimi jarki, čiščenje vlake
zaradi sečnih odpadkov in ureditev svetlega profila
gozdne vlake. Za izvedbo teh del sta zaželena dva
delavca z delovnimi sredstvi v obsegu motorne
žage, rovnice, lopate in traktorja z odiivno desko.
Predvidena sanacijska dela so v obsegu treh dnin.
V zasebnem sektorju znaša dnina 12.500 SIT, v
državnem pa 17.500 SIT (Odredba o spremembah
in dopolnitvah odredbe in sofinanciranja vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna R. Slovenije, 1999).
Z minimalnimi stroški lahko uredimo dostope do
objektov kulturne dediščine v okolici Žičke
kartuzije in tako pripomoremo k urejenosti v njeni
neposredni okolici ter v gozdu. Društva v občini
(turistično, društvo kmečkih žena ... ) bi lahko z
ureditvijo poti in samega vizualnega izgleda
kartuzije finančno razbremenilo tak projekt, saj bi
lahko videli v tem tudi svojo prjložnost. Vsekakor
pa mora biti zaradi same ohranitve celovitosti
izgleda doline navzoča tudi stroka.

7

POVZETEK

Gozdovi v bližini več kot 840 let stare Žičke
kartuzije obsegajo skupaj 192,65 ha in imajo poleg
drugih funkcij gozda še posebno funkcijo varovanja
kulturne dediščine ter so uvrščeni v l. stopnjo
poudrujenosti funkcij gozda (Gozdnogospodarski
načrt za GGE Slovenske Konjice v obdobju
1995-2004).
V nalogi smo se omejili na del mogočne Žičke
kartuzije, ki s svojo zgodovino v objemu gozdov v
njeni okolici skriva razvaline še neraziskane
kulturne dediščine. Gre za razvaline pristav, ki
sameva jo v osrčju gozdov doline Sv. Janeza,
nedaleč od samostana.
S podrobnim kartiranjem, določitvijo in
ovrednotenjem funkcij gozda okoli objektov
kulturne dediščine v obravnavanem območju bomo
gozdovom prilagodili način gospodarjenja ter
pripravili predlog odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom v dolini Sv. Janeza oziroma
okoli določenih objektov kulturne dediščine.
Pri zbiranju podatkov za obdelavo smo uporabili
različne načine in metode dela:
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• zbiranje gradiva,
• ogled terena in določitev prostorskega okvira
območja obravnave,
• inventarizacija in fotografiranje objektov,
• opis gozdov pri objektih,
• podrobno kartiranje funkcij gozdov v obravnavanem območju,
• določitev površine gozdov s posebnim
namenom,
• digitalizacija površin funkcij gozdov in gozdov
s posebnim namenom.
Gozd obravnavanega območja je zajet v
gozdnogospodarskem načrtu Slovenske Konjice z
dobo trajanja od 1995 do 2004 skupno površino
97,32 ha. Obravnavali smo sedem kompleksov
kulturne dediščine, ki se nahajajo v obravnavanem
območju. Gre za zapuščene zgradbe in objekte ob
robu in znotraj gozda.
Razdelili smo jo na dva dela: na del »aktivnih
funkcij gozda«, s površino 38,40 ha (39 o/o), in na
del »potencialnih funkcij gozda«, s površino 58,92
ha (61 o/o). Z analizo in podrobnim kar tiranjem
funkcij gozda v merilu 1:5.000 smo ugotovili, da
je na obravnavanem območju, ki zajema slabih tOO
ha, kar 7 funkcij gozda. Poleg zaščitne vloge gozda,
ki spada med okoljske funkcije, je kar 6 funkcij, ki
sodijo v skupino socialnih funkcij gozda.
Zaradi kulturnozgodovinske vrednosti gozdne
krajine na tem območju smo del gozda, Iger so
objekti kulturne dediščine (pristave), predvideli kot
gozd s posebnim namenom. Površina znaša 12,23
ha. Za vsak gozd s posebnim namenom je potrebno
določiti način gospodarjenja. varstveni režim,
omejitve in nadomestila zaradi omejitev pri
gospodatjenju ter odkup gozdov.
Z ureditvijo nove sprehajalne poti, bi tako ob
veliki prizadevnosti gozdmjcv izboljšali vrednostne
in krajinske podobe takih gozdov ter doprinesli k
oživitvi kulturno zgodovinske slike tega dela občine.
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Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2002
Franci FURLAN 1
Iztok WINKLER~
Izvleček:

Furlan, F. 1Winkler, I.. Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v !etu 2002. Gozdarski vestnik 61/2003. št. 5-6. V slovenščini.
Poslovanje gozdar_skih gospodarskih družb se postopoma stabilizira, čeprav kot celota gozdarstvo še ne dosega pozitivnih
rezultatov. PovečuJe se celotni prihodek od prodaje, zlasti od prodaje na tuje trge. Dobiček še vedno stagnira, realna dodana
vrednost pa se je prepolovila. Povečuje pa se število zaposlenih.
~
K1jučne

1

besede: gozdarska gospodarska družba, prihodek, stroški, uspešnost poslovanja, število zaposlenih.

UVOD

V Združenje za gozdarstvo se po standardni
klasifikaciji dejavnosti združujejo:

• A - 02 - Gozdarstvo in gozdarske storitve
• A- 01.5- Lov in lovske storitve.
Dejavnost A - 01.5 je znotraj združenja nepomembna, saj znaša njen delež v prihodku celotnega
združenja le 1,3 %. Zato se bomo v nadaljevanju
omejili le panogo A- 02.
-

2

Vir podatkov: AJPES;
obdelava: CIS GZS;
metodologija: SKEP GZS;
distribucija: INFOLINK GZS.

POSLOVANJE PANOGE
GOZDARSTVO IN GOZDARSKE
STORITVE V LETU 2002

Najprej poglejmo nekaj podatkov o poslovanju vseh
gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2002. Podatke
je posredovalo 38.051 poslovno aktivnih družb.
Skupaj so po nerevidiranih podatkih ustvarile 11 .115
mlrd . SIT p1ihodkov, kar je nominalno 10,9 %, realno
pa 3,2 % več kot v preteklem letu. Izkazanih
odhodkov je bilo 10.839 mlrd. SIT, kar je nominalno
5,8 % več, realno pa 1,6 % manj kot v prejšnjem
leru. Družbe so ustvarile 215,5 mlrd. SIT neto čistega
dobička, v povprečju pa so imele 469.166 zaposlenih.
Gozdarske gospodarske družbe so ustvmile 23,457
mlrd. SIT prihodkov, kar je nominalno 4, 4 % več.
realno pa 3,3% manj kot v lem 2001. Vseh odhodkov
so izkazale 22,931 mlrd. SIT, kar je nominalno 3,6%
več, realno pa 3,8 o/o manj kot v letu 2001.
Prihodki so rasli počasneje kot stroški. Tudi v letu
2002 se je nadaljeval trend padanja prodajnih cen
256

gozdnih lesnih sortimentov, ki se je začel že v letu
1996 in znaša 2-3 % na leto.
Letna poročila so bila sestavljena po novih
slovenskih računovodskih standardih . Zato je
primerljivost nekaterih kazalcev otežena. Najpomembnejša metodološka novost je odprava
revalorizacije, ki je nadomeščena s splošnim in
posebnim prevrednotenjem, ki ga izvedemo le, če
letna rast EUR/SIT preseže 5,5 % . V letu 2002 se to
ni zgodilo.
Iz navedenih podatkov lahko ugotovimo, da je
znašal delež prihodkov iz gozdarstva v prihodkih
gospodarstva komaj 0,21 %, skupaj s kmetijstvom,
lovom in ribištvom pa 1,4 %.
V letu 2002 je v gozdarski panogi poslovalo 73
družb, ki so skupaj zaposlovale 1.807 delavcev. To
pomeni 6,25 % povečanje glede na predhodno leto.
Povprečno število zaposlenih po delovnih urah je bilo
2.222. V 4 velikih družbah je bilo 587 zaposlenih,
ustvarili pa so 32% celotnega prihodka panoge. Šest
srednjih družb, kije zaposlovalo 713ljudije ustvarilo
35 %, medtem ko je bilo v 63 malih družbah
zaposlenih 922 ljudi, ustvarili so pa 32 % celotnega
prihodka panoge. Največji plihodek na zaposlenega
so ustvarile velike družbe, 13,179 milijonov SIT na
zaposlenega. Srednje družbe so realizirale 86,6 %,
male pa 62,4 % prihodkov velikih družb na
zaposlenega. Povprečen prihodek za vso panogo je
znašal 10,557 milijonov SIT na zaposlenega delavca.
To navaja k sklepu, da bi lahko z združevanjem v
večje družbe učinek panoge še povečali.
Poglejmo si nekaj poslovnih rezullawv, ki jih je
gozdarska panoga dosegla v letu 2002.

F. F. spec. gozd. , sekretar Združenja gozdarstva, Gospodarska zbornica Slovenije. Ljubljana
2
prof. dr. I. W. univ. dipl. inž. gozd .. Biotehniška fakulteta,
oddelek za gozdarstvo in obnovlj ive gozdne vire v Ljub\jani
!
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Preg lednica 1: Prihodki
KAZALCI
Prihodki
Kosmati donos od poslovanja
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz terjatev
Izredni prihodki

2002 (v 000 SIT)
23.457.778
22.355.838
21.728.616
18.229.659
3.498.957
706.009
209.461
496.548
290.194

lndeks2002/2001
104,4
105,5
107,0
105,4
115,9
82,6
235,7
64,8
43,3

2002 (v 000 SIT)
22.931.568
22.544.454
13.206.111
7.517.460
5.244.190
1.546.011
1.243.724
355.267
99.212
31.847

Indeks 2002/2001
103,6
106,1
106,0
107,1
105,8
103,5
99,1
68,5
82,3
8,6

Preglednica 2: Odhodki
KAZALCI
Odhodki
Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Stroški plač
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Finančni odhodki
Finančni odhodki od obresti
Izredni odhodki
Preglednica 3:

Dobiček

in izguba poslovnega leta

KAZALCI
Celotni dobiček
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBDIT)
Davek (iz dobička)
Čisti dobiček

Celotna izguba
Čista izguba

Panoga je skupaj izkazala 420,473 milijonov SIT
kar je komaj 73 % vrednosti iz leta 2001.
Če pa upoštevamo samo rezultat panoge iz poslovanja ugotovimo, da je ustvarjena izguba- 188,616
milijonov SIT, kar je 22 % več kot v prejšnjem letu.
To nakazuje, da se pogoji gospodarjenja v panogi še
naprej slabšajo.
Panoga je v preteklem letu ustvarila 8,9 milijarde
SIT dodane vrednosti, kar je 4,9 % več kot v
prehodnem letu. Še vedno pa je to pod ravnijo
inflacije, ki je v letu 2002 znašala 7,2 %. Realno je
torej dodana vrednost padla vsaj za razliko.
Primerjava med gozdarsko dejavnostjo in
celotnim gospodarstvom kaže--na relativno velika
odstopanja pri posameznih kazalcih. Gozdarstvo je
dobička,
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2002 (v 000 SIT)
695.805
795.017
2.038.741
91.250
604.555
275.332
275.332

Indeks 2002/2001
100,0
97,2
98,3
135,1
96,0
239,2
236,6

poslovalo sicer manj ugodno kot leto poprej, vendar
še vedno ugodneje kot slovensko gospodarstvo in ni
neto zadolženo. Lani je bila v gozdarstvu pomembno
boljša donosnost sredstev in kapitala, ki se je
praktično poravnala s celotnim gospodarstvom.
Kazalnik prihodka na zaposlenega pa zelo jasno
nakazuje, da je gozdarstvo delov no in ten zi v na
panoga. Tudi stroški dela na zaposlenega so bili v
gozdarstvu nižji kot v gospodarstvu. Bistveno se je
spremenilo tudi razmerje v dodani vrednosti, ki se
je v gozdarstvu na zaposlenega znižala, čeprav je bil
skupen nominalen porast 4,9 %. V celotnem
gospodarstvu je znašal ta porast celo 14 %. Delež
amortizacije je bil skoraj poravnan z ostalim
gospodarstvom. To glede na delovno intenzivnost
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Furlan , F. , Winkler, l. : Poslovanje gozdarskiil gospodarskih družb v letu 2_0_0_2_ __ _ _ __

Preglednica 4: Sredstva panoge (aktiva bilance stanja)

KAZALCI
Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gib.ljiva sredstva
Zaloge

2002 (v 000 SIT)
22.302.852
13 .647.513
92.752
10.993.728
2.561.033
8.625.762
1.272.553

Indeks 2002/2001
100,9
103,8
122,8
100,5
119,9
96,9
92,8

2002 (v 000 SIT)
22.302.852
16.742.842
880.340
4.205.378

Indeks 2002/2001
100,9
101,5
137,1
91,8

Preglednica 5: Viri sredstev (pasiva bilance stanja)

KAZALCI
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti

Preglednica 6: Primerjava nekaterih ekonomskih kazalnikov med gozdarstvom in celotnim gospodarstvom
KAZALCI
Finančna

neodvisnost (kapital/sredstva)
sredstva 1 kratkoroč. obveznosti)
Razmerje kratkoročnih poslovnih tetjatev in obveznosti (kratkor. poslovne
teJjatve 1 kratkor. posl. obveznosti)
Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. finančne naložbe 1 sredstva)
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva)
Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva)
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obveznosti 1 obveznosti
do virov sred.)
Delež neto dolga(neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev)
Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki)
Dobičkovnost prodaje(dobiček iz poslovanja 1 čisti prihodki iz prodaje)
Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček 1 kapital) - ROE
Dobičkonosnost sredstev (neto dobiček 1 sredstva) - ROA
Prihodki na zaposlenega- v tisočih (prihodki 1povp. št. zap.)
Stroški dela na zaposlenega - v tisočih (str. dela 1 povpr. število zaposlenih)
Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški plač 1 povpr. število zaposlenih)
Čisti dobiček na zaposlenega- v tisočih (čisti dobiček 1 povpr. število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega - v tisočih (čista izguba 1 povpr. število zaposlenih)
DV na zaposlenega- v tisočih (dodana vred. 1 povp. število zaposlenih)
Osn. in neopredmetena sredstva na zap. - v tisočih (osn. ln neopr.
sredstva 1 povp. št. zap.)
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. iz prodaje na tuj. trgih /prihodki)
Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih (amort. in dobiček
zmanjšan za izg. 1 prihodki)
Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki)
Delež stmškov dela (stroški dela/odhodki)
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prib. iz prodaje na tuj. trgih /prihodki)
Kratkoročni koeficient(kratkoročna

panoge gozdarstva nekoliko preseneča. Sicer pa so
ostali stroški dela v istem razmerju kot leto poprej in
258

Vrednost kazalca
Gozdarstvo
Gospodarstvo
0,463
0,751
1,156
1,991
3,003
0,160
0,493
0,057

1,452
0,234
0,461
0,083

0,228
-0,217
1,023
0,015
0,020
0,015
10.555,441
3.382,678
2.359,760
272,035
123,893
3.993.473

0,506
0,068
1,023
0,048
0,035
0,016
23.628 ,363
3.506,873
2.510,179
951.142
49[,820
5.587,851

4.988,652
0,149

13.497,565
0,261

0,067
0,054
0,328
0,131

0,068
0,050
0,152
0,119

so bili v skladu z delovno intenzivnostjo v panogi
gozdarstva višji.
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TRENDIPOSLOVANJA

Trende poslovanja prikazujemo za obdobje 19982002. Realne trende smo izračunali tako. da smo
upoštevali stopnjo inflacije v posameznem letu iz
preglednice 7. Nato smo vse kazalce po letih
preračunali na vrednost v letu 2002.
Po štirih letih upadanja je število zaposlenih spet
začelo naraščati. V primetjavi s prejšnjim letom se
je povečalo kar za 6,6 %. Povečalo se je tudi število
aktivnih družb, saj je bilo v letu 2002 najvišje v
zadnjih petih letih. Še vedno pa od 114 subjektov,
registriranih v Gozdarskem združenju pri Gospodarski zbornici Slovenije kar 41 oz 36 %ni aktivnih.
V glavnem gre za samostojne podjetnike z
največkrat enim, redko dvema zaposlenima.
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu po letu
1999 hitro naraščajo. Poleg tega se povečtlje delež

teh prihodkov v skupnem prihodku od prodaje lesa.
Tako je v letu 1998 in 1999 delež čistih prihodkov
od prodaje na tujem trgu v čistem prihodku od
prodaje lesa znašal 8 %, se povečal na 12 % v letu
2000 in celo 16 % v letu 2001 in 2002. Kljub
razmeroma nizki realizaciji sečenj se delež izvoza
povečuje. Vzrokov je več. Na eni strani se manjšajo
domače lesno predelovalne zmogljivosti, na drugi
strani pa se gozdarske gospodarske družbe same
ukvarjajo s primarno predelavo lesa in proizvodnjo
plošč, kar povečuje vrednost izvoza in s tem njen
delež izvoza v celotnem prihodku .
V letu 2002 so bili realizirani najnižji izredni
prihodki v zadnjih petih letih. Prodaja različnih
sredstev. zlasti nepremičnin, ki niso v poslovnih
funkcijah, je v glavnem končana in v družbah vse
manj vplivala na tekoče likvidnostne stanje.

Pregl ed ni ca 7: Inflacija in revalorizacijski indeksi v obdobju 1998 do 2002
KAZALCI

1998
7,5
107,5
134,8

1999
7,6
L07,6
125.4

1998
1.959

1999
1.782

60

59

1998
91
89
89

1999
86
85
88
95
45
43

Inflacija
Letna revalorizacija poslovnih dogodkov (indeks)
Indeks za preračun poslovnih dogodkov na leto 2002

Leto
2000

8,9
108,9
116,5

2001

7,0
107,0
107,0

2002
7,2
LOO,O

100,0

Preg ledni ca 8: Zaposleni in število družb v obdobju 1998 do 2002
KAZALCI
Število zaposlenih
Število družb

Leto

2000
l.739
67

2001
1.695
65

2002
1.801
73

Preglednica 9: Indeksi prihodkov po cenah Leta 2002
KAZALCI
Prihodki
Kosmati donos od poslovanja
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem u·gu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Finančni

prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz terjatev
Izredni prihodki
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Leto

97

46
62

63
78
435

55

54
307

2000
93
94
96
100
72

51
77
63
238

2001
97
94
95
94
95
123
126
157

2002
100
100

391

too

LOO

100
LOO

100
LOO

100
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Pregledni ca 10: Indeksi odhodkov po cenah leta 2002
Leto

KAZALCI
Odhodki
Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Stroški plač
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Finančni odhodki
Finančni odhodki od obresti
Izredni odhodki

Pregled nica Il : Indeksi

dobička

-

2000
94
9l

2001
97

92

90
90

97
86
87

96
177

L04
133

103
165

106
158

3.227

944

1.307

2.080

1998
67

1999
107

2000
107

2001
106

34
71
26
237

40
117
133
133

92
110
34
33

88
108
44
44

94

pred davki in obrestmi (EBIT)

Dobiček

pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBDIT)
Davek (iz dobička)
Čisti dobiček
Celotna izguba
Čista izguba
Preg ledn ica 1:?.: Dobiček iz poslovanja družb za obdobje

1998 do 2002 (v 000
1998
-168.505

- izguba

Preg ledni ca 13 : Indeksi gibanja sredstev po cenah leta

SIT)

1

l

2002
1999 1 2000 1
20011
-38.944
518.270 1 - 152.7751- 188.616
1

2002

KAZALCI
Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Zaloge

Celotni dobiček se je v panogi po dokaj
konstantni vrednosti v zadnjih treh letih, v letu
2002 zmanjšal. Močan realen porast je razviden tudi
pri davku iz dobička. Če pa raziskujemo samo
dobiček iz poslovanja, dobimo rezultate, ki smo jih
strnili v preglednici 11.
260

2002
100
100
100
100
100
100
lOO

Leto

KAZALCI
Dobiček,

2002
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Leto

dobiček

Dobiček

1999
86
84
79
90
90

in izgube gozdarstva v letu po cenah 2002

KAZALCI
Celotni

1998
96
90
84
100
100

Leto

1998
101
lO O
65

109
53
101
98

1999
98
102
53
112
50
92
78

2000
103
103
70
108
58

101
99

2001
104
lOl

94
104
79
106
114

2002
100
lOO
100
100
100
100
100

V zadnjih petih letih je bil dobiček iz poslovanja
le v letu 2000 razmeroma visoko pozitiven. V treh
od petih let pa je izguba iz poslovanja presegala
150 milijonov SIT.
Sredstva, ki so do leta 2001 kazala rahel trend
povečanja, so pokazala v letu 2002 v glavnem trend
GozdV 61 (2003) 5-6
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1

PoskMHIJC go.z:d.:.~rsk1l1 uospodarskll1 (Jrui:b v letu 2002

1-J.: Gibanje indeksov obveznosti do virov sredstev po cenah leta 2002

KAZALCI
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
P rcglu l n lc~l

Leto
2000

113
114
77
122

2001
104
105
71
112

2002
100
100
100
100

1999
99
93

Leto
2000
96
99

2001
94
88

2002
100
100

1999
209

Leto
2000
198

2001
188

2002
100

140

121

104

100

68

65

63

100

118
143
99

86
123
114

87
107
118

100
100
100

94
120
125

103
104
116

108
96
106

100
100

150
119
125
11.410
108
3.833
113
2.675
113
395
145
207
167
4.617
115

210
186
195
12.650
120
3.872
114
2.720
115
380
140
52
42
5.036
126

196

1998
101
106
22
94

1999
98
104
80
80

1998

15: Indeksi števila zaposlenih in dodane vrednosti

KAZALCI
Povprečno

število zaposlenih po delovnih urah
Dodana vrednost {DV)
Prc !!letlmca !(): Indeksi
~

KAZALCI
Finančna

finančnih

108
97

kazalcev poslovanja (leto 2002=100)
1998
225

neodvisnost (kapitaUsredstva)
Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva 1
kratkoroč . obveznosti)
140
Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti
61
(kratkor. poslovne terjatve 1 kratkor. posL obveznosti)
Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. finančne
naložbe 1 sredstva)
133
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva)
147
Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva)
132
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne
obveznosti 1 obveznosti do virov sred.)
l09
Delež neto dolga(neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev)
132
Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki)
129
Dobičkovnost prodaje(dobiček iz poslovanja 1 čisti
prihodki iz prodaje)
Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček 1 kapital) - ROE
Dobičkonosnost sredstev (neto dobiček 1 sredstva) - ROA
Prihodki na zaposlenega - v tisočih (prihodki
10.951
1 povp. št. zap.)
104
Stroški dela na zaposlenega - v tisočih (str. dela 1
3.816
povpr. število zaposlenih)
113
Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški plač 1
2.673
povpr. število zaposlenih)
113
Čisti dobiček na zaposlenega- v tisočih (čisti dobiček 1
222
povpr. število zaposlenih)
82
Čista izguba na zaposlenega - v tisočih (čista izguba 1
333
povpr. število zaposlenih)
268
DV na zaposlenega - v tisočih (dodana vred. 1
4.407
povp. število zaposlenih)
111
O~n. in neopredmetena sredstva na zap . v tisočih (osn . in neopr. sredstva 1 povp. št. zap.)
182
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. Iz prodaje
na tuj. trgih /prihodki)
67
Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih
(amort. in dobiček zmanjšan za izg. 1 prihodki)
90
Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki)
135
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki)
140
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih . iz prodaje
na tuj. trgih /prihodki)
67
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185

166
164
13.415
127
3.797
112
2.687
113
387
142
72
58
4.600

100

100
100
100
10.555
100
3.383
100
2.360
100

272
100
124

100

116

3.993
100

161

163

100

66

90

106

100

152
!50
132

143
127
111

128
117
94

100
100
100

66

90

105

100
261
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padanja. Zlasti izrazit trend prejšnjih treh let se je
jasno ohranil pri opredmetenih osnovnih sredstvih.
Pomembno so se zmanjšale tudi zaloge, kar
vsekakor prispeva k zmanjševanju stroškov
poslovanja.
Obveznosti do virov so imele po rastočem trendu
do leta 2001 v letu 2002 rahel padec. Vendar pa žal
beležimo izrazit porast pri dolgoročnih finančnih
in poslovnih obveznostih, kar nakazuje povečanje
zadolževanja panoge.
Po štiriletnem padanju se je število zaposlenih
v letu 2002 povečalo za 6,2 o/o ali za 106 delavcev.
K temu je po našem mnenju prispevala širitev v
dejavnost lesarstvo in porast števila aktivnih družb
iz 65 v letu 2001 na 73 v letu 2002, kar je razvidno
iz preglednice 8. Dodana vrednost iz leta v leto
niha, kaže porast v letu 2002 in je v tem letu
dosegla tudi najvišjo vrednost v obravnavane
obdobju.
Finančna neodvisnost, ki je bila v obdobju
1998-2001 skoraj konstantna se je v letu 2002
pomembno poslabšala in znaša le okoli 60 %
vrednosti iz omenjenega obdobja. Zato se kot je
razvidno iz preglednic 12 in 14 ter ostalih podatkov
družbe zaradi slabih poslovnih rezultatov zadolžujejo. Z dolgovi gozdarstvo financira nove
poslovne dejavnosti kar povečuje obseg celotne
dejavnosti . Žal zaenkrat to še ne povečuje donosnosti kapitala, dolgoročno pa pomeni mnogo večje
tveganje poslovanja. Gozdarske gospodarske družbe

262

na ta način postajajo vse bolj podobne povprečnim
gospodarskim družbam v Sloveniji.
Opredmetena osnovna sredstva še naprej padajo,
celotna gospodarnost gozdarstva pa v letu 2002 ni
v celoti več v skladu s rahlim pozitivnim trendom,
značilnim do leta 2001. Prihodki na zaposlenega
so v letu 2002 realno padli (padanje cen od 1996
dalje) pti čemur je porast stroškov realno še nižji
(velika prizadevanja gozdarskih gospodarskih
subjektov za znižanje stroškov). Ob sicer rahlem
povečanju dodane vrednosti se je kapital na
zaposlenega v letu 2002 spet zmanjšal. Zaradi
vključevanja drugih dejavnosti (lesarstvo) se je
povečal delež izvoza. Kljub vsemu pa se davki iz
dobička povečujejo.

4

ZAKLJUČEK

Pričujoča

raziskava kaže še vedno na dokaj
intenzivno dogajanje v gozdarskih gospodarskih
družbah. Izrazitih enosmernih trendov ni. Gozdarstvo spreminja svojo poslovno strukturo in skuša z
vključevanjem drugih dejavnosti ohraniti število
zaposlenih in zagotoviti večjo stabilnost v
poslovanju. S tem skuša čim bolj zmanjšati
negotovost poslovanja, ki izhaja iz koncesijskega
razmerja in traja že od leta 1994. Razrešitev tega
problema bi pomenilo začetek ukvarjanja s
dejanskimi problemi panoge in bi bila vsem le v
korist.
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Strokovna razprava
GDK: 965 : (497.12,;, 05)

Življenjske in delovne razmere gozdnih delavcev v zadnjih 50. letih
20. stol. na območju Gozdnega gospodarstva Postojna
Franc PERKO*
Izvleček:

Perko, F.: Življenjske in delovne razmere gozdnih delavcev v zadnjih 50 letih 20. stoletja na območju Gozdnega gospodarstva
Postojna. Gozdarski vestnik št. 5-6/2003. V slovenščini , cit. lit. 6.
Prispevek prikazuje razvoj bivalnih in delovnih razmer gozdnih delavcev pri Gozdnem gospodarstvu Postojna v drugi polovici
dvajsetega stoletja. Najprej so si delavci sami urejali svoja bivališča (zavetišča). in sami skrbeli za p~ehrano, ~ostopno prevzame
skrb zanje podjetje. Število nastamb se postopno zmanjšuje, tiste ki ostajajo postanejo vse bolJe opremlJene. Na koncu se
delavska naselja gozdnih delavcev iz »divjine« selijo v vasi in mesta ali na njihova obrobja. Prvotno pešačenje na delovišče,
zamenjajo v šestdesetih letih najprej mopedi, nato pa kombiji last podjetja. V devetdesetih letih se zapre še zadnja nastamba,
delavci si morajo sami urediti prebivanje in prihod na delovišče ter poskrbeti za prehrano.
Ključne

1

besede: gozdni delavec, nastanitev, prehrana, Gozdno gospodarstvo Postojna

UVOD

Drvarska zavetišča, bivališča ali bivaki, so bih v
sila preprosti. Zgrajeni so bili izključno le
iz materiala, katerega je nudil sam gozd na
delovišču. Sušice, tanjši les, vrhači, lubje, srobot,
mah, vejevje, kamen so bile osnovni gradbeni
matetial. Gozdni delavci, ki so na delo hodili peš
so, ko so bili več kot uro hoda od doma, v gozdu
tudi prespali. Tudi če so bili bližje doma, so si v
gozdu, na delovišču zgradili bivak (zavetišče)
kamor so se umaknili ob slabem vremenu. Ko je
Gozdno gospodarstvo Postojna začelo graditi prve
koče brunarice so jih gradili tako , da so z njimi
zagotovili dostop do delovišča. Iz brunarice je bilo
do najbolj oddaljenih delovišč do dobro uro hoda.
Ko so se s sečnjo seli li v bolj odmaknjene predele,
na nova delovišča , je bilo običajno potrebno
postaviti novo brunarico. To so bili časi ko ni bilo
ne koles (ki tudi v hribovitem terenu niso bila
uporabna), mopedov in avtomobilov, koče je bilo
potrebno graditi na takih mestih, da se je skrajšal
čas hoje na delovišče. Tedaj so bili gozdovi tudi
prepredeni s številnimi bližnjicami, ki so omogočale
čim krajši prehod na delovišče . Postopno se je
»Standard« v teh bivališčih spreminjal. Z razvojem
motorizacije se je njihovo število manj šalo, bile pa
so vse bolje zgrajene in tudi opremljene. Od prvih
koč iz sredine petdesetih let, adaptacij opuščenih
vojaških, pa tudi nekdanjih gozdarskih (hiše
logarjev in revirnih gozdarjev pri nekdanjih
veleposestnikih) objektov in poznejših gradenj so
bile leta 1970 (ob višku) na območju Gozdnega
začetku
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gospodarstva Postojna 104 stavbe, ki so služile
direktni gozdni proizvodnji (brez upravnih in
stanovanjskih stavb v naseljih). V teh 104 stavbah
je bilo 747 prostorov, s površino 11.701 m 2• Ob
gozdnih stavbah je bilo tudi 88 vodnjakov s
prostornino 5.124 m-1 . In kakšna je bila takrat ( J970)
perspektiva teh številnih objektov? V perspektivi
se bo, ali pa se je že opustil o večji del gozdnih stavb,
ker je za podjetje ekonomičnejše, da se delavci
vozijo na delo iz centralnih delavskih naselij
(Gomance, Okroglina, Mašun, Leskova dolina,
Javornik, Mačkovec, Škocjan, Hrušica). Že proti
koncu šestdesetih let se prične število naseljenih
delavskih koč in nastamb manjšati; z razvojem
motorizacije pešačenje zamenja prevoz delavcev
na delovišča s terenskimi vozili in kombiji, delavci
se selijo v bolje qpremljene delavske centre. To je
tudi čas, ko se prično domači delavci (razen
furmanov seveda, njihovo število pa prične takrat
upadati, saj jih zamenjuje traktor) organizirano
voziti na delovišča od doma. Na delovišča dobijo
tudi topel obrok hrane. Hkrati se tudi povečuje
produktivnost (mehanizirana skladišča za beljenje
in krojenje iglavcev, mahanizirano spravilo lesa,
nakladalne naprave na kamionih, boljša oprema in
usposobljenost delavcev) kar povzroči zmanjšanje
števila delavcev v neposredni proizvodnji in s tem
zmanjšanje potreb po številu postelj v delavskih
nastambah. Razvoj zahteva svoje, delavci niso več
pripravljeni živeti sredi gozdov, tudi nedeljski
odhodi v »civilizacijo« jih ne zadovoljijo več,

* mag. F.

P. univ. dipl. in/.. gozd. Slivice 34, 1381 Rakek
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delavske nastambe sredi gozdov se opuščajo ,
delavci se selijo v nastambe v dolini (Cerknica,
Mačkovec, Stari trg), nekateri si v naseljih dobe
stanovanja, si kupijo hiše, tudi razdružitev
Jugoslavije nekaj doprinese k temu in v začetku
devetdesetih let usahnejo tudi ta bivališča. Vsakdo
mora sam skrbeti za sebe, tako za stanovanje, prevoz
na delo in prehrano. Stavbe v gozdovih dobivajo
drugo vlogo (manjše na primernih lokacijah
predvsem za vikende, v določenih objektih se
razvija gostinstvo in tUJizem, druge pa najeda zob
časa).

2

GOZDNI DELAVCI SAMI SKRBE
ZA SVOJE BIVALNE IN DELOVNE
RAZMERE

Skoraj do leta 1960 pri Gozdnem gospodarstvu
Postojna ni bilo organiziranega bivanja in prehrane
gozdnih delavcev. Vse to je bilo prepuščeno njim
samim. Dokler so si delavci sami gradili ta preprosta
zavetišča in bi vake, so jih zgradili na vsakem
delovišču. V prispevku Končan je dom v Leskovi
dolini, ki je izšel v Gozdnem gospodarju, glasilu
Gozdnega gospodarstva Postojna 1964 takole
pravijo starejši gozdarski veterani, ki že od mladih
nog delajo v gozdu: Po gozdovih se ni nikdar tako
gradilo, vsaj za delavce ne. Za vsak oddelek vedo
pokazati, kje so imeli bivališče, ki je bilo narejeno
brez metra in žeblja, pa je bilo kljub temu
»sodobno« vse do nedavnega. Da so resnično bivali

Slika l : Desetletja, pravzaprav stoletja so gozdru.:ji bivali v
takih kolibah in si v kotličkih pripravljali skromen obrok.
Šele leta 1960 je bila podrta zadnja takšna koliba.
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Slik a 2: Oglarska bajta na Nanosu leta 1961.

v dolinici pri tistih dveh hojah lahko dokažejo s
strešne lepenke, ožganim kamnom ali
ostankom deske. Ni še polnih deset let, ko jih je
logar pripeljal v oddelek, odkazan za sečnjo, jih
seznanil kako mora biti delo izvršena in na koncu
še mimogrede dejal: »Slamo in lepenko bo pripeljal
furman.«(PERKO 2002).
Če so delali v bližini doma so pešačili na delo
in iz dela. Če pa so bili bolj oddaljeni od doma (več
kot uro hoda- okoli 5 km), so delavci bivali v gozdu
v neposredni bližini delovišča, največkrat v zasilnih
barakah, nadstreških ipd. Te so si zgradili sami iz
lesa, lubja in drugega materiala, ki so ga našli na
kraju samem. V prvih letih po drugi svetovni vojni
so od podjetja dobili le balo strešne lepenke in slame
za boljšo streho in udobnejše ležišče. Gozdar Jože
Štefančič se takole spominja pogojev dela v gozdu,
kjer je pričel z delom pri očetu 1947 leta (PERKO
2002): »Zaposleni smo bili od svita do mraka.
Delovni čas je bil kar okoli 12 ur. Če smo delali tja
do pet kilometrov daleč od doma, smo se dnevno
vračali domov. Zjutraj je še nekako šlo, saj smo
bih spočiti, hujša paje bila zvečer pot domov« . Jože
še hudomušno pripomni. »da si je takrat hodil po
prstih rok, tako so se mu podaljšale po napornem
celodnevnem vlečenju »amerikanke« in nabijanju
sekire. Če so bivali dlje od doma, so stanovali v
bivakih, ki so si jih zgradili sami. Malo slame za
posteljo in streha iz lubja, to je bilo pogosto vse
udobje. Ko je skupina delala blizu bivališča, je
kuhala pri nastambi, ko pa so se bolj oddaljili, so
že zjutraj v mraku vzeli s seboj kotliček. Okoli 7
do 8 ure je eden od skupine skuhal malo koruznih
žgancev. To je bil zajtrk in z njim so zdržali do
opoldne, ko so si pripravili kosilo, si privoščili kako
uro počitka, potem pa zopet vzeli v roke "amerikanko" in sekiro do mraka. Takrat so na delovišču
koščkom
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Slika 3: Stara skromna oglarska
revirju Gomance.

koča

posnera 1934 leta v

tudi poveče1jali in odšli do bivaka. Z letom 1957
so prišli mopedi, predvsem mladi smo si jih kupili
(večinoma na posojilo-kredit) in začeli smo se vsak
dan voziti domov. V kočah in bivakih na območju
Nanosa in Hrušice so ostali predvsem starejši
delavci. nenaklonjeni »motorizaciji«. Tako sem se
sam vozil z mopedom , oče pa je pešačil. Od doma
sva šla hkrati. sam sem preden je prišel on na
delovišče, že obdelal eno drevo. Tudi popoldan sem
ostal lahko malo dlje na delu kol oče. Tako se je
moped tudi ekonomsko splačal. saj sva lahko
posekala in izdelala več lesa, pa še manj utrujen
sem prišel domov kot prej, ko sem moral ves
izmučen pešačiti.«

In kako so si zbirali prostor za bivališče? Ko jih
je logar pripeljal na delovišče so si delavci poiskali
zatišen prostor sredi delovišča pod drevjem, ki po
njihovi oceni ni bilo nevarno za strelo. Iz sušic so
hitro naredili dve steni, dober meter visoki. naredili
so še zadnjo steno, pol prednje založili s kamnitimi
ploščami, kar je služilo za peč, druga polovica pa
za vhod. Lepenka na strehi je pogosto lovila
deževnico tudi za kuho. V mrzlih dneh so kUiili in
kuhali znotraj. v toplejših dneh pa zunaj, prav pred
vhodom . Kako je bilo s čistočo in redom? Zaradi
pomanjkanja vode so veliko dni preživeli z litrom
vode na človeka. V bajti pa legli k počitku tako, da
so si sezuli samo čevlje. Pokrivali so se tako rekoč
s tistim, kar doma ni bilo več uporabno. saj je bilo
vsake količkaj vredne reči za v tako bajto škoda.
Kindler (PERKO 2002) je 1934-Ieta fotografiral
eno najstarejših »kOč« na postojnskem gozdnogospodarskem območju. Skromna oglarska koča
posneta v revitju OkrogUna je bila zgrajena iz
bukovih okroglic, kar naslonjena na drevje.
Mehora (MEHORA 1964) v prispevku Drvarske
koče na Slovenskem opisuje to »revščino«, v kateri
GozdV 61 (2003) 5-6

so do šestdesetih let prejšnjega stoletja živeli gozdni
delavci. Kot zanimivost opisuje tudi kraški tip
drvarske koče s pobočja Nanosa. ki sodi med
starejše in najbolj primitivne bajte. Zgrajena je bila
iz neobdelanih brun. ki so biln preprosto vpeta med
pokončne v zemljo zasajene nosilne drogove, med
seboj povezane s srobotom in lesko. Reže med bruni
so bile zamašene z mahom. Ležišče oziroma pograd
je bil sestavljen iz brun, privezanih na v tla zabite
kole. Na zgornji. z vrvmi prepleteni podlagi je bila
slama ali pa kar smrečje. Posebnost zaradi katerih
se razlikuje od drugih bajt, je ognjišče. En vogalni
del bajte je zgrnjen iz kamenja. debelina stene je
SO do 60 centimetrov in vsebuje okoli 1 m; kame1~a.
V kotu. ki ga obdajata zidova, je ognjišče, ki je
polkrožno obložena s kamenjem . Bajta je bila
pokrila z lubjem in je imela le sezonski značaj. Na
tem območju so enake bajte uporabljali tudi ogla1ji.

3

PRVE PO VOJNI ZGRAJENE
KOČE

Že kmalu po končani drugi svetovni vojni so pričelj
z adaptacUami obstoječih gozdarskih stavb, pa tudi
prvimi novogradnjami v od naselij bolj oddaljenih
gozdovih Gozdnega gospodarstva Postojna (Gomance, Okroglina. Leskova dolina, Mašun) . V
bližini leh objektov so nato tudi vršili posek.
Kakšno je bilo stanje v povojnem obdobju
nazorno pove zapis iz Gozdnogospodarskega načrta
za revir Leskova dolina za obdobje 1954-1963.
napisan leta 1957: V revitju je samo glavna hiša
(Leskova dolina) , ki je bila obnovljena po vojni.
Dalje imamo dve lovski koči na Gašpc1jcvcm hribu
in Mašunski požgani ni. Mnogo je ruševin od
italijanske zasedbe, ki bi se lahko še adaptirale za
stanovanjske hiše za delavcev, uslužbencev pa tudi
študentov, ki bi lahko študirali te dobro urejene
gozdove.
Daje bilo podobno tudi v drugih revi1jih vidimo
iz Gozdnogospodarskega načrta za revir Jmjeva
dolina za obdobje l960-1970 kjer načrtovalec
zapiše: Zaradi oddaljenosti revirja od stalnih
bivališč delavcev- najmanj dve uri hoda v eno smer
- morajo prebivati celi teden v gozdu. V zvezi s
tem se je zgradila leta 1959 na Križišču ustrezna in
udobna delavska koča-hiša. kar je zvezano z dobro
pitno vodo iz velikih cistern, ki so bile v času
italijanske zasedbe zgrajene v voj aš ke namene.
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Slika 4: Prve po vojni grajene koče - brunarice so imele
znotraj en sam neobdelani prostor, bile so brez oken.
Osnovna prednost je bila v urejenosti pitne vode.

Takih hiš je potrebno zgraditi še več, in sicer na
Starih ogencah in Jurjevi dolini. S tem bi delovišče
bilo oddaljeno največ eno uro hoda v eno smer.
V šestdesetih letih je pričelo Gozdno gospodarstvo Postojna načrtno graditi gozdne ceste (med
leti 1960-1963 je bilo zgrajenih 37 km gozdnih cest
-to je bil pravi podvig, kajti takrat se je ceste gradilo
ročno) in tako odpirali nove predele gozdov za
racionalnejše izkmiščanje. Na novo odprtih področjih
je bilo potrebno zgraditi tudi bivališča za delavce.
Ker takrat za delavce ni bilo koles, mopedov,
motmjev in avtomobilov je bilo n~no graditi koče
na takih mestih, da se je skrajšal čas hoje na
delovišče . Kolesa, mopede in celo mot01je pa je
takrat že imel tehnični kader, prvi posamezniki pa
so si kupj]i, tudi s pomočjo podjetja tudi avtomobile.
Prve po drugi svetovni vojni zgrajene koče-brunarice
sredi petdesetih letih so bile neobdelanih brun, imele
so le en sam prostor, bile so brez oken, delavci pa so
imeli trdno streho nad glavo, iz katere je po žlebovih
v vodnjake tekla voda. Prednost teh koč je bila v

tem, da so imele dobro streho, toplo zavetje, v
vodnjaku pa dobro vodo kapnico.
Turk pa že leta 1955 zapiše, kar naj bi veljalo za
Slovenijo: Delavci delajo v manjših skupinah,
največ po 2 do 3. kakor jim pač najbolje ustreza .
Bivališča so neprimerno boljša kot pred vojno. ker
za njih skrbi delodajalec. Orodje je še pomanjkljivo,
ker ni potrebnih pripomočkov za njegovo brezhibno
pripravo. Močno se čuti tudi potreba po šolah za
gozdne delavce, kot so v naprednih državah (TURK
1955).
O spremenjenem odnosu do bivanja gozdnih
delavcev piše tudi Mehora: Sedaj posvečamo
nastanitvi _gozdnih delavcev več skrbi ne le s
socialnega stališča, ampak nas k temu sili tudi nagel
gospodarski razvoj. Zato še toliko hitreje zginevajo
iz naših gozdov opisani in podobni tipi preprostih
gozdnih zavetišč (MEHORA 1964).
Razvoj je počasi prinesel svoje, začeli so z
gradnjo sodobnejših brunaric, ki so bile znotraj
obdelane in z ločenima kuhinjo in spalnico. Imele
so tudi okna. To se je zgodilo koncem petdesetih
in v začetku šestdesetih let. Osnovna pomanjkljivost pa je bila v neurejenosti sanitarij, brez
možnosti kopanja in brez prave osvetlitve.
Stranišča ni bilo v stavbi, seveda tudi ne kopalnice,
jedilnicaje bila v lepem vremenu zunaj , v slabem
in zvečer pa v kuhinji ali spalnici . Danes se lahko
grenko nasmejemo, takrat pa so bile te brunarice
v primerjavi z zavetišči, ki si jih je delavec sam
zgradil na delovišču , pravi hoteli . Na primeru
delavske nastambe Veksel si poglejmo kako nagel
je bil razvoj »udobnosti « delavskih nastamb .
Veksel je bil center za nastanitev delavcev revirja

Slika 5: Prve prave sodobne
Delavska nasramba Leskov vrh, zgrajena 1962 leta .
koče.
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Sl ika 6: Tudi adaptirani vojaški objekti so rabili za delavske

nastambe in hleve za živino. Na sliki nastamba "bunker"'
na Debelem kamnu v revirju Javornik .

Jmjeva dolina že od leta 1948 . Tega leta so namreč
na temelje stare vojašnice postavili leseno barako.
Zaradi vse večjih potreb po solidnih nastambah
za delavce in živino so leta 1961 zgradili nov, zidan
hlev za živino in sobo za vlači lce. Takoj je nastalo
nezadovoljstvo pri delavcih sekačih, ki so še vedno
spali v stari lesenjači. Leta 1962 je bila zgrajena
sodobno urejena brunarica za 16 delavcev, v dveh
sobah sta bila tudi dva štedilnika, kjer so si delavci
sami kuhali hrano . Leta 1963 je bila na Vekslu
prvič odprta menza, preurejena je bila kuhinja in
sobe v spalnice. Kmalu je bilo ugotovljeno, da je
nastamba premajhna in da ne ustreza niti osnovnim pogojem za bivanje. Ni bilo umivalnice, ni
bilo sanitarij in tudi vodo je bilo treba nositi v
kuhinjo iz bližnjega vodnjaka. Tedaj so že delovale
sodobne nastambe v Leskovi dolini, Mašunu,
Gomancah, Škocjanu, Mačkovcu. V letu 1971 so
stavbo razširili , dozidali so šc dve sobi in jo
opremili z novimi posteljami. V kletnih prostorih
so uredili umivalnice in sanitarije . Iz nekaj
kvadratnih metrov velike lesene barake je v dobrih
dvajsetih letih nastala sodobna delavska nastamba
s 17 prostori (v pritličju: štiri spalnice, jedilnica,
skladišče za gorivo in motorne žage in drvarnica;
v kleti: dve shrambi, sušilnica, umivalnica,
stranišče in garaža) s skupno površino 158 m 2 •
Prav kmalu pa je bila nenaseljena, delavci so se
preselili v nekaj kilometrov oddaljeni sodobno
opremljeni delavski center Mašun.
Na področju snežniška-javorniškega masiva je
od konca prve svetovne vojne, pa do druge potekala
meja med Italijo in Jugoslavijo, ob meji pa so bili
zgrajeni številni vojaški objekti. Za potrebe
nastanitve delavcev, pa tudi hleve za živine so tako
lahko pogosto uporabili adaptirane opuščene
vojaške objekte.
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Še nekaj je doprineslo k intenzivni gradnji
nastamb pri Gozdnem gospodarstvu Postojna. Do
leta 1960 so bili gozdni delavci pretežno domačini.
V gozdu so po tradiciji delali kmečki možje in fantje
s celotnega območja. Največ jih je prihajalo iz
Podkraja, Gornje Pivke, Loške doline, in okolice
Zabič . Z razvojem lesne in druge industrije ter
drugih dejavnosti so se odpirala nova delovna
mesta, ki so dajala možnost zaposlitve v dolini,
blizu doma. Ni bilo treba več bivati daleč od doma,
sredi gozdov, vsak dan so lahko bili doma, sredi
življenja. Ker so se obenem manjšale razlike v
dohodkih v škodo gozdnjh delavcev, so domačini
opuščali delo v gozdu in se zaposlovali v industriji,
kar je polkmetom tudi mnogo bolj ustrezalo. Mladi
delavci niso kazali nobene prave želje po zaposlovanju v gozdarstvu. Oddaljenost od doma, ne več
tako stimulativni osebni dohodki (plače), nereden
in podaljšan delovni čas so dejavniki, ki so
domačine odvračala od zaposlitve v gozdu.
Postopno kot so delo zapuščali domači sekači, so
se zaposlovali sekači iz Bosne in Hercegovine. Prvi
delavci iz Bosne in Hercegovine so se zaposlili pri
Gozdnem gospodarstvu Postojna že 1958leta. Sredi
šestdesetih let so bili delavci (sekači in gojitelji) iz
drugih republik tedanje Jugoslavije pri Gozdnem
gospodarstvu Postojna že v večini.

4

NOVE SODOBNE DELAVSKE
NASTAMBE

Medtem, ko se intenzivno grade koče po terenu, iz
katerih so delavci peš odhajali na delovišča, se že v
začetku šestdesetih let se prične postopno urejati
sodobnejša delavska naselja. Najprej z adaptacijami
že obstoječih objektov in zgraditvijo daljnovodov
(Leskova dolina leta 1964, Mašun leta 1965,
Okroglina, Gomance, Hrušica 1971), nato pa z
novogradnjami (Mačkovec leta 1967, Škocjan leta
1969). Od sredine šestdesetih let naprej obratujejo
že prva prava sodobna delavska naselja, z vso
potrebno infrastrukturo (elektrika, centralno
ogrevanje, kopalnice, sušilnice, kuhinja , jedilnica).
Delavci so se počasi navajali na nove razmere in
red, tudi številne kazni so bile sestavni del
privaja1~a na nove razmere. Poglejmo si kako je
izgledal Dom v Leskovi dolini 1964 leta. Glavna
pridobitve doma so bile: elektrika (daljnovod iz
Loške doline), sanitarije, centralna kurjava,
moderno opremljena kuhinja, jedHnica, spalnice.
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Slika 7: Dom v Leskovi dolini
odprt t964 leta.

Delavec, ki je stanoval čez teden v tem domu se je
res lahko pošteno spočil. Ko je prišel z dela, je
najprej shranil orodje, po stranskem vhodu prišel v
prostor poleg kopalnice, kjer je v svojo omarico
shranil delovno obleko, se v kopalnici s toplo vodo
temeljito umil in skopaL nato pa oblekel v čisto
obleko in v copatah odšel v gornje prostore
(jedilnica.spalnica).
Že leta 1973 so bile vse koče po gozdovih prazne
(nekatere so bile v uporabi daljše obdobje. druge
le kratek čas, tudi tako bi se našlo, ko po zgraditvi
ali adaptaciji sploh ni bila vseljcna, tako hitre so
bile spremembe), delavci pa so stanovali le še v
solidnih zidanih stavbah: Mašun, Gomance,
Lcskova dolina, Mačkovec, Hrušica in Škocjan.
Medtem je tudi traktor zamenjal »furmane«. Tu so
stanovali le še delavci iz drugih republik nekdanje
skupne države in se od tu s kombiji vozili na
delovišča. Domači delavci so se vozili od doma na
delo s kombiji Gozdnega gospodarstva Postojna.
Na višku, leta 1973, je bilo v šestih delavskih
nastambah pripravljenih kar 139.661 obrokov hrane.
Za prevoz delavcev, toplega obroka hrane na
delovišče, goriva, maziva, eksploziva in oskrbo
nastamb je imelo Gozdno gospodarstvo Postojna
takrat 71 kombijev, ki so na leto opravili okoli
milijon kilometrov.
Tudi sodobni centri se prično počasi zapirati,
delavci iz drugih republik tedanje Jugoslavije niso
bili pripravljeni več bivati sredi gozdov, število
delavcev v nastambab je vse manjše in postavlja se
vprašanje ekonomičnosti njihovega obratovanja.
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Najprej se zapre (opusti) Okroglina, nato
Hrušica . Konec sedemdesetih let po desetletju
obratovanja je bila zaprta prva sodobna delavska
nastamba v Rakovem Škocjanu, delavci se preselijo
v samski dom, ki so ga gozdarji zgradili skupaj z
gradbeniki v Cerknici. V začetku osemdesetih let
se nato zapre Leskova dolina, pred dobrimi
petnajstimi leti ponos podjelja. Delavci se preselijo
v samski dom v Stari trg. V samski dom v Cerknici
se preselijo leta 1990 tudi delavci iz Mačkovca,
zapre se tudi delavsko naselje Mašun in Gomance.
Z razdružitvijo Jugoslavije, ko je osip delavcev iz
drugih držav nekdanje Jugoslavije še večji, obseg
dela pa se močno zmanjša, se zapreta še oba samska
domova, delavci morajo sami skrbeti za bivanje, v
lastni režiji je tudi prihod na delo in prehrana.
Stavbe v gozdovih dobivajo drugo vlogo (manjše
na primernih lokacijah predvsem za vikende, v
določenih objektih se razvija gostinstvo in turizem,
druge pa najeda zob časa).

S

PREHRANA GOZDNIH
DELAVCEV

Najprej so si delavci sami kuhali hrano v kotličkih.
Temu primeren je bil izbor hrane: predvsem
polenta, pa makaroni, včasih krompir, vse skupaj
so zabelili s slanino. Pripravljali so si predvsem tako
1u·ano, ki jo je bilo mogoče na hitro pripraviti.
Ko je, koncem petdesetih in v začetku šestdesetih
let, _podjetje pričelo graditi sodobnejše koče
brunmice in adaptirati vojaške objekte so delavci
GozdV 61 (2003) 5-6

Perko , F.: Življenjske in delovne razmere gozdn ih delavcev v zadnjih 50 . letih 20. stol. na območj u GG Postojna

Slika 8: Delavci so dobili na delovišče opoldan topel obrok.

za kuhanje in gretje v mrzlih dneh dobili v teh kočah
štedilnike na drva . To je bil že velik napredek,
čeprav so si morali še vedno kuhati sami . Ali so se
pri tem menjavali. ali pa so izbrali najspretnejšega
za to opravilo . V teh kočah so imeli tudi že shrambe
za hrano.
Postopno je podjetje poleg za bivanje pričelo
skrbeti tudi za prehrano delavcev. Tako je bila prva
menza (kuhi11ja) organizirana na Gomancah že leta
1959. Dolgoletni revirni gozdar na Gomancah Milan
Šuc takole slikovito predstavi prve začetke: »Prvi
začetki delavske menze so naleteli na odpor; razlogov
za to je bilo več . Nekateri delavci so bili mnenja češ
to je "kolhoz" . Drugi so želeli ohraniti stari način
prehrane, ki je bil denarno cenejši, a po zdravju
dražji, toje: "polenta in panceta vsakdan". Le malo
je bilo tistih, ki so postali abonenti skupne prehrane.
V začetku je gomanška "hacienda" ob sončnem
zahodu izgledala kakor pokopališče na dan mrtvih.
Okrog obzidja so vse povsod goreli manjši ognji,
kjer so si delavci po končanem delu kuhali večetjo « .
Kljub odporom in težavam pa se je organizirana
prehrana gozdnih delavcev širila. V začetku je
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precejšen del kolektiva z nezaupanjem gledal na
"moderno" prehranjevanje gozdnih delavcev. Še
nekaj let potem je bilo opaziti , da poleg organizirane kuhinje delavci še vedno sami pripravljajo
hrano. Sčasoma so se vendar oprijeli prave kuhinje.
Leta 1965 je v Gozdnem gospodarju v prispevku
Prehrana gozdnih delavcev zapisano: »ln danes ni
več gozdnega delavca, ki bi si sam pripravljal hrana.
ker je uvidel, da je stari način res škodljiv
človeškemu organizmu.«
Na višku (1973. leta) je bilo v šestih delavskih
nastambah , kjer so takrat bivali delavci, realiziranih
kar 46.153 kompletnih penzionov, če se izrazimo
po gostinsko. Povprečno se je tega leta v delavskih
nastambah oskrbovale 126 delavcev na dan . Delavci
so tega leta, kot tudi v drugih letih, prispevali dobro
četrtino (27%) stroškov (materialni stroški za hrano)
vse druge stroške pa je nosilo podjetje.
Novi časi in racionalnost poslovanja zahtevajo
svoje, s p1ihodom v devetdeseta leta delavci zopet
prevzamejo skrb za prehrano v svoje roke. Tokrat
je mnogo lažje, avtomobil jim je omogočil
mobilnost.

6
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Gozd, voda in turizem*
V Tednu gozdov moramo posebej izpostaviti, da
okolje zgublja prvotni pomen, saj ljudje vzdržujejo
pretežno spremenjena ali umetna okolja. Res pa je,
da delo za okolje ne more biti uspešno , če ne
poznamo dogajanj v podobnih naravnih okoUih. To
velja tako za gozd kot tudi za vodo, ki sta pomemben
sestavni del vsakega okolja. Gozdovi vplivajo na
kroženje vode v naravi. Padavine usmerjajo v tla,
kjer naslajajo zaloge čiste vode. Zmanjšujejo erozijo
in nevarnost plazov. Tako omogočajo varnejše in
boljše življenje, ki ga spremlja in bogati tudi
rekreacija ter turizem.
Svetovna turistična organizacija z etičnim
kodeksom v turizmu (sprejet oktobra 1999 na
srečanju generalne skupščine WTO v Santiagu)
postavlja temelje za razvoj turizma na prehodu v
tretje tisočletje . Z njim je izražena želja za
promocijo nepristranske, odgovorne in trajnostne
svetovne turistične ureditve. Med drugim tudi
poudarja, da moramo varovati naravno okolje vsi
udeleženci turističnega razvoja, da bi dosegli trdno
in vzdržJjivo gospodarsko rast, ki bo enakovredno
zadovoljila potrebe in cilje sedanji in prihodnji
generaciji. Dati moramo prednost vsem oblikam
turističnega razvoja, ki vzpodbujajo ohranjanje
dragocenih naravnih bogastev, še posebej vodi.
Temeljna vsebinska značilnost nove turistične
paradigme je trajnostni (uravnotežen) razvoj in
selektivni pristop . Sprejeta turistična strategija
Slovenije daje turizmu eno od vodilnih mest
slovenskega gospodarstva . Uspešen razvoj bi
temeljil na usklajenem in partnerskim delovanju
podjetniškega (zasebnega) in javnega (civilnega)
sektorja. Ocenjujemo pa, da so izrazito in premočno
poudarjeni količinski trendi , medtem ko so
kakovostni cilji ter usmeritve preveč deklarativni ,
zato jih bo treba skrbno spremljati pri realizaciji
strategije in sproti uveljaviti vse potrebne ukrepe.
da se zagotovi uravnotežen razvoj.
Turistjčnega gospodarstva si ne moremo
predstavljati brez zadostnih količin neoporečne
vode. V turizmu rabimo gospodarsko in pitno vodo.
Hkrati pa na sam razvoj turizma vplivajo različne
pojavne oblike vode v prostoru . Prav stoječa in
tekoča voda ter številni vodni pojavi dajejo posebno
značilnost in privlačnost za različne aktivnosti v

* Referat ob Tednu gozdov 2003 v Postojni
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turizmu . V študiji "Krajina kot nacionalni simbol"
(KUČAN 1998), kjer je za 50 letno obdobje
(1945-1995) opravljena analiza pregleda g1:ad1va
promocijske propagande Slovenije kaže, da se
krajinski prizori pojavljajo s 78% deležem. Vsi ti
prizori so v prikazanem odstotku uvrščeni v 77
tipskih krajinskih motivov. Relativno najpogostejši
krajinski motivi so tisti, ki vključujejo vodo, gozd
ali obe oblikovne prvine.
Pregledn ica: Predstavi tev najpogostejših krajin ski h moti vo v
in deležev (%) v propagandnih sklopih od 1945-1995
Zap. št.
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
\0.

Vsebina krajinskega motiva
Gore
Pojavi na vodi : slapovi brzice, korita
Morje
Morje, rt, mesto s cerkvica
Kraški pojavi , jame brezna
Grad
Jezera, hribovja, gozd
Gozd
Hribovje, gozd
Gore, hribovje, gozd, jezero

delež v o/o
7,3
7.0
5,7
5,4
4,4
3,9
3,6

2,9
2,9
2,9

Tako lahko trdimo, da vrsta, kakovost, oblika in
velikost vodnega pojava v povezavi s krajinskim
motivom, ki vključuje gozd najmočneje vpliva na
vrednost naravnega potenciala za turizem. Nesporno so privlačni zlasti vodni pojavi kot so
slapovi, brzice vodna kmita in tudi ostale posebnosti
vodotokov, ki popestrijo krajinsko sliko ali imajo
posebno privlačnost za obiskovalce. Poleg dveh
največjih naravnih tektonsko ledeniških jezer,
Bohinjskega in Blejskega, je v Slovenji okrog 1.300
stoječih voda naravnega in umetnega izvora>
poimenovanih z jezeri, barji, ribniki, kalmi ali
lokvami (FIRBAS 2001). Naravna jezera lahko
delimo v tri skupine: tektonska (alpski svet),
presihajoča (dinarski in sredozemski svet) in rečna
jezera ali rečne mrtvice (panonski svet), ki se med
seboj razlikujejo po posebnih značilnostih in tudi
ranljivosti. Umetna jezera so poznana že iz stare
civilizacije (za namakanje in gojenje rib). Z
razvojem pašništva so nastale lokve, oziroma kali
na Krasu; z industrializacija so nastala ugreznjinska
jezera, akumulacijska jezera ob hidrocentralah in
kmetijska jezera na opuščenih gramoznicah ali
glinokopih. Vsa ta jezera se postopno vključujejo
GozdV 61 (2003} 5-6
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posredno ali ne posredno v turistično ponudbo s
številnimi aktivnostmi na obali, na vodi ali v vodi.
Posebno kategorijo že predstavljajo turistična
jezera, ki so nastala izključno za turizem ali so po
prvotnem nastanku menjala namembnost kot so
grajski ribniki in druga parkovna jezera. Tudi
nekatere že opuščene gospodarske dejavnosti na ali
ob vodi (n. pr.: mlini, splavarjenje lesa). se z
obujanjem običajev vključujejo v turistično
ponudbo.
Na stoječih in tekočih vodah vključujemo vse
več rekreacijskih ali turističnih aktivnosti. Žal s tem
vse bolj ogrožamo vodne biotope. Vedno znova
ugotavljamo, da premalo skrbimo za vodo kot našim
naravnim bogastvom . Še hujše, mnoga nekoč čista
vodna zajetja ali vodotoki postajajo odlagališča
odpadkov, ali celo zelo strupenih snovi. Tako te
vode nezavestno izločamo tudi iz bodoče turistične
namembnosti. V bolj formalnih oblikah varstva je
bilo marsikje k naravnim lepotam dodano tisto, kar
je delo človeških rok, toda jz časov, ko se je
ustvarjalo iz naravnih materialov, počasi in
premišljeno tako, da so bregovi voda ohranili videz
naravnosti. Turistično-gospodarski in privatni
apetiti so na te predele iz leta v leto hujši in
neokrnjenih obvodnih predelov je vse manj.
Ugotavljamo tudi (GAJŠEK 2003), da nimamo
nobene samostojne in ustrezno visoko strokovno
usposobljene vodnogospodarske institucije, ki bi

in prostoru- - - -

izdelala strokovni dokument na državni ravni, v
katerem bi jasno in natančno opredelili dejansko
stanje in določili potrebne aktivnosli, s pomočjo
katerih bi dosegli optimalno urejenost vodnega
režima v vseh pogledih in za vse namene, s
poudarkom na varovanju vodnih količin in
kakovosti. Ne dopustimo, da bi lov za dobičkom
spregledal skrb za okolje.
Upam, da bomo tudi s tem posvetovanjem
ptispevali k šitjenju zavesti o izjemni vlogi gozdov,
izjemnem pomenu večjih in manjših stoječih ter
tekočih voda, kar vse daje pestrost naši krajini, v
dobrobit vsega gospodarstva, zlasti pa še za razvoj
turizma in rekreacije.
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Mag. Janez POGAČNIK

Petdesetletna pot Gozdnega gospodarstva Postojna
Tako kot za vsakega izmed nas je tudi za podjetje
petdeset let obstoja in delovanja pomemben mejnik,
saj leta pomenijo izkušnje, znanje, zaupanje in
zrelost. Na svoja leta smo lahko ponosni, da smo
se uspeli kljub hudi konkurenci in spremembam v
makroekonomskem okolju ohraniti na trgu; in ne
Je to, uspeli smo se razviti in seči na področja izven
gozdarstva. Vsak, ki je bil v tem času kakorkoli
povezan s podjetjem, pa naj je bil zaposlen, poslovni
partner ali je bil kako drugače v stiku s podjetjem,
ima svojo zgodbo o podjetju. A vsaka zgodba je le
delček življenja Gozdnega gospodarstva Postojna.
Zato je prav, da ob jubileju Gozdnega gospodarstva
Postojna povemo zgodbo, ki bo prikazala življenje
in delo v podjetju, tehnološke in organizacijske
GozdV 61 (2003) 5-6

spremembe ter dogajanja na družabnem področju
v teh petdesetih letih.
O zametkih Gozdnega gospodarstva Postojna
lahko govorimo že pred letom 1953, vendar pa
l. l. 1953 štejemo za mejnik delovanja našega
podjetja. Takratna reorganizacija je iz območja
Gozdnega gospodarstva Postojna izločila Gozdno
gospodarstvo Tolmin (l. l. 1952 je bilo to pripojen o
GGP). Gozdno gospodarstvo Postojna je v tem času
obsegalo gozdne uprave Bukovje, Cerknica, Ilirska
Bistrica, Javornik, Postojna, Ravnik in Snežnik.
Podjetje je imelo status pravne osebe, bilo je
ustanova s samostojnim financiranjem, za svoje
obveznosti pa je jamči lo s premoženjem, ki ga je
upravljaJo. V okviru podjetja so se izvajale
271
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naslednje dejavnosti: gojitvena dela. pogozdovanje,
varstvo, urejanje in izkoriščanje gozdov.

1

OBDOBJE 1953-1959

Nasmejani furmani. ki počivajo pred gostilno,
aozdni delavci z ameiikanko v roki in vozniki - za
današnji čas nepredstavljivih - kamionov. Da,
pogled na fotografije iz petdesetih let nas navda z
nostalgijo, a resničnost je bila drugačna.
Takrat se je gospodarstvo po koncu vojne začelo
postav~jati na noge, življenjski standard se je začel
izboljševati, v mestih so gradili tovarne. Pospešen
razvoj industrije je povečal povpraševanje po
delovni sili in ljudje so se množično začeli
zaposlovati v tovarnah. Osemurni delavnik, delo
blizu doma in ugodne delovne razmere so vabili
delavce iz gozda. Ob koncu desetletja smo zašli v
krizo, saj je primanjkovalo delovne sile in ogrožen
je bil normalen potek dela v gozdu. Zaposlovari
smo začeli delavce iz Bosnein Hercegovine, saj se
tam industlija še ni začela razvijati in tudi življenjski
standard je bil slabši kot pri nas. Sprva so kot
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sezonski delavci opravljali le težka fizična dela:
sečnja, gojenje; kasneje smo jim zaupali tudi delo
s trakt01ji in gradbeno mehanizacijo.
Pa si podrobneje poglejmo življenje gozdnega
delavca v tem času in potem nam bo bolj jasno,
zakaj so se odločili zapustiti gozdove in oditi v
mesto in tovarne. Do sredine petdesetih let ni bilo
prevoznih sredstev kot jih poznamo danes Jn dela:ci
so v gozd odhajali peš ali s kolesom. Ce je bilo
delovišče od doma oddaljeno do 5 km, potem so se
dnevno vračali domov, drugače pa so v gozdu
preživeli šest dni v tednu. Za zavetje so morali
poskrbeti sami. To je bila preprosta koča, narej_ena
iz neobdelanih brun, vpetih med pokončne nosilne
drogove, med seboj povezanih s srobotom . Prednja
stena je bila kamnita, saj sta bila tam kurišče in
vhod. Streha je bila krita z lubjem ali lepenko, ki jo
je priskrbelo podjetje. Tudi za hrano so skrbeli sami.
Kuhali so preproste jedi, kot na primer polento,
makaronc, krompir, to so zabelili s slanino. Vode
je vedno primanjkovalo, zato je bila higiena slaba
in delavci so pogosto imeli želodčna in črevesna
obolenja. Bivanjske razmere v gozdu so se

Stika J: Spravilo lesa s konjem na
Osojnici (Foro: Arhiv GGP)
272

GozdV 61 (2003) 5-6

Gozdarstvo v

času

in

Slika 2: Prevoz lesa s
prvo traktorsko gozdarsko prikolico GPP-1
(Foto: Arhiv GGP)

izboljšale v sredini 50. let, ko smo v gozdu začeli
graditi skromne brunarice, ki so delavcem ponudile
vsaj dovolj sveže vode in dobro streho nad glavo.
Vse do leta 1960 je bilo delo v gozdu opravljeno
ročno , pri spravilu in prevozih so biJe vključene
tudi vprežne živali. Čeprav so se po vojni v
gospodarstvu hitro pojavile tehnološke spremembe
pa to za gozdarstvo ni veljalo. Najprej so žagati z
ročno žago robidnice, ki jo je kasneje nadomestila
boljša ročna žaga amerikanka, sekire so bile
nekvalitetne, težke in nerodne, saj so bile delo
različnih kovačev. Furmani so spravljali les od pa nja
do kamionske ceste sprva z voli, kasneje pa raje s
konji, ki so bili okretnejši. Les so iz gozda tudi
vozili, aJe do bližnjih kupcev (lO km oddaljenosti),
saj je bil tak način prevoza cenejši kot s kamionom,
ki so les prevažali na dolge razdalje. Vozove in
kamione so nakladali ob pomoči nakladalnih ramp.
Gozdni delavci niso bili podkovani s teoretičnim
znanjem, imeli so le izkušnje, ki so si jih nabirali
že od mladih nog, ko so hodili z očetom v gozd. V
začetku so bili edini strokovni kader na terenu
logarji, leta 1958 pa je bil oblikovan sistem revirnih
vodstev, ko so bili v vse večje revirje nameščeni
gozdarski tehniki kot revirni vodje.

2

OBDOBJE 1960-1969

Šestdeseta leta štejemo za prelomnico v tehnološkem in organizacijskem razvoju Gozdnega
GozdV 61 (2003) 5-6

gospodarstva Postojna. Bila so polna novosti in
zanimivih dogodkov . Kupljene so bile prve
enoro č ne motorne žage, prvi traktmji kolesniki,
posodobili smo vozni park, k nam so na delo prišli
delavci iz drugih republik takratne Jugoslavije in
pospešeno se je začelo graditi nastambe zanje.
Naj se najprej usmerim na organizacijske spremembe. saj iz njih izhajajo tudi spremembe na
področju strojne opreme. Naše podjetje je postalo
nosilec podružbljanja gozdne proizvodnje v
zasebnih gozdovih na področjih Postoj na ,
Cerknica in Ilirska Bistrica. S l. l. 1964 je pod
naše upravljanje prešla celotna gozdarska dejavnost zadrug. Prevzet je bil ves strokovni kader,
delavci, osnovna sredstva, drobni inventar ter
zaloga lesa. Zasebne gozdove smo med obstoječe
gozdne obrate razdelili tako, da so ti tvorili
prostorsko zaključene enote.
Sedaj pa si poglejmo, kako so si sledile spremembe na tehnološkem področju. Leta 1960 so bile
kupljene enoročnc motorne žage Stihl-Contra, ki
so močno olajšale delo v gozdu. Za tedanje čase je
to bil drag stroj, zato je z žago lahko delal le posebej
usposobljen motorist. Da je bila dosežena optimalna
izkoriščenost žage, so bile sestavljene skupine petih
delavcev. Motorist je drevje le podiral, ostali člani
skupine pa so naredili vse ostalo (pospravljanje vej,
kleščenj, beljenje). Zaradi celodnevne ga dela z žago
so se pri motor istih kmalu pojavila vibracij ska
obolenja rok. Kasneje so prišle v uporabo lažje in
priročnejše žage, ki so povzročale manj vibracij.
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Les je bilo potrebno od panja spraviti na
kamionsko cesto. Vse do konca 60. let so večino
lesa do kamionske ceste spravili furmani, saj
traktmji niso bili ustrezno opremljeni za zbiranje
lesa, pa tudi odprtost gozdov z vlakami je bila slaba.
Do leta 1960 smo imeli v uporabi dva traktorja,
Unimog in Caterpillar, ter nekaj žičnic. Nato pa smo
tega leta kupili prve traktmje kolesnike znamke
Fergusson Fe-35. S tem smo postali prvo gozdno
gospodarstvo v Sloveniji in Jugoslaviji, ki je začelo
sistematično uvajati traktmje za spravilo lesa. Na
Mašunu je bil vzpostavljen tudi poskusni center
tovarne IMT, kjer so se izvajale demonstracije o
uporabi traktorjev kolesnikov in njihovih priključkov v višinskih predelih.
Za spravilo lesa od panja do kamionske ceste in
tudi za prevoze do bližnjih žag je bila skonstruirana
traktorska prikolica GPP-1 in kasneje GPP-2. Ker
je bila nizka je bila stabilna in so jo lahko peljali
po vlaki do kraja poseka, zaradi njene nizkosti pa
jo je bilo moč naložiti brez nakladalnih ramp. Nanjo
so lahko naložili okrog 5 m~ hlodovine in tako
nadomestili delo 3-4 parov konj.
Kljub vsem novim pridobitvam na področju
spravila lesa pa traktorji še vedno niso bili primerni
za zbiranje lesa. To se je zgodilo šele leta 1969, ko
so bila uporabljena dvobobenska vi tla na močnejših
traktorjih IMT 558, saj je vitla, ki so bila v uporabi
pred tem, namenjena kot pomoč traktotju pri
premagovanju ovir. Tega leta smo prvič preizkusili
zgibni traktor.
Spremembe so se dogajale tudi pri prevozih
lesa. Vse od ustanovitve leta 1953 smo imeli svoj
vozni park, ki je pokrival naše potrebe do leta
1958. Takrat so se začele pojavljati težave, saj so
bila vozila stara, vse več je bilo potrebnih popravil,
nadomestni deli so bili težko dostopni in dragi.
Leta 1960 smo zamenjali celoten vozni park, ki je
zadoščal za štiri leta. Potem smo od zadrug dobili
v upravljanje zasebne gozdove in zopet nam je
primanjkovalo opreme. Poslužili smo se uslug
javnih podjetij, ki pa so nam zaračunala 50-60 %
višje cene od naše lastne. Primorani smo bili kupiti
4 kamione znamke OM 150 italijanske proizvodnje
in jih opremili s švedsko nakladal no napravo TICO
K-100 E. Tako smo povečali zmogljivost voznega
parka in še pridobili posodobitev-nakladalno
napravo, ki je skrajšala čas nakladanja lesa,
zmanjšala število potrebnih delavcev in povečala
varnost pri tem delu.
274

in prostoru

Ker smo bili vzorni gospodaiji, gozdov nismo
le izkoriščali, ampak smo vanje tudi veliko vlagali,
ne glede na sektor lastništva. Analize so pokazale,
da naravno pomlajevanje ni bilo zadovoljivo in da
bi bilo potrebno pomladiti vse tiste sestoje, ki se
naravno niso pomlajevali ali pa je prirastek tako
upadel, da je bila obnova neizbežna. Potrebno je
bilo zagotoviti večjo količino sadik, zato smo se
leta 1962 odločili, da je potrebno zgraditi drevesnico. V Matenji vasi je bilo izbrano zemljišče v
velikosti 4,30 ha, kjer smo lahko pridelali 400.000
sadik letno. Drevesnica je bila opremljena z
namakalnim sistemom, pa tudi vso potrebno
mehanizacijo je imela in je ob koncu obsegala
površino 10 ha.
Napredek se ni kazala le na področju delovnega
procesa temveč tudi v skrbi za delavce. V začetku
obravnavanega desetletja so se začele graditi koče
za delavce, ki so imele spalnico, kuhinjo in
shrambo, za spremembo od prvih postavljenih koč
so imele tudi okna. Šele z večjo dostopnostjo
motmizacije je postala smiselna gradnja zidanih in
modernih objektov v gozdu. Prvo moderno
nastambo smo zgradili v Leskovi dolini leta 1964,
leto kasneje ji je sledila nastamba na Mašunu,
potem pa še na Mačkovcu, Rakovem Škocjanu,
Gomancah in Okroglini. Domovi so delavcem iz
drugih republik ponujali vse udobje, od toplih
obrokov, do sprostitve po delu. Tako so prjjetneje
preživeli čas, ko so bili ločeni od doma in družine.
Urejen je bil tudi prevoz na delovišča s kombiji,
prav tako so na delovišče dobili toplo malico.

3

OBDOBJE 1970-1979

Kljub napredku v gozdni proizvodnji, ki ga je
prinesla tehnologija v šestdesetih Letih smo še vedno
zaostajali za gozdarsko razvitimi evropskimi
državami, saj smo še vedno imeli preveč fizičnega
dela v vseh fazah proizvodnje. Cepljenje in beljenje
lesa sta se še vedno delala ročno, potrebna je bila
izgradnja in rekonstrukcija gozdnih vlak, za prevoz
lesa iz gozda pa bi potrebovali močnejše kamione
z nakladalnimi napravami. Sedemdeseta leta so nam
ponudila cel kup nalog, ki jih je bilo potrebno
izvesti.
Motorne žage so se že dobro uveljavile, za delo
so bile nepogrešljive, vendar pa so bile okvare
vedno pogostejše. Ker je bilo potrebno situacijo
nekako rešiti smo leta 1970 preizkusili prvih deset
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motornih žag znamke Jonsereds, leto kasneje pa
smo zaradi dobrih rezultatov v celoti prešli na
njihovo uporabo. Okvar ni bilo skoraj nič, za delo
so bile bolj priročne, saj so bile lažje, povzročale
so manj vibracij in ropota, uporabne so bile tudi za
kleščenje.

V začetku sedemdesetih smo od panja do
kamionske ceste s traktorji spravili le 20 % lesa.
leta 1972 pa je ta delež zrasel na 65 %. Leta 1970
smo v proizvodnjo namreč uvedli specialne
gozdarske traktmje Timberjack, ki so imeli večjo
vzdolžno in prečno stabilnost od običajnih
kmetijstvu namenjenih traktmjev, sposobni so bili
premagovati težje terene. S tem so iz gozda
postopoma izrinjali konje in žičnice. S pravilno
organizacijo dela v gozdu, od sečnje do prevozov
lesa smo z novimi traktmji dosegli zadovoljive
učinke.

Leto 1970 je bilo investicijsko zelo bogato, saj
je bilo kupljenih šest novih in zmogljivih kamionov
znamke OM z nakladalno napravo HIAB ELEFANT 177. Nova nakladalna naprava je zahtevala
le šofetja, z njim pa je bil še merilec lesa. Imela je
grabež, ki ga je bilo moč upravljati z ročico, tako
da zapenjalci niso bili več potrebni. Leta 1976 je
bilo danih v uporabo še deset opremljenih
kompozicij za prevoz lesa znamke Magirus.
Da smo vso to mehanizacijo lahko uporabljali v
gozdu, je bilo potrebno gozd odpreti s prometnicami
in vlakami. Leta 1968 je bil izdelan prvi sečno
spravilni načrt, v katerem so bili opredeljeni tudi
načrti glede gradnje gozdnih vlak. Izvajati smo ga
začeli leta 1970 v vseh gozdovih družbenega
sektmja in leta 1977 še v zasebnih gozdovih. Sprva
se je vlake gradilo ročno (miniranje, ravnanje), saj
so se traktorji uporabljali le na položnih in
nezahtevnih terenih. Ko pa se je trak:tmje začelo
razporejati na bolj zahteven teren in je bilo 90 %
spravila mehaniziranega, ročna gradnja ni bila več
primerna, saj so bili stroški gradnje vrtoglavo
visoki, na sestojih je bila zaradi miniranja
povzročena prevelika škoda, pa tudi fizično ni bilo
mogoče dovolj hitro graditi vlake. Glede na nastale
razmere so se na obratu Knežak odločili, da
poskusijo gradrijo z buldožerjem. Leta 1974 so si
za 14 dni sposodili buldožer in doseženi rezultati
so prepričali še tako velike skeptike. Od takrat se
je vlake gradilo le še strojno. Vrtanje in miniranje
je bilo potrebno le še tam, kjer buldožer ni mogel
premagati določene ovire (velike skale). Leta 1979
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smo imeli 109 vrtalnih strojev in osem buldožerjev,
pomagali smo si tudi z najetimi. Za gradnjo gozdnih
cest in vlak je sredstva prispevala tudi območna
lesna industrija v višini 1,5 % vrednosti kupljenega
lesa. Dogovor med našim podjetjem in območnimi
predelovalci je bil, da mi ves les prodamo njim, oni
pa nam pomagajo s sredstvi pri odpiranju gozdov.
Mehanizacijo smo bili primorani uvajati v gozd,
saj je primanjkovalo delovne sile in njena cena je
bila previsoka. Proizvodni stroški so bili nesorazmerno visoki glede na prodaJno ceno lesa. Delo,
pri katerem je bilo izgubljenega veliko časa je bilo
beljenje hlodovine iglavcev, saj je to opravilo
zahtevalo 40 % časa poseka lesa. Evropske države
so to reševale z uvajanjem mehaniziranih lesnih
skladišč, kjer se je debla iglavcev avtomatsko
merilo, lupilo, krojiJo in sortiralo. Temu trendu je
sledilo tudi Gozdno gospodarstvo Postojna. Leta
1972 je bil organiziran posvet z območnimi
predelovalci lesa, kjer so se dogovmjali o usklajevanju interesov obeh panog. Sprejetje bil dogovor,
da naše podjetje zgradi mehanizirana lesno
skladišče v Pivki in Starem trgu, podjetji Javor in
Brest pa ob teh skladiščih postavita žagalnici.
Naslednje leto smo začeli z gradnjo skladišča v
Pivki, za katerega je sredstva prispevalo tudi
podjetje Javor. Slovesna otvoritev je bila 28.11.1974.
Leta 1975 je bilo odprto še skladišče v Starem trgu,
poleg katerega je že stala Brestova žagalnica. Kot
sklepno dejanje v procesu gradnje mehaniziranih
skladišč je bila otvoritev skladišča za Iistavce v
Ilirski Bist1ici. Lesna skladišča so bila tako vmesni
člen pri predelavi lesa in so omogočala racionalnejšo izrabo lesa, skrajšal se je čas potreben za
podiranje dreves in izdelavo sortimentov, zmanjšal
se je strošek delovne sile.

4

OBDOBJE 1980-1989

Osemdeseta leta niso postregla s takšnimi tehnološkimi spremembami kot je bilo to značilno za
prejšnji dve desetletji. Opremo in stroje je bilo
potrebno vzdrževati, staro nadomeščati z novim in
izboljšanim. Povečanje storilnosti in učinkov je bilo
možno le z boljšo izrabo delovnega časa in delovnih
priprav.
V tem obdobju smo se soočili s pomanjkljivostjo,
ki je izhajala iz let hitrega uvajanja mehanizacije
in sicer s slabo vzdrževalno službo. Primanjkovalo
nam je ustrezno usposobljenih delavcev-mehanikov,
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bih primerni
za normalen potek dela, vse to pa je podaljševalo
čas popravil. Nastalo težavo smo rešili z adaptacijo
delavnice v Ilirski Bistrici ter z gradnjo nove
delavnice v Starem trgu leta 1982.
Mehanizacija je zmanjševala potrebo po
delavcih, zato smo si prizadevali zmanjšati število
delavcev iz drugih republik pri nas in med svoje
vrste pridobiti predvsem mlajše delavce iz okoliških
krajev. Zmanjševati se je začelo število živih
nastamb v gozdovih, saj so si delavci želeli bivati v
večjih naseljih, kjer smo zanje gradili samske
domove. V začetku desetletja smo se soočili z
odhajanjem delavcev iz podjetja zaradi nizkih
osebnih dohodkov v gozdarstvu glede na industrijo.
Da bi ohranili potrebno število zaposlenih je leta
1981 sledilo povečanje plač vsem delavcem v
proizvodnji. Domače delavce smo pridobili z
zvišanjem plač in s sodelovanjem z Gozdarsko šolo
iz Postojne. K nam so na 14 dnevno proizvodno
delo prihajali učenci, ki so na tak način spoznali
proizvodni proces in življenje v podjetju.
Če so se osemdeseta leta začela dobro pa je proti
koncu zaškripalo. Obseg dela se je prepolovil zaradi
povečane ponudbe hlodovine v Evropi zaradi česar
so cene lesa bistveno znižale. Morali smo sprejeti
ukrepe za racionalizacijo nastalega stanja in se
prilagoditi tržnim razmeram. Najprej smo analizirali ekonomski položaj podjetja ter razmere v
gozdu, nato je bil izdelan program sanacije. Zaradi
zmanjšanega obsega dela smo začeli z zmanjševanjem števila zaposlenih in obsega delovnih
sredstev. Gradnja gozdnih cest se je skrčila na
minimalni možni obseg in prodal se je večji del
gradbene mehanizacije. Za reševanje sezonskih
konic smo se posluževati sezonskih delavcev in
kooperantov.

5

OBDOBJE 1990-2000

Devetdeseta so prinesla ogromno novega za
gospodarstvo, družbo in tudi za naše podjetje.
Najbolje bo, če kar nadaljujemo zgodbo o spremembah iz konca osemdesetih let. Po osamosvojitvi
so začetek preoblikovanja gozdarstva opredelili
naslednji zakoni: Zakon o zadrugah , Zakon o
gozdovih, Zakon o denacionalizaciji ter Zakon o
skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Zakon o zadrugah je opredelil preoblikovanje
TOK-ov v kmetijsko-gozdarske zadruge, Zakon o
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gozdovih pa je predvidel ustanovitev Zavoda za
gozdove, ki naj bi opravljal javno službo (odkazilo,
načrtovanje) in se izločil iz operativnega dela
gozdnih gospodarstev. Premoženje in zaposleni naj
bi se v roku šestih mesecev od sprejetja Zakona o
gozdovih razdelili med Gozdno gospodarstvo,
Zavod za gozdove in kmetijsko-gozdarske zadruge.
Razdružitev v tako kratkem času ni bila možna, je
pa Gozdno gospodarstvo Postojna med prvimi
podpisalo razdružitveno pogodbo in sicer
10. 3. 1995. Po razdružitvi je bila izdelana otvoritvena bilanca, ugotovljena je bila vrednost
osnovnega kapitala in začel se je proces lastninskega preoblikovanja. 15. 10. 1996 se je formalno
zaključil proces lastninskega preoblikovanja in
Gozdno gospodarstvo Postojna je bilo na Okrožnem
sodišču v Kopru registrirano kot delniška družba.
Reorganizacija in lastninsko preoblikovanje sta
pustila posledice na velikosti podjetja, a kljub temu
je bil ohranjen njegov vitalni del-gozdna proizvodnja. Poglejmo si, kakšno je bilo stanje v
podjetju leta 1995.
Takrat smo posedovali 23 traktorjev, od tega 9
zgibnikov. Ostali traktmji so bili prilagojeni kolesni
traktorji štirih različnih tipov, kar je bila posledica
iskanja najustreznejšega tipa za delo v naših
gozdovih. Takrat se je kot najustreznejši izkazal
traktor Zetor, ki smo ga nadgradili v sodelovanju z
LIV-om iz Postojne in GORENJE-m iz Velenja.
Sodelovali smo tudi s podjetje VILPO pri razvijanju
traktorja WOODY. Projekt je finančno podprlo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Spravilo je
bilo lOO % mehanizirana.
Ob koncu osemdesetih let je bil naš vozni park
obsežen in je zadoščal za vse naše potrebe kot tudi
za izvajanje uslug zunanjim naročnikom. Na
poslovni enoti Transport je bilo 110 zaposlenih,
razpolagali smo s 27 tovornimi vozili. Ker je po
osamosvojitvi obseg zunanjih naročil močno
upadel, manj pa srno imeli tudi lastnega dela, smo
morali zmanjšati obseg dejavnosti Transporta. Leta
1995 je bilo le še 23 zaposlenih, imeli smo devet
gozdarsko transportnih kompozicij in eno tovorno
vozilo za prevoz pokvarjenih vozil in strojev. Danes
imamo v voznem parku 11 najsodobneje opremljenih tovornih vozil proizvajalca MAN s hidravličnimi žerjavi proizvajalca LIV iz Postojne.
Kot gozdarji smo bili usmerjeni v dejavnost
povezano z okroglim lesom, ki je surov ina in njena
cena je nizka, proizvodni stroški pa visoki. Poleg
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tega je bila naša prodaja vezana na območne
predelovalec lesa in ta odvisnost je lahko nevarna,
saj bi nas morebitna kriza lesnih prcdelovalcev
potegnila za sabo . Da bi vsaj malo omilili to
odvisnost in trgu ponudili izdelke z višjo dodano
vrednostjo kot jo ponujajo gozdni lesni sorti men ti,
srno se začeli usmerjati na lesnopredelovalno
področje.

Ko je leta 1994 podjetje Brest šlo v stečaj, smo
kot njegov največji upnik postali njegov lastnik
(premičnin in strojne opreme) . Leta 1996 so v našo
last prešle še nepremičnine in s tem smo posegli na
lesnopredelovalno področje. Postavljeno je bilo
novo vodstvo in pripravljen sanacijski program.
Sprva smo se ukvatjali z razrezom hlodovine in
izdelavo izdelkov namenjenih pohištveni in stavbni
industriji. Leta 2000 smo finalno proizvodnjo
preusmerili v proizvodnjo opažnih plošč, ki jih
izdelujemo še danes in smo si na trgu že ustvarili
dobro ime.
Ker je gozdarstvo ležak poklic se je podjetje
soočaJo s težavo delovnih invalidov, ki so bili
onesposobljeni za težko delo v gozdu. Zanje smo
iskali ustrezne programe in delovna mesta. fz tega
je sledila širitev naše dejavnosti in sicer smo začeli
izdelovati snežne lopate, cepana drva in papirnate
krožni ke.
Do sedaj smo govorili le o gozdarstvu in
gozdarskih stvareh, a Gozdno gospodarstvo
Postojna je bilo dejavno tudi na drugih področjih.
Kakor smo od sredine petdesetih let naprej skrbeli
za gozdne delavce z gradnjo nastamb, smo skrbeli
tudi za reševanje stanovanjskih vprašanj . Letno smo
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namenjali 9 % prihodkov za gradnjo večstano
vanjskih hiš in za posojila delavcem za gradnjo hiš.
Poskrbljeno je bilo tudi za oddih naših delavcev,
saj so jim bile na voljo počitniške kapacitete v
Zadru, kasneje pa tudi v Barbarigi, Červarju ,
Atomskih toplicah in v Bovcu. Za oddih nismo
skrbeli le poleti temveč med celim letom . V podje[ju
so živele različne športne sekcije, kjer so se
zaposleni lahko udejstvovati različnih športnih
dejavnosti. Naša najbolj vidna sekcija je bila strelska
družina, ki je sodelovala na številnih tekmovanjih
v okviru občine in na republiški ravni ter dosegala
lepe rezultate. Zadovoljstvo delavcev in podjetja
smo povečevali tudi s stalnim izobraževanjem kadra
vseh strok, saj so bile prisotne stalne spremembe v
tehnologiji in na področju drugih znanj, ki jim je
bilo potrebno slediti in jih osvojiti.
Res, da je zgodovina razvoja podjetja od
ustanovi[ve do danes napisana zelo kratko in
strojeno, vendar so nanizani glavni dogodki in
mejniki tega obdobja. Videli smo , da je bilo
življenje podjetja in delavcev v njem pestro,
prebrodili smo številne viharje in dosegli lepe
uspehe. Vihatji in težave so nas samo še utrdili na
naši poti v ptihodnost, ki je jasno začrtana.

6
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VIRI
Gozdni gospodar. Glasilo Gozdnega gospodarstva
Postojna.
PERKO, F., 2002. Zapisano v branikah.
Gozdovi in gozdarstvo od Snežnika do Nanosa skozi
čas . Gozdarsko društvo Poatojna.

Martina ŽIGON univ. dipl. ek.

STANDARDIZACIJA GOZDNIH LESNIH PROIZVODOV

Presenečenje?

Ne, nesmisel

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
izdal Pravilnik o me1jenju in razvrščanju gozdnih
lesnih proizvodov. Objavljen je v Uradnem listu
RS št. 72 25. 7. 2003. Ob naslovu pravi , da v celoti
povzema vsebino direktive EGS o klasifikaciji
neobdelanega lesa iz leta 1968. Ta direktiva je sicer
še vedno v veljavi, vendar je zelo zastarela in v
Evropi ni bila uporabljana tudi zato, ker sloni na
nemških uzancah, ki pa niti v Nemčiji niso bile
GozdV 61 (2003) 5-6

nikoli spremenjene v DIN norme niti splošno
uporabljene, saj je vsaka nemška dežela delala po
svoje. Pravilnik torej slepo povzema evropsko
direktivo zaradi predpisa samega in ne zaradi
njegove uporabnosti .
V resnici paje objavljeni pravilnik skrpucalo iz
iztrganih delov mojega osnutka pravilnika (izdelanega po naročilu ministrstva leta 2000) in iz
slabega prevoda prav tako iztrganih delov 35 let
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stare direktive. Ker to ne gre skupaj, vsebuje ta
tehnični predpis vrsto neskladnosti med posameznimi členi, neskladnosti z našo dosedanjo
prakso in nepravilnosti.
V 5. členu pravi, da se »mere gozdnih lesnih
proizvodov meri z ročnimi ah z elektronskimi
merilnimi napravami, ki morajo biti ove1jene v
skladu s predpisi, ki urejajo overitev teh naprav«.
Vendar pa nimamo predpisa, ki bi urejal umerjanje
(in zaokroževanje rezultatov) elektronskih merilnih
naprav na lesnih skladiščih. V 7. členu pa pravi, da
se »premer meri z gozdarsko premerko«, torej
izključuje elektronske naprave. Dolžina poševno
odžaganih kosov se po pravilniku (6. člen) »meri od
sredine poševne ploskve«. Doslej je p1i nas veljalo,
da se meri najkrajša dolžina, kar še omogoča pravilno
čeljenje desk (iglavcev). Samo pri strehi zaseka na
koreničniku smo lahko merili od sredine poševne
ploskve. V di rek ti vi je tako določilo v angleščini tudi
pravilno zapisano. Dolžina okroglega lesa premera
nad 20 cm (hlodov?) se po pravilniku »meri na
decimet:re in zaokrožuje navzdol«. Doslej so pri nas
dolžine hlodov smreke in jelke napredovale po 25
cm. O osnovni dolžini hlodov in o pomembni
nadmeri hlodov pravilnik ne reče nobene.
Določilo 9. člena, da se prostorninski les »zlaga
s čim manjšimi praznimi prostori« je ob sodnih
sporih neuresničljiva, saj je možno z vedno novim
prelaganjem lesa vedno znova zmanjšati prazen
prostor. Zato je doslej veljalo, da se po lena zlagajo
tako kot padejo. Isti člen zahteva pri prostorninskem
lesu nadmero najmanj 3 o/o višine skladovnice.
Doslej je veljala za svež les nadmera 10 %, za
osušen les paje ni bilo. Kupci lahko odslej zahtevajo
vedno 3 % več lesa. Tudi faktor 0.70 za pretvorbo
iz prostorninskega v kubični meter je za drva,
cepljena pri nas, kjer so tetive cepanic lahko tudi
do 25 cm (JUS), zagotovo previsok.
Ob vseh teh natančnih določilih o me1jenju
gozdnih lesnih proizvodov pa pravilnik ne upošteva,
da obstoja veljavni slovenski standard: »Metoda

278

in prostoru

merjenja izmer- 2. del Okrogli les«, ki privzema
od posnete direktive bistveno novejšega, evropskega
(SIST EN 1309- 2 1 1999).
Za razvrščanje gozdnih lesnih proizvodov po
kakovosti priporoča pravilnik uporabo slovenskih
standardov, ki niso bili v (strokovnem) tehničnem
odboru SIST LES nikoli obravnavani oziroma
sprejeti, torej niso veljavni. Morda so jih sprejeli
uradniki mimo vseh običajnih poti. V Evropi
obstoje za razvrščanje okroglega lesa listavcev po
kakovosti veljavni standardi EN 1316, za okrogel
les iglavcev pa že več let samo predstandardi ENV
1927, ki pa v Sloveniji še (?) niso bili privzeti. Ti
standardi zahtevajo drugačen način me1jenja in
ocenjevanja številnih napak lesa, kot smo ga bili
po nekdanjem JUS doslej vajeni pri nas (SIST EN
1310 in SIST EN 1311) . Pri tem pravilnik namerno
spregleda, da imamo v Sloveniji veljaven standard
za razvrščanje hlodov iglavcev SIST 1014 (1999)
in veljaven predlog standarda za bukovc hlode
PSIST 1015 (2000). Tudi določila 14. člena
pravilnika o označevanju približno opredeljenih
kakovostnih razredov so zgrešena, saj evropski
standardi (EN 1316 in ENV 1927) nimajo več samo
treh (kot jih ima direktiva) ampak štiri z dopustno
velikostjo napak opredeljene kakovostne razrede.
Opuščanje oznak pride v poštev samo v razredu C
in ne pri razredu B.
Menim, da je za sedaj najbolje pravilnik o
metjenju in razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov
s tolikšnimi nesmisli preprosto spregledati, saj je
izšel sredi poletnega mrtvila in mnogi ga ne bi
opazili, ko nas ne bi nanj opozorili vestni sodelavci.
Sicer so pa tudi evropski standardi za razvrščanje
po kakovosti samo bolj črka na papitju, praksa pa
uporablja svoja, predvsem nacionalna merila.
Obvezni so v Evropi namreč, dokler niso podprti s
tehničnimi predpisi , samo standardi za varnost in
zdravje ter za varovanje okolja, les pa ne ogroža ne
enega ne drugega.
Prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
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Predstavljajo se
Predstavitev Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
OSEBNA IZKAZNICA :

Organizacija zavoda:

Ime zavoda: Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave (ZRSVN)
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Cankarjeva lO, Ljubljana

Zavod opravlja svojo dejavnost v naslednjih
organizacijskih enotah:
Območna enota Celje, Stanetova 6, Celje
Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, Kranj
- Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3,
Ljubljana
- Območna enota Maribor, Slomškov trg 6,
Maribor
- Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16,
Nova Gorica
- Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1,
Novo mesto
Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
Osrednja enota, Canka1jeva 10, Ljubljana

KRATKA ZGODOVINA:
Zavod RS za varstvo narave je bil ustanovljen z
razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave leta 1999,
z delovanjem pa je pravno- formalno začel januarja
2002. Priprave za zagon zavoda so začele teči v
začetku leta 2001, tako, da je bil prehod na novo
organiziranje naravovarstvene strokovne službe za
zaposlene čim manj moteč. Zavod je združil enote
za varstvo narave, ki so delovale v regionalnih
zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine
po Sloveniji in jih povezal v enovito organizacijo.
Ohranil je geografsko razdelitev ozemlja Slovenije,
zaradi povezovalne in koordinativne vloge pa se je
sedmim območnim enotam priključila še osrednja
enota s sedežem v Ljubljani. Po dobrem letu
delovanja in dveh vršilcih dolžnosti direktmja,
Mladenu Bergincu in mag. Aleksandru Golobu, je
krmilo zavoda prevzel dr. Darij Krajčič . Glede na
burno leto 2002, ko se je vodstvo zavoda ukvarjalo
predvsem z zagotavljanjem primernih pogojev za
obstoj neodvisne naravovarstvene stroke in
odbijanjem napadov z različnih strani, upamo, da
bodo prihodnja leta lahko posvečena predvsem
strokovnemu delu in skrbi za naravo, saj je to vendar
zavodovo poslanstvo.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
Organi zavoda so:
direktor zavoda:
dr. Darij KRAJČIČ, univ. dipl. inž. gozd.
- strokovni vodja zavoda: še ni zaposlen
- svet zavoda:
mag. Radovan TAVZES, predsednik predstavnik MOP
Igor PLESTENJAK - predstavnik MOP
mag. Jelka KREMESEC-JEVŠENAK predstavnica MOP
dr. Janez MARUŠIČ- predstavnik Univerze
v Ljubljani
Andrej HUDOKLIN - predstavnik zaposlenih
- strokovni svet zavoda: še ni formiran
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Naloge:
Zavod opravlja naloge , ki mu jih nalaga Zakon o
ohranjanju narave. Te so razdeljene na naloge, ki
jih opravlja kot javno službo in na naloge na podlagi
javnega pooblastila. V glavnem so te naloge
strojene v naslednjih točkah:
- zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih
vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih
- evidentiranje in vrednotenje delov narave,
- spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti,
- pripravljanje strokovnih predlogov ukrepov
varstva naravnih vrednost in sestavin biotske
raznovrstnosti,
- piipravljanje naravovarstvenih smernice,
- dajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave,
- upravljanje baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti ,
- strokovna pomoč lastnikom naravnih vrednot
in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih,

Kadri:
Trenutno je na zavodu zaposlenih 54 ljudi.
Izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:
3 doktorji znanosti, 5 magistrov, 44 univerzitetno
izobraženih in dve sodelavki s srednješolsko
izobrazbo.
Po strokah pa je struktura v glavnem naslednja:
21 s področja biologije, 9 s področja gozdarstva,
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geografije, 6 s področja geologije, 4 s
krajinske arhitekture, agronomka,
pravnica in drugi.
7s

področja

področja

Odmevnejše akcije:
Veliko smo prisotni na terenu in v medijih. Delo na
terenu je del naše primarne dejavnosti in ga želimo
tudi v bodoče opravljati strokovno in zanesljivo.
Naj jih naštejemo samo nekaj:
- Naravovarstvene akcije:
• čiščenje obalnega območja naravnega spomenika Debeli rtič
• ornitološki popis na območju polotoka Seča
• 100 kal - stabilna eko mreža (projekt Matra)
• začasna razglasitev reke Dragonje za naravni
spomenik

• pozejdonka- aktivnosti v zvezi z ohranjanjem
travnika - sodelovanje z RAC SPA Tunis in
Kneževino Monaco
• postavitev začasne ograje za dvoživke ob
Slivniškem jezeru
• Koščeva pot- Jovsi
• razstava Narava Poh01ja na Bolfenku
• razstava Pomurje in Goričko v PMS
• komunikacijski projekti KP Topla in Boč
• smo eden od ključnih dejavnikov v projektu
NATURA 2000, kjer je ena od naših nalog
komuniciranje z deležniki na terenu in popularizacija varstva narave
- zgibanke, informacijsko označevalne table,
naravovarstvene ekskurzije, sanacije dreves in drugo.
Primož JAVORNIK univ. dipl. inž. arh.
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Sodoben kamion MAN GG Postojna,
opremljen s hidravljično nakladalno
napravo LIV Postojna.
Foto: B. Perko

Vse, ki jih zanima sodelovanje

na 36. Evropskem
gozdarskem prvenstvu
v smučarskem teku
obveščam,

da bo to v času
od 17.-24. januarja 2004
v Pralognanu (Francija)
• Rok za prijave je izredno zgoden:
15. oktober 2003.
• Ob prijavi je potrebno

plačati

tudi vse stroške!

• Vse Informacije o prireditvi so na naslovu
www: efns.de.
Prijave in informacije:
• Janez Konečnik; Zavod za gozdove Slovenije,
OE Kočevje. Rožna 39, 1330 Kočevje,
E-Mail: janez.konecnik@zgs.gov.si
Tel.: (1) 8950400
GSM: 041 657388

GOZDNO GOSPODARSTVO

NOVO MESTO

etc!

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 varstvena dela;
- projektiramo, gradimo in vzdržujemo gozdne
ceste in vlake;
- od kupujemo les na panju in kamionski cesti;
- izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les;
- projektiramo in izvajamo hortikulturno in
vrtnarsko dejavnost;
- proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja,
lončnic, okrasnih grmovnic in dreves

Se

priporočamo!

GozdV 61 (2003) 5-6

Gozdarski vestnik
Letnik 61, številka 7-8
SSN 0017-2723

UDK630 * 1/9

i

Ugotavljanje
/ uravnoteženega
stanja v
prebiralnem
1
l
gozdu
1

Povezava med
kakovosljo lesa,
debelina in
j diskoloriranim
lesom pri
gorskem javorju

Austrofoma 2003

ZVEZA
GOZDARSKIH
DRUŠTEV
SitOVENIJE

Ljubljana, oktober 2003

OBVESTILO AVTORJIEM PRISPEVKOV, NAMENJEN'IH OBJ'AVI V
GOZDARS'KEM VESTNIKU
Pravi1
l'a objave
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, stro.kovne in a~ualne prispevke, ki obravnavajo
gozd, gozdni prostor in gozdarstvo. V slovenskem ali angleškem jeziku objavljamo prispevke, ki
praviloma ni'so 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 pr,ispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje
pravico do popravkov prispevka. Avtorji l1ahko zahtevajo poprav.Jjen prispevek v preg ted.
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 prevajan}a, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi1uredništvo. 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 sprej'emamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapoziti've, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov

_Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmi kom med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo Imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim 1
in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključn .imi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafiko nov 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 ln dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom j~ treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska .imena mmajo biti izpisana
ležeče (Abiesalba Mili., Abieti-Fagetumdin. omphalodetosum(Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GlLMER 1MOORE 1968a). Neavtor:izirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsehino (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 oz.iroma po .abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
istega avtorja v istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J. / GRANT, G. E./ JOHNSON, E./TURNER,, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21·-2.4.
GILMER, H. J MOORE, B., 1968a. ~ndustrijska psihologija .- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno g:ospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranJe gozdnih cestLjubljana , Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci -sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča .
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljublljana, s.
40-54.
---, 1'996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Ml'adinska 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 števil'a se uporablja
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradi,va, 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 presl'edki. Ročno izdelani grafi'koni
in slike moraJo bi1ti 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
Naš Zakon o gozdovih sloni na naslednjih temeljih:
-

Gozdovi so naravno bogastvo z večnamensko vlogo in zato je potrebno z
njimi gospodariti po načelih trajnosti.

-

Lastninska pravica do gozdov se kaže in opravlja tako, da je zagotovljena
njihova ekološka, socialna in proizvodna funkcija.
Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so Program razvoja gozdov Slovenije
in načrti za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski načrti območij,
gozdnogospodarski načrti gospodarskih enot, lovskogojitveni načrti
območij in gozdnogojitveni načrti).
Lastniki gozdov sodelujejo v postopkih sprejemanja gozdnogospodarskih
in lovskogojitvenih načrtov in pripravi gozdnogojitvenih načrtov. Izbiro
dreves za možni posek pa opravita skupaj strokovnjak Zavoda za gozdove
Slovenije in lastnik gozda.

-

Dolžnost lastnika gozda je v svojem gozdu opraviti potrebna gojitvena in
varstvena dela, predvidena z gozdnogojitvenim načrtom in določena z
odločbo. Z zakonom je poudazjena aktivna vloga lastnika gozda, in to od
aktivnega sodelovanja pri načrtovanju del v njegovem gozdu do izvedbe
potrebnih del.

-

Za zagotavljanje sonaravnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdovi,
v skladu z načeli varstva okolja in naravnih vrednot, trajnega in
optimalnega delovanja gozdnih ekosistemov ter uresničevanja njihovih
funkcij je ustanovljena javna gozdarska služba. Javna gozdarska služba
opravlja tudi naloge svetovanja lastnikom gozdov in drugih uporabnikov
gozda in gozdnega prostora. Poleg tega se javna gozdarska služba
vključuje tudi v prostorsko načrtovanje.

-

Javna gozdarska služba, ki mora uveljavljati javni interes v vseh gozdovih
ne glede na lastništvo, se financira iz državnega proračuna, torej jo
financirajo tudi nelastniki gozdov.

-

Ker se z vsakim gojitvenim 1n varstvenim ukrepom v gozdu poleg
lastniškega uveljavlja tudi javni interes (zagotavljanje splošno koristnih
vlog gozda), se ta dela sofinancirajo iz integralnega proračuna države, v
katerega prispevajo vsi davkoplačevalci, ki so hkrati tudi koristniki splošno
kmistnih vlog gozdov.

-

Gozdne ceste so sestavn1 del gozda, hkrati pa je dovoljena tudi uporaba
za javne namene (ne le za gospodarjenje z gozdovi) in zato se tudi njihova
izgradnja in vzdrževanje sofinancira iz državnega proračuna.

Lepa in hvalevredna izhodišča. Koliko tega pa se uresničuje v praksi?
Desetletnica sprejema Zakona o gozdovih je ptimeren čas za poglobljeno in
kritično oceno.
Mag. Franc PERKO
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Ugotavljanje, spremljanje in pomen uravnoteženega stanja
v prebiralnem gozdu
Assessment of equilib rium in plenrerforest ond its importance and 1Jlu11itoring
Marijan KOTAR 1
Izvleček:

Kotar, M.: Ugotavljanje, spremljanje in pomen uravnoteženega stanja v prebiral nem gozdu . Gozdarski vestnik, 61/2003, št.
7-8. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit.lit. 16. Prevod v angleščino : Marijan Kotar. Lektura angleškega
besedila: Jana Oštir.
V sestavku obravnavamo načine ugotavljanja uravnoteženega stanja od pričetka uveljavitve prebiralnega gospodatjenja na
znanstvenih osnovah pa vse do danes. Na treh vzorčnih ploskvah velikosti 0,54 do 0,63 ha je bila izvedena analiza, kjer smo
ugotovili debelinsko, višinsko in socialno zgradbo prebiralnega gozda. Rezultati kažejo, da analizirani gozdovi funkcionirajo
kot prebiralen gozd, čeprav imajo velik odmik od zgradbe gozda, ki je v uravnoteženem stanju v klasičnem smislu. Za vsak
gozd, še posebej pa prebiralen gozd, so značilni odmiki oz. fluktuacije, zato je neko trajno statično uravnoteženo stanje
proti naravno. Prebiralen gozd ima množico uravnotežen ih stanj, ki so funkcija rastišča, drevesne zgradbe in gozdnogospodarskih
ciljev.
Ključne besede: prebiralni gozd, uravnoteženo stanje, kompleksen ekološki sistem, optimalna lesna zaloga, ciljni premer,
frekvenčna porazdelitev, Liocourtovo zaporedje
Abstract:
Kotar, M.: Assessment of equilibrium in plenter forest and its importance and monitoring . Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003,
No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 16. Translated into English by Marijan Kotar, English
language editing by Jana Oštir.
The article deals with the different ways equilibrium has been assessed since the introduction of plentcr forest management
on a scientific basis. On three sample plats sized 0.54- 0.63 ha an analysis was carried out in which the structure of plenter
forest was established according to diameter, height and social status of the trees . The results show that analysed forests
function as plenter forest in spite of the fact that they show significant excursions from distributions whicb illustrate a
classically determined equilibrium. For each forest and especially for plenter forest, fluctuations in structure are normal and
natural, therefore a static equilibriurn is contrary to the law of nature. The plenter forest has a great number of equilibriums
which are dependent on site, tree composition and management goals.
Key words: plenter forest , equilibrium, complex ecological system, optimal growing stock. goa! DBH, stem frequency
distribution, Liocourt sequence

1

UVOD
INTRODUCTION

Prebiralni gozd je v zadnjem desetletju prejšnjega
stoletja postal predmet intenzivnega proučevanja
gozdarske stroke. Ker s svojo zgradbo zagotavlja
poleg proizvodnih in socialnih, še posebej varovalne
učinke gozda, je zanimiv in zaželen v Evropi, kjer
je potreba po teh učinkih močno poudarjena.
Zahteva javnosti po trajnostnem in multifunkcionalnem gozdu je v veliki meri izpolnjena, če ima
takšen gozd prebiralno zgradbo. Ker se prebiralna
zgradba v razvoju pragozda pojavlja le na določenih
rastiščih in le pri določenih drevesnih vrstah v
določenih razvojnih stadijih (KORPEL 1993), je
ohranjanje prebiralne zgradbe v velikem delu
gozdov pogojeno z intervencijo človeka . Če bi naše
prebiralne gozdove prepustili naravnemu razvoju,
GozdV 61 (2003) 7-8

bi se le na maloštevilnih ekstremnih rastiščih trajno
ohranjala prebiralna zgradba.
Uveljavljanje prebiralnega gospodatjenja na
rastiščih, kjer naravnemu razvoju prepuščeni sestoji
ne bi imeli prebiralne zgradbe pa ne pomeni
nespoštovanja paradigme sonaravnosti. Sonaravne
gospodarjenje ne pomeni prepuščanje razvojnih
procesov naravi ampak uravnavanje le-teh na takšen
način, da gozdnogospodarske cilje trajno dosegama
v optimalni meri in da gozd funkcionira kot
ekosistem ter v največji možni meri ohranja
krogotoke hranil, ki so značilni za naravne
ekosisteme. Zato bomo prebiralno gospoda1jenje
pospeševali tam, kjer je potreba po varovalni funkciji
1
prof. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd. Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniška fakulleta.
Večna pot 83, 1000 Ljibljana
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gozdov še posebej poudarjena in kjer so takšna
kjer naravne sestoje gradijo tiste drevesne
vrste, ki omogočajo prebiralno zgradbo brez velikih
vlaganj (dragih in pogostih ukrepanj) in brez
nevarnosti, da bi se katera od funkcij gozda
pomembno zmanjšala. Poleg tega uvedba prebiralnega gospoda.Ijenja na rastiščih, kjer po naravi
gozdovi ne izkazujejo prebiralne zgradbe, ne sme
spremeniti optimalnega funkcioniranja gozda kot
ekosistema. Ohraniti se morajo krogotoki hranil in
energije, ki so podobni tistim, ki bi vladali v naravnih
gozdovih. To pa pomeni, da mora biti ohranjena
na.I·avna sestava drevesnih vrst ter zagotovljena takšna
razgradnja opada, ki je lastna gozdu z rastišču
primerno zgradbo sestoja. Skratka, prebiralni gozd
ne sme predstavljati motnjo v funkcioniranju
ekosistema in dejansko jo ne predstavlja, če
olu·anjamo naravno drevesno sestavo. Pospeševanje
samo ene vrsten. pr. jelke v gozdovih, kijih po na.I·avi
gradijo jelka, bukev in smreka, pa lahko, kljub
prebiralni zgradbi, pomeni veliko motnjo v
funkcioniranju ekosistema, ki se pozneje odrazi kot
težava pri pomlajevanju in v porušitvi biološke in
mehanske stabilnosti. Ker zgradba prebiralnega
gozda v večjem delu prebiralnih gozdov ni zagotovljena sama po sebi - to je po na.I·avi - ampak jo
zagotavljamo z našimi ukrepi, moramo vedeti katere
procese, ki potekajo v prebiralnem gozdu, moramo
pospeševati, ohranjati ali zavirati. Ker je potek
procesov neločljivo povezan s strukturo gozda,
želimo ugotoviti tisto stukturo, ki trajno zagotavlja
izpolnjevanje vseh zahtev, ki jih pred gozd postavljamo. V prebiralnem gozdu bi si želeli ustvariti tki.
uravnoteženo stanje. V tem p1ispevku obravnavamo
to stanje nekoliko bolj podrobno in sicer: kako so ga
skušah vzpostaviti, ohranjati in kakšen je njegov
pomen pri sodobnem gospodarjenju s prebiralnimi
gozdovi.
rastišča,

2

CILJI ANALIZE IN POSTAVITEV
PROBLEMA

2

GOAL OF ANALYSIS AND PROBLEM
DEFINITION

Z namenom, da preskusimo kakšne so možnosti
doseganja in ohranjanja uravnoteženega stanja v
prebiralnih gozdovih, smo izvedli v gozdu, ki po naših
krite1ijih funkcionira kot prebiralni gozd podrobno
analizo na treh rastiščnih enotah. V analiziranih
sestojih smo po uveljavljenih metodah določili
284

uravnoteženo stanje, ter določili ukrepe, ki naj to
uravnoteženo stanje ohranijo še v naslednjem
desetletju.
Glavni cilj analize pa je kritična presoja uporabnosti tako ugotovljenega uravnoteženega stanja
in sicer z vidika racionalnega doseganja gozdnogospodarskih ciljev. Na samem začetku se moramo
nekoliko pobliže seznaniti s samim pojmom
uravnoteženega stanja. Neke vrste uravnoteženo
stanje je uvedel že Biolley, vendar ga ni določil niti s
ciljnim premerom niti z idealno frekvenčno
porazdelitvijo dreves po debelinskih stopnjah, ampak
s tako strukturo gozda, ki ima zagotovljeno trajno
preraščanje dreves iz najnižjih v najvišje debelinske
stopnje ob istočasni maksimalni produkciji visokovrednega lesa. S pomočjo kontrolne metode je na
osnovi polne premerbe ugotovil , kakšno je bilo
vraščanje in preraščanje v posameznih debelinskih
stopnjah ter na osnovi potrebnih ukrepanj določil
posek (KNUCHEL 1950). Kot vidimo je Biolley
pojmoval uravnoteženo stanje zelo dinamično, vsak
gozd je imel svoje uravnoteženo stanje, ki se je z
razvojem gozda spreminjaJo. Pri Biolleyu ni bilo
ničesar konstantnega, konstantna je bila le zahteva
po trajnih maksimalnih učinkih . Zanimivo je, da je
že leta 1899 Liocourt ugotovil, da imajo frekvenčne
kri vu lje dreves v prebira] nem gozdu obliko negativnega geometrijskega zaporedja, vendar svoje
ugotovitve ni publiciral (SCHUTZ 1989). Podobno
je Meyer leta 1933 postavil, da se število dreves z
večanjem debeline zmanjšuje eksponentno. Zato so
frekvenčne porazdelitve prebiralnih gozdov predstavljene na pollogaritemskem papirju največkrat v
obliki padajoče prem.ice (ln n~ = ln a- ln b-d,, kjer
pomeni n, = število dreves v deb. st. k, dk = deb.
stopnja »k«, ain b parametra funkcije). V poznejšem
času so se pojavili strokovnjaki kot Schaeffer,
Franc;:ois in Prodan, ki so uravnoteženo stanje
zagotavljali z uravnoteženim preraščanjem, t.j. vrast
v debelinsko stopnjo, »k« mora biti enaka številu
dreves, ki iz te stopnje preraste v višjo ali višje
debelinske stopnje, poseku v stopnji ))k« ter naravni
mortaliteti v stopnji »k« (SCHUTZ 1989). Drugi
avtorji kot n. pr. Mitscherlich (1952, 1961), ki je
raziskoval prebiralne gozdove Schwarzwalda pa je
uravnoteženo stanje podal s potrebnimi deleži števila
dreves v razširjenih debelinskih razredih
(KOTAR 2002).
Velik .strokovnjak prebiralnih gozdov na Hrvaškem
D. Klepac pa je pri gospoda1jenju s temi gozdovi
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uvedel tki. normale. Izhaja iz normalne lesne zaloge,
kijo ugotovi na osnovi dominantne višine. Isti kazalec
mu služi določitvi ciljnega premera in koeficienta
Liocourtovega zaporedja. Za vsako rastišče je
izračunal normala - geometrijsko zaporedje, ki
predstavlja želeno frekvenčno porazdelitev. Razliko
med številom dreves dveh sosednjih debelinskih
stopenj je podelil s pri padajoče prehodno dobo ter tako
dobil število dreves, ki jih letno lahko posekama v tej
stopnji (KLEPAC 1965). Podobno je izračunaval posek
že L. Hufnagl na Kočevskem (HUFNAGL 1893).
Vendar pa številni strokovnjaki ugotavljajo podobno kot je postavil Biolley - da imamo lahko
nešteto uravnoteženih stanj in da idealnega uravnoteženega stanja pravzaprav ni (BONČINA 1994) in
da bi bil ustreznejši izraz dinamično ravno težno stanje
oz. dinamično ravnotežje.
Cilj analize in sestavka je, na analiziranih treh
sestojih prebiralnega gozda ugotoviti smiselnost
določitve uravnoteženega stanja, ki naj bi bilo
nekakšno vodilo pri naših ukrepih v prebiralnih
gozdovih. Zavedati se moramo, da je vsako vodilo, če
je smiselno, koristno . Zato postavljamo tudi modele,
če se jih ne pridržujemo, so pa kmistni v pojasnjevalne
namene - s pomočjo njih se na konkretnih p1imerih
učimo . Predpogoj pa je, da so ti modeli smiselni in
vsaj približno podajajo razvoj gozda ob danih osnovah.
Tako lahko razmeroma dobro ponazorimo razvoj in
rast konkretnega enomernega sestaja, če imamo znano
proizvodno sposobnost rastišča , drevesni sestav,
gostoto sestaja, končno lesno zalogo, razvoj zgornje
višine in dolžino proizvodne dobe . Ob takšnih vhodnih
podatkih lahko razmeroma dobro ocenimo potrebno
pogostnost in jakost redčenj , kakor tudi donos. Ali je
to možno v prebiralnih gozdovih pa si bomo skušali
razjasniti v tem prispevku.

3

OBJEKT ANALIZE

3

OBJECT OF ANALYSIS

Analizo smo izvedli v gospodarski enoti Mala gora
v kraju Ortnek v oddelku 128, v gospodarski enoti
Draga v Pasjih jam ah, oddelek 51 ter v gospodarski
enoti Ravne v oddelku 61 v kraju Nad Dragarji;
vse tri gospodarske enote so sestavni del Območne
enote Kočevje.
V Pasjih jamah je matična podlaga apnenec ,
ploskev se nahaja na nadmorski višini 910- 950 m,
fitocenoza pa je uvrščena v Omphalodo-Fagetum
Jestucetosum . Ekspozicija jugozahodna, nagib su,
GozdV 61 (2003) 7-8

gozdovi so v lasti RS. Površina analizirane ploskve
je 0,54 ha.
Nad Dragarji je matična podlaga apnenec.
ploskev se nahaja na nadmorski višini 910-950 m,
vegetacija pa je uvrščena v sintaksonornsko enoto
Omphalodo-Fagetwn fesftl cetosum in v Omphalodo-Fagetum neckeretosum . Ekspozicija je
severovzhodna, nagib pa 20-30". Površina analiziranega sestaja je 0,63 ha ; gozd je v lasti RS.
Analizirana ploskev v Ortneku ima površino
0,54 ha, porašča jo fitocenoza, ki je uvrščena v
Bazzanio-Abietetum (najbolj produktivna rastišča
v tej rastiščni enoti). Nadmorska višina je 560-610
m, ekspozicija severozahodna. nagib 5". Matična
podlaga je kremenčev peščenjak. Analiziran gozd
je v zasebni lasti. Na vseh treh analiziranih ploskvah
ima gozd prebiralno zgradbo , ki je posledica tu
uveljavljenega prebiralnega gospodatjenja.

4

METODA DELA

4

WORKING METHOD

Analizo smo izvedli v Pasjih jamah in Ortneku na
ploskvah velikosti 60 x 90 m (0,54 ha) ter Nad
Dragarji na dveh ptoskvah, prva ima velikost 120
x 30 m (0,36 ha), druga pa 90 x 30 m (0,27 ha).
Druga ploskev meji na prvo (imata skupno mejo),
zato smo podatke združili in jih obravnavamo kot
da smo jih pridobili na eni ploskvi. Na ploskvah
smo izmerili vse osebke, ki so imeli višino 50 cm
in več, pri tem smo izmerili prsni premer (za
osebke, ki so višji kot 1,30 m) , višino ter določili
socialni položaj. Pri izračunu lesne zaloge smo
uporabili Alganove tarife, 7 razred. Izračun lesne
zaloge po tarifah je dal nekoliko nižje rezultate
kot izračun po dvovhodnih deblovnicah, ki smo
ga uporabili pri analizi, ki smo jo izvedli v letu
2002, ko smo ugotavljali prirastoslovne osnove
prebiralnega gozda (KOTAR 2002).

5

REZULTATI ANALIZE Z RAZPRAVO

5

RESill,TS OF ANALYSIS AND DISCUSSION

5.1 Socialna zgradba
5.1 Social structure
Pri analizi socialne zgradbe smo uporabili
klasifikacijo dreves oziroma drevesc, ki jo je
uporabil Leibundgut (1945, 1966) in smo jo
uporabili pri dosedanjih raziskavah prebiralnega
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Pasjih jamah delež tekačev 4,9%, v Ortneku 5,0%
in Nad Draga1ji 5,0% . V absolutnem številu pa je
delež tekačev majhen v Ortneku, saj jih je manj
kot zmagovalcev. Vendar gozdovi na vseh treh
ploskvah še vedno funkcionirajo kot prebiralni
gozd. Vpogled v debelinsko zgradbo analiziranih
sestojev, ki na svoj način tudi podajajo socialne
razmere v gozdu, nam daje preglednica 2.
Kot vidimo iz preglednice št. 2, znaša število

gozda (KOTAR 2002) . Tako smo vsak osebek
uvrstili v eno izmed naslednjih kategorij:
čakalci oziroma osebki spodnjega položaja,
- tekači oziroma osebki srednjega položaja,
- zmagovalci oziroma osebki zgornjega
položaja.
Rezultati analize so prikazani v preglednici la,
lb in le .
Kot je razvidno s preglednic la, lb in le je v

Prcgkumca 1a. Število dreves glede na višinski razred, socialni položaj ter drevesno vrsto- Pasje jame ( 1 ha)
To/Jft• la .· Number of trees according ro height class, social status and tree species - Pasje jame ( 1 ha)
SOCIALNI POLOiAJ 1 SOCIAL STATE OF TREES
Število dreves 1 nwnber of trees
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Pregktln ica 1b: Število dreves glede na višinski razred, socialni položaj ter drevesno vrsto - Ortnek (1 ha)
Table 1h: Number of trees according to height class, social status and tree species - Ortnek ( 1 ha)
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Preglednica Ic: Število dreves glede na višjnski razred, socialni položaj ter drevesno vrsto- Nad Dragarjj (1 ha)
Tahfe 1c: Number of trees according to height class, social status and tree species- Nad Draga rji (1 ha)
SOCIALNI POLOŽAJ 1 SOC!Al, ST.4TE OF TRE ES
Število dreves lmrmher of trees
ČAKALCI

TEK A ČI

Trees in tlu mprcssion p!Jal'e

Trees in the reco•·eriug pllase

Vi ~ in ski

razred

Hig hc/m:s

O>r. L
Otll<'r

Sm
N.

Je

·' JJI"ICCC

S.fir

Bu

broad
Bee•b ltm·cd

Ost. l.
Other
Sm
Ilu broad Skupaj N.
Sjlr lJeech /em •ed Sum spr111:e

Stn
Skupaj
S11m

Je

N.
SJ'YII C'l'

Irt.., es

(50-90)
(90-130)
1,31-4,9
5-9,9
10-14,9
15-19,9
20-24,9
25-29,9
30-34 ,9

51 376 468 103
90 303 379 25
76 468 610
8
13
83 200 11
8
3
22 44
10
14
6
3
2

307
77
24
9
2

3376

Je

Bli

Ost. l.
Other
hrolul

SJ7r

Hetclt

lcctvl'd

16
5

16
25
24

11

5
8

8
10

21
14

3

5

2
5
5

32
30
42
42
29

8

13

53 105

12 183

2

4

2
Il
17
13
Il

2
6
21

2

16

2

54

45

19
44

6
2

Skupaj
Sum

trees

51

2

233 1265 1723 155

Bu

tret' S

35->
Skupaj

Total

All of trees

Ost. l.
Otira
Sn1
broatl Sku1>aj
:V.
S.fir /ke eh lem't'd S11m spn1ce
Je

t rel's

998
797
1162

SKUPAJ

ZMAGOVALCI
Released trees

376
90 303
76 484
13
87
8
33
19
8
24
21

33
13

12 113

468 103 998
379 25 797
625
8 1193
225
Il 336
68 10 119
37
5
69
57
6
27

2

27
16

13

11
248 1371

6
2

54
33

2

13

1872 178 3669

Preglednica 2: Število dreves glede na deb. stopnjo, višinski razred za drevesca, ki so manjša kot 1,30 m, glede na drevesno vrsto
in lesno zalogo
Table 2: Stemfrequency distribution according to DBH class and height class for trees which are UJUier height of 1.30 m by tree
spccies and growing stock
ORTNEK

PASJE .JAME

Viš. in
deb. sl.

/fig/rt
andDB/1
class
{cm)

St~vilo

13

11
lO
6
6
2
6
4

75-79,9

o

80->
Skupaj

2

Total

Grotring s10d nr'llw

Sm+jc List
Sm+jc
N.
IJ road Skup;tj
N.
spruce learl'd Sum .~pnwr
+ S.fir
+ S.fir tres

(50-90) 517
(90-130) 309
0-4.9
300
5-9,9
226
10-14,9
70
15-19,9
69
20-24,9
26
25-29,9
31
30-34,9
17
35-39,9
40-44,9
45-49,9
50-54,9
55-59,9
60-64,9
65-69,9
70-74,9

Lesna 7.aloga mlfhil

drc,·cs/ha
N11nrber uf trees/Jw

367
275

884
584

579
124

879
350
120

50
35
17
20
4
11
9

9
Il
4

o
o
o
o
o

104
43
51
21
24

Li.>t
IJ road
/em·ed
/res

Število drcl·cs/ha
Nwnber tJ[ trud ita
Smtjc

Skupaj

N.

Sum

J /) 1"/I Cf!

+S.jir

1441

4,52
5,60

13,11
9,10

2,48
4,00
6,65
5,95
12,40
3,88
15,40
17,10
22,4[

19,22
16,49
18,20
20 20,90
19 24,90
17 18,90 34,65
10 23,40 15.60
2 9,44 0,00
6 33,72 0,00
4 26,36 0,00
0,00 0,00

o

2 17,56

0,00

7,00
9,60
19,76
15,05
31,62
20,37
33,60
38,00
47,31
53,55
39,00
9,44
33,72
26,36
0,00
17,56

555
820
346
96
46
30
30
39
44
52
34
29
24
6

o
o
o
o

1622 1515 3137 261,42 140,52 401,94 3593
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lc$na :r.aloga nr'/ha
Growing stock mJ/Iw

List
Sm+jc
/Jr()(/(/ Skupaj N.
Snm SJ>I'IICl'
/res
+ S.jir

lemw l

78 1519
Il 566
32 852
8 354
11 107

34
29
24
6

o
o

.lli11mber of trrt:sllw

Sm+je Li st
Bmml
N.
SJ'I'II t"C' lem·ed
+S.jir trl'.\'

Skup;~j

Sum

LcsnJ zaloga m·'flla
Groll'ing stock nr'llw
S mtje
:V.
.I"JJrtiU

+ S. fir

Li st
B rom/

Skupaj

lem·i'd
tre s

Sum

427

0,00 0,00

34
46
44
56

o
o
o
o
o
o
o
o

frt'J.'i

o

4

o

Sum

o

54
40

4

Skup~j

6,92 0,16
7,68 0,88
8,74 1,52
10,50 3,50
18,60 2,48
37,83 6,79
61,60 0,00
98,80 7,60
84,66 0,00
91,35 0,00
93,60 0,00
28,32 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

8
10
7

List
Bra111l
lem•ed

~t C I'i io tlrtl·c~/h a

571 998
393 404 797
477 754 1231
7,08 143 134 277 2,86
8,56 50 54 104 4,00
10,26 22 37
59 4,18
52 10,85
14,00 31
21
21,08
44,62
61,60
106,40
84,66
91,35
93,60
28,32
0,00
0,00
0,00
0,00

9

11
11
8

16
8
16
2

5

8

8

16
7

8
2

2

5

4

3
2

o
o
o

3

25

5,58
19 10,67
27 15,40
10 15,20
13 12,45
24 25,20
15 31,20
4 9,44
9 28,10
3 19,77
2 15,30
3 26,34

2,68
4 ,32

5,54

8,32
7,03 11,21
7,35 18,20
9,92 15,50
7,76 18,43
22,40 37,80
3,80 19,00
19,92 32,37
50,40 75,60
27 ,30 58,50
9,44 18,88
22,48 50,58
0,00 19,77
0,00 15,30
0,00 26,34

170 3763 548,60 22,93 571,53 1618 2054 3672 236,54 194,80 431,34
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dreves na ha od 3.137 do 3.763, najmanj jih je v
Pasjih jamah, največ v Ortneku . Lesna zaloga v
Pasjih jamah znaša 402 m·' /ha, Nad Dragarji pa
431 m 3/ha. V teh sestojih je bila pred kratkim
izvedena sečnja, zato bomo te ploskve obravnavali
kot da so v stanju po izvedeni sečnji. Nasprotno pa
je v Ortneku, kjer je ocenjena Jesna zaloga 572m3/
ha, sestoj pred sečnjo. V tej preglednici so v lesni
zalogi zajeta tudi drevesa 2. debelinske stopnje.

5.2 Uravnoteženo stanje in njegova
preverba
5.2 Equilibrium and its assessment
Kot smo navedli že v enem od prejšnjih razdelkov,
se je pojem uravnoteženega stanja pojavil že v samih
začetkih modernega prebiralnega gospodarjenja.
Uravnoteženo stanje po Liocourtu je predstavljala
frekvenčna porazdelitev, ki je bila podana z
negativ nim geometrijskim zaporedjem: y = a, aq·' ,
aq·2, • • • , aq"- 1 (kjer je: y =št. dreves v deb. stopnjah,
a =število dreves v izhodiščni debelinski stopnji pri nas 3. deb. st., q = koeficient geometrijskega
zaporedja) .
Za vse tri raziskovalne ploskve smo izračunali
Liocourtovo zaporedje, pri tem pa uporabili
naslednja izhodišča :
- Ciljni prsni premer smo postavili 70 cm in to
tako za iglavce kot listavce. Na teh rastiščih je pri
bukvi pti večjih prsnih premerih močno izraženo
rdeče srce. Pri iglavcihje možna produkcija hlodov
za žago; izjema so gozdovi v Pasjih jamah, kjer je
možna produkcija resonančnega lesa. Vendar to
kakovost dosegajo le posamezna drevesa, zato je
postavitev ciljnega premera v večjo debelina (n.pr.
90 cm) zaradi nekaj izjemnih dreves neumestno.
Razumljivo, da pri izvajanju prebiranja (sečnje)
takšna izjemna drevesa ohranjamo, vse dokler
učinkovito priraščajo . Ker je ciljni premer enak za
listavce kot tudi za iglavce, ni potrebna izpeljava
ločenih geometrijskih vrst. Tudi debelinski
prirastki, kijih je ugotavljal v Pasjihjamah Benčina
(1994), ne kažejo pomembnih razlik med iglavci
in listavci . Optimalna lesna zaloga, to je tista višina
lesne zaloge, ki trajno daje najvišji prirastek ob
istočasnem zadostnem preraščanju dreves med
posameznimi debelinskimi stopnjami in zadostnem
pomlajevanju, je določena v Pasjih jamah s
395 m 3/ha, Nad Dragarji s 426 m 3/ha in v Ortneku
s 410m3/ha. Kot optimalno lesno zalogo smo v
2 88

Pasjih jamah in Nad Dragarji vzeli kar dejansko
lesno zalogo in to po sečnji . V Ortneku pa smo
dejansko lesno zalogo zmanjšali za 154 m 3/ha, ker
je analizirani sestoj pred sečnjo . Zato smo dejansko
lesno zalogo zmanjšali za 10 letni volumenski
prirastek. Dejanske lesne zaloge pri izračunu
zaporedja so manjše kot so izkazane v preglednici
št. 2 in to za količino lesne zaloge, ki jo imajo
drevesa 2 . debelinske stopnje . Pri izračunu
zaporedja pričnemo s 3. debelinsko stopnjo, zato je
ustrezna lesna zaloga tista, ki jo izkazt~ejo drevesa
tretje in vseh višjih stopenj.
- Pri izračunu Liocourtovega zaporedja smo
uporabili v Pasjih jamah in Nad Draga1ji vrednost
q = 1,37, v Ortneku pa 1,36. Te vrednosti smo
določili na osnovi dominantnih višin jelke in bukve
ter njunih deležev v lesni zalogi sestaja. Pri tem
smo uporabili za jelko in smreko znani Susmelov
43

' 1n
. za b u k ev
o brazec q = , r.;

vH

4,54
q=

VH

c olettov

o b razec

(KLEPAC 1965).

Na sliki la, lb in le so predstavljene dejanske
prilagojene porazdelitve
po Liocourtovem zaporedju.
frekvenčne porazdelitve in

Ordinatna skala je v logaritemskih vrednostih
a
a
a
(ln y =ln a, ln - , ln2 ... , ln, če je:
11
q

q

q

v ·
y, =a,y.J.= -a , . . ., Y1 4 = - a11 ) • N atanacmposta-

.

q

q

nejo razlike v višjih debelinskih stopnjah, kjer je
frekvenca majhna, bolj izrazite. V Pasjih jamah je
v tanjših debelinskih stopnjah premalo dreves, zato
pa jih je preveč v višjih, to je v 9. in vseh višjih
debelinskih stopnjah. Ker je ciljni premer določen
s 70 cm, je 6 dreves v deb. st. nad 70 cm odmik od
uravnoteženega stanja. Vendar so ta drevesa odlične
kakovosti in bi jih bilo nesmiselno žrtvovati zaradi
nekega modela. Ta drevesa so dosedaj veliko
priraščala v vrednostnem pogledu .
V Ortneku smo prikazali dve dejanski frekvenčni
porazdelitvi in to pred sečnjo in po sečnji . S
teoretično Liocourjevo porazdelitvijo je plimerlji va
dejanska porazdelitev po sečnji. Podobno kot v
Pasjih jamah je tudi tu dejansko število dreves
manjše od teoretičnega . Presežek dreves imamo v
višjih debelinskih stopnjah z izjemo v zadnji stopnji,
ki je izpraznjena. Kakovost lesa je v tem gozdu
povprečna, zato lastnik ni imel nikakršne vzpodGozdV 61 (2003} 7-8
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bude, da bi pospeševal proizvodnjo debelega lesa.
Na ploskvi Nad Dragmji imamo presežek dreves v
nekaterih višjih debelinskih stopnjah, skupno
število dreves pa je manjše, kot bi jih moralo biti v
gozdu z uravnoteženim stanjem po Liocourtu .
Opozoriti moramo, da so lesne zaloge v dejanskem
gozdu enake kot v gozdu z uravnoteženim
stanjem. Ker analizirani gozd funkcionira kot
prebiralni gozd in to trajno, lahko sklepamo, da
Liocourtovo zaporedje ni nujen pogoj za trajno
funkcioniranje prebiralnega gozda, oziroma, da je
v prebiral nem gozdu lahko več uravnotežen ih stanj,
ali povedano še drugače , da imamo lahko
uravnoteženo stanje , to je trajno funkcioniranje
prebiralnega gozda , ki daje prirastek, ki je enak
proizvodni sposobnos ti rastišča, pri različnih
frekvenčnih porazdelitvah.
Mitscherlich (1952) je v svoji obširni raziskavi
prebiralnih gozdov ugotovil, da prebiralni gozd
funkcionira ob zelo različnih deležih debelinskih
razredov. Debelinske razrede je obliko val z
naslednjimi intervali : A 7 do 25 cm, B 26 do 49
cm inC= 50 cm in več . Ugotovil je, da prebiralni
gozd funkcionira, če je dreves v A razredu od 100
pa do 700, v B razredu od 50 - 300 in v C razredu do
70 dreves. Razumljivo, če imamo zgornji delež A
razreda n. pr. 700 dreves , potem imamo lahko v 8 in
C razredu veliko manj dreves n. pr. B = 100 in C
10 ali pa B = 75 in C = 20 dreves. Najvišji trajni
volumenski prirastki pa so v tistem gozdu, ki ima
veliko število dreves B razreda (200 in več). Njegova
raziskava nam dokazuje, da imamo pravzaprav lahko
nešteto uravnoteženih stanj in da so odvisna od
gozdnogospodarskega cilja. V gozdu kjer želimo
proizvajati debel les, bomo imeli drugačno zgradbo ,
kot pa tam, kjer proizvajamo les tanjših dimenzij .
Že Mitscherlichova raziskava poraja dvome, ali sploh
lahko gov01imo o uravnoteženem stanju, če pa je
takšnih stanj nešteto. Zato ni umestno, da za določeno
rastišče in določeno drevesne sestavo podamo model
v obliki frekvenčne porazdelitve in optimalne lesne
zaloge. Pri vsakem lastniku bo ta model drugačen,
ker ima vsak lastnik drugačne potrebe, torej različne
gozdnogospodarske cilje.
Za naslednji preskus smiselnosti določitve
uravnoteženega stanja smo uporabili pristop, ki sta
ga pri ugotavlja[\ju tega kazalnika uporabila Schutz
( 1989, 1997) ter Prodan ( 1952). Tako prvi kor drugi
sta uporabila ·~. 2 izračun potrebnega števila dreves
v posamezn i :: ropnj i debelinski prirastek, ter

=

=

=
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odvzem dreves t.j. posek + naravna mortaliteta .
Izhodišče izračuna je v bistvu diferenčna metoda
izračuna prirastka oziroma kontrolna metoda.
Vzemimo plimer:
Če imamo leta 1990. v 3. deb. stopnji n, = 200
dreves, leta 2000, to je po desetih letih pa je iz 3.
deb. stopnje preraslo v 4 . stopnjo 70 dreves, potem
lahko sklepamo na naslednji način: 70 dreves je za
prirast 5 cm potrebovalo 10 let, vseh 200 dreves
pa bi preraslo v 4 . stopnjo v 28 ,6 letih (~bO

. 10).

Torej znaša prehodna doba t, = 28 ,6 Jet. Letni
debelinski prirastek v mm pa je
50 _

- - 1, 7 mm
t3

( širina deb.st. _ b )

prehodna doba

-- .
tk

Te povezave pa lahko uporabimo za določitev
vrasta v višjo debelinsko stopnjo, če imamo znan
debelinski prirastek ali pa prehodno dobo.
Če postavimo pogoj, da naj bo po T letih (pri
nas 10 Jet), to je čas med dvema inventurama ali pa
čas med dvema obhodnicama, število dreves v deb .
stopnji k enako, kar pomeni , da je vrast v stopnjo
k-1 enaka številu dreves, ki iz stopnje k-1 preraste
v stopnjo k potem velja naslednja enačba:
nk-1·id.k -1· T

_nk -id,k ·T_

b

b

- - - - - + n,

· haJa--=· n k-1 .i -d.k

IZ

nk

1 d.k-1

-nk.

f

z tega

·
i d.k
(PRODAN
1nnk_1 =nk- -.
td,k-1
!952)

Ta obrazec lahko nadomesti mo rudi z naslednjim
obrazcem, n k-1

=nk~.
tk

kjer pomeni i 1 k =letni
(.

debelinski prirastek v mm v deb. st. k, tk= prehodna
doba v deb. stopnji k .
V primeru, da bi imeli teoretični primer, da
drevesa sekamo samo v zadnji debelinski stopnji
(nekdaj sečnja na prag) in da ni naravne mortalitete,
potem bi bilo uravnoteženo stanje pri naslednji
frekvenčni porazdelitvi :
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Pregledni ca 3a: Frekvenčne porazdelitve, debelinski prirastek in predvideni posek- Pasje jame (l ha)
Ta bele 3a: Stem frequency distribution, annual dimne ter increment and planned hm·vest (cur)- Pasje jame ( 1 ha)
Dejanska frckv.porazdelitev jan.
2003 (po sečnji)
R~a/ Sit' lit frequency distribution.

Deb.st.

Dia meter
class

Jan 2003 (ojrer hm·vest)
~m+jc

bu+g.ja.

N.S(JTUCI'+

Si/vcrjir

Bet•ch +
Si<·amore

5,0-9,9

226

124

350

10,0-14,9
15,0-19,9
20,0-24,9
25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
40,0-44,9
45,0-49,9
50,0-54,9
55,0-59,9
60,0-64,9
65,0-69,9
70,0-74,9
75,0-79,9
80,0-84,9

70

50
35
17
20
4
11
9
9

120
104
43
51
21
24
20
19
17
10

cm

69
26
31
17
13
11

10
6
6
2
6
6

11

273*

170*

4

Tenrct.frekv.porazd.
jan.2003 (po sečnji) (q·=dJ7)

Sremji·equency dislriburion
according to Lioc:orm Jan. 2003
(after Jw n-est )

Skupaj

Skupaj (ig l.+ list.)

Sum

(a/111-ee.,)

o
o
o

150,0
109,5
79,9
58,3
42,6
31,1
22,7
16,6
12,1
8,8
6,4
4,7

2

6
6

Izračunana
lzračunann

id v mm
(letni)
(, ill/111!1

1 (lell

r (war)

(amiiiO/)

2,3

21,7

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

17,9
15,6
14,3
13,5
12,5
11,9

frckv. porazd .

dcc.2012 (pred ~eč njo)
Skup;U (igl.+list.)

Deriw•d xr~m .fre/f.
disrrib111ion D••c. 2012
(befrm• lwnes/ 2012)

11,4
10,9
10,4
10,0
9,8
9,4
9,3

Sečnja

2012
štev. dr.
Skupaj

frckv. porazd.
jan. 2013 (po
sečnji)

Hmw. t 2012. Skupaj (igl.+list.)
m1mber of
Derilwl srem ji"eq.
n·ees
disrriblllitm (tifrer
(alf trees )
hmwsl) lm1. 2013
(t!I/Jrees)

214,3
104,3
79,6
43,3
42,0
20,6
22,7
19,1
18,1
16,3
10,0
2,0
5,6
6,0
0,4

2,0
5,6
6,0
0,4

214,3
104,3
79,6
43,3
42,0
20,6
22,7
19,1
17,1
16,3
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

604,3

15,0

589,3

1,0

1

Skupaj
Sum
Legenda:

443*

542,7

iJ = letni debelinski prirastek v mm
t = prehodna doba
*brez 2. deb. stopnje

id = anua/ diameter increment in mm
t = number of years which the tree needs to pass from one dimne ter
class to next diameter class
*without the 2''d diameter class

Navedeni primer jasno pokaže, da je frekvenčna
porazdelitev v prebiralnem gozdu tesno povezana
z debelinskim prirastkorn. Če bi bili debelinski
prirastki v vseh stopnjah enaki, potem bi lahko bilo
teoretično število dreves enako v vseh stopnjah.
Dejansko pa imamo v vsakem prebiralnem gozdu
naravno odmiranje ter sečnjo v vseh debelinskih
stopnjah. Sečnja v nižjih debelinskih stopnjah je
potrebna zaradi pospeševanja lepo oblikovanih
dreves in iz sanitarnih razlogov. Če označimo
odvzem števila dreves v debelinski stopnji k z ek
potem dobimo potrebno število dreves po stopnjah;
Deb. st.
3
4

5
14
290

Pob:ebno število dreves:
n3 + e 3
n~ + e~
es

ns;

Postavimo pogoj.
nk ·id k ·lO

nk-l ·idk-l ·10

s'

5

+nk -

==nk +ek .

Iz tega dobimo potrebno število dreves v deb.
id k
ek · 5
stopnji nk-1 == nx -.-'- +. - (PRODAN 1952).
1d,k-l

10 1 d,k

Tu smo postavili T== 10.
Če pa uporabljamo prehodne dobe potem dobi
obrazec naslednjo obliko

nk_

1

=nk

b+~.
tk

10

Ta dva obrazca zahtevata poznavanje števila dreves
v zadnji ali pa 3. deb. stopnji.
Do podobnega rezultata pridemo, če delamo z
obrazci, ki jih je razvil Schlitz (1989).
Pk
·
Pk +ek
nk+l ==nk ·
oziroma nk-l =nk · - - - .
Pk+l + ek+l
Pk-1
oziroma.
ek = posekano število dreves v o/o od stoječega
števila dreves pred sečnjo v deb . st. k
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Preglednica ."ob: Frekvenčne porazdelitve, debelinski prirastek in predvideni posek ·- Ortnek (1 ha)
Tah e/e 3/J: Stem frequency distribution, annual diameter increment and p/anned harvest (cuf)- Ortnek ( 1 ha)

Dcb.st.
Diamerer
class

Dejanska
frck v. porazdeli IC-v jan.
2003 (pred scč•lio)
Real s/cm frequmcy
di.(fribuliofl. lati. 2003
(before han-est)
s m+je
N. sprucc+Silvcr f.ir

354
107
54
40
34
46
44
56
34
29
24
6

5,0-9,9
10,0-14,9
15,0-19,9
20,0-24,9
25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
40,0-44,9
45,0-49,9
50,0-54,9
55,0-59,9
60,0-64,9
65,0-69,9
70,0-74,9
Skupaj
Sum

Izračunana

Dejanska
2002 ŠIC\'. dr.
Teoret.frekv.porazd.
frclcv. porazdelitc.v
Skupaj
jan. 2002 (po sečnji)
jan. 2002 (q=ol .36)
/Jan·w 2002,
Real s/em freqtll'll(l' Slem frequt my di.mib111i011
JJW11be1· oj frees
distrilmtitJ11 }all. 2002
according to Livcoun
Sum
(oft<'r han-c.<r)
Jmt .2002
(al/trees)

Sečnja

-

354
107
54
40
34
46
36
31
20
15
10
6

o
o

-

o

148,7
109,3
80,4
59,1
43,5
32,0
23,5
17,3
12,7
9,3
6,9
5,1

474*

75

399*

547,8

8
25
14
14
14

= letni debelinski prirastek v mm
= prehodna doba
*brez 2. deb. stopnje

Legenda: i"
t

t

mm

(let)

(liiiii!ICII)

(.vear )

f

(allm•es) s1J1+je

N. .1·pmce+Sill·u fir

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

50,0
29,4
21,7
16,7
13,9
11,9
10,4
9,3
8,2
7,5
6,8
6,3
5,9

141,4
65,5
40,9
33,5
31,8
40,1
34,6
28,8
18,6
14,9
]0,5
4,0
2,2
469,8

=

= vrast izražena kot delež, ki v določeni dobi
1 leto) vraste v naslednjo višjo stopnjo
(k+l).
P~.:

Kot vidimo je za funkcioniranje prebiralnega
gozda pomembno stalno preraščanje iz nižjih v višje
debelinske stopnje. Čeprav naj bi bilo uravnoteženo
stanje podano po debehnskih stopnjah z naslednjim
pogojem: vrast v deb. stopnjo k je enaka številu
dreves, ko iz stopnje k preraste v višjo ali višje
debelinske stopnje, povečano za število posekanih
in odmrlih dreves v tej stopnji (k). Pri tem pa se
pojavi vprašanje, koliko naj bo dreves v najtanjši
debelinski stopnji. Schaeffer, Gazin in D'A1verny
so postavili, da mora letno prerasti preko meritvenega praga 17,5 cm (4. deb. stopnja) od 1,5 do 2,0
m 3!ha (tej lesni masj ustrezno število dreves). Če
izhajamo iz obrazca za računanje prirastka po
kontrolni metodi, moramo poznati tki. vrastek, to
je število dreves oziroma njihov volumen, ki
vrastejo v najtanjšo debelinsko stopnjo. Po podatkih
švicarske nacionalne inventure (NFI) mora v
7~8

V

(letni )
idi11 mm

i 11 == anuaL diameter increment in mm
t number of years which the Tree /leeds to pass from one dimne ter
class to next diameter class
*without the 2"" diameter class

(običajno
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i11

frekv.p<>raJ.d.
jan. 2012 (pred sečnjo)
Skupaj (igl.+list.)
Derivt•d S/em fraJ.
distri/)lltirm la11. 201'2
(b,•jore han·e~l 2012}

prebiralnih gozdovih prerasti iz deb. st. 10 cm (711) v deb. stopnjo 14 cm (12-15) 5,3 dreves na ha
na leto. V Emmentalu znaša to število 8,6 dreves
in v subalpski regiji 3,3 drevesa na leto na ha. V
desetletju to pomeni 50-90 dreves na ha v gorski
regiji in 35 dreves v subalpski regiji (DUC 2001 ).
Za vse tri analizirane ploskve srno izračunali
frekvenčno porazdelitev po desetih letih (T = 10)
in sicer po Prodanovem obrazcu oziroma po
obrazcu, ki smo ga izpeljali, kjer uporabimo
prehodne dobe. Če je prehodna doba v deb. stopnji
k krajša kot lO let potem vsa drevesa prerastejo v
debelinsko stopnjo k+ 1 in del teh dreves celo v
stopnjo k+2. V tem primeru izračunamo število
dreves v stopnji k+ 1 po naslednjem obrazcu:
nk. tk .
ID nh 2

n,., = --

10

n k+l

4

= ~ ~· = 5,5;
6

=n,, 1 -n,--- t~~.- (n. pr.

n}:+ 2

10

= 6 - 5,5

6

nk= , tk=

9 ,4

= 0,5).

Ker smo kot izhodišče vzeli frekvenčne porazdelitve po sečnji jn predpostavili, da smo drevesa, ki
bi naravno odmrla odstranili s sečnjo, smo za
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Preglednica 3c : Frekvenčne porazdelitve, debelinski prirastek in predvideni posek- Nad Dragarji (l ha)
Tabele Je: S/em Jrequency distribution, ann ua! diam eter increment and planned hm·vest (cul) -Nad Dragmji ( 1 ha) Deb.st.

Deb.st.
Dilrmerer
das s

Dejans ka, frckv. porazdeli te,• j:m.
2003 ()JO scčn,ii)
Real .~tem frequen~")' di.\·tribwion.
lau. 2003 (after harvesr)
sm+jc

cm

N. pruce+
Sill'l~rfir

5,0-9,9
10,0-14,9
15,0-19,9
20,0-24.9
25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
40,0-44,9
45,0-49,9
50,0-54,9
55,0-59,9
60,0-64,9
65,0-69,9
70,0-74', 9
75,0-79,9

Skupaj
Sum

143
50
22
31

9
Il

bu+g.Ja.
Beech +
Sicamore

134
54
37
21
16

8

8
16
2

5

8

8
8
2

16
7

Il

5

2
4

8

-

178*

191*

Skupaj
Sum

J"corct. freh. p<>ra;~;d .
jan.?.003 (po•sci'nji) (q= l.31)
StemfrequplCY distribtlliOII
according ro Liocuurt lm1. 2003
(afw·hmw.,·r)

59
52
25
19
27
10
13
24
15
4

9
8

369*

Legenda: i<t =letni debelinski prirastek v mm
t =prehodna doba

izračun

-

3,0
3,3
3,6
3,9
4 ,1
4,3
4,4
4,5
4,6

161,5
117,9
86,0
62,8
45,8
33,5
24.4
17,8
13,0

4,6
4,6

9,5
6 ,9

4,5
4 ,4
4,3

5,1

frckv.p<>razd.
jan. 2013
(po ečnji)

Skupaj (igl.+li t.)
Deri1•ed stem fn:q.
·disrriburicm (after
han•esl) Jcm.2013
(alltrc.e,f)

16,7
15,2
13,9
12,8
12,2
11.6
11.4
11.1
10,9

201,5
85,0

201,5
85,0

53,8
45,1
23,1

53,8
45,1
23,1
19,7
24,7
10,1

19,7
24,7
10,1

10,9
10,9
11 ,1
11,4

13,9
23,2

11,6

8,9
7 ,0

7

13,9
23,2
14,2
4 ,7
1,9

7

-

534,9

14

520,9

14,2
4 ,7

= anual dimneter increment in mm

1=

number of years which the tree needs to pass from one
dimneter class to next diameter class
*without the 2"" diameter class

uporabili obrazce, ki nimajo člena, ki doda
potrebno število dreves zaradi sečnje. Razlog je tudi
v tem , da sečnje v prebiralnem gozdu ne moremo
vnaprej razporediti po debelinskih stopnjah, ker je
njena razporeditev po stopnjah odvisna od tega,
katera funkcija prebiranja mora biti v konkretnem
primeru poudarjena. Če je pouda1jena funkcija
pomlajevanja, potem bomo pri prebiranju odvzeli
več tistih dreves, ki zastirajo pomladek oziroma
čakalce; če moramo poudariti funkcijo nege, potem
odstranimo tiste, ki ovirajo v rasti drevesa, ki imajo
visokokakovostna debla; to pa so lahko drevesa vseh
debelinskih stopenj. Če je poudarjena sanitarna
funkcija, odstranimo poškodovana in bolna drevesa,
ta so zopet lahko v vseh deb. stopnjah. V primeru,
da je poudarjena funkcija akumulacije pa v sestoju
ohranjamo pred vsem debela in visokokakovostna
drevesa. Pri pouda1jeni funkciji prebiralne zgradbe
pa s prebiranjem preprečimo razvoj sestoja v
enomernejšo obliko, torej odstranimo tista drevesa,
ki jih je občutno preveč (presežek) in še to v
292

t (Jet)
1 (.vear)

584,2
i"

Sečnj a 2012
frclrv.pornzcl
štev. dr.
dec. 20 12· (pred sečnjo J
Skupaj
Skupaj (igl.+list.)
/Jan•e,·r 2(}12 .
Deri1•ed stem freq.
muuber of
dislri/mtion Dec. 2012
rrees
(before lwr1·~st 2012J
(al/trees!

fzračunana

Skupaj (igl. t list.)
(al/ tree.~)

277
104

*brez 2. deb . stopnje

Izračunana

id v mm
(lewi)
i~ in mm
{amwa/)

primeru, da so

povprečne

ali slabše kakovosti.
porazdelitve po preteku 10
let so prikazane v preglednici 3a, b, c ter na sliki
la, b c.
Izračune frekvenčne

Predvidene porazdelitve (leta 2012) pa bodo
takšne, če bo debelinski prirastek po debelinskih
stopnjah ostal takšen, kot je bil v preteklem
desetletju. Teoretične in izračunane frekvence so
podane z natančnostjo ene decimalke, kar je po
svoje nesmiselno, saj je vedno celo drevo v eni
izmed deb. stopenj. Decimalko smo uporabili le
zaradi možnosti prevetjanja izračunov (pii statistič
nih obdelavah je običajno, da se teoretične
frekvence izračunavajo na decimalko natančno) . V
preglednici je podan tudi predviden posek čez 10
let, v Pasjih jamah smo ga porazdelili v razred, ki
je nad ciljnim premerom, v Ortneku pa v razrede,
kjer je število dreves v izrazitem presežku. Posek
je v Pasjih jamah in Nad Dragmji enak 10 Jetnemu
volumenskemu prirastku, razen v Ortneku, kjer je
GozdV 61 (2003) 7-8
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zaradi visoke lesne zaloge število tekačev izredno
majhno. Tako znaša volumenski prirastek v
preteklem desetletju in predviden posek čez 10 let
na posameznih ploskvah:
Volumenski
prirasLek
101m 3/ha
156m 3/ha
98m 3/ha

Pasje jame
Ortnek
Nad Dragarji

Predviden
posek
101 m 3/ha
192m3/ha
100 m~/ha

Verjetnost določitve pravilnega poseka je večja
v Ortneku, ker smo sestoj analizirali tik pred
izvedbo prebiranja; manj natančen ali pa celo
špekulativen je na ostalih dveh ploskvah, saj temelji
na zgradbi, ki jo naj bi imel sestoj čez 10 let. Ta pa
bo takšna, kot je prikazana v preglednicah št. 3. če
bodo prehodne dobe v posameznih deb. stopnjah
ostale enake kot so bile v preteklem desetletju.
Na ploskvi v Ortneku je potrebno predvideni
posek realizirati takoj, ker smo analizo izvedli tik
pred sečnjo . Vrednosti debelinskih prirastkov in
prehodnih dob so ravno tako podane v preglednici
št. 3a, b, c. Te vrednosti smo dobili s pomočjo
izvrtkov dreves iglavcev na teh ploskvah. 10 letnim
radialnim prirastkom (dolžina izvrtka za zadnjih 10
letnic) smo prilagodili najbolj ustrezne funkcije .
Prilagojene funkcije imajo naslednjo obliko:
Pasje jame:

i, = 5,286 d~:i

Ortnek:

i, = 0,744 d~.

Nad Dragarji:

i, = 11,842 + 0,430 du - 0,00413 d~·'

i,

=~id=

82

;M

radialni prirastek v mm

d 1••1 = prsni premer v cm
Grafična predstavitev prirastnih krivulj je
prikazana na sliki 2. Kot je razvidno s slike, sta
krivulji debelinskih (dvojni radialni prirastek)
prirastkov v Pasjih jamah in Ortneku naraščajoči,
Nad Dragatji pa do prsnega premera 50 cm prirastki
naraščajo, potem pa padajo. Frekvenčne krivulje
so funkcijsko povezane s prirastnimi klivuljami in
sicer na način, da naglemu povečevanju debelinskega prirastka s prsnim premerom, ustreza hitro
padajoča frekvenčna porazdelitev dreves. Zato so
za prebiralni gozd tipične ptirastne k.livulje, kot jo
imajo drevesa na ploskvi v Ortneku . Prirastna
krivulja dreves iz Nad Dragarj1 pa nakazuje, da
drevesa iznad prsnega premera 50 cm izgubljajo
na rastni moči in da bi bil v tem primeru ustreznejši
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ciljni premer 50-60 cm. V prebiralnem gozdu so
drevesa, ki imajo 50 cm in več zmagovalci s
sproščeno hošnjo in ti imajo praviloma nezmanjšane debelinske prirastke.Da so na ploskvi debele
jelke manj vitalne, ne nakazuje samo debelinski
prirastek ampak tudi njihove presvetljene krošnje veliko analiziranih debelih dreves na tej ploskvi je
imelo presvetljene hošnje, nekaj pa je bilo izredno
vitalnih. Verjetno je to posledica tki. propadanja
jelke. Izguba vitalnosti jelke pri premerih nad 50
cm ogrozi gospodarnost prebiralnega gospodarjenja. Ravno takrat, ko bi morala drevesa v
količinskem in vrednostnem pogledu najhitreje
priraščati, izgubijo vitalnost. Na shki št. 2 so poleg
prirastnih krivulj prikazane dejanske frekvenčne
porazdelitve. V primeru, da bi uravnoteženo stanje
predstavljajo Liocourtovo negativno zaporedje,
potem bi moral debelinski prirastek izkazovati
približno pozitivno geometrijsko zaporedje. V tem
primeru bi res lahko trajno sekali v vseh debelinskih
stopnjah z deležem, ki bi bil proporcionalen številu
dreves v debelinski stopnji. Poleg tega pa bi morali
posekati vsa drevesa iznad ciljnega premera.

6

ZAKLJUČKI

6

CONCLUSIONS

Prebiralna zgradba gozdov in prebiralno gospodaijenje je v Sloveniji v določenih območjih - to je
na določenih rastiščih in pri ustrezni drevesni
sestavi - pomembna vrsta gospodarjenja . V
p1ihodnje bo ta vrsta gospodatjenja pridobivala na
pomenu zaradi samonegovalnega učinka, zaradi
proizvodnje debelejših sortimentov in zaradi
izredno pouda.J.jenih varovalnih učinkov tega gozda.
Prebiralni gozdovi imajo večjo mehansko in
biološko stabilnost ter hitrejšo vzpostavitev
normalnega funkcioniranja po destrukciji, ki jo je
povzročila večja motnja oziroma katastrofa.
Slovenija ima dolgoletno tradicijo pri prebiralnem
gospodarjenju in je bila med pionirji, ko se je ta
vrsta gospodarjenja pričela uveljavljati (SCHUTZ
1997). Slovenija pa je tudi lep zgled, da prebiralno
gospodatjenje lahko zaide v težave, če so v teh
gozdovih le preveliki odmiki od naravne sestave
drevesnih vrst (težava s pomlajevanjem) (GAŠPERŠIČ 1967, 1974) in če se ne upošteva vsakemu
gozdnemu tipu značilno amplitudo dovoljenih
sprememb sestojnega mikrookolja, ki še zagotavlja
njegovo biološko in gospodarsko stabilnost.
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Slika 1a: Dejanska,

teoretična

in izpeljana

frekvenčna

porazdelitev glede na debelinske stopnje - Pasje jame

Figurt 1a: Real, theoretical and derived stem distribution according to DBH class - Pasje jame
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Slika 1b: Dejanska, teoretična in jzpeljana frekvenčna porazdelitev glede na debelinske stopnje - Ortnek
Fig 11 re 1/J: Real, theoretical and derived stem distribution according to DBH class - Ortnek
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Sl ika Ic: Dejanska, teoretična in izpeljana frekvenčna porazdelitev glede na debelinske stopnje- Nad Dragarji
Fi~ure 1c: Real, theoretical and derived stem distribution accordin~ to DBH class - Nad Draga rji
6 .-------~------------------------------------------------------~

i=

Cl)

Ln ·dej
Ln · teor
Ln-izr

<l>
<l>

~

......

o

'<l>

E
:;:,
<:
c

-.1

.........
(/)

<!)

>

~

"'::>
C1l

,(ij

c
_J
1
2

10

li

12

14

13

15

16

i7

18

Debelinska stopnja (cm) 1 Diameter class (cm)

Legenda:
Ln- dej . =dejanska frekvenčna porazdelitev -leto 2003
Realfrequency distribution- year 2003
Ln- teor. = teoretična frekvenčna porazdelitev- leto 2003
Theoretical frequency distribution - year 2003
Ln- izr. = Izračunana frekvečna porazdelitev leto dec. 2012
Derived stem distribution - year 2012, Dec.

Deb. st. 3 =
Deb. st. 4 =
DBH class 3 =
DBH class 4 =

Sl ika 2: Frekvenčna porazdelitev dreves in lO-letni debelinski prirastek v mm
Figure 2: Stem frequency distribution and 10-year džameter increment in mm
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Legenda:
a = frekvenčna porazdelitev - Pasje jame
Stem frequency distribution - Pasje jame
b = frekvenčna porazdelitev - Ortnek
Stemfrequency distribution- Ortnek
c = frekvenčna porazdelitev - Nad Dragarji
Stem frequency distribution - Nad Dragmji
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c*= JO-letni deb.prirastek v mm- Nad Dragarji
·JO-years diameter increment in mm- Nad Dragarji
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Ravnanje s prebiralnim gozdom ne more
temeljiti na togih modelih kot jih podaja frekvenčna porazdelitev uravnoteženega stanja, optimalna višina lesne zaloge in podobno. Vsi modeli
uravnoteženega stanja so koncipirani kot statični
strukturni modeli. Zato imajo ti pripomočki
močno omejeno uporabno vrednost oziroma jih
moramo jemati zelo okvirno. Med struktmo in
obnašanjem (obnašanje je izraz, ki je v stohastično determiniranih sistemih adekvaten pojmu
funkcioniranje) v gozdnem ekosistemu gre za
vzajemno (interaktivno) delovanje. Struktura
gozda omogoča ali pa preprečuje določeno
obnašanje (funkcioniranje ); le-to pa vodi k
določenemu razvoju (k spremembam), ali pa k
ohranitvi njegove strukture. Zato so tukaj statično
pojmovani modeli nevzdržni . Nešteto uravnoteženih stanj je pravzaprav samo drugi izraz za
dinamično ravnotežje. Prebiralni gozd je
kompleksen ekološki sistem, teorija teh sistemov
pa nas uči, da se ti vedno spreminjajo in ravno
stalno spreminjanje je tisto kar omogoča
kompleksnost (JANTSCH 1992). Spremembe v
strukturi gozda so nujno potrebne. saj so prilagoditve na spremenjene razmere v okolju . S
posekom dreves smo spremenili okolje , različnim
drevesom različno, tudi njihovo reagiranje je zato
razli č no, zato bodo prirastne krivulje v naslednjem obdobju drugačne kot so bile v preteklem.
Zato bo preraščanje drugačno kot je bilo v
preteklosti. V enomernem gozdu so reakcije na
ukrepe bolj predvidljive, saj je redčenje usmeijeno v povečevanje rastnega prostora izbrancev in
ti bodo reagirali z večjim priraščanjem . V
prebiralnem gozdu pa s prebiranjem izzovemo
spremembe v zgradbi dreves, ki so v vseh
položajih. Če v skupini zmagovalcev odstranimo
eno ali dve drevesi , povečamo prirastek ostalih
zmagovalcev, ki so bili v neposredni bližini ter
pospešimo pomladitev.
V prebiralnem gozdu moramo spoznati potek
procesov, ki se v njemu odvijajo in sicer kako poteka
obnova, kako je s socialnim vzponom in prerašča
njem dreves po debelinskih stopnjah , kako je z
drevesne sestavo, katera vrsta se obilno in katera
vrsta se skromno pomlajuje. Ali nek prebiralni gozd
dobro funkcionira kot prebiralen gozd nam ne
pokaže njegova frekvenčna porazdelitev ampak
gozdnogojitvena presoja in sicer:
- Ali imamo vitalne čakalce ustreznih drevesnih vrst?
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- Ali imamo zadostno število kakovostnih
ustreznih drevesnih vrst?
- Ali imajo tekači svoj svetlobni jašek, to je
možnost razvoja v višino ?
- Ali so zmagovalci vitalni in imajo možnost
nemotenega ptiraščanja v debelina?
- Ali imajo zmagovalci rastišču primerno
kakovost debla?
Vendar pa sama gojitvena presoja, čeprav je
odločilna, ni zadostna za uspešno gospodarjenje s
prebiralnimi gozdovi. Tudi načrtovalec oz.
urejevalec gozdov, če uporabimo stari izraz, ima v
takšnem gozdu pomembno vlogo. Vendar se mora
obnašati kot prepričan >>kontrolist«, t.j. kot gozdar,
ki mu vsak poseg v gozd predstavlja eksperiment;
posledice posega pa spremlja. Tako sta se obnašala
utemeljitelja kontrolne metode Gurnaud in Biolley.
Na osnovi polne premerbe sta spremljala vse
spremembe v sestoju ter jih usmerjala z minimalnimi ukrepi tako, da je prebiralni gozd trajno
ohranjal prebiralno zgradbo , ki pa se je vedno
spreminjala. V današnjem času je kontrolna metoda
s polno premerbo na celotni površini prebiralnih
gozdov utopija in nesmisel, smiselno pa je uvesti
kontrolno metodo z metitvami na vzorčnih ploskvah
in sicer tam, kjer imamo večje komplekse prebiralnih gozdov. Te vzorčne ploskve bi morale imeti
površino 0,50 ha (pri tej površini struktura ni več
odvisna od površine ploskve) in te ploskve nam bi
bile vir informacij o poteku procesov v prebiralnih
gozdovih. Na osnovi ponovljenih inventur na teh
ploskvah bi dobili dobre informacije o strukturi
prebiralnega gozda, priraščanju in prevrš čanju, to
pa so izhodišča za planiranje ukrepov. Prebiralni
gozd nam je lahko poligon za učenje , kako ravnati
s kompleksnim ekološkim sistemom. Dojeti
moramo, da so fluktuacije v teh sistemih inherentne
in da je prisilno vračanje neke zgradbe v neko
>>sredinsko<< (normalno ali pa optimalno) stanje
protinaravno in za funkcioniranje sistema škodljivo.
To »normalno « stanje nam lahko služi 1e za
določitev velikosti fluktuacije. Velike fluktuacUe
nas morajo vzpodbuditi k razmišljanju zakaj je
fluktuacija tolikšna in v katero smer se bo gozd
razvijal. Vendar pa je napovedovanje razvoja v
prebiralnem gozdu na osnovi podatkov za nazaj če nekoliko pretiravam o- kot vožnja z avtomobilom
naprej , pri tem pa gledamo v vzvratno ogledalo.
Velika verjetnost je, da povzročim o katastrofo. Zato
so za dobro oceno etata primerne analize sestojev,
tekačev
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(kontrolnih ploskev), ki jih izvedemo v času, to je
v tistem letu, ko bomo izvajali sečnjo. Bolj je leto
izvedbe sečnje oddaljeno od časa izvedbe analize,
večja je vetjetnost napačne ocene zgradbe sestaja
in sestoj nega prirastka, s tem pa tudi večja ve1jetnost
slabe ocene za višino potrebne sečnje. V prebi~
ralnem gozdu je lahko zato med dejansko in
predvideno sečnjo precejšnja razlika, zato moramo
etat v teh gozdovih smatrati res kot le okvirno
vrednost predvidenega poseka. Delo gojitelja in
delo načrtovalca v prebiral nem gozdu je neločljivo
povezano, zato je najboljše, če sta združena v isti
osebi. Modeli za prebiralni gozd so tipični primer
»Prokrustove postelje« še posebej pa za naše
prebiralne gozdove na Visokem Krasu. Prebiralni
gozd so razvijali v jelovjih, kjer prevladujeta jelka
in smreka, bukev pa je bila primeša na le v majhnih
ali pa celo neznatnih deležih. V jelovih bukovjih
(Abieto-Fagetum) pa imamo primere, ko bukev celo
prevladuje. Naravne fluktuacije so tukaj bistveno
večje (spomnimo se prebiral nih gozdov v Snežniku,
kjer je prevladovala jelka, po vojni pa so se
pomladiti z bukvijo in to v tolikšni meri, da je bilo
potrebno menjati celo gozdnogojitveni sistem), zato
so vsaka predvidevanja (z modeli) na daljša časovna
razdobja največkrat napačna. Prebiralni gozdovi,
kjer se pojavlja v večji primesi bukev, zahtevajo,
da kombiniramo prebiralno gospodmjenje (prebiralno zgradbo) s skupinsko postopnim gospodarjenjem. Le pri takšnem gospodatjenju uspemo
vzgojiti bukve s kakovostnimi debli. To pomeni,
da moramo ubirati poti sproščene tehnike gojenja
gozdov. Pri tovrstnem ravnanju pa imajo razni
modeli še manjšo uporabno vrednost. Tu smo
primorani, da se z ukrepi nenehno prilagajamo
stanju gozdov, ter njihov razvoj, ki ga zaznavamo
le na zelo kratko časovno razdobje, usmerjamo v
optimalno izpolnjevanje gozdnogospodarskih ciljev.
Čim večje je število drevesnih vrst v prebiral nem
gozdu tem manj je predvidljiv njegov razvoj, zato
so v takšnem gozdu razna uravnotežena dolgoročno
zasnovana modelna stanja le slab ptipomoček za
uspešno usme1janje razvoja gozdov.

7

POVZETEK

Definicija uravnoteženega stanja se je od samega
začetka prebiral nega gospodarjenja pa vse do danes
spreminjala. Če postavimo kot začetek prebiralnega
gospodar·jenja zadnja desetletja 19. stoletja, ko sta
GozdV 61 (2003) 7-8

Gurnaud in Biolley temu gospodarjenju dala
znanstvene temelje, vidimo, da je bilo v začetku
podano uravnoteženo stanje s takšno strukturo
gozda, ki ima zagotovljeno trajno preraščanje dreves
iz najnižjih v najvišje debelinske stopnje ob
istočasni maksimalni produkciji lesa. S pomočjo
kontrolne metode na osnovi polne premerbe so
ugotovili potek preraščanja ter na osnovi potrebnih
ukrepanj določili tudi posek. Ukrepe so sproti
prilagajali stanju in dinamiki preraščanja. Niso pa
stremeli k nekemu fiksnemu uravnoteženemu
stanju, to se je spreminjalo. Kaj kmalu so ta precej
fleksibilen model prebiralnega gozda nadomestili
z bolj togim modelom frekvenčnih porazdelitev,
optimalno višino lesne zaloge in ciljnim premerom.
Izdelali so, vsaj tako so jih imenovali v jugovzhodni
Evropi, sisteme normal. Takšno uravnoteženo stanje
je bilo težko doseči, še težje pa trajno ohranjati.
Korak naprej je bil st01jen, ko so te frekvenčne
porazdelitve nadomestili le z deleži dreves ali pa
lesne zaloge po razšitjenih debelinskih razredih in
ko so ugotovili, da imamo na istem rastišču, ob isti
drevesni sestavi lahko več uravnoteženih stanj in
da so ta stanja odvisna od gozdnogospodarskih
ciljev. V drugi polovici 20. stoletja in še bolj izrazito
v tretji tretjini pa se je uveljavilo določevanje
uravnoteženega stanja s pomočjo tki. uravnoteženega preraščanja, kjer teži mo, da je vrast dreves
v posamezno debelinsko stopnjo enaka številu
dreves, ki iz te stopnje preraste v višje debelinske
stopnje, povečano za število dreves, ki jih v tej
stopnji posekama in števila dreves, ki v tej stopnji
naravno odmrejo. V bistvu smo se vrnili na
izhodišče, ki sta ga postavila že Gurnaud in Biolley.
Uravnoteženo stanje je torej funkcija priraščanja
(razvoj gozda) in ciljev gospodarjenja (potrebe
lastnika). Težnja k nekemu stalnemu ravnotežju t.j.
enaki strukturi, je prebiralnemu gozdu, ki je
kompleksen ekološki sistem tuja, Jahko bi rekli
protinaravna. Spremembe v strukturi gozda so
nujne, saj predstavljajo p1ilagoditve na spremenjene
razmere v okolju, in v okolju se dogajajo stalne
spremembe. Zato je statičen model na osnovi
dendrometrijskih kazalcev slab pripomoček pri
gospodatjenju. Frekvenčna porazdelitev dreves po
debelinskih stopnjah nam ne daje zanesljivih
informacij o tem ali obravnavani gozd tudi dejansko
funkcionira kot prebiralni gozd. Zanesljivo
informacijo o tem pa nam da analiza socialne
zgradbe, ki je v današnjem času bolj domena
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gozdnogojitvene presoje. Število in kakovost
čakalcev, tekačev in zmagovalcev, to je osebkov v
spodnjem, srednjem in zgornjem položaju nam pove
ali gozd funkcionira kot prebiral ni gozd. Ta analiza
nam tudi pokaže kje in kako ukrepati. V primeru,
da imamo v gozdu svetloljubne ali pa »Čredne«
(bukev) drevesne vrste, ki zahtevajo enomernejšo
zgradbo ( v skupinah ali gnezdih), če hočemo
zagotoviti produkcijo visokokakovostnega lesa, je
nujno, da znotraj istega gozda kombinirarno
prebiralno gospodarjenje s skupinsko postopnim
gospodatjenjem. V tem p1imeru bodo odmiki oz.
fluktuacije od uravnoteženega stanja bistveno večje.
Ne smerno prilagajati razvoja gozda našim,
največkrat poenostavljenim in preveč statičnim
modelom ampak obratno. Iskati modele, ki nam
bodo v kar največji meri pojasnili dogajanje v
gozdu.
V sestavku je ptikazana analiza treh prebiralnih
gozdov na treh različnih rastiščnih enotah. Velikosti
ploskev so: dve ploskvi po 0,54 ha in ena ploskev
0,63. Poleg dejanskih frekvenčnih porazdelitev ter
prilagojenih frekvenčnih porazdelitev po Liocourtu,
ki kažejo na velike odmike v strukturi gozda od
uravnoteženega stanja, če ga pojmujemo v
klasičnem smislu, smo izvedli tudi analizo socialnih
razmer v gozdu. Ugotavljamo, da socialna zgradba
omogoča prebiralno gospodarjenje in da tekoči
volumenski prirastek dosega lesno proizvodno
sposobnost rastišč, čeprav se debelinska zgradba
značilno razlikuje od teoretične porazdelitve, ki naj
bi predstavljala gozd v uravnoteženem stanju. Dve
ploskvi se nahajata v jelovo bukovem gozdu z
velikim deležem bukve (35 oz. 45%), ena pa v
jelovju, kjer sta zastopani jelka in smreka s 96%.
Če upoštevamo samo osebke, ki so višji kot 1,3
potem imamo v spodnjem položaju od 1.201 do
1.581 dreves, v srednjem položaju od 183 do 317
dreves in med zmagovalci od 154 do 241 dreves .
Število drevesc, ki so manjša kot 1,30 m (samo
čaka lei) pa se giblje od 1.466 do 2.086.
Krivulja debelinskih prirastkov, ki odločilno
vpliva na dinamiko preraščanja dreves med
debelinskimi stopnjami in ki je poleg socialne
zgradbe najboljši pokazatelj funkcioniranja
prebiralnega gozda, ima v jelovjih obliko krivulje,
ki z večanjem debelinskih stopenj skoraj enakomerno narašča (približno premica). V jelovih
bukovjih debehnski prirastek na eni ptoskvi
degresivno narašča, v drugi ploskvi pa ima obliko
298

parabole, ki kulminira med 50-60 cm. Pii določitvi
ukrepov in z njimi povezane potrebne količine
sečnje (etata) je potrebno izvesti analizo socialne
zgradbe ter analizo preraščanja. Za izvedbo te
analize je primerno, da osnujemo stalne vzorčne
ploskve z velikostjo okrog 0,50 ha.

9

SUMMARY

The notion of equilibriurn has developed since the
introduction of plenter forest management up to the
present. It is generally excepted that the beginning of
plenter forest management dates to the last decades
of the l9t11 century, when Gurnaud and Biolley
founded this management method on a scientific
basis. The equihbrium was then defined by such a
forest structure which assures permanent ingrowth
of trees from lower diameter (DBH) to higher
diameter classes and maximum wood production.
This means that the current annual increment (CAI)
should be equal to site productivity. By means of the
»control method« which is based on measuring
growing stock (calipering), the growth dynamics
(ingrowth and outgrowth for each DBH class) was
ascertained. On the basis of this dynamics the
necessary measures were derived which were
supposed to as s ure plen ter structure in the future. The
measures, i.e. tree cut were adapted to the state of the
forest and growth dynamics. The goa! was not a fixed
eguilibrium but a flexile one. Later this flexible
eguilibtium was replaced by a more rigid model based
on stem frequency distribution, optima! growing stock
and goal diameter of trees. The so called »nonnals«
were conceived, i.e. stem frequency disttibutions in
the form of geometrical sequences. It was not simple
to achieve an eguilibrium by means of real stem
distribution and it was even more difficult to maintain
such a state for a Ion ger period. The model was further
developed when these geometrical sequences were
replaced by proportions of trees or growing stock
inside enlarged diameter classes and when foresters
perceived that it was possible in the plenter forest to
have many different equilibriums on the same site
and with the same tree composition and that
equilibrium was also dependent on management
goals. In the second half and more obviously in the
last third of the 20'h century, the notion of equilibrium
based on balanced overgrowing prevailed. The goa]
is for the ingrowth of trees from lower DBH classes
to class »k« to be equal to the outgrowth of trees from
GozdV 61 (2003) 7-8
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class »k« to classes »k+ 1« and »k + 2<< plus cut of
trees in class >>k«, plus natural mortality in class »k«.
It can be said that with this notion foresters returned
to Gurnaud and Biolley's starting-point. Equilibrium
is now defined as a function of growth conditions
and management goals. Growth conditions depend
on site, tree composition, social structurc of forest
and natural developmental tendency of the forest. The
ambition to achieve a certain fjxed equilib1ium in
forest development, i.e. a fixed structure is contrary
to the law of nature, especially in the plenter forest
which is usually not a natural ecosystem. Changes in
forest structure are necessary, because they are
adaptations to changes in the environment. The
environment changes continuously in spite of our
endeavours to achieve a more equal environment in
the plen ter forest as soon as possible. Hence, the sta tie
model which is obtained on the basis of dendrometric
parameters is not an appropriate too] for good forest
management. The stem frequency distribution
according to DBH classes does not gi ve us reliable
information about the functioning of the plen ter forest.
Reliable information about this can be obtained by
analysing the social structure in the forest, which is
more in the domain of silviculture and less in the
domain of forest management planning. The number
and quality of trees which are in the suppression phase
(lower standing), in the recovery phase (middle
standing) and the number and quality of released trees
(trees in the upper standing) show whether the
analysed forest functions as a plenter forest. Such an
analysis reveals which measures to take for the forest
to function as a plenter forest and to achieve the
management goals. lfthe tree composition comprises
heliophytes or >>herd« species (such as the common
beech), which require a more homogenous structure
(trees growing in groups or large groups) and if our
aim is to produce wood of the best quality, it is
necessary to com bine plenter forest management with
the irregu]ar shelterwood system. In this case
fluctuations from the equilibrium will be much
greater. We must not attempt to adjust the development
of the forest to generally over-simplified static models,
on the contrary, model s need to be searcbed for which
can explain what is going on in the forest.
The article presents the results of an analysis
carried out in plenter forests on three different site
units. The size of investigated sample plots were: 0.54
ha, 0.54 ha and 0.63 ha.
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For each real stem distribution a theoretical stem
distribution (Liocourt sequence) was deri ved. On each
plot the real and derived stem distribution differ
significantly, which demonstrates large excursions
from the equilibrium in the classical meaning. An
analysis of the social structure was carried out on each
plot. On the basis of this analysis it was concluded
that social structure is a suitable criterion for mak.ing
decisions regarding plenter forest management. The
real current annual increment (CAl) is approximately
equal to site productivity, despite the fact that stem
distributions differ from distributions which are
considered typical of equilibrium. Two of the sample
plats were located in sil ver fir- common beech forest
with a high share ofbeech (35 and 45% respectively).
The third plot was located in silver fir forest, where
the share of Nm·way spruce and sil ver fir was 96 %.
If only the trees over 130 cm were taken into account,
there are 1201 - 1581 trees/ha in the lower standing
(suppression phase), from 183 to 317 trees per ha in
the middle standing and 154- 241 trees per ha in the
up per standing. The number of trees which are small er
than 130 cm (suppression phase only) is 1466 to 2086
trees per ha. The trajectory (cmve) of diameter
increments, which hasa decisive influence on growth
dynamics inside the DBH classes and which together
with the social structure is the best indicator of the
functioning of plenter forest increases, with DBH on
the plot in the silver fir forest. On the first plot in the
silver fir and beech forest it increases with DBH
degressively, on the second plot the trajectory has a
peak (maxitnum) at the DBH of 50-60 cm. In order
to determine the relevant measures and annual cut, it
is necessary to perform an analysis of the social
structure and of the ingrowth and outgrowth in the
DBH classes. For these analyses it is convenient to
set up permanent sample plats sized approx. 0.50 ha.
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Znanstvena razprava
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Povezave med kakovostjo lesa, debelino in diskoloriranim lesom
pri gorskem javorju
The relations between wood quality, thickness and discoloured wood of sycamore
map le
Aleš KADUNC
Izvleček:

Kadunc, A. : Povezave med kakovostjo lesa, debelina in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju. Gozdarski vestnik, 61/
2003, št. 7-8. V slovenščini , z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lil. 35. Prevod v angleščino: Aleš Kadunc. Lektura
angleškega besedila: Jana Oštir.
V članku so podani rezultati analize pri gorskem javorju s treh rastiščnih skupin, kjer smo proučevaH vpliv debeline in
starosti na vrednost javorjevine v povezavi s pojavom diskoloriranega lesa. Gorski javor v primerjavi z bukvijo doseže izredno
ugodno strukturo sortimentov. Pokazalo se je, da vrednost javorjevine hitro narašča s povečevanjem prsnega premera. Na
jelovo bukovih rastiščih nastopi izrazita kulminacija relativne vrednosti javorjevine pri 55 cm premera. Rjavo srce doseže
problematičen obseg pri premerih med 55 in 70 cm. Zaradi pojava diskoloriranega lesa na jelovo bukov ih rastiščihje vrednostna
proizvodnja javorjevine smiselna do premera 55 cm. Na bukovih rastiščih montanskega pasu določimo ciljni premer pri
gorskem javorju glede na debelinsko rast v okviru proizvodne dobe naravnane na bukev, ki jo lahko dosežemo z intenzivnimi
redčenji.

Ključne

besede: gorsld javor, vrednost javorjevih debel, diskoloriran les , ciljni premer, Slovenija

Abstract:
Kadunc, A.: The relations between wood quality, tllickness and discoloured wood of sycamore maple. Gozdarski vestnik,
Vol. 6112003, No. 5-6. In Slovene, with abstract and sunuuary in English, lit. quot. 35. Translated into English by Aleš
Kadunc, English language editing by Jana Oštir.
The article presents the results of an analysis of sycamore maple from three site groups, where the influence of thickness and
age on wood value in relation to the discolouration of wood has been analysed. In comparison with beech, the assortment
composition of sycamore maple is extraordinarily favourable. The research has proved a quick rise in the value of sycarnore
wood with increasing DBH. On silver fir- beech sites a marked culmination of relative trunk value at the DBH of 55 cm
occurs. The ex.tent of brown heart becomes problematic at a DBH between 55 and 70 cm. Considering the appearance of
discoloured wood in maple on the silver fir- beech sites, timber production is reasonable up to a DBH of 55 cm. On
mountainous beech sites, the target diameter is determined according to diameter growth in the production period adjusted to
the beech, whlch can be achieved by an intensive thinning regime.
Key words: sycamore maple, value of sycamore trunk, discoloured wood, target diameter, Slovenia

1

UVOD IN NAMEN RAZISKAVE
iNTRODUCTION AND GOAL
OF INVESTIGATION

Gorski javor po podatkih Zavoda za gozdove
Slovenije (ZGS 2003) zavzema okoli 2,5 % delež v
lesni zalogi slovenskih gozdov. Po tem kriteriju
spada med bolje zastopane minoritetne drevesne
vrste. Kljub izrednim gojitvenim lastnostim in od
nekdaj cenjenemu lesu pa ta d.revesna vrsta ostaja
skromno proučena in v praksi premalo pospeševana.
Gorski javor je, glede na svoje izjemne lastnosti in
potenciale, preskromno zastopan v naših gozdovih.
Nenadomestljivo vlogo pa odigra gorski javor tudi
v gozdovih s porušenim ekološkim ravnotežjem,
kjer s svojim opadom in obilnim pomlajevanjem
GozdV 61 (2003) 7-8

omogoča hitrejši progresivnj razvoj, kar se zlasti
lepo kaže pri premenah smrekovih monokultur.
Listje gorskega javorja se dobro razgrajuje in
izboljšuje lastnosti tal, dolge korenine pa utrjujejo
tla (HEGI 1927). S svojo luskasto skorjo nudi
številne habitate nevretenčerjem, lišajem in
mahovom.
Gorski javor ima tudi izjemne estetske lastnosti.
Pisane barve listja pozno poleti in predvsem jeseni,
luskasto skorjo, polno lišajev in mahov, ter lepo
oblikovano krošnjo ob zadostni rastni površini so
ljudje od nekdaj občudovali .

mag. A. K., BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SLO
1
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V tem prispevku se omejujemo na vrednostno
proizvodnjo lesa gorskega javorja. Naša namera je
ugotoviti povezave med kakovostjo lesa, debelina
in starostjo drevja ter pojavom diskoloriranega lesa
za obravnavano vrsto.
Med vsemi domačimi vrstami javorjev ima
gorski javor najboljši les. Je srednje težak (gostota
lesa r 0 je 480-750 kg/m·1), srednje trd, srednje
elastičen in težko cepljiv, lepo se obdeluje.
Javorjevina na prostem ni obstojna, zato jo
uporabljajo predvsem pri izdelovanju notranje
opreme; zelo je cenjena zaradi lepe svetle barve in
zaradi leska. V zvezi z lesom je potrebno pojasniti
tudi izraze javor ikraš, javor ptičar in javor rebraš,
ki pomenijo tipe dragocenega javorjevega lesa.
Ikl·asto strukturo povzročajo delno razviti brsti, ki
jih razne poškodbe spodbudijo k rasti, posledica
pa so številne okrogle grčice z močno razgibano
rastjo okrog njih in temne proge v lesu. Tekstura
ptičjih oči je pri javorjevini najverjetneje posledica
lokalnih glivnih okužb, zaradi katerih se razvijejo
drobne stožčaste vgreznine vlaken, ki naj lepše
učinkujejo p1i luščenih površinah. Značilna rebrasta
tekstura radialnega prereza pa se razvije kot
posledica kratkovalovite rasti (KOTAR/BRUS
1999).
V zadnjih nekaj letih je les gorskega javorja
dosegal izredne cene. Primer iz Švice (RIEDER
1998) govori o doseženi ceni 42.237 švicarskih
frankov za 2,34 m 3 rebraša gorskega javmja (leto
1997). Cene najkakovostnejših sortimentov prodanih
na dražbah v tUJini neredko dosežejo
2.000 EMUJm.1 (KOTAR 2000, CIMPERŠEK
2002). Cene v Sloveniji so seveda nižje, vseeno pa
lahko presežejo 100.000 SIT/m 3 (fco kamionska
cesta) za furnirski hlod gorskega javmja (srednji
premer nad 50 cm), specialitete pa so še dražje.
Ponekod prodajo celo les gorskega javmja, ki bi bil
1
uvrščen med prostorninski les, po 12.000 SIT/m •
Širina branike ne vpliva bistveno na tehnološke
lastnosti lesa gorskega javorja (RIEDER 1998).
Prav tako široke branike ne zmanjšajo vrednosti
furnirskega lesa. Reakcija gorskega javorja na vdor
kisika v notranjost debla je diskoloriran les, ki pa
se v nas protju z bukvij o ne širi hitro po debi u.
Rebraš je genetsko pogojen, najdemo ga pri
približno 3% dreves gorskega javorja; s to lastnostjo
se vrednost lesa poveča za 1,5-2-krat (RIEDER
1998). Mamer (1982) navaja nekoliko višji delež
dreves rebrašev, in sicer 4 %.
302

Podrobno raziskavo lesa gorskegajavotjaje opravil
Wede1 (1964) v Nemčiji. Gorski javor v višji starosti
pogosto tvori temno, sivo do čokoladno 1javo srcediskoloriran les, ki je včasih omejen z zelenkastim
območjem. Lahko je okrogle ali približno okrogle
oblike, oblike oblačka ali v plamenasti obliki.
Posledica mraznih razpok je zvezdasto ali jezičasto
oblikovan diskoloriran les. Kadar je diskoloriran les
pogojen z zunanjimi poškodbami, je večinoma ostro
omejen. Hoffmann (1960, cit. po WEDEL 1964) trdi,
da je na robu areala in na izpostavljenih legah večji
obseg diskoloriranega lesa. Wedel je ugotovil
pozitivno povezavo med starostjo oziroma prsnim
premerom dreves in pojavnostjo 1javega srca. Pri
nekate1ih drevesih se je obseg diskolmiranega lesa z
višino drevesa zmanjšal, pri nekaterih celo povečal,
pri nekaterih pa ostal približno enak. V raziskavi je
bilo 6 % dreves rebrašev. J. Conrad ( 1957, ci t. po
WEDEL l964)je ugotovil3% deležrebrašev za gozd
Kaufunger. U gotavljaljihje z odstranitvijo dela skorje
in Wedel sklepa, da je dejanski delež večji (med 3 in
6 %). Dolžina valov (reber) je med 0,7 in 2,0 cm,
amplitude pa do 0,3 cm. Marsikatero drevo je bilo
delno rebrasto. Večina je mnenja, da je ta lastnost
dedna. Na spodnjih delih debla (korenovcu) irna
marsikateri gorski javor neenakomerne poteke branik,
ki jih povzroča mestoma močnejša debelinska rast.
Pri furnirju se to odraža kot plamenast ali trakast
vzorec (WEDEL 1964).
Nastanek rjavega srca pri gorskem jav01ju je
fiziološko identičen nastanku srca pri bukvi
(TORELLI 2001). Uvodna dehidracijska faza je
rezultat višinske in debelinske rasti ob hkratnem
re! ati vnem in absolutnem zmanjševanju krošnje. Tej
sledi diskoloracijska faza, kije izrazito fakultativna
in odvisna od potencialnega vdora kisika v
obstoječo dehidrirano debelno sredico skozi
odlomljene veje brez predhodno nastale vejne
zaščitne cone (TORELLI 2001).
Najpogostejše napake pri deblu gorskegajavmja
so diskoloriran les, večje odebelitve-bule (kot
posledica obraščanja večjih grč) in večvrhatost.
Prisotnost epikormskih poganjkov, ki so pri
obravnavani drevesni vrsti zelo pogosti, ima bolj
površinski vpliv. Posledice večvrhatosti pa so: večja
vetjetnost pojava diskoloriranega lesa (KELLER
1961, cit. po TORELLI 1974), nagel padec debeline
vzdolž osi debla, lokalno prisotno dvojno (ali
večkratno) srce ter velike možnosti, da se deblo pri
podiranju in krojenju razkolje.
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METODE DELA IN ZNAČILNOSTI
VZORCA ANALIZIRANEGA
DREVJA

2

METHODS AND SAMPLE
CHARACTERISTICS OF ANALYSED
TREES

Kakovost lesa in obseg diskoloriranega lesa
gorskega javmja smo analizirali za tri rastiščne
skupine. Prvo skupino predstavljajo lokacije sečišč,
katerih fitocenoze uvrščamo v združbo bukovja s
spomladansko torilnico (v nadaljevanju JE-BU).
Gre za naslednje subasociacije nekdanje združbe
Abieti-Fagetwn dinaricum (danes Omphalodo-

Fagetum): omphalodetosum, homogynetosum,
dentarietosum, scopolietosum in aceretosum .
Nasledf\io skupino tvorijo lokacjje sečišč bukovih
združb montanskega in delno submontanskega pasu
na karbonatu (v nadaljevanju BU) . Veliko večino
dreves smo analizirali v fitocenozah združbe Lamio
orvalae-Fagetum, preostale pa na HacquetioFagetum. Zadnjo rastiščno skupino zastopajo
lokacije javorovij (gre za fitocenoze združb AceriFraxinetum illyricum in Ulmo-Aceretum). V
nadaljevanju jo bomo označevah z JAY. Celotna
raziskava je torej omejena na karbonatno matično
podlago. Menimo pa, da obravnavane tri rastiščne
skupine predstavljajo najpomembnejše stratume
gozdov (skupno pokrivajo več kot četrtino površin
slovenskih gozdov), v katerih bi gorski javor moral
prispevati pomemben vrednostni donos. Pri prvi
rastiščni skupini smo v analizo zajeli drevje z 12
lokacij , pli drugi skupini z devetih in pri tretji s
petih lokacij v Sloveniji. Drevja v analizo nismo
zajeli na slučajnosten način, ker pa gre za precej
razpršene osebke po lokacijah, predvidevamo, da
smo se vplivu marsikatere sistematične napake v
podatkih le izognili. Pri izbiri dreves si glede
kakovosti debel nismo postavili nobenih kriterijev.
Kar 96 % vseh dreves je sodilo v streho sestaja.
Pomembno se je zavedati tudi , da velika večina

dreves ni bila deležnih (načrtne) nege. Izjema so
tri lokac~je iz skupine bukov ih rastišč , vendar pa je
tudi tu vpliv nege omejen le na nekaj zadnj ih
desetletij življenjske dobe teh dreves.
Glavna podlaga za stratifikacijo vzorca analiziranih gorskih javmjev po rastiščnih skupinah so
pomembne razlike v (višinski) rasti podanih treh
skupin (KADUNC 2001). Da so karakteristike in
zakonitosti v zvezi s kakovostjo lesa v precejšnji
meri pogojene z rastnimi značilnostmi , se je
nenazadnje lepo pokazalo pri bukovini (REBULA/
KOTAR 2003). Prikaz rezultatov za vsa drevesa se
nanaša na nekaj večje število dreves, kot pa znaša
vsota dreves po rastiščnih skupinah. Razliko
predstavlja 16 analiziranih dreves s treh lokacij, ki
jih po rastiščni podobnosti nismo uspeli uvrstiti v
nobeno rastiščno skupino. Za samostojen prikaz pa
je stratum mnogo premajhen . Za boljše razumevanje
rezultatov pa prikazujemo porazdelitev analiziranih
dreves po debelinskih razredih.
Z Brandt-Snedecor testom smo preizkusili
razlike med vsemi tremi pari rastiščnih skupin v
frekvenčni porazdelitvi dreves po debelinskih
razredih. Vse tri kombinacije parov se visoko
značilno razlikujejo, iz česar sledi , da so neposredne
prime1jave med rastiščnimi skupinami zelo tvegane
in morajo upoštevati razlike v debelinah .
Preglednica 1 prikazuje porazdelitev dreves
gorskega javorja po debelinskih razredih, katerih
sortimente smo uvrstili v kakovostne razrede . Pri
določanju kakovosti smo se opirali na jugoslovanski standard za bukove hlade (JUS 1979), saj se
promet z lesom listavcev, sicer ohlapno, a večinoma
še vedno naslanja na omenjeni standard. Tretjega
razreda hlodov za žago nismo določali, saj ga za
skupino plemenitih listavcev nekdaj ni bilo. Za ista
drevesa in še 22 dodatnih dreves pa smo ugotovili
tudi obseg pojavljanja diskolmiranega lesa na vseh
čelih sortimentov. Napako srca smo merili na način,
ki je uveljavljen pri določanju napak drevja in

Preglednica 1: Relativne frekvence dreves gorskega javorja po debelinskih razredih
Table 1: Relative jrequences of sycamore map le trees by diameter class
Rastiščna

skupina
JE-BU%
BU%
JAV%
Ost%
Vsi%

20-30
0,8

11,8
0,0
18,8
5,1
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30-40
28,1
51,8
9,6
37,5
32,5

40-50
43 ,8
32,9
26,9
31,3
36,5

Debelinski razredi (cm)
50-60
60-70
23,1
2 ,5
3,5
0,0
48,1
13,5
0,0
12,5
3,6
21,2

70-80
1,7

0,0
1,9
0,0
1,1

Skupno število
dreves
121
85
52
16
274
303
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uvrščanju

dreves v kakovostne razrede. MeriJi smo
in najmanjši premer srca na 1 cm
natanačno. Kadar smo kos debla zaradi pojava
diskoloriranega lesa uvrstili v slabši kakovostni
razred smo to posebej zabeleželili. Vpliv in obseg
diskoloriranega lesa smo raziskali na 296 drevesih
gorskega javorja. Prostornino sortimentov oziroma
kosov debla srno izračunali po obrazcu Srnaliana
(povprečje ploščin obeh čel sortimenta pomnožimo
z njegovo dolžino). Pri vseh drevesih smo izmerli
tudi dolžino čistega debla. Začetek krošnje smo
definirali z najnižjo živo vejo premera vsaj 3 cm. S
seštevkom dolžin hlodov pri nekem drevesu smo
dobili tudi dolžino hlodovine. V primeru, da se je
kos debla uvrščen med prostorninski les nahajal
med ali pod sortimenti hlodovine, smo ga prav tako
prišteli v dolžino hlodovine. Zanimalo nas je
namreč, do katere višine seže hlodovina v skupni
višini drevesa. Analiziranemu drevju smo pred
posekom ocenili tudi velikost krošnje po že dobro
uveljavljeni (ASSMANN 1961) petstopenjski
lestvici:
torej

največji

l. razred: krašnja je prevelika,
2. razred : krošnja je normalno velika in
simetrična,

3. razred: krašnja je normalno velika, vendar
nesimetrična,

4 . razred: krašnja je premajhna,
5 . razred: krašnja je izredno majhna.
Vrednost posameznega drevesa izrazimo kot
vsoto vrednosti vseh kosov debla. Vrednost lahko
izrazimo v denarnih enotah ali pa relativno, denimo
glede na referenčni sortiment, kot sta to storila
Rebula in Kotar (2003). Za prvi način potrebujemo
sortimentno sestavo in cene posameznih sortimentov, za drugi (relativni) način pa sortimentno sestavo
in razme1ja cen posameznih sortimentov. Ker cene
lesa gorskega javo1ja (v mislih imamo zlasti boljšo
hlodovina) prostorsko in časovno zelo nihajo, je
izbira ustreznih cen težavna. Boljši pristop so
razme1ja cen sortimentov po kakovostnih razredih.
[z različnih cenikov (objavljeni ceniki v Gozdarskem vestniku, Lesarskem utripu in odkupni ceniki
posameznih podjetij) smo določili razmerja med
sortimenti, pri čemer smo za referenčni kakovostni
razred izbrali prvi razred hlodov za žago. Ker les
gorskega javo1ja po Sloveniji odkupujejo zelo
pogosto kar po povprečnih cenah in ker cene tudi
zaradi nekaterih posebnih estetskih lastnosti (npr.
304

rebraš) zelo nihaj o, vpliva debeline na razmetja cen
kakovostnih razredov nismo upoštevali. Tako smo
določili naslednje indekse: hladi za furnir (F) 186,
hladi za luščenje (L) 128, hladi za žago (ŽI) tOO
(referenčni razred), hladi za žago (Žil) 65 in
prostorninski les (PL) 19.
Od statističnih metod smo uporabili linearno,
nelinearno in logistično regresijsko analizo,
korelacijsko (tudi parcialno korelacija) analizo ter
parametrične (analiza va.riance in analiza kovariance) in neparametrične (Kruskal-Wallis) teste
razlik. Pri iskanju odvisnosti med vrednostjo debel
oziroma deležem diskoloriranega lesa in prsnim
premerom oziroma starostjo smo preizkusili celo
vrsto tipov funkcij, izbrana regresijska povezava pa
je prikazana v prilogah.

3.

REZULTATI

3.

RESULTS

Sestava sortimentov je prikazana v preglednici 2.
rz iste preglednice lahko odčitamo tudi odstotek
neto debeljadi, ki je zaradi pojava diskoloriranega
lesa uvrščena najmanj en kakovostni razred nižje
kot bi bila sicer. Zaradi majhnega vzorca podrobnejša analiza prekvalifikacij ni smiselna (npr. koliko
je bilo manj furni1ja, koliko manj hlodov ŽI, itd .).
Spodnja vrstica se nanaša na korigirane podatke
vseh dreves in sicer smo s korekcijo odstranili
napako, ki nastane z uporabo Smalianovega obrazca
(precenjuje prostornino hlodov z obliko podobno
stožcu ali neiloidu) pri izračunu prostornine kosov
debel (hlodov). Izračun napake pri Smalianovem
obrazcu navajajo različni dendrometrijski učbeniki
(npr. PHILIP l994, s. 280-281). Skupno smo
prostornino precenili za 2,5 %, zato korigirani
deleži po kakovostnih razredih ostajajo skoraj
nespremenjeni.
Skupno smo ugotovili kakovostni sestav 274
gorskihjavorjev s skupno neto debeljadjo 564,55 mJ.
Iz preglednice je razvidno, da najugodnejši
sortimentni sestav dosegama pri rastiščni skupini
JE-BU, najslabšega pa pri skupini BU. Sestava po
rastiščnih skupinah ni direktno primerljiva, saj so
razlike v debelinski strukturi prevelike. Zanimivo
pa je, da skupina JE-B U doseže ugodnejšo
sortimentacijo kot skupina JAY, kljub drobnejši
strukturi drevja. Zaradi pojava diskoloriranega lesa
smo preuvrstili približno 11 o/o neto prostornine
dreves (ali vsako deveto drevo-ce lo). Ker gre za
GozdV 61 (2003) 7-8
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Preglednica 2: Sortimentna sestava (v %) gorskega javorja po rastiščnih skupinah
[(/b le 2: Assortment composition (in %) of sycamore maple by site groups

Kakovostni razred
ŽI
Žil

Rastiščna

skupina
JE-BU
BU

JAV
Vsi
Vsi-kor.

F
21,2
18,8
23 ,6
20,9
20,7

L
12,0
7,5
6,6
9,0
8,9

26,5
25,1
24,5
25,1
25,3

24,5
23 ,5
25,4
25,0
25,3

debelo drevje in drevesno vrsto, ki dosega visoke
cene pri hlodovini ter ima visoko razmerje med
odlično in povprečno kakovostjo , je vrednostna
izguba precejšnja. Delež preuvrščenih sortimentov
je očitno odvisen od debeline.
V preglednici 3 prikazujemo povprečno vrednost
debla in povprečno vrednost kubi čnega metra debla
po rastiščnih skupinah.
Najvišjo povprečno vrednost celotnega debla
dosežejo javorovja, kar je posledica tega, da ima ta
skupina najdebelejša strukturo drevja. Najnižjo
povprečno vrednost pa beležimo pri bukovjih, kar
je ponovno logična posledica (drobnejše) debelinske strukture. Pri relativni vrednosti jelova
bukovja v povprečju presežejo javorovja, kljub
razlikam v debelini, ki gredo v korist slednjih.
Drevje na javorjevih rastiščih je imelo znatno višji
delež preuvrščenih sortimentov zaradi diskoloriranega lesa kot (drobnejše) drevje na jelovo
bukovih rastiščih.
V nadaljevanju prikazujemo odvisnost vrednosti
debla od prsnega premera po rastiščnih skupinah
(slika 1).
Iz slike 1 razberemo, da vrednost posameznih
debel glede na prsni premer najhitreje narašča na
bukovih in javorjevih rastiščih. Najpočasneje pa
narašča na jelovo-bukovih rastiščih, ki sicer
zaostajajo tudi pri višinski rasti za obema
skupinama (KADUNC 2001 ). Pri skupinah
javorovij in (montanskih) bukovij je očitno
pospešeno naraščanje vrednosti po premeru 45 cm.

Preuvrščeno

PL

Vsota

15,9
25,2
19,9
20,0
19,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

- .

(%)
11,7
4,1
16,0
11,1
11,1

Srednje neto
drevo (m 3)
1,97
1,60
3,23
2,06
2,01

Nad tem premerom že lahko računamo s furnirskimi
hladi, ki znatno dvignejo vrednost debel.
Z namero odstraniti vpliv različnih višin oziroma
neto prostornine debel smo podatke o vrednosti
debel delili s prostornino le-teh. Popolnoma vpliva
različnih višinskih rasti ne bomo odstranili, saj
imajo tudi relativizirane vrednosti debel večjih višin
zaradi stegnjenosti in polnolesnosti večjo možnost
doseganja višjih vrednosti. Slika 2 prikazuje
odvisnost relativne vrednosti debel od prsnega
premera po rastišč nih skupinah.
Pri skupini jelovo-bukovih rastišč se zelo jasno
pokaže padec relativne vrednosti (vrednostim ~ )
debel po premeru med 55 in 60 cm . Vzrok je
verjetno pojav diskoloriranega lesa nad problematičnim obsegom , kar bomo poskušali ugotoviti
v nadaljevanju. Delno bi padanje lahko kompenzirala strma prostorninska rast, kar pa pri teh
starostih (130 in več let) ne gre niti približno
pričakovati. Pri ostalih dveh skupinah tudi relativna
vrednost lepo narašča s premerom.
Poglejmo do katere debeline se srce še ne
pojavlja po posameznih rastiščnih skupinah .
Rezultati so prikazani v preglednici 4 .
Z debelina upada število dreves, katera so
popolnoma brez srca. Pri drevju debelejšem od 60
cm ni več osebkov brez diskoloriranega lesa.
Iz preglednice 5 pa lahko razberemo , kako se
spreminja (narašča) delež dreves s srcem glede
na starost. Oblikovali smo 1O-letne starostne
razrede.

Preg lcdn1ca 3: Vrednost debla in relativna vrednost debla (vrednost/m 3 ) po

rastiščnih

skupinah

Table 3: Value of trunk and value of trunk per cubic meter by site groups

Vrednost drevesafm-\
KV%

Vrednost drevesa

Rastiščna

povprečje

KV%

povprečje

JE-BU
BU

197
144

JAV
Vsi

313

59,1
93,7
60,1
76,5

95
78
92
87

skupina
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37,4
33,2
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30S

Kadunc, A.: Povezave med kakovostjo lesa, debelina in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju

Prt!gled ni ca 4: Deleži dreves s pojavom diskoloriranega lesa po debelinskih razredih
Tabl e 4: Shares of trees with discoloured \1/00d by diamerer class
Debelinski
razred

< 30
30-40
40-50
50-60

> 60

Delež dreves s pojavom diskoloriranega lesa(%)
Vsa drevesa
43,7
47,9
59 ,1
65,6
100,0

Pri kolektivu vseh dreves je zelo očitno, da delež
dreves s diskoloriranim lesom ne narašča monatono. Vzrokje v tem, daje drevje na nekem rastišču
pri isti starosti še mlado na drugem rastišču pa že
staro(in debelo), kar pomeni upočasnjena rast. Tudi
pri skupini jelovo bukovih rastišč je podobno. Delež
dreves s diskoloriranim lesom glede na starost ne
narašča monotono oziroma sploh ne narašča . Gre
pač za podatke z različnih subasocij in sestojev z
razllčno zgradbo oziroma gojitvene preteklostjo. Na
javorjevih rastiščih (rastiščno in sestojno zelo
homogeni podatki) pa delež lepo narašča. Podobno
je na bukovih rastiščih, če odmislimo nekaj
najstarejših starostnih razredov za katere pa imamo
zelo majhno število analiziranih dreves.
Ker potekajo procesi v sestojih glede na starost
pod izrednim vplivom preteklega gospodmjenja in
ker jih mikrorastiščni pogoji lahko zelo modificirajo, se večina naših nadaljnih analiz opira na
debelino . Zakonitosti v povezavi s starostjo so
mnogo bolj zabrisane kot v povezavi s premeromdebelina. Dodatna prednost debeline (prsni premer)
kot pojasnjeval ne spremenljivke nasproti starosti je
v njenem netežavnem in poceni ugotavljanju, kar
predstavlja veliko praktično vrednost.
Preglednica 6 prikazuje deleže dreves po
debelinskih razredih pri katerih smo zaradi
diskoloriranega lesa preuvrstili najmanj en kos
debla v nižji kakovostni razred. V nadaljevanju
bomo ta kolektiv dreves imenovali drevje z izgubo.
Podatki v robnih (odprtih) razredih so zaradi
prenizkega števila analiziranih dreves razmeroma
nezanesljivi. Kljub temu pa je očitno, da se delež
drevja z izgubo z naraščanjem prsnega premera
povečuje. Nakazuje se tudi, da pri zelo debelih
drevesih na jelovo bukov ih rastiščih utrpi mo večjo
izgubo kot na javorovjih. Pri drevju z izgubo v
povprečju preuvrstimo kar 56 % njegove neto
prostornine (tržne prostornine), torej gre za občutno
zmanjšanje vrednosti. Pri drevju debelejšem od 50
306

JE-BU
100,0
52,9
55,6
58,1
100,0

BU

JAY

50,0
47,7
67,9
66,7

0,0
25,0
56,5
76,0
100,0

-

cm je tveganje za zmanjšanje vrednosti sortimentov
že zelo visoko (okoli 30 %).
Za sumarne podatke rastiščnih skupin in posebej
za rastišč no skupi no jelovo bukovih rastišč (za ostali
dve skupini nimamo na voljo dovolj podatkov za
korektno analizo) poglejmo še, kako se spreminjajo
obeti za drevje z izgubo pri naraščanju prsnega
premera. Analizo smo izvedli s pomočjo (binarne)
logistične regresije. Predhodno smo drevje razdelili
v štiri skupine glede na prsni premer in sicer po
kvartilih. Ta pristop je priporočljiv, kadar vpliv
neodvisne spremenljivke ni lin·earen (KOŠMELJ
2001). V našem primeru je bilo tako. Prvi kvartil
je referenčni. Model logistične regresije ima
naslednjo obliko:
logit P(Y = 1) ==

/3 0 + /3 1x 1 + /3 2 x 2 + /3 3 X 3

Za primer l. kvartila, ki je
model obliko:
logit P(Y = 1) = /3 0

referenčni

razred ima

Za primer 2. kvartila ima obliko:
logit P(Y = 1) = /3 0 + /3 1
Za plimer 3. kvartila ima obliko:
logit P(Y = 1) = /3 0 + /3 2
Za primer 4. kvartila ima obliko:
logit P(Y = 1) = /3 0 + /3 3
Parameter {3 0 nima vsebinskega pomena,
eksponentna transformacija preostalih parametrov
f3; pa predstavlja razmetje obetov za izid Y = l
(drevo z izgubo) glede na referenčni prvi kvartil.
Rezultati so zajeti v preglednici 7.
Iz preglednice 7 je razvidno, da pri kolektivu
vseh dreves prsni premer nad 50 cm v prime1javi s
prsnim premerom do 36 cm poveča obete (za drevje
z izgubo) kar za 6,2-krat. Že pri drevju debeline
med 43 in 50 cm so obeti skoraj trikrat večji za
izgubo kot pri referenčnem kvartilu (tveganje je
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Pn.:gleun a:a 5. Deleži dreves s pojavom diskoloriranega lesa po starostnih razredih
Tuh!e 5: Shares of trees with discoloured wood by age class

Starostni
razred
< 80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130
130-.140
> 140

Vsa drevesa
16,7
52,8
63,9
78,6
52,0
61.5
75,9
67,2

Delež dreves s pojavom diskol'o riranega lesa(%)
JE-BU
BU
33,3
23,5
54,8
0,0
66,7
70,0
75,0
83,3
28,6
100,0
0,0
50,0
100,0
60,0
66,1
50,0

JAV
5,6
0.0
66,7
72,7
71,4
92,9
100,0
100,0

Preg lednica 6: Deleži dreves z izgubo po debelinskih razredih
Tohle fJ: Shares of trees with !oss b_v diamerer class
Debelinski
razred
< 30
30-40
40-50
50-60
> 60

Vsa drevesa
12,5 (16)*
5,2 (96)
16,4(110)
29,5 (61)
38,5 (13)

Delež dreves z izgubo(%)
JE-BU
BU
0,0 (!)
10,0 (10)
2,3 (44)
5,9 (34)
16,7 (54)
10,7 (28)
33,3 (3)
25,8(31)
60,0 (5)
-

JAV
0,0 (2)
0,0 (12)
21,7 (23)
32,0 (25)
25,0 (8)

*Vrednosti v oklepaju so števila aoaliziranih dreves v posamezni kategoriji.
Preglednica 7: Vpliv prsnega premera na obete »drevje z izgubo«
Tnble 7: The influence oj DBH on the odds of »trees with loss«
Podatki

Kvarti1

Vsa
drevesa

2

1

3
JE-BU
skupina

4
1
2
3
4

povp.
32,2
40,0
46,6
56,5
35,4
42,2
47,8
57,1

Prsni premer (cm)
min.
17,0
36,4
43,5
50,0
29,4
39,6
44,8
50,5

blizu 5 %). Pri skupini jelovo bukovih rastišč pa se
drevju debelejšem od 50 cm obeti za »izgubo«
povečajo za 13,8-krat glede na drevje debelo do 40
cm. Že za drevje 10. debelinske stopnje pa so obeti
6,7 krat večji kot pri referenčnem kvartilu (tveganje
je sicer nekoliko višje od standardnih 5 o/o).
Slika 3 prikazuje naraščanje deleža diskolOiiranega lesa v neto prostornini debel s prsnim
premerom.
Kot je razvidno iz slike 3 na jelovo bukovih
rastiščih delež diskoloriranega lesa izredno hitro
narašča in sicer po premeru nad 50 cm. Iz
GozdV 61 (2003} 7-8

Ocena
maks.
36,2
43,3
49,9
77,7
39,3
44,7
50,4
77,7

parametra~

p-vrednost

-

-

0,381
1,062
1,828
1.681
1,901
2,625

0,533
0,055
0,001
0,136
0,088
0,016

Razmerje
obetov
1,000
1,463
2,893
6,222
1,000
5,370
6,692
13,809

empiričnih podatkov smo do gnali, da po deležu nad
3,5 o/o diskoloriranega lesa debla skoraj zagotovo
nastopi znižanje kakovosti sortimentom zaradi te
napake. Za naše rastiščne skupine to pomeni
naslednje. Pri jelovo bukovih rastiščih nastopi to
pri premerih nad 56 cm, najavorovjih pri preme1ih
okoli 70 cm, na splošno pa se to zgodi pri preme1ih
nad 60 cm. Na bukovih rastiščih montanskega pasu
te problematične meje ne dosežemo. Nujno pa
moramo dodati, da diskoloriran les razvrednoti
sortiment tudi pri deležu 1 ali 2 % v skupni neto
prostornini. Pri naših podatkih se je to zgodilo pri
307
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petini dreves s deležem diskoloriranega lesa med 1
in 2 odstotkoma. Pri deležu nad 3,5 % pa ravno
obratno, le slaba petina dreves ni imela preuvršče
nega sortimenta. Na relativno kratkem intervalu se
zgodi velik padec v kakovosti oziroma vrednosti
debeljadi. Opozoriti je potrebno, da na tem mestu
razmišljamo o razvrednotenju lesa zaradi pojava
srca v okviru kakovostnih razredov (jugoslovanskega standarda). V načelu pa pojav diskoloriranega
lesa v poljubnem obsegu zmanjšuje uporabnost lesa
in s tem njegovo vrednost. Če postavimo za kriterij
izbire ciljnega premera 2 % delež diskoloriranega
lesa (verjetnost prevrščanja sortimentov zaradi
diskoloriranega lesa je še sprejemljivo nizka),
potem je na javorovjih in jelovo bukovih rastiščih
vrednostna proizvodna smiselna do premera 50 cm,
na bukovih rastiščih pa ta kriterij cilj nega premera
dejansko ne definira. Ti ciljni premeri pa so znatno
nižji od okvirjev, ki jih predstavlja naraščanje
relativne vrednosti debla (slika 2) . Pojasnilo tiči v
tem, da upoštevajo le tveganje za preuvrstitev
sortimentov v nižji kakovostni razred zaradi
diskoloracije, ne upoštevajo pa dejstva, da lahko
do določene debeline preostala drevesa (ki še niso
utrpela zmanjšanja vrednosti zaradi srca) kompenzirajo upad vrednosti pti drevju z izgubo (osebki
istih debelin). Dokler tveganje za izgubo še ni
previsoko in vrednost debel z (še)neproblematičnim
obsegom srca še zadostno narašča.
Na podlagi teh rezultatov ugotavljamo, da je
vrednostna proizvodnja javorjevine smiselna do
prsnih premerov 55 cm na manj produktivnih
rastiščih (jelovo bukova rastišča), na rastiščih s
hjtrejšo rastjo pa ciljni premer lahko postavimo tudi
nad 60 cm (do 70 cm). Zavedati pa se moramo , da
je gorski javor na bukovih (montanski pas) in jelovo
bukovih rastiščih le primešana vrsta in tako ciljne
premere te vrste lahko določamo le znotraj
proizvodne dobe, ki je naravnana na dominantne
drevesne vrste (bukev, jelka), četudi nas obseg
diskoloriranega lesa še zdaleč ne bi omejeval.
Izjema bi bil sistem prihranjencev, za katerega pa
obravnavana drevesna vrsta ni ptimerna (KADUNC
2001 ). Prav tako pa se ne obnese kot sproščeno
drevo v pomlajencih . Nagnjen je k tvorbi epikormskjh poganjkov in pogosto se mu začne sušiti vrh.
Da bo gorski javor dosegel p1imeren končni premer,
moramo zagotoviti z redčenji in ne z zadrževanjem
osebkov v pomlajencih. Če postavimo na rastišču
Lamio orvalae-Fagetwn v kakovostnih bukovih
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sestojih za ciljni premer pri bukvi debelino 65 cm,
bo gorski javor, kljub gojitveni pomoči dosegel
najmanj 5 cm nižji premer, če ostane v sestoju
celotno proizvodno dobo . Na javorjevih rastiščih
se zdi najprimernejši ciljni premer okoli 65 cm, saj
je pri tej debelini tveganje za izgubo podobno kot
na jelovo bukovih rastišč pri 55 cm (kar predstavlja
ciljni premer za gorski javor na slednjih rastiščih).
Večinoma pa so javmjeve združbe tako majhnih
površin, da jim proizvodne dobe oziroma sečne
zrelosti ne moremo določati neodvisno od sestaja,
ki jih obdaja. Na jelovo bukovih rastiščih pa je
ciljni premer 55 cm za gorski javor dosegljiv-realen
v okviru proizvodnih dob dominantnih drevesnih
vrst.
P1i načrtovanju razvoja sestojev in pri celotnem
gospodarjenju z gozdom pa se ne smemo in ne
moremo opirati le na spremenljivko debelina
dreves, temveč moramo poznati zakonitosti pojavov
tudi v povezavi s časom. Na sliki 4 prikazujemo
odvisnost deleža diskoloriranega lesa od starosti
drevja .
Pri predlaganih ciljnih premerih 55 cm za
jelovo bukova rastišča, 60 cm za bukovja in 65
cm za j avorovja, bi glede na debelinsko rast j avmj a
(KADUNC 2001) potrebovali 130 do 180 let za
prvo rastiščno skupino, 120-140 let za drugo in
140 let za tretjo skupino Uavorovja). Glede pojava
srca pri podanih starostnih intervalih ugotavljamo,
da ni težav na bukovih in javorovih rastiščih, na
jelovo bukovih rastiščih pa je starost nad 160 let
problematična. V prid pa gre poudarek, da je
analizirane drevje (zlasti na jelovo bukovih in
javmjevih rastiščih) raslo večino svoje življenske
dobe brez pospeševalnih ukrepanj gozdarjev
(redčenj) . Mlajše drevje in gorski javor, ki se bo
pojavljal v prihodnosti, bi lahko ob ustrezni negi
(redčenja in krajše pomladitvene dobe) hitreje
dosegali ciljne dimenzije . Izjema so morda
javo1jeva rastišča, kjer zaradi naravno nižje gostote
skupin/sestojev in premoči gorskega javmja nad
konkurenčnimi vrstami ukrepanja ne bodo
potrebna in smiselna. Nadalje je potrebno
opozoriti tudi na sodobne raziskave, ki dokazujejo
dvigovanje proizvodnih sposobnosti na precejšnjem delu gozdnih rastišč (npr. SPIECKER et
al. 1996, KOTAR 2002). Na nekaterih rastiščih,
po raziskavah iz srednje Evrope gre za (bukova)
rastišča višjih nadmorskih višin, pa naj bi se
proizvodne sposobnosti domnevno tudi zniževale
GozdV 61 {2003) 7-8
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Preglednica 8: Dolžina čistega debla, dolžina hlodovine in njun delež v višinj drevesa
Table 8: Length of branch-free stem, length of /ogs and their shares in total tree height
Rastiščna

skupina
JE-BU
BU
JAV
Vsi

Dolžina čist. debla
(m)
KV%
povp.
45,6
9,2
13,3
28,2
12,6
39,4
43,4
11,0

Dolžina hlodovine
(ro)
KV%
povp.
12,9
27,1
11,3
29,3
15,6
26,9
32,3
12,6

(DITTMAR et al. 2002) . Te spremembe seveda
vplivajo tudi na zakonitosti v zvezi z diskoloriranim lesom, starostjo in premerom . Iz vsega
tega sledi, da postavljanje proizvodnih dob nikakor
ni preprosta naloga. Predvidevanja o tem, v
kolikšni meri naj bi intenzivnejše gospodatjenje
v povezavi s klimatskimi spremembami (vnosi
dušikovih spojin, dvig C0 2 , dvig temperatur,
spremembe padavinskega režima, ... ) skrajšalo
proizvodne dobe, so povsem špekulativne narave.
Najmanj pa so napovedovanju v prid dolga
proizvodna obdobja v gozdarstvu. Glede na
domače raziskave (FERLIN 1988, BONČINA
1994, STANIŠA 2000, CELIČ 2002) bi v grobem
lahko računali, da redčenja skrajšujejo čas
potreben za dosego ciljnih dimenzij za okoli
20-30 %.
Ker so raziskave (TORRELI 1974, KOTAR
1994) pri bukvi pokazale, da na pojavnost
diskoloriranega lesa vpliva velikost krošnje, smo
to preizkusili tudi pri podatkih za gorski javor.
Pokazalo se je, da ima debelejše drevje večje
krošnje (Kruskal-Wallis test, a = 0,000). Ker pa
je obseg diskoloriranega lesa v statistično značilni
povezavi z debeline drevja, je bilo potrebno vpliv
debeline iz analize odstraniti. To smo storili na
dva načina . Z analizo kovariance (ob ko vari ati
prsni premer) nismo potrdili razlik med različno
velikimi krošnjami v prostornini diskoloriranega
lesa oziroma v deležu (%) diskoloriranega lesa.
Pri drugem pristopu pa smo v analizo vzeli le
drevje s prsnim premerom med 45 in 60 cm. Pri
tem kolek ti vu nismo ni ti s neparametričnim
(Kruskal-Wallis test) niti s parametričnim testom
(Anova) potrdli razlik v deležu ali prostornini
diskoloriranega lesa med različno velikimi
krošnjami. Preizkuse smo izvedli po posameznih
rastiščnih skupinah in tudi za celoten register
dreves. Rezultat je lahko posledica ocenjevanja
krošenj, ki je za te namene morda prero bus ten, ali
GozdV 61 (2003) 7-8

Delež čist debla v
drev. višini
KV%
povp.
41,2
0,35
27,8
0,47
41,3
0,42
40,2
0,39

Delež hlodovine v
drev. višini
KV%
povp.
0,50
22,6
0,39
27,4
0,47
24,1
0,45
28,1

pa je povezava med krošnjo in diskoloriranim
lesom pri gorskem javo1ju manj neposredna
oziroma ohlapnejša kot pri bukvi.
Za analizirano drevje smo ugotovili tudi dolžino
čistega debla in dolžino hlodovine, kar prikazujemo
v preglednici 8.
Gorski javor z najdaljšo dolžino hlodovine smo
analizirali na Boču. Kar 27,72 m dolžine od skupne
višine 37,52 m smo uvrstili med hlodovina . Sicer
pa ugotavljamo, da približno polovica višine
drevesa navrže hlodovina, pri ustrezno debelem
drevju je to okoli 13-15 metrov. Ker je dolžina
čistega debla lahko ugotovljiv parameter nas zanima
povezava med to dolžino in dolžino hlodovine.
Vendar je zveza žal šibka (r = 0,282, a = 0,000).
Ali dolžina čistega debla kaj bolje nakazuje celotno
vrednost drevesa? Izkaže se, da povezava med
vrednostjo drevesa in dolžino čistega debla ni
statistično značilna (r = 0,075, a = 0,223) . Dolžina
čistega debla nakazuje vrednost drevesa le ob
izločitvi vpliva prsnega premera (parcialni
r =0,308, a =0,000). Zveza paje kljub vsemu šibka,
saj dolžina čistega debla pojasni manj kot 10 %
variabilnosti vrednosti.
Prsni premer drevesa je parameter, ki zelo dobro
nakazuje vrednost drevesa, z njim pojasnimo preko
60 o/o variabilnosti vrednosti drevesa. Če v
pojasnjevalni model (multiplo regresije) vključimo
še spremenljivko višina dreves, dodatno pojasnimo
le še 2-3 % vrednosti dreves.
Pri gojitveni obravnavi sestojev je pomembno
vprašanje do katere višine drevesa je mogoče
pričakovati hlodovina. Iz odgovora na to vprašanje
namreč sledi spoznanje, nad katero višino debla
kakršnokoli skrajševanje krošnje ni smiselno z
vidika oblikovanja kakovostnega debla. Ali v
rela ti vnih številih, kolikšen delež lahko dosega
dolžina hlodovine v celotni drevesni višini? Glede
na to, da analiziran o drevje ni bilo deležno posebne
(načrtne) nege, predvidevamo, da bi ustrezno
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negovane drevje doseglo takšno višino hlodovine
kot je recimo centil 75 v analiziranem kolektivu
dreves . Ker je določitev dolžine hlodovine
pomembna pri zrelejšem drevju, smo se pri analizi
omejili le na drevje s prsnim premerom nad 45 cm.
Rezultate prikazuje preglednica 9.
Preg ledni ca 9 : Ciljna dolžina hlodovine po rastiščnih
skupinah za zrelo drevje
Tu />11' <J · Target length of logs by site groups Jor marure
trees
Rastiščna

skupina

JE-BU
BU
JAV
Vsi

Dolžina
hlodovine

Delež ciljne hlodovine
v drev. višini

16,9

0,60
0,50
0,56
0,57

15,6
18,3
17,2

Pri ambicioznem gojenju lahko računamo na
okoli 57% delež hlodovine v drevesni dolžini zrelih
gorskih jav01jev. To pomeni, da pri zrelih drevesih
(gosta) krašnja vsekakor lahko sega precej globoko
navzdol (skoraj do polovice drevesa). Gosta in
daljša krašnja je z vidika rasti gotovo zaželjena,
ve1jetno pa se z večjo krošnjo zmanjšuje tudi
možnost večje vrednostne izgube zaradi diskoloriranega lesa.
Drugo vprašanje pa je, kako zagotoviti, da se
dolžina krašnja (zlasti v sestojih z dominantno
bukvijo) ne skrajša in da ostane p1imerno gosta.

4

RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI

4

DISCUSSION WITH CONCLUSIONS

V Sloveniji na splošno razpolagamo s premalo
podatki oziroma informacijami o kakovosti drevja,
ki ga sekamo. Pri gospodarjenju z gozdovi bi
morali imeti na voljo dobro interpretirane podatke
o sortimentnih sestavah po (glavnih) drevesnih
vrstah ter po rastiščnih stratumih glede na debelina
drevja ali vsaj vrsto sečnje (redčenje, pomladitvena
sečnja, sanitarna sečnja, prebiranje) . Če želimo
obdržati oziroma razvijati vrednostno proizvodnjo
na pomembnem deležu naših gozdov, je utemeljevanje potrebe po zgoraj omenjenih podatkih
odveč. V času celovite organiziranosti stroke smo
podatke o kakovosti sicer imeli, kljub nekaterim
njihovim pomanjkljivostim (odstopanja od
standardov, naslanjanje na povprečne cene,
sortimentna sestava prilagojena doseganju
maksimalnega iztržka v času fiksiranih cen
310

sortimentov, neoptimalno krojenje, premalo
diferencirano zbiranje podatkov), žal pa so se na
njih opirali le redki gozdni obrati . Danes je dostop
do teh informacij zaradi aktualne organiziranosti
gozdarstva otežkočen, še večjo oviro pa predstavlja
premajhno zanimanje (nemotiviranost) stroke za
te ključne povratne informacije o gospodmjenju
in o razvoju gozdov. V primeru obstoja podatkov
o kakovosti jih je nedopustno prezreti pri
načrtovanju ciljev in ukrepov v gozdu.
Manjšinske drevesne vrste v količinskem
pogledu opravičujejo svoje ime, saj so na tej podlagi
tudi definirane. V vrednostnem pogledu pa ni vselej
tako. Že manjša primes plemenitih listavcev, vrst
iz rodu Sorbus ali nekaterih mehkih listavcev lahko
znatno dvigne donos iz gozda oziroma ceno gozdne
parcele. Pri gospodmjenju z gozdovi jih ne bi smeli
spregledati. Za optimalno vrednostno proizvodnjo
manjšinskih vrst pa običajno potrebujemo več
znanja kot pri glavnih drevesnih vrstah. Pogosto jih
je zelo naporno donegovati v zaželjeni zastopanosti
in kakovosti v sestoj ih. Prav tako je potrebno precej
znanja za pravilno odločitev o poseku, krojenju in
maksimalni tržni realizaciji sortimentov manjšinskih vrst. Ravno trg je pri manjšinskih vrstah manj
predvidljiv in v prihodnje bomo morali tudi pri
gospodatjenju z državnimi gozdovi pokazati več
prilagodljivosti in prožnosti pri plasiranju »konjunkturnih« sortimentov manjšinskih vrst. Seveda v
okviru načel trajnega in mnogonamenskega
gospodarjenja.
Med manjšinske. vrste uvrščamo tudi, v tem
prispevku obravnavani, gorski javor. Rezultate te
raziskave bomo primerjali z rezultati podobnih
raziskav pri bukvi. Primerjava s podobnimi
raziskavami za gorski javor na primerljivih gozdnih
rastiščih in pri primerUivih postopkih vrednotenja
lesa ni mogoča. V tujini uporabljajo druge
standarde, predvsem pa boljši del hlodovine
večinoma prodajajo na dražbah. Domačih objavljenih raziskav pa ni. Primerjava gorskega javorja
in bukve pa je zelo smiselna, saj je gorski javor
najpogosteje primešan v sestojih s prevladujoča
bukvijo. Vrsti si direktno konkurirata in pomembno
vprašanje, ki se zastavlja načrtovalcu razvoja
sestoj ev, je kolikšen delež naj zavzema gorski javor.
Sortimentna sestava analiziranih dreves gorskegajavorjaje zelo ugodna. Bukev na primerljivih
rastiščih daje mnogo slabše rezultate (REBULA/
KOTAR 2003). Razlike so velike zlasti v deležu
GozdV 61 {2003) 7-8
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furnirske hlodovine (v korist javorja). Bukev ima
višji delež luščenca, ki je posledica
velikega obsega rdečega srca in preuvrstitve
potencialno furnirskih h1odov v kakovostni razred
luščencev. Gorski javor preseže bukev tudi v deležu
hlodov za žago l. Drobnejša hlodovina gorskih
javorjev je pogosto praktično brez napak in se uvrsti
v razred prvovrstnih hlodov za žago le zaradi
dimenzij. Pri bukvi pa napake srca pogosto uvrstijo
tudi drobnejši les dimenzij hlodovine (premer pod
35 cm) med pragovce ah slabšo žagarsko hlodovino.
Pri analiziranem gorskem javmju je delež srca v
neto prostornini znašal okoli l, 7 %, za drevje s
prsnim premerom nad 45 cm pa 2,4 %. Kotar ( 1994)
za bukove sestoje navaja delež srca v lesni zalogi
med 1,9 in 21,8 %. Povprečje za sestoje karbonatne
matične podlage znaša 8,3 % v bruto debe1jadi. V
splošnem je kakovost bukovine zaradi disko1oriranega lesa zmanjšana v veliko večji meri kot
kakovost javorjevine. Podatki za združbi Omphalodo-Fagetum in Lamio orvalae-Fagetum kažejo.
da se zaradi rdečega srca preuvrsti kar 10 do 15 %
vse prostornine, vendar je bilo v raziskavi
upoštevano le prevrščanje iz furnirske kakovosti v
kakovost luščencev (KOTAR 2000). Šmajdek
(2001) je za rastišči Lamio orvalae-Fagetum in
Cardamini savensi-Fagetum na Bohorju ugotovil,
da se je pri bukvi preuvrstilo kar 34,7 % neto
prostornine na prvi rastiščni enoti in 11,1 o/o na
drugi. Ugotovimo lahko, da se pri gorskem javorju
zaradi srca preuvrsti nekaj manjši prostorninski
delež v sortimentnem sestavu. Boljši sortimentni
strukturi gorskega javmja je v prid tudi njegova
malolesnost v prime1javi z bukvijo. Delež zgornje
polovice debla (ki je običajno uvrščena v prostorninski les) v skupni neto prostornini drevesa je pri
javmju znatno nižji kot pri bukvi. Gorski javor se v
primerjavi z bukvijo dobro čisti vej. Veje se
odlomijo tik ob deblu (HEGI 1914, cit. po WEDEL
1964). Drobne grče so hitro preraščene (WEDEL
1964). Manjše število s1epic, manjše grče (zaradi
k.rajšanja krošnje v zgodnejšem obdobju) in tudi
manj zdravih grč (zaradi manjše kJošnje) pri
primerljivi debelini dodatno pojasnjujejo boljši
sortimentni sestav gorskega javmja. Tudi Rieder
(1998) za avstrijske zvezne gozdove navaja v
povprečju za 40 % višji izkupiček pri gorskem
javorju v primerjavi z bukvijo (leto 1996/97).
Kotar (1994) za bukev ugotavlja, daje rdeče srce
rastiščno pogojeno. Za gorski javor analiziran v tej
običajno
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raziskavi se nakazuje močnejša prisotnost diskoloriranega lesa na jelovo bukovih rastiščih v
primerjavi z javorjevimi rastišči ali bukovji
montanskega pasu, kjer srce narašča glede na
premer najpočasneje . Po Rohrigu (l965) lahko
manjše težave s diskoloriranim lesom pričakujemo
na vlažnih, z vodo dobro preskrb1jenih rastiščih.
To javorovja vsekakor so. Lahko pa je večja
prisotnost rjavega srca na jelovo bukovih rastiščih
vsaj delno posledica počasnejše rasti dreves na teh
rastiščih (KADUNC 200 l) in posledično počas
nejšega zaraščanja odlomljenih vej. V nasprotju s
to hipotezo Kotar (1994) ugotavlja pozitivno
povezavo med deležem rdečega srca in produktivnostjo rastišča, merjeno preko kazalca zgornje
višine sestaja pri starosti 100 let. Morda višja hitrost
preraščanja odlomljenih vej na produktivnejših
bukovih rastiščih ne odtehta močnejšega delovanja
nekaterih dejavnikov na teh rastiščih, ki povečujejo
možnosti za večji obseg rdečega srca. V mislih
imamo predvsem hitrejše izsuševanje debe1ne
sredice, to poteka najhitreje pri hitrorastočem drevju
s kratkimi krošnjami (TORELLI 2001), ter
intenzivnejše gospodarjenje na produktivnejših
rastiščih. Pri dolgem drevju v gostih bukovih
sestoj ih je kljub skrbnemu podiranju veliko poškodb
krošenj (od1omov vej) na osebkih, ki po sečnji
ostanejo. To seveda povečuje verjetnost nastanka
in hitrejšega širjenja rdečega srca. V nasprotju raste
gorski javor na javorovjih, ki so produktivnejša od
jelovo bukovih rastišč, v redkem sklepu (vrtače),
teh rastiščnih »Otočkov« pa so se pri gospoda1jenju
pogosto izogibali (niso izvajali sečenj). Gorski javor
na bukovih rastiščih pa se zgodaj očisti vej, kar
pomeni, da ima manjše grče, ki se hitro zarastejo,
hitreje kot na manj produktivnih jelovo bukovih
rastiščih.

Vrednost debel pri gorskem javorju narašča
glede na debelina podobno kot pri bukvi (REBULA/KOTAR 2003, s. 138). Vrednost debla pri obeh
vrstah na boljših rastiščih narašča skoraj s kubom
premera, kar potrjuje staro pravilo, kj ga je zapisa]
Leibundgut (1966). Pri obeh vrstah je najhitrejše
naraščanje vrednosti na rastišču Lamio orvalaeFagetum (pri javorju gre za rastiščno skupino
bukovja, v kateri je ve1ika večina dreves z omenjene
združbe). Znatno počasneje pri obeh vrstah z
debelina narašča vrednost na jelovih bukovjih.
Podatka o naraščanju vrednosti bukovine na
javorjevih rastiščih ne moremo prime1jati, saj gre
311
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Slika 1: Odvisnost vrednosti debel od prsnega premera po rastiščnih skupinah
Fi~ ure 1: Trunk value in dependence of DBH by site groups
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lika 2: Relativna vrednost debla v odvisnosti od prsnega premera
Figure 2: Relative value of trunk in dependence of DBH
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za ekskluzivna rastišča plemenitih listavcev, na
katera se bukev le robno vri va.
Relativna vrednost debel na jelovo bukovih
rastiščih pri gorskem javorju raste do 12. debelinske
stopnje in nato zaradi pojava srca začne upadati.
Pri bukvi na primeriji vih rastišč ih se to zgodi eno
debelinsko stopnjo prej (REBULA/KOTAR 2003,
s. 139). Pri javorju na bukovih rastiščih relativna
vrednost z debeline vseskozi strmo raste, primerljiva relativna vrednost bukovine pa ne (ibidem.,
s. 139).
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Naraščanje deleža dreves s diskoloriranim lesom
pti povečevanju prsnega premera je logično. Če se
pri nekem drevesu pojavi diskoloriran les, ta kasneje
nikoli ne izgine, temveč v absolutnem pogledu
lahko le narašča . Običajno narašča tudi relativno,
saj je povečevanje obsega diskoloracije hitrejše od
volumenske rasti drevesa. Gre torej za monotone
naraščajočo povezavo. V sestoju pa se s naraščanjem debeline (starosti) povečuje verjetnost
pojava diskoloracije lesa. Če prime1jamo naraščanje
deleža srca z debeline pri gorskem javorju in na
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- - --- - - -Slika J : Delež diskoloriranega lesa v odvisnosti od prsnega premera

Figure 3: Share of discoloured wood in dependence of DBH
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Slika 4 : Delež diskoloriranega lesa v odvisnosti od starosti
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primerljivih rastiščih pri bukvi (KOTAR 1994, s.
353), ugotovimo, da pri javorju dlje časa ostaja delež
srca nizek, kasneje (po 50 cm) pa se na jelovo
bukovih rastiščih strmo dvigne, na bukovjih pa
ohrani počasno rast. Pri bukvi na karbonatnih
rastiščih je delež srca za nekajkrat višji kot pri
javorju, vendar pa narašča umirjeno. Tudi v srednji
in severni Nemčiji se kot na jelovo bukovih rastiščih
delež srca pri gorskem javorju močno poveča pri
premerih nad 50 cm (WEDEL 1964). Podobno je
pri naraščanju deleža diskoloriranega lesa s
GozdV 61 (2003} 7-8

starostjo. Pri gorskem javorju na bukovih rastiščih
je delež srca v primerjavi z bukvijo vseskozi znatno
nižji (KOTAR 1994, s. 353), na jelovo bukovih
rastiščih pa se v visoki starosti (nad 160 let) počasi
približuje vrednostim pri bukvi . Za gorski javor pa
nismo uspeli potrditi povezave med velikostjo
krošnje in deležem diskoloriranega lesa. Ta
povezava je pri bukvi potrjena v številnih raziskavah
(TORELLI 1974, KOTAR 1994). Ali se prijavorjih
z majhnimi krošnjami pojavi le sušina, do
diskoloracije (vdora zraka) pa ne plide zaradi lepo
313
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obraslih majhnih grč? Nič manj zanimivo ni
vprašanje, zakaj je pri bukvi višji delež srca kot pri
javotju na primerljivih rastiščih, pri podobni starosti
in debelini. Je odgovor v tem, da ima bukev. zaradi
»grših« odlomov vej, več slepic in slabše obrasle
grče? Pri javmju se za razliko od bukve razvije tudi
tipična barierna cona na izpostavljenem lesu po
odstranitvi skmje (SHIGO 1984, cit. po TORELLI
2001). Prav tako pri javorju veje odpadajo blizu
debla in dobršen del debla izgubi krošnjo v relativno
zgodnjem obdobju (kar pomeni majhne grče), saj
javor ne prenese toliko zasenčitve kot konkurenčna
bukev (ali jelka). Korektno je dodati, da se podatki
te raziskave nanašajo na drevje iz strehe sestaja,
podatki pri bukvi pa na celoten sestoj, vendar je
okoli 85 o/o dreves izviralo iz streh sestojev (KOTAR
1991). Tudi Rieder (1998) ugotavlja, da se
diskoloriran les v javmju ne širi tako hitro kot pri
bukvi.
Realno postavljeni ciljni prsni premeri za gorski
javor so 55 cm na jelovo bukovih rastiščih in 60 cm
na odličnih bukovih in tudi javotjevih rastiščih (saj
so večinoma majhnih površin in obdana z bukovimi
združbami). Ob ustrezni negi lahko gorski javor
doseže na odličnih in zelo dobrih rastiščih 60 cm
premera pri starosti 80- 1OO 1et, na manj
produktivnih, a še vedno solidnih rastiščih pa pri
starosti 110 do 130 let premere okoli 55 cm. Dolžina
proizvodne dobe oziroma sečna zrelost med 60 in
90 let, kot jo navaja Leibundgut ( 1966), pa se nam
zdi prekratka, ali pa dosežemo drobnejše ciljne
sortimente. Tudi Rieder ( 1998) navaja za naše
razmere kratko proizvodno dobo, in sicer med 60
in 100 let. Blizu našim ugotovitvam pa je Rausch
(1983) s dolžino obhodnje 120 do 130 let. Erteld
(1959) ob ustrezni negi podaja dolžino proizodne
dobe med 100 in 110 leti. 110 let navaja za primerno
dobo tudi Schrotter (1978, cit. po MORMANN
1979). Rohrig (1978) pa predvideva daljšo dobo za
dosego ciljnega premera 55 cm, in sicer 140 let.
Izredno dolgo dobo pa podaja Wagenhoff (1974).
Dolžina se giblje med 160 in 180 leti, v istih sestojih
naj bi se bukev posekala nekaj desetletij poprej.
Čeprav je cena lesa v zadnjem obdobju glede na
prejšnja obdobja nizka (glej npr. KRAJČIČ 2001),
to ni nikakršen razlog za opuščanje ambicioznega
gojenja oziroma intenzivnega načrtovanja gospodarjenja z gozdovi. Lahko je še celo spodbuda, saj
nas sili v poglobljeno presojo pri vseh fazah
gospodarjenja in v postavljanje ambicioznih (a še
314

vedno stvarnih) ciljev. Glede na to, da se cene lesa
povprečne ali slabše kakovosti znižujejo, cene
kakovostnih sortimentov pa zvišujejo. je več kot
umestno povečevati težo minoritetnih drevesnih vrst
pri našem delu z gozdovi . Mednje kot že rečeno
spada tudi v tem prispevku obravnavani gorski
javor. Pri gojenju gorskega javo1ja moramo biti
ambiciozni in zadovoljni le z najvišjimi kakovostmi.
Če stroka zaspi v obdobju, ko ji gre kot po maslu,
je to nespametna lenoba. Če pa stroka zaspi oziroma
se deaktivira v obdobju »recesije«, pa je to poraz
in morda tudi njen počasen odhod iz družbenega
prostora.
Ugotovitve tega prispevka se nanašajo na
gozdove, kjer lesnoproizvodna funkcija ni pomembneje omejevana s strani drugih funkcij. Zavedati pa
se je potrebno še nečesa. Na rastišč ih, kjer je gorski
javor primešana vrsta, pri načrtovalsko-gojitveni
obravnavi gorskega javmja nikakor nismo prostih
rok. Načrtovan razvoj gozda oziroma sestaja je
naravnan v veliki večini primerov pretežno po
glavnih drevesnih vrstah. Cilje glede manjšinskih
vrst lahko postavimo le ob upoštevanju omejitev,
ki jih prinašajo širši cilji. Prav tako tudi ukrepe v
korist manjšinskih vrst lahko iščemo le v sozvočju
s splošnim režimom gospodarjenja oziroma v
okviru manevrskega prostora, ki ga dajejo osnovni
cilji in režim gospodatjenja.

5

POVZETEK
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SUMMARY

Gorski javor uvrščamo med manjšinske drevesne
vrste, kljub temu pa vrednostna proizvodnja
njegovega lesa ni nepomembna. Proučili smo
povezanost med vrednostjo javorjevine, debelina
in diskoloriranim lesom na treh skupinah gozdnih
rastišč . Na jelovo bukovili rastiščih smo v analizo
zajeli 121 dreves, na bukovih rastiščih montanskega
pasu 85 dreves in najavmjevih rastiščih 52 osebkov.
Neto debeljad teh dreves smo uvrstili na podlagi
jugoslovanskega standarda v kakovostne razrede.
Na vseh čelih smo ugotovili obseg diskoloriranega
lesa-1javega srca.
Sortimentna sestava analiziranih dreves gorskega javorja je zelo ugodna, zlasti delež furnirskih
hlodov močno presega delež istega kakovostnega
razreda pri bukvi (REBULA/KOTAR 2003).
Gorski javor ima pti isti debelini v povprečju znatno
(nekajkrat) nižji delež diskoloriranega lesa.
GozdV 61 (2003) 7-8
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Vrednost javorjevine z debelina strmo narašč a.
Relativna vrednost (vrednost/m·l) pa na jelovo
bukovih rastiščih po premeru 55 cm začne upadati.
Pri drevju od 13 debelinske stopnje naprej ni več
osebkov brez srca. Vpliva velikosti krošnje na obseg
diskoloriranega lesa nismo potrdili. Zaradi obsega
rjavega srca je na jelovo bukovih rastiščih
vrednostna proizvodnja javor:jevine smiselna le do
debehne 55 cm. Na bukovih in tudi javorjevih
rastiščih nas pojav diskoloriranega lesa ne omejuje
tudi pri debelini nad 60 cm. Ciljni premer za gorski
javor na bukovih rastiščih pravzaprav določa
dolžina proizvodne dobe , ki pa je v veliki večini
primerov naravnana na bukev. Znotraj tega
časovnega okvirja je mogoče z intenzivnim
režimom redčenj (zgodnja in močna) doseči skoraj
60 cm prsnega premera pri gorskem javmju, ob
pogoju, da postavimo pri bukvi ciljni premer 65
cm. Najavorjevih rastiščihje smiselno gojiti drevje
do premera 65 (60) cm, če to dopušča sestoj v
okolici. Kajti pri izolirani skupini oziroma šopu
gorskih javorjev z mladovjem v soseščini je
verjetnost sušenja krošenj velika. Pojavijo pa se tudi
epikormski poganjki. Zrela drevesa gorskega javorja
naj bi imela krošnjo dolgo približno polovico svoje
višine. Pri gojenju gorskega javorja moramo biti
ambiciozni in zadovoljni le z najvišjimi kakovostmi .
Ugotovitve tega prispevka se nanašajo na
gozdove, kjer lesnoproizvodna funkcija ni pomembneje omej evana s strani drugih funkcij.

SUMMARY
Sycamore maple belongs to minor tree species,
nevertheless the value of its timber production is
not unimportant. The relations between sycamore
wood value, thickness and disco!oured wood on
three different site groups have been analysed. On
silver fir - beech sites 121 trees, on mountainous
beech sites 85 and on maple sites 52 sycamore trees
have been included in the analyses. The net usable
timber of analysed trees has been classified into
quality classes on the basis of the Yugoslavian
standard. Additionally, the extent of discoloured
wood -brown heart on the fronts of logs has been
measured.
The assortment composition of analysed trees
was very favourable, the share of veneer logs in
particular was extra high in comparison to beech
(REBULA/KOTAR 2003). The share of discoGozdV 61 (2003) 7-8

loured wood is considerably lower in sycamore
maple than in beech of the same thickness. The
value of sycamore maple wood increases steeply
in dependence of DBH. Nevertheless, on silver fir
- beech sites the relative value (value/m 1) starts
decreasing above a DBH of 55 cm. From the 13'"
diameter suh-class on, there are no more trees
without wood discolouration. The influence of
crown size on the extent of brown heart has not
been confirmed . Considering the appearance of
discoloured wood on the silver fir - beech sites,
timber value production is reasonable up to a DBH
of 55 cm. On the contrary. on the beech and maple
sites stem thickness above 60 cm is not a problem
regarding the appearance of discoloured wood. ln
fact, the target diameter of the sycamore on beech
sites is determined by the length of production
period, which is in most cases adjusted to the beech.
Within this time frame it is possible to achieve a
DBH dose to 60 cm with an intensive thinning
regime (early and strong thinnings), if the target
diameter of 65 cm for beech is presumed. On ma ple
sites, final diameters of about 65 cm are possible
and reasonable, under the condition that the
adjacent stand is stili in the mature phase. Contrary
to this, exposed crowns of sycamore ma ple are very
susceptible to losing their foliage. In addition,
epicormic shoots will surely appear. An appropriate
length of crown for mature sycamore trees is about
one half of tree height. The silviculture of sycamore
maple must be ambitious and only timber of the
highest quality should be satisfactory.
The findings of this research refer to forests
where the function of timber production is not
restricted by other functions.

6

VIRI

6

REFERENCES

ASSMANN, E., 1961. Waldertragskunde. - MUnchen, BLV
Verlaggesselschaft, s. 490.
BONČJNA. A., 1994. Vpliv redčenj na razvoj bukovih

sestojev na Somovi gori. - Zbornik gozdarstva in
lesarstva, 44, s. 85-106.
CELIČ, K., 2002. Učinek redčenj v bukovih sestojih na

Brezovi rebri. -Gozdarski vestnik, 60, 2, s. 59-76.
CIMPERŠEK, M., 2002. Z drugačnimi negovalnimi modeli
do boljšega lesa . - Gozdarski vestnik, 60, 5-6,
s. 246-258.
DITTMAR, C. 1 ZECH, W. 1 ELLING, W., 2002 . Growth
31S

Kadunc . A. : Povezave med kakovostjo lesa, debeline in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju

variations of Common beech (Fagus sylvatica L.) under
different climatic and environmental conditions in
Europe-A dendroecological study. -Forest Ecology and
Management, s. l-t6.
ERTELD, W. , 1959. Der gleichaltrige Mischbestand der
Buche mit Esche , Ahorn und Rtister im Muschelkalkgebiet von Nordthiiringen.- Archiv ftir Forstwesen,
8. Band, Heft 6/7, s. 495-535.
FERLIN, F.. 1988. Učinki izbiralnih redčenj v starejših
bukovih sestojih. Gozdarski vestnik, 46, 5, s. 214-223.
HEGL G. 1927. Illustrierte Flora von Mittel-Europa.- Band
V, l. Tei!, MUnchen, Carl Hanser Verlag Munchen, s.
274-280.
JUS D. B4. 020-029: 1979. Standard za bukove hlode.
KADUNC, A., 2001. Rast, razvoj in zgradba sestojev z
gorskim javorjem v Sloveniji . - Magistrsko delo,
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, s. 114.
KOŠMELJ, K., 2001. Osnove logistične regresije (l. del).
-Zbornik Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani,
Ljubljana, 77, 2, s. 227-237.
KOTAR, M. 1 BRUS, R., 1999 . Naše drevesne vrste.Ljubljana, Slovenska matica, s. 310.
KOTAR, M., 1991. Zgradba bukovih sestojev v njihovi
optimalni razvojni fazi . - Zbornik gozdarstva in
lesarstva, 38, s. 15-40.
KOTAR, M., 1993. Pridelovanje visokokakovostnega lesa
in sonaravne gojenje gozdov na primeru bukve v
prebiralnem jelovo-bukovem gozdu . - Gozdarski
vestnik, 51 , 9, s. 370-383 .
KOTAR, M., 1994. Vpliv nekaterih rastiščnih dejavnikov,
sestojnih kazalcev in drevesnih značilnosti na pojavnost
rdečega srca pri bukvi. - Gozdarski vestnik, 52, 9, s.
346-365.
KOTAR, M., 2000. Vpliv starosti in debeline dreves na
donos gozda. - V: Zbornik referatov, XX. Gozdarski
študijski dnevi, Biotehniška fakulteta, s. 169- 190.
KOTAR, M., 2002. Spremembe proizvodne sposobnosti
bukovih gozdov v Sloveniji v zadnjih desetletjih.
Gozdarski vestnik. 60, 4, s. 179-191.
KRAJČIČ, D., 2001. Nekateri trendi gospodarjenja z
državnimi gozdovi v Sloveniji in gospodarska moč
koncesionarjev. - Zbornik gozdarstva in lesarstva, 65,
s. 33-58.
LEIBUNDGUT, H., 1966. Die Waldpflege.- Bern, Verlag
Haupt, s. 192.

316

MAURER, E., 1982. Der Ahorn. V: Baume und Wa1der in
Bayern. Bayerischer Forstverein, W. Ludwig Verlag , s.
17-2t.
MORMANN, P., 1979. Vorstellung zum EdellaubholzAnbau aus ostdeutscher Sicht. - AFZ 34, 9/10, s. 207210.
PHILIP, M., S., 1994. Measuring trees and forest s. Wallingford, CAB International, 2. izdaja, s. 310.
PIRC, S. , 1997. Vpliv izbiralnih redčenj na rast, razvoj in
kakovost sestojev v GGE Brezova reber. - Dipl. delo,
Ljubljana, Biotehniška fakulteta, s. 72.
RAUSCH, H., 1983. Bewirtschaftung des Bergahorns im
Forstamt Dierdorf. - AFZ. s. 858-860.
REBULA, E. 1 KOTAR, M., 2003. Vrednost bukovine in
bukovega drevja. - Gozdarski vestnik, 61. 3, s. 132146.
RIEDER , A., 1998. Ahorn-Wertholzproduduktion in
Kurzen Umtrieben . - AFZ, Der Wald 15, s. 776-779.
ROHRIG. E., 1965. Mischbestiinde aus Edellaubbauma!ren
und Buche. - Forst- und Holzwirt 21, 3, s. 59-67.
ROHRIG, E., 1978. Bestandespflege bei Esche und Ahorn.fUFRO-Symposium. Feuillus precieux. Champenoux,
s. 219-226.
SPIECKER et al., 1996. Growth Trends in European Forest.
- Springer Berlin - Tokyo, s. 372.
STANJŠA, C. , 2000. Primerjava redčenih in neredčenih
bukov ih drogovnjakov na Somovi gori . - Seminarska
naloga, Biotehniška fakulteta, s. 18.
ŠMAJDEK, K. , 2001. Vpliv rdečega srca pri bukvi v
fitocenozah asociacij Lamio orvalae-Fagetum in
Cardamini savensi-Fagetum na kvaliteto lesa. - Dipl.
delo, Ljubljana, Biotehniška fakulteta, s. 66.
TORELLI, N., 1974. Biološki vidiJO ojedritve s poudarkom
na fakultativno obarvani jedrovini (rdečem srcu) pri
bukvi (Fagus sylvatica L.). -Gozdarski vestnik, 32, 78, s. 253-281.
TORELLI, N., 2001. Odziv drevja na globoke in površinske
poškodbe na primeru bukve (Fagus sylvatica L.) s
poudarkom na nastanku in ekologiji ranitvenega lesa
(»rdeče srce«) - pregled. - Gozdarski vestnik, 59, 2, s.
85-94.
WAGENHOFF, A., 1974. Edellaubholzanbau in Niedersachsen. - AFZ 29, 45, (Sonderheft Edellaubholzer),
s. 997-998.
WEDEL, K. v. 1964. Untersuchungen Uber Eigenschaften,

GozdV 61 (2003) 7-8

Kadunc. A.: Povezave med kakovostjo lesa , debeli no in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju

PRILOGA
APPENDIX
Podatki o regresijskih analizah, prikazanih v slikah od 1 do 4

Data about regression ana!yses, shown in figures from 1 to 4
Slika
1

1
1
1
2
2
2
2

3
3
3
3
4
4
4
4

Rastiščna

skupina
Vsi
JE-BU
BU
JAV
Vsi
JE-BU
BU
JAV
Vsi
JE-BU
BU
JAV
Vsi
JE-BU
BU
JAV
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Tip krivulje

R2

y

=e

~.Do<>.J32 .o5t.

y

=e

7.9722- 12(1.51/x

y

= 0,0001 x-'·

y

=987,0-44,861 x+ 0,5958 x2

y ::;;: e

82 6

~

SAI55-41.6741'

y = -142,53+8,8446 x --D,077 x 2

e

5.S979-58 .9391x

y = 135,582-3,162x +0,0435 x 2
y = -17 ,492+ 1,3358 x -0,0318 x2 +0,0003 x 3
y 23,8167-1,0689 x +0,0l26x 2
y = -0,7265 + 0,0341 x
y = -11,611 + 3,4884ln(x)
y -2,7525+0,0773x -0,0006x 2 +0,000002x.1
y = 7,9574-0,1423 x +0,0007 x 2
y = 2,4735- 171,73/x
y = -2,4298 + 0,041235 x

=
=

0,742
0,674
0,807
0,645
0,350
0,284
0,606
0,151
0,120
0,223
0,032
0,033
0,177
0,242
0,050
0,075

Stopnja
tveganja
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,018
0,000
0,000
0,102
0,130
0,000
0,000
0,039
0,022
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Strokovna razprava
GDK: 91 + 907 : (497.12 Domžale) : (497.12 Kamniška Bi1,trica)

Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v
Domžale v letih 1998- 2002

občini

lnteJTentions in the forest patches and riparian woody \'egetation along the
Kamniška Bistrica River in the municipality of Domžale in the period 1998- 2002
Vanja IGLIČ
Janez PIRNAT 2
1

Izvlečk:
Iglič,

V., Pirnat, J.: Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občini Dom7.ale v letih 1998-2002. Gozdarski
vestnik, 61/2003, št. 7-8. V slovenšini, z izvlekom v anglešini , cit. lit. 24 . Prevod izvleka v anglešino: avt01ji. Lektura
angleškega besedila: Jana Oštir.

V raziskavi smo prikazali pomen gozdnih zaplat in drevnine ob Kamniški Bistrici v občini Domžale. Obravnavano območje
je merilo 924,94 ha. Na terenu smo preverjali rabo tal in razpored drevnine ter kartirati posege v gozdne za plate. Obravnavano
območje smo digitalizirali s programskim orodjem Roots, v okolju GIS Idrisi 2.0 smo izvedli izračune in izpeljali karte rabe
tal. Na izbranem območju je 177,32 ha gozda, zarašča se 4,52 ha, 49,68 ha pa zavzemajo koridorji gozdne drevnine in
drevnina v kmetijski krajini. V letih 1998-2002 je bilo izkrčenih 6,27 ha gozda, skupaj v treh posegih, dva od teb sta bila
opravljena brez dovoljenja. Predlagali smo 198,27 ha prednostnih površin za zaščito.
Ključne

besede: raba prostora, obina Domžale, gozdne zaplate, obvodna drevnina, zakonodaja

Abstract:
V., Pirnat, J.: Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 24. Abstract
translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.

Iglič,

The significance of the forest patches and riparian woody vegetation along the Kamniška Bistrica River in the municipality
of Domžale is presented in the research . The study area covered 924.94 ha. Land use has been examined and mapped in the
field, together with the interventions into the forest patches. The study area has been digitised by means of the software too]
Roots, all calculations and mapping were carried on in the environment of GIS Idrisi 2.0. Within the total investigated
territory there are 177.32 ha of forests, 4.52 ha of overgrowing area and 49.68 ha of area comprising forest corridors and
woody vegetation in an agricultural landscape . Three interventions into the forest area have been recorded, clealing all
together 6.27 ha, and only one of the three was authorised. A proposal has been fi led for an area of 198.27 ha to be designa ted
as protected area.

Key words: ]and use, municipality Domžale, forest patches, riparian woody vegetation, legislation

1

UVOD IN OPREDELITEV
PROBLEMA

V občini Domžale, se zavedajo pomena naravnega
okolja ob Kamniški Bisttici (KRIŽNAR 1998, kar
potrjujeta Strategija varstva okolja v občini Domžale
(1997) in Strokovne podlage za projekt: Kamniška
BistJ.icarekreacijskaos regije (1999). V zadnjem času
je tako zaživela ideja, da bi s posebnim projektom
zaščitili gozdne zaplate in obvodno drevnino ob reki
Kamniški Bist1ici in širši okolici. Kljub intenzivni
urbanizaciji in kmetijstvu ob reki Kamniški Bistlici
se na tem območju še vedno nahajajo dokaj velike in
ohranjene površine gozda, prav tako tudi zaplate in
rudimenti ohranjene vegetacije (PIRNAT 1994,
2000), ki bi jih bilo potrebno zaščititi pred nadaljnjim
krčenjem in onesnaževanjem.
3 18

Obvodna drevnina, sestavljena iz gozdnih zap]ar,
koridorjev drevja in grmovja ob vodi, opravlja
številne funkcije in vloge v spremenjeni krajini in
pogosto predstavlja edini pas drevesne vegetacije.
Za zagotavljanje teh funkcij mora biti vegetacija
vrstno in starostno čim bolj pestra. Kljub pomembni
vlogi , ki jo opravljajo obvodna drevnina in zaplate
gozda, se z njo in manjšimi zaplatami ni kaj dosti
gospodarila, bila je prepuščena stihijskemu razvoju
in nenadzorovanemu izginjanju oziroma fragmentaciji.

1

2

V. I. univ. dipl. inž. gozd. Thrnše, 1233 Dob, SI
doc. dr. J. P., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana, SI
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Obvodna drevnina postaja zaradi reguliranja
strug redek habitat, zato bi bilo potrebno tisto, ki
jo še imamo, ohraniti oziroma njen delež še
povečati. V ptimeru sicer odobrenih krčitev (npr.
za avtocesto, naselja) pa uveljaviti možnost
kompenzacije v bližnji okolici.

2
,,
1

2

3

3

DELOVNE HIPOTEZE
Zaplate gozda so se olu·anile na mestih, ki so
bila manj primerna za kmetijstvo, industrijo
in posel itev, opravljajo pa pomembne ekološke
in socialne funkcije in vloge.
V novejšem času še vedno izgubljamo
obvodno vegetacijo kljub vedenju o njenem
pomenu.
Gospodarjenje z obvodno drevnino pomanjkljivo obravnava tudi najnovejša zakonodaja,
zato prihaja do stihijskih posegov vanjo.

OPIS OBlVIOČJA IN METODE
DELA

V raziskavi smo obravnavali ostanke gozdov,
gozdne zaplate, koridorje gozdne drevnine in
posamezna drevesa v ozkem pasu ob toku reke
Kamniške Bistrice. Meje obravnavanega območja
potekajo na vzhodni strani po regionalnih cestah
Ihan-Domžale-Vir-Radomlje-Hudo-Volčji potok,
na zahodni strani po cestah Pšata-Bišče-Mala
Loka-Domžale-Rodica-Presetj e-Homec, severna
in južna meja pa potekata po delu severne in južne
meje občine Domžale. Skupna površina obravnavanega dela znaša 924,93 ha, delež gozdov je
19%. Območje naše raziskave smo razdelili na tri
dele: severni. osrednji (mestni) in južni del. V
posameznih delih je razvoj porekal različno, zato
se pojavljajo razlike v stabilnosti in ohranjenosti
gozda. Ravno zaradi tega bomo vsak del predstavili
posebej in ga bolj podrobno opisali.

Terensko delo
-

Opravljeno je bilo v juliju in avgustu leta 2002,
namenjeno je bilo predvsem pregledu območja
in preučitvi površin in razporeda ostankov
gozdov in obvodne drevnine v opredeljenem
območju.

-

S pomočjo karte maske gozda (TIN, M 1:5000)
smo ugotavljali, katere površine, porasle z
gozdnim drevjem, danes še sodijo v gozd in
katere ne.

GozdV 61 (2003) 7-8

občini

Domžale v letih

1998-_?_0~

Preverili smo najnovejše spremembe v površini
gozdnih zaplat in gozdnega roba na podlagi
digitalnih ortofoto posnetkov (DOF5: 5E-2547, SE-24-17, 5E-24-28, SE-24-38, SE-24-27,
5E-24-07).
Podrobno smo kartirali najnovejše spremembe
in posege v gozdne zaplate.

Kabinetno delo
Območje

naše obravnave smo digitalizirali s po1.0 (CORSONRlKERT 1992). Pri zajemanju podatkov smo
imeli za ozadje iztiskano karto, nastalo iz DOF5.
Najprej smo vsako posamezno karto vpeli v
Gauss-Kruege1jev ko01·dinatni sistem in določili
zunanje meje območja, nato pa narisali še vse
notranje meje izločenih površin. Izrisali smo
naselja, reko, avtocesto, gozd, ostanke gozda,
izkrčene površine oziroma posege v gozd,
koridorje gozdne drevnine in tudi posamezna
drevesa ter kmetijske površine. Ko smo izločili
posamezne površine, smo jim v modulu Attribute
pri redi li števi !čne oznake, ki so pomenile
določeno vrsto rabe. Datoteko smo nato izvozili
v Idrisi 2 .0 (EASTMAN 1995). V Idrisiju smo
spremenili vektorsko obliko digitalne slike v
rastrsko z resolucijo 2 x 2 m in karto dokončno
oblikovali ter izpeljali izračune površin v ha.
močjo programskega orodja Roots

4

POSLEDICE FRAGMENTACIJE
GOZDA IN POMEN GOZDNIH
ZAPLAT TER DREVNINE

Spremembe krajine so se pojavile skoraj povsod
na površju zemlje. Največ površin je bilo spremenjenih za človeško rabo, kar je najbolj razvidno v
mestnih predelih. Intenzivno spreminjanje krajine
povzroča, da:
- se zmanjšuje heterogenost pokrajine,
- se povečuje fragmentacija pokrajine (AHERN
1995).
Gozd kot najnaravnejša in najvišje razvita
naravna skupnost je zaradi svoje kompleksnosti,
dolgoživosti in velikega prostorskega deleža
ve1jetno najboljše merilo tega, kar se dogaja z našim
okoljem.
Najbolj opazne spremembe gozdnate in kmetijske krajine delimo v t1i kategorije:
- zmanjšanje skupne površine gozda;
- sprememba naravnih gozdov v spremenjene
sestoje;
319

Iglič ,

V., Pirnat. J .:

Pos~gi

v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v

- fragmentacija ostankov naravnih gozdov v
majhne zaplate, izolirane z intenzivnim agrarnim
ali industrijskim in urbanimrazvojern (HARRIS 1984).
V preteklosti ni bilo velikega zanimanja za
gozdne zaplate in drevnino ob reki. Starejši zakoni
o gozdovih obrečne drevnine niso omenjali, niti ni
predpisoval gozdarjem, da bi gospodarili z njo. Ker
zakon tega ni predpisoval, stari gozdnogospodarski
načrti (dalje GGN) večine teh površin sploh nimajo
kartiranih kot gozd, zato se z njimi sploh ni
gospodarila. Površine so bile prepuščene stihijskemu razvoju in nenadzorovanemu izginjanju. Kot
gozd so obravnavali samo drevnino v južnem delu
našega območja, kar je opazno tudi v deležu in
stanju gozda, ki se je ohranil do danes.
Z gozdnogospodarskim načrtom za obdobje
1987-1996 pa se je površina gozdov v gozdnogospodarski enoti Domžale povečala. Na podlagi
digitalnih ortofoto posnetkov so pod gozd uvrstili
tudi nekatere površine drevnine ob reki Kamniški
Bistrici. Gozdna površina v katastrskih občinah, ki
spadajo v obravnavano območje, se je v tistem času
povečala za 5 ha. Vendar nekatere gozdne zaplate
in drevnina ob reki še vedno niso vključene v
kategorijo gozd, ker po Zakonu o gozdovih (1993)
ne dosegajo velikosti 5 arov ali pa so v prihodnosti
namenjene drugi rabi in bodo zato izkrčene.
Obvodna vegetacija in gozdne zaplate opravljajo
številne okoljske in socialne funkcije in vloge.
Zmožnost in uspešnost zagotavljanja vlog in funkcij
pa je odvisna od širine obrečnega pasu gozdne
vegetacije. Večje divje živali in nekatere ptice
potrebujejo sklenjene habitate, velikosti nekaj
hektarov, temu pogoju pa ustrezajo le gozdne
zaplate in ne ozek obrečni pas gozdne vegetacije.
Odvisno od vrste vegetacije, nagiba brežine in
okolice je po Prosenu (1993) za opravljanje vseh
vlog in funkcij optimalna širina koridorja drevnine
10 metrov. Obrečni vegetaciji tako pripisujemo
naslednje funkcije: hidrološke, klimatsko, varovalno, biotopsko, higiensko-zdravstveno, rekreacijsko, estetsko ter poučno funkcijo .
Na celotnem območju obravnave se nahajajo
naslednje gozdne združbe (MARINČEK 1968):
- Gozdna združba doba in belega gabra, Robori
- Carpinetum.
- Gozdna združba gradna in belega gabra,
Querco- Carpinetum typicum.
- Gozdna združba črne jelše, Alnetum glutinosae.
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Slika 1: Raba tal v obravnavanem območju (levo) in
razpored gozdnih zaplat in drevnine (desno) v istem predelu
Figure 1: Land use in the study area (lejt) and distribution
of forest patches and woody riparian vegetation (right) in
the same area

- Gozdna združba velikega jesena z mlahavim
šašem, Cariceto remotae - Fraxinetum.
- Gozdna združba vrbovja, Saliceto - Populetum_
Gospodatjenje z obvodno drevnin o pomanjkljivo
obravnava tudi najnovejša zakonodaja, zato prihaja
do stihijskih posegov vanjo . Tako Zakon o gozdovih
(1993 , dopolnilo 2002), Zakon o varstvu okolja
(1993), Zakon o ohranjanju narave (1999), Zakon o
vodah (2002), kot tudi različni pravilniki (Pravilnik
o GG načrtih 1998, Pravilnik o varstvu gozdov
2000), ne obravnavajo obvodne drevnine nepoGozdV 6i (2003) 7-8
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sredno. Uporabna je le opredelitev priobalnega
po Zakonu o vodah (2002), ki razvršča
vode po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda v
l. in 2. red . Reka Kamniška Bistrica se nahaja na
seznamu voda l. reda, torej njeno priobalno
zemljišče sega 15 metrov od meje vodnega
zemljišča. Ta pas paje celo širši kot lO-metrski pas.
ki je po Prosenu (1993) optimalen za opravljanje
vseh vlog in funkcij, ki jih človek od gozda
zemljišča

,,

1

pričakuje.

5 REZULTATI
5.1 Razpored gozdov in ostankov
gozdne vegetacije na obravnavanem
območju

Pdsotnost gozdov in drevnine na celotnem
obravnavanem območju prikazujeta slika 1 in
preglednica 1. Ob reki in njeni bližnji okolici so se
ohranile gozdne za plate in drevnina, ki zaradi lege,
nep1imernih tal in nevarnosti poplavljanja reke, niso
bili zanimivi za drugo rabo . Celotno območje naše
obravnave obsega 924,94 ha. Od tega zavzema
negozdni prostor 693,42 ha, 177,32 ha je gozdov
(gozd 1), zarašča se 4,52 ha površin in 49,68 ha
površine zavzemajo koridorji gozdne drevnine in
drevnina v negozdnem prostoru .
GozdI- površine. ki jih Zavod za gozdove šteje
kot gozd po Zakonu o gozdovih (1993).
Gozd II - površine, ki jih Zavod za gozdove ne
šteje za gozd, po našem mnenju pa bi jih zaradi
površine ali pouda1jenosti posameznih ekoloških
in socialnih funkcij lahko upoštevali kot gozd.
Izkrčen gozd I - površine gozda 1, ki so bile
izkrčene med leti 1998-2002.
Izkrčen gozd II - površine gozda II in drevnine,
ki so bile izkl·čene med leti 1998-2002.
Zaraščajoče se površine in grmičevje z manjšim
drevjem sta dve podobni vrsti rabe, vendar se
vseeno razlikujeta. Zaraščajoče se površine smo
določili na tistih mestih, kjer bi v prihodnosti, če
ne bi bilo drugih motenj in posegov, lahko zrastel
gozd. Uporabijo pa se lahko tudi kot kompenzacijske površine.
Grmičevje z manjšim drevjem pa smo uporabili
za opis vegetacije, ki porašča brežine reke, kjer gozd
ne sega čisto do reke in kjer brežine niso gole.
Izločili smo še šope drevja, korido1je drevnine in
posamična drevesa, ki so ponavadi razporejeni po
GozdV 61 (2003) 7-8

Pregledni ca 1: Površine rab tal na obravnavanem območju
le ta 2002.
Table 1: Areas of /and use in rhe area studied in 2002
, - - -·

Raba tal
Land use
GozdI
Forest 1
Izkrčen o
Cleared

Površina (ha)
Area (ha)

Odstotek
Percentage

177,32

19,2

4,42

0,5

6,37

0,7

272,69

29,5

381.17

41,2

27,66

3,0

8,57

0,9

1,02

0,]

23,45

2,5

11,94

1,3

4,70

0,5

5,63

0,6

Zaraščajoče

se
Overgrowing
Naselje
Settlement
Kmetijske površine
Agriculwral areas
Voda
Water
Grmičevje z drevjem
S/u·ub and trees
Posamično drevje
Solitary trees
Koridor drevnine
Tree corridor
Gozd II
Forest II
Šop drevja
Group of trees
Cesta
Road
Skupaj
Total

924,94

100,00

kmetijski krajini in predstavljajo stopne kamne
zlasti v tistih delih kmetijske krajine, kjer so drugi
ostanki naravne vegetacije že izginili.
Zaradi različne zastopanosti gozdnih zaplat in
drevnine in različnih pritiskov v posameznih delih
območja srno za lažjo razlago in boljši pregled
stanja območje obravnave razdelili na tri dele:
severni del, osrednji (mestni) del in južni del.
5.1.1 Razpored gozdov in ostankov gozdne
vegetacije na posameznih delih
obravnavanega območja

Severni del obsega območje od meje občine na
severu, do mostu čez reko v Zgornjih Jaršah. To
mejo smo izbrali zato, ker se od tu naprej začne
mestni del območja in prevladujejo poseljene
površine, površine ohranjene gozdne vegetacije pa
se močno zmanjšajo. V severnem delu je največ
površin namenjenih kmetijski vrsti rabe in poselitvi.
Gozd je prisoten le v majhnih zaplatah, ki se
zajedajo v polja, in v koridorjih drevnine ob reki.
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Večjo površino, poraslo z gozdom, predstavlja le
Homški hrib, osamelec, ki se dviga nad ravnino.
Poseben problem predstavljajo di vja odlagališča in
nedovoljene krčitve gozda.
Na terenu smo opazili še eno krčitev drevnine,
ki pa uradno ni kartirana kot gozd (gozd II). V
Jaršah so posekali posamezna drevesa in šo pe
dreves ob reki in bližnji okolici. Na tem območju
namreč gradijo industrijsko cono. Pričakujemo
lahko, da bodo zato drevnino še dodatno krčili.
Levi breg reke od Homca do Radomelj se
odlikuje po dokaj neobljudeni in naravni pokrajini.
Pešpoti ob rekah so slabo prehodne zaradi gostega
rastja, vendar bi se z majhnim vzdrževanjem dalo
tik ob reki urediti poti za lažje oblike rekreacije. Te
gozdne zaplate in drevnina imajo veliko estesko,
biotopsko, rekreacijsko in hidrološko vrednost. V
naselju Radomlje sega poselitev povsem do
vodotoka, tako da dostop do reke ni možen.
Tudi na desnem bregu reke sega poselitev
ponekod čisto do vodotoka, tako da dostop do reke
tudi tu ni možen. Zaradi velike naseljenosti in le
posamičnih dreves pokrajina nima velike pestrosti.
To območje razgiba Homški hrib, po katerem
poteka tudi del spominske pešpoti.
Na desni strani reke v Presetjah je ohranjen
ravninski del hrastavega gozda. Ta predel se zajeda
na eni strani v urbano, na drugi pa v kmetijsko
krajino. Ima izjemno poudarjen esteski, biotopski
in rekreacijski pomen. Potrebno bi ga bilo zaščititi,
saj predstavlja edino zeleno površino v tem
spremenjenem okolju. Ogroža ga šitjenje naselij in
načrtovana trasa bodoče povezovalne ceste
Želodnik-Vodice.
Na levi strani reke se od Preserij do Količevega
razprostira gozd, ki sega do naselij in polj. Ta predel
je priljubljena rekreacijska točka okoliških
prebivalcev, zaradi bližine industrije (Papirnica) pa
ima poudarjeno tudi higiensko-zdravstveno
funkcijo. Predstavlja zatočišče za ptičji svet, ima
velik esteski in rekreativni pomen, saj je v bližini
športni park.
Osrednji (mestni) del obsega območje od mostu
v Zgornjih Jaršah do domžalskega športnega parka
na jugu.
V tem predelu se nahaja naselje Domžale, v
katerem je skoncentriran večji del prebivalstva.
Kmetijske in gozdne površine so se umikale
naselitvi, zato je na tem območju samo 14% gozdov
in 31% kmetijskih površin. Večino gozdne površine
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predstavlja hrib Šumberk - zelena pljuča naselja
Domžale.
Na tem predelu brežine ob Kamniški Bistrici
niso porasle z gozdom in drevnino. Na nekaterih
odsekih se breg zarašča, nekaj površine porašča
grmičevje z manjšim drevjem, prevladujejo pa goli
bregovi.
Na desnem bregu reke na Rodici je ohranjenih
par šopov dreves, katere pa na žalost lastnik
uporablja za odlaganje svojih odsluženih naprav.
Drevnina na tem področju se umika naselitvi, ki se
je v zadnjem času zelo razširila. Ob mostu na Rodici
je bilo še nekaj šopov dreves, ki pa so jih posekali,
ko so zgradili stanovanjsko naselje. Ohranjenih je
še nekaj koridorjev in gozdnih zaplat, ki so
raztreseni med polji. Zaradi vse večje poselitve, bi
bilo potrebno te zaplate in koridorje zaščititi, saj
večajo kvaliteto bivanja iz klimatskega, higienskozdravstvenega, rekreacijskega in esteskega vidika.
V Domžalah je na desnem bregu reke urejen
drevored 88 lip, na levem bregu pa se dviga hrib
Šumberk. Kot gosto naseljeno mesto imajo
Domžale malo rekreacijskih površin, zato se večina
rekreacije odvija na tem prostoru. Drevored in
Šumberk predstavljata priljubljeni točki za
nedeljske sprehode in vsakodnevno rekreacijo. Po
odprtju obnovljene gozdne učne poti na Šumberku
(2002) se bo število uporabnikov še povečalo.
Šumberk ima izjemno poudatjeno poučno, higiensko-zdravstveno, rekreacijsko in estetsko
funkcijo.
Območje, ki se sedaj zarašča in je priljubljeno
sprehajališče okoliških prebivalcev, je vključeno v
projekt športnega parka, ki ga želijo zgraditi ob
desnem bregu reke na južnem delu Domžal. Torej
ne moremo računati na to, da se bo breg ob reki
zarasel in počasi prerasel v gozdni prostor, upamo
pa lahko, da bo športni park vseboval tudi zelene
površine.
Nedovoljenih posegov na tem predelu nismo
ugotovili. Krčitve gozdnega prostora so šle predvsem na račun gradnje cest, za gradnjo naselij pa
so krčili šope in posamezna drevesa. Za popestritev
in estesko privlačnost rečnih bregov ter za boljšo
kvaliteto bivanja bi lahko na celotnem osrednjem
območju, kjer so brežine gole, posadili drevesne in
grmovne vrste.
Južni del obsega območje od domžalskega
športnega parka, prek avtoceste Ljubljana-Maribor,
do južne meje občine Domžale. Avtocesto smo
GozdV 61 (2003) 7-8
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vključili v južni del zato, ker smo hoteli prikazati
vpliv in posledice tako velikega posega v ohranjen
gozdni prostor.
Ta predel predstavlja kmetijsko krajino z
obvodno drevnino in gozdnimi zaplatami ter
manjšimi naselji. ki ležijo ob Kamniški Bistrici in
njenih pritokih. Ravno zaradi tega so v tem predelu
prisotni še delujoči mlini.
Na južnem delu obravnavanega območja
obvodna vegetacija porašča oba bregova reke. Vmes
je prekinjena z naseljema Mala Loka in Bišče, ki
segata skoraj do reke. Obvodna vegetacija v tem
predelu je najbolj ohranjena in najbolj stabilna.
Najbrž je vzrok v tem, ker je bila že v prvih
gozdnogospodarskih načrtih kartirana kot gozd,
torej pod budnim očesom gozdrujev. Razlog pa je
lahko tudi močvirnata pokrajina, ki otežuje druge
rabe tal. Vendar tudi tem predelom grozi nevru·nost,
saj kmetje večkrat na črno sekaj o drevesa in kopljejo
gramoz ali pa gozd spreminjajo v polja.
Na južnem delu se je gozd "umaknil" tudi novi
avtocesti Ljubljana-Maribor, ki je presekala
nekdanjo večjo gozdno zaplato. S tem so bile
prekinjene migracijske poti živalim, ustvarjenje bil
učinek roba, na preostanek gozda pa vplivajo nove
prometne povezave. Ostanek gozda predstavlja le
okrnjeno sliko tistega, kar je prej poraščalo bregove
reke. Z zgraditvijo avtoceste se je zmanjšala tudi
estetska vrednost ostankov gozda, na pomenu pa je
pridobila higiensko-zdravstvena funkcija. Zaradi

zgraditve avtoceste obstaja nevarnost, da bo to
območje postalo še bolj zanimivo za poselitev in
da bo "prva žrtev" te poselitve ravno gozd. Če
želimo ohraniti kvaliteto bivanja in estetsko
vrednost rečne doline, moramo preprečiti nadaljnjo
krčitev ostankov gozdov.
Na desni strani reke se nahaja čistilna naprava ,
ki sega do vodotoka. svoje prostore pa hočejo še
širiti na račun gozdne zaplate, ki se nahaja v
neposredni bližini . Ta za plata predstavlja zatočišče
za poljsko divjad, ima pa tudi velik estetski pomen,
saj se nahaja v bližini industrijskih objektov in nove
avtoceste. Zaščititi bi jo morali zaradi poudmjene
biotopske, estetske in rekreacijske funkcije.
Ob reki je na obeh bregovih speljana potka . Na
levi strani reke je do Farme Ihan lepo vzdrževana
in prevozna tudi z avtomobilom. Pri Farmi Ihan pa
se potka konča sredi gozda v ogromn.i gramozni
jami. Na desni strani reke potka vodi samo do
čistilne naprave.
Vse gozdne zaplate in obvodno drevnino bi bilo
potrebno ohraniti in zaščititi pred nadaljnjim
.krčenjem, saj ima izjemno pouda1jeno biotopsko,
estetsko, rekreacijsko in higiensko-zdravstveno
funkcijo.
Na južnem delu območja so zanimivi tudi
številni k01idorji drevnine. Ti koridmji poraščajo
bregove raznih pritokov Kamniške Bistrice, ki so
bili narejeni za namene mlinarstva. Velikokrat
predstavljajo tudi mejo med parcelami. Zanimivo

Preglednica 2: Površine posameznih rab v posameznih delih obravnavanega območja leta 2002.
Table 2: Areas of !and use in the individual parts of the area studied in 2002
Raba tal

Land use
Gozd IJForest 1
Izkrčeno/Cleared
Zaraščajoče se/Overgrowing
Naselje/Settl eme nt
Kmetijske površine/Agricultural areas
Voda/Water
Grmičevje z drevjem/Shrub with trees
Posamično drevje/Solitary trees
Koridor drevnine/7i-ee corridor
Gozd Il/Forest il
Šop drevja/Group of trees
Cesta/Road
Skupaj/Total

Površina severnega
dela(ha)
Area of the
northern part (ha)
46,47
1,18
1,45
108,37
109,14
7.19
2,69
0,50
4,36
4,53
1,90
-

287,78
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Površina
osrednjega dela (ha)
Area of the
middle part (ha)
33,10
0,47
1,80
105,25
72,68
8,62
3,13
0,24
4,65
1,92
0,79

232,65

Površina
južnega dela (ha)
Area of the
southern. part (ha)
97,81
4,65
1,27
59,05
199,28
11,83
2,74
0,28
14,43
5,50
2,03
5,63
404,51
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je tudi, da nismo opazili nobene krčitve koridmjev
(razen za avtocesto), niti poseka posameznih dreves.
Res pa je, da koridorje drevnine sestavljajo
večinoma stara drevesa, med katerimi je veliko že
suhih, pomladka pa ni bilo videti.
Ti koridorji, šopi dreves in posamezna drevesa
imajo veliko estetsko vrednost, predstavljajo pa tudi
stopne kamne v agrarni krajini. V agrarni krajini
sestavljajo omrežje, ki omogoča prehajanje
številnim vrstam. Če omenjene drevnine ne bi bilo,
bi se močno povečal gluhi prostor - površine
kmetijske krajine brez naravne vegetacije, s tem pa
bi se poslabšale možnosti za prehajanje vrst skozi
takšno krajino. Za zagotavljanje kvalitetnih
habitatov za živalske vrste je potrebno zavarovati
ohranjeno obvodno vegetacijo. Visoko kakovostni
habitat zahteva pestrost naravne vegetacije in se
ohranja s funkcioniranjem ekoloških procesov.
Odpadlega listja, votlih dreves, mrtvih dreves, sušic
ne moremo ustvariti umetno, predstavljajo pa
habitate številnim vrstam.
S posegi v gozdne zaplate in drevnino se lahko
poruši naravno ravnovesje. Po Zakonu o ohranjanju
narave ( 1999) je naravno ravnovesje porušeno, ko
poseg uniči številčno ali kakovostno strukturo
življenjske združbe rastlinskih ali živalskih vrst,
okrni ali uniči njihove habitate, uniči ali spremeni
sposobnosti delovanja ekosistemov, prekine
medsebojno povezanost posameznih ekosistemov
ali povzroči precejšnjo osamitev posameznih
populacij.

6

MOŽNOSTI ZA ZAŠČITO
OHRANJENIH GOZDNIH
ZAPLAT IN DREVNINE
V OBČINI DOMŽALE

6.1 Pravne podlage
Po veljavnem Zakonu o gozdovih (1993) in
spremembah in dopolnitvi zakona (2002) obstajata
torej dve možnosti zaščite obravnavanih gozdnih
površin, in sicer kot varovalni gozdovi ali kot
gozdovi s posebnim namenom. Varovalni gozdovi
in gozdovi s posebnim namenom se razglasijo s
predpisom vlade (45. čl.).
Iz 3. alinee 2. člena Zakona o gozdovih (1993)
lahko sklepamo, da so obrečni pasovi gozd, torej
veljajo vse prej naštete možnosti za zaščito tudi za
obvodno vegetacijo ob Kamniški Bistrici.
324

Posamičnega gozdnega drevja in skupin gozdnega drevja po Zakonu o gozdovih ne moremo
zavarovati. Vendar pa Zakon ureja pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s posamičnim
gozdnim ciJ:evjem in skupinami gozdnega drevja
zunaj naselij tako. da se njihova vloga v okolju ohrani
in krepi. V gozdnogospodarskem načrtu gospodarske
enote se določijo usmeritve za gospodarjenje s
posamičnim gozdnim drevjem in skupinami
gozdnega drevja zunaj naselij. Zavod za gozdove
mora za pripravo prostorskih planskih aktov za
ureditvena območja po drugih predpisih izdelati
strokovne podlage za gospodmjenje s posamičnim
gozdnim drevjem oziroma s skupinami gozdnega
drevja zunaj naselij. Zaradi njene pomembne vloge
pa bi lahko naravno ohranjeno vegetacijo, ki je
manjša od 5 a:rov, zaščitila občinska uredba.

6.1.2 Predlog prednostnih površin za
obravnavanem območju

zaščito

na

Osnovni kriterij za izbiro prednostnih površin so
izjemno poudarjene ekološke in socialne funkcije
gozdnih zaplat in obvodne drevnine. Dopolnilni
kriterij pri prostorskem razmejevanju je bila tudi
prognoza bodočih potreb po gozdovih in njihovih
funkcijah.
Kot prednostne površine za zaščito predlagamo:
1 vse zaplate gozda I,
2 vse zaplate gozda II,
3 vso drevnino, ki se nahaja v 15-metrskem
pasu ob reki.
Za 15-metrski pas smo se odločili zato, ker
ustreza določilom Zakona o vodah (2002) o
priobalnem zemljišču (14. člen) in celo presega
optimalno širino pasu drevnine, ki po Prosenu
(1993) še omogoča opravganje vseh funkcij in vlog,
ki jih od gozda pričakujemo.
Od skupaj 54,20 ha gozdnih zaplat in drevnine
v negozdnem prostoru se v 15-metrskem pasu
torej začenja 10,05 ha zaplat gozda II in drevnine.
Iz rezultatov raziskav, smo ugotovili, da vse
površine zaplat gozda II po površini ustrezajo
določilom Zakona o gozdovih (1993). Zato
predlagamo, da se zavarujejo vse gozdne zaplate,
ki jih Zavod za gozdove ne šteje za gozd. V
celotnem obravnavanem območju je tako 177,32
ha gozda I in 11,94 ha gozda II. Skupna površina
prednostnih površin za zavarovanje na celotnem
območju je 198,27 ha. Obsega vse zaplate gozda
I in gozda II na celotnem obravnavanem območju
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Preglednica 3: Površine drevnine in zaplat gozda II, ki se začenjajo v IS-metrskem pasu ob reki Kamniški Bistrici leta 2002.
Table 3: Areas with woody vegetation and forest patclus within 15m oj river bank along the Kamniška Bistrica River in
the year 2002
Celotna površina (ha)
Total area (ha)

Raba tal
Land use
Zaraščajoče

Grmičevje

4,52
8,57
1,02
23,45
11,94
4,70
54,20

se/Overgrowing

z drevjem/Shrub with trees

Posamično drevje/Solitary trees
Koridor drevnine/TI-ee corridor
Gozd Il/Forest JI
Šop drevja/Group of trees
Skupaj/Total

---

- .

Preglednica 4: Razpored zaplat gozda l po velikostnih razredih na celotnem obravnavanem
Table 4: Distrihution of forest 1 pare he s by size classes in the area studiecl in 2002
Površinski razredi (ba)
Size classes (ha)
30 - 49,99
lO - 29,99
5-9,99
3-4,99
2 - 2,99
1 - 1,99

1

0,5-0,99
0 ,1-0,49
Skupaj!Total

Število gozdnih zaplat
No. oj forest pa teh es
1

5
3
3
4
1

3
1
21

Sk11pna površina (ha)
Total area (ha)

33,10
98,09
21.30
11,14
9,53
1.74
2,01
0,41
177,32

Pregl ednica 5. Razpored zaplat gozda Il po velikostnih razredih na celotnem obravnavanem
Table 5: Distribution of forest IJ pateh es by size c!asses in the area studied in 2002

-

Površinski razredi (ha)
Size classes (ha)
2-2,99
1 -1 ,99
0.5-0,99
0,1 - 0,49
Skupaj/Total

Število gozdnih zaplat
No . of forest patches
1

4
4
5
14

ter obvodno drevnino, ki se nahaja v 15-metrskem
pasu ob reki.
Predlagamo tudi, da se ob morebitnih neizogibnih krčitvah gozdne vegetacije določijo kompenzacijske površine, na katerih se nadomesti posekan
del gozdne vegetacije. Lokacije kompenzacijskih
površin niso nujno vnaprej določene, morajo pa biti
osnovane dovolj blizu posekane površine, da lahko
prevzamejo vloge in funkcije, ki jih je imela prejšnja
gozdna vegetacija, in da se ne prekinejo migracijske
poti živali.
GozdV 61 (2003) 7-8

Skupna površina (ha)
Total area (ha)
2,02
5,85
2,77
1,30
11,94

Površina v 15
metrskem pasu (ha)
Area within 15m
river bank (ha)
1,48
6,15
0,06
[,21

1,04
0,11
10,05

območju

leta 2002

Povprečna

površina (ha)
Average area (ha)
33 ,10
19,62
7,10
3,71
2,38
1,74
0,67
0,41
8,44

območju

leta 2002

Povprečna

površina (ha)
Average area (ha)
2,02
1,46
0,69
0,26
0,85

6.1.3 Nadomestila zaradi omejitev
pri gospodarjenju
Če se z razglasitvijo gozda za varovalni gozd ali gozd
s posebnim namenom omeji uživanje lastnine
oziroma uveljavljanje lastninske pravice, ima lastnik
po Zakonu o gozdovih (1993) pravico zahtevati
ustrezne davčne olajšave ah pravico do odškodnine.
Omejitev uživanja lastnine se kaže kot prilagojen
dovoljen posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa,
opremljanje gozdov z rekreacijsko infrastrukturo in
dodatna gojitvena in varstvena dela.
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Če se z razglasitvijo gozda za varovalni gozd ali
gozd s posebnim namenom omeji uživanje lastnine
oziroma uveljavljanje lastninske pravice, lastnik
lahko zahteva, da mu razglasitelj gozd odkupi.
Razglasitelj je v tem primeru dolžan odkupiti
njegov gozd .
Po 47. členu Zakona o gozdovih (1993) ima
razglasitelj predkupno pravico pri nakupu
varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim
namenom. Če predkupne pravice ne uveljavi, jo
ima lastnik , katerega zemljišče meji na gozd, ki
se prodaja.

7

RAZPRAVA

Reke so simbol toka človeške misli in hkrati nosilke
razvoje človeške družbe (PEDROLI et. al. 2002).
Skupaj z ohranjenimi elementi naravne vegetacija
- v našem primeru gozd, predstavlja nedeljiva
celoto, ki bogati vsako kulturno krajino .
Največ gozda je ohranjenega na južnem delu
obravnavanega območja, kjer pokriva 24 %
površine, najmanj, 14 %, pa je gozdnih površin v
osrednjem delu. Na južnem delu se je gozd ohranil
zaradi močvirnih predelov, ki niso primerni za
drugo rabo, struga reke pa še ni regulirana, zato je
ohranjen naraven videz pokrajine ter visok delež
ostankov gozda in obvodne drevnine. Osrednji del
območja je bil že v 19. stoletju pomembno
industrijsko središče in zaradi tega zgodaj poseljen.
Gozd so izkrčili za poselitev, brežine pa so dobile
današnjo podobo ob regulaciji struge. Industrija se
je širila tudi proti severnemu delu, reka pa je bila
zaradi pogostih poplav na nekaterih predelih
regulirana. Na desni strani reguliran ih predelov reke
so se začela širiti naselja, edino zeleno površino
predstavlja Homški hrib. Na levi strani reke je gozd
ostal na predelih, manj zanimivih za drugo rabo,
vendar se tudi na tej strani poseljene površine že
približujejo gozdnemu robu.
Krajinska ekologija omogoča celostni pogled
v razvoj prostora, saj obravnava njegovo zgradbo,
delovanje in spremembe v njem. Zaradi tega lahko
s pomočjo krajinsko ekološkega pristopa spoznamo ključne ekosisteme v krajini, ki bi jih ob
vseh posegih v prostor morali kar najskrbneje
obravnavati (FORMAN/COLLINGE 1997, ci t. po
PIRNAT 2000). Pomembna je ne samo p1isotnost
teh ključnih ekosistemov, ampak tudi njihov
prostorski razpored (PIRNAT 2000). Na našem
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območju

se koridorji drevnine, šopi dreves in
drevesa nahajajo v neposredni
bližini gozdov in naselij. Prisotne so predvsem
srednje velike zaplate, ki imajo zaradi razvejane
oblike slabo izraženo notranje okolje. Značilnost
koridmjev, zaplat in skupin gozdnega drevja je
velika dolžina gozdnega roba. Gozdni rob je na
celotnem območju zelo oster, brez postopnega
prehoda v grmovne vrste. Najboljša razporejenost
drevnine po agrarni krajini je v južnem delu, kjer
koridorji drevnine med seboj povezujejo posamezne zaplate gozda, prazne prostore pa dodatno
zapolnjujejo posamična drevesa. V takšni krajini
predstavljajo gozdni robovi ter ostanki drevnine
in drevesni koridOJji zatočišča za številne rastline
in živali.
Vloge zaplat gozda, koridOJjev in drevnine so
tem večje, čim bolj izrazito je človek preoblikoval
naravo oziroma čim več gozdov je izkrčil in
spremenil prvotno rabo zemljiščem. Ostanki gozda
na celotnem obravnavanem območju imajo
nekatere ekološke in socialne funkcije na l . stopnji
poudatjenosti, kar nakazuje, kako pomembna je
njihova prisotnost na tem območju. Kljub
zavedanju pomena gozdnih ostankov in obvodne
drevnine ljudje še vedno nenadzorovano posegajo
v gozdni prostor in ga kJčijo. Na podlagi digitalnih
ortofoto posnetkov smo zabeležili posege v gozdni
prostor, ki so bili izvedeni med leti 1998-2002.
IzkJ·čenih je bilo 4,42 ha gozda in 1,85 ha drevnioe,
od tega je bilo brez dovoljenj posekanega 2,33 ha
gozda . Ljudje kljub opozorilom gozdarjev
posegajo v gozdni prostor in ga lučijo za različne
namene, razlog pa je najve1jetneje v pomanjkljivi
zakonodaji. Do leta 1993, ko je bil sprejet nov
Zakon o gozdovih, gozdar ni sodeloval in ni bil
udeležen pri gospodaijenju z obvodno drevnino,
ker to v Zakonu o gozdovih iz leta 1985 ni bilo
določeno, zato je prihajalo do stihijskih posegov
vanjo. Zakon o gozdovih ( 1993) pa sicer predpisuje
gospodarjenje s korid01ji, prostorastočim gozdnim
drevjem in skupinami drevja, vendar so njegova
do[očila preohlapna. Zakonodaja je na področju
kaznovanja nedovoljenih posegov neustrezna.
Način sankcioniranja ob neupoštevanju določil
zakona ter inšpekcijski nadzor, ki zadeva gospodarjenje s temi kategorijami gozda, bi bi1o potrebno
dodelati, izbrane zaplate gozda in drevnino pa
zaščititi po občinskem odloku kot gozd s posebnim
namenom.
prostorastoča
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Sedanja razporejenost in ohranjenost zaplat
gozda in drevnine je zadovoljiva. Veseli smo lahko,
da v spremenjeni kmetijski krajini po vseh posegih
še najdemo ostanke naravne vegetacije, toda brez
zavarovanja teh površin bodo le-te še naprej
predstavljale prostor za odlaganje odpadkov ali pa
bodo nenadzorovano izginjale. Njihov obstoj bi
morali spoštovatj kot nekaj dokončnega, tako kot
lego rek in tudi velikih gozdnih kompleksov
(PIRNAT 2000). Divja odlagališča bi bilo potrebno
sanirati in z nadzorom preprečevati nastajanje
novih, prav tako bi se morala izvajati kontrola
posegov v gozdni prostor. Sanirana odlagališča bi
se lahko uporabila kot kompenzacijske površine ob
morebitnih krčitvah gozdnih površin. Morebitne
posege bi morali načrtovati tako, da bi z aktiviranjem novih povezav in nadomestnih habitatov
zagotovili nemoteno delovanje (PIRNAT 2000).
Za kompenzacijske površine lahko štejemo tudi
manj kakovostne kmetijske površine ali zaraščajoče
se travnike, z ogozditvijo nekaterih območij pa
lahko zakrijemo tudi nelepe poglede v spremenjeni
krajini. Potrebna bi bila tudi nega gozdnih površin,
saj prevladujejo večinoma stara drevesa, naravnega
pomlajevanja zaradi gostega podrastja ni. Poskrbeti
bi morali, da bi se ohranjala čim bolj pestra in
raznodobna zgradba obvodne drevnine in gozdnih
zaplat. Skrb za obvodno drevnino in gozdne zaplate
lahko pri lastnikih parcel "zbudimo'' z ustreznimi
subvencijami, lahko pa celo z odkupom parcel, če
lastnik ni pripravljen skrbeti za obvodno drevnino
in gozdne površine. V osrednjem delu bi lahko
brežine v širini 15 ali vsaj 10 metrov ozelenili s
sadnjo avtohotnih drevesnih in gnnovnih vrst. S tem
bi se okoliškim prebivalcem povečala kvaliteta
bivanja, povečala pa bi se tudi estetska vrednost
pokrajine. Ob celotni dolžini reke bi lahko uredili
pešpoti in površine za različne obhke rekreacije.

8

POVZETEK

Gozdne zaplate in obvodoa drevnina predstavljajo
edinstvene biotope, ki pa zaradi regulacij rek,
širjenja kmetijske in urbane krajine počasi izginjajo.
Pomembnost obvodne drevnine potrjuje velika
pestJost rastlinskih in živalskih vrst. Opravlja pa
tudi številne vloge v agrarni in urbani krajini, saj
pogosto predstavlja edini pas drevnine.
Ob reki Kamniški Bistrici se kljub intenzivni
urbanizaciji in kmetijstvu na nekaterih mestih še
GozdV 61 (2003) 7-8
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vedno nahajajo dokaj velike in ohranjene površine
gozda. Zaradi pomanjkljive zakonodaje se z
drevnin o ni kaj dosti gospodarila, bila je prepuščena
stihijskemu razvoju in nenadzorovanemu izginjanju.
Obvodno drevnino želimo ohraniti in zaščititi. Pri
teh prizadevanjih ni pomembno samo to, da z
različnimi odloki prepovemo njihovo krčenje in
omejimo gospodarjenje v njih, temveč širši javnosti
in lastnikom predstaviti pomen ohranitve takih
biotopov, kajti le s sodelova.J~em ljudi, ki živijo v
tem prostoru, nam bo uspelo ohraniti pestrost
pokrajine.
Površine in prostorski razpored gozdnih zaplat
in drevnine smo preverili na terenu. Spremembe,
ki so se zgodile v zadnjih letih, smo vrisali na karto.
Stanje smo digitalizirali v okolju programskega
orodja Roots 1.0, podatke smo obdelali v programskem paketu Idrisi 2.0. V nalogi smo obdelali
924,94 ha veliko območje gozdnogospodarske
enote Domžale. Negozdni prostor obsega 693,42
ha, 177,32 ha je gozdov (gozd 1), zarašča se 4,52
ha površin in 49,68 ha površine zavzemajo koridorji
gozdne drevnine in drevnina v negozdnem prostoru.
Analize so pokazale, da je bilo v zadnjih petih
letih na celotnem območju izkrčenih 6,27 ha zelenih
površin. Večina krčitev je bila nedovoljena, torej
brez soglasja Zavoda za gozdove. Človekova
dejavnost je na nekaterih predelih močno degradirala obrečno pokrajino. Na območjih, kjer so
izkt·čili gozdove, so ponekod nastala divja
odlagališča odpadkov, drugod pa so prej gozdna
območja spremenili v polja, na katerih pridelujejo
monokulture. Gozdovi so nenegovani, prevladujejo
stara drevesa, veliko je že suhih, pomlajevanje je
zaradi gostega zeliščnega sloja ovirana. Lastniki z
gozdovi ne gospodarijo, sekajo samo po potrebi za
zadovoljevanje lastnih potreb.
Tudi prometne povezave med okoliškimi kraji
so marsikje uničujoče posegle v gozdne površine.
Zadnji takšen poseg je bila izgradnja avtoceste od
Ljubljane proti Mariboru, ki južno od Domžal
prečka Kamniško Bistrico, trasa avtoceste pa je
zmanjšala in razdelila površino gozda na tem
območju.

V severnem in južnem delu je pas obvodne
vegetacije dovolj širok, da lahko opravlja številne
funkcije. V osrednjem (mestnem) delu so brežine
večinoma gole, le na posameznih mestih jih porašča
grmičevje z manjšim drevjem. V neposredni bližini
se sicer nahaja Šumberk, vendar obstaja nevarnost,
327

I glič ,

V., Pirnat, J .: Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občin~D:>.:nžale v letih 1998-2002

da z nenehnim narašča1~em prebivalstva postane
preobremenjen z rekreacijo. Ravno na tem območju,
kjer je skoncentrirana večina prebivalstva, bi bila
drevnina zelo dobrodošla . Nekatere površine se
sicer zaraščajo, vendar je na tem prostoru načrtovan
športni park Domžale. Rešitev bi bila ozelenitev
brežin s sadnjo drevesnih in gnnovnih vrst.
Vsaka sprememba rabe gozda vpliva na gospodaijenje z gozdom in vrstno raznolikost. Zato je
potrebno sestoje z ohranjeno drevesne sestavo
zaščititi, tako da se ta pri gospodrujenju s temi
sestoji ne bi spremenila, niti se ne bi zmanjšala njena
površina. Po pregledu obstoječe zakonodaje smo
ugotovili, da zakoni obravnavajo obvodno drevnino
le posredno. ne predpisujejo pa oblike skrbstva in
gospoda1jenja z njo. Po Zakonu o gozdovih (1993)
je možno obvodno drevnino zaščititi na dva načina,
in sicer kot varovalni gozd ali kot gozd s posebnim
namenom. Če se z razglasitvijo gozda za varovalni
gozd ali za gozd s posebnim namenom omeji
uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske
pravice do gozda, ima lastnik pravico zahtevati
ustrezne davčne olajšave, odškodnino, ali pa lahko
zahteva, da mu razglasitelj gozd odkupi.
Kot prednostne površine za zavarovanje smo
določili vse zaplate gozd 1, vse zaplate gozd II ter
vso drevnino, ki se nahaja v 15-metrskem pasu ob
reki. Skupaj smo določili 198,27 ha prednostnih
površin. 15-metrski pas ustreza določilom 14. člena
Zakona o vodah (2002), predstavlja pa tudi
optimaJno širino pasu drevnine, ki omogoča
opravljanje vseh funkcij in vlog. V primeru
potrebnih krčitev gozdne vegetacije predlagamo
določitev kompenzacijskih površin (IGLIČ 2002).
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Rastlinstvo in rastje osrednjega dela Apeninskega polotoka
Vtisi s strokovne ekskurzije

Uvod

.....

1

Strokovna ekskurzija, ki je potekala v okviru 46.
letnega simpozija ]AVS (International Association
for Vegetation Science), je imela izhodišče v Rimu.
Pot nas je vodila v osrčje Apeninov in se zaključila
v Neaplju, kjer je potekalo glavno simpozij sko
dogajanje (KUTNAR 2003).
Ekskurzijo je vodil zagotovo eden najboljših
poznavalcev in avtor obsežnega preglednega dela
o rastlinstvu Italije (1982), prof. Sandro Pignatti.
V razmeroma kratkem času je skupaj s sodelavci
predstavil zanimive izseke iz rastlinstva (flora) in
rastja (vegetacije) osrednjega dela Apeninskega
polotoka.

Mediteranska vegetacija
V začetku ekskurzije smo se ustavili v Nacionalnem parku Circeo, ki Ježi v pokrajini Lazio ob
Tirenskem morju, okoli IOO kilometrov južno od
Rima. Park meri dobrih 8.000 ha. Območje parka
je bilo v preteklosti pod intenzivnim vplivom
različnih človekovih dejavnosti in je zato močno
spremenjeno. Kot rezultat vseh vplivov in
zanimivih naravnih danosti najdemo tu zelo
različno vegetacijo, od pionirskih stadijev do
starejših mediteranskih gozdov. O pestrosti parka
Circeo govori tudi število različnih rastlinskih vrst,
ki se giblje okoli 1.200 (BLASI et al. 2003). V
bolj degradiranih oblikah vegetacije (npr. makija)
je prisotno različno sredozemsko grmičasto
rastlinstvo. Med pogostejšimi so vrsta rujevine,
trišlja ali mastika (Pistacia lentiscus), širokolistna
zelenika (Phillyrea latifolia), navadna mirta
(Myrtus communis), navadna jagodičnica (Arbutus
unedo), vrsta kozje češf\ie (Rhamnus alaternus),
rdečeplodni brin (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpae), nepravi lovor (Viburnwn tinus),
hrapavi oponec (Smilax aspera) ter številne druge
grmovne io zeliščne vrste.
Iz gozdarskega vidika so mnogo bolj zanimivi
hrastovi gozdovi, ki na območja parka Circeo
poraščajo razmeroma velike površine. Na rahlo
valovitih tleh na peščenih dunah so se razvili
vertikalno razgibani gozdovi z dvema prevlaGozdV 61 (2003) 7-8

dujočima vrstama hrastov, sladuna (Quercus
frainetto) in črničevja (Quercus ilex). Hrasta
dosegata višino okoli 20 metrov. V spodnji drevesnj
plasti se pojavljajo tudi mali jesen, beli gaber in
maklen. Tovrstni hrastovi gozdovi so uvrščeni v
asociacija Mespilo german.icae -Quercetum frainetto z dvema subasociacijama. Prva je poimenovana po navadni jagodičnici in jo najdemo na
bolj suhih rastiščih. Druga, ki je imenovana po
tu·astu dobu, pa se pojavlja na rastiščih pod večjim
vplivom podtalnice. Druga fitocenoza je precej
nenavadna, če jo sodimo iz našega zornega kota,
saj se skupaj pojavljajo vrste, značilne za topla, suha
rastišča (npr. cer, mali jesen) in s približno enakim
deležem vrsta poplavnih, močvirnih tal - dob. To
kaže na drugačno ekološko nišo posamezne vrste
v različnih delih območja njene razširjenosti in na
drugačne konkurenčne (tudi druge) odnose med
vrstami.
V vlažnejših depresijah v parku, kjer prihaja do
dviga podtalnice in poplavljanja površine, so se
ohranili celo gozdovi doba in ostroplodnega jesena
(Fraxinus oxycarpa).
Na nekoliko bolj dvignjenih delih parka na
peščenih dunah z manj kompaktnimi peski rastejo
gozdovi Quercetum frainerto-suberis , kjer sta
dominantni vrsti sladun in plutovec (Quercus
suber). Tema dvema pa se pogosto pridružujejo tudi
črničevje, mali jesen in precej redkeje, posamezni
primerki hrasta oplutnika (Q. crenara).
Na globljih, razmeroma dobro dreniranih tleh,
najdemo gozdove črničevja z malim jesenom
(Fraxino orni-Quercetum ilicis), v katerih se
pojavljajo večinoma iste vrste kot v predhodno
omenjenih, le da so v drugačnem razmerju. Na bolj
izravnanih delih je opisana subasociacija s hrastom
plutovcem. V teh gozdovih je lahko Iu·ast plutovec
celo prevladujoča vrsta.
Bežen presek skozi nacionalni park Circeo nam
je ponudil le površen vtis o sicer zelo bogati
mediteranski flori in vegetaciji v tem predelu Italije.
Gozdovi, ki smo jih spoznali , kljub mnogim
negativnim vplivom človeka še vedno dajejo vtis
relativne sonaravnosti in nosijo pomembno
informacijo o podobi vegetacije v tem predelu
Sredozemlja v davni preteklosti.
329

Gozdarstvo v

~--------------~--

času

in prostoru

Slika l. Bukev v bližini zgornje gozdne meje (foto L. Kutnar)

Prerez skozi višinske pasove osrednjega
dela Apeninskega polotoka
S priobalnega pasu Tirenskega morja nas je pot
vodila proti vzhodu, v osrčje Apeninskega gorstva.
V tem delu smo spremljali prerez skozi višinske
vegetacijske pasove . Presek skozi pasove smo

začeli v priobalnem območju, kjer se v ozkem pasu
pojavlja medi teran ska, vednozelena vegetacija.
Glavni ton ji dajejo gozdovi črničevja, kot so npr.
že omenjeni gozdovi iz asociacije Fraxino orniQuercetum ilicis. Poleg teh pa tu najdemo tudi
gozdove črničevja z nepravim lovorom (Viburno
tini-Quercetum ilicis). Za mediteransko podnebje

Slika 2. Botaniki »na paši« na
traviščih planote Campocatino.
Povsem desno je prof. Sandro
Pignatti (foto L Kutnar)
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Stika 3. Italijanski gozdarji v popolni »bojni opravi « (foto
L. Kutnar)

Slika 4. Gozd črnega bora (Pinus nigra ssp. italico) na
strmem. južnem pobočju (foto L. Kutnar)

tega predela so značilne povprečne letne temperature med 15 in l6°C ter povprečna letna količina
padavin med 600 in 750 mm. Mediteranska
vegetacija je bolj strnjena v priobalnem pasu,
vendar pa jo lahko na toplejših rastiščih najdemo
tudi do 50 ali celo 150 kilometrov v notranjost
polotoka.

V gričevnatem svetu v notranjosti polotoka
vednozelena vegetacija postopoma prehaja v
listopadna. Glavni gradniki teh gozdov so puhasti
hrast (Quercus pubescens) , cer (Q. cen·is), sladun
(Quercus frainetto) in bližje vodnih virov dob (Q.
rohur). Temperature v območju listopadne vegetacijo so nižje (J l-13°C) kot v mediteranskem pasu,

Sli ka 5. Ohlajeno \avo, ki je
tekla ob zadnjem večjem izbruhu vulkana leta 1944, postopoma naseljuje vegetacija
(foto L. Kutnar)
GozdV 61 (2003) 7-8
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količine padavin v priobalnem pasu. Na račun
ugodnejših tal nih razmer (večja sposobnost
zadrževanja vode) in ponekod višje podtalnice je
rastlinam na razpolago več vode. Na bolj glinastih
tleh na pobočjih gričev v notranjosti in na aluvialnih
tleh v bližini obale so bili v preteklosti močno
razraščeni mešani gozdovi hrastov cera in sladuna,
ki pa so na račun kmetijske dejavnosti postali zelo
redki.
V tem predelu Italije lahko na karbonatnih
gorskih pobočjih najdemo pogosto gozdove
puhastega hrasta (Cytiso-Quercetum pubescentis).
Večina njih je bila zaradi panjevskega načina
gospodarjenja spremenjena v gosta grmišča črnega
gabra in malega jesena.
Gozdovi bukve (Fagus sylvatica) se v Apeninskem gorstvu raztezajo v nadmorskih višinah med
1.400 in 1.900 metrov. V tem višinskem pasu so
povprečne letne temperature med 8 in l0°C,
količina padavin pa med 900 in 1.600 mm. V pasu,
kjer povsem prevladuje bukev, je celo v poletnem
času dovolj vlage in dežja. Predvsem v višjih legah
severnega in južnega dela Apeninskega gorstva je
bukvi pogosto primešana jelka (Abies alba), v
osrednjem delu Apeninov pa so iglavci razmeroma
redki. V suh-kontinentalni klimi v osrednjem delu
polotoka rastejo bukovi gozdovi, ki so jih uvrstili v
asociacija Polysticho-Fagetum . Obsežna območja
nekdanjih bukovih gozdov so bile skrčene za
potrebe paše drobnice in ponekod tudi za smučišča.
Naš zadnji del prereza skozi vegetacijske pasove
srednjega dela Apeninov je vodil po vijugasti cesti
do zimsko-smučarskega središča Campocatino
(1.787 m. n. v.). Pred ciljem smo imeli priliko
opazovati lepo negovane sestoje bukve, z ravnimi,
visokorastočimi drevesi. Drevesa bukve, ki v
optimalnih razmerah dosegajo preko 25 metrov
višine, v območju zgornje gozdne meje dosegajo
le še nekaj metrov v višino. Bukovi sestoji na zgornji
gozdni meji so pretežno panjevskega nastanka in
dajejo vtis grmišč.
V bukovih gozdovih v tem območju Italije lahko
najdemo veliko florističnih elementov, ki se dobro
zastopani tudi v naših (jelovo )-bukov ih gozdovih
na karbonatu (npr. brsti čna kon op nica (Carda mine
bulbifera), dišeča lakota (Galium odoratum), votli
petelinček (Corydalis cava), navadni strček
(Aremonia agrimonoides), lovorolistni volčin
(Daphne laureola) itd.).
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Na planoti Campocatino (ali Campo Catino) se
raztezajo smučarki tereni, poleti pa se tu pase
živina. Planoto porašča pestra mediteranskavisokogorska vegetacija.

Proti Nacionalnemu parku Abruzzo
Vtis o bogastva rastljnskih vrst v tem predelu Italije
je postal še močnejši, ko smo se podali v pokrajino
Abruzzo. Pot nas je vodila mimo mest Avezzano in
Sulmona preko planote Piano delle Cinquemiglia
v osrčje visokogorja. S pomočjo prijaznih italijanskih gozdcujev in njihovih terenskih avtomobilov
smo se v kratkem času dvignili nad visokogorski
pas bukovja. Naš cilj je bil vrh Monte Greca (2.283
m 11. v.), ki leži v neposredni bližini znamenitega
Nacionalnega parka Abruzzo (Parco nazionale
d' Abruzzo). Območje , ki smo ga obiskali, gradijo
apneniški gorski grebeni. V junijskem času alpinske
trate kar kipijo od številnih cvetočih vrst. Vegetacijo
tega območja je najpogosteje označen z apeninsko
vilovino kot asociacija Seslerietum apenninae. Na
apnenčastih podlagah smo v polnem cvetu
opazovali in občudovali številne rastline, od katerih
so mnoge tudi endemične vrste.
V osrednjem delu parka Abruzzo pri slikoviti
vasici Barrea smo spoznali še rastlinstvo in
ekologijo azonalne združbe črnega bora Pinus nigra
ssp. italica, ki porašča razmeroma sušna dolomitna
pobočja. Nacionalni park Abruzzo, katerega
zaščitni znakje podoba medveda, je bil ustanovljen
že leta 1923. Površina parka obsega 44.000
hektarjev.

Vegetacija ognjeniških vrhov Monte
Somme in Vezuva
Ekskurzijo smo sklenili, tako kot smo jo začeli , v
mediteranskem pasu in sicer v pokrajini Campania. Na pobočjih ognjeniških vrhov Monte
Sornrne (1132 m n. v.) in Vezuva (1.281 m n. v.)
vzhodno od Neaplja (Napoli) smo srečali vegetacijo, ki je zaradi različnih vzrokov podvržena
intenzivni dinamiki. Na rastje je tu že zgodaj, v
predrimskem obdobju vplival človek, saj zanesljivi
viri kažejo, daje tu obdeloval zemljo že pred okoli
2600 leti.
Hkrati pa je delovanje ognjenikov neprestano
spreminjalo zunanjo podobo pokrajine. Erupcije v
prvem stoletju našega štetja so povzročile zaton
GozdV 61 (2003) 7-8
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znamenitih rimskih naselbin ob vznožju vulkana,
kot so bile Pompei , Herculaneum in druge . Močne
vulkanske erupcije so znane tudi iz leta 1631 in leta
1794 . Tok \ave, ki je tekel ob zadnjem velikem
izbruhu leta 1944, pa je še danes dobro viden . Na
vulkanskih sedimeotih smo lahko opazovali razvoj
različne pionirske vegetacije. Med prvimi
rastlinskimi organizmi, ki se pojavljajo na ohlajeni
lavi, so nekateri lišaji (npr. Stereocaulon
vesuvianum). Na starejših, ustaljenih kameninah kot
klimaksni stadij sukcesijskega razvoja raste združba
črmcevja
(Quercus
flex) . Kot primes
vednozelenemu hrastu se pojavlja različno
listopadna drevje, kot npr. javor (Acer
neapolitanum), jelša (Abws cordata), breza (Betula
pendula) in različni hrasti . Tovrstni gozdovi so
predvsem zaradi človekovega vpliva večinoma
močno degradirani in skrčeni. Prvotne gozdove so
v veliki meri nadomestili gozdovi kostanja
(Castanea sativa), robinije (Robinia pseudacacia)
in črnega bora (Pinus nigra).
Na su .~nejših tleh na ognjeniških pobočjih smo
spoznali tudi različne oblike makije, v katerih
prevladujejo mastika (Pistacia lentiscus), navadna
mirta (Myrtus communis) in oljka (O lea oleaster)
in druge. Vrh Vezuva je poraščen le z redkimi
zelišči in nizkim grmičevjem.
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Vodni viri in vegetacija
46. simpozij IAVS v Neaplju v Italiji
V času med 8. in 14. junijem 2003 je v Neaplju
(Napoli), na južnem delu osrednje Italije, potekal
46. simpozij IAVS (International Association for
Vegetation Science) . Na simpoziju se je zbralo blizu
250 strokovnjakov s področja proučevanja vegetacije. Združenje, ki vključuje raziskovalce flore in
vegetacije s celega sveta, je na tem simpoziju dalo
poseben poudarek dinamičnim odnosom med vodo
in rastjem ter rastlinstvom.
Simpozij z naslovom "Vodni viri in vegetacija"
je potekal v različnih tematskih sklopih :
• Puščavska vegetacija;
• Vodna bilanca puščavskih rastlin in procesi
dezertifikacij e;
• Efemerna vegetacija mokrišč (efemera enoletnica, ki se sušnemu obdobju izogne s hib·im
razvojem);
• Biodiverziteta mokrišč;
• Prostorska obravnava mokriščnih ekosistemov;
Vegetacija mokrišč - sinekološki pristop;
• Ohranjanje in restavriranje mokrišč:
• Vegetacija visokih barij;
• Vegetacija rečnih dolin;
• Poplavljanje in suša - ekološki vplivi in
gospodmjenje s prostorom;
• Litoralna (obmorska) vegetacija in vpliv
slanosti;
• Evtrofikacija vode in vegetacije;
• Klimatske spremembe;
• Indikatorske rastline;
• Koreninski sistemi in kroženje vode;
• Strategije lesnatih rastlin in vegetacije za
racionalno izrabo vode;
• Talne vodne razmere in kartiranje vegetacije;
• Voda in vegetacija v tropskem pasu in v širšem
avstralskem območju - velikopovršinski pristop;
• Voda in vegetacija v zmerno-toplem in v
borealnem pasu - velikopovršinsJG pristop;
• Podatkovne baze in vegetacijski informacijski
sistemi.
Na simpoziju so bile predstavljene interakcije
med vodo in rastlinami v najrazličnejših okoljih in
ekosistemih. Raziskave, ki so bile predstavljene na
simpoziju, so obravnavale različne nivoje odnosov
med vodo in vegetacijo. Mnoge predstavitve so to
334
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problematiko obravnavali na širšem, globalnem
nivoju. Vendar pa tudi ni manjkalo poglobljenih
študij flore in vegetacije na regionalnem ali celo
podrobnem lokalnem nivoju.
Gozdovi oz. gozdna vegetacija, ki ima na splošno
mezofilnejši značaj , so bili na tem simpoziju
nekoliko manj v ospredju. Vendar pa je bil njihov
izjemni pomen za varovanje vodnih virov jasno
prikazan.
Večji poudarek, kot smo lahko že vnaprej
p1ičakovali glede na tematiko simpozija, je bil na
ekosistemih, v katerih je voda eden od najpomembnejših sooblikovalcev oko Ua ali njihov ključni
dejavnik obstoja (npr. mokrišča, vodna telesa). Na
drugi strani pa so bili močneje zastopani ekosistemi,
kjer pomanjkanje vode predstavlja enega od
ključnih omejitvenih dejavnikov za obstoj organizmov (npr. puščave, suha travišča).
Tematski sklop, ki je vključeval predstavitve
podatkovnih baz in vegetacijskih informacijskih
sistemov, je sicer nekoliko odstopal od naslova
simpozija, vendar pa je bil vetjetno eden od bolj
odzivnih. Predstavitve so nakazale izrazit trend
razvoja nacionalnih (tudi regionalnih) podatkovnih
baz , ki zajemajo celotno poznano vegetacijo
posameznega območja s pripadajočimi podatki.
Predstavljene so bile različne podatkovne baze in
pripadajoča računalniška orodja, ki jih uporabljajo
za njihovo manipulacijo. V tem sklopu so predstavniki več evropskih držav (npr. Nizozemska,
Nemčija, Avstrija, Češka, Španija) in nekaterih
drugih (npr. Britanska Kolumbija-Kanada, Nova
Zelandija) ptikazali zelo različne pristope k zbiranju
in obravnavanju večjega števila vegetacijskih in
ekoloških podatkov v njihovih vegetacijskoflOti stičnih podatkovnih bazah. Na simpoziju je bila
predvidena tudi predstavitev slovenskega sistema,
imenovanega FloVegSi, ki so ga razvili na
Biološkem inštitutu ZRC SAZU. Žal pa ga avtorji
zaradi objektivnih (zdravstvenih) razlogov niso
uspeli predstaviti svetovni strokovni javnosti.
Simpozijsko dogajanje je bilo popestrena s
spoznavanjem mediteranske flore, vegetacije,
naravnih (npr. mirujoči ognjenik Vezuv) in
zgodovinskih znamenitosti v okolici Neaplja.
P1ihodnje 47. letno srečanje IAVS bo naslednjega
leta na Hawaih in bo potekalo pod naslovom
»Landscape Change and Ecosystem Disturbance :
Islands and Continents«.
dr. Lado KUTNAR
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Gozdarstvo doma in po svetu
Četrta ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi
4 11' ministerial conference on the protection of forests in Europe (mcpfe)
DUNAJSKA RESOLUCIJA ŠT. 1

KREPITEV MEDSEBOJNEGA
DOPOLNJEVAN JA
ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE
Z GOZDOVI V EVROPI
Z MEDSEKTORSJ(Thll
SODELOVANJEM IN DRŽAVNilVII
PROGRAMI ZA GOZDOVE
1. Ob upoštevanju potrebe po krepitvi povezanosti
in medsebojnega dopolnjevanja politik, katerih
cilj je trajnostno gospodarjenje z gozdovi
(SFM), in drugih ustreznih politik, programov
in strategij s postopki, ki so namenjeni
povezovanju in usklajevanju;
2. ob opiranju na soglasje, doseženo z IPP, in ob
strinjanju, da je državni program za gozdove,
kot je bil razvit v Pristopu MCPFE k državnim
programom za gozdove v Evropi, proces v
politiki načrtovanja, izvajanja, nadziranja in
presoje na državni in/ali deželni ravni, ki
omogoča udeležbo, je celovit in stalen, kar naj
bi omogočilo napredovanje do nadaljnjega
izboljšanja trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi, kot je opredeljeno v Helsinški
resoluciji HI, in bi prispevalo k trajnostnemu
razvoju;
3. ob ugotavljanju, da so procesi v zvezi z
državnimi programi za gozdove pomembno
sredstvo za krepitev povezanosti in medsebojnega dopolnjevanja v gozdarstvu ter med
njim in drugimi področji, da bi olajšali delo pri
medsektorskih vprašanjih, povezanih z gozdovi,
z usklajevanjem med področji;
4. da bi podprli načelo državnih programov za
gozdove v Evropi, ki se odziva na nacionalne
potrebe in p1ispeva k uresničevanju globalnih
obveznosti in mednarodno dogovorjenih
ukrepov v zvezi z gozdovi, se države podpisnice
in Evropska skupnost zavezujejo, da
5. si bodo prizadevale izboljšati razumevanje
medsektorskih vprašanj na vseevropski ravni,
opredeliti ključna vprašanja, akterje in vzajemno delovanje v regionalnem smislu in
pospešiti sodelovanje ter dialoge, da bi poiskali
proaktivne rešitve;
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6 . bodo pospešile medsektorsko politiko usklajevanja z ustanavljanjem ali izboljšanjem
mehanizmov:
a) za redno komuniciranje med gozdarskim in
drugimi ustreznimi področji zaradi boljše
izmenjave informacij in večje stopnje posvetovanja posvetovanja;
b) za okrepitev sodelovanja med temi področji in
razvoj medsektorskega doseganja soglasij o
skupnih prednostnih nalogah;
7. bodo razvile in izvajale državne programe za
gozdove, pri čemer naj bi se v največji možni
meri nporabil Pristop MCPFE k državnim
programom za gozdove v Evropi;
8. bodo uporabile procese v zvezi z državnimi
programi za gozdove kot eno orodij za:
a) opredelitev in obravnavanje medsektorskih
vprašanj, ki so pomembna za gozdove, in
trajnostno gospodaJjenje z gozdovi;
b) presojo praznin in nedoslednosti v politikah,
programih, strategijah in zakonodaji v zvezi z
gozdovi in ukrepale, da se zmanjšajo;
9. bodo spodbudile polno upoštevanje dosežkov
v zvezi z državnimi programi za gozdove v
splošnih državnih strategijah trajnostnega
razvoja ter ustreznih drugih procesih in
strategijah;
10. bodo stalno izmenjevale izkušnje držav pri
procesih v zvezi z državnimi programi za
gozdove, zlasti pri praktični uporabi Pristopa
MCPFE k državnim programom za gozdove
v Evropi, in uporabi meril ter kazalcev
3 35
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trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot dela
procesa, povezanega z državnimi programi za
gozdove;
1l. bodo čim bolje izrabile informacije o mehanizmih izvajanja in financiranja državnih
programov za gozdove, raziskavah, izobraževanju ter tudi državnih in mednarodnih
programih, kakršna sta Dogovor o državnih
programih za gozdove in PROFOR".
V povezavi s tem države podpisnice in Evropska
skupnost sprejemajo Pristop MCPFE k državnim
programom za gozdove v Evropi (Priloga).
PRILOGA:

PRISTOP MCPFE K DRŽAVNIM
PROGRAMOM ZA GOZDOVE V
EVROPI
Ob opmi na soglasje glede državnih programov za
gozdove, ki sta ga dosegla Medvladni sosvet za
gozdove (IPF) in njegov naslednik Medvladni
forum za gozdove (TFF), želi MCPFE deli ti z vsemi
tak pristop k državnim programom za gozdove v
Evropi:
))Državni program za gozdove pomeni načrto
vanje politike, uresničevanje, nadziranje in presojo
na državni in/ali deželni ravni na način, ki omogoča
udeležbo, je celovit, medsektorski in stalen, da bi
se lahko nadalje izboljšalo trajnostno gospoda1jenje
z gozdovi, kot je opredeljeno v Helsinški resoluciji
H 1, in tako p1ispevalo k trajnostnemu razvoju. Zanj
je značilno, da:
- temelji na državni suverenosti in vodstvu
države ter na dolgoročni politični zavezanosti na
visoki ravni;
- kar najbolje izkmišča obstoječe zmogljivosti
in podpira razvoj intelektualnih, človeških in
organizacijskih sposobnosti na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi; opredeljujejo ga
ta načela«:

Na globalni ravni so znane obveznosti, ki vključujejo izide
Foruma ZN o gozdovih, procesa Medvladnega sosveta za
gozdove/Medvladnega foruma za goz.dove, kot tudi
Nezavezujoča veljavno izjavo o načelih za globalno soglasje
o upravjanju, ohranitvi in trajnostnem razvoju vseh vrst
gozdov (načela za gozdove) in IJ. poglavja Agende 21,
Konvencije o biološki raznovrstnosti, Konvencije ZN o
podnebnih spremembah in Konvencije ZN o boju proti
dizenifikaciji.
1
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Načela državnih programov
za gozdove v Evropi:

• sodelovanje
• celovita in medsektorska obravnava
• stalen proces z dolgoročnimi obveznostmi
• vzpostavitev institucij in kadrov
• usklajenost z notranjo zakonodajo in politiko
• vključevanje v nacionalne trajnostne razvojne
strategije
• usklajevanje z mednarodnimi obveznostmi, b
priznavajo medsebojno dopolnjevanje med mednarodnimi pobudami in konvencijami v zvezi z
gozdovi
• reforma ustanov in poJitike
• ekosistemski pristop
• družabništvo pri izvajanju
• povečanje ozaveščenosti

Proces v zvezi s programi za gozdove bi lahko
izkoristil šest vseevropskih meril za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi (SFM), ki zajemajo
ekološke, gospodarske in družbeno-kulturne
razsežnosti trajnostnega razvoja.
V tem procesu se vprašanja politike obravnavajo
na državni in/ali deželni ravni, in to v skladu z
načeli, ki so navedena zgoraj. Ta vprašanja izhajajo
z različnih ravni, od lokalnih do globalnih, in
vključujejo uresničevanje vseh ustreznih obveznosti
v zvezi z gozdovi na državni in/ali deželni ravni. K
tem obveznostim spadajo tiste, ki so na vseevropski
in globalni ravni, kot so rezultati UNFF, CBD,
UNFCCC in CCD
Merila in kazalci za SFM lahko postanejo
sestavni del procesa v zvezi z državnimi programi
za gozdove in se uporabijo kot orodje za občasno
nadziranje, presojo in poročanje o stanju ter
spremembah pri SFM. Pomagajo lahko pri presoji
rezultatov procesa v zvezi z državnimi programi za
gozdove s stališča SFM.
1

•

Načela

državnih programov za gozdove
v Evropi

MCPFE zagotavlja, da so vse splošne prvine in
načela državnih programov za gozdove, o katerih
se je dogovoril Medvladni sosvet za gozdove,
splošno ustrezni in pomembni v okviru Evrope
glede na široke nacionalne strokovne izkušnje v tej
regtJL
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Države, ki sodelujejo v procesu MCPFE, bi
morale upoštevati ta načela kot podlago, ki nadalje
opredeljuje globalno soglasje v evropskem okviru.
Zaporedje predstavljenih načel nima nobenega
posebnega pomena:

Sodelovanje 2
Značilnost

državnih programov za gozdove je
sodelovanje. Po ugotovitvah skupine strokovnjakov
za sodelovanje v gozdarstvu iz Skupnega odbora
FAO/ECEIILO bi sodelovanje lahko opisali kot
»prostovoljni proces, v katerem lahko ljudje,
posamezniki ali organizirane skupine izmenjujejo
informacije. izražajo stališča in interese ter imajo
možnost vplivati na odločanje ali rezultat obravnavane zadeve .« Sodelovanje se lahko opredeli kot
proces, ki vključuje udeležence na podlagi
interesov, je prostovoljen, se lahko dopolnjuje s
pravnimi zahtevami, biti mora pravičen in pregleden za vse udeležence, temeljiti mora na
predpostavki, da udeleženci ravnajo dobronamerno
ter si delijo koristi in odgovornosti, obenem pa ta
proces ne zagotavlja ali vnaprej določa rezultatov.
Zanesljive informacije, ki med drugim izhajajo iz
raziskav, in ustrezen dostop do njih, sta pomembna
vidika tega sodelovanja. S sodelovanjem so še tesno
povezani pomembni vidiki, kot sta decentralizacija
in razvoj usposobljenosti ljudi in ustanov.
Vrsta in intenzivnost sodelovanja se spreminjata
od razglabljanja/posvetovanja do bolj izdelanih
oblik skupnega odločanja. V zvezi s tem je treba
uporabiti ustrezne sisteme za reševanje nasprotij.
Vrsta ali intenzivnost sodelovanja sta lahko različni
v različnih fazah procesa v zvezi z državnimi
programi za gozdove (sestava, izvajanje, ocena) in
sta na različnih ravneh (državni, deželni, lokalni).
Nadalje, uporabijo se lahko različni vzorci
sodelovanja, taki, ki vključujejo predstavnike
interesnih skupin ali strokovnjakov, do takih, ki
vključujejo vso javnost. Izbira ustreznih vzorcev
sodelovanja je med drugim odvisna tudi od tem, ki
se obravnavajo, od vrste interesnih skupin in faze
procesa v zvezi z državnim programom za gozdove,
lahko pa se spreminja tudi v skladu s posebnimi
kulturnimi, družbenimi in gospodarskimi razmerami države.

Celovit in medsektorski pristop3
Državni programi za gozdove so privzeli celovit in
medsektorski pristop, ki upošteva vpliv gozdarstva
na druga področja in vpliv drugih področij na
gozdarstvo. So izčrpen okvir za dejavnosti v
gozdarstvu. Pomagajo voditi politiko, strategije in
programe na drugih področjih na državni in deželni
ravni, s čimer ustvarjajo skladnost in doslednost
državnih politik in mednarodnih obveznosti.
Povečanje ozaveščenosti o politiki gozdarstva in
njegovih ciljih na drugih področjih, sodelovanje in
razvoj človeških in institucionalnih zmogljivosti so
pomembni vidiki, ki so tesno povezani s tem
celovitim in medsektorskim pristopom.
Ustrezni mehanizmi in instrumenti usklajevanja,
ki so ustanovljeni na deželni in/ali državni ravni,
bodo omogočali horizontalne povezave z drugimi
področji, ustanovarrU. in interesnimi skupinami ter
vertikalne povezave med različnimi ravnmi.

Stalen proces z
obveznostmi 4

dolgoročnimi

Državni programi za gozdove so stalni procesi, ki
se neprestano prilagajajo, da bi izražali novo znanje
in spremembe v naravnem, gospodarskem in
družbenopolitičnem okolju. Zaradi zagotovitve
doslednosti in kontinuitete temeljijo na dolgoročni
politični obveznosti na visoki ravni in dolgoročni
vpletenosti interesnih skupin.
Ob poznavanju dolgoročne narave gozdov in
gozdarstva se razvijajo ustrezni postopki za nadzor
in ocenjevanje, ustanavljajo se ustrezni sistemi za
zbiranje informacij in določajo ustrezna obdobja
za ocenjevanje. Za ocenjevanje splošnih (strateških)
ciljev in posebnih ciljev, ukrepov, dejavnosti in tem
se lahko uporabijo različni pristopi in obdobja.
Nadalje, pri pristopu, ki je celovit in medsektorski, postopki ocenjevanja državnih programov
za gozdove upoštevajo tudi roke strategij, programov ali načrtov na državni, regionalni in
mednarodni ravni pri drugih področjih, ki se
nanašajo tudi na gozdarstvo.
Kot instrument nadzora, ocenjevanja in poročanja o stanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
(SFM) bi državna in deželna merila ter kazalniki
E/CN.l7/1997/12. 10., 17 lit.(a) odstavek kot tudi E/
CN.l7/2000!14, 9. lit. (e) odstavek
~Glej E/CN.l7/1997/l2, 17. liL(d) odstavek
f>GJej E/CN.l7/1997!12, 14. in 17. lit. (g) odstavek

~Glej
2

Glej E/CN .17/l997/12, 9. in lO. odstavek kot tudi 17. lit.

(a), (e) in (f).
Glej E/CN.17/l997/l2, 8., 9., 10. in tudi 17.lit. (a) odstavek

1
-
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takega gospodarjenja ja lahko bila sestavni del
državnega programa za gozdove. Vseevropska
merila in kazalniki za SFM so temelj za razvoj
državnih kazalnikov~.

Vzpostavitev institucij in kadrov 6
Proces v zvezi z državnimi programi za gozdove
lahko izkoristi ustrezne sposobnosti vključenih
akterjev, če se uporabijo ustrezni načini in metode
sodelovanja. Zato je cilj državnih programov za
gozdove, da nadalje razvijajo intelektualne,
človeške in institucionalne zmogljivosti in s tem
okolju omogočijo trajnostno gospodarjenje z
gozdovi. Pri državah srednje in vzhodne Evrope pa
je še zlasti poudarjen pomen vzpostavitve novih
instjtucij in kadrov s pomočjo usposabljanja,
izobraževanja in raziskav ter čim boljše uporabe
obstoječih zmogljivosti.
Vzpostavitev institucij in kadrov ter znanja na
vseh ravneh tudi podpira in olajša celovit in
medsektorski pristop.

V procesu v zvezi državnimi programi za gozdove
se SFM v vseh svojih razsežnostih obravnava v
okviru splošnega trajnostnega razvoja. Temu
p1imerno so državni programi za gozdove vključeni
v nacionalne trajnostne razvojne strategije.
Usklajenost z mednarodnimi obveznostmi, ki
priznavajo medsebojno dopolnjevanje med mednarodnimi pobudami in konvencijami v zvezi z
gozdovi
Na gozdove se nanašajo različne mednarodne
in regionalne pobude in konvencije 9 . Potrebe po
usklajevanju v okviru takih pobud in konvencij so
bile ugotovljene na treh ravneh, državni regionalni
in mednarodni. Državni programi za gozdove so
namenjeni krepitvi usklajenosti in sinergij med
ustreznimi pobudami in konvencijami vsake
države, namenjeni pa so tudi določitvi ustrezne
ravni in zahtev za prizadevanja in dejavnosti
sodelovanja.
7

Glej E/CN.J7/l997/12, 10. 17. lit. (a) odstavek
E/CN.J?/1997/12, 10. odstavek
9 Na globalni ravni so znane obveznosti, ki vključujejo izide
Foruma ZN o gozdovih, procesa Medvladnega sosveta za
gozdove/Medvladnega foruma za gozdove, kol tudi
Nezavezujoča veVavno izjavo o načelih za globalno soglasje
o upravjanju, ohranitvi in trajnostnem razvoju vseh vrst
gozdov (načela za gozdove) in 11. poglavja Agende 21,
Konvencije o biološki raznovrstnosti, Konvencije ZN o
podnebnih spremembah in Konvencije ZN o boju proti
dizeni (ikaciji
~Glej

Usklajenost z notranjo zakonodajo in politiko 7
Državni programi za gozdove izražajo državne in/
ali deželne potrebe in prednostne naloge ter
zagotavljajo doslednost pri državni, deželni ali
lokalni zakonodaji, politiki in strategijah.
Vključevanje v nacionalne trajnostne razvojne
strategije 8

Četrta ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi
4 1h ministerial conference on the protection offorests in Europe (mcpfe)
DUNAJSKA RESOLUCIJA ŠT. 2

POSPEŠEVANJE EKONOMSKE
UČINKVITOSTI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA Z GOZDOVI
V EVROPI
l. Ob upoštevanju, da je ekonomska učinkovitost
temeljni steber trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi in ključnega pomena za vzdrževanje
gozdov in njihovih večkratnih koristi za družbo,
saj prispeva k trajnostnemu razvoju in preživljanju ljudi, še zlasti na podeželju;
338

2. ob razumevanju, da je trajnostno gospoda1jenje
z gozdovi v Evropi odvisno od milijonov
zasebnih lastnikov, podjetij, katerih dejavnost
je vezana na gozdove, javnih organov kot tudi
od visoko kvalificirane delovne sile, in da
gozdovi prinašajo surovine, blago in storitve za
celo vrsto področij ter so podlaga za dohodek
in zaposlovanje;
3. ob zaskrbljenosti, da so zahteve za trajnostno
gospodarjenje z gozdov privedli do gospodarskih izzivov za gozdarstvo na marsikje v
Evropi~
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4. ob spoznanju, da gozdovi dajejo družbi veliko
družbenih. kulturnih in okoljskih vrednot, ter
ob prizadevanjih, da bi se izboljšala ekonomska
učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z
gozdov z dohodki, ki jih ustva1jajo tržno blago
in storitve, ter tudi s prihodki iz dobrin, ki se ne
tržijo, kadar to ustreza;
5. ob opiranju na Resolucijo Ll Ljudje, gozdovi
in gozdarstvo - pospeševanje družbenogospodarskih vidikov trajnostnega gospodmjenja z gozdovi in njeno spremljanje ter na
ustrezne odločitve, ki so jih sprejeli UNFF',
WSSD 2 in CBD 3;
6. da bi s spodbujanjem novih možnosti in
postopkov za zagotovitev ekonomske sposobnosti pospešile prispevek evropskih gozdov in
gozdarstva k trajnostnemu razvoju in preživljanju ljudi, zlasti na podeželju, se države
podpisnice in Evropska skupnost zavezujejo, da
bodo:
7. prilagodile politiko in zakonske okvire ter
sredstva v podporo stabilnim razmeram, ki
omogočajo trajnostno gospoda1jenje z gozdovi
tako, da spodbujajo vlaganja in gospodarsko
dejavnost v gozdarstvu, vključno z učinkovitimi
ukrepi za izvajanje gozdarske zakonodaje in boj
proti nezakonitemu nabiranju gozdnih proizvodov ter z njimi povezano trgovino;
8. pospeševale uporabo lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov kot surovino, ki je prijazna
okolju, obnovljiva in ponovno uporabljiva ter
tako prispeva k trajnostni proizvodnji in
vzorcem porabe;
9. izboljšale razmere, ki omogočajo tržno zasnovano dobavo pestrega obsega nelesnih izdelkov
in storitev iz trajnostno gospodmjenih gozdov
med drugim z opredelitvijo in odstranitvijo
nenamernih ovir ter ustva1janjem ustreznih
pobud;
10. oblikovale skupne načine za praktično uporabo
vrednotenja cele vrste blaga in storitev, ki jih
omogočajo gozdovi, ter prispevale k obstoječim
sistemom informacij v sodelovanju z ustreznimi
organizacijami; vključile izide teh vrednotenj
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v ustrezne politike in programe;
11. povečale konkurenčnost gozdarstva s pospeševanjem inovacij in podjetništva med vsemi
zainteresiranimi skupinami, predvsem za
učinkovito dobavo novih in izboljšanih lesnih
in nelesnih izdelkov in storitev;
12. podpirale raziskave in tudi mehanizme za
širjenje nastalega znanja;
13. pospeševale kakovost izobraževanja, usposabljanja, pospeševanja in znanja ter spretnosti,
ki prispevajo k trajnostnemu in konkurenčnemu
razvoju gozdarstva; spodbujale zainteresirane
skupine, da stalno izboljšujejo delovno okolje
ter tudi varnostne razmere lastnikov gozdov in
gozdarske delovne sile;
14. okrepile podporo ustanov, ki se ukvarjajo z
varnostjo delovne sile in izobraževanjem kot
tudi s pripadajočimi raziskavami ter tako
prispevale k razpoložljivosti visoko kvalificiranega osebja in delovne sile v prihodnje,
15. spodbujale medsektorsko usklajevanje in
sodelovanje pri vseh področjih, povezanih z
ekonomsko učinkovitim trajnostnim gospodrujenjem z gozdovi;
}6. pospeševale vključitev vzdrževanja in spodbujanja gospodarske učinkovitosti trajnostnega
gospodaJjenja z gozdovi v politiko in strategije
razvoja podeželja;
17. pospeševale uporabo inovativnih gospodarskih
instrumentov za doseganje namenov in ciljev;
18. spodbujale prostovoljno sodelovanje lastnikov
gozdov pri razvoju možnosti za izboljšanje
ekonomske učinkovitosti, še zlasti pri manjših
gozdnih kmetijskih gospodarstvih;
19. pospeševale razvoj in spodbujale sodelovanje v
združenjih lastnikov gozdov, gozdarske delovne
sile in gozdarskih podjetnikov, še zlasti v
državah srednje in vzhodne Evrope.

1

2
1
·

Forum ZN o gozdovih

Svetovni vrh o trajnostnem razvoju
Konvencija o biološki raznovrstnosti
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Kmetijske zbornice Koroške, Štajerske in Gornje
Avstrije izmenoma prirejajo enega od petih
najpomembnejših evropskih sejmov opreme za
gozdarstvo. Letošnja Austrofoma: razstava,
demonstracija tehnike in sejem z naslovom:
Sonaravno gozdarstvo in sodobna tehnika za
pridobivanje lesa, se je odvijala od 7. do 9. oktobra
na Gornjeavstrijskem v Češkem gozdu, tik ob češki
meji. V gozdovih samostana SchHigl, ob smučišču
Hochficht so pripravili okoli 7 km dogo pot, ob
kateri je bilo 59 razstavljalcev oz. predstavitev
delovnih postopkov. Poleg tega je bilo v sejemski
»vasi« še 44 paviljonov z manjšimi razstavljalci.
Prireditelji so izdelali zelo izčrpen sejemski
katalog. Za vsako razstavišče v gozdu so napisali
podatke o razstavljalcu, opisali predstavljeni
delovni postopek, tehnične podatke delovnih
sredstev, potek in organizacijo dela, vse podatke o
delovišču, za večino tudi učinke in stroške dela. O
razstavljalcih v sejemski vasi pa so zapisali le
glavne podatke. Za mnoge razstavljalce je bila v
katalogu objavljena tudi po ena fotografija
razstavljenega delovnega sredstva.
Demonstracije so prikazovale pretežno delovne
postopke v gorskem svetu, prilagojeno delovnim
razmeram. Največkrat smo videli različne rešitve
žičničarskega spravila. Prevladovali so avstrijski
razstavljalci gozdarske opreme, vendar tudi velika
svetovna podjetja oz. njihovi zastopniki, kot so
Timberjack, Ponsse, Valmet niso manjkali. Strojna
sečnja in spravilo je bilo prikazano v vseh možnih
različicah, od najmanjših na kmetijskih traktorjih
do velikih na goseniča1jih ali bagerjjh. Očitno je
uporaba težkih strojev možna skoraj povsod, tudi
na velikih strminah. Tudi ob žičnih žetjavih so
prikazovali sečnjo s stroji za sečnjo ali pa strojno
dodelavo ob kamionski cesti. Stroji za sečnjo seveda
zahtevajo popolno ergonomsko urejenost dela, npr.
brez kabine, ki se izravnava, delo na strmih terenih
ni več mogoče. Kljub temu, da se strojna sečnja
uporablja povsod, tudi za tanjše drevje listavcev in
z zelo različnimi stroji, pa smo lahko videli na
sejmu tudi ročno orodje, motorke, vitle, ki jih
poganjajo motorke, konje, kmetijske trakt01je,
majhne zgibnike za vlačenje po tleh, torej na videz
že preživelo tehnologijo. Opazili smo tudi hrvaški
Ecotrac, mali zgibnik za vlačenje iz bjelovarskega
Metalservisa
Tehničnih novosti je bilo opaziti bolj malo. Manj
kot na prejšnjih sejmih po Evropi je bilo tudi
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kombiniranih strojev za sečnjo in spravilo (harwarder). Spravilo po zraku so prikazali z majhnim
posebnim helikopte1jem. ki pa je žal poletel le za
kratek čas, samo zadnji dan sejma, kajti nemogoče
vremenske razmere niso dopuščale poletov. Tudi
konji, ki naj bi tudi spravljali les, so le stali pod
nadstreškom. Vse dni je nanu·eč močno deževalo
in snežilo, bilo je megleno, poti so . bile zaradi
številnih obiskovalcev prekJ·ite z blatom. Kljub zelo
dobri pripravi demonstracij, si je bilo v takih
razmerah težko vse prikaze temeljito ogledati. Med
razstavljalci so bile tudi vse avstrijske delavske in
tehniške šole, pa tudi univerza z Dunaja, ki so
prikazovale svoje programe in možnosti izobraževanja. KWF je reklamiral svoje zborovanje v letu
2004. Tudi urad za varstvo in zdravje pri delu pa
zbornice, društva, založbe so bile tu. Samostan
SchHigl je prikazoval ovrednotenje oz. trženje
najboljših gozdnih lesnih sortimentov (Wertholz).
Tudi oprema za zajemanje podatkov in urejanje
gozdov, pa tudi za gojenje gozdov ni manjkala.
Sejem Austrofoma 2003 je bil res celovit prikaz
gozdarstva in tehnike dela v gorskem svetu, najbliže
slovenskjm razmeram.
Ob letošnjem sejmu Austrofoma 2003, je
dunajska fakulteta oz. »Inštitut za gozdarsko
inženirstvo in inženirstvo nevarnosti v gorah« na
BOKU priredil prvo mednarodno znanstveno
delavnico z naslovom: Visoko mehanizirani
gozdarski postopki za gorske terene (High Tech
Forest Operations for Mountainous Terrain).
Delavnici so dali ime Austro 2003 in je bila blizu
razstave Austrofoma v samostanu SchHigl na
Gornjeavstrijskem.
Udeležilo se je je okoli 90 pretežno gozdarskih
strokovnjakov iz evropskih držav in iz Združenih
držav Amerike. Iz Slovenije smo se delavnice
udeležili trije. Delavnica je bila pravzaprav
predstavitev 31 referatov, ki smo jih dobili pred
začetkom na zgoščenki. Vse predstavitve so bile
pripravljene v programu Powerpoint in izključno v
angleškem jeziku, čeprav so med referenti
prevladovali nemško govoreči znanstveniki. Trajala
je dva dni dopoldne in popoldne in je bila kljub
prekinitvam za kavo in kosilo kar naporna, tako da
se je zadnje popoldne število poslušalcev zmanjšalo
na okoli 40. Predstavitve referatov so bile kljub
prikazom na platnu zelo različne kakovosti, od
zaigranega dialoga dveh soavtorjev do branja teksta
s platna. Referati so bili združeni v 6 poglavij:
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Modeliranje gozdarskih postopkov s
pomočjo računalnika (3 refarati)

Modeliranje tveganj pridobivanja lesa na strnih
terenih s pomočjo GIS (referent R.J.M. VISSER)
Interaktivni prostorski sistem na osnovi GIS v
podporo odločitvam (SDSS) pri alternativnem
sonaravne usmerjenem pridobivanju lesa v gorskem
svetu (M. SHIBA)
Izboljšanje avtomatičnih postopkov določanja trase ceste na osnovi digitalizacije (H. R.
HEINIMANN)

Dokumentiranje in ocenjevanje premikov stroja
v gozdu- element kakovostnega izvajanja strojnih
postopkov (J. HAMBERGER)
Ali je mogoče na strmini (s povprečnim nagibom
70%) delo zgibnega koles nega polpriklopnika brez
zdrsov (F. BOMBOSCH)
Razvoj zelo natančnega sistema navigacije za
gozdarska vozila in delavce (T. YOSHIMURA)
Sintetične vrvi za zamenjavo jeklenih pri
postopkih pridobivanja lesa v gorah (J. GARLAND

5
2

Ergonomija (1)

Duševne obremenitve strojnikov strojev za
(Ch. BERGER)

3

Proučevanje

sečnjo

vplivov na okolje (8)

Poškodbe preostalega sestoja pri sistemih mehaniziranega pridobivanja lesa (B . LIMBECKLILIENAU)
Rast po odstranitvi biomase pri prvih netržnih
redčenjih (H. STERBA)
Primerjalna raziskava vpliva kolesnih in
goseničnih gozdarskih strojev na korenine in tla (B.
WOLF, D. MATTHIES)
Ocena vpliva gozdnih cest na okolje v gorskih
razmerah (V DROSOS)
Določanje lastnosti in vpliva na okolje gozdarskih strojev - razvrščanje in diagrami značilnosti
(G. WEISE)
Kvantifikacija kazalnikov primernosti okolju za
gozdne ceste (H. R. HEJNIMANN
Učinki gozdnih cest na ohranitev okolja (H.
SAKAI)

4

Preučevanje

Redčenje

gozdarskih postopkov (8)

s strojem za sečnjo za strme terene Valmet
500 T (R. SPINELLI, B. HARTSOUGH)
Proizvodnost enoprijemnih strojev za sečnjo v
sonaravnem gozdarstvu- predhodne ugotovitve iz
standardiziranega dolgotrajnega beleženja podatkov
(R. PAUSCH)
Rezultati prvega tehnološkega testa novega
Val met 80 l Com bi stroja v srednjeevropskih
razmerah (E. v. BODELSCHWJNGH)
Proizvodnost stroja za izdelavo na goseničnem
rovokopaču v severovzhodnih itaiUanskih Alpah (R.
CAVALLI)
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Načrtovanje

postopkov (3)

Razvoj tehnologije - gonilna sila radonalizacije v
gozdarskih podjetjih (M. HOESCH)
Načrtovanje razporeda pridobivanja lesa v
visokogorskih varovalnih gozdovih (H. R. HEINIMANN
Gozdnogospodarska podjetja v razširjeni Evropi
(W. GROSSE)

6

Načrtovanje in evidentiranje
prometnic (5)

Uporaba satelitskih posnetkov pri razporejanju
mreže gozdnih cest v turškem gozdarstvu (B .
ARICAK)
Raziskava o določanju vrste mineralne podlage
gozdnih cest s terestičnimi metodami (H. ACAR)
Vrednotenje socialnih in ekonomskih koristi
subvencioniranih gozdnih cest v Avstriji (Th.
STEINMULLER)
Izdelava baze podatkov o gozdnih cestah z GPS/
GIS tehniko za turško gozdarstvo (S. GUMUS)
lnventarizacija primarnih in sekundarnih
gozdnih prometnic z uporabo GPS v hrvaških
gorskih gozdovih (T. PORŠJNSKY)
Referati so torej obravnavali najrazličnejše
tematiko, vendar se jih je največ ukvarjalo z
uporabo strojev za sečnjo in strojev za spravilo, z
načrtovanjem in gradnjo gozdnih prometnic, ter z
vplivi strojev in gradnje cest na okolje. Referati so
prikazali tudi najsodobnejše metode raziskav
načinov dela pri pridobivanju lesa. Zaradi
kakovostnih referatov (v zborniku jih je še nekaj,
ki zaradi odsotnosti avtorjev niso bili prikazani na
delavnici) in veči no ma odličnih predstavitev, je bi 1a
dobro organizirana delavnica zelo poučna o
dogajanjih v sodobnem gozdarstvu razvitega sveta.
prof. dr. Matjan LIPOGLAVŠEK
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Stališča

in odmevi

Odgovor na prispevek Marka Accetta »Ni vse zlato, kar se sveti«
Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije v merilu 1 : 400.000, ZRC SAZU
(Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2002 1
Za mnenje o vegetacijski karti gozdnih združb
Sloven~e v merilu 1 : 400 000 se zdi, daje napisano
z določeno mero zamerljivosti, kar seveda ni dobra
osnova za objektivno kritiko. Prof. Accetto, med
drugim, dosledno odklanja objavljene razprave obeh
avtorjev. Redno nama s povratno pošto vrača
neodprte separatne odtise najinih razprav, ki mu jih
pošljeva. Zato njegovo pisanje jem lj eva le kot mnenje,
napisano na osnovi očitne nenaklonjenosti oz. celo
odpora do avtorjev karte. Karta je bila sicer v velikem
delu strokovnjakov na področju gozdarstva in
biologije ugodno sprejeta.
Po premisleku ali na tako mnenje odgovoriva, sva
se odločila le za kratek komentar in se ne misliva
spuščati v podrobnosti. Dejstvo je, da je bil vrstni red
avtorjev karte izdelan na seji Znanstvenega sveta
Biološkega inštituta J.H. ZRC SAZU dne 14.6.2002,
na podlagi predloga akademika dr. Zupančiča in
mnenja Avtorske agencije Republike Slovenije. Naj
še enkrat poudari va, da je karta v veliki meri odraz
sedanjega stanja poznavanja gozdnih združb pri nas
in kartiranja, ki so ga v določenem času opravili naši
najvidnejši strokovnjaki. Trditev, da sva bila proti
rekartiranju je podtikanje. Poglavitni problem je bil,
da v zadnjem desetletju bivše države za rekartiranje
vegetacije ni bilo denarja, pa tudi po osamosvojitvi ni
bilo sredstev za temeljito terensko delo. Šele v
zadnjem času smo uspeli pridobiti projekt, ki je takšno
delo omogočal, ale v skromnem obsegu. Rekartiranje
gozdnih združb je izredno obsežno delo, ki mu ostarela
generacija fitocenologov ne bi bila kos, četudi bi bilo
na razpolago dovolj sredstev. Šele v zadnjih letih se
oblikuje skupina fitocenologov, ki bo v prihodnje
sposobna raziskovati celotno vegetacijo naše države.
To kar prof. Accetto navaja kot napake, je
večin(}ma posledica združevanja nekaterih združb
zaradi majhnega merila karte, saj tudi sam ugotavlja,
da s karto v merilu 1 : 400.000 ne moremo dobiti
podrobne podobe gozdne vegetacije Slovenije. Naj
pojasniva to ob navedbah združb, ki se pojavljajo na
najnovejši karti gozdnih združb - list Novo mesto v
merilu 1 :50.000 2• Prof. Accetto na primer ugotavlja,
da na karti v merilu 1 : 400.000 na Gotjancih ni
združbe bukve in navadnega kresničevja (AruncoFagetwn), ter da je združba bukve in zasavske
konopnice (Cardamini savensi-Fagetum) razširjena
na večjih površinah. Če pogledamo omenjeno karto
v merilu 1 : 50.000, pa lahko ugotovimo, da se
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združba bukve in navadnega kresničevja pojavlja,
prav tako so sorazmerno večje površine združbe
bukve in zasavske konopnice. Pri kartah v majhnem
merilu moramo vsebine združevati, ostanejo
prevladujoče združbe, one pa, ki se pojavljajo na
majhnih površinah, izpadejo.
Dodatno bi pojasnila naše mnenje o združbi QuercoFagetum, oziroma Hedero-Fagetum, čeprav je iz navedene
literature v komentarju jasno razviden položaj tega
sintaksona. V tem primeru p1ihaja do zanimivega slučaja,
da prof. Accetto, ki je soavtor nomenklatorične revizije
ilirskih bukovih gozdov', oporeka samemu sebi. Avtorji
revizije so bili mnenja, daje conalna združba podgorskega
pasu preddinarskega in predalpskega fitogeografskega
teritorija Hacquetio-Fagetum. Eden od sinonimov te
združbe je v reviziji naveden Querco-fagetum. Dejstvo,
da je Ž. Košir leta 1994 predlagal za isti sintakson novo
ime Hedero-Fagetwn, zadeve ne spremeni.
Naj orneniva še uvrstitev steljnikov, združbe breze
in orlove praproti (Pteridio-Betuletum) v asociacijo
dlaka ve košeničice in jesenske vrese ( CallunoGenistetum pilosae ), ki jo predlaga prof. Accetto, na
podlagi rokopisnega poročila M. Wrabra iz leta 1956.
Od tedaj se je razvila in spremenila klasifikacija
rastlinskih združb in danes uvrščamo gozdove breze
in orlove praproti v razred listopadnih gozdov
evrosibirske regije (Querco-Fagetea) in ne v razred
pustih travišč in resav ( Calluno-Ulicetea).
Kot sva omenila že uvodoma, se ne želiva spuščati
v podrobnosti, pač pa sva na kratko komentirala le
tiste pripombe prof. Accetta, ki se nanašajo na
vsebine, ki se pojavljajo tudi na karti gozdnih združb
- list Novo mesto 2 , ki je izšla konec junija letos.
Prof. Accetto je sicer znan kot soliden raziskovalec gozdnih združb v posebnih ekoloških razmerah. Ni pa se ukvarjal s conalno vegetacijo, zato
mu je vetjetno nekoliko tuje predstavljanje conalne
vegetacije na kartah manjšega merila.
Lojze MARINČEK in Andraž ČARNI
1
L. Marinček, A. Čarni: Komentar k vegetacijski karti gozdnik
združb Slovenije v merilu 1 : 400.000, Založba ZRC, 2002
~ L. Marinček, A. Čami. P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, I.
Zelnik: Komentar k vegetacijski karti gozdnih združb Slovenije
v merilu 1 : 50.000 -list Novo mesto, Založba ZRC, 2003
' L. Marinček, L. Mucina, M. Zupančič. L. Poldini, I.
Dakskobler, M. Accetto: Nomenklatorische Revision der
Illyrischen Buchenwalder (Verband Aremonio-Fagetum),
Studia geobotanica 12. 1993
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Deblo plutovca (Quercus suber) v
parku Circeo
(foto L. Kutnar)
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ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA

Zveza gozdarskih društev Slovenije
prireja 20. novembra 2003 ob 9. uri
v dvorani GIS
na Večni poti 2, v Ljubljani
•

•

•

v

posvet o tzvaJallJU naci·tov

za gospodarjenje z gozdovi
referenti:
prof. dr. J. Diaci,
prof. dr. I. Winkler,
doc. dr. A. Bončina
in mag. Ž. Veselič
Po končanem posvetu bo Občni zbor
Zveze gozdarskih društev Slovenije.
Vabljeni
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Gozdno gospodarstvo Celje d.d.
Ljubljanska cesta 13, p.p. 404, 3001 Celje
tel. (03) 42-84-140; fax (03) 42-84-160; el. pošta ggcelje@ggcelje.si

Družba z več kot 50. letno tradicijo
v gozdarstvu in gradnjah gozdnih prometnic
IZVa.J a za vas:
- pogozdovanje in nego mladega gozda,
-

seč nj o

in spravilo lesa,

- varstveno sanacijska dela,
- projektiranje, gradnja in vzdrževanje vlak
in gozdnih cest,
- odkup lesa na panju in na kamionski cesti.

Zaposleni jamčimo za kvalitetno
opravljeno storitev.
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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
tertočnim naslovom ustanove, v kateri so zaposleni, oziroma njihovega bivališča (če niso zaposleni).
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronski pošti. Vodilni
prispevek je treba poslati na GV v originalu in dveh kopijah (s slikovnim gradivom vred) najmanj 60
dni pred želeno objavo. Prispevke za objavo v rubrikah je potrebno oddati v dveh izvodih najmanj 30
dni pred objavo. Aktualne novice sprejemamo 20 dni pred izdajo številke. Na zahtevo avtorjev po
objavi vračamo diapozitive, fotografije in skice.
Navodila za pripravo prispevkov
Besedilo mora biti napisano z računalnikom (Word for WINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščenim povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekad nega sistema
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1.1 ). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.: ' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del
istega avtorja v istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgml/sgmluvod.htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekan ci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90.

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporedni mi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s 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
Slovensko gozdarstvo potrebuje spremenjeno
razvojno vizijo
Mineva desetletno obdobje vzpostavljanja, uveljavljanja in razvoja novega sistema
v gozdarstvu. V delovanju Zavoda za gozdove Slovenije le leto manj.
Nesporno je, da smo na samem začetku gozdarske tranzicije uspeli z uveljavitvijo
splošno-družbenega pomena gozdov in gozdarstva skozi Parlament. Ohranitev
gozdarske stroke v sedanjem obsegu, v vseh gozdovih, si -glede na takratne scenarije
večjega dela kmetijske politike - prav gotovo lahko štejemo med naše največje
dosežke. Ob tem se zavedamo, da je v primerjavi s srednje-evropskimi državami,
naša Uavna) gozdarska služba - v okviru primerljive strukture nalog, površine in
lastništva gozdov- po obsegu zelo racionalna. Zavod za gozdove Slovenije kot f\ien
glavni nosilec se je v tem obdobju široko uveljavil in uživa podporo lastnikov gozdov,
javnosti in politike.
Slovenija je med drugim, kot ena izmed prvih evropskih držav, sprejela sodobni
nacionalni program (trajnostnega) razvoja gozdov, temelječ na usmeritvah Agende
21 o trajnostnem razvoju jz Ria de Janeira. Z njim je bil dolgoročno predvidel tudi
optimalni letni obseg proračunskih sredstev za gozdarstvo; v realni absolutni
vrednosti skoraj dvakrat večji, kot znaša sedanja višina zagotovljenih proračunskih
sredstev. Z njim so bile na primer dane tudi podlage za inter-sektorsko sodelovanje
in širitev nalog gozdarstva.
Nesporno pa je tudi dejstvo, da pri uresničevanju sprejetega programa in sistema
na področju vlaganj v gozdove, nismo bili uspešni. Če so bili trendi proračunskega
financiranja do leta 1999 še pozitivni, le-ti od takrat naprej nezadržno padajo. Naš
program vlaganj se sedaj Je še četrtinsko uresničuje. Glede na predloge državnih
proračunov naslednjih dveh let, vključno s pričakovanimi EU sredstvi, se stanje ne
bo izboljšalo. Če želimo, da se vlagaf\ia v gozdove- kot temelj našega sonaravnega
gospodarjenja - res izvajajo v večji meri, so najprej nujne spremembe sistema
financiranja, zlasti v smeri zagotavljanja dodatnih, ne-proračunskih sredstev.
Dejstvo je tudi, da je javna gozdarska služba Zavoda za gozdove Slovenjje v
zadnjih letih proračunsko stalno ogrožena. Stalno je podhranjena tudi javna služba
Gozdarskega inštituta Slovenije. Letos smo proračunsko postavko »Javne gozdarske
službe« s pomočjo široke podpore politike, vendar ob nasprotovanju kmetijske, uspeli
rešiti skozi »Šivankino uho« v okviru proračunskih amandmajev. Široka politična
podpora našim »zelenim barvam« nas lahko opogumlja tudi v prihodnje. Za naslednji
dve leti tako - v okviru decembrske proračunske obravnave- ponovno pričakujemo
amandmajsko zagotovitev manjkajočih sredstev. Vendar ne vseh, pretežno le za plače.
Proračunskih sredstev za potrebne materialne stroške pa bo tudi naprej daleč premalo.
Na dlani torej je, da so poleg obstoječih proračunskih sredstev, za optimalno delovanje
in razvoj potrebni tudi dodatni, neproračunski viii.
Za uspešnejše reševanje ključnih sistemsko-organizacijskih problemov gozdarstva,
eden takšnih je tudi vprašanje ustreznejše organiziranosti upravljanja z državnimi
gozdovi, je nujen nov strateški razmislek v krogu vseh zainteresiranih v gozdarstvu
in izven njega, ki bi rezultira] v ustreznih spremembah naše gozdarske politike ter
med drugim dal nastavke za dolgoročno - trajnostno - vizijo razvoja Zavoda za
gozdove Slovenije, ki se sicer v okviru njega že pripravlja.
Mag. Franc FERLIN
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Posestne razmere in pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih
Property conditions and forest operations in private forests
Mirko MEDVED*
Izvleček:

Medved, M.: Posestne razmere in pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih . Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 9. V slovenščini, z
izvlcčkom in povzetkom v angleščini , cit. lit. 10. Prevod v angleščino: Andrej M. Kolarič, Lektura angleškega besedila: Jana OiWr.
Pri spevek obravnava razdrobljenost zasebne gozdne posesti v Sloveniji na podlagi načrtov iz leta 2001 (315 .000 posesti 1
806.000 ha). V zadnjih 30 letih se je število posesti povečalo za okoli 60.000 in to predvsem v razredu do 1 ha. V istem
obdobju je prišlo do velikega zmanjšanja kmečkega prebivalstva. Družinske kmetije imajo v lasti manj kot polovico zasebnih
gozdov. Povečanje števila lastnikov-nekmetov je tudi posledica dedovanja in denacionalizacije po letu 1991 . Povprečna zasebna
gozdna posest je velika dobrih 2,5 ha in je v lasti 1,6 (so)lastnikov. Družinske kmetije imajo gozdno posest s povprečno
površino 5 ha trikrat večjo kot nekmetje . Lastniki še vedno največ dela v gozdu opravijo sami, narašča pa najemanje storitev
pri pridobivanju lesa. Raba lesa je vezana najprej na potrebe za dom , ostanek pride na trg. Manjši gozdni posestniki večino
lesa porabijo doma. Družinske kmetije več kot polovico lesa porabijo za drva . Struktura porabe lesa nekmetov je podobna.
Lastnikov interes za gospodarjenje z gozdom je odvisen od potreb, od velikosti gozdne posesti in tudi od socialno ekonomskega
položaja gospodinjstva.
Ključne

besede: zasebni gozdovi, razdrobljenost posesti, lastniki gozda , družinska kmetija, pridobivanje lesa, raba lesa,

Slovenija
Abstract:
Medved, M.: Property conditions and forest operations in private forests. Gozdarski vestnik , Vol. 61/2003 , No . 9. In Slove11e,
with abstract and summary in English. lit. quot. 10. Translated into English by Andrej M. Kolarič , English language editing
by Jana Oštir.
This paper deals with the fragmentation of private forest property in Slovenia and is based on data from plans issued in the
year 2001 (315,000 es tales 1 806,000 ha). In the last 30 years the numbcr of cstates has increased by approx imately 60,000,
especially in the category of up to 1 ha. Tn the same period we have witnessed a pronounced fali in rural popu] ati on . Family
fanns are the owners of less than one half of all private forests . The rise in the number of non-farming owners has also been
generated by inheritance and denationalization processes after 1991. The average private forest estate covers just over 2.5 ha
and is owned by \.6 (co-)owners. The average area of private forest owned by a family farm is 5 ha, which is three limes
larger than that of non-farmers. The proprietors still perform the major part of all forest work on their own, yet the hiring of
services in tirnber harvesting operations is also on the increase. Wood is prirnarily used for domestic needs and only a
smaller part of it is put on the market. Owners of smaller estates consurne the majority of the wood at home. Family farms
spend more than one half of their wood as fuel. The structure of the wood consumed by non·fanners offers a similar picture .
The owner's interesi in forest manage!llent depends mostly on his necessities, on the size of the forest estate and also on the
socio-economic status of the household.
Key word-;: private forest, fragmentation of forest property, forest owners, family farm, forest harvesting operations. wood
use, Slovenia

1

UVOD
INTRODUCTION

Gozd in družba, ki z gozdom gospodari, sta
podvržena neprestanemu spreminjanju. V družbi
sočasno potekata dva, za gospoda1jenje z zasebnimi
gozdovi bistvena procesa. Prvi proces je povezan z
zmanjševanjem deleža kmečkega prebivalstva, kar
vpliva na spreminjanje socialno ekonomske
strukture zasebnih lastnikov gozdov. Drugi proces
je povezan z drobljenjem in zmanjševanjem gozdne
posesti. Pravna praksa pri nas dovoljuje delitev
GozdV 61 (2003) 9

gozdnih zemljišč v lasti nezaščitenih kmetij. Ker
so postopki za fizično razmejitev posesti na terenu
zelo dragi, se uveljavlja predvsem solastništvo več
fizičnih oseb na isti gozdni posesti . Oba procesa
imata vpliv na posestno strukturo zasebnih gozdov,
kot tudi na pridobivanje in rabo lesa ter celotne
gozdnogospodarske posledice v gozdovih.
V Sloveniji je skoraj 60 % površine pokrite z
gozdom. Tri četrtine gozdov je zasebnih. Od leta
*Dr. M. M. univ. dipl. inž . gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije. Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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1945 do leta 1991 je bila zasebna lastnina omejena z
velikostjo posesti (različno za kmete in nekmete) in
pri razpolaganju z njo (obvezna sečnja in prodaja
lesa). Po letu 1991 je bila izvedena denacionalizacija
lastnine odvzete po 2. svet. vojni. Lastniki gozdov so
dobili več odgovornosti in pravic (Zakon o gozdovih
1993) p1i gospoda.tjei~u z gozdom. Sprostil se je trg
z lesom, ki je bil do leta 1991 v pristojnosti
gozdarskih podjetij . Po novi Ustavi (67. člen) iz leta
1991 je pridobivanje in uživanja lastnine omejeno,
saj morajo gozdovi poleg gospodarske (za lastnike)
opravljati tudi socialne in ekološke funkcije (za
družbo). Gibanje po zasebnih gozdovih ni omejeno.
Na podlagi Zakona o gozdovih iz leta 1993 in
Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih iz leta 1998 izdeluje gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte Zavod za
gozdove Slovenije (ZGS) za vse gozdove, ne glede
na lastništvo. Razdrobljenost zasebne gozdne posesti
je zelo velika. Interese in potrebe zasebnih lastnikov
je potrebno usklajevati s stanjem gozda, velikostjo
posesti in javnim interesom . Človekove potrebe in
interesi p1i gospodmjenju z go2.dom so odvisni od
mnogih dejavnikov, predvsem pa omejene s površino
gozda. Rezultati raziskav kažejo, da interesi in
velikost posesti vplivajo na strukturo poseka.
Uresničevanje načel sodobnega gospodarjenja z
gozdovi, s katerimi poskušamo posnemati delovanja
narave, je na manjši posesti težje. Z zmanjševanjem
gozdnih posesti, parcel in kompleksov se zmanjšujejo
tudi možnosti za racionalno uveljavljanje načrtov. Za
izvedbo načrtovanih ukrepov so v končni fazi
odgovorni lastniki gozdov. Za razdrobljene gozdove
je reže načrtovati kot tudi izvajati kakovostne ukrepe
in s tem usmetjati razvoj gozdov. Lastnikov interes
za gospodmjenje z gozdom je povezan z njegovimi
potrebami in socialno ekonomskim položajem.
Po~estna sestava, predpisi, načrti in lastnikovi interesi
in potrebe po lesu privedejo do realizacije gospodaJjenja z gozdovi, ki se v največji meri izraža s
pridobivanjem lesa.
Povprečna gozdna posest v Sloveniji je manjša
od treh hektarov in dodatno prostorsko razdrobljena
na povprečno tri komplekse. Populacija kmečkega
prebivalstva se zmanjšuje, predvsem pa se ob
vstopanju EU zaostrujejo pogoji za obstoj majhnih
kmetij, ki so v Sloveniji najbolj pogoste . Vsi ti
procesi imajo v pii v na gospodarjenje z gozdovi,pridobivanje in rabo lesa, predvsem pa tudi
na drobljenje zasebne gozdne posesti.
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CILJ IN METODA

2

OBJECTIVE AND METHODS

Cilj prispevka je analizirati posestno strukturo v
zasebnih gozdovih Slovenije in njen vpliv na
p1idobivanje lesa in rabo lesa. Zasebna gozdna posest
je lahko v lasti le enega lastnika gozda ali pa v lasti
več solastnikov, ki ne živijo nujno v istem gospodinjstvu. Za analizo posesti na nivoju države so
problematične tudi meje med administrativnimi
enotami oz. gozda.t·skimi območji, saj je isti lastnik
lahko štet večkrat in posredno obravnavan v neustrezni
(manjši) velikostni kategoriji posesti. V obmejnih
območjih imajo lastniki posest tudi v dveh državah.
Za razumevanje vsebine je potrebno opredeliti
nekatere pojme, ki jih uporabljamo v ptispevku:
Zasebna gozdna posest: Je skupna površina gozda
v lasti ene ali več fizičnih oseb, kije v naravi in katastru
omejena s parcelno mejo ter v zemljiškem katast:ru
vpisana na enem ali več posestnih listih. Zasebno
gozdno posest lahko sestavlja več sosednjih ali
prostorsko ločenih parcel. Zasebna gozdna posest ni
nujno identična z gospodi1~jstvom, ki imajo gozd v
lasti, se pa pokriva v približno 90 % p1i kmečkih in
75% pri ostalih gospodinjstvih (MEDVED 2000).
Zasebni lastnik/solastnik gozda: Je vsaka
fizična oseba, ki ima gozd v samostojni ali skupni
lasti in ima lastnino vpisano na njegovo ime oz. kot
solastniški delež v zemljiški knjigi. Solastništvo
(idealni delež) je vpisano pri posameznih parcelah.
Zasebni lastnik lahko izkaže lastništvo tudi s
pogodbo o nakupu, listino o dedovanju ali drugim
uradnim dokumentom. Če je solastnikov več , z
gozdno posestjo običajno gospodari le eden izmed
nj ih - pooblaščenec.
Zasebna gozdna posest in zasebni lastnik gozda
sta termina , ki ju v praksi največkrat uporabljamo
kot sinonim, a je razlika v vsebini pomembna.
Termina imata enako vsebino Je v primeru. ko je
lastnik celotne gozdne posesti posameznik. Ostalih
možnih kombinacij pa je veliko. Različne možnosti
nastopajo že v okviru istega gospodinjstva, kjer ima
lahko več članov gospodinjstva v (so)lastništvu isto
gozdno posest. Različni člani imajo lahko v
(so )lastništvu tudi drugo (kupljeno, dedovano, ... )
gozdno posest, ki v preteklosti ni pripadala
gospodinjstvu (kmetiji). Še bolj raznolike in
zapletene so oblike (so)lastništva tam, kjer so
prenehali s kmetijsko dejavnostio oz. ni dedičev, ki
izpolnjujejo pogoje za dedovanje zaščitene kmetije
(13 . čl. zakona o dedovanju kmetijskih gospoGozdV 61 (2003) 9
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darstev) in se gozdovi delijo po fizičnih delih.
Enako, po fizičnih delih, se najpogosteje delijo tudi
gozdovi, ki ne spadajo v kategorijo zaščitenih
kmetij. Zaradi vsega naštetega in zaradi prehajanje
lastnine iz roda v rod se permanentno povečuje
različno število možnih kombinacij in solastniških
razmerij, ki so marsikje že absurdna (pare ela velika
le nekaj m 2, parcele v ozkih pasovih dolgih več sto
metrov, idealni delež l /24 na parceli npr. 0,3 ha, ... ).
Vse te kombinacije so enostavne za reševanje
(so)lastništva na papi1ju, dolgoročno pa izjemno
problematične pri gospodmjenju z gozdovi.
Družinska kmetija (Family farm): Je organizacijsko in poslovno zaokrožena celota (kmetijska
zemljišča, gozdovi, stavbe, oprema) v lasti ene ali
več fizičnih oseb, ki v okviru istega gospodinjstva
gospoda1ijo za skupni račun in izpolnjujejo evropsko
primerljive kriterije (EPK). Ti kriteriji so vezani
predvsem na površino zemljišč v uporabi in imajo
določeno število velikih živali (glav velike živineGVŽ) oz. čebeljih panjev. Pogoje za izpolnjevanje
EPK izpolnjuje tista kmetija, ki ima v uporabi 1 ha
kmetijskih zemljišč ali 0,1 ha kmetijskih zemljišč in
0,9 ha gozda ali vsaj l GVŽ ali več kot 50 panjev
čebel, ali druge pogoje, ki so opisani v metodologiji
popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2000.
Nekmečka posest (Non-EPK holding): Vsa
gospodinjstva, ki imajo v lasti samo gozd, oz. ne
izpolnjujejo kriterijev EPK.
Število nekmečkih posesti v Sloveniji izredno
hitro narašča (poglavje 3). Pred dvema desetletjema
je kmečka gozdna posest prevladovala, tako po
številu, kot po površini. Zaradi izjemno hitrih
strukturnih sprememb kmetijstvu in z njim

povezanega upadanja števila kmetij se zmanJSUJe
tudi število kmečkih lastnikov gozdov. Kljub temu,
da gospodinjstva ne izpolnjujejo kriterijev EPK, pa
se jih še vedno veliko ukva1ja s kmetijskimi opravili,
predvsem pa z delom v gozdu. Po prenehanju
aktivnega ukvaijaf\ia s kmetijsko dejavnostjo ljudje
pogosto oddajo obdelovalne površine v najem, v
gozdu pa še naprej delajo sami. Do tega pojava ne
prihaja samo pri nas, ampak je pogost tudi v drugih
deželah, kjer se je kmetijska dejavnost v kratkem
času prestrukturirala in je prišlo do velikega
zmanjšanja števila družinskih kmetij.
Za analizo posestne strukture, pridobi vanja in
rabe lesa smo uporabili podatke gozdarskih načrtov
(ZGS 2001 - 2010) ter lastnih anketnih (1990 in
1995) in statističnih raziskav (SURS 2000):
Posestno strukturo smo analizirali na osnovi
zadnjih podatkov iz Gozdnogospodarskih načrtov
(GGN) gozdnogospodarskih območij (GGO) za
obdobje 2001 - 2010 (ZGS 2003). V kombinaciji s
podatki popisa kmetijskih gospodarstev, ki je bil
izveden v Sloveniji leta 2000 za evropsko primerljive kmetije, smo analizirali tudi socialno
strukturo lastnikov gozdov (SURS 2002).
Pridobivanje lesa v povezavi z velikostno
strukturo posesti smo proučili z anketiranjem
lastnikov gozdov (leto 1995, n = 926). Rezultati so
obširno predstavljeni v disertaciji avtorja prispevka
(MEDVED 2000).
Rabo lesa v zasebnih gozdovih smo analizirali
s pomoeJO podatkov popisa kmetijskih
gospodarstev iz leta 2000 (SURS 2002) in jo
prime1jali z ugotovitvami anketne raziskave iz leta
1995 (MEDVED 2000).

Preglednica 1: Posestna in socialna sestava lastništva zasebnih gozdov v Sloveniji
Tab le 1: Property and social structure of the private forest ownership in Slovenia

Stevilo gozdnih posesti *
Število družinskih kmetij (EPK)
Razlika: Št. posesti - št. EPK
Skupna površina gozdov (ha)
Povprečna posest (ha)
Št. solastnikov in povp.
površina 1 solastnik.a (ha)

*Podatki GGN GGO
2001-2010
314.569

Popis kmetijskih gospo- Razlika GGN- SURS
darstevSURS 2002
»Nek.mečka posest«

76.653
806.240
2,56
498.825
1,62

393.370
5,13

237.916
412.870
1,73

* Izračun

temelji na osnovi podatkov v območnih načrtih, ki so v preglednici LS: Posestna sestava zasebnih gozdov v
GGO (GGN GGO 2001-2010). Ker podatki niso zbrani na povsem enoten način, so številke v drugem stolpcu preglednice
le ocena. Pri GGO, ki nimajo podatka ločeno za število posesti in število solastnikov (TO, PO, KO, MB, SE) smo
upoštevali razmerje 1 : 1,4 (preglednica 2)
GozdV 61 (2003) 9
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Grafikon l : Struktura števila posesti in pripadaj oč ih površin gozdov po velikostnjh kategorijah posesti
Figure 1: Structure of nwnber of esrates and appertaininR forest area with reg{m{ to the estate siz.e category

100%
80%

-1------i

60%+----40%+---20%+---0%+----

Površina gozdov (806.000 ha)

Štev. posesti (N=315.000)

Glede na predstavljene probleme pri ugotavljanju števila zasebnih gozdnih posesti in solastnikov
smo poskušali na podlagi razpoložljivih podatkov
iz gozdnogospodarskih načrtov območij in popisa
družinskih kmetij sestaviti sliko posestnih razmer
v zasebnih gozdovih v Sloveniji v začetku 21.
stoletja. Niti število gozdnih posesti, niti število
solastnikov gozdov ni absolutno, je le orientacija
za primerjavo stanja med različnimi gozdnogospodarskimi območji in pripomoček za izračunavanje trendov na področju drobljenja že tako
neugodne posestne strukture v zasebnih gozdovih.

3

REZULTATI

3

RESULTS

3.1 Podatki popisa kmetijskih gospodarstev 2000 in gozdnogospodarskih
načrtov gozdnogospodarskih
območij za obdobje 2001 - 2010
3.1 Data provided by the Agricultural
Census in 2000 and Forest
Management Plans drawn up by the
Forest Management Regions for the
period 2001- 2010
Po podatkih popisa kmetijskih gospodarstev leta
2000 je imelo 76.653 družinskih kmetij (88 ,8 %
popisanih) v lasti 393.370 ha gozdov (SURS 2002).

Grafikon 2: Struktura gozdne posesti po gozdnogospodarskih območjih in deležu lastniških enot po velikostnih kategorijah
posesti (število posesti)
Fi)?ure 2: Forest property structure byforesr management reJ? ion s and share offi>rest es tare si-;,e categories (number of properties)
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Grafikon 3. Struktura porabe

časa

pri gospodarjenju z gozdom

Figure 3: Structure of the time spellf for forest management

100%
90%

• Gojenje in

goo;;,

varstvo

70%
•N

•J

~

Cl

60%

O Pridobivanje
lesa

50%
40%

OOglcd in

30%

nadzor

20%

10 1Yo
O'Yo
Do 0,9

l do 4,9

5 do 14,9

15 do 29 ,9

30 in

več

Velikostne kategorije gozdne posesti (ha)

Družinske kmetije (definicija v popisu) so tiste, ki
ustrezajo evropsko primerljivim laite1ijem (EPK).
Imajo najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi,
ostale kmetije z manj kot 1 ha kmetijskih zemljišč
v uporabi pa morajo izpolnjevati še druge pogoje.
Povprečna velikost gozdne posesti v lasti družinskih
kmetij znaša 5,13 ha.
Skupna površina zasebnih gozdov v Sloveniji je
806.240 ha (Gozdnogospodarski načrti - GGN za
vsa gozdnogospodarska območja - GOO , 20012010), kar pomeni, da je 412 .870 ha zasebnih

gozdov v lasti nekmečkih gospodinjstev (51,2 %) .
Med ta » nekmečka« gospodinjstva spadajo tudi tista
kmečka, ki ne izpolnjujejo kriterijev EPK. Število
vseh gospodinjstev, ki imajo v Sloveniji v lasti gozd
ni znano. Po podatkih GGN GGO je v Sloveniji
314.569 (izračun na osnovi predpostavk pod
preglednica l) gozdnih posesti (povprečno 2,56 ha),
kar pa ne moremo povsem enačiti s številom
gospodinjstev, ki imajo v lasti gozd.
Število (so)lastnikov slovenskih zasebnih gozdov
se je po podatkih (GGN GGO) povzpelo na skoraj

Grafiko n 4: Ocena pomena gozda kot možnosti zaposlitve pri gozdnem delu
Figure 4 : The assessmellf of.forest's significance for empfoyment opportunities rela ted to works in forest s
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Preglednica 2: Pregled zasebne gozdne posesti po GGO v Sloveniji leta 2000
Table 2: Private forest property by .forest management region in Slovenia at the end of 2000
GGO
SLO
ITO
2BL
3KR
4LJ
SPO
6KO
7NM
8BR
9CE
lONA
11SG
12MB
13M S

14SE
Izračunani

A-Š tevilo
posesti
314.569
51.636
9.394
9.105
40.657
8.774
9 .608
20.000
19.460
22.342
4.700
5.599
37.695
26.485
49.114

B-Število
(so)lastnjkov
498.825
72.290
22.546
12.730
56.089
12.284
13.451
28.397
69 .200
37.041
7.200
9.279
52.773
36.785
68 .760

podatki na osnovi razmerja:

Razmerje
A/B
1,59
1,40
2,40
1,40
1,38
1,40
1,40
1,42
3,56
1,66
1,53
1,66
1,40
1,39
1,40

Površina
gozdov
806.240
84.555
36.042
58.485
118.290
43 .944
37.655
69 .200
57.185
59.247
36.286
42 .955
71.238
28 .650
62 .508

Povprečna

posest
2,56
1,64
3,84
6,42
2,91
5,01
3,92
3,46
2,94
2,65
7,72
7,67
1.89
1,08
1,27

*Indeks
koncentracije
0,63
0,64
0,64
0,73
0,64
0,55
0,67
0,59
0,58
0,59
0,69
0,65
0,63
0,54**
0,58* *

število posesti 1 število solastnikov = JI 1,4

*Osnovo za izračun indeksa koncentracije posesti (k) predstavljajo kumulativni odstotki nosilcev posesti (x) in kumulativni
odstotki agregata posesti (y) . Indeks koncentracije posesti smo izračunali po obrazcu (WlNKLER 1974):
k= l: x,.1 • Y,- x; · Y,. 1 (i = 1 do n) ; pri tem je n število velikostnih razredov gozdne posesti.

**

Podatki veljajo za posestno strukturo iz leta 1990. Podatki za leto 2000 so v preverjanju.

499.000. Verjetno je dejansko število solastnikov
nižje , saj evidence zaenkrat ne omogočajo pregleda
nad solastništvom v drugih administrativnjh in
gozdarskih območnih enotah. Tako znaša povprečna
površina gozda na (so)lastnika le 1,62 ha.
Upadanje števila kmečkih gospodi nj s tev,
predvsem pa denacionalizacija, ki v Sloveniji poteka
od leta 1991 , in skoraj neomejeno dedovanje imata
za posledico nadaljnje drobljenje zasebne gozdne
posesti. Leta 1971 je bilo v kategoriji do 1 ha 43,9
o/o posesti , dvajset let kasneje že 54.7 %, leta 2001
paje delež v tej kategoriji narasel že na 62,5%. V
velikostnem razredu od 1 do 5 ha se je samo v
zadnjem desetletju zmanjšalo število posesti za
okoli 13.000 in predstavlja leta 2001 še 27,6 %
zasebnih gozdnih posesti. Primerjave v ostalih
velikostnih razredih posesti niso možne zaradi
spremenjene strukture velikostnih kategorij gozdne
posesti v zadnjih načrtih glede na predhodne. Z
denacionalizacijo se je povečala zasebna gozdna
posest predvsem gorskih kmetij v SZ Sloveniji,
predvsem pa se je povečalo število velikih
nekmečkih gozdnih posestnikov.
V grafikonu 1 je prikazana struktura števila
posesti in pripadajočih površin gozdov. Posest večja
352

od 30 ha je v lasti 0,1 % posestnikov ter obsega
14,4 % površine. Po skupni površini gozdov je
enaka kategoriji posesti do 1 ha, le da je ta v lasti
62,5 o/o lastnikov. Opisane kategorije posesti (do 1
ha in nad 30 ha) imajo v lasti komaj dobro četrtino
slovenskih zasebnih gozdov, zato lahko trdimo, da
so v Sloveniji najpomembnej še veliko s tne kategorije med 1 in 30 ha. V kategoriji 1 do 5 ha je
dobro četrtino vseh posesti po številu in gozdnih
površinah. Slabih 6 o/o posesti v kategoriji 5 do 15
ha pokriva nekaj manj kot petino zasebnih gozdov.
Le 3,5 o/o posesti v kategoriji lO do 30 ha zavzema
četrtino površin gozdov.
Za pripravo podatkov GGN GOO 2001 - 2010
so imeli gozdarji na razpolago bazo podatkov
zemljiškega katastra, ki je v pristojnosti geodetske
uprave. Podatki zemljiškega katastra so namenjeni
vodenju in vzdrževanju evidenc parcel, atJibutnih
podatkov parcel in podatke o lastnikih parcel. Za
podrobno analizo na nivoju SJovenije ta baza na
ZGS še ni bila uporabljena, zato podatki, ki so
obdelani za vsako območje posebej, ne upoštevajo
lastništva gozdov istega lastnika oz. solastnikov v
drugem območju. Zato so analize, ločene po
območjih , za osnovni pregled nad stanjem v
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Preglednica 1: Intenzivnost in število sečenj ter poraba lastnega časa (člani gospodinjstva) pri pridobivanju lesa
Table 3 : lnrensity and number of tree cu/s and conszm1prion of one 's own time (househofds memhers) in rimber harvesting

Veli kostne
kategorij ev
gozdne
posesti
do 0.99 ha
J do 4,99 ha
5 do 14,99 ha
15 do 29,9 ha
30 ha in več

Povprečni

posek na
enoto pov.
(mJ/ha)
5,2
2,9
2,0
2,1
2,1

Število sečerij v JO letih
in povprečna količina
poseka v letu scčnje
(m\)
(n)
3.0
5,0

6,6
7,4
8,8

7
13
25
54
127

**Povprečna poraba lastnega
časa pri pridobivanju lesa

*Lastno
delo pri
sečnji

(%)

52
67
79
85
77

(ur/leto)
7
22
58
{09
248

(ur/ha)
15
9
7
5

(urim))

5

7
6
5
4

3

*

Podoben je delež lastnega dela pri spravi lu, pri prevozu so razlike večje.
V zadnjih dveh kolonah je za izračun o porabi upoštevana površina, količina
spravilu in prevozu lesa.

**

Sloveniji sicer zadovoljive, a še nepopolne. Število
lastnikov in posesti bi bilo ve1jetno nekoliko nižje,
povprečna posest pa nekoliko večja, če bi hkrati
analizirali vse podatke iz zemljiškega katastra na
državnem nivoju. Problem omenjene baze podatkov
pa je, da se zelo počasi posodabljajo, tako z novimi
lastniki, kot s stanjem zemljišč v naravi (zaraščanje
opuščenih kmetijskih površin z gozdom.}
Prime1java struktur števila posesti po gozdnogospodarskih območjih kaže na velike razlike med
njimi. Kot najbolj ekstrenma po razdrobljenosti so
območja 1-Tolmin in 14-Sežana na zahodu države
in na nasprotnem koncu 13-Murska Sobota ob
madžarski meji. Grafikon 2 prikazuje strukturo
števila posesti po območjih v Sloveniji.
Za prikaz stanja v zasebnih gozdovih v Sloveniji,
predvsem za posestne razmere, smo prime1jali
povprečno gozdno posest po gozdnogospodarskih
območjih v Sloveniji in izračunali indeks koncentracije za leto 2000 (preglednica 2). Indeks
koncentracije posesti predstavlja relativno neenakost
distribucije posesti v intervalu od O do l.
Višji indeks kaže na večjo koncentracijo posesti
v posameznih velikostnih razredih gozdne posesti,
oziroma na večanje neenakosti porazdelitve. Nižji
indeks predstavlja enakomernejšo porazdelitev
gozdne posesti v posameznih velikostnih razredih
gozdne posesti. Neposredna odvisnost med
povprečno velikostjo posesti in višino indeksa
koncentracije posesti ni tesna.

3.2 Pridobivanje lesa
3.2 Timber harvesting
Pri pridobivanju lesa v zasebnih gozdovih v
Sloveniji se pri sečnji uporablja predvsem motorna
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scčnje

in delež lastnega dela pri

sečnji

žaga. Strojna secnp je bila uporabljena le v
posameznih primerih . Pri spravilu je prevladujoča
tehnologija spravila po tleh s kmetijskimi trakt01ji .
Zaradi relativno nizkih koncentracij poseka se tudi
na žičniških terenih gradijo vlake in traktorsko
spravilo kombinira z ročnim zbiranjem lesa do
vlake.
Na pridobivanje lesa ima velikost posesti zelo
velik vpliv. V preglednici 3 so prikazani nekateti
rezultati raziskave iz leta 1995 (MEDVED 2000).
Pogostnost sečenj (število v lO letih) narašča z
velikostjo posesti. Posredno z velikostjo narašča
tudi količina posekanega )esa v letu sečnje .
Intenzivnost sečenj (m·'/ha) je višja pri manjših
posestnikih. Relativno največ dela opravijo lastniki
sami v kategorijah 5 do 30 ha. Poraba časa za
pridobivanje narašča s količino poseka. Na manjši
posesti so pri delu manj učinkoviti in porabijo več
časa na enoto proizvoda.
Ana1iza porabe časa za delo v gozdu predstavlja
samo del porabe časa pri gospodarjenju z gozdom.
Analizirali smo tudi čas potreben za nadzor in
oglede ter za gojenje in varstvo gozdov. Razlike v
porabi časa, tako absolutne kot tudi relativne, so za
različna opravila po velikostnih kategorUah zelo
velike. V najmanjši kategoriji gospodinjstva
porabijo v povprečju 20 ur letno za gospod<ujenje
z gozdom, v največji pa skoraj 400 ur. Skupna
poraba časa, preračunana na hektar površine, je pri
največji kategoriji petkrat nižja kot v kategOJiji do
1 ha. Zelo se razlikuje tudi struktura. V največji
kategoriji porabijo 63 % časa za pridobivanje lesa,
20 % za gojenje in 17 % za oglede in nadzor. V
najmanjši kategoriji porabijo za pridobivanje 37 %,
gojenje in varstvo 9 % in največ 54% za oglede in
nadzor (grafikon 3).
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Grafikon 5: Pomen rednih (letnih) in občasnih donosov lesa za domačo porabo
Figure 5: Sign(ficance of regu/ar (ann ua!) and occasional yield of wood for the domestic use
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Grafikon 6: Pomen rednih (letnih) in občasnih donosov lesa za prodajo
Figure 6: Significance of regu/ar (annual) and occasional yield of wood for rhe sale
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Grafikon 7: Struktura domače porabe in prodaje lesa po drevesnih vrstah
Figure 7: Structure of domestic utifiz.ation and sale ofH•ood according to tree !_\pe
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Grafikon 8: Struktura domače porabe in prodaje lesa (iglavci in listavci skupaj) po glavnih sortimentih
Figure 8: StrucJUre ofdomestic utili:ation and sale oj"11 ·ood (both conifers and broad-leaved trees) according ro principal
assoru11ents
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Kako pomembni so različni cilji lastnikov
gozdov pri gospodarjenju z gozdom smo pri
anketiranju ugotavljali s petstopenjsko lestvico
Likertovega tipa. Vprašani so svoje mnenje izrazili
z oceno 1 do 5 ( J- nepomembno , . ... 5- zelo

pomembno). Najprej smo analizirali odgovore za
posamezna vprašanja. Za ugotavljanje razlik med
velikostnimi kategorijami smo uporabili različne
metode analize variance, neparametrični Kruskal Wallis test in test porazdelitve frekvenc x2 . Lastniki

Grafikon 9: Primerjava strukture porabe lesa za kmetije (kme) in nekmete (nekrne) iz raziskave leta 1995 z rezultati
popisa družinskih kmetij ( EPK) iz leta 2000
Figure 9: Comparison ofstrucntre ofl·rood consumprion onfanns and non-farming holdings based on the dota from the
srudy conducred in 1995 and resulrs from census offann esrares in 2000
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gozdov sami opravijo precej dela v gozdu . Zanimalo
nas je, kako ocenjujejo pomen svojega gozda, ki
daje možnost zaposlitve pri gozdnem delu. Razlike
v odgovorih po velikostnih kategorijah potrjujejo
vsi testi, tudi med kategorijama pod 1 ha in 1 do
pod 5 ha, kjer so razlike sorazmerno majhne, a
vendar statistično značilne. Kar 99 o/o oz. 95 o/o
anketiranih v prvih dveh velikostnih kategorijah
ocenjuje, da je gozd nepomemben (1) ali malo
pomemben (2) zaradi možnosti dodatne zaposlitve.
V ostalih kategorijah ta delež upade na 84 % (5 do
15 ha) , 70 o/o (15 do 30 ha) in 46 o/o v največji
kategoriji nad 30 ha. Le 10% največjih posestnikov
ocenjuje, da je gozd zelo pomemben zaradi
možnosti dodatne zaposlitve. Če upoštevamo
njihovo nizko letno zaposlitev (povprečno 248 ur
pri pridobivanju lesa- preglednica 3), je odgovor
lastnikov razumljiv, saj to predstavlja komaj mesec
in pol letne zaposlitve.
Veliko večji pomen kot delu v gozdu lastniki
p1ipisujejo lesu kot surovini za domače potrebe in
tndi za prodajo.

3.3 Raba lesa
3.3 Use of wood
Pomen rabe lesa smo analizirali z metodološko
enakimi tipi vprašanj petstopenjske lestvice
Likertovega tipa kot v predhodnem poglavju. Če
lastniki pridobivajo les v gozdu vsako leto,
imenujemo to redni donosi lesa. V primeru, da
sekaj o les le vsakih nekaj let pa uporabljamo termin
občasni donosi lesa. Pomen rednih in občasnih
donosov lesa smo analizirali ločeno za domačo
porabo ter za prodajo .
Velikost posesti ima zelo velik vpliv na razlike
med odgovori o pomenu rabe lesa. Pomen lesa za
domačo porabo se značilno razlikuje v obeh
najmanjših kategorijah. Kar polovica vprašanih v
kategoriji do 1 ha je odgovorila, da so redni donosi
za domačo porabo nepomembni, le tretjina pa jjb
meni, da so pomembni do zelo pomembni. Že v
naslednji kategmiji, 1 do 4,9 ha, je bilo le še četrtino
odgovorov, da to ni pomembno in kar 56 %jih meni ,
da so redni donosi lesa za domačo porabo
pomembni do zelo pomembni . Pomen lesa v
kategorijah nad 5 ha ni več tako očiten, neznačilne
so razlike med tretjo in četrto velikostno kategorijo
gozdne posesti, saj lastniki med 5 in 30 ha
pripisujejo temu gospodarskemu cilju enak pomen .
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Največji

lastniki gozdov redni domači porabi lesa
pripisujejo med vsemi največji pomen.
Rednim, vsakoletnim donosom lesa za domačo
porabo lastniki pripisujejo večji pomen kot
občasnim (grafikon 5) celo v kategorijah do 5 ha,
čeprav opravljajo sečnjo le občasno. Tudi občasni
donosi, so za manjše lastnike manj pomembni kot
za večje. Pomen občasnih donosov lesa se med
kategorijami nad 5 ha ne razlikuje značilno.
Podrobna analiza je pokazala, da je 45 % anketiranih na vprašanje o občasnih in rednih donosih
odgovorila enako.
Pomen rednih in občasnih donosov lesa narašča
z velikostjo posesti in jim v kategmijah nad 5 ha
pripisujejo podoben pomen . Med redne letne
donose za domačo porabo lahko uvrščamo
predvsem drva , ki so potrebna vsako leto za
ogrevm'\ie. Med občasne donose za domačo porabo
štejemo predvsem les za druge potrebe (obnova
gospodarskih poslopij, gradnja hiš, postavljanje
ograj, vinogradov, ... ).
Lastniki gozdov ne uporabijo vsega lesa doma,
pač pa ga tudi prodajajo. Nekaterim predstavlja
zaslužek od prodanega lesa redne in nujno potrebne
prilive v letnem proračunu gospodinjstva, nekaterim
pa le dodaten zaslužek. Temu primerno se
razlikujejo tudi odgovori o pomenu rednih in
občasnih donosov lesa za prodajo. Veliko manjših
lastnikov gozdov zaradi lastnih potreb lesa niti ne
prodaja.
Za lastnike gozdov do 5 ha so redni donosi lesa
za prodajo večinoma nepomembni oz. malo
pomembni in le za 2% lastnikov pomembni. Kljub
sorazmerno veliki podobnosti odgovorov v obeh
najmanjših kategorijah, kjer z analizo variance
nismo odkrili razlik (Scheffe, LSD), pa prime1java
strukture odgovorov (x~ rest) odkriva statistično
značilne razlike. Enak rezultat daje tudi Kruskal Wallis test, ki dela analizo va.riance z rangiranimi
vrednostmi. V naslednjih treh velikostnih kategorijah pa nastopajo velike razlike. V kategoriji 5 14,9 ha je še vedno 72 o/o anketiranih odgovorilo,
da je ta gospodarski cilj zanje malo pomemben oz.
nepomemben. V naslednji (15-29,9 ha) je takih
odgovorov še 49 %, v največji pa 15 %. Za dve
tretjini anketiranih v največji kategoriji pa je ta
gospodarski cilj precej oz. zelo pomemben.
Precej večji pomen občasnim donosom lesa za
prodajo, v primetjavi z rednimi, pripisujejo lastniki
v kategoriji 5- 14,9 ha. Nekoliko večji pomen imajo
GozdV 61 (2003) 9
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donosi tudi za lastnike v kategoriji L do
4,9 ha, v obeh največjih kategorijah pa so ri donosi
manj pomembni od rednih. Za lastnike v najmanjši
kategoriji pa niti redni niti občasni donosi ne
predstavljajo pomembnega gospodarskega cilja.
Zaključimo lahko. da imajo občasni donosi
značilno različen in naraščajoč pomen do kategorije
posesti 5 ha, v vseh treh kategorUah nad S ha pa
imajo do tega gospodarskega cilja lastniki precej
podoben odnos. Če je pri domači porabi lesa razlika
med rednimi in občasnimi donosi sorazmerno
majhna, pa pomen prodaje lesa kaže, da so redni
dohodki od lesa bistveno pomembnejši kot le
občasni .

Zakaj je domača poraba lesa za gospodinjstva
pomembna veliko povedo tudi podatki o sortimentni strukturi posekanega lesa na družinskih
kmetijah.

3.4 Sortimentna struktura rabe lesa na
družinskih kmetijah
3.4 Assortment structure of wood use on
family farms
Podatki temeljijo na poseku, ki so ga opravili na
družinskih kmetijah v času od l. 6. 1999 do 3l. 5 .
2000 (Popis kmetijskih gospodarstev Slovenije
2000, SURS 2002). Od okoli 1,3 milj. m-1 posekanega lesa je bilo listavcev 6S %, od tega Je 15 %
za prodajo. Od skoraj enkrat nižjem poseku iglavcev
(35 %) pa jih večino prodajo (23 %).
Sortimentna struktura kaže, da dobro polovico
lesa na družinskih kmetijah porabijo za energijo,
desetino vsega lesa pa porabijo za nadaljnjo
predelavo ali uporabo doma. Prodajo največ
hlodovine (28 %) in drv (6 % ). Preostali les za trg
predstavlja les za celulozo (3 %) in drogovi ter drug
tehnični les (2 %).
Strukturo domače porabe lesa iz popisa kmetijskih gospodarstev leta 2000 smo primerjali z
rezultati anketiranja lastnikov gozdov iz leta 1995.
Slednje podatke smo obdelali ponovno in sicer
skupaj vse tipe kmečkih gospodinjstev ločeno od
nekmetov (črtkane črte v grafikonu 9). Pri tem smo
analizirali strukturo porabe lesa za domače potrebe
-ločeno za drva, za druge potrebe in les za prodajo.
Razlike v strukturi porabe lesa kmetij (polne
črte) so v obeh raziskavah minimalne. Čeprav so
trendi v strukturi porabe lesa nekmečkih gospodinjstev podobni, odstopanja nakazujejo, da ima
GozdV 61 (2003) 9

socialnoekonomski status gospodinjstva tudi
pomemben vpliv na strukturo rabe in prodaje lesa.
Najpomembnejša pa je v vseh primerih velikost
posesti.
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DISCUSSION

Pose.stna struktura zasebnih gozdov se zaradi
uveljavljene prakse dedovanja v Sloveniji poslabšuje. Po letu L991 je k temu dodatno prispevala tudi
denacionalizacija. Število lastnikov zasebne gozdne
posesti narašča, povečuje pa se tudi število vseh
lastnikov zaradi delitev posesti. V zadnjih tridesetih
letih je najbolj naraslo število najmanjše posesti do
1 ha, ki v skupni strukturi presega šest desetin .
Kljub temu, da je ta posest po površini sorazmerno
skromna (14 % vseh zasebnih gozdov), pa je za
lastnike pomemben vir samooskrbe z lesom. Zaradi
denacionalizacije se je izbolj šala posestna struktura
večje gozdne posesti predvsem v kategoriji
nekmetov.
Z naraščanjem števila lastnikov se slabšajo
pogoji za aktivno in načrtno gospodarjenje v
razdrobljeni posestni strukturi. Lastnikove potrebe
so tiste, ki narekujejo, predvsem v kategorijah do S
ha, izjemno velike potrebe po lesu listavcev za
domačo porabo. Več kot polovico lesa na družinskih
kmetijah se porabi za energetske namene. Prodaja
lesa, predvsem redna, je za lastnike do 5 ha skoraj
nepomembna. Z naraščanjem velikosti posesti raste
delež iglavcev v strukturi poseka in se povečuje
delež lesa za prodajo.
Lastniki še vedno precej dela v gozdu opravijo
sami. Tudi čas v katerem se pojavljajo najtežje
nezgode v zasebnih gozdovih (tretj ino popoldne in
tretjino ob koncih tednov) kaže, daje največ sečnje
realizirano v času, ko delajo lastniki s svojimi
pomočniki sami in istočasno kaže na .sliko socialne
strukture lastnikov - večinski delež nekmetov.
Zaradi majhnega obsega dela na manjši posesti , so
ti pri delu tudi manj racionalni in porabijo za
pridobivanje lesa enkrat več časa kot največji
posestniki. Da bi na manjši posesti povečali
racionalnost pri delu in optimirali predvsem prevoz
lesa, se za sečnjo odločajo občasno -le vsakih nekaj
let. Zaradi nezmožnosti za opravljanje dela
(staranje, zmanjševanje kmečkega prebivalstva) se
v zasebnih gozdovih povečujejo potrebe po
najemanju storitev. Ker so storitve v drobni posestni
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strukturi (posek Je nekaj m' letno) za podjetnike
manj zanim.jve, je njihov delež večji pri lastnikih,
ki imajo večjo posest. Zato je veliko storitev v
zasebnih gozdovih opravljeno kot medsosedska
pomoč.

Lastniki gozdov uporabljajo opremo za delo zelo
dolgo, dokler se ne iztroši in vsaj delno amortizira.
Vlaganje v nakup tehnološko moderno opreme je
med lastniki gozdov pogosto ekonomsko tvegano,
a zaradi potreb po neodvisnosti od drugih in
predvsem sezonskega dela v gozdu, kljub temu
nujno.
Posestna sestava, opredeljena z velikostjo in
socialno ekonomsko kategorijo, ima tudi gozdnogospodarske posledice (MEDVED 2000, VONČI
NA 1997). Podrobna analiza podatkov za dve
gozdnogospodarski enoti je pokazala, da lesna
zaloga v gozdovih narašča z velikostjo posesti, kar
je posledica stalnih potreb lastnikov po lesu za
kurjavo. Realizacija možnega poseka je višja v
manjših veli kostnih kategorij ah posesti. Naj več
etata realizirajo na mešanih kmetijah ( 100 o/o),
najmanj pa v gozdovih nekmečkih gospodinjstev
(83 %), ki so najmanj ekonomsko odvisni od
do~odka iz gozda. Kmečka gospodinjstva z 92 %
realizacije etata dokazujejo, da je kmetu gozd
pomembna surovinska in denarna rezerva. Do
podobnih ugotovitev smo prišli tudi s prime1javo
podatkov za nekatere gozdnogospodarske enote s
prevladujočimi zasebnimi gozdovi. V enotah z
večjo gozdno posestjo so lesne zaloge praviloma
višje. Seveda velikost posesti ni edini dejavnik, ki
vpliva na stanje gozdov, dejstvo pa je, da že
desetletja na manjši posesti bolj intenzivno
gospodati zaradi zagotavljanja potreb po energiji.
Razdrobljenost gozdne posesti ima velik vpliv na
gospodarjenje z gozdovi. Socialno ekonomski
položaj in potrebe po lesu dodatno narekujejo
strukturo rabe lesa.
Delo v gozdu ostaja v domeni lastnikov. Narašča
število podjetnikov, ki nudijo gozdarske storitve.
Tako lastniki, kot podjetniki, se morajo za boljše
rezultate v prihodnosti bolje organizirati, povezovati
in združevati v stanovskih in lokalnih združenj ih.
Vendar to še ne bo rešilo problemov nadaljnjega
diObljenja zasebne gozdne posesti. Te probleme bo
potrebno reševati tako na lokalnem kot na državnem
nivoju z ustreznimi politikami na področju
dedovanja (gozdnih zemljišč), davkov, okolja,
kmetijstva in gozdarstva.
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SUMMARY

Due to the established practise of inheritance in
Slovenia the property structure of private forests is
deteriorating. Since 1991 the denationalisation
process has been contributing to this aggravation.
The number of private forest owners is increasing
and so is the total number of all owners, due to
land division. In the last 30 years the biggest rise
has occurred in the number of smaller estates with
an area of up to 1 ha, which exceed sixty percent of
the total structure. Despi te the fact that the total
size of these estates covers a relatively modest area
(14 % of all private forests), they still represent an
important source of self-supply with wood . Due to
denationalization, the property structure of larger
forest estates has improved, particularly in the
category of non-farmers.
With the increase in the number of owners the
conditions for active and well-planned management
in the fragmented property structure environment
are deteriorating. It is the owner's needs which
dictate, especially in the categories of up to S ha,
an exceptionally large need for wood of broadleaved trees for the domestic use. On family farms,
more than one half of the wood is consumed for
energy purposes. The sale of wood, particularly
regular saJe, is considered unimportant by those
owning up to 5 ha of forests . Proportionally to the
estate' s size increases the share of conifers in the
structure of tree cut and the share of wood for saJe.
In general owners still carry out a fair amount
of the forest work on their own. The time of
occurrence of the most severe accidents in private
forests (one third in the afternoon and one third
during the weekends) indicates that the major part
of tree fel1ing is performed in those time periods
when the owners and their assistants work on their
own and simultaneously reveals the real picture of
the owners' social status - the predominance of
non-farmers. Because of the mjnor amount of work
on small er estates the owners tend to be less rational
in performing the tasks and spend twice as much
time on timber harvesting than do the owners of
the largest holdings. ln order to rationalize and
optimize the work on smaller estates, particularly
the transport of wood, the owners only occasionally
decide on tree felling- every few years. Due to the
fall in the capability to perform work (aging, fall in
rural population), in private forests, the need of
GozdV 61 {2003) 9
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private forest owners for engaging service sector is
increasing. Since the service providers are not
interested in work on small-sized forest estates (with
a tree cut of only few m-' per annum), the share of
hired services is much greater among the proprietors of larger holdings. Because of this sitnation,
a large portion of the services in private forests is
still carried out as neighbourly assistance.
Forest owners use their work equipment for a
very long time, until it is worn out or is at least
partly amortized. Investing into the purchase of
technologically advanced, modern equipment is
economically risky, yet due to the need for
independence and especially because of the
seasonal concentration of work in forests this
frequently proves to be a necessity.
The property structure, determined by the size
and the socio-economic category, also influences
the forest economy in generaL A detailed analysis
of data for two forest management units has
demonstrated that the growing stock in forests
increases proportionally to the estate's size, which
is a consequence of the owners' permanent need
for wood for fuel. The realization of the allowed
tree cut is higher in the smaller size categories. The
largest amount of allowed annual cut is accomplished on part-time far ms (tOO % ), whi le the
smallest is realized in forests owned by non-fanning
households (83 % ), which are economically the
least dependent on forest related revenues. Farming
holdings with their 92 % of annual cut realization
prove that the forest stili represents an important
source of raw material for the farmer as well as a
financial reserve. We reached similar findings by
comparing the data from some other forest
management units where pri vate forests prevail. In
units with larger forest estates the growing stock is
generally higher. Of course the estate's size is not
the only factor, which influences the forests'
condition, yet it is well known that for decades
already, forest management has been more intensive
on smaller estates, which is due to energy needs.
The fragment ati on of forest property exerts a major
irnpact on forest management. The socio-economic
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status and needs for wood additionally determine
the structure of wood use.
The work in forests remains in the domain of
the owners. Yet the number of private providers of
forestry services is on the rise. In order to attain
better results in the future, both owners and
entrepreneurs need to become better organized,
connected and joined together in professional
associations and in associations of forest owners.
However, this alone will not salve the problem of
fmther fragmentation of private forest estates. This
issue should be resolved on the local and also on
the state level by means of approptiate policies in
the field of inheritance (of forestland), taxation,
environment, agriculture and forestry.
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Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije
v letu 2002
Work accidents in Slovenian fores try companies- concession holders
in the year 2002
Anton POJE*
Izvleček:

Poje, A.: Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije v letu 2002. Gozdarski vestnik. 61/2003. št. 9. V
slovenščini . z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cii. lit. 3. Prevod izvlečka v angleščino: Anton Poje. Prevod povzetka v
angleščino in lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V 14 večjih gozdarskih izvajal~kih podjetjih, ki so koncesionarji v državnih gozdovih Slovenije, smo tudi v letu 2002 analizirali
poglavitne kazaJnike varstva pri delu po posameznih dejavnikih in jih primetjali s preteklimi obdobji. Analiza je pokazala.
da se je število ( 172). pogostnost ( 12.2 nezgodi/zaposlenega) in resnost (26.6 izgubljenih dni/JJezgodo) nezgod, kakor tudi
število nezgod na proizvodnjo lesa (2,2 nezgodi/10.000 m·') povečalo.
Ključne

besede: varstvo pri delu. delovna nezgoda , pogostnost, resnost. delovne razmere

Abstract:
Poje, A.: Work accidents in Slovenian forestry companies- concession holders in the year 2002. Gozdarski vestnik, Vol. 61/
2003, No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English, li1. quot. 3. Abstract translated into English by Anton Poje.
Summary transJated into English by Jana Oštir. English language editing by Jana Oštir.
We have analysed some of the major indicators of work safety in all 14 concession holders in Slovenian national forests and
compared them to data from previous years. Analyses showed that the number of accident s (172), the ir frequency (1 2.2
accidents/all employees), severity (26.6 days lest/accident) and number of accidents per volume of production (2 .2 accidents/
10,000 m') increased in 2002.
Key words: safety at work, work accident, frequency. severity, work conditions

1

UVOD
INTRODUCTJON

Nezgoda je na prvi pogled zelo nepredvidljiv pojav,
kar se kaže v nemoči njenega napovedovanja. Vzrok
nepredvidljivosti je v nepregledni množici vplivov,
kakor tudi v različnih smereh njihovega delovanja
. in povezovanja. Odkrivanje stanja, tako delovnih
razmer kakor tudi lastnosti dela in delavcev pri
katerih so se nezgode zgodile, nam pomaga, da se
pri preprečevanju nezgod osredotočimo na tiste
dejavnike, pri katerih je nezgod največ ali pa so
najpogostejše.

2

METODE DELA

2

RESEARCH METHODS

Tako kot že nekaj let, so nam službe za varnost
pri delu tudi za leto 2002 posredovale podatke o
nezgodah, ki so se pripetile v 14 gozdarskih
izvajalskih podjetjih. Vsa ta podjetja imajo dvajsetletno koncesijo za opravljanje gozdarskih del
360

v državnih gozdovih. Podatki so bili posredovani
na obrazcu 5. ki jih zbira tudi Republiški
inšpektorat za delo ter v datotekah , ki so bile
poslane po elektronski pošti. V letih 2001 in 2002
smo na katedri za gozdno tehniko in ekonomiko
Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
uspeli s pomočjo programskega jezika Visual
Basic izdelati elektronski šifrant, enak prirejenemu mednarodnemu šifrantu, ki smo ga
uporabljali v preteklih raziskavah nezgod. Na ta
način smo preprečili napake zaradi ponovnega
vnosa podatkov in omogočili njihovo hitrejšo
obdelavo. Poleg omenjenih virov so nam službe
za varnost pri delu posredovale tudi podatke o
številu zaposlenih v neposredni gozdarski
proizvodnji in o količinah lesa, ki so ga ti delavci
pridobili.

*asist. A. P., univ.dipl.inž.gozd .. BE Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83. 1000 Ljubljana
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Iz zbranih podatkov smo izračunali osnovne
kazalnike stanja varstva pri delu, kot so število,
resnost in pogostnost nezgod po različnih dejavnikih in jih primerjali s povprečnimi vrednostmi
preteklih treh let ter preteklega desetletja. V analizo
smo vključili samo tiste nezgode, ki so se zgodile
v letu 2002. Vsi podatki so bili obdelani s
programskim paketom MS Office- Excel.

3

REZULTATI ANALIZE

3

RESULTS OF ANALYSIS

podjetij, ugotovimo, da 8% gozdne proizvodnje iz
državnih gozdov opravijo podjetja s pomočjo
podizvajalcev, 92% pa z lastnimi delavci.

3.1.2 Število\ pogostnost in resnost nezgod
3.1.2 Number, frequency and severity of accidents
V letu 2002 so se v primerjavi z ·le:torn 2001
poslabšali vsi kazalniki varnosti pri delu (preglednica 1, preglednica 2, grafikon 1) . Tako se je
skupno število nezgod po veJikem zmanjšanju v letu
2001 zopet nekoliko povečalo in sicer na 172
nezgod. Razlike v številu nezgod med podjetji so
razumljive zaradi različnega števila zaposlenih in
obsega dela. Število nezgod se je povečalo
predvsem v večjih podjetjih.
Posledično z naraščanjem števila nezgod je
narasla tudi pogostnost nezgod, kar ni vedno
samoumevno. Število vseh zaposlenih, ki vpliva na
izračun pogostnosti nezgod, je bilo namreč v letu
2002 enako kot v letu 2001. Skupna pogostnost
nezgod je tako dosegla raven iz leta 1999 (grafikon l)
in je bila 12,2% nezgod na število vseh zaposlenih.
Razlike med podjetji so dokaj visoke, od 3,8% pa
do 20,0%. Na pogostnost vpliva število zaposlenih
v neposredni proizvodnji, saj predvidevamo, da

3.1 Splošno
3.1 General
3.1.1 Lastništvo gozdov in nezgode
3.1.1 Ownership of forests and accidents
Pri posploševanju rezultatov na državne gozdove
Slovenije je potrebno upoštevati to, da se je glede
na pridobljene podatke, 8 oz. 4,6% nezgod zgodilo
pri delu v privatnih gozdovih, 147 oz. 85,5% v
državnih gozdovih, ostalo pa na skladiščih,
mehaničnih delavnicah, žagah ali pa ta podatek ni
znan. Če prime1jamo podatke o posekanih količinah
lesa Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, in

PreglcJnka 1: Število, pogostnost in resnost nezgod v letih 1999 do 2002
Table 1: Numhe1; Jrequency and severity of accidellts from 1999 to 2002
GG območje/koncesionar
(Forestry regionlconsession holder)
Leto (Yeor)
SLOVENIJA
TOLMIN/Soško gozdno
gospodarstvo Tolmin d.d.
BLED/GG Bled d.d.
KRANJ/Ego1es d.d.
LJUBLJANA/Gozd Ljubljana d.d .
POSTOJNA/ GG Postojna d.d.
KOČEVJE/Gozdarstvo Grča d.d.
NOVO MESTO/GG Novo Mesto d.d.
BREŽICE/GG Brežice d.o.o.
CELJFJGozdno gospodarstvo Celje d.d.
NAZARJE/GG Nazarje d.d.
SL. GRADEC/GG Slovenj Gradec d.d.
MARIBOR/GG Maribor d.d.
SNEŽNIK/Snežnik d.d.
MURSKA SOBOTA/Gozdno in lesno
gospodarstvo Murska Sobota d.d.
GozdV 61 (2003) 9

POGOSTNOST NEZGOD
RESNOST NEZGOD
(Re/at ive frequency)
(Severity)
dni/nezgodo
v % vseh zaposlenih
(n)
(in %of all employees)
(days!accident)
1999 2000 2001 2002 1999 2000 ·2001 2002 1999 2000 2001 2002
213 225 154 172 ]2,3 13,6 10,9 12,2 27,8 21,8 26.0 26,4
ŠTEVILO NEZGOD
(Number)
št.

13
17
2
5
25

29
33
14
4

9

33

15
18
4
3
23

38

34
6
7
7
25

22
5

29

2

5

11

7
18

5
8
15
16
23
10
5
8
20
15
4

7
18
2
3
22
20
30
5
3
9
22
19
9
3

11,0 18,9
10,6 11,0
2,7 8,5
7,2 4,4
13,2 9,3
16,4 23 ,0
14,0 )4,5
20.3 9.0
5,2 9J
11,4 9.2
13,6 12,4
16,7 23,5
12,2 23.0
3,1

8,3

9,5
11,4
15,2
12,3
12,4

9,3

12,2
5,9
4,6
16,8
10.1 13,2
10,0 12,7
8,5
15.6
3,8
6,6
10,5 13.0
10,9 16,8
12,1 15.2
8,7 20,0
5,0

23,9
22,2
27,0
76.2
23,0
31,9
21,0
44,1
65,5
42 ,9
22,3
18.8

26,1
28,0
28,0
12,3
14,4
18.4
23,2
32,0
20.6
19.4
18,4
27.7
18.0

10,5

21,8

17.6
19,8
17,2
46,0
14,8
44,5
23,7
16,4
19,6
27.6
17,4
39,1
8,8

31.9
15,8
19,0
13.3
19.5
38,5
22,2
25.0
56,3
26,7
32.4
31,4
24,6

6.3
361
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Pregledn ica 2; Nezgode in proizvodnja v slovenskih državnih gozdovih
Ta/Jic 2: Accidents and wood production in Slovenia 's srate-o\l'necl forests

1990

LETO /Year
ŠTEVILO NEZGOD 1 Number of accident s
SEČNJA V 1000 m 1 1 Cutting in 1000 m 3
ŠT. VSEH ZAPOSLENIH 1 Number of all employees
RESNOST NEZGOD ( dn ilnezgodo)
Severity of acddents 1 (day/accident)
POGOSTNOST NEZGOD (v % vseh zaposlenih)
Frequency of accidents 1 (in % of all employees)
ŠT. NEZGOD NA LO.OOO m3 PROIZVODNJE
Number of accidents per 10.000 m 3 of production
ŠTEVILO ZAPOSLENIH V PROIZVODNJI
Number of \·vorkers in production
PROIZVODNOST V m 1/DELAVCA V PROIZVODNJl
Productivity in m 3 per worker in production
ŠT NEZGOD NA 100 DELAVCEV V PROIZVODNJI
Number of accidems per 100 workers in production

imajo ti največ nezgod. Če upoštevamo v izračunu
pogostnosti nezgod samo zaposlene v neposredni
proizvodnji, je ta pogostnost 17,7% (preglednica
2).
Kazalnik, ki je v preteklih letih kazal zelo
ugoden trend zmanjševanja, ro je število nezgod na
obseg proizvodnje, je v letu 2002 v prime1javi z
letom 2001 narasel za 10% na 2,2 nezgodi/10.000
m' (preglednica 2). Kljub temu pa ni presegel
vrednosti iz leta 2000, ko je bilo število nezgod
izjemno visoko. Število nezgod na obseg
proizvodnje je med posameznimi podjetji nihalo od
O, 74 do 4,23 nezgode/] 0.000 m '.

1999
213

2000
225

2001

2002

809
1658

154
763
1409

738
1731

172
778
1409

25 ,2

27,8

21,8

26,0

26,4

8,6

12,3

13,6

l0,9

12,2

4.4

2,9

2,8

2,0

2,2

2087

1258

1146

978

971

522

586

706

780

801

22.8

16,9

19,6

15,7

17,7

477
1089
5529

Že rako visoka resnost nezgod se je v letu 2002
še nekoliko povečala, čeprav nima neposredne
povezave s številom nezgod, in je bila enaka 26,4
dneva na nezgodo (preglednica 1). V izgubljenih
dneh so upoštevani koledarski dnevi od začetka do
zaključka bolniškega staža ali pa do konca leta
2002. Nezaključenih primerov je bilo 8 oz. 4,6%
vseh nezgod. Dejanska resnost nezgod za leto 2002
bo po zaključku bolniškega staleža teh nezgod še
nekoliko višja. Porazdelitev resnosti nezgod je
desno asimetrična, kar pomeni, da je bilo največ
nezgod v razredih s krajšimi izostanki (grafikon 2).
Tako je v leru 2002 največ nezgod zahtevalo od 6-

Grn fi kon 1: Nihanje pogostnosti nezgod v državnih gozdovih Slovenije
Grc1ph 1: Accidentfi·equency oscillatinn in Slovenian stme-oll'ned fores/s
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Grafikon 2: Porazdelitev izgubljenih dni
Graph 2: Distriburion of days /ost

~ 50.0-:- .. .
i

y

>-

g

1

~

40.0

rr

~

30.0

al

a:::

ro 2o.o g
(j)

~

10.0

~

J!

0.0 .

,,,o

':>

"

,~

(()

oo

""

,o,'=> ,o<').,~ ,o"~
i'
"" <').,~\
..,_'<:J

..,_<;:)

oo

"

,o
\ '<;,

~'

oo"

..,_'<:>

~'

~

t,O

t,O

'1-"

oo

"'>"

,o

~~

"'>"

~'

G:J'V

';:)\

~

oo
t."

,o

e-'

o~

'=>"

';:)\

<.)

t>

(()~

'<;,\:)

,o

~><"

oo

';:)\

o~

~'lj

G:J"

Izgubljeni dne-..1/Days lost

[~-~~~ n~~g~·di·R~-_-freq~~Y-= -~----~?el~-':~-~2~~~1i_~nih d~ii~u~~~~i~g~- ;Tciays los_t

10 dni odsotnosti z dela, kar skupno pomeni 25%
vseh izostankov zaradi nezgod . Kljub naj večjemu
številu nezgod v tem razredu, pa je bil tu delež vsote
izgubljenih dni le 7,4%. Največji delež vsote
izgubljenih dni (42%) je v razredu z nad 60
izgubljenimi dnevi. To pomeni, da !Oo/o nezgod
(najhujših) povzroči največ izgub.

4

ŽARIŠČA NEZGOD

4

FOCAL POINTS

1

4.1 Lastnosti poškodovanih
4.1 Characteristics of the injured
Vsi poškodovani so bili moškega spola. Več kot
polovica poškodovanih je bilo v času nezgode starih
med 41 in 50 let, kar je nekoliko več kot je povprečje
med obdobjem od leta t997 do 2001. V prime1javi
s tem povprečjem je bilo manj poškodovanih v

Grafikon 3: Starost poškodovanih
Graph 3: Age of injllred v.-w kers
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4.2 Kraj, okoljski dejavniki in dejavnost
ob nezgodi

Grafikon 4: J7..obrazba poškodovanih
Graph 4: Education of injured workers

4 .2 Place, environmental factors and
working activity at accidents

Pomožni delao,ec
1 Aux iliary worker '-,
1%
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32 %

/
Ne~olani
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Invalid 1 Invalid
3%

- //Gozdarski tehnik
1 Fore slry
technic1an

1 Non-educated , /
work er
60%

2%
Deloi.Od}a. loo.ec 1
Foreman. hunter

2%

star os ti od 22 do 3 5 1et (grafikon 3) . Od vseh
poškodovanih jih je bilo 17% samskega stanu, 3%
jih je živelo skupaj s starši, 79% pa jih je imelo
svojo lastno družino. Izobrazba poškodovanih je
bila nizka , saj so s 60 % prevladovali nešolani
delavci (grafikon 4). Največ poškodovanih delavcev
(56,4%) je imela od 16 do 30 let delovnih izkušenj,
kar se približno ujema s povprečjem iz obdobja od
leta 1999 do 2001. Izraziti konici , ki presegata obe
povprečji , povprečje obdobja 1991-2000 in
povprečje 1999-2001, sta v razredu od 2-5 Jet ter
16-20 let delovnega staža (grafikon 5) .
Nezgode starejših delavcev so posledica zmanjšane
zmogljivosti ob enakih zahtevah po učinkovitosti pii
delu, pri nekate1ih pa posledica neizkušenosti zaradi
menjave delovnega mesta. Pti mladih je poglavit11i
vzrok v neizkušenosti. Ukrep za zmanjšanje števila
nezgod je torej izobraževanje delavcev ter premestitev
starejših delavcev na manj naporna deJavna 111esta ali
ptilagoditev zahtev njihovim zmogljivostim.

Največji delež nezgod v letu 2002 se je zgodil v
gozdu (84% ), kar kaže na to, da kljub temu , da se
delovanje nekaterih podjetij širi tudi na druga
področja, gozdarska dejavnost v obravnavanih
podjetjih še vedno močno prevladuje (preglednica 3). Med nezgode v gozdu smo šteli tiste, ki se
zgodijo v sestoju, na vlaki, gozdni cesti ali na
pomožnem skladišču v gozdu . Ostale nezgode
(16 % ) so se zgodile zunaj gozda (mehanična
delavnica, CMS, žagarski obrat, drugo), kamor smo
šteli tudi prevoz lesa , saj po našem mnenju , na to
delovno fazo dejavniki okolja nimajo tako velikega
vpliva kot npr. na sečnjo. Zanimivo je, daje resnost
nezgod zunaj gozda večja kot v gozdu.
Naravne razmere, kjer se je zgodila večina
nezgod, se v splošnem ne razlikujejo veliko od
povprečja iz obdobja 1999 do 2001 (grafikon 6). Še
vedno se več kot 60% nezgod zgodi v času ko drevje
ni v soku, v enoslojnih sestojih, pri sortimentnem
načinu pridobi vanja lesa in pri prostornini obdelovanega sortimenta do 0,5 m). Občutno več nezgod
v primetjavi s preteklimi obdobji je bilo na terenih s
5-15% nagibom, na tleh pokritih s sečnimi ostanki,
v pretežno iglastih sestojih in pri obdelavi dreves s
prostornino od 0,3 do 1,O m', občutno manj pa pri
lepem, jasnem vremenu. Grafikon p1ikazuje samo
tisto kategorijo posameznega dejavnika okolja ali
gozdarske značnice , pri kateri se je zgodi) največji
delež nezgod.

Grafikon 5: Staž poškodovanih
Gmph 5: Work experience of injured workers
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Grafi kon 6: Dejavniki okolja in gozdarske

značnice
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Preglednica 3: Nekateri kazalniki varstva pri delu glede na dejavnost in kraj nezgode v letu 2002
Table 3: Some indicators of safety at work in re!atio1r to work activities and place of accident in 2002
Število nezgod Delež nezgod
Number of
Pt:.rC{!ntttge
acciJems
accidents
št.
%
(!1)

Gojitvena dela 1 Silviculture
Sečnja 1 Cutting
Spravilo 1 Skidding
Prevoz lesa 1 Transport
Osebni prevoz
Personal transport
Popravila 1 Repairs
Drugo 1 Other
Skupaj 1 Total
Brez podatka 1 Missing values
SLOVENIJA

3
lO
14
164
8
172

V gozdu 1 In forest
Izven gozda 1 Out offorest

12
92
29
4

Resnost nezgod
(Severity) Izgubljenih
dnUnezgodo
Days losi/accident
Aritmetična

Modus*

sredina
Arilhmerical
mean

Modus''-

Dejavnost (Working
7
56
18
2

activity)
l-5 (33%)
15.9
6-10 (26%)
25.6
6-10 (38%)
23.1
16-20 (75%)
21.8

Število nezgod na
10.000 rn-'
Number uj' accident s
10.000 nr'

šl.xlO.OOO m'l 777.529 m1
nxlO.OOO m3/ 777.529 nl''

0.15
l.\8
0.37
0.05

9.7
26.1
47.5

11-15 (67%)
16-20 (40%)
16-20 (21%)

26,4

6-10 (25%)

0.04
0.13
0.18
2.11
0.10
2.21

Kraj nezgode (Place of accident)
144
84
26.2
6-10 (27%)
16-20 (33%)
28
16
29.0

1.85
0.36

2
6

9
100

*-Modus 1-5 (33%): -od 1 do 5 izgubljenih dni na nezgodo (33% vseh nezgod je bilo v tem razredu);
-from 1 to 5 days last per accident (33% of al 1 the accident s we re in this class)
GozdV 61 (2003) 9
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Grafikon 7: Porazdelitev nezgod po urah dneva
Graph 7: Distriburion of accidents per how·s of the day
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Med dejavnostmi, kjer se je zgodilo največ
nezgod, sta močno prevladovala sečnja (56%) in
spravilo (18%). Delež sečnje se je tako v primerjavi
s preteklimi obdobji povečal, medtem ko se je delež
nezgod med Jočnim spravilom in osebnim prevozom nekoliko zmanjšal. Pod drugo (9%) so
Llvrščene nezgode, ki so se zgodile npr. na žagarskih
obratih, CMS in med negozdarsk.imi dejavnostmi
(preglednica 3). Pri dejavnostih, ki smo jih uvrstili
pod drugo, je bila resnost nezgod največja. Tako je
bilo na nezgodo povprečno izgubljenih 47,5 dni
(aritm.sredina), 21% nezgod pa je imelo za
posledico od 16 do 20 bolniških dni (modus).
Sečnja in spravilo sta imela modus med 6 in 10

1

izgubljenih dni na nezgodo . Najmanjša resnost
nezgod je med gojitvenimi deli.
Pri primerjavi števila nezgod na 10.000 mJ
proizvodnje je smiselno, s podmeno, da podjetja za
vso posekana količino lesa sama opravijo tudi spravilo
lesa, med seboj primerjati le ti dve proizvodnji fazi.
Pri ostalih namreč ne vemo, kakšna je bila proizvodnost
po posamezni fazi ali dejavnosti. Tako se je na vsakih
lO.OOO m-1 lesa zgodilo 1,18 nezgode pri sečnji in 0,37
nezgode pri spravilu lesa oz. prikazano nekoliko
nazorneje, pii sečnji se je zgodila ena nezgoda na 8.475
m\ pri spravilu pa na 27.027 m3 posekanega lesa.
Za zmanjševanje števila nezgod je potrebno
ukrepati tako v gozdu kakor tudi pri dejavnostih

Grafikon 8: Porazdelitev nezgod po dnevih v tednu
Graph 8: Distribution of accidents per week days
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Grafikon 9: Porazdelitev nezgod po mesecih
Graph <J: Distribution of accidents per months
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zunaj gozda. Pri dejavnostih v gozdu, predvsem pri
sečnji in spravilu, bi tako zmanjšali število nezgod,
ki imajo relativno krajše bolniške staže, medtem
ko bi z zmanjševanjem števila nezgod izven gozda
zmanjševali število nezgod z daljšim bolniškim
stažem. Resnost nezgod lahko zmanjšujemo tudi z
uporabo zaščitnih sredstev.

4.3 Čas nezgod
4.3 Time of accidents
V letu 2002 se je naj več nezgod zgodilo ob 9 . ter
11. in 12. uri. V primetjavi s povprečji preteklih
obdobij najbolj povečal delež nezgod ob 8. in 9.
uri, torej v času največje delovne aktivnosti.
Zmanjšal pa se je delež nezgod ob 10. uri, kar lahko
razložimo s časom maJice (grafikon 7).
Tedenska razporeditev nezgod se na splošno ne
razlikuje veliko od povprečij preteklih obdobij.
Ponedeljek je še vedno dan z največjim deležem
nezgod. Ta delež je za )eto 2002 še nekoliko bolj
poudarjen, saj se je ta dan zgodilo kar četttina vseh
nezgod. V nasprotju s preteklimi obdobji, pa se je
nekoliko več nezgod zgodilo tudi v sredo (22,7%)
(grafikon 8). Ta nihanja lahko razloži mo z neogretostjo
v ponedeljkih in največjo aktivnostjo v sredo.
Pri pojavljanju nezgod med letom moramo
omeniti vsaj nekaj posebnosti, ki se kažejo v letu
2002 kakor tudi v zadnjem ttiletnem obdobju (9901). Junij je postal mesec z največ nezgodami
(11,6% ), oktobra se še vedno zgodi največ nezgod
GozdV 61 (2003) 9

med jesenskimi meseci (8,7%), čeprav je to v letu
2002 veliko manj poudarjeno, spomladi pa je še
vedno največ nezgod marca (9 ,9%). Mesec februar
(7,0%) postaja skupaj z decembrom (5,8%) mesec
z najmanj nezgodami v zimskem delu leta .
Podpovprečno število nezgod se je leta 2002
zgodilo meseca julija, avgusta in septembra. Več
nezgod (55,8%) se je zgodilo v prvi polovici leta
(grafikon 9).
Ukrepi za zmanjševa~e števila nezgod morajo
biti usme1jeni predvsem na čas največje delovne
aktivnosti, torej na čas okoli 9.ure, na sredino tedna
in ter na posamezne najproduktivnejše mesece. saj
med delom prihaja do utrujenosti. Najučinkovitejši
so sistematični odmori, obiski služb, ki so
zadolžene za varnost pri delu ter seznanjanje
delavcev z negativnimi posledicami utnuenosti in
posledično zmanjšane zbranosti. Zbranost pri delu
je še toliko bolj pomembna ob ponedeljkih, ko
delavci še »iščejo« normalni ritem dela.

4.4 Potek nezgod
4.4 Type and course of accidents
Pri poteku nezgode, še vedno prevladujejo nezgode,
ko se delavci poškodujejo pri padcu ali zdrsu (37,8)
in nezgode, ko se delavci poškodujejo na delih
drevesa (37,8%). Te so predstavljale v letu 2002 tri
četrtine nezgod. V primerjavi s preteklimi obdobji,
se je povečal predvsem delež poškodb zaradi padca
ali zdrsa (grafikon 10).
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Grafikon 10: Porazdelitev nezgod glede na njihov potek
Grnph 10: Distribution of accidents by type and course

~ 45 . 0~----~-------.------,-------,-----~-------r----~

iJ 40.0
~ 35.0

:;,

ar 3o_o

~
w

25 .

~

20.0

-o

o

& 15.0
N

~

)~

~

10.0
5.0
o.o+-~~~~~~-+~~~4-_L~L_~-~~~~~~-r~~~
Padec/ Fali

Del drevesa/
Motorna
Rotno
~lovni stroj/
Part of tree žaga/ Chain orodje/ Hand
Working
saw
tools
machinery

Žična vrv/

Drugo/ Other

Wire rope

Potek nezgode/Type and course of accident

Potek nezgode nam nakazuje neposreden vzrok
za nezgodo. Majhen delež nezgod z delovnimi
sredstvi in orodjem kaže na uporabo zaščitnih
sredstev, obvladanje dela z delovnimi sredstvi in
nato, da so delovna sredstva relativno varna. Velik
delež nezgod ob predmetih dela pa kaže na
pomanjkanje pravega varnega načina dela oz. slabo
tehniko dela in podcenjevanje nevarnosti. Zdrse in
padce lahko povzroči neustrezna obutev pa tudi
nepazljivost pri premikanju po terenu ali delih
drevesa .

4.5 Vzroki nezgode
4.5 Causes of accidents
Vzroke nezgod, ki so jih ob raziskavi nezgod
ugotovili ali ocenili poročevalci, smo razdelili na
subjektivne in objektivne. Tako se je v letu 2002
81 o/o nezgod zgodilo zaradi subjektivnega vzroka,
od katerih je bila nepazljivost in nerodnost povod
za 73%, nepravilni postopek za 17%, neupoštevanje
varstvenih navodil za 5% in drugo za 4% nezgod.
Od nezgod zaradi objektivnih vzrokov (19%) pa se
jih je 88% zgodilo zaradi nenadnega, nepredvidljivega dogodka. Učinkovit ukrep za preprečevanje nezgod kot posledic subjektivnih
vzrokov je zmanjšanje tempa dela in s tem
povečanje zbranosti med delom.
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4.6 Posledice nezgode
4.6 Consequences of accidents
V letu 2002 so tako kot v predhodnih obdobjih med
vrstami poškodb prevladovale zmečkanine, ki so
navadno posledice udarcev. Njihov delež je 58%
vseh nezgod in za slabih 10% presegajo deleže v
preteklih obdobjih (1991-2000, 1999-2001). Visok
delež zmečkanin med vsemi primetjanim leti je
razumljiv, saj le malo zaščitnih sredstev lahko
prepreči te vrste nezgod (npr. kovinske kapice na
čevljih).

Od poškodovanih telesnih delov je bilo največ
poškodb nog (40%) in rok (27% ), manj pa glave in
vratu (18%) ter trupa (15%), kar se z manjšimi
odstopanji ujema s povprečji preteklih obdobji.
Podrobnejša analiza telesnih delov pa je pokazala,
da dobro tretjino vseh poškodb predstav lj aj o
poškodbe glave, prsi, gležnja in stopala. Od
povprečij preteklih obdobij je občutno višji delež
poškodb podlakti, prsi, gležnja in stopala, občutno
nižji pa je delež poškodb oči, prstov rok in prstov
nog (grafikon 11).
Zaščitna sredstva niso preprečila nezgod, čeprav
so bila v večini primerov uporabljena. Vzrok je v
tem, da zaščitna sredstva ne morejo kljubovati vsem
virom nezgod. Tako npr. čelada ne more preprečiti
poškodbe glave, če delavca zadane padajoče drevo,
zaščitni čevlji ne morejo preprečiti poškodbe
GozdV 61 (2003) 9

Poje , A.: Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije v letu 2002

Grafiko n li : Poškodovani telesni deli
Gra ph 11: !nju red body par fs
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gležnja ali stopala, če je vir nezgode deblo in
mrežica ne more preprečiti poškodbe
obraza pred napeto vejo. Tako osebna varovalna
sredstva ne zmanjšujejo nevarnosti, njihova
dosledna uporaba pa le delno zmanjšuje posledice
nezgode. Za zmanjšanje tveganja med delom je
nujno upoštevanje vseh navodil za varno delo ,
znanje o varni tehniki dela in stalna pazljivost.
zaščitna

5

POVZETEK

V sodelovanju s 14 gozdarskimi izvajalskimi
podjetij, ki imajo koncesijo v državnih gozdovih
SlovenUe, smo za leto 2002 analizirali pojavljanje
nezgod v teh podjetjih. Podatke so nam posredovale
službe za varstvo pri delu sodelujočih podjetij na
elektronskih šifrantih, ki so bili narejeni po v
preteklih letih uporabljenih mednarodnih šifrantih.
Rezultatj za leto 2002 kažejo, da so se vsi
poglavitni kazalniki varstva pri delu poslabšali v
primetjavi z letom 2001. V letu 2002 se je tako
zgodilo 172 nezgod, pogostnost je bila 12,2%
nezgode na vse zaposlene, resnost 26,6 izgubljenih
dni na nezgodo in število nezgod na proizvodnjo
lesa 2,2 nezgode na 10.000 mJ.
Največ nezgod se je zgodilo nešolanim delavcem
(60%), delavcem starim od 41 do 50 let (51,2%) in
GozdV 61 (2003) 9

delavcem z 16 do 30 let delovnega staža (56,4%).
Največji delež nezgod na leto delovnega staža je
med 0,6 in 1 letom (25%).
V gozdu se je zgodilo 84% vseh nezgod, ostalo
pa med prevozom lesa in oseb, v mehanični
delavnici, na žagarskem obratu in drugje. Med
dejavnostmi z največ nezgodami prevladujeta sečnja
(56% vseh nezgod) in spravilo lesa (1.8% ). Med
sečnjo in spravilom lesa je bilo največ nezgod z
resnostjo med 6 in lO izgubljenimi dnevi na
nezgodo. Resnost nezgod med opravili zunaj gozda
(29,0 dni) je večja kot pri opravilih v gozdu (26,2
dni). Pri sečnji se zgodi ena nezgoda na vsakih 8.475
m' , pri spravilu pa na 27.027 rn~ lesa. Glede na
okoljske dejavnike se je več kot 60% nezgod
zgodilo: v enoslojnih sestojih, pri sortirnentnem
načinu pridobivanja lesa, pri prostornini sortimenta
do 0,5 m 1 in v času , ko drevje ni v soku.
Kot že v preteklih letih, se je tudi v letu 2002
največ nezgod zgodilo ob 9. uri (23,3%), na začetku
delovnega tedna (ponedeljek, 25,0% ). Nekoliko več
od triletnega in desetletnega povprečja je bilo
nezgod tudi ob sredah (22,7% ). Nadpovprečen
delež nezgod v p1irne1javi s preteklimi obdobji je
bil meseca junija ( 11,6% ), podpovprečen pa v
avgustu (7%) in septembru (7%).
Najpogostejša neposredna vzroka za nezgode
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(75 ,6%) sta bila padec in stik z deli drevesa,
posredni vzroki pa so subjektivne narave, kjer je
nepazljivost in nerodnost povod za 73% nezgod.
Od poškodovanih telesnih delov je bjlo največ

The majority of accidents happened to unski il ed
workers (60% ), to workers between 41 and 50 years
of age (51.2 %) and to workers with 16 to 30 years
of work experience (56.4 %).

nezgod glave, prsi, gležnja in stopala. Med vrstami
nezgod pa še vedno prevladujejo zmečkanine, ki
so posledica udarca.
Glede na analizo lahko zaključimo, da se je
varnost pri delu v letu 2002 v primerjavi z letom
200l nekoliko zmanjšala, na kar kažejo kazalniki
varnosti pri delu. Ukrepi za zmanjšanje števila
nezgod bi morali biti usmerjeni v izobraževanje
delavcev, tako mladih kakor tudi starejših, ki se
teže prilagodijo zahtevam novega delovnega
mesta. Posebno pozornost je treba nameniti tudi
negozdarskim dejavnostim, saj se je izkazalo, da
je resnost nezgod v teh dejavnostih večja. Med
gozdarskimi dejavnostmi paje še vedno v ospredju
sečnja, ki močno prevladuje po številu nezgod.
Število nezgod v času največje proizvodnosti bi
morda lahko zmanjšali z umi1janjem tempa dela,
s sistematičnimi odmori in s tem povečevanjem
zbranosti med delom. Še posebno bi bilo to
potrebno v začetku delovnega tedna. Majhno

Forest work accounts for 84 % of all the
accidents, while the rest ocem-red during the
transport of wood and persons, in the workshop,
in the sawmill and in other locations. The activities
with the greatest number of accident events were
cutting (56 % of all the accidents) and skidding
(18 %). During cutting and skidding the lm·gest
number of accidents were of such severity which
resulted in 6 to 10 days ]ost per accident. The
severity of accidents happening outside the forest
(29.0 days) was greater than that of accidents
occurring during forest work (26.2 days). There
was one accident per each 8,475 m3 during cutting
and one per 27,027 m-' during skidding. With
regard to environmental factors, more than 60 %
of the accidents occurred in even-aged stands,
using the assortment method, with volume of
assortments up to 0.5 m~ and at a time when the
trees were not in sap.

število nezgod, povzročenih z delovnim sredstvom
ali orodjem, kaže na dobro obvladanje dela z
relativno varnimi delovnimi sredstvi in uporabo
osebnih varovalna sredstev. Večje število padcev
in nezgod ob predmetih pa dela kaže na slabo
tehniko dela.

6

SUMMARY

In collaboration with 14 forestry companies who
are concession holders in Slovenian national
forests, we have analysed the accidents which
occurred in these companies in the year 2002. The
relevant data was pravi ded by the departments and
services for occupational safety in those companies and it was supplied in electronic forms,
modelled on internationally used forms from
previous years.
The results for 2002 show that all the major work
safety indexes have dete1iorated in comparison to
2001. In the year 2002, 172 accidents occurred,
the frequency was 12.2 accidents per all employees,
the severity was 16.6 days last per accident and the
number of events per volume of production was
2.2 accidents per 10,000 rn~.
370

As in previous years, in 2002 the largest
number of accidents occurred at 9 o, clock (23.3
%), at the beginning of the working week
(Monday, 25,0% ). The nurnber of accident event s
on Wednesdays (22.7 %) was somewhat higher
than the 3-year average and 10-year average. An
above average share of accidents in comparison
to the previous years was al so noted in the month
on June ( 11.6 o/o), whiJe the number of accidents
in August (7%) and September (7%) was below
average.
The most frequent direct cause of accidents (75 .6
%) were fali and contact with tree parts, while the
indirect causes were of a subjective nature, i.e.
ca.relessness and clumsiness which brought about
73 % of the accidents. The most frequently injured
body parts wcre the head, chest, ankles and feet.
With regard to type of injury the most common were
contusions produced by hitting against an object
or tree.
On the basis of the analysis it is possible to
conclude that work safety in the year 2002 has
deteriorated slightly in comparison to 2001. This
is demonstrated by the work safety indexes.
Measures aimed at reducing the number of
GozdV 61 (2003) 9
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accidents should focus on educating the workers,
both younger and older ones, who find it difficult
to adapt to the requirements of a new workplace.
Special attention needs to be paid to non-forestry
activities, as it has become obvious that the
severity of accidents during such activities is
greater than in others. Among forestry activities
the most dangerous remains cutting, where the
number of accidents highly exceeds other
activities . The number of accidents in the time of
the highest productivity could probably be reduced
by slowing down the work tempo, systematically
introducing breaks and thus improving concentration and alertness at work. This would be most
advantageous at the beginning of the work week.
The small number of accidents caused by or
in vol ving work tools and means of work points at

GozdV 61 {2003) 9

a good mastering of work with rela ti vel y safe work
means and at the use of personal pro tee ti ve
equipment. The larger number of falls and
accidents involving objects indicates poor work
techniques.

7
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Strokovna razprava
GDK: 907.2: 181.48: "1976- 2001": (497.J2Krvavec)

Primerjava stanja, načrtovanja in izvajanja urejanja
v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca

smučišč

Janez POGAČNIK*
Izvleček:
Pogačnik, J.: Primerjava stanja, načrtovanja in izvajanja urejanja
Gozdarski vestnik, 61/2003, št. 9. V slovenščini, cit. lit. 13.

smuči.~č

v obdobju 1976 do 2001 na

območju

Krvavca.

Avtor obravnava problematiko načrtovanja smučišč na Krvavcu: primerja površine načrtovanih smučišč v letu 1976 s stanjem
na terenu v letu 2001. Alternativni predlog načrta smučišč iz leta 1976 se razlikuje od sprejetega urbanist·ičnega načrta .
Predlog je nastal na osnovi krajinske analize. ki je upoštevala primernost površin za smučanje in pričakovane vplive na
naravne prvine okolja (naravni sistemi). Nove, povečane površine smučišč (19,3 ha) so zajele zelo občutljive in ranljive
površine. S tem je močneje prizadet vodni režim, vegetacija in knlturna krajina. Povečala se je erozija (nova žarišča erozije)
in nevarnost snežnih plazov, prizadete so občutljive vrste divjadi (gams in ruševec). Povečane površine smučišč niso vključile
potencialnih površin (29.3 ha) na manj ranljivem območju. Obseg in pomembnost vpliva smo analizirali na izločenih in
opisanih oblikah stanja fitocenoz (ekoloških enot). Na urejenih smučiščih so vidni vplivi pomembnejši. kolikor vključujejo
bolj ranljiva ekološko enoto.
Ključne

1

besede: vplivi, naravni sistemi, urejanje

smučišč,

UVOD

Pri urejanju smučišč na območju Krvavca so
prevladovali ekonomsko-tehnični vidiki, premalo
pa so bili upoštevani glavni sistemi okolja (naravni
sistemi), ki jih je treba varovati glede na njihove
možne vplive in upoštevati pri urejanju smučišč. Z
analizo stanja urejenih smučišč lahko ugotovimo,
v koliki med so se uresničile napovedi pred 25 leti
opravljene krajinske analize, in koliko so bile
upoštevane usmeritve za vzdrževanje smučišč na
naravnih osnovah z ustreznimi biotehničnimi
ukrepi. Predpostavljamo, da so vidne posledice
urejanja smučišč vezane na stopnjo pomembnosti
napovedanih vplivov na naravne sisteme. Napovedani vplivi se v veliki meri prostorsko navezujejo
na fitocenoze ali ekološke enote, ki so bile izločene
in opisane v krajinski analizi .
Slovenski gorski svet ima izredne prednosti za
razvoj letnega turizma, vendar zelo omejene
možnosti za zimski turizem. Za te dejavnosti je
značilna zahteva po ohranjenem in ekološko
uravnoteženem naravnem okolju, zato je potrebno
ekološko planiranje in urejanje krajine. Celotno
območje Krvavca obravnavamo kot gozdni prostor,
v skladu z določbo Zakona o gozdovih.
Izkušnje alpskih dežel kažejo, da urejanje
smučišč zelo škodljivo vpliva na vodni režim,
pospešuje erozijo in odpira nova žarišča, pospešuje
snežne plazove, moti življenjski prostor prosto
živečih živali in zelo neugodno učinkuje na
372

ustrezna

smučišča,

ekološka enota. Krvavec.

krajinsko podobo. Naravne prvine se razvrednotijo
in zmanjšujejo se možnosti za trajno sonaravne rabo
prostora (KOEP 1975).
Urbanistični načrt Krvavca ( 1973) je predvidel le
smeri smučarskih prog, brez prostorske razmejitve,
ocenil je skupno potencialno površino smučišč ter
potrebni obseg žičnih naprav in njihovo lokacijo. Ni
pa analiziral vidnih posledic na že urejenih površinah
smučišč . Študija, ki je opravila krajinsko analizo za
območje Krvavca, je proučila primernost površin za
smučanje in napovedala, katere pomembne vplive na
naravne sisteme je treba upoštevati (kot so erozija,
vodni režim, vegetacija, snežni plazovi, živalstvo,
gozdarstvo in kulturna krajina) pri urejanju smučišč
na posameznih predelih območja Krvavec (POGAČ
NIK 1976). Študija ponuja osnovna izhodišča za
urejanje smučišč na naravnih osnovah in alternativni
predlog smučišč.
Kaj ugotovimo, če stanje smučišč, nastalo v
zadnj ih 25 letih, primerjamo z načrtovanim
konceptom omenjene študije? Na osnovi odstopanj
lahko ocenimo posledice, hkrati pa lahko ponovno
preverimo uporabnost metode za ustrezno izbiro
smučišč s krajinsko analizo. P1imerjalna analiza naj
služi kot vzpodbuda in pomoč za podobne pristope
p1i vseh večjih posegih v gozdni prostor, saj bomo
le tako p1ičakovane vplive lahko uspešno omejili v
sprejemljive meje.

* mag. J. P. univ. dipl.

inž. gozd . Kebetova ulica 25, 4000

Kranj
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in izvajanja urejanJa

PROBLEMATIKA IN :METODA
DELA

Resnejše razmišljanje o načrtovanju smučišč v
Sloveniji se je začelo v 60. in 70. letih. Študija Zimski
turizem v Sloveniji (1970) je prva nakazala
dolgoročno politiko razvoja. Sledile so ji študijske
obdelave posameznih območij. Njihov namen je bil
strokovno in kritično ovrednotiti družbenoekonomske možnosti za razvoj tmizma in rekreacije.
V ospredju so bila proučevanja potencialov smučišč
glede na funkcionalne, tehnične in ekonomske
rešitve. Zato tudi dokumentacija takratnega
načrtovanja smučišč največkrat ni bila vezana na
celovite prostorske analize, ki bi upoštevale ne gati vne
vplive , ampak je ostalo pri opisovanju razmer v
prostoru. Na.ravovarstvene in krajinske vrednote so
·bile pozabljene ali potisnjene na stran .
Urbanistični načrt Krvavca ( 1973) je predvideval
izgradnjo v štirih fazah . Sestavni del načrta je bil
pravilnik, ki med drugim določal: površine se smejo
uporabljati le v namenu, kot jim ga določa načrt;
na zaščitenih površinah se ne sme spreminjati
agrarnih in gozdnih površin; za smučarske proge
je treba izdelati idejne načrte; na urejenih smučiščih
je treba zasaditi travno rušo in urediti odvodnjavanje. Po tem načrtu je prijavljena lokacijska
dokumentacija RTC Krvavec - 2. del (1977).
Lokacijska dokumentacija je le formalno vključevala uporabne rezultate za izbiro smučarskih
površin iz študije, napisane v ta namen (POGAČ
NIK 1976). Ker je lokacijska dokumentacija preveč
odstopala od alternativnega predloga smučišč v
študiji, je Samoupravna interesna skupnost
kranjskega gozdno-gospodarskega območja
zahtevala spremembe. V ta namen je bil izdelan
krajinsko-ureditveni načrt, ki je obravnaval
neposredne ukrepe za vzdrževanje krajine na
naravnih osnovah na območju Krvavca (POGAČ
NIK 1978). Predvidenih ukrepov niso dosledno
izvedli. Sledili so projekti za umetno zasneževanje,
razši1janje smučišč in žičnih naprav, ki so vse manj
upoštevali rezultate krajinske analize in dane
usmeritve za vzdrževanje krajine.
Po 25 letih je avtor prispevka bolj zaradi radovednosti opravil pregled obstoječih smučišč in
primerjalno analizo stanja z načrtovanim alternativnim predlogom. Spremembe med načrtovanim
alternativnem predlogom in usmeritvami ter stanjem
na terenu ocenjujemo v nizu naslednjih vprašanj:
GozdV 61 (2003} 9
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- kje in na kakšne površine so se smučišča
razširila,
- katere ustrezne površine po alternativnem
predlogu še niso vključene v urejena smučišča.
- kako so prizadeti proučevani naravni sistemi,
- kako so napovedane stopnje pomembnosti
vplivov vidne na terenu,
- kje in v kakšnem obsegu so vidne posledice?
Primerjalne rezultate se da razbrati iz p1iložene
skice na karti ( 1: 10.000) , kjer je vrisan alternativni
predlog smučišč. Skica obstoječih smučišč je
nastala na osnovi ocene stanja na terenu. ki j e bolj za orientacijo. saj podatki niso metrični primerjana z osnovno karto alternativnega
predloga. Posamezne značilnosti ilustrirajo še
fotografije iz obeh obdobij. Prizadetost naravnih
sistemov na konkretnih površinah ocenjujemo po
ekoloških enotah. Skico obstoječih površin in
sprememb nadalje primerjamo z zbirno karto
vplivov in s karto ekoloških enot v alternativnem
predlogu . Ekološke enote namreč najmočneje
določajo pomembnost vplivov, zlasti erozije ter
vplive na vodni režim, vegetacijo in kulturno
krajino. V alternativni predlog vkUučena karta
ekoloških enot ali fitocenoz (POGAČNIK 1976)
služi kot najpomembnejši pripomoček pri napovedi
proučevanjh vplivov. Ekološke enote na območju
Krvavca so opisane glede na rastlinsko sestavo ter
kažejo medsebojne genetske povezave in ekološke
značilnosti. Pri proučevanju posamezne enote je
bila opravljena inventarizacija nastopajočih rastlin,
določena taina enota, kamnitost, ustaljenost in
erodibilnost tal (MARINČEK 1975). Na osnovi
opisanih ekoloških enot so bile opisane tudi
sukcesije (ZUPANČIČ/MARINČEK 1975). Za
ostale preučevane vplive podajamo le znano
splošno ugotovitev.

3

ANALIZA UREJANJA SMUČIŠČ

3.1 Opis stanja naravnih dejavnikov in
opravljene krajinske analize
Območje Krvavca zajema najjužnejši del Kalškega
grebena in je močno pomaknjeno iz centralnega
gorovja Kamniških Alp v Kranjsko-Mengeško
ravnino. Leta 1976 je krajinska analiza zajela 351
ha površine. Najvišja višinska razlika območja je
okoli 500 m (Gospinec-Veliki Zvoh), 90% površin
je na nadmorski višini 1300-2000 m . Prevladujejo
373
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smučišč

v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca

1

Slika l:

Območje Kržišča.

kjer so

načrtovana smučišča

(stanje 1976)

Slika 2: Na zahodnem delu
območja Kžišča že urejena
smučišča (stanje 2001)

Sli ka 3: Od Doma do vrha Krvavca urejena
1976)

376

smučišča

(stanje

Slika 4: Od Doma do vrha Krvavca razši1jena smučišča
večk rat vprašljivo povezana z smučiščem na Njivicah
(stanje 200\ ).
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Sli ka 5: Pretežno še ne urejena
Velikega Zvoha. (staf\ie 1976)

smučišča

Tihe doline in

južna gladka pobočja z nagi bom 5--60%. Geološka
podlaga je dolomit in dolomitiziran apnenec.
Podlaga ima izrazito tlotvorni pomen, saj je poleg
reliefa in gospoda1jenja z rastlinskim pokrovom
najmočneje vplivala na tvorbo tal (STRITAR 1972/
73). Oblike tal so: humusno karbonatna, plitva
rendzina, kompleks rendzin, 1java rendzina in rjava
kar·bonatna tla (MARINČEK 1975) . Pri vegetaciji
je kartirano 18 ekoloških enot, ki so podrobno
analizirane in prikazane v preglednici l. V si
naravnih dejavniki so členjeni v tri stopnje
ranljivosti. Izdelani modeli ranljivosti in njihovo
preverjanje na terenu so omogočili napovedovanje
vplivov na naravne sisteme (vodni sistem, erozijo,
snežne plazove, vegetacijo, živalstvo, gozdarstvo
in kulturno krajino). Naravni sistemi so poimenovane glavne sestavine okolja, ki jih je treba varovati
glede na njihove možne vplive. Te bi povzročilo
urejanje smučišč. Na zbirni karti vplivov je jasno
vidna diferenciacija prostora glede na pomembnost
pričakovanih vplivov. Primernost površin za
smučanje smo določili z modelom tako, da smo
upoštevali dejavnike: strmin o (30% ), oblika terena
(20%), orientacijo (15%), nadmorsko višino (15%),
vegetacijo (10%) in tla (10%). Alternativni predlog
smučišč je zajel funkcionalno povezane površine
tako, da je zajel pretežno najprimernejše površine
za smučanje in čim manj površin, kjer smo
p1ičakovali zelo pomembne ali pomembne vplive
na naravne sisteme. Zaradi funkcionalno tehničnih
povezav je bilo v smučišča vključeno nekaj ranljivih
oziroma zelo ranljivih površin, tudi dve pogojno
načrtovani progi v Tihi dolini in za prenosno žičnico
na Kriški planini (okoli 6 ,0 ha). Opravljena
primerjava planiranih smučarskih prog in alternaGozdV 61 (2003) 9

Slika 6: Urejena
(stanje 2001)

smučišča

Tihe doline in Velikega Zvoha

tivni predlog smučišč študije je pokazala, da bi bilo
treba za usklajeno rabo prostora računati na nižjo
kapaciteto smučišč (za okoli 20%), kot je predvideval urbanistični načrt. Nekatere od planiranih
smučarskih prog bi bilo treba delno spremeniti ali
opustiti in prestaviti posamezne žične naprave.

3.2 Pregled pomembnejših razvojnih
trendov
V času izdelave opisane krajinske analize se je začel
intenzivnejši razvoj zimskega turizma na Krvavcu.
V letu 1973 je nastal urbanistični načrt, dostopno
dvosedežno žičnico pa je zamenjala nova kabinska
sedežnica z urno kapaciteto 900 ljudi ; podaljšana
je bila tudi gozdna cesta do planine Jezerca. Odprta
smučišča so lahko sprejela okoli 2.000 smučarjev.
Ta smučišča so bila : od Gospinca do Doma na
Krvavcu in na vrh Krvavca in Tiho dolino ter iz
Tihe doline na Njivice. Na smučiščih so bile
postavljene sedežnica Gospinec-Dom na Krvavcu,
krožna žičnica Zanjivec-Gospinec, dvosedežnica
Gospinec-vrh Krvavca, dvosedežnica GospinecTiha dolina in dve vlečnici Tiha dolina-Njivice.
Navedimo še nekaj osnovnih razvojnih dejavnikov, ki so vplivali tudi na naravne dejavnike v
zadnjih 25 letih.
l. Smučišča so razširili na novo načrtovane
površine in kapaciteto povečali za 3.200 smučarjev.
Na Krvavcu je sedaj urejenih 104 ha smučišč, na
katerih lahko smuča okoli 5.200 smučarjev.
2. Dogradili so nove žične naprave (dvosedežnico Tiha dolina-Veliki Zvoh, dvosedežnico
Dom na Krvavcu-Ktiška planina in vlečnico Kriška
planina-Kržišče) ter prenovili naprave iz Tihe
doline na Njivice.
377
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Preglednica 1: Analiza površin po ekoloških enotah
Ekološka enota (e.e.) -

obstoječa

raba

1
l. Adenostylo-Piceetumfil.- s1nr. gozd
2. Adenostylo-Piceetum typ.- smr. gozd
3. Adenostylo-Piceetwn caf.- smr gozd
4. Adenostylo-Fagerum asp.- buk. gozd
5. Adenostylo-Fagetwn hom.- buk. gozd
6. Adenosry/o-Fagetum f Picea-AbiesHelleborus niger -y pašnik osvaja gozd
7. Rhod.-Rhodendretum lar.- rušje-mac.
8. Rhod.-Rhodendreton mug.- rušje
9. Nardetum stricrae- pašnik, ravne lege na
blagim nagibu
10. Nardus stricta., Carexfirma, Sesleria variapašnik, valovito blago pobočje
Il. Carex Ferruginea, Helleborus nigerpašnik na rjavi rendzini
12. Seslerio varia, Hel!eborus niger, pašnik
13. Seslerio varia, Helleborus niger, Picea
excelsa- pašnik s smreko
14. Seslerio-Sempervieretum- pašuik +grmišče
15. Nardus stricta-Phws mugo- pašnik
16. Carex ferruginea-Helleborus niger- Erica carneaRhorodenron hirsutum -pašnik z Eriko in slečom
17. Nardus stricta- Sesleria varia- Hel/eborus
niger-Pinus mugo - pašnik in rušje
18. Združba trave okoli staj
Skupaj

po v.
ha
2
17,0
37.0
2,5
16,0
56,0

s.n.s. p.p.s
ha.
ha
3
4
3,3
1,2
-

3+4.
ha
5
4,5
-

-

%.
e.e.
6
1,2

o.n.s
ba
7
1,0

o/o stop.
e.e. ran.
9
8
5,8
1
2
3
1
3

-

-

-

-

12,0
16,0
29,0

5,1
2,5

0,4
5,0
4,5

0,4
10,1
7,0

0,3
63,1
24,1

1,0
-

8,3

-

-

2
3
3

33,0

15,5

-

15,5

47,0

9,5

28,8

1

10,0

7,2

-

7,2

72,0

0,8

8,0

1

40,0
1,5

23,2

1,3

24,5

61,2

3,5
-

8,7
-

1
2

9,0
13,0
8,0

3,5
8,7
5,6

1,0
0,6
1,0

4,5
9,3
6,6

50,0
71,5
82,5

1,0
1,5

11,1
18,8

2
2
2

31,0

2,9

2,8

5,7

18.4

11,0

35,5

2

10,0

6,5
0,8
84,8

1,5

8,0
0.8
19,3 104,1

81,0
10,0
29,7

-

-

-

-

2
1

29,3

8,3

10,0
351

-

-

Pojasnila k preglednici:
rubrika 3 s.n.s. =sedanje stanje urejenih načrtovanih smučišč;
rubrika 4 p.p.s. =povečane površine smučišč, ki niso bile načrtovane;
rubrika 6 o.n.s. =opuščene načrtovane površine; to je površine, ki še niso vključene v rabo alpskega smučanja:
rubrika 9
=je določena stopnja ranljivosti ali občutljivosti posamezne ekološke enote. in sicer:
l =delno ranljiva, 2 =ranljiva in 3 =zelo ranljiva. Opomba: Stopnja ranljivosti ekoloških enot je bila
ekspertno določena (Marinček, 1975) za namene proučevanja vplivov pri krajinski analizi.

3. Zgradili so infrastrukturo za umetno zasneževanje: vodno zajetje na vrhu Velikega Zvoha,
električno-vodno napeljavo in postavili snežne
topove.
4. Pod RTV oddajnikom in na pobočju
so postavili dve skakalnici za deskanje.

Kržišča

5. S planine Jezerca do zgornje post.aje dostavne
žičnice na Gospinec so zgradili novo cesto in
podaljšali cesto prek Tihe doline do Doma ter RTV
oddajnika na Krvavcu; prav tako so dodali odcep
ceste do hotela na Kriški planini.
6. Na vsa smučišča so utrdili poti, da so postale
primerne za dostop s traktmjem in ostalo mehanizacijo za vzdrževanje objektov.
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7. Zrasla so nova prenočišča: hotel na Kriški
planini, nove počitniške hiše, razširili so Dom na
Krvavcu.
8. Zgornjo postajo žičnice so obnovili in razširili
s skladišči za mehanizacijo in gorivo.

3.3 Primerjalna analiza
ekološke posledice

smučišč

in

V preglednici 1 podajamo analizo smučišč glede
na alternativni predlog, ki smo ga oblikovali na
osnovi temeljite krajinske analize. Predlog je zajel
- upoštevajoč pogojna smučišča - okoli 115 ha
površin. To je okoli 10 ha več, kot to ponujajo sedaj
urejena smučišča. Trasa smučišč se povrhu bistveno
GozdV 61 (2003) 9
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Preglednica: 2: Pregled skupnih površin po
Stopnja
vpliva
Delno pomemben.
Pomemben
Zelo pomemben .
Skupaj
--

s.n.s.
po v.
ha
46,7
30,5
7,6
84 ,8

in izvajanja urejanja smučišč v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca
stop1~i

pomembnos ti

s.n .s.
%

razm.
55,0
36,0
9,0
100,0

p.p .s.
po v.
ha
1,3

8,5
9,5
19.3

razlikuje. Sedanja ureditev vključuje 19,3 ha
površin , ki niso zajete v alternativni predlog.
Površine so predvsem razširili na ranUive in zelo
ranljive površine, kjer so pričakovani pomembni ali
zelo pomembni vplivi na naravne sisteme. Ostalo
pa je še 29,3 ne vključenih načrtovanih površin na
manj občutljivih ekoloških enotah.
Razširjanje smučišč je zahtevalo močno
poseganje v varovalne gozdove. S stališča funk-cionalne povezanosti in enakovredne izrabe površin
bi morali pri vključenju najbolj ranljivih površin
poseg vsestransko presoditi. Dolgoletno proučevanje razmer na območju Krvavca nam
omogoča, da lahko z gotovostjo trdimo, da vsaj dve
tretjine (okoli 13 ha) teh površin ni bilo primerno
urejati za namene alpskega smučanja. Na teh zelo
ranljivih površinah je bil tako velik poseg

Slika 7: Vidni vplivi zaradi gradnje cest (stanje 2001)
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pri čakovanega

vpliva na naravne sisteme

%

s.n.s .+
p.p.s.

razm .
6,7
44,0
49,3
100,0

48,0
39,0
17,l
104,1

p.ps .

ha

s.n.s .+
p.p.s .
%
46,1

37,5
16,4
100,0

o.n.s.
po v.
ha
14,8
14,5

o.n.s.
%
ram.z
50,5
49,5

--

--

29,3

100,0

nerazumljiv tako zaradi zahteve po varnem
smučanju kot zahteve po enakomerni rabi vseh
urejenih površini. Nerazumljive so številne
povezave med smučišči preko varovalne vegetacije
(glej sliko 4 ). Urejevalci smučišč niso upoštevali
ne krajinske analize ne sprejetih zakonskih
obveznosti, saj je urbanistični načrt izrecno
prepovedal poseganje na varovane površine
(gozdove), hkrati pa zahteval vgraditev travne ruše
na prizadetih površinah (9. člen pravilnika).
Spomnimo, da je bil večji del površin že zaščiten
kot vodozbirno območje, območje Velikega Zvoha
celo zajeto v predlog Krajinskega parka Julijskih
Alp.
V preglednici 2 so prikazane stopnje pomembnosti pričakovanih vplivov na naravne sisteme. Z
visoko stopnjo zanesljivosti smo jih ugotovili tako,
da smo primerjali zbirno karto vplivov in na novo
pripravljeno karto-skico urejenih smučišč. Pri tem
lahko trdimo, da se ugotovljena stopnje pomembnih
in zelo pomembnih vplivov na vodni režim, erozijo,
kulturno krajino in vegetacijo prekriva s stopnjo
ranljivosti ekoloških enot. V alternativnem
predlogu je zajetih 55% delno ranljivih površin in
le 9% zelo ran1jivih površin. Ranljive in zelo
ranljive površine so bile vključene v alternativni
predlog smučišč zato, da so omogočile osnovne
funkcionalno-tehnične povezave vseh ustreznih
površin smučišč . Na povečanih površinah smučišč
paje 6,7% površin manj ranljivih in kar 49,3% zelo
ranljivih. Ne vključena so ostala načrtovana
smučišča (29,3 ha) na manj ranljivih in ranljivih
površinah (predvsem na območju Kržišča).
Na splošno lahko tudi trdimo, da je z urejanjem
smučišč prizadeta občutljiva divjad (izginila so
ugotovljena rastišča ruševca in zmanjšal se je area]
gamsa) , povečala se je nevarnost snežnih plazov.
Ni pa mogoče trditi, da bi nastali vplivi na
gozdarstvo. Iz opisanih vplivov na naravne sisteme
ugotavljamo, da so bistveno prizadete zlasti vse
ekološke funkcije gozdov (funkcija varovanja
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Slika 8:

Moteča

gradnJa
hiš na planini
Jezerca (stanje 2001)
počitniških

gozdnih zemljišč in sestojev ter hidrolo.ška,
biotopska in klimatska funkcija), prav tako socialne
(zaščitna, rekreacijska, turistična in estetska).
Zaradi krčitve gozdov in grmišč, zlasti na
pobočjih, ki imajo večji nagib, se je močno poveča~o
erozijsko delovanje, povečan je površinski odtok m
s tem oslabljen vodni režim. Posledice erozije so
vidne na terenu, zlasti v usekih in nasipih
preoblikovanega terena, zaradi priprave smučišč ali
izgradnje infrastrukture. V času največjih posegov
je bila voda pri izviru za vodovodno zajetje po~
Krvavcem kalna. Po opravljenih delih so pogosti
sneo-olomi in vetrolomi ob robovih smučišč, snu·eka
se ~očno suši. Vplivi na erozijo, vegetacijo in vodni
režim so večji tudi zato, ker sanacijski ukrepi, ki so
bili sprejeti z izdelanimi projekti, niso.. b.ili
dosledneje opravljeni. K večji škodi in škod~tvtm
vplivom so prispevali zato, ker so po izvedbi
določenega projekta naknadno razšitjali smučišča
ali celo povsem na novo izravnavati teren ter skušali
le ohraniti naravno uttjene travne površine na
valovitem terenu. Planirana proga po jarku v
zaščitnem vodnem pasu, ki bi po alternativnem
predlogu smučišč morala odpasti, je bila d~mal~
po celem spodnjem delu zgrajena na grobo, cetud1
se ne vzdržuje.
Pri opazovanju vidnih posledic smo ugotovili,
da so te v večji meri odvisne od ranljivosti ekološke
enote, zato jih posebej podajmo v nadaljevanju.
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3.4. Vidne posledice
Ugotavljamo, da so vidne posledice nepos_redno
vezane na površine, kjer smo pričakovali zel~
pomembne ali pomembne vplive na er~zij~, vodm
režim in vegetacijo. Posledice so nadalje v1dne na
vseh površinah, kjer se je z izravnavo terena povse~1
uničil ves talni profil, prav tako so vidne na travmh
površinah, kjer po posegu ni bilo vzpostavljeno
prvotno stanje.
.
Za oceno pomembnosti vizualnega vphva smo
izbrali sledeča merila:
1. Zelo pomemben vpliv: kamenje zajema na~
90% površine. Posledice so vidne iz večjih razdalJ
K.ranjsko-Mengeške ravnine.
2. Pomemben vpliv: na izravnani kameni podlagi
slabo uspela zatravitev, po površini razsuto
kamenje,
3. Delno pomemben vpliv: pretežno ohranjen
naravni tal ni profil, le do 30% izravnano ali so vidni
sledovi zaradi gradnje infrastrukture.
Vizualne motnje so v največji meri povezane z
ranljivostjo ekološke enote. Tako so zelo moteč~
robovi urejenih smučišč ali tras žičnih naprav skozi
gozd in ruševje ter večji useki ali nasi~i, nasr~_li pri
gradnji cest in poti. Ocenjujemo, da_ je _povrsn:.na
dolžinah robov okoli 5 km in da pok.11vaJo povrsmo
2,5 ha. V saj toliko je tudi ne saniran ih površin pri
posegih na zelo ranljiva območja. Zelo mote~a in
neurejena je krajina pri skakalnicah za deskanje na
snegu, in sicer:
GozdV 61 (2003) 9
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Sli ka 9: Vodno zajetje na
vrhu Velikega Zvoha
(stanje 2001)

- pod stolpom RTV, kjer je prizadeta naravna
obrasla z ruševjem (slika 4);
- dve skakalnici ob smučarski progi na Kržišče
s posegom v smrekov gozd, teren pa je modeliran
(slika 2).
Pomembni viwalni po~egi so vidni povsod tam,
kjer je teren izravnan na zelo ranljivih površinah
ter na vseh površinah, kjer je izravnava terena
uničila ves taJni profil; prav tako pri manjših usekih
in nasipih, nastalih ob gradnji infrastrukture. Te
površine- ocenjujemo jih na 16 ha- niso primerno
sanirane, čeprav so delno zatravljene .
Delno pomembni vplivi so vidni na polovici
vrtača,

območja.

.\

Vidne posledice pri urejanju smučišč je zelo
prizadelo krajinsko podobo območja. Po usmeritvah
krajinske analize bi morali varovati najvrednejše
naravne in kulturne vrednote. Pri vrednotenju
krajine po gravitacijskih območjih (POGAČNIK
1976) je bilo območje Kriške planine ovrednoteno
kot najvrednejše, zato ni bilo predvideno za ureditev
smučišč . Ugotavljamo pa, da je tudi to območje
močno prizadeto:
l. Izsekane je okoli 30% dolžine v vrsto zasajene
snu·eke, ki je posestna meja in krajinska značilnost.
Poseg je oslabil tudi preostalo mejo (JO% sušic).
2. Na severnem delu Kriške planine je izravnan
valovit del pašnika (okoli 1 ha). ki je imel najbolj
ohranjeno naravno vegetacijo.
3. Ob južnem delu zasajene meje je speljana
GozdV 61 (2003) 9

neuttjena pot do odprtega izkopa peska na pašniku .
S cesto je prizadet zgornji del urejenega hudournika
ter pašnik ob ce~ti, ker ga razdira erozija.
4 . Vprašljiva in vizualno moteča je gradnja
počitniških hišic na planini Jezerca (slika 8).

4

RAZPRAVA

Pomanjkljivo urejanje smučišč zelo neugodno
vpliva na naravne sisteme in na krajinsko podobo
v času, ko površine ne prekriva snežna odeja .
Močno poseganje v območje varovalnih gozdov pri
povečanem urejanju smučišč izven ustreznih
površin, ki jih je nakazala krajinska analiza, je na
območju Tihe doline vsaj za 3 ha teh površin
neuterneljena tudi s stališča funkcionalnega
povezovanja smučišč. Močno se je namreč povečala
nevarnost smučanja zaradi zožene doline. Na krajši
razdalji je stičišče več smučarskih prog, vzdolžno
ob otroški progi in vlečnici (glej p1imerjavo slik S
in 6). Tako se tudi raba više ležečih površin ni
bistveno povečala. Nerazumljivo je, zakaj niso bila
upoštevane usmeritve za varovanje in sanacijo bolj
ranljivih površin. V večji možni meri bi morali
ščititi varovalne gozdove in ruševje ter v čim manjši
meri uničiti talni profil. SmučaJji bi se lahko v večji
meri prilagajali valovitemu terenu, kar bj moralo
biti temeljno izhodišče urejanja smučišč v
občutljivem gorskem svetu. Vse preoblikovane
površine na občutljivih ekoloških enota bi morale
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biti dosledno utrjene s travno rušo, kot je predvidevala opravljena in sprejeta prostorska dokumentacija. Čeprav v času nastajanja smučišč pri
nas še ni bilo sprejete ustrezne zakonodaje, so bile
znane izkušnje sosednjih držav. Omenimo samo
Navodila za planiranje, gradnjo, vzdrževanje in
nego smučišč in pripomočkov v Avstriji ( 1977), ki
so jih pripravili na osnovi dotedanjih izkušenj.
Nerazumljivo je tudi, da vzdrževalec smučišč ne
odstrani s površin ležečega kamenja ter ne uredi
robov smučišč, usekov in nasipov ob smučiščih,
cestah in poteh. Tudi vse ostale moteče vizualne
vplive bi upravljavec smučišč moral odpraviti, da
bi dobilo območje urejen videz in bi mu omogočil
pospešeni razvoj poletnega turizma, hkrati pa bi
zmanjšali škodljive vplive urejenih smučišč. Vsako
nadaljnje poseganje v ta prostor more biti temeljito
proučeno, urejanje vsega območja pa bi morale bolj
dosledno spremljati inšpekcijske službe. Tako
dragocen prostor v Sloveniji ne smemo enostransko
in le gospodarsko izkoriščati, ampak vzeti v obzir
tudi druge interese. Pri tem moramo upoštevati
pričakovane škodljive vplive na naravne sisteme.
Pomembnejši pričakovani vplivi na naravne sisteme
zahtevajo tudi zahtevnejše biotehničnc ukrepe.

5

ZAKLJUČEK

Proučevanje stanja smučišč na Krvavcu v letu 2001
je pokazalo, da je bil pripravljeni alternativni
predlog urejanja smučišč primerna strokovna
osnova za izbiro ustreznih površin za smučišča .
Površine, ki so se urejale izven alternativnega
predloga, na zelo ranljivih in ranljivih površinah,
so zelo prizadele naravne prvine okolja, za katera
smo škodljive vplive pričakovali. Na osnovi
prime1jale analize lahko po 25letih podamo sledeče
zaključke, ki naj bi služili za bodoče delo pri
urejanju smučišč:
l. Dopolnjena prostorska zakonodaja mora
opredeliti, da je treba za območje smučišč nujno
izdelati krajinsko-ureditveni načrt. Načrt mora s
krajinsko analizo zajeti ustrezno usklajene površine
za smučišča. predpisati mora usmeritve za
varovanje naravne, kulturne in ostale okoljske
vrednote ter predvideti neposredne, nujne biotehnične ukrepe glede na pričakovane vplive na
naravne sisteme.
2. Z zakonskimi predpisi je treba določiti
sankcije, če pride do odstopanja pri izvedbi
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krajinsko-ureditvenega načrta, če investitor ali
uprav lj alec smučišč strokovno ne opravi vseh
predvidenih ukrepov ali če redno ne vzdržuje in
neguje urejenih površin.
3. Pristojne inšpekcijske službe morajo izvedbo
načrta odgovorno spremljati, in sicer ne le do
začetka obratovanja smučišč, ampak tudi glede na
predvideno vzdrževanje in nego ureditvenega
območja smučišč.

4. Škodljive in že vidne posledice dosedanjega
urejanja smučišč morajo upravljavci ustrezno
sanirati, na kar bi jih morale opozoriti ustrezne
inšpekcije. Dokler območje ni sanirana. pristojne
službe ne smejo dovoliti nobenega posega v ta
prostor, četudi bi bile posodobitve opreme še tako
nujne.

6

POVZETEK

Slovenski gorski svet ima izredne prednosti za
razvoj letnega turizma, vendar zelo omejene
možnosti za zimski turizem. Na območju Krvavca
se je pospešen razvoj začel šele takrat, ko je bil
izdelan urbanistični načrt (1973). Načrt je predvidel
le smeri smučarskih prog brez prostorske razmejitve, ocenil je skupno potencialno površino
smučišč ter potrebni obseg žičnih naprav in njihovo
lokacijo. Ni pa dovolj upošteval že vidnih posledic
dotedanjega razvoja. Zato je bila opravljena
krajinsko analiza za ožje območje Krvavca, ki je
pokazala, kje so primerne površine za smučanje,
in napovedala, kje in s kako pomembnimi vplivi
na naravne sisteme moramo računati pri urejanju
smučišč v gorskem .svetu. Podana so bila osnovna
izhodišča za urejanje smučišč na naravnih osnovah
in izdelan neposredni alternativni predlog smučišč
za okoli 110 ha površin (POGAČNIK1976). Po 25
letih smo napravili pregled obstoječih smučišč in
opravili primerjalno analizo sedanjega stanja
smučišč z načrtovanim predlogom. Ugotavljamo
nastale spremembe med načrtovanim alternativnem
predlogom ter sedanjo ureditvijo smučišč.
Alternativni predlog je zajel tudi okoli lO ha
pogojenih površin, ki bi zahtevali izjemne
biotehnične ukrepe. Ocenili smo, da je sedaj
urejenih srnučiščjh okoli 104 ha. Pri urejanju
smučišč so nastali bistveni odmiki od alternativnega
predloga smučišč pri vključevanju novih površiJ1.
Na novo je vključeno 19,3 ha površin, v katero je
zajeto tudi le okoli 4,0 ha pogojnih smučišč.
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Površine so bile predvsem razši1jene na ranljive in
zelo ranljive površine (na 49,3%), kjer so pričakovani zelo pomembni vplivi na naravne sisteme.
V alternativnem predlogu je zajetih 55% delno
ranljivih površin in le 9% zelo ranljivih površin.
Ostalo pa je še 29,3 ha ne vključenih načrtovanih
površin na manj občutljivih ekoloških enotah. Pri
izvajanju izvedbenih načrtov so nastala bistvena
odstopanja, predvideni biotehnični ukrepi se niso
dosledno izvedli. Zaradi krčitve gozdov in grmišč,
zlasti na pobočjih, ki imajo večji nagib, se je močno
povečala erozija, povečan je površinski odtok in s
tem oslabljen vodni režim. Posledice erozije so
vidne, zlasti v usekih in nasipih preoblikovanega
terena . Pojavljajo se snegolomi in vetrolomi ob
robovih smučišč in močnejše sušenje smreke.
Pri tem lahko trdimo, da se ugotovljene stopnje
pomembnih in zelo pomembnih vplivov na vodni
režim, erozijo, kulturno krajino in vegetacijo
prekrivajo s stopnjo ranljivosti ekoloških enot, kar
je pokazala podrobnejša analiza po 18 ekoloških
enotah, ki so bile popisane in opisane v krajinski
analizi. Ugotavljamo tudi, daje z urejanjem smučišč
prizadeta občutljiva divjad (izginila ugotovljena
rastišča ruševca in zmanjšan area! gamsa), povečana
je tudi nevarnost snežnih plazov. Ni pa mogoče
ugotoviti, da bi nastali vplivi na gozdarstvo. Iz
opisanih vplivov na naravne prvine okoUa lahko
trdimo, da so bistveno prizadete zlasti vse ekološke
funkcije gozdov, funkcija varovanja gozdnih
zemljišč in sestojev, hidrološka, biotopska in
klimatska funkcija ter od socialnih funkcij gozdov:
zaščitna funkcija- varovanje objektov, rekreacijska,
turistična in estetska funkcija gozdov.

r

Vidne posledice so neposredno vezane:
- na površine, kjer smo pričakovali zelo
pomembne ali pomembne vplive na erozijo, vodni
režim in vegetacijo;
- na vse površine, kjer se je z izravnavo terena
povsem uničil talni profil;
- na travne površine, kjer po večjih posegih ni
bilo vzpostavljeno prvotno stanje.
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Nerazumljivo je, zakaj niso bila upoštevane
usmeritve za varovanje in sanacijo bolj ranljivih
površin. Vsako nadaljnje poseganje v ta prostor
mora biti temeljito proučeno; urejanje vsega
območja pa bi morale doslednejše spremljati
inšpekcijske službe.
Opravljena primerjalna analiza smučišč na
Krvavcu potrjuje, da je uporabljena metoda
načrtovanja ustrezne izbire površin za smučanje z
napovedovanjem vplivov na naravne sisteme
primeren in potreben pripomoček za načrtovanje
smučišč, kot tudi za preverjanje ali napovedovanje
vplivov za druge večje posege v gozdni prostor.
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Piškur, Mitja: Slovenska standardizacija na področju gozdnih lesnih proizvodov vestnik, 61/2003, št. 9. V slovenščini, cit. lit. 10.

izhodišča

in aktualno stanje. Gozdarski

Prispevek poda definicije osnovnih pojmov s področja standardizacije, predstavi slovensko standardizacijo in status evropskih
standardov. Podrobneje prikaže pregled veljavnih slovenskih standardov na področju gozdnih lesnih proizvodov. Prikaže tudi
ureditve na področju gozdnih lesnih proizvodov v Avstriji, Češki in Nemčiji .
Ključne

1

besede: standardizacUa, lesni proizvodi, Slovenija.

UVOD

Na področju standardizacije je prišlo v zadnjem
desetletju do nove zakonske ureditve. Ustanovljen
je bil Slovenski inštitut za standardizacijo, ki se je
preoblikoval iz Urada za standardizacijo in
meroslovje. Z vključevanjem Slovenije v evropske
integracije so nastale nove okoliščine tudi na
področju standardizacije in rabe standardov.
Novejše stanje na področju gozdnih lesnih
proizvodov je v slovenskem gozdarstvu in
lesnopredelovalni industriji malo poznano. Zaradi
tega je smisleno osvetliti nekatere vidike na področju
standru·dizacije ter predstaviti veljavne standarde.

IZHODIŠČA

2

2.1 Definicije osnovnih pojmov
s področja standardizacije
• Standardizacija je dejavnost vzpostavljanjc1
določiL

glede na dejanske ali možne težave za
skupno in ponavljajočo se uporabo z namenom, da
se doseže optimalna stopnja urejenosti na danem
področju,·

• nacionalna standardizacijaje standardizacija,
ki se izvaja na ravni posamezne države;
• evropska standardizacijaje standardizacija, v
katero se vključujejo ustrezni organi evropskih
držav;
• mednarodna standardizacija je standardizacija,
v katero se vključujejo ustrezni organi iz vseh držav.
• Standard je dokument, ki nastane s konsenzom in ga sprejme priznani organ in ki določa
pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in
njihove rezuLtate ter je namenjen za občo in
384

večkratno uporabo in usmerjen v doseganje
optimalne stopnje urejenosti na danem področju;
• nacionalni standard je standard, ki ga sprejme
nacionalni organ za standarde in je dosegljiv
javnosti;
• evropski standard je standard, ki ga sprejme
evropska organizacija za standardizacijo in je
dosegljiv javnosti;
• mednarodni standard je standard, ki ga
sprejme mednarodna organizacija za standardizacijo in je dosegljiv javnosti.
• Organ za standarde je standardizacijski
organ, priznan na nacionalni, evropski ali
mednarodni ravni, katerega osnovno dejavnost,
opredeljena v statutu, sta priprava in sprejemanje
standardov, ki so dosegljivi javnosti;
• nacionalni organ za standarde je organ za
standarde, priznan na nacionalni ravni kot
nacionalni član usrremih mednarodnih in evropskih
organizacij" za standardizacijo.

2.2 Slovenska standardizacija
Slovenske standarde sprejema Slovenski inštitut za
standardizacijo (v nadaljevanju Inštitut), ki ima
vlogo slovenskega nacionalnega organa za standarde. Inštitut je član mednarodnih organizacij:
• ISO (Mednarodna organizacija za standardizacij o);
• IEC (Mednarodna elektrotehniška organizacija);
• ETSI (Evropski inštitut za telekomunikacijske
standarde).

* M.

P. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije,
pot2, 1000 Ljubljana

Večna
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V evropskih organizacijah CEN (Evropski
komite za standardizacijo) in CENELEC (Evropski
komite za standardizacijo v elektrotehniki) bo
Inštitut postal polnopravni član s 1.1.2004 . Za
izpolnitev pogojev za vstop v organizacijo CEN je
bilo potrebno privzeti najmanj 80 % evropskih
standardov in sprejeti evropsko primerljive postopke
in načine sprejemanja in rabe standardov. Vse te
zahteve pa so prinesle nekatere novosti tako na
področju dela tehničnih odborov, kot tudi na
področju navajanja standardov v slovenskih
predpisih. Pri sprejemanju nacionalnih standardov
je prišlo do omejitve produkcije izvirnih slovenskih
standardov, ki morajo biti notificirani preden stopijo
v veljavo po določilih Uredbe o postopkih
notificiranja na področju standardov, tehničnih
predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti
(2000).
Znotraj Inštituta obstajajo tehnični odbori (TC),
ki so strokovni posvetovalni organ v okviru
Inštituta, in imajo več funkcij (prevajanje standardov, priprava standardov, sodelovanje v evropskih
standardizacijskih telesih, sprejemanje standardov, ... ). Sestavljajo jih člani in predsednik.
Način sprejemanja standardov (ali drugih tehničnih
specifikacij, ki predstavljajo normativni dokument
z tehničnimi zahtevami, ki jih mora izpolnjevati
proizvod, proces ali storitev) opredeljuje Navodilo
o postopku sprejemanja slovenskih nacionalnih
standardov in drugih dokumentov s področja
slovenske nacionalne standardizacije (2002). Nove
naloge TC so predvsem:
• privzemanje evropskih standardov,
• predlogi za program dela,
• predlogi za prevajanje,
• sodelovanje v tehničnih odborih CEN pri
nastajanju in sprejemanju evropskih standardov in
• seznanjanje industrije z novostmi na področju
standardov.
Sprejeti novi slovenski standardi so objavljeni v
prilogi Sporočil, ki jih izdaja Inštitut. V njem so
objavljeni tudi preklici slovenskih standardov.
V sako leto izide tudi Katalog SIST, s pregledom
standardov, ki vsebuje sezname po področjih ICS
(Mednarodna klasifikacija za standarde), po
umaknjenih standardih, po referenčnih oznakah in
po tehničnih odborih. Vsebuje tudi predloge
standardov po področjih, po referenčnih oznakah
in po tehničnih odborih.
GozdV 61 (2003) 9
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Pri nastajanju slovenskih standardov (tudi pri
prevodih evropskih standardov) je pomembna
stopnja nastajanja . Ta ima naslednje stopnje:
1 -Projekt (pottjena pobuda), 2- Stopnja notificiranja, 3 - DSIST (delovni osnutek), 4 - OSIST
(osnutek standarda), 5 - KSIST (končni osnutek
standarda) in 6 - SIST (izdan slovenski standard).
V principu temelji standardizacija na prostovoljnosti, zato je taka tudi uporaba slovenskih
standardov - SIST (v nadaljevanju SIST). Izjemo
predstavlja obvezna uporaba, ki je lahko določena
s predpisom. Predpis, ki določa obvezno uporabo
standarda, se mora po določilih novega Zakona o
standardizaciji ( 1999) sklicevati na SIST. Obveznost
uporabe SIST je torej lahko določena le s predpisom, ki ga (jih) na določenem področju praviloma
predpisujejo resorna ministrstva.

2.3 Status evropskih standardov
Evropski standardi (z oznako EN) predstavljajo na
nivoju držav članic EU usklajene standarde, ki s
sprejemom v posamezni članici postanejo nacionalni standardi .
Slovenski standardi so lahko bodisi privzeti
bodisi izvirni. Močno prevladujejo privzeti evropski
in mednarodni standardi. Tuji standardi so večinoma
privzeti v angleškem jeziku, naslovi so objavljeni
v slovenskem jeziku. Z Zakonom o standardizaciji
(1999) je urejeno področje priprave, sprejema in
izdaje slovenskih nacionalnih standardov ter njihove
uporabe . SIST se lahko pripravi z oblikovanjem
izvjrnega besedila ali s privzetjem mednarodnih
standardov (ISO, IEC), evropskih standardov,
predstandardov, predlogov standardov (EN, ENV,
prEN). Privzemanje tujjh nacionalnih standardov
(npr. DIN - Nemčija, BS - Velika Britanija) je
sporno, če na področju že obstaja evropski standard
ali pa če je v nastajanju (prEN). V primeru direktiv
novega pristopa pa bi tako ravnanje pomenilo hujšo
kršitev evropske zakonodaje.
Večina evropskih standardov je smiselni del
implementacije direktiv. V tesarstvu je še posebej
aktualna evropska direktiva o gradbenih proizvodih
(CPD), ki temelji na označevanju s CE znakom, ki
omogoča proizvajalcem neoviran dostop na skupen
evropskj trg. Področje je urejeno s harmoniziranimi
sistemskirru standardi, ki predpisujejo postopke in
potrebne metode ter način potrjevanja skladnosti,
ki privede do CE znaka. Posamezne preizkusne
385

Piškur, M .: Slovenska standardizacija na

področju

gozdnih lesnih proizvodov -

metode so opredeljene v podpornih standardih, ki
so navedeni znotraj sistems!Gh standardov.
Na področju gozdnih lesnih proizvodov še vedno
velja direktiva starega pristopa iz leta 1968, ki
opredeljuje klasifikacijo neobdelanega lesa (68/89/
EGS). Ker gre za direktivo starega pristopa, v njej
ni navezave na evropske standarde, določila so
vsebovana v samem tekstu direktive. Pomemben
vidik te direktive je označevanje (A/EGS, B/EGS,
C/EGS), ki je dovoljeno le z upoštevanjem določil
direktive. V Sloveniji je bila direktiva implementirana s Pravilnikom o merjenju in razvrščanju
gozdnih lesnih sortimentov (2003). V tem pravilniku gre za kombinacijo vsebin iz direktjve in
vsebinami evropskih standardov, ki so vsebovani v
samem predpisu.

3

izhodišča

in aktualno stanje

PREGLED VELJAVNIH
SLOVENSKIH STANDARDOV NA
PODROČJU GOZDNIH LESNIH
PROIZVODOV

Standardi na področju gozdnih lesnih proizvodov
zajemajo področja terminologije, merjenja dimenzij, merje~a napak in razvrščanja po kakovosti
glede na drevesno vrsto. Ta področja pokriva
tehnični odbor TC LES Okrogli in žagani les
(paralelna s CEN TC 175 in ISO TC 218).
Glede na zahteve po privzemanju evropskih
standardov so se v zadnjem letu sprejeli skoraj vsi
standardi s področja gozdnih lesnih proizvodov.
Večina privzetih standardov je bila sprejeta preko
Sveta inštituta, predvsem zaradi neurejenosti in

Preglednica 1: Seznam relevantnih terminoloških standardov SIST
JEZIK
SL

SL

SL

EN

SL

EN

EN

SL

EN

EN

EN

EN
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SLOVENSKI STANDARD
SIST EN 844-1:1998 Okrogli in žagani lesTerminologija - l. del: Skupni splošni
izrazi za okrogli in žagani les
SIST EN 844-2:1998 Okrogli in žagani lesTerminologija - 2. del: Splošni izrazi za
okrogli les
OSIST 844-3
Okrogli in žagani les- Terminologija- 3. del:
Splošni izrazi za žagan les
SIST EN 844-4:2003- Okrogli in žagani
les - Terminologija - 4. del:~ Izrazi ~
za strukturo lesa
SIST EN 844-5:1998 Okrogli in žagani lesTerminologija- 5. del: Izrazi, povezani
z merami okroglega lesa
SIST EN 844-6:2003- Okrogli in žagani les Terminologija- 6. del: Izrazi za izmera
žaganega lesa
SIST EN 844-7:2003 Okrogli in žagani les Terminologija - 7. del: Izrazi za biološko
zgradbo lesa
SIST EN 844-8:1999 Okrogli in žagani lesTerminologija - 8. del: Izrazi, povezani
z značilnostmi okroglega lesa
SIST EN 844-9:2003 Okrogli in žagani lesTerminologija- 9. del: Izrazi za značilnosti
žaganega lesa
SIST EN 844-10:2003 Okrogli in žagani les Terminologija- 10. del: Izrazi za
razbarvanost in napad gliv
SIST EN 844-11 :2003 Okrog]j in žagani les Terminologija- 11. del: Izrazi za razgradnje
lesa zaradi insektov
SIST EN 844-12:2003 Okro~~:li in ža~~:ani lesTerminologija- 12. del: Dolatni izrazi in
splošno kazalo

EVROPSKI STANDARD
EN 844-1: 1995 Round and sawn timber Terminology - Part 1: General terms common
to round timber and sawn timber
EN 844-2:1997 Round and sawn timberTerminology - Part 2: General terms relating to
round timber
EN 844-3:1995 Round and sawn timberTerminology- Part 3: General terms relating to
sawn timber
EN 844-4: 1997 Round and sawn timber Terminology - Part 4: Terms relating to structure
content
EN 844-5:1997 Round and sawn timberTerminology- Part 5: Terms relating to
dimensions of round timber
EN 844-6:1997 Round and sawn timberTenninology - Part 6: Terms relating to
dimensions of sawn timber
EN 844-7: 1997 Round and sawn timber Terminology - Part 7: Terms relating to
anatomical structure of timber
EN 844-8:1997 Round and sawn timberTerrninology - Part 8: Terms relating to features
of round timber
EN 844-9:1997 Round and sawn timberTermino1ogy -Part 9: Terms relating to features
of sawn timber
EN 844-10:1998 Round and sawn timberTerminology - Part 10: Terms re1ating to
stain and fungal attack
EN 844-11; 1998 Round and sawn timber Terminology- Part 1L Terms relating
to degrade by insects
EN 844-12:2000 Round and sawn timber Terminology - Part 12: Additional terms
and general index
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Preglednica 2: Seznam re\evanlnih standardov SIST za merjenje dimenzij in
JEZIK
EN

EN
EN
EN
EN
EN

SLOVENSKI STAl"\IDARD
SIST EN 1309-1:2000 Okrogli in žagani lesMeioda metjenja izmer l. del : Žagani les
SIST EN 1310:2001 Okrogli in žagani lesMetoda merjenja značilnosti lesa
SIST EN 131 ];2001 Okrogli in žaga ni lesMetoda merjenja biološke razgradnje lesa
SIST EN 1315- J :2000 Razvrščanje po
izmerah- l. del: Okrogli les listavcev
SlST EN 1315-2:2000 Razvrščanje po
izmerah- l. del: Okrogli les iglavcev
Opomba : ne obstaja kot slovenski standard,
na nivoju CEN pa je še v razvoju

neorientiranosti v delovanju TC LES Okrogli in
žagani les. Potrebe po sprejemu brez obravnave v
TC LES pa so izhajale tudi iz potreb prilagajanja
slovenske zakonodaje evropskim direktivam, med
drugim tudi direktivi 68/89/EEC, ki opredeljuje
klasifikacijo neobdelanega lesa, na podlagi česa je
nastal Pravilnik o metjenju in razvrščanju gozdnih
lesnih proizvodov (2003).
Po mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS,
v okviru ISO) spadajo standardi s področja
gozdnih lesnih proizvodov v področje Lesna
tehnologija (79) v skupino 79.040 Les, hlodovina
in žagan les. Terminološki standardi spadajo v
podskupino 01.040.79 Lesna tehnologija
(Slovarji).
Preglednica 3: Seznam relevantnih standardov SIST za
JEZIK
EN

EN
EN

EN

EN

EN

,,1

SL
SL
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Pregled veljavnih slovenskih standardov je
predstavljen v preglednicah l, 2 in 3. Legenda za
preglednice:
• kolona Jezik označuje jezik v ve1javnern
slovenskem standardu (SL- v slovenskem jeziku,
EN - v angleškem jeziku);
• v koloni Slovenski standard je popoln naziv
slovenskega standarda;
• v koloni Evropski standard pa popoln naziv
originalnega evropskega standarda.
Evropski predlog standarda prEN 1309-2 ni
privzet kot slovenski standard, je pa pomemben
referenčni dokument znotraj drugih standardov (pri
SIST EN 1315-1 in 2, SIST EN 1316-1.2 in 3, SIST
ENV 1927-1,2 in 3) . Večina privzetih evropskih

razvrščanje

SLOVENSKI STANDARD
SJST EN 1316-1:2003 Okrogli les listavcevRazvrščanje po kakovosti- l. del: Hrast in
bukev
SIST EN 1316-2:2003 Okrogli les listavcevRazvrščanje po kakovosti - 2. del: Topol
SIST EN 1316-3:2003 Okrogli les listavcevRazvrščanje po kakovosti- 3. del: Jesen.
javor in platana
SIST ENV 1927-1 :2003 Razvrščanje
okroglega lesa iglavcev po kakovosti l. del: Smreke in jelke
SIST ENV 1927-2:2003 Razvrščanje
okroglega lesa iglavcev po kakovosti Part 2: Pines
SIST ENV 1927-3:2003 Razvrščanje
okroglega lesa iglavcev po kakovosti 3 . del: Macesni in duglazije
SIST 1014: 1998 Gozdni lesni proizvodi Hlodi iglavcev
OSIST: 1015 Gozdni lesni proizvodiBukovi hlodi

značilnosti

EVROPSKI STANDARD
EN 1309-l: 1997 Round and sawn timher Method of measurement of dimensionsPart 1: Sawn timber
EN 1310: 1997 Round and sawn timber- Methods
of measurement of features
EN 131 l: 1997 Round and sawn timber- Method
of measurement of biological degrade
EN 1315-1:1997 Dimensional classification Part 1: Hardwood round timber
EN 1315-2:1997 Dimensional classificationPart 2: Softwood round timber
prEN 1309-2: Round and sawn limber- Method of
measurement of dimensions - Part 2: Round tim.ber

po kakovosti

EVROPSKI STAl"'DARD
EN 1316-1: !997 Hardwood round timber Qualitalive classification - Part 1: Oak
and beech
EN 1316-2:1997 Hardwood round timberQualitative classification- Part 2: Pop)ar
EN 1316-3:1997 Hardwood round t.imberQualitative classification- Part 3: Ash and
maples and sycamore
EN 1316-1:1997 Qualitative classification of
softwood round timherPari 1: Spruces and firs
EN 1316-2:1997 Qualilative classification of
softwood round timber2.del: Bori
-EN 1316-3:1997 Qualitative classificalion of
softwood round timber- Part 3: Larches and
douglas firs
Opomba: Izvirni slovenski standard, reference na
JUS standarde
Opomba: Osnutek izvirnega slovenskega standarda,
reference na JUS standarde, postopek ustavljen
387
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standardov v preglednicah l in 2 je v postopku ali
pa v programu za prevajanje v slovenski jezik.
Predlog slovenskega izvirnega standarda PSIST
1015 Gozdni lesni proizvodi- Bukovi hlodi ima v
zadnjih Objavah (priloga Sporočil SIST) oznako
OSIST 1015 (oznaka OSIST pomeni osnutek
standarda), postopek sprejemanja pa je ustavljen
(SIST 2003b, SIST 2003c).
Evropski standardi predstavljajo okvir sistema
urejenega trgovanja. Standardi določajo način
razvrščanja po dimenzijah (SIST EN 1315-1,2),
način me1jenja dimenzij in napak lesa. Pri listavcih
so poleg kakovostnih zahtev opredeljene tudi
minimalne dimenzije (premer in dolžina). Evropski
standardi pri listavcih opredeljujejo kakovostne
razrede za okrogli les brez namena rabe. Pri iglavcih
sicer niso opredeljene minimalne dimenzije, je pa
sistem določanja kakovosti razdeljene v dva dela.
V prvem so podane kakovostne zahteve za les brez
znanega namena uporabe (A, B, C, D), v drugem
pa so podana kakovostna merila pri trgovanju v
primeru znane uporabe (vendar brez zahtev, ki so
prepuščene sporazumu med prodajalcem in
kupcem) .

4

UREDITEV NA PODOČJU
GOZDNIH LESNIH
SORTIMENTOV V DRUGIH
DRŽAVAH (AVSTRIJA, ČEŠKA
IN NEMČIJA)

4.1 Sistemska ureditev na področju
gozdnih lesnih proizvodov v Avstriji
Avstrijska ureditev na področju standardov gozdnih
lesnih proizvodov sledi privzemanju evropskih
standardov, v praktični rabi pa prevladujejo
nacionalne uzance (Osterreichischen Holzhandelsuzancen- OHU). Sistem je zasnovan podobno kot
p1i evropskih standardih (SANDLER 2001):
- določanje kakovosti,
-ločevanje po dimenzijah (dolžina, premer),
- ločevanje po namenu uporabe (sortimenti z
določili o dimenzijah in kakovosti).
Pri iglavcih in listavcih obstajajo trije opredeljeni
kakovostni razredi (A, B, C).
Sortimenti so: F- okrogel les za rezan furnir,
S - okrogel les za luščen furnir, A - kakovosten
okrogel les, B - okrogel les normalne kakovosti,
C - okrogel les slabše kakovosti. Obstajajo še
388

posebni kakovostni razredi C+ (slaba kakovost), BB
- 1javi hladi. Kombinirane oznake AlB označujejo
kombiniran hlod s kakovostjo A in B. Pri listavcih
p1idejo v poštev F. S, A, B in okrogel les za pragove.
Poleg navedenih pa obstaja še cela vrsta posebnih
sortimentov (npr. les za kurjavo, velika skupina
industrijskega lesa namenjenega za papirna in
celulozno industrijo ter industrijo lesnih plošč).
Evropski standardi niso povsem primerljivi z
uzancami OHU, saj vsebujejo štiri kakovostne
razrede, avstrijske uzance pa tri . Iz tega izhaja
neprimerljivost kakovosti po razredih.

4.2 Sistemska ureditev na področju
gozdnih lesnih proizvodov v Nemčiji
V Nemčiji so Direktivo 68/89/EEC prevedli v svoj
pravni red leta 1969. Na njeni podlagi sloni
"Trgovsko sortiranje po kakovosti za neobdelan
les·' (HKS fUr Rohholz- Handelsklassensortienmg
ftir Rohholz) (Handelsklassensortierung fur
Rohholz (HKS-Rohholz), Rundholzsortierungsvorschrift - RSV 88). Poznajo štiri kakovostne
razrede (A, B, C. D), z oznako se lahko označijo le
prvi trije (A/EGS, B/EGS, C/EGS). Znotraj
kakovostnih razredov pa so tudi opredeljeni
sortimenti po namenu uporabe (npr. v kakovostnem
razredu A spada okrogli les za rezan furnir, za
luščen furnir, .... ). Po posameznih zveznih deželah
so kakovostni razredi opredeljeni različno natančno.
Zaradi ohlapno opredeljenih pravil določanja
kakovosti okroglega lesa se zavedajo pomena novih
evropskih standardov, ki postavljajo jasne kriterije
in zmanjšujejo možnosti sporov.

4.3 Sistemska ureditev na področju
gozdnih lesnih proizvodov v Ceški
republiki
S procesom

vključevanja

v Evropsko unijo so v

Češki republiki potekale aktivnosti v dveh smereh.

Pri implementaciji Direktive 68/89/EEC so se
navezali na zakonsko ureditev v Nemčiji. Pravno
gledano je težko smiselno implementirati direktivo
starega pristopa z zastarelimi vsebinami. Praktično
so prevedli direktivo v obliko zakonskega predpisa,
podali pa so tudi pravno razlago in usmeritve za
rabo. Poglavitno vodilo paje bilo izpolnjevanje pred
pristopnih pogojev za vstop v EU. Na področju
standardov so pri vzeli vse evropske standarde,
ohranili pa nekaj svojih, ki zajemajo vsebine, ki jih
GozdV 61 (2003} 9

Piškur, M .: Slovenska standardizacija na

področju

gozdnih lesnih proizvodov -

ne pokriva noben evropski standard. Zelo pomembni so še vedno veljavni standardi o sortimentih glede na namen rabe. Pri prodaji lesa
poudarjajo dogovor med prodajalcem in kupcem
(možna uporaba Avstrijskih uzanc - OHU). Leta
2002 so izdali priporočena pravila za me1jenje in
sortiranje lesa v Češki republiki - Doporučenf
pravidla pro mefenf a tfldnf drfvf v Česke republice
(2002), ki so priporočena tudi s strani ministrstva
za kmetijstvo. V njihje opredeljena celotna vsebina,
ki se nanaša na me1jenje, kakovostne razrede, načine
določanja napak, opredelitev in razvrščanje
sortimentov, ... V največji možni meri so upoštevani evropski standardi (pri merjenju napak,
izmerah lesa, .. . ). Kot priloga so dodane sortimentne tablice za drevesne vrste in namen uporabe
z opredeljenimi dopustnimi napakami in določili o
dimenzijah.
Pot, ki jo je izbrala Češka republika, predstavlja
zanimivo rešitev, ki bi jo vetjetno lahko smiselno
uporabili tudi v Sloveniji. Za to pa so potrebni tako
kadri kot tudi širša pripravljenost gozdarstva in
lesno predelovalne industrije za tehnično urejanje
področij v obliki dob1ih poslovnih običajev (kot npr.
v Avstriji, Nemčiji, Češki republiki) .

5

r

ZAKLJUČEK

Namen slovenske standardizacije se je v zadnjih
letih približal težnjam, ki se odvijajo v Evropski
uniji. Z namenom odstranjevanja ovir v lrgovanju
nastajajo evropski standardi na številnih področjih.
Standardi se sprejemajo s soglasjem članic
Evropske Unije. Standard ni več sredstvo obveznosti
in prisile, nasprotno - proizvajalcu omogoča
nemoten dostop in primerljivost izdelkov. Na
področjih, ki jih urejajo evropske direktive novega
pristopa, je raba evropskih standardov nujna za
možnost ugotavljanja skladnosti in pridobitve CE
znaka. Na nekaterih področjih evropski standardi
zagotavljajo varnost pred dodatnimi nacionalnimi
zahtevami. Seveda pa v določenih segmentih še
vedno na koncu veljajo sporazumi med poslovnimi
subjekti, ki pa se lahko nanašajo tudi na evropske
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izhod išča

in aktualno stanje

.standarde. Standard je Lahko koristen pripomoček
pri trgovanju. Tržna cena gozdnih lesnih
sortimentov pa je določena glede na kakovost,
potrebe kupcev (lesnopredelovalne industrije) in
stanja na trgu .
Les je predragocena surovina za enostavno
določanje kakovosti . Za določanje in razvrščanje
sortimentov je potrebno širše znanje in sposobnost
prepoznavanja kakovosti tudi na podlagi znanja o
lesu in tehnologijah predelave lesa. To pa zahteva
visoko usposobljene kadre, ki bodo znali poiskati
presek med kakovostjo lesa, tehnološkimi procesi
v lesnopredelovalni industriji in stanjem na trgu.

6
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Dežela oglarjev v Ljubljani
Dežela ogla1jev se je predstavljala v prestolnici, v
galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije. Že pred
časom se je projekt predstavil na krajevnih
druženjih v Krajevni skupnosti Dole pri Litiji, v
občini Litija, na sejmu v Trstu, na sejmu AlpeJadran, na mednarodni konferenci o podeželju na
Otočcu in še kje.
Pokrajina na prehodu posavskega hribovja v
dolenjsko gričevje je na mah podobna pokrajinam
v Sloveniji, veliko gozda, vasice in cerkve. Iskali
smo posebnost kraja, ki jo predstavlja v oglmjenje,
ki je nedvomno ne samo slovenska, temveč tudi
evropska posebnost. Lahko rečemo, da pomeni
ogla1jenje kulturno identiteto kraja Dole pri Litiji
in razvoj podeželja. Pokrajino v okolici Dol pri
Litiji, le 70 km loči od Ljubljane.
Oglmjenje, je živo še danes, saj letno gori še na
2.000 ha gozdov celo do 30 kop. O ogla1jenju
govorimo, če les segrevamo pri omejenem pristopu
ali brez pristopa zraka, tako da les ne gori, ampak
le poogleni, se pretva1ja v lesno oglje.
Tehnika izdelave oglarske kope sestoji iz:
- Priprave kopišča, ki so danes, blizu hiš,
zaradi bližine elektrike in vode, predvsem pa lažje
nadzirajo sam potek oglenitve. Biri morajo dobro
utrjena in v zaveuju.
- Priprave lesa. Kvaliteta oglja je najbolj
odvisna od vrsre lesa in njegovih lastnosti, kot so
vlaga, starost, zdravost ter oblika in dimenzija.
Najboljše oglje je iz bukve, belega gabra, gradna
in leske.

- Zlaganje kope. Drva oglmji najprej navozijo
okrog kopišča, nato pa jih pričnejo zlagati. Na
sredino kopišča zabijejo tri kole. strženice ter
povežejo z obroči. Tako nastane nekakšen dimnik.
Na dno večina ogla1jev položi dve trščici v obliki
križa, za srečo pri kuhanju oglja. Nato okoli stržena
gosto zlagajo polena, debelejša zložijo v sredino
kope, drobna pa navzven, vlažna drva zlagajo v
zgornji sklad z debelejšin1 koncem, obrnjenim
navzdol. Največkrat ogla1ji postavljajo kope z
dvema skladoma drv in na zgornjem skladu
oblikqjejo še glavo kope. Ko oglar odreže stJ·ženice
na vrhu glave, je kopa zložena in pripravljena za
- Pokrivanje kope. V ra namen pred osutjem z
zemljo, kopo prekrijejo s smrekovimi vejicami,
listjem. senom ali svežo travo. To imenujejo grasa.
Nato pa sledi črnjenje. Z osipanjem kope pričnejo
v vznožju. Zemljo nato nanašajo hkrati v višino in
širino kope ter jo obenem zbijajo. Ko je črnjenje
končano, postavijo na zemljo pokončno in prečno
kalan ice.
- Kuhanje ali oglenitev. Sledi zažiganje kope
z vrha in Lo po stari navadi opravi ženska. Oglar
mora z dna kope dvignili ogenj po stržem1 do vrha.
Šele takrat. ko zadela stržen. lahko prične z
naprav lj anjem lukenj, za odvajanje dima, od vrha
do vznožja glave. Ko na vznožju prične prihajati
svetel dim, je kopa kuhana. Oglar zapre vse odprtine
ter pusti kopo stati do dva dni, da se ohladi in lahko
prične z razdiranjem ali štoranjem kope.

Oglatji zlagajo kopo
390
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Kopa velikanka, 120 prostornih metrov oglarski drv, ob
tednu gozdov v l. 2002

Oglar za pripravo lesa. transport do kopišča,
zlaganje kope in kuhanje oglja, do razdiranja, porabi
pri povprečno veliki kopi okrog 43 dni . Pri večjih
kopah, ki dajejo 8 ton oglja, pa okrog 47 dni . To
opravlja v večini sam z družino, le pri črnjenju si
oglatji med .seboj tudi pomagajo. Trije do štirje
hkrati se razporedijo okrog kope in pričnejo
nameravati zemljo. Delo je tako hitrejše in lažje in
tudi kvaliteta nanosa prsti je boljša , daje pri samem
kuhanju manj težav.
Tudi pri razdiranju kope je delo skupinsko .
Skupino največkrat sestavljajo trije do štirje oglmji
in povprečno veliko kopo v enem dnevu tudi
razdrejo in oglje polnijo v vreče . Ogla1ji dobijo za
1 kg oglja okoli 0,36 EUR. 1 prostorninski meter
oglarskih drv pa daje okoli 100 kg oglja .
Vse to znajo naši ogla1ji, dolski oglmji, k.l tudi
svoje znanje dobro prenašajo na .svoje potomce. Pri
tem jim dobro pomaga Osnovna šola.
Celoten postopek oglarjenja je bil prikazan v
slikah in maketah v galeriji Gozdarskega inštituta.
Tudi kopo smo zastavili, zastavil jo je oglar
Brinovec z oglarco, ki so bile zelo skromne ,
omogočale so le malo zavetja. Razstavljeno je bilo
tudi oglje različnih drevesnih vrst, ki se prodaja v
vrečkah , z etiketo, ki predstavlja s loven~ko oglje
za žar z Dol, ki je- verjemite- najbolj kvalitetno
in drugič, ko ga kupite, le poglejte na to znamko.
Lahko pa ste si ogledali še likovna dela, ki so
nastajala na dveh likovnih delavnicah ob Tednu
gozdov v 1. 2002 in l. 2003. Dela so narejena v
večini z dolskim ogljem, obeh delavnic se je

udeležilo 60 ljubiteljev dela z ogljem. Te delavnice
vodi Kulturno društvo Venčeslav Tavfer pod
vodstvom Staneta Kmetiča in Toneta Sveršine.
Odvijala se bo tudi v l. 2004, kamor ste vabljeni .

Kopa
Foto Jože Prah
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Poleg likovnih del, je bilo še nekaj fotografij iz
l. 2002, ki govore o osrednji prireditvi ob tednu
gozdov, ki se je odvijala ves mesec ravno na Dolah
pri Litiji. Takrat smo kuhali oglje v kopi, v kateri
je bilo preko 100 metrov drv. Danes imajo ogla1ji v
večini primerov manjše kope, zložijo tja do 60, 70
metrov drv. Razstavljeno je bilo še osnovno
oglarsko orodje.
Gozdarji na Območni enoti Brežice, Krajevni
enoti Radeče Zavoda za gozdove Slovenije, smo
predstavljali svoje delo tudi v zloženkah in Gozdni
kroniki zadnjih deset let. V okviru Andragoškega
centra Slovenije in Zavoda za gozdove, delujeta tudi
dva študijska krožka, v Svibnem in Sopoti, ki sta
se predstavljala s svojimi kronikami in zloženkami.
Kaj pa turistični vidik?
Preživeti noč z oglatjem in prespati v oglarski
kolibi, je nedvomno doživetje. Seveda pa želimo
obiskovalca, raziskovalca ali tjstega. ki išče
kvalitetne posebnosti, zadržati na območju dalj
časa .

Na majhnem področju skoraj skozi celo ]eto lahko
najdemo kope v različnih fazah. To je omogočilo
povezati različne kraje v Oglarsko učno pot, kateri
je dodano še specifičnost ostalega območja (bogata
naravna in kulturna dediščina) . Pot je Planinska
zveza Slovenije umestila v svoj register poti in pot je
označena na karti Posavsko luibovje, ki je izšla v
lanskem letu. V ponudbo na oglarski poti se
vključujejo tako oglarji, kot lovci z Dol s svojim
lovskim domom. Po poti vas lahko vodijo tako
gozda1ji kot lokalni tUlistični vodniki z Dol.
Področje se bo obogatilo še z informacijsko
pisarno in p1iložnostnim muzejem. Lahko gov01imo
še o Oglarski šoli kuhanja oglja. V se to daje
možnost odpiranja različnih sfer proučevanj,
različnih delavnic, naravoslovnih dni . . .
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Nikakor ne smemo pozabiti na oglarske dneve,
skupni pohod, kolesarski skok ... , ki združujejo
domačine v skupne akcije in skupne nastope na trgu,
pod oglarsko blagovno znamko.
Ogla.J.jenje je vezano na kovačije, kovač ije na .. .
In tako imamo sklenjene različne kroge dela in
razmišljanj. Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja
kulturno krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških
površin in opravlja nego v mladem gozdu, temveč
postaja učitelj, raziskovalec in vodič . Poleg oglja
prodaja še naravno in kulturno krajino, oglarsko
kolibo, lastne pridelke od jabolčnika, meda do
kruha . Z druženjem dviga sam sebe in okolico.
Zaposlitev dobijo še drugi nosilci podeželja.
Vse to si lahko preberete v knjigi Dole pri Litiji ,
kraj, kjer živi oglarstvo, ki je izšla v 1.2002 ob Tednu
gozdov.
Prihodnost oglarstva je v prvi vrsti odvisna od
primerne prodajne možnosti oglja in podeželskega
menedžmenta, za kar se v veliki meri zavzema
Center za razvoj Litije, kot npr. z vzpostavitvijo
podeželskega razvojnega jedra.
Oglmjenje omogoča ohranitev identitete območja. In paradigma samosvojosti skozi naravne
in grajene posebnosti, samo še nadgrajujejo
dogodki, predvsem pa prijaznost zadovoljnih ljudi.
Obiščite nas.
Razstavo smo skupaj postavili s pomočjo Toneta
Svršine, Vinkota Brinovec, Aleša Šeška, Zorana
Kosa, Braneta Gajica in Roberta Krajnca ter
sponzorji: Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za
gozdove Slovenije , Krajevna skupnost Dole,
Ogla1ji, Društvo žena in deklet z Dol, Kmetijska
zadruga Trebnje, Rudi Thrs in drugi .
Jože PRAH,
revirni gozdar Zavod za gozdove Slovenije
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Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb v merilu 1 :50 000 ..
list Novo mesto ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija),
2003 in Komentarja k njej ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana
Hadžija), 2003, Založba ZRC, 103 s.*

l.

Javna predstavitev tiskane vegetacijske karte in
Komentruja k njej je bila 16. 10. 2003 v Mali dvorani
ZRC SAZU. Predstavil ju je L. Marinček.
Po predstavitvi sem se oglasil k razpravi.
Kritično oceno vegetacijske karte gozdnih združb
v merilu 1 : 50.000 - list Novo mesto, ki sem jo
podal v razpravi po predstavitvi, sem dopolnjeno
podal tudi na l. seji biološkega dela IV. razreda
SAZU za naravoslovne vede, ki je bila v torek ll.
novembra 2003. Mojo oceno je sprejel tudi IV.
razred za naravoslovne vede dne 20. novembra 2003
in predsedstvo SAZU dne 26. novembra 2003.
V začetku svoje razprave sem postavil nekaj
vprašanj, nato opozoril na napake pri kartiranju
vegetacijskih enot v posamičnih območjih in v
Komentarju k njej, ter na koncu delo celostno
ocenil.
Po vprašanju, kdo sta bila recenzenta predstavljenega dela, ki ju ne omenjajo, zahvaljujejo pa
se jima v Komentarja (str. 15), je L. Marinček
odgovoril, da na taka vprašanja ne bo odgovmjal.
Recenziji hranita Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport Republike Slovenije in ve1jetno
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije. Kakršni koli sta bili, sta
zadostili formalnostim, ki jih zahtevata imenovani
ministrstvi, znanstveni resnici, kot kaže moja
ocena, pa ne.
Omenjata in zahvaljujeta pa se N. Otaševicu,
univ. dipl. inž. gozdarstva za strokovne pripombe
v Komentarju, vendar se te nanašajo (po njegovi
izjavi) v glavnem na gozdnogospodarsko in gozdno
gojitvene tematiko in še to le za območno enoto
Brežice Zavoda za gozdove Slovenije. S tem se
postavlja resno vprašanje ustreznosti strokovne
ocene komentatja.
Tudi na vprašanje, ali je res, da so za sodelavce
pri ponovnem kartiranju gozdne vegetacije, od
katerih nobeden nima izkušenj pri tem zahtevnem
delu, priredili enodnevni seminar ter jih nato
napotili na vegetacijsko kartiranje, L. Marinček ni
odgovoril.
GozdV 61 (2003) 9

V nadaljevanju sem pripomnil, da so podobno kot
pri vegetacijski karti v meiilu 1 : 400.000 (MARINČEK et al. 2002) tudi tokrat uporabljeni podatki
Gozdno vegetacijske karte v meJi lu 1 : 100.000 Biroja
za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani (Ž. KOŠIR et
al. 1974) (v nadaljevanju Biro) oziroma podatki
gozdno vegetacijskih kart v merilu l : 10.000 ter
elaborat gozdnih združb gozdnogospodarske enote
Soteska (ČAMPA 1972), ki ju ne omenjajo, prav tako
tudi ne avtorjev gozdnovegetacijskih kart in
elaboratov (L. Čampa, I. Smole). V odgovoru na to
ugotovitev je L. Marinček pojasnil, da elaborate (ki
imajo pliložene vegetacijske karte) ne more šteti med
prave vire, ker da niso bili objavljeni. Nedosledna
temu stališču je, da sam v Komenta.tju citira svoja
dva elaborata km· hinajstkrat.
Ker je avtor karte L. Marinček po zadnjem
vprašanju zapustil dvorano, nadaljr:Uih vprašanj
nisem zastavljal in prešel na oceno gozdno
vegetacijske karte po posamičnih območjih, ki jih
dobro poznam.

GORJANCI
Tokrat sta avt01ja priznala in popravila nekaj napak,
ki sem jim jih pokazal pri oceni vegetacijske kat'te
1 : 400.000 (ACCETTO 2003. s. 154) in p1ikazala
strnjene površine fitocenoz asociacije A runcoFa.gerum Ž. Košir 1962, prav tako tudi večje
površine fitocenoz asociacije Savensi-Fagerum Ž.
Košir 1962 (napake v vegetacijski karti v me1ilu
1 : 400.000 pa ostajajo). Kot kaže oblika tokrat
kartiranih vegetacijskih enot, sta to skoraj gotovo
povzela po gozdno vegetacijski karti v merilu
1 : 10.000 Biroja.
Druge napake (ACCETTO 2003, s. 154) pa
ostajajo: v razsežni vegetacijski enoti Lamio
orvalae-Fagetum s. lat. (vzhodni del Gmjancev) so
zlasti v nižji nadmorski višini razširjena aconalna
bukovja Hedero-Fagetum (Ž. KOŠIR 1962, 1979)
" Uredništvo je prispevek zaradi prevelikega obsega
skrajšalo
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1994, Arunco-Fagetum. V merilu 1 : 50.000 bi jih
prav zato morali prikazati, vendar jih iščemo zaman,
prav tako kot cona1na bukovja Hacquetio-Fagetum
Ž. Košir 1962. Ker pa žal aconalnega bukovja z
bršljanom ne priznavata (MARINČEK et al. 2002,
2003) in ga ekološko sporno uvrščata v zadnje
imenovano conalno bukovje, bi se to moralo
odraziti v arealih te vegetacijske enote.
Sicer pa je znano, da bi vzhodni del Gorjancev
morali obvezno ponovno vegetacijsko kartirati, ker
je bilo to območje (razen v enem primeru) km·tirano
na gozdnogospodarske karte brez plastnic (specialk
za to območje tedaj ni bilo), zaradi česar so lahko
a.reali vegetacijskih enot na karti prostorsko manj
zanesljivo km·tirani. Tudi iz oblike areala te gozdno
vegetacijske enote lahko sklepamo, da sta jo
prevzela iz karte Biroja.
V soteski Kobile je vegetacijska enota QuercoOstJ)'etum s. lat. na karti prikazana le na enem .kraju,
v naravi pa se pojavlja v isti soteski še na dveh krajih
kot tudi v soteski Pendi1jevke.

KRAKOVSKI GOZD
Pogled na vegetacijske enote v karti je presenetljiv.
Krakovski gozd, do zdaj poznan po številnih
naravnih posebnostih (florističnih in vegetacijskih),
je zdaj postal znamenit še po eni posebnosti: sodeč
po vegetacijski karti je to edini primer na svetu,
kjer se naravne gozdne združbe pojavljajo v obliki
kvadratov, pravokotnikov v smeri sever-jug ali
vzhod-zahod in drugih mnogokotnjkih , njihove
meje pa so v glavnem ravne črte. Ne vemo in tudi v
Komentarju avtOJja ne omenjata, ali so kartirali
sestoje ali parcele posestnikov gozdov. Zagotovo
je le to, da to niso resnični areali gozdnih združb.
Nekdanji državni gozdovi Krakovskega gozda s
površino okoli 600 ha so bili vegetacijsko kartirani
v merilu 1 : 10.000 (ACCETIO 1972) v okviru
enotne asociacije (tedaj še po vzoru Tomažiča
(1939) in domneve, da gre za dve asociaciji) s štirimi
subasociacijami, ki so ostale nespremenjene, le da
sem jih kasneje (ACCETTO 1974) vključil v dve
asociaciji. Avtmja omenjene gozdno vegetacijske
karte in elaborata ne poznata in ju zato tudi ne
omenja ta.
Primerjava te gozdno vegetacijske karte iz leta
1972 (prevedene brez podrobnosti v merilo
1 : 50.000) s sedaj predstavljeno karto, kaže na
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popolno razhajanje glede mej kartiranih arealov. To
velja tudi za gozdni rezervat Krakovo (odd. 38),
katerega gozdno vegetacijska karta (v merilu
1 : 5.000) je bila celo objavljena v delu, ki ga citirata
avtorja obravnavane gozdno vegetacijske karte (str.
24, 27).
Napačno so na številnih krajih omeJene w
določene vegetacijske enote tudi v zasebnih
gozdovih. Na primer:
- V bližini zaselka Veliko Mraševo gre za
vegetacijsko enoto Pseudostellario-Carpinetum
Accetto (Tomažič 1939) 1974 in ne Vaccinio
myrtilli-Carpinetwn s.1at., podobno tudi v obrobju
gozda južno od zaselka Jelše;
-v ločenih kartiranih površinah v južni polovici
Krakovskega gozda (vegetacijska enota 7) gre, razen
v ožji gozdni soseščini nekdanje logarnice v
Poljanah, za združbe asociacije PseudostellarioCarpinetum in ne Abi o albae-Carpinetum s. lat. (na
to kaže navzočnost črne jelše, doba, rnigaličnega
šaša in drugih značilnic teh gozdov);
- na gozdni površini pri zaselku Čučja Mlaka
je travniška površina uvrščena v vegetacijsko enoto
Abio albae-Carpinetum;
- vzhodno od ravnega dela ceste od Zameška
proti zaselku Dolnje Ravno pred travniki ni kartiran
pas hrastovo-gabrovih gozdov (enota Pseudostellario-Carpinetum), ki se konča pri potoku
Sajevec. Pri kartiranih primarnih črnih jelševjih v
tem območju gre pretežno za drugotna črna jelševja;
- na gozdni površini severno od Hrvaškega
Broda ni pravilno kartirana enota PseudostellarioQuercerum Accetto 1974 (v naravi je razši1jena le
v srednjem pasu te gozdne površine, kjer je bil
zahodno od gozdne ceste izkopan reprezentančni
talni profil (PRUS 1992) v fitocenozi subasociacije
Pseudostellario-Quercetum leucojetoswn aestivi
Accetto 1995, pri kartiranih primarnih črnih
je1ševjih v tem območju gre pretežno za drugotna
jelševja;
- severno od gozdne ceste med zaselkom
Sajevce in logarnico Poljane so na gozdnih
površinah med travniki razširjene fitocenoze
asociacije Pseudostellario-Quercetum in ne
Pseudostellario-Carpinetum;
- ob jugozahodni meji gozdnega rezervata
Kr ako vo so razširjene fj tocenoze asociacije
Pseudostellario-Quercerum in ne PseudostellarioGozdV 61 (2003) 9
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Carpinetum, v severozahodnem delu istega
gozdnega rezervata in v njegovi soseščini ni
km·tirano črno jelševje;
- območje Trstenika ne moremo kar v celoti
prišteti k primarnemu črnemu jelševju, saj gre v
njegovem osrednjem delu za stadije sukcesijskega
razvoja in še bi lahko našteval.
Pogled na vegetacijsko podobo Krakovskega
gozda nam hkrati kaže, da je bil dokaj neenotno
km·tiran. Ponekod so izločene zelo majhne površine
vegetacijskih enot, drugod pa večjih oe prikazujejo.
Pravo podobo gozdne vegetacije Krakovskega
gozda bomo torej dobili le s ponovnim kartiranjem
in upoštevanjem do sedaj izvedenih tovrstnih del.

GRIČEVNATO OBMOČJE MED KRŠKIM
IN KRMELJEM
Iz pogleda na ta del karte se prepričamo, da
prevladuje vegetacijska enota Casraneo sativaeFagerwn s. lat., le manjše ter tu in tam srednje velike
površine gozdov pripadajo drugim vegetacijskim
enotam. Če primetjamo isto območje na vegetacijski karti v merilu 1 : 400.000 (MARINČEK et
al. 2002), kjer v pretežni meri nista upoštevala le
kmetijskih in urbanih površin, večjih, bistvenih
razlik ne bomo opazili. Če pa primerjamo obravnavano vegetacijsko karto v večjem merilu
(1 : 50.000) s karto Biroja, ki je bila izdelana po
predlogi kart v merilu 1 : 10.000 in 1 : 50.000 ter
predstavljena v mar-Ušem merilu (1 : 100.000), pa
na slednji dobimo več informacij o gozdni
vegetaciji, kar je povsem nerazumljivo.
Pojavljajo pa se še težje napake , ki popolnoma
razvrednotijo ne samo to , temveč tudi v preteklem
letu tiskano karto v merilu 1 : 400.000 (MARINČEK et al. 2002), o kateri sem kritično že pisal
(ACCETTO 2003, s. 152-156), in le še dodatno
pottjujejo mojo oceno. Poglejmo si le tri primere:
Prvi primer: Na karti v metilu 1 : 400.000 med
Otočcem, Mokrim poljem in Brusnicami ter južno
od njih je kartirana vegetacijska enota Melampyro
vulgati-Quercetwn petraeae s. lat., na isti gozdni
površini na vegetacijski karti v merilu 1 : 50.000 pa
prevladuje vegetacijska enota Blechno-Fagetum s. lat.
(prej omenjena enota se pojavlja le v manjšem otočku).
Drugi primer : Na gozdnem območju med
potokom Radulja, Karteljevim in Šmatjeto prevladuje na vegetacijski karti v merilu 1 : 400.000
GozdV 61 (2003) 9
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vegetacijska enota Lamio orvalae-Fagerum s. lat.,
na isti gozdni površini na vegetacijski karti v merilu
1 : 50.000 pa prevladuje enota Hacquerio-Fagetum
Ž. Košir 1962.
Tretji primer: Na razsežnem gozdnem območju
med Stražo, Srednjim Lipovcem, Gornjim Globodolom in Mirno Pečjo prevladuje na vegetacijski
karti v merilu 1 : 400.000 vegetacijska enotaLamio
orvalae-Fagetum s. lat., na obravnavani karti pa
enota Hacquetio-Fagetum (prej omenjena vegetacijska enota se pojavlja le v obliki manjšega
otoka) . V tem delu vegetacijske karte, ki je povzeta
(s prevedbo enote Hedero-Fagetum (Ž. Košir (1962,
1979) 1994 v Hacquetio-Fagetwn) po karti Biroja,
dobimo manj informacij o gozdni vegetaciji kot na
karti v manjšem merilu 1 : 100.000 Biroja.
Kako je potem mogoče, da je prišlo med obema
posodobuenima in celo delno ponovno kartiranima
kartama v tako kratkem času, manj kot letu dni, do
tako velikih razlik?
Postavlja se vprašanje, katera od obeh vegetacijskih kart je sedaj verodostojna, saj ne v
Komentmju k vegetacijski karti 1 : 400.000, niti v
Komentarju k sedaj predstavljeni karti ne izvemo,
katera območja so ponovno kartirali. Zastavlja se
tudi vprašanje, kateri karti naj verjamemo? Kako
bosta take "kardinalne" napake opravičila avtotja,
si ne predstavljam? Kako bosta opravičila ogromna
vložena sredstva?
V Komentatju k vegetacijski karti so sintaksoni
opisani zelo skopo in pomanjkljivo (str. 16), več
podatkov pa dobimo o gozdno gospodarski ,
gozdno gojitveni in drugi problematiki, ki je
povzeta iz gozdno gospodarskih načrtov bolj ali
manj točno in tudi napačno (str. 23) . Komentar je
tako povsem zgrešil svoj osnovni namen - opis
gozdnih združb . Pri nekaterih sintaksonih je
opisana njihova nadaljnja členitev in sinsistei11atska uvrstitev kar v razdelkih »Raba prostora«
ali »Optimalna raba prostora« in podobno (na
straneh 33, 43, 50, 56, 60, 64, 68 , 92), kamor ta
tematika zagotovo ne sodi.
Pri razvrščanju gozdnih združb po vegetacijsldh
pasovih v uvodnem razdelku omenjata (str. 12), da
so bukovja Hacquetio-Fagetum ponekod spremenjena v brezove gozdove Pteridio-Betuletum
pendulae s . lat., za fitocenoze iste asociacije pa
trdita (str. 79), da so nastale samo z degradacijo
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gozdov belega gabra Abio alhae -Carpinetum,
Vaccinio myrtilli-Carpinetwn.
Problematični so tudi opisi razvojnih smeri, ki
temelje ponekod na netočno povzetih razvojnih
poteh npr. na str. 26 (primerjaj ACCETTO 1972, s.
21, 1974, s. 367) ter nesmiselnih in nejasnih
strokovnih predpostavkah, kakršni dobimo na isli
strani. Prvi primer: »Po golosekih se uveljavijo
grmovnice, .... v drevesni plasti pa Alnus glutinosa, .. . <<Drugi primer: »Opuščeni pašniki ....... se
najprej zarastejo z drugotnimi gozdovi črne
jelše ..... «.Avtorja bi pač morala vedeti, da razvojna
pot do zrelejših gozdnih združb (tudi drugotnih
črnih jelševij) poteka po zaporedju stadijev
sukcesijskega razvoja.
Poleg omenjenih napak in spodrsljajev so v
Komentruju še številne druge strokovne napake.
Več kot očitno je, da sta recenzenta prezrla vrsto
nadaljnjih nepravilnosti , ali pa njunih pripomb
avtorja nista upoštevala.
Angleški povzetek je vsebinsko izredno skromen, hla·ati pa se nekateri splošni ekološki podatki,
kot so srednje letne temperature , srednje letne
padavine in nadmorske višine , navedene za
posamične sintaksone v slovenskem delu le-tega,
razlikujejo od navedb v angleškem povzetku (glej
strani 30, 38, 42, 52, 55, 58, 91 in prirnerjaj s stranmi
99, 100, 101 in 103). V tem povzetku se pojavljajo
celo iste napake kot v Komentarju k vegetacijski
karti v merilu 1 : 400.000 (npr. na strani 99, kjer
nepravilno uvrščajo asociacijo »Piceo abietisQuercerwn« v conalne gozdne združbe in na isti
strani napačna letnica za avtorjem sintaksona M.
Wraber 1966 namesto 1969).
Številnih napak v pisanju latinskih imen rastlin,
napačnih letnic za avtmji sintaksonov in drugih
napak pa podrobno ne bom našteval.
Več kot očitno je, da pravi recenziji tako
vegetacijske karte kot tudi Komentarja k njej nista
bili opravljeni.
S tiskanjem dveh vegetacijskih kart in komentarjih k njima s tolikimi napakami sta avtorja L.
Marinček in A. Čarni pokazala izredno neodgo-
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varnost, površnost ali nedoraslost delu, ki so jima
ga zaupali.
Tiskana vegetacij ska karta gozdnih združb v
merilu 1 : 50.000 je torej kombinacija: zastarelih
podatkov rokopisne vegetacijske karte Biološkega
inštituta ZRC SAZU v enakem merilu, posedobljene ponekod s podatki vegetacijskih kart
Biroja (1 : 100.000 in 1 : 10.000) na pravno sporen
način, pregrobih in celo napačnih podatkov in nam
ne daje prave podobe gozdne vegetacije lista Novo
mesto.
To pa sproža vrsto vprašanj:
Kakšen je smisel ti skanja nedokončanih in
strokovno nepreve1jenih vegetacijskih kart?
Koliko časa bosta Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport RS in Ministrstvo za kmetij s tvo, gozdarstvo
in prehrano RS denarno podpirala tisk takih kart?
Koliko časa bo Gozdarski inštitut Slovenije
dovoljeval, da se bo njegova intelektualna lastnina
pojavljala v drugih vegetacijskih kartah brez
njegove privolitve?
Koliko časa bosta Znanstveno raziskovalni
center SAZU in njegov Biološki inštitut Jovana
Hadžija dovoljevala: da se v tiskanih delih, ki jih
izdajata obe znan stveni instituciji pojavlja pravno
sporno pridobljena intelektualna lastnina, da se s
tako slabo kvaliteto dela in na tako lahkomiseln
način zapravlja njun ugled, da vodita to delo
imenovana avtmja in svojo površnost prenašata celo
na mlajše raziskovalce.
Zapis ob koncu. Kritična ocena obravnavane
vegetacijske karte je najboljši odgovor na prispevek
L. Marinčka inA. Čarnija v Gozdarskem vestniku ,
61, 7-8, 2003, s. 342. K njemu bi dodal le še tole:
Veseli me, da sta številne napake v vegetacijski karti
gozdnih združb v merilu 1 : 400 000 in Komentarju
k njej , ki sem jih navajal (ACCETTO 2003, s. 152156), končno priznala, .saj na njih nimata pripomb,
prav tako kot tudi ne na oceno »Ni vse zlato, kar se
sveti «.
dr. Marko ACCETTO
Seznam uporabljenih virov je dostopen pri avto1ju.
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Rep lika na Odgovor na prispevek M.Accetta >>Ni vse zlato kar se
sveti«. Lojze Marinček, Andrej Čarni: Ob izidu vegetacijske karte
gozdnih združb Slovenije Gozdarski vestnik št. 61, stran 342
V kolikšni meri je mogoče upoštevati mnenje
L.Marinčka in A.Čarnija (oziroma meni nepoznane
nomenklaturne komisije) o položaju združbe
Hedero-Fagetum v naši gozdno vegetacijski odeji,
naj opozorim na obsežna prirastoslovna raziskovanja v združbah bukovih gozdov, ki jih je pred
kJatkim objavil Marjan Kotar v tej strokovni reviji .
Medtem ko je v združbi Hacquetio -Fagetum
ugotovil dobne priratske (naj mi gozdmji oprostijo
če na tem mestu uporabljam poenostavljen izraz)
okoli 8 m 3/na hektar, je v združbi Hedero-Fagetwn
ugotovil okoli 11m 3/ha. To je tudi razumljivo, saj
združba Hedero-Fagetum naseljuje zelo globoka
paraklimaksna tla v zmerno razgibanem reliefu
gričevja medtem ko naseljuje združba HacquetioFagetum le srednje globoka pokarbonatna tla, in to
kot conalna združba v izpostavljenih zmerno
strmih do strmih legah.
Povprečni dobni prirastki teh združb ugotovljeni
s temi prirastoslovnimi meritvami se povsem
pokrivajo tudi z rastiščnimi koeficienti, ki so
postavljeni na podlagi ekoloških in vegetacijskih
kriterijev. Tudi to je bilo nedavno objavljeno v tej
reviji . Za gozdarstvo je fitocenologija zanimiva le
za pravilno opredelitev gozdnih rastišč s pomočjo
gozdnih združb, ki so opredeljene po vseh
kriterijih Braun-Blanquetove šole, vegetacijska
sestava pa le kot indikator rastiščnih razmer in za
zaznanje (v času vegetacije) združbe v naravi.
Kako gozdarji sprejemajo take sedaj ponujene
karte majhnih meril, bi avtorji te karte lahko
ugotovili ravno na tem primeru omenjenih bukovih
združb, ki sta na karti združeni in obravnavani kot
»drugo ime za isto združbo « (sinonim). Lahko bi
jih, na primer, vprašali ali obravnavajo bukove
gozdove na Peščeniku (Hacquetio-Fagetum)
podobno ali enako kot bukove gozdove na Brezovi
rebri (Hedero-Fagetum). S tem kriterijem- kako
sprejemajo karto gozdarji - se povezuje še poseben
problem antopogenih progresijskih stadijev
različnih združb, ki so na karti opredeljeni kot
samostojne gozdne :združbe. Po načelu sonaravnega
gospoda1jenja bi morali gozda1ji v teh »združbah«
GozdV 61 (2003) 9

usmerjati gospodarjenje regresivno, t.j. proti
naravnemu razvoju vegetacije, če bi hoteli ohranjati
sedanje »gozdne združbe« (antropogene vzdrževani
stadiji). Če pa bodo gospoda1ili po meri naravnega
razvoja vegetacije pa se bodo gozda1ji v naslednjih
gozdno ureditvenih obdobij ali gozda1ji naslednjih
generacij znašli pred novo vegetacijsko odejo, pred
novo »gozdno združbo<<. K sreči to niso operativne
karte in ne bodo mogle povzročiti še tovrstne škode.
Gozda1ji potrebujejo za načrtovanje in operativno delo fitocenološke karte izdelane na
kartografskih podlagah s plastnicami, najprimerneje
v merilu L 10.000. V geološko homogenem okolju,
posebno v gorskem svetu z velikim deležem trajno
varovalnih gozdov v merilu 1:25.000, v ravninskem
svetu, posebno v predelih kjer se gozdna vegetacija
razvija pod vplivom talne ali celo poplavnih voda,
pa v merilu J :5 .000. Še večja merila so bila
uporabljena pri obravnavanju gozdov s posebnim
namenom (n.pr. v primestnih gozdovih). Karte
velikih meril so operativne karte gozdarja in jih
ni smiselno (razen kot primer) niti fizično mogoče
samostojno publicirati. Ker pa so uporabljene pri
izdelavi kart majhnega merila, so s tem tudi
posredno publicirane. Gozdno vegetacijska karta
majhnega merila, kot je naša karta 1:100.000, je
bila izdelana za potrebe izdelave prvih gozdnogospodarskih načrtov območij in na njej je
prikazano po katerih kartografski kartah velikega
merila je bila izdelana.
Na koncu se ob tej inflaciji gozdno vegetacijskih kart majhnega merila (medtem smo
dobili še karto list Novo mesto 1:50.000!)
vprašam , zakaj Biološki inštitut pri SAZU
izdeluje le karte gozdnih združb in izdaja le na
pol potiskane papirje? Saj je Botanični institut
pri SAZU poklic an za preučevanje celotne
vegetacijske odeje. Ali zato, ker za ruderale ali
travniške vegetacije ni že izdelanih vegetacijskih
kart, ki bi jih lahko modificirali, povzemali in
prekrščevali združbe? Kartografska predstavitev
celotnega vegetacijske odeje in ne le gozdne bi
bilo smiselna, karta uporabnejša, nakazale bi se
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dejanske smeri razvoja vegetacije, med drugim
tudi zaraščanje ali razgozdovanje z vsemi
pomembnimi prehodnimi stadiji med kmetijskimi
zemljišči in gozdovi, in končno bi bil tisk take
vegetacijske karte bistveno cenejši kot tisk
posameznih parcialnih kart Kot primer, bi si
lahko ogledali vegetacijske karte in doku-
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mentacijo h kartam pri sosedih, morda od juga
do severa Italije (merilo 1:25.000).
Za gozdarje je ob obstoječih gozdno vegetacijskih kartografskih predlogah pomembno le, da
bi pridobili kvalitetne operativne karte še za
predele, kjer te še niso izdelane.
dr. Košir ŽIVKO

Predstavljajo se
Gozdarski sektor pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije se krepi
V septembru 2003 smo na Sektorju za gozdarsko
svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije pričeli z delom štirje gozdarji. Kot je
znano, je do sedaj na področju gozdarstva na KGZS
opravljal delo samo en gozdar - Jože Jeromel. Z
dodatnimi zaposlitvami sicer ne bo mogoče rešiti
vseh problemov članov in opraviti vseh nalog, saj
bi zbornica za zadovoljivo delovanje gozdarskega
sektorja potrebovala okrog 70 gozdarskih
strokovnjakov. Kljub temu pa prihod novih
gozdaJjev pomeni korak naprej.
V si šti1je gozdarji smo bili prej zaposleni na
Zavodu za gozdove kot terenski gozdarji. Zato zelo
dobro poznamo potrebe in probleme gozdnih
posestnikov in jih bomo prav gotovo znali ustrezno
zastopati in jim pomagati iz težav.

In katere so glavne naloge
gozdarskega sektorja ?
Poleg tega, da smo zbornični gozdatji >>advokati«
svojih članov, nas čakajo v bližnji prihodnosti
številne naloge.
Ena najbolj nujnih je certificiranje gozdov.
Čeprav je sonaravno gospodarjenje z gozdovi v
Sloveniji uveljavljeno že desetletja, je naša država
edina v Srednji Evropi, ki še nima certifikata, ki bi
potrjeval, da je gospodarjenje z gozdovi sonaravno
in trajnostno. Certifikat izdaja posebna vseevropska
organizacija za certificiranje gozdov s sedežem v
Luxemburgu (PEFC). Za pridobitev pa je potrebno
kar nekaj priprav in finančnih sredstev. V primeru,
da Slovenija certifikata ne pridobi, bo že v kratkem
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izvoz tako okroglega lesa kot polizdekov in končnih
izdelkov iz lesa močno omejen. Ker se lahko
certificiranje izvede samo na pobudo lastnikov
gozdov, je trenutno Zbornica edina organizacija v
Sloveniji, kije v zasebnih gozdovih sposobna izvesti
certificiranje za celotno Slovenijo.
Gozdarski sektor svoje člane zastopa tudi pri
sprejemanju lovske zakonodaje ter pri problematiki
škod po divjadi, ki postaja vse bolj pereča. To je še
posebej aktualno v zadnjem času, ko poslanci v
parlamentu sprejemajo novi Zakon o divjadi in lovu.
Novi predlog zakona je za gozdne posestnike in
kmete v mnogočem nespodbuden in jih postavlja
celo v slabši položaj, kot so ga imeli po starem
lovskem zakonu. Zato se zavzemamo, da novi zakon
lastnike gozdov in kmetijskih zemljišč enakovredno
upošteva, saj lahko umnim gospodarjenjem v
največji meri pozitivno vplivajo na življenjski
prostor prosto živečih živali.
Zelo pomembna naloga Zbornice je tudi večanje
učinkovitosti gospodatjenja z zasebnimi gozdovi.
Poleg tega, da je lesni trg pri nas še vedno dokaj
neurejen, je v zadnjem času vse bolj problematična
tudi nizka realizacija gozdno gospodarskih načrtov
v zasebnih gozdovih, saj so ti danes popolnoma
neorganizirani in posledično slabo informirani ter
večinoma neučinkoviti pri delu v gozdu.
Gozda1ji bomo budno spremljali razmere na
lesnem trgu, zastopali članstvo pri sprejemanju
gozdno gospodarskih in lovsko gojitvenih načrtov,
prizadevali si bomo za povečanje subvencij za
gojenje in varstvo gozdov ter sredstev za vzdržeGozdV 61 (2003) 9

Predstavljajo se
vanje gozdnih cest, pomagali zainteresiranim
pri pridobitvi subvencij za ku1jenje na
biomaso, sodelovali pri uvajanju strojne sečnje.
Sodelovali bomo tudi pri projektu NATURA 2000.
V kriznih razmerah, kot je npr. letošnji izbruh
lubadmja, bomo poskušali lastnikom gozdov čim
bolje pomagati s koristnimi nasveti za odpravo
posledic ter pri pridobitvi ustreznih subvencij in
davčnih olajšav. Ena ključnih nalog zbornice je
tudi svetovanje in izobraževanje njenih članov na
vseh področjih gozdarstva.
članom

Za zadovoljivo izvajanje nalog bo potrebno
dobro sodelovanje s sorodnimi institucijami doma
in v tujini. Delovanje gozdarskega sektmja bo
seveda javno, kar pomeni, da bodo člani zbornice
o delu gozda1jev redno obveščeni preko različnih
medijev, v zimskem času pa bomo organizirali tudi
številne sestanke z gozdnimi posestniki po vsej
Sloveniji.

Igor Kotnik, vodja oddelka za koordinacijo
svetovanja, (Ol) 241 63 80, GSM: 041 366 526,
E-mail : i2"or.kotnik@kgzs.si

Jože Jeromel, vodja oddelka za gozdarsko
svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Celje,
zadolžen tudi za področje Maribora, Ptuja in
Murska Sobote. Telefon: (02) 88 29 325,
GSM: 051 414 364
E-maiL joze. jeromel @ce.kgzs .si

Andrej Andoljšek, vodja oddelka za gozdarsko
svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu
Ljubljana, zadolžen tudi za področje Novega mesta.
Telefon : (Ol) 837 32 54, GSM: 051 335 685
E-mail : andrej .andoljsek@li.k!lzs.si

Egon Rebec, vodja oddelka za gozdarsko
svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova
Gorica, zadolžen tudi za področje Kranja. Telefon :
(05) 734 41 66, GSM: 051 344 880

Za konec še kadrovska zasedba gozdarskega
sektmja:

Jože Mori, vodja sektorja za gozdarsko
svetovanje, tel.: (Ol) 241 63 62, GSM: 041 366 514,

E-mail: e!!on .rebec@siol.net
Upamo, da bomo z našim delom v čim večji meri
zadostili potrebam naših članov In si istočasno
pridobili njihovo zaupanje.

E-mail: joze. mori @kgzs.si
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Jože MORI

Aktualno
SPOROČILO
v zvezi z obravnavo in sklepi druge redne seje Sveta Zavoda
za gozdove Slovenije*
z dne 21. 11. 2003
Svet Zavoda za gozdove Slovenije se je na svoji drugi
redni seji z dne 21. 11. 2003 seznanil z Informacijo o
predlogu rebalansa proračuna za leto 2004 in predlogu
proračuna za leto 2005 oziroma s posledicami, ki bi
jih predloga, če bi bila takšna sprejeta, prinesla za
financiranje javne gozdarske službe in sofinancira1~e
vlaganj v gozdove v nasledruih dveh letih . Svet Zavoda
je z zaskrbljenostjo ugotovil, da za zagotovitev
delovanja javne gozdarske službe za leto 2004
"Državni zbor je z dopolnili 12. 12.2003 zagotovil dodatna
sredstva za javno gozdarsko službo za leti 2004 in 2005
GozdV 61 (2003) 9

primanjkuje 231 milijonov SIT (6% predloga
spremenjenega proračuna), od tega 190 mjlijonov SIT
za naloge Zavoda za gozdove Slovenije in 41 milijonov
za naloge Gozdarskega inštituta Slovenije. V predlogu
proračuna za leto 2005 se ta primanjkljaj v celoti
nadaljuje. Zaradi tega Zavod, ob nespremenjenem
številu delavcev javne službe (745)- slednje je glede
na primerljivo strukturo nalog, površino ter lastništvo
gozdov dokazano nižje kot v številnih srednjeevropskih državah-in minimalnem deležu materialnih
stroškov (16%), če bi tako ostalo, ne bi mogel uskladiti
prihodov in odhodkov svojega finančnega načrta.
399

Aktualno
Svet Zavoda je nadalje ugotovil. da je za
sofinanciranje nujnih vlaganj v gozdove - glede na
potrebe opera ti v nega programa - primanjkljaj še
bistveno večji, saj za leto 2004 primanjkuje 657
milijonov SIT, za leto 2005 pa 733 milijonov SIT.
To predstavlja kar 67% oziroma 70% višine
predlaganih sredstev teh dveh proračunov. Glede na
izhodišča optima\ nega programa v Programu razvoja
gozdov v Sloveniji pa je ta primanjkljaj še
neprimerno večji (znaša nad 2.3 milijarde SIT).
Svet Zavoda je zato s svojimi ugotovitvami in
sklepi - poleg Vlade in Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano - seznani 1 tudi Državni zbor
(Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ter Odbor za
finance) , od katerih pričakuje ustrezno podporo in
ravnanje, med drugim pri pričakovanih amandmajih
v okviru decembrske proračunske obravnave .

***
Vodstvo Zavoda je Svet seznanilo tudi z
Informacijo o pripravi dolgoročne viz1je razvoja
Zavoda za go zdove Slovenije ter o njenih glavnih
izhodiščih . Vizijo priprav Ua posebna interna delovna

skupina s sodelovanjem predsednika Sveta . Le-ta
nastaja kot odgovor na- v zadnjih letih ponav}jajočo
se- proračunsko ogroženost javne gozdarske službe
Zavoda, kakor tudi na spremenjene razmere oziroma
potrebe s strani države, lastnikov gozdov in javnosti.
Bistvo nove vizije razvoja je v prestrukturiranju
in racionaliziranju obstoječih ter uvaja1'Uu novih nalog
javne službe, kakor tudi v širitvi in uvajanju drugih ,
dodatnih (storitvenih) dejavnosti Zavoda oziroma z
njimi povezanih neproračunskih virov sredstev.
Svet Zavoda je podprl pripravo takšne vizije
razvoja in naložil vodstvu Zavoda, da do spomladanske seje pripravi predlog ustreznega strateškega
dokumenta za obravnavo. Obenem je Svet vodstvu
Zavoda naložil tudi pripravo programa za njeno
uresničevanje. Svet Zavoda je dal tudi formalno
pobudo Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da le-to čimprej prične proces priprave
sprememb politike razvoja gozdarstva kot celote, na
podlagi katere bi se reševala vsa tista vprašanja, ki
presegajo okvire Zavoda za gozdove Slovenije.
Mag. Franc FERLIN
Predsednik Sveta Zavoda
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Uvodnik

Končuje se leto 2003, ki je v nekem smislu prelomno tudi za gozdarstvo.
Mineva 10 let od sprejetja novega Zakona o gozdovih in je hkrati zadnje
leto pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo.
Kaj si SJovenUa na

področju

gozdarstva lahko obeta od Evrope?

Gledano z vidika zakonodaje, ki smo jo morali prilagoditi, kakšnih
posebnih sprememb ne pričakujemo. Zakon o gozdovih smo spremenili
v 4.čl.. ki je prej onemogočal kupovanje gozdov tujcem. In še nekaj manjših
sprememb je bilo. Sprejeli smo povsem nov Zakon o gozdnem
reprodukcijskem materialu z ustreznimi podzakonskimi akti. Zaradi
monitoringa gozdov na 2. stopnji in klasifikaciji požarno ogroženih
gozdov smo popravili Pravilnik o varstvu gozdov. Na osnovi zastarele
direktive iz leta 1969 je biJ sprejet Pravilnik o izmeri in klasifikaciji gozdnih
sortimentov. In to je vse kar je bilo potrebno storiti na osnovi pogajalskih
izhodišč.

Deseta obletnica Zakona o gozdovih pa nam daje možnost za razmislek
in analizo rezultatov nove organiziranosti gozdarstva. Zakon je že ob
.sprejemanju buril duhove in razdelil javnost pa tudi stroko. Predpostavka,
da bo lastnik gozda kot dober gospodar postoril vse potrebno v svojem
gozdu, se je izkazala za iluzijo . Ustanovili smo vrsto novih institucij, ki
naj bi se ukvmjale z lastniki gozdov, gozdovi in gozdarstvom, vse pa so
posredno ali neposredno priključene na javne finance .
Kaj pa rezultati? Če jih primetjamo s predhodno ero gozdarstva, niso
ravno spodbudni. Gozdnih cest in vlak, zlasti v zasebnih gozdovih, skoraj
ne gradimo več, etati so realizirani v povprečju komaj 70%, gojitvena
dela med 30-40%, sekamo manj kot 40% p1irastka. Povprečje dvigujejo
državni gozdovi, kje stva.Ji normalno funkcionirajo vendar samo do tedaj,
dokler bo stroške dela in investicij pokrival 'kubik' . Za vse tegobe
gozdarstva je dežurni krivec država, ki namenja premalo denarja za
gozdarstvo. Nanjo kažejo zlasti tisti, ki so sami v državnih službah.
V Evropi se in se bomo hvalili z našimi gozdovi. Imajo naravno sestavo
drevesnih vrst, visoko zalogo in biodiverziteto, večinoma se naravno
pomlajujejo, v njih živijo zveri, ki so jih drugod po Evropi že zdavnaj
iztrebili, smo tretja najbolj gozdnata dežela.
Veliko slabše je na proizvodnem področju, kjer ponekod cene naših
lesnih sortimentov prehitevajo evropske, kar pa žal velja tudi za proizvodne
stroške, še zlasti, ker se strojne sečnje niti lotili še nismo. Lesnopredelov~lna
industrija, kot kupec gozdnih sortimentov, je na psu .
Skratka, če lahko govorimo v prispodobi, je slovensko gozdarstvo še
najbolj podobno bohinjski kravi . Je dobra po srcu(ekološka), daje malo
mleka (ptihodkov) in je usodno vezana na infuzijo (denarja) iz državnega
proračuna. To paje lahko tudi nevarno, kajti država Slovenija se bo morala
poceniti, če bo hotela biti konkurenčna v Evropi. Prevelikokrat namreč
smo varčevanje države, proračunski gozda1ji, že občutili na svoji koži .
Ali je torej že čas in pripravljenost za razmislek o spremembah?
Jože STERLE
Državni sekretar za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
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Znanstvena razprava
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Velikoprostorsko strateško

načrtovanje

za trajnostni razvoj gozdov (1. del)**

Large-scaLe strategic planning for sustainable de velop1nent (Part 1)
Marko KOVAČ*
Izvleček:
Kovač, M.: Velikoprostorsko strate.~ko načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (l. del). Gozdarski vestnik, 6112003
št. lO. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. cit. lit. 102.
Glavni namen prispevka (original v angleškem jeziku je na naslovu http://e-collection. ethbib.ethz.ch/cliss/sg/103.hrmJ.) je
predstaviti hierarhično organiziran in konsistenten načrtovalski sis{em, ki bi bil uporaben za načrtovanje na velikih in srednje
velikih načrtovalskih ravneh. Koncept je izhajal iz pod mene, da so različni procesi in problemi lažje rešljivi, če so obravnavani
na ustreznih ravneh. Zato je bil oblikovan clvoravninski načrtovalski model, ki temelji na participativnem odločanju. Prva.
strateška velikoprostorska raven, naj bi gozdarskim (in drugim) načrtovalcem pomagala pri ohranjanju gozdov. usme1janju
trajnostnega razvoja in pri zaščititi javnega interesa. Druga, operativna raven na srednj~ velikih načrtovalskih ravneh pa noj
bi rabila izvajanju strategij in učinkovitejši zaščiti interesov, ki izhajajo iz pravic lastnikov zemlji.~č.
Ključne besede: Koncept strateškega načrtovanja, velikoprostorska raven, srednjevelika raven, strategija, vloga gozda. Kočevska.

Abstract:
Kovač, M.: Large-scale strategic planning for sustainable dev~lopment (Part 1). Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. 10. In
Slovene, with abstract in English, lit. quot. 102.
The main objective of the paper (the English written original cnn be found at http://e-collection.ethbib. cthz.ch/cliss/s~/
J03.html.) is to present a hierarchically organised and consistent planning system, which would be applicab]e in large and
medium-sized planning areas. The concept was based on the assumption. that different processes and phenomena would be
better managed if they were addressed at separate planning levels. Accordingly. a concept of col!aborative forest planning for
managing forests at two-spatial scales has been developed. The first, large-scale strategic level has been developed to assist
forest planners in sustaining forestlands over tirne, ensuring thcir sustainablc development and in protecting public intcrests
upon the~e lands. The second. medium-scale operationallevel has been designed for irnplementing strategies and for ~ecuring
the interests of forest owners.
Key words: The concept of strategic planning, Jarge-scnle. medium scale, strategy. forest roles. the region
of Kočevska.

1 UVOD

valni dosežki so razvoj novega koncepta omogočili

1.1 Zgradba študije

in kateri so njeni cilji.
V drugem poglaju je v kratkem predstavljena

Študija je razdeljena na šest poglavij. V prvem je
pojasnjeno ozadje, zakaj je nov koncpet gozdarskega načrtovanja sploh potreben, kateri razisko-

teorija participativnega načrtovanja.
Tretje poglavje obravnava teoreUčni model
model participativnega načrtovanja. V smislu novih

* dr.

M. K.. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inš[itut Slovenije,

Večna

pol 2. 1000 Ljubljana

** Ideja za šludijo z naslovom "Large-scale Strategic Pla1ming For Sustainable Forest Development« se je rodila pred leti.
ko je gozdarsko načnovanje v večini dežel. llldi Sloveniji, vstopilo v čas prenove. Šludijo je podprl in liSJl1eljal dr. P.
Bachrnann, vodja kaledre >,Gozdarsko planiranje in ras\ gozdov<< na Eidgenossische Technische Hoschschule Ziirich in
profesor predmeta »Gozdarsko planiranje<<. recenzirala pa sta jo dr. M. Hočevar. profesor predmela »Dendrometrija in
daljinsko zaznavanje podatkov<< na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultere in dr. B. Ocstcr. vodja raziskovalnega
področja >>Gozd« na Eidgeni:issi-;che Versuchsanstalt fiir Wald. Schnee und Landschaft, Birmensdorf (AG).
Ker je študija pisana v tujem jeziku in kot taka ni dostopna najširši javnosli. je urednišrvo Gozdarskega Ve.)lnika na
avtorjevo prošnjo odločilo, da se jo domači stroki v ~krajšani obliki predstavi v štirih naualjevanjih. V prvem basra
predstavljena uvod in osnove participarivnega načrtovanja. v drugem teoretični rnodel participativnega stratdkega
načrtovanja, v tretjem uporabnost modela v realnh razmerah, v zadnjem, t.j. četrtem nadaljevanju, pa diskusija in priporočila
slovenski gozdarski praksi.
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Kovač,

M .: Velikoprostorsko strateško

načrtovanje

zahtev je nekaj prostora namenjenega tudi
oblikovanju ekoloških nsčrtovalnih enot, navodilom, kako identificirati razvojne probleme v
okolju in postopkom oblikovanja strategij.
V četrtem poglavju je teoretični model
preverjen v stvarnih razmerah. Za študijski objekt
na krajinsko-ekološki ravni je rabila celotna
območna enota Kočevje, strokovni gozdarski
problemi pa so obravnavani v območju Goteniškega Snežnika.
Peto poglavje je namenjo sklepni diskusisji , v
šestem pa so zapisana priporočila slovenski
gozdarski praksi.

1.2

Okoliščine, ki narekujejo nov
pristop k gozdarskemu načrtovanju
in upravljanju gozdov

Zaradi intenzivnega in dolgoročnega poseganja v
gozdove, ki je občasno presegel njihove nosilne
kapacitete, so Evropske države razmeroma zgodaj
sprožile niz akcij, s katerimi so želele ugotoviti
stanje gozdov. Kmalu se je skrb za gozdove prenesla
tudi na svetovno raven, saj se je praktično ves svet
vključil v diskusijo o okoljskem trajnostnem
razvoju , v okviru katere je gozdovom pripadala
pomembna vloga (tabela 1).
Velika naklonjenost gozdovom za gozdarsko
stroko ni ostala brez posledic. Bila je pozvana, da
oblikuje načrtovalski sistem, ki bi ji pomagal pri
upravljanju gozdov. da hi Je-ti še naprej bili
sposobni zagotavljati družbam teh in naslednjih
generacij ekonomske in druge učinke.
Spreminjanje koncepta gozdarskega načrtovanja
ni lahka naloga. V prime1javi s sedaj veljavnimi
usmeritvami bo uresničitev novih idej in zavez
zahtevala precejšen premik v razumevanju pojma
trajnosti, temeljit razmislek glede ekonomskih
Tabela 1: Mednarodne pobude, ki vplivajo na gozdarsko
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posledic gospodarjenja, vključevanja javnosti
lastnikov v načrtovalski proces, itn.

1.3 Pregled dosedanjega raziskovanja
Odkar so bile gozdarski stroki zaupane nove naloge,
ta dela na razvoju načrtovalskega koncepta, ki bi
učinkovito podpiral njeno vsakdanje delo . Ker se
je z novimi nalogami precej razširil obseg dela na
nova, delno tudi neznana področja, ni presenetljivo,
da je bilo v preteklih letih treba najprej pojasniti
vprašanja kot so:
• Kaj sploh je lahko trajnostno in kako se naj le
ta ohranja?
• S kakšnim sistemom načrtovanja in upravljanja je mogoče doseči trajnostni družbeni razvoj?
• Kako naj bi bil postopek načrtovanja organiziran, itn.?
Med naštetimi temami je največjo pozornost
zaslužila sama trajnost. V tej zvezi gre zahvala
vsem, kij im je uspelo prenesti znanje o sonaravnem
gospoda1jenju iz teorije v prakso (LEIBUNGUT
1978, MLINŠEK 1968, SCHUTZ 1999, itd .), ki so
utemelji 1i eko\ oš ke, so ci al ne in ekonomske
komponente trajnosti (ANKO 1995, BACHMANN
1990, FRANKLIN 1997, BROOKS/GRANT
1992a,b, GALE/CORDRAY 1991, SIEGWALT
1993, OTIO 1993 , FRI 1991, TURCKHEIM 1993),
kot tudi tistim, ki so nova spoznanja in znanje
materializirali v vsakdanjih opravilih (DOLINŠEK
1993). Seveda pri vsem tem ne gre spregledati tudi
dela komisije pod vodstvom G. H. Bruntland, ki ji
je uspelo idejo o trajnostnem razvoju predstaviti
na tak način, da je ta dejansko postala vzorec
prihodnjega razvoja (WCED 1987).
Med novejšimi raziskavami glede trajnosti je
vredna omembe BERNASCONI-jeva (1996)
študija, v kateri je avtor trajnost in trajnostni razvoj
poskušal utemeljiti z načeli sistemske teorije.

načrtovanje

l.

Konvencija o daljinskem transportu onesnaženega zraka (UN!ECE 1979).

2.

Sklepi svetovne komisije o okolju in razvoju (WCED 1987).

3.

Dokumenti Svetovne konference o okolju in

4.

Dokumenti Ministrske konference o

5.

Montrealski in Helsinški proces.

6.

Alpska konvencija (AC 1995).

7.

Prvi Pro-Silva kongres (1993). itn ..

404

zaščiti

10

razv~ju

iz Ria de Janeira (UN 1992a,b,c.d,e).

gozdov v Evropi (GOLOB 1998).

GozdV 61 (2003) 1O

Kovač,

M.: Velikoprostorsko strateško

načrtovanje

Najpomembnjši zaključek te študije je spoznanje,
da bo trajnost ostala ideja (in ne dejstvo) tako
dolgo, dokler ne bo natančno definirana, osmerjana in kontrolirana.
Sonaravno gospodarjenje je drugi temeljni
kamen gozdarstva in izhaja iz podmene, da je z
gozdnimi ekosistemi treba upravlajti celostno. Pri
njegovem utemeljevanju je SCHLAEPFER ( 1997)
postavil več načel. Poleg teh je še predlagal, da naj
bi sonaravno gospoda1jenje temeljiJo na celostnem
pristopu, sodelovanju, nadziranju in razvijanju
prilagodljivega sistema gospodarjenja.
Kij ub prizadevanjem, posvečenih sonaravnemu gospodarjenju z gozdovi, nekatere evropske gozdarske prakse tega pristopa ne obravnavajo kot novost, marveč kot nadgradnjo k že
obstoječim dejavnostim. Tako gledanje prevladuje zato, ker mnoge prakse že desetletja
negujejo in pospešujejo sonaravno gospodarjenje
v okviru gojenja in varstva gozdov ter pridobivanja lesa (PARVIAINEN 1999, PRO SILVA
1993, SCHUTZ 1999).
Zadnja lastnost sodobnega gozdarskega načrto
vanja in upravljanja je spoznanje, da je z gozdom
mogoče gospodariti večnamensko. Mnoge evropske
države poskušajo to problematiko reševati s
funkctjami oz. vlogami gozda. V prid njihove jasnosti
je bila do pred kratkim glavnina dela na tem področju
osredotočena na njihovo utemeljitev in klasifikacijo
(ANKO 1995, WFK 1974. WULLSCHLEGER
1982), na kartiranje (BERNASCONI 1986, BMLF\V
1988, WFK 1974) in na postopek načrtovanja
(PFISTER et al. 1992). Operativno se gospoda.tjenje
s funkcijami gozda izvaja v Avstriji (BMLFW 1993),
Nemčiji (SSLEF 1994), Sloveniji (GGO KOČEVJE
1990), Švici (BACHMANN 1999a), delno v Franciji
(CHAUVIN 1999) in drugod.
Kljub nasprotujočim si definicijam funkcij in
vlog, zanimanje za to področje narašča. To jasno
sledi iz zakonodaje nekaterih evropskih držav (npr.
Avstrija- BMLFW 1988, Slovenija-ZOG 1994,
Švica-WaG 1991), v katerih so vloge in funkcije
gozda instrument ohranjanja integritete gozdov in
vrednotenja njihovega potenciala.
Tesno povezana s trajnostjo je tudi biodiverziteta
(KAPOS/IREMONGER 1998, UN 1992e). Eno
prvih študij, kije obravnavala predvsem ohranjenost
gozdnih habitatov, sta predstavila AMMER in
UTSCHIK (1982). Podobne cilje je imela tudi
študija z naslovom »Hemorobie« (GRABHERR/
GozdV 61 (2003) 10
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KOCH/KIRCHMEIR 1997, GRABHERR et al.
1998), ki je poskušala ugotoviti kako naravni so
Avstrijski gozdovi. Poleg razvijanja metod za
presojo naravnosti gozdov, je bilo veliko truda
posvečenega definiranju in kvantificiranju indikatmjev trajnostnega razvoja (DOBBERTIN 1998,
SAEFL 1997) in biodiverzitete (UN 1992e,
BACHMANN/KOHL/PAIVINEN 1998, INNES/
KRAUCHI 1995) ter iskanju poti, kako te indikatorje vključiti v načrte in kako jih obravnavati.
Bistven napredek se je zgodil tudi na področju
samega načrtovanja. Vrednj omembe sta dve
spremembi: vsesplošno izražena potreba po
načrtovanju na različnih ravneh in razvoj participati v nega načrtovanja. Prvega so razmeroma
zgodaj utemeljili že krajinski ekologi, ki so gozdove
smatrali kot del hierarhično sestavljenih krajin
(FORMAN/GODRON 1986, Hunter, cit. GOSZ et
al. 1999, NAVEH/LIBERMAN 1984). Ker seje tudi
pokazalo, da ekosistemskih značilnosti ni mogoče
preučevati na eni sami ravni (FRANKLIN 1997,
HAUFLER et al. 1999), naj bi ekosistemi torej bili
obravnavani, načrtovani, upravljani in nadzorovani
v širšem prostorskem kontekstu (TURNER et al.
1989). Še bolj praktične razloge so predstavili
načrtovalci. BACHMANN (1993a), JACSMANN
(1992), MARUSIC (1996, 1999) in drugi so
poudarili, da bi gozdarsko planiranje moralo postati
del mnogo širšega prostorskega in celo državnega
(BUTIOUD/SAMYN 1999) sistema načrtovanja.
Če povzamemo, se zdi smiselno, da se različne
probleme rešuje na različnih prostorskih ravneh. S
tega vidika je obetajoča smer naslednja: okoljski
prob le mi naj se rešuj ej o na višjih načrtovalskih
ravneh, kjer so povezave med različnimi gospodarskimi sektorji, javnostjo in politiko tesne,
strokovni pa na nižjih. Podobne ideje zagovatjajo
tudi številni drugi avtmji (BACHMANN et al.
1996a, COMMITTEE 1999, GORDON 1993,
HOČEVAR 1994, OTIO 1999, PEYRON 1999) in
celo politika. Še več. nekatere evropske in severno
ameriške države so koncepte pravno formalno že
vtkale v nacionalno zakonodajo (BMLFW 1988,
FNFP 1999, FPCBCA 2002, NFMA 1997, ZOG
1994, WaG 1991).
Participativna načrtovat~e in demokratični pristop
pri reševanju problemov sta bila v svetovnem merilu
(UN 1992b) pri poročena in vpeljana zato, da bi
dvignila javno zavest, povečala skupne koristi iz
gozda in utrdila družbeno sprejemljivost gospo405
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darjenja z gozdovi (FAO/ECE/ILO 1998). Oba
principa sta že bila preizkušena v regionalnem
gozdarskem načrtovanju (FAO/ECE/JLO 1998,
GORDON 1999), pri planiranju vlog gozdov
(EGLI/ LIETHA/SCHNEIDER 1994, MOUNT
1996), ustanavljanju regionalnih parkov (LOIKKANEN/WALLENIUS 1997), gospodarjenju z
redkimi ekosistemj (DANIELS/ WALKER 1997)
in pri planiranju z državnimi gozdovi (FAO/ECE/
ILO l998). Kljub mnogim primerom, postopki še
rabijo preve1janje.
Zadnji dejavnik. ki je močno razširil možnosti
načrtovanja je razvoj informatike. V tem kontekstu
sta pomembni dve dejstvi: hiter tehnološki razvoj
računalniške grafike in sistemov opazovanja
Zemlje. ter izboljšano znanje na področju terestričnih inventur, daljinskega zaznavanja in
geografskih informacijskih sistemov. Posledično so
se iz dobro znanih gozdnih inventur razvili več
namenski sistemi monitoringov (BRASSEL/
BRANDLI 1999, USDAFS 1998), fotogrametrično
kartiranje je z razvojem opreme za digitalno
fotogrametrij o post.alo natančnejše in prijaznejše
uporabniku (HILDBEBRANDT 1996, JSM 1997),
objektno-orientirani klasifikacijski algoritmi
(BOLSTAD/LILLESAND 1992) so povečali
natančnost satelitskega kartiranja, geografski
informacijski sistemi pa so se razvili v močno
orodje prostorske analize in v pripomoček
odločanju (RAUSCHER 1999).

Glavni cilj raziskave je oblikovati hierarhično
organiziran. konsi:;tenten (z ekološkega, socialnega
in ekonomskega vidika) in sprejemljiv sistem
načrtovanja, ki bi bil uporaben na velikih in srednje
velikih načrtovalskih ravneh. V koncept so smiselno
vključene tudi dejavnosti, ki jih gozdarstvo še ne
izvaja, jih bo pa v najkrajšem času primorana.
Čeprav bi bilo to potrebno, se raziskava ne ukvatja
podjetniški.m načrtovanjem, razen kjer je to zaradi
povezav potrebno in smiselno.
Cilji študije so:
• Prepoznati in postaviti cilje (z namenom
definiranja vsebine načrtov) zahtevane s strani
okoljske in gozdarske zakonodaje, gozdnih
posestnikov in družbe.
• Vzpostaviti primerne načrtovalske ravni, ki
406
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bodo načrtovalcem omogočale dosegati cilje.
• Definirati sistem načrtovanja skupaj s postopkom, ki bo izvedljiv na vsaki prostorski ravni .
• Definirati prirnerne vire in metode za
pridobivanje in obdelavo podatkov in informacij .
'" Preveriti teoretska spoznanja na konkretnem
primeru.
Z raziskavo se želi pridobiti odgovore na
naslednja vprašanja:
• Koliko načrtovalskih ravni je sploh potrebnih
za uspešno upravljanje?
• Kateri problemi naj bi se reševali na vsaki
izmed njih?
• Kak0 naj bo organiziran postopek sodelovanja
javnosti?
• Kako naj bosta organizirana monitoring in
kontrola')
• Kako naj se formirajo primerne načrtovalne
enote?
• Kateri indikatorji in merski parametri morajo
biti obravnavani na vsaki izmed ravni, da bi se
trajnostni razvoj gozda lahko nadziral?
• Kakšne vsrte strategij so potrebne pri
podpiranju trajnostnega razvoja gozdov?
• Katere metode pridobivanja podatkov naj bi
se llporabljale za zagotavljanje uporabnih informacij? Kakšna je njihova kvaliteta in v kakšne
namene jih bo mogoče uporabiti?

2

1.4 Cilji raziskave in odprta vprašanja

za trajnostni razvoj gozdov ( 1. del)

OSNOVE NAČRTOVALSKEGA
PROCESA

2.1 Pojmi in principi ki se nanašajo na
gozdarsko načrtovanje in upravljanje
Začetek

iskanja teorije, s katero bi se obrazložila
vzorce obnašanja naravnih ali umetnih sistemov,
sega v zgodnja štirideseta leta, ko je veliki biolog
in nasprotnik redukcionizma v znanosti BERTALA.NFFY (1988), prvič predstavil koncept sistemske teorije. V nasprotju z zgodnejšimi poskusL je
izpeljal in formaliziral številna splošna načela
nanašajoča se na sisteme, ne glede na njihovo vrsto.
na naravo njihovih komponent in ne glede na
povezave oziroma sile med njimi (BERTALANFFY 1988).
Če se sistemska teorija ukva1ja predvsem z
vzorci obnašanja sistemov, se kibernetika ukvarja
s teorijo kontrole sistemov. Kontrolni mehanizem
se vzpostavlja ob priliki izmenjave informacij med
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sistemi in njihovimi okolji in znotraj sistemov, ali
preko delovanja sistema na okolje (BERTALANFFY 1988). Vendar, v okviru načel splošne
sistemske teorije, kibernetika pomeni veliko več.
Nekatere nove definicije, ki so se razvile na
področju ekologije in krajinske ekologije definirajo
teorijo bio-kibernetike kot samouravnavanje
biosistemov, ki jim omogoča stabiliziranje in
organiziranje (NAVEH/LIEBERMAN 1984) .
Najpomembnjši pojmi, definicije in načela, ki se
nanašajo na gozdarsko planiranje in upravljanje je
povzetih v nadaljevanju.
• Sistem je centralni objekt sistemske le01·ije.
Bertalanffy (1988) ga definira kot skupek elementov, ki so v medsebojnem odnosu in interakciji .
• Princip celostnosti (BERTALANFFY 1988)
je osnovni holistični aksiom v krajinski ekologiji.
To načelo je izpeljano iz predpostavke, da je
struktura sistema rezultat povezav med elementi in
med njihovimi stanji. Zaradi teh povezav je sistem
vedno več kot vsota njegovih elementov.
• Hierarhična organiziranost sistemov je
vezana na strukturo sistema. Hierarhično urejen
sistem (BERTALANFFY 1988)je tako organiziran
sistem, katerega posamezni elementi so sistemi na
nasledf\ii nižji ravni.
• Raven (angl. scale) v ekologiji pomeni
časovno oz. prostorsko dimenzijo. Nižja raven
predstavlja malo površino ali kratko časovno
obdobje, višja raven pa veliko površina ali dolgo
časovno obdobje (GOSZ et al. 1999).
• Ekosistem je prostorsko omejen del površja,
k.i v okviru meja vključuje vse organizme in vse
komponente neživega okolja (Likens, cit. FRANKLIN 1997). Podobno je mogoče definirati tudi
gozdni ekosistem, ki je medsebojno povezana
združba gozdne flore in favne, ki sta v interakciji s
fizičnim in človekovim okoljem.
• Krajina je mozaik ekosistemov ki so v
medsebojni interakciji (ANKO 1982, Hunter cit.
GOSZ et al. 1999). Po FORMANu in GODRONu
(1986) je krajina heterogeni prostor, ki ga sestavljajo
osnovni elementi, ki so v medsebojni interakciji,
in ki se vseskozi ponavljajo v podobnih vzorcih . V
odnosu do prevladujoče prostorske matrike, je
krajina lahko opredeljena kot kmetijska, urbana,
gozdna, itd. (ANKO 1982).
• Nosilna kapaciteta je zgornja meja rasti,
preko katere ne more iti nobeno povečanje. V
GozdV 61 (2003) 1O

okoljskem načrtovanja predstavlja nosilna kapaciteta zgornjo mejo prožnosti ekosistema. V p1imeru
njihove prekoračitve, ekosistem ne more več
delovati (ODUM 1971, JACSMAN/SCHILTER
1995).
• Ekološka integriteta je popolnost zgradbe,
sestave in procesov, ki so značilni za naravno stanje
sistema (COMMITTEE 1999).
• Gozdna funkcija (ANKO 1995) je učinek ,
ki nastaja zaradi delovanja gozda ne glede na
človekove zahteve. Gozdna funkcija je zato lahko
le okoljska ali proizvodna.
• Gozdna vloga (ANKO 1995)je s strani družbe
izražena zahteva do gozda (npr. rekreacija, gozdna
proizvodnja) . Zaradi različnih vrednostnih sistemov
v času in prostoru je spremenljiva kategorija. V prid
pojasnitve pojma kaže povedati , da se pojem
funckija v prenekateri državi uporablja le v
primerih, ko je njen učinek dejansko predmet
načrtovanja. Drugače povedano, o funkciji gozda
naj bi bilo dopustno govoriti samo takrat, ko bi bila
zahtevana s strani družbe (BACHMANN 2001a,
PFISTER et al. 1992). V izogib terrninološkim
nesporazumom, bosta v tej raziskavi uporabljena
pojma »efekt gozda oz. učinek za funkcijo ~< in
»vloga gozda«.
• Trajnost je pravično zadovoljevanje okoljskih
in razvojnih potreb sedanjih in prihodnjih generacij
(UN 1992a).
• Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je tako
upravljanje gozdnih ekosistemov in izkoriščanje
njihovih dobrin, da le-ti še naprej ohranjajo svojo
biodiverziteto, produktivnost, regeneracijske
sposobnosti, vitalnost in svoje potenciale in, da so
sposobni izpolnjevati (zdaj in v prihodnosti)
pomembne ekološke, ekonomske in socialne
funkcije na lokalni, nacionalni in globalni ravni ter,
da se s tem ne škoduje drugim ekosistemom
(MCPFE 1993).
• Sonaravano gospodarjenje je sistematični
proces, ki sloni na dobri presoji in znanstvenih
ugotovitvah, s katerim se v mejah določenega
področja želi zagotavljati trajnostno rabo naravnih
virov v kratkoročnih in dolgoročnih obdobjih ter v
majhnih in velikih ekosistemih (SCHLAEPFER
1997). Enostavneje povedano je sonaravne
gospodarjenje maksima, ki gozdarstvo spodbuja, da
delo opravlja na način, ki ne ruši ekološke
integritete gozdnih ekosistemov.
407

Kovac , M.: Velikoprostorsko stratesko načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov ( 1. del)

• Idealni cilj je izjava, ki se nanaša na želeno
stanje, ki naj bi bilo doseženo enkrat v prihodnosti.
(NFMA 1997).
• Cilj je časovno definirana in v s mi slu
načrtova1~a merljiva količina, ki vodi k vnaprej
zastavljenim idelanim ciljem. V smislu faz
načrtovanja in koriščenja virov, ki so potrebni za
doseganje ciljev, je cilj vodilo načrtovanja (NFMA
1997).
• Strategija je natančna izjava, ki opisuje
najpomembnejše korake in dejanja, ki jih je treba
izvesti, da bi se zastavljen cilj dosegel (Hunger in
Wheelen cit. DUH 1999, COMMITTEE 1999).
Strategija mora biti predmet kontrole.
• Veliko prostorsko načrtovanje je načrtovanje
v okviru velikih površin (HAUFLER et al. 1999).
Za namene te študije, meri velika površina vsaj
20.000 ha.
• Načrtovanje na srednje velikih ravneh. Takšne
površine so lahko gospodarske enote kot so gozdnogospodarska enota, revir, itd., ali politične oblikovane
enote, npr. občine. Za namene te študije so površine
sredoje velikih ravni med 2.000 in 5.000 ha.
• Malo-površinsko načrtovanje je načrtovanje
malih površin (manj kot 100 ha), kot so majhen
gozdni kompleks, ekosistem, itd. Sinonim za malo
površinsko načrtovanje je vsako projektno načrto
vanje, npr. gozdnogojitveno.
• Dolgoročno načrtovanje je postopek razvoja
načrta, s katerim bi se dosegli zastavljeni cilji v
obdobju nekaj let. Osnovna razlika med strateškim
in dolgoročnim planiranjem je v dejstvu, da
dolgoročno planiranje odločitve gradi na zadovoljivem znanju o prihodnjih razmerah
(ALLIANCE 2002).
• Strateško načrtovanje z naravnimi viri je
mogoče definirati kot discipliniran postopek, v
okviru katerega se za poljubno veliko načrtovalsko
površino definira slika prihodnosti in se izvajajo
osnovne odločitve glede tega kaj je treba storiti in
akcije ki vodijo k želenemu stanju . Strateško
načrtovanje z naravnimi viri deluje v odprtem
okolju in upošteva dinamične spremembe, rizike
in nevarnosti v okolju. Poleg tega to načrtovanje
vedno deluje v okviru dolgih časovnih obdobij, npr.
I0-20 let (prirejeno po: BELAK 1993, Bryson, cit.
ALLIANCE 2002, COMMITTEE 1999).
• Operativno načrtovanje z naravnimi viri je
discipliniran postopek, v okviru katerega je
določeno kako in s kakšnimi načini je mogoče
408

doseči cjlje, ki so definirani v strateških pianih.
Tovrstno planiranje je običajno vezano na srednje
velike planske površine in na srednjedolga časovna
obdobja, npr. 5-l O let (prirejeno po: BELAK 1993,
Bryson cit. ALLIANCE 2002).
• Načrtovalna površina je omejeno območje,
ki je predmet načrtovanja.
• Monitoring je proces zaznavanja obstoječega
stanja, sme1i ln velikosti sprememb ekosistemskih
komponent ali procesov (LUND 1986, Hellavell cit.
HLADNIK 1998).
• Kontroling je upravljalsko orientiran proces,
ki združuje načrtovanje in kontrolo v enovit načrtovlni proces. Kontroling je nenehno izvajajoča
se naloga in se odziva na spremembe v okolju . Z
vidika upravljalskih ravni, naj bi kontroling tekel
na operativni in strateški ravni (BACHMANN
200la, KASSEL 1998, RIPKEN 1993, SEKOT
1991).
• Celostni informacijski sistem je informacijski sistem, ki povezuje konvencionalne
podatkovne baze in geografske informacijske
sisteme, in je oblikovan tako, da s hkratnim
izpolnjevanjem zahtev glede prostorske, več
namenske, večravninske in temporalne integracije
pomaga v procesu odločanja (LUND 1986,
RAUSCHER 1999).

2.2 Kontekst in principi načrtovalskega
procesa v upravljanju z naravnimi
viri
Osnovni cilj planiranja je reševanje problemov. Po
mnenju Kajzerja in Kavklerja (cit. BELAK 1993)
je problem mogoče zaznati preko stopnjo njegove
pomembnosti, odklona od zaželenega stanja jo
preko nedefinirane in negotove poti, ki povezujejo
sedanje in želeno stanje. DAENZER in HUBER
(1997) takšno sjtuacijo definirata kot razliko med
stanji »je« in >>naj bi bilo«.
S funkcionalnega vidika je upravUanje proces,
ki upravljalce podpira pri usmerjanju sistema k
želenemu stanju. Proces zato zaobjema celo vrsto
funkcij, ravni in faz, ki vsaka zase sestoji iz več
aktivnosti.
Z vidjka kompleksnosti in časovnih horizontov
ločimo tri tipe (slika 2) upravljanja (BELAK 1993):
strateško, taktično in operativno. Medtem, ko je
strateško načrtovanje usme1jeno v prihodnost in se
ukva1ja s preživetjem sistemov na dolgi rok, je
GozdV 61 (2003) 10
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SliJ..:u 1: Shema procesa vodenja (BELAK 1993)

naloga taktičnega načrtovanja priprava korakov za
operativno izvajanje načrtov, samo operativno
načrtovanje pa se ukva1ja s konkretnimi vprašanji
proizvodnega procesa (BELAK 1993).
Nekoliko drugačna je delitev načrtovanja v
okviru gospodrujenja z naravnimi viri, ki upošteva
tako časovni kot prostorski horizont. Čeprav je z
njunim kombiniranjem mogoče razviti več tipov
planiranja, so najbolj pogosti in uporabni le
strateško planiranje na velikoprostorskih in srednje
velikih prostorskih ravneh ter operativno načrta-

vanje na srednje velikih prostorskih ravneh. Ne
glede na razlike med njimi, ki izhajajo iz različnih
prostorskih in časovnih okvirov, je poslanstvo
načrtovanja povsem enako kot v podjetniškem
načrtovan ju .
Na višjih načrtovalskih ravneh, ki se običajno
povezujejo z velimi površinami in dolgimi
časovnimi horizonti (GOSZ et al. 1999), je strateško
načrtovanje vezano na dolgoročno ohranjanje in
razvoj krajine ter na zadovoljevanje družbenih
potreb, zahtev in interesov. Najpomembnjši pro-
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Sl ika :l : Proces re.ševanja problemov (Prevzeto po DAENZER!HUBER 1997:93)

blem tovrstnega načrtovanja je torej ugotoviti ))kako
ohranjati trajnost oziroma izboljšati trenutne
razmere«. Na drugi strani načrtovanje na nižjih
ravneh obravnava probleme, ki so pomembni za
trajnostni razvoj gozdn1h ekosistemov (npr. gojenje,
sečnja, itd.), gozdnih obratov (npr. organiziranje
dela pri vsakodnevnem pridobivanju lesa) in
lastnike gozdov.
Načrtovanje, prikazano na sliki 2, je najpomembnjša funkcija upravljalskega procesa. Njegov
glavni namen je definiranje ciljev, definiranje smeri
razvoja ter razvoj strategij in smernic, ki so potrebne
za doseganje ciljev. DAENZER in HUBER ( 1997),
načrtovalski proces utemeljujeta na naslednjih
načelih:

• iskanje najboljše rešitve naj temelji na načelu
top-dawn (od splošnega k podrobnemu),
• rešitev mora biti izbrana med več alternativami,
• definiranje in izvajanje rešitev naj se odvija v
več fazah,
• postopek iskanja rešitve naj se odvija v okviru
problemskega cikla.
Načelo »top-dawn« je bistvo konsistentnega
načrtovanja. Ne glede na priliko (npr. definiranje
problema, doseganje ciljev, itd.), načelo pomaga
izostri ti problem in iskati pot do naslednjega koraka.
V takem kontekstu npr. iskanje rešitve med več
alternativami pomeni, da neka izbrana rešitev na
višji ravni pridobi na učinkovitosti na nižji ravni,
410

ro pa zopet vpliva na izbiro naslednje variantne
rešitve. Tak sistematični pristop je pomemben zlasti
pri uresničevanju strategij na nižjih načrtovalskih
ravneh .
Osnovni namen udejanjanja rešitev več fazah je
njihova razvrstitev po kronološkem razvoju in pa
zagotovitev, da se bodo vsi postopki (načrtovanje,
odločanje. uresničevanje na več ravneh) izvajali v
okviru kontrolnega mehanizma. Te faze se
imenujejo »Življenjske faze sistema« (DAENZER/

HUBER 1997).
Medtem, ko zgornja tri načela zadevajo iskanje
rešitev, pa se problemski cikel (slika 3) uporablja
ob sleherni navzočnosti problema in je glavno
orodje načrtovalnega procesa.

2.3

Načrtovalski

proces

2.3.1 Pridobivanje infoi"macij
Situacijska analiza (Hunger in Wheelen, cit. DUH)
je prva faza načrtovalskega procesa. Njena naloga
je (DAENZERIHUBER 1997):
• narediti situacijo dojemlj ivo,
• identificirati in razvrstiti probleme obravnavanega prostora po stopnji pomembnosti,
• prikazati smer, ki vodi k želenemu stanju,
• pripraviti informacijsko osnovo za naslednje
korake.
Situacijsko analizo je mogoče izvesti na več
načinov. Neodvisno od izbranega načina, pa se
GozdV 61 (2003) 1O
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mora tekom postopka upoštevati (DAENZER/
HUBER 1997):
• dejavnike , ki zadevajo razumevanje samega
problema (npr. ekološki, socialni in tehnološki),
• poglavitne probleme, ki zadevajo prihodnji
razvoj obravnavanega področja, vključno z
razvojnimi prilikami in nevarnostmi (riziki ,
omejitve. zakonski predpisi) ;
• poglavitne probleme, ki jih je treba rešiti
tekom posropka načrtovanja (npr. določitev vsebine
načrtov),

• možne načine opazovanja problemov (npr.
sistemski, kavzalni vidik),
• možne metode pridobivanja in uporabe
podatkov.
Kor sledi mora pri načrtovanju z naravnimi viri
situacijska analiza zagotavljati podatke o
dejanskih potencialih ekosistemov, njihovi
integriteti in nosilni kapaciteti, obstoječih konfliktih, družbenih potrebah, zahtevah in željah
(JACSMAN/SCHILTER 1995, COMMITTEE
1999). Primerne metode so krajinske in gozdne
inventure, strateške študije vplivov na okolje
(SCHMID/HERSPERGER 1995) , gap-analize
(SCOTT et al. 1993), itn.

za trajnostni razvoj gozdov (1 . del)

Informacija, ki je običajno pridobljena skozi
proces zbiranja podatkov, je osnovni element
situacijske analize in vseh naslednjih načrtovalskih
faz. V izogib težavam , mora proces zbiranja
podatkov kot celota biti podvržen presoji z vidika
informacijske vsebine in cene informacij . HOČE
VAR (1996) je informacijsko vsebino definiral z
naslednjimi lastnostmi:
• tipom podatkov (kako dobro podatki korebrajo
z želeno informacijo?),
• količino potrebnih podatkov,
• verodostojnost podatkov (točnost, konkretnost,
geokodiranost).
Ne glede na izid, izhajajoč iz same analize
podatkov pa mora končna odločitev glede vsebine
inventarizacije vedno temeljiti na analitičnem
pristopu, prikazanim na sliki 4.
Ker je zbiranje informacij časovno potraten in
drag postopek, je uporaba že obstoječih podatkov
nadvse priporočljiva. Po LUNDL1 ( 1986, GORDON
1993) naj bi se vrednost tovrstnih podatkov
vrednotila z vidika naslednjih kriterijev:
• zadovoljiva dokumentacija (npr. izvor, obseg,
metoda pridobi vanja, veljavnost),

· - - - - -·- - - --· - - - - -·- ···- - - - - - - - - - - - - -

- ~----l

POTREBAPO INFORMACIJAH

OSNUTEK LISTE PODATKOV

VREDNOTENJE
1

1

L_

l
1

INFORMACIJSKA VSEBINA

1
1

.-·-----·------- --- ·--J

Slika 4: Algoritem za preverjanje informacijskih polreb
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• enostavnost interpretacije in uporabe (npr.
razumevanje podatka, aktualnost),
• cenovna ugodnost (cena sestavljanja novih
podatkov, cena ponovne inventarizacije) .
Določanje

2.3.2

ciljev

Določanje ciljev je druga faza načrtovalskega
procesa. Ker cilji odražajo človekova upanja, ki naj
bj se uresničevala v času in prostoru, je treba pri
njihovem določanju upoštevati (BACHMANN
2001 a):

ciljev in obeh načrtovalskih ravni je tako mogoče
razviti sistem ciljev, ki je prjkazan na sliki 2-6 .
Kot je prikazano na sliki je negotovost jzjemno
vpliven dejavnik, ki vpliva predvsem na srednje in
višje načrtovalske ravni. Zaradi tega razloga vsak
cilj po določenem času postane abstraktni cilj .
V izogib zelo ve1jetnim sporom (želeni cilji
vplivajo na sedanje in prihodnje generacije) in v
prid kontroli učinkovitosti planiranja, morajo cilji
biti (BACHMANN 2001 a:42/5, JACSMAN/
SCHILTER 1995:43, COMMITTEE 1999:98):

V ELI KE KRAJI NE

SREDNJE VELIKE
KRNI NE

MAJHNE KRAJINE

EKOSISTEM

.-; ·IJ~.I

5 Struktura cilja (JACSMAN/SCHILTER 1995)

• hierarhuo, prioriteto in medsebojne odnose
med njimi;
• njihove lastnosti;
• jasnost postopka.

NEGOTOVOST

V sistemski teoriji je si~tem ciljev hierarstruktura (slika 5). V takšnem sistemu
so operativni cilji nižjih ravni kontrolirani s
strani ciljev višje ravni (DAENZER/HUBER
1997). Vendar, kot izpostavljata JACSMAN
in SCHILTER (1995), je takšna zgradba
ciljev v vsakdanjem življenju skorajda
hična

nemogoča.

Iz praktičnih razlogov je zato bolj smiselno,
da se cilje razporeja v dve skupini, t.j. v
abstraktne (idealne) in konkretne, ki so vsi
definirani v času in prostoru (JACSMAN/
SCHILTER 1995). Z upoštevanjem narave
412

Sll k:t 6, Vpliv negotovosti na cilje
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• jasni z vidika obravnavane vsebine,
• usklajeni z vidika medsebojnih odnosov,
• usklajeni in nedvoumno razumljivi s strani
nosilcev interesov,
• nedvounmo določeni v času in prosloru,
• merljivi in preverljivi,
• določeni z demokratičnimi postopki,
• uresničljivi.
Jasen postopek je poslednji korak v procesu
ciljev (BACHMANN 200la). V splošnem obsega: zbiranje ciljev, rangiranje, analiziranje in razjasnjevanje. Sama taka analiza
namreč zagotavlja zbirko jasnih ciljev.
določanja

2.3.3 Analiziranje, sintetiziranje in izbiranje
odločitve

Analiza, sinteza in odločanje so medsebojno
povezane načrtovalske faze in predstavljajo jedro
načrtovalskega procesa (slika 7). Medtem ko se prvi
dve ukvmjata predvsem z oblikovanjem strateških
variantnih rešitev, je naloga procesa odločanja
tehtanje več možnosti, oblikovanje predloga in
končna odločitev.

Vse tri faze se običajno izvajajo z rangiranjem,
analizo rizikov, modeliranjem v okviru geografskih
informacijskih sistemov, itn. Čeprav je metod več,
je smiselno izbrati tisto, ki omogoča presojo
integritete krajine oz. ekosistemov in družbenih
zahtev do I"tiiju. Tak pristop je pri gospodarjenju z
naravnimi viri novost (JACSMAN/SCHILTER
1995, COMMITTEE 1999) saj ne sloni na klasičnemu kognitivnemu pristopu »poskusa in
zmote« ampak jemlje v račun tveganja in negotovost
in omogoča, da se nezaželenim dogodkom
izognemo.
Proces odločanja v ožjem smislu (izbor odločitve) sestoji iz dveh korakov: preučevanja in
vrednotenja več alternativ in same odločitve.
Čeprav je korak pomemben, pa dokončno odločanje
kot je to vedno primer v operativnem načrtovanju,
največkrat ni predmet strateškega načrtovanja,
ampak je to prepuščeno oblastem. Tak zaključek
postopka načrtovanja predstavlja prednost pri
iskanju dogovora v okviru različnih interesov in
krepi kolektivno odgovornost glede eventualnih
dolgoročnih učinkov in njihovih posledicah.

OBSTOJEČE STANJE

EKOLOŠKE

DRUŽBENE POTREBE, ZAHTEVE, ŽELJE
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Slika 7: Povezava med postavljanjem ciljev in
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2.3.4 Monitoring in kontroling
V zgodnjih načrtovalskih konceptih je bila kontrola
operacija, ki se je ob določenih priložnostih
izvajala s ciljem, da bi se odkrile razlike med
obstoječim in želenim stanjem. Z razvojem znanja
o obnašanju sistemov se je učinkovitost kontrole
izboljšala zaradi:
statična

~--~ VL.JAN.JE EKOSIST~--,
i

INKRAJINE
1

MONITORING

KONTROLING

ThfFORlVIACIJSK.I SIS'IEM
1

1

EKOLOŠKA, DRUŽBENA, EKONOMSKA
KOMPONENTA

1

'
1

~

SNEMAJE,
MODELIRANJE,
OBLIKOVANJE
USMERITEV

~

ORGANIZRANJE,
FINANCIRANJE,
OPTIMIRANJE
STROŠKOV,

__________________K_RE
__
IRA
__N_J_E_P_R_ru
__
~-~-TO_~~

Slika 8: Povezava monitoringa in komrolinga

za

trajnostni razvoj gozdov (1 . del)

-----------------• boljšega razumevanje in izkoriščanja pozitivnih in negativnih povratnih informacij
(BERTALANFFY 1988, NAVEH/LJEBERMAN
1984).
• njene vključitve v različne načrtovalske in
upravljalske faze .
Medtem, ko prvi dejavnik podpira načrtovalce
in vodstvo z boljšim predvidevanjem obnašanja
sistema, je drugi dejavnik pomemben zaradi
povezovanja načrtovalskega in upravljalskega
procesa. Spričo obeh novosti, sodobno načrtovanje
namesto pojma )) kontrola« raje uporablja pojma
))kontroling« in )>monitoring« (BERNAS-CONI/
BACHMANN 1994), ki načrtovanje in kontrolo
povezujetč1 v en sistem (slika 8) (BERNASCONl
1996) . V nasprotju s kontrolingom, ki se običajno
rabi v podjetniškem načrtovanju (SEKOT 1993),
se pojem monitoring praviloma uporablja pri
planiranju ekoloških sistemov in naravnih virov.
Z vidika zgradbe je kontrol ni mehanizem potrebno razumeti kot celoto procesnega in kontrolnega dela
(Mesarovic, cit. GROSSMANN 1984, MARTI/
STUTZ 1993). Ker v večini primerov razvoja
procesa ni mogoče nadzirati direktno, je kontrolna
struktura nekakšen nadomestek, ki posredno preko
lažje ali težje merljivih znakov rabi sklepanju o
procesih na različnih ravneh (slika 9).

~------··· - ·
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Sli ka 9: Moderni koncept kontrolingalmonitoringa
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Sl ika 10: Integrirani informacijski sistem (LUND 1986)

Tako naj bi z monitoringom na ekosistemski
ravni (najnižji in najmanj zapleten) kontrolirali
neposredne spremembe in učinke. Na srednje
velikih ravneh, kot so npr. krajina, gozdno
gospodarska enota je njegova naloga spremljanje
sprememb bolj kompleksnih, sestavljenih spremenljivk, na najvišjih ravneh kot so velike krajine ali
država pa naj bi se z njim zaznavale spremembe
kompleksnih kazalcev, s katerimi je mogoče
posredno oceniti sposobnost preživetja teh krajin.
S prenosom teh teoretičnih razmišljanj v
gozdnogospodarsko načrtovanje , bi naloge monitoringa morale biti naslednje:
• na velikopovršinski ravni bi se morale pridobivati informacije o stanju celotnega gozda
znotraj načrtovalne enote (npr. površinske bilance,
zdravje, uravnoteženost),
• na srednje velikih površinskih ravneh bi
pozornost morala biti usmerjena na razvoj zgradb
(vertikalne in horizontalne), zalog, itn,
• na podrobnih ravneh (npr. sestoj ), pa bi bilo
smiselno spremljati učinke, ki so rezultat gozdarske
dejavnosti (npr. reakcija rasti po redčenju, število
primernih kandidatov po negi, itn.).
Podobno kot monitoring naj bi na upravljalskih
ravneh deloval kontroling. Med sedmimi različnimi
upravljalskimi nivoji, ki jih je izpostavil SEKOT
(1991) , sta za kontroling pomembni dve: operativna
in strateška. Če sledimo temu predlogu, naj bi
kontroling deloval takole:
GozdV 61 (2003) 10

• Strateški kontroling na politični ravni bi
zagotavljal informacije glede pravilnosti usmeritev
in programov, da bi se družbe in skupnosti lahko
razvile b·ajnostno. Istočasno bi kont.rohng moral
nadzirati ure s ničevanje zavez in konkretnih
programov vključno z njihovim financiranjem
(BUTTOUD/SAMYN 1999).
• Strateški kontroling na ravni podjetja ali
zavoda, bi moral zagotavljati informacije o razvoju
podjetja. Najpomembnjše med njimi so kateri
produkti naj se proizvajajo, katere storitve se naj
razvijajo (npr. turizem, pohodništvo, gradbeni les ,
drva, itd.), za katere potrošnike, za kakšno ceno,
itd. Poleg tega bi strateški kontroling moral
pomagati pri presojanju pravilnosti politike
podjetja (KASSEL 1998, RIPKEN 1993, ZIESLING 1999).
• Operativni kontroling na ravni podjetja naj bi
obravnaval področja kot so naravni, človeški in
tehnološki viri in računovodstvo (Feghhi, cit.
BACHMANN 2001a).
Kljub različnim ciljem, monitoring in kontroling
ne bi smela biti razdeljena na dva različna dela.
Ker delujeta na istih načrtovalskih ravneh in
obravnavata podobna vprašanja (čeprav iz različnih
vidikov) morata biti povezana z skupnim informacijskim sistemom.
Kot je že bilo omenjeno, monitoring in kontroling oba zavisita od velikega števila informacij.
Da bi se informacijski sistem kar najbolj izkoriščal,
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bi moral izpolnjevati naslednje zahteve (prim.

2.3.5 Demokratično reševanje problemov

LUNO 1986):
• prilagodljivost različnim ekološkim in
upravljalskim pogojem,
• uporabnost na različnih načrtovalskih in
gospodarskih ravneh,
• p1imernost za statistično analiziranje,
• primerljivost in prožnost pri zadovoljevanju
različnih informacijskih potreb znotraj in zunaj
gozdarstva,
• primernost za avtomatsko obdelavo podatkov,
• prijaznost.
Da bi se to doseglo je potrebno pri snovanju
integriranega informacijskega sistema upoštevati
naslednje faktmje (LUNO 1986):
• standardizacijo,
• objektivnost podatkov in informacij ,
• kontrolo in osebno odgovornost za podatke in
za izvajanje monitoringa;
• sodelovanje in koordinacijo.
Nadalje, integrirani informacijski sistem
(slika 10) bi moral biti vzpostavljen v skladu z
novimi spoznanji računalniške znanosti in prostorske infromatike, ki sta uspeli zaobiti nekdaj ostre
meje med različnimi tipi podatkov in dovoljujeta

Glavna cilja demokratičnega reševanja problemov
sta omilitev konfliktne situa c ije ali iskanje in
uveljavitev kompromisne rešitve (prim . WALKERJ
DANIELS 1997). Do]. 1990 se je zahodnoevropsko
gozdarstvo srečevala samo z reševanjem konfliktov,
ki je teklo v okviru usklajevanja ciljev (prim.
BACHMANN 200la). S povečano zapletenostjo
prostorske problematike in z razvojem demohacije
pa se je demokratično reševanje problemov razvilo
v samosvoje področje, ki je danes eden izmed
temeljnih kamnov (tudi lastnos t ali filozofija)
načrtovalskega procesa (FAO/ECE/ILO 1998,
BACHMANN 200la, BUCHY/HOVERMAN
2000, COMMITTEE 1999, EGLI/LIETHA/
SCHNEIDER 1994).
Zaradi različnih ciljev, različnega dojemanja
gozda in številnih metodoloških pristopov (aktivni,
pasivni), demokratično re ševanje problemov ne
more teči po vnaprej znanih postopkih (EGLI/
LIETIWGEISER 1997). Razlog temu je nepredvidljivo obnašanje udeležencev postopka, ki se
zaradi narave problema na eni stJani in cilja na drugi
(slika 1 l) navadno razvije v eno izmed štirih stanj
(PRISCOLI 1997):

prostorsko , večravninsko , večnamensko, in časovno
integracijo (LUNO 1986).

• Med vsemi je najlažje rešljivo stanje >'>Strinjati
se - strinjati se «, ki je rešljiva z objektivnimi
pristopi .
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pozicija pri reševanju problemov

• Stanje '>'> Se ne strinjati-strinjati se« največkrat
nastane zaradi nezadostnega znanja . V večini
primerov, če le je nasprotna stran naklonjena rešitvi
problema, je z izčrpnim informiranjem nastalo
st a nje mogoče razrešiti. Če temu ni tako so
neizogibna pogajanja in prepričevanja, ki morajo
teči v smeri drugačnega razumevanja problema in
spremembe zavzetega stališča , nujna.
• Zelo podobna je nasprotna situacija >>strinjati
se- se ne st1injati << , v kateri udeleženec postopka
problem razume in ga šteje za relevantnega, vendar
se ne strinja s predlagano rešitvijo. Tako kot prejšnje
tudi to stanje zahteva izčrpna pogajanja in včasih
celo posredovanje mediatorjev.
• Skoraj nerešljive se zdi zadnje stanje »Se ne
strinjati - se ne strinjati << , do katerega pride, ko
udeleženec postopka ne priznava niti narave
problema niti mogočih rešitev za njegovo premostitev. Tako stanje je rešljivo samo s karizmaričnimi navdihi.
Demokratično reševanje problemov v bistvu
povezttie dva instrumenta: participacijo in reševanje
GozdV61 (2003) 10
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Slika 12: Povezava mcd sodelovanjem in konfliktnim gospodarjenjem (PRlSCOLI 1997)

konfliktov. Medtem ko je prvi osredotočen na
izražanje interesov (PRJSCOLI 1997)
in na ustvarjanje delovnega okolja za oblikovanje
sporazumnih rešitev, je naloga reševanja konfliktov
jasna izostritev in seznanitev z različnimi interesi,
njihovo združevanje in iskanje za vse stranke
sprejemljivih rešitev (PRISCOLI !997, BACHdemokratično

~ORAKI

l.

MANN 200la) . Čeprav se oba postopka po svojem
bistvu močno razlikujeta, kar v konkretnih p1imerih
lahko vodi v slepo ulico ali do vsiljevanja rešitev
(PRISCOLI 1997), se razlike med njima v zadnjem
času zmanjšujejo (slika 12).
K temu je močno pripomogel razvoj novih
delovnih tehnik kot so participativna učenje,
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Slika 13: Povezovanje sodelovanja pri
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učenju 7, načrtovanjem

ODLOČANJE

j

(prevzeto od DANlELS/ WALKER 1997)
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alternativne metode reševanja konfliktov. ki
vklučujejo mediacijo, participativna reševanje
konfliktov (soočanje posameznikovega z večinskim
mner~em) in participarivno odločanje (PRISCOLI
1997, DANIELS/WALKER 1997).
Kljub zapletenosti teh novo razvitih postopkov,
demokratični pristop k reševanju problemov nudi
gozdarskemu načrtovanju številne prednosci.
Najpomembnejše med njimi so:
• omogoča vsakomur, da nič ne izgubi ampak
so zmagovalci vsi udeleženci postopka (PRTSCOLI
1997),
• podpira izoblikovanje državljanjske zavesti v
odnosu do trajnostnega okoljskega razv~ja (prim.
PRISCOLI 1997, FAO!ECE/ILO 1998),
• daje gozdarstvu možnost, da sprejema boljše
odločitve, ki povezujejo socialno komponento in
trajnostno gospodarjenje (KAZEMI 1999),
• omogoča delitev kolektivne odgovornosti za
sprejete odločitve (politika, stroka. javnost, lastniki
gozdov),
• dvig zaupanja v pomen načrtovanja s strani
lastnikov in javnosti.
• v večini primerov tak pristop zmanjšuje stroške
in poveča učinkovitost načrtovanja (izogib ložbam
in sporom, PRISCOLI 1997).
Za zaključek. Če gozdarsko načnovanje želi,
da se načrti, ki jih ustvarja resnično materializirajo
in samo ne želi ustvarjati konfliktnih stanj (ki so
v življenju znana pod imeni kot sta npr. NIMBYNot In My Backyard (Ne Na Mojem Vrtu ali Ne
Za Mojim Vrtom) in 3-1 - Invite, Inform, Ignore
(Vabi, Informiraj, Ignoriraj) (Susskind in Cruikshank, cit. WALKER/DANIELS I 997), mora
preiti v participavno načrtovanje ki naj zaobjema
vsaj dmgi, cretji. peti in šesti korak, kot je to
prikazano na sliki 13.
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Znanstvena razprava
GDK: 149.6 Cervus elaphus : 156.42

Ali asimetrija rogovja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) odraža
kvaliteto in starost samcev
Does the jluctuating osymmetry ofantlers in red deer (Cervus elaphus L.) reflect
the quality and age of the ma/es
Miran HAFNER*
Izvleček:

Hafner, M.: Ali asimetrija rogovja navadnega je.lena (Cen•us efaphus L.) odraža kvaliteto in starost samcev. Gozdarski
vestnik. 61/2003. št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 36. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
Nihajočo asimetrijo (fluctualing asymmelry) (FA) rogovja (dolžino vej. dolžino nadočnika. dolžino srednjika in obseg rož )
navadnega jelena (Cervus elaphus) smo proučevali v vzorcu 397 odslreljenih jelenov v obdobju od 1985-2002 v populaciji
jelenjadi v vzhodnih Karavankah v SZ delu Slovenije. FA dolžine vej se je razlikovala med enoletnimi in ost<tlimi jeleni, FA
obsega rož med dvelelnimi in triletnimi jeleni ter jeleni razredov 4-5 letnih in 6-9 letnih. V slaroslnem razredu 10 in
večletnih se asimetrija obsega rož ponovno povečuje. Pri nadočniku in srednjiku razlik med starostnimi razredi nismo odkrili.
Nismo odkrili. odvisnosti med FA in velikostjo znaka kol tudi ne med FA in telesno maso. Če predpostavljamo. da le kvalitetni
osebki lahko proizvedejo bolj simetrična rogovja. ugotavljamo, da naši rezultati domneve, da FA v sekundarnih spolnih
znakih odraža kvaliteto nosilca, ne polljujejo. Večji osebki z večjim rogovjem ne nosijo bolj simetričnega rogovja. Oce1~jujemo.
da je pri navadnem jelenu simetrija rogovja šibek znak kakovosti in slarosii njegovega nosilca. in verjetno njma velikega
pomena v intraseksualnih kontaktih v sezoni razmnoževanja.

Ključne

besede: Cerv11S elaphu.L navadni jelen. rogovje,

nihajoča

asime{[ija

Abstract:
Hafner, M.: Does the flucluating asymmeh·y of anllers in red deer (Cerv11S elaphus 1.) ref!ecl the quality and age of lhe males.
Gozdarski vestnik, Vol. 61/2003, No. JO. In Slovene. with abstracl in English, lit quot. 36. Translated into English by Jana Oštir.
We have researched the flucrualing asymmelry (FA) of antlers (beam length. brow tine length, middle tine Jenglh and basal
circumferencc) in red deer (Cervus elaphus) on a sample of 397 ma les Ih at were sho1 oul of the population from eastern
Karavanke in the northwestern pari of Slovenia in the period from 1985 lo 2002. FA of beam leoglh has shown differences
belween one year old males and older males. FA of basal circumference has shown differences belween males lhal were two
and time years old on one side and between males aged 4-9 on the other. Another increase of FA has been noted in males that
were 10 years of age or older. No difference in FA in brow line lenglh and middle tine length has been detected between age
classes. No dependence has been detected belween FA and trail size nor between FA and carcass mass. Taking into account
the assumplion that only quality males are capable of growing antlers of l1igher symmetry. it has been ascertained that the
results of this research do not confirm the hypolhesis that FA in secondary sexuallraits reflects the quality of a particular
male. Bigger males with bigger racks do not have antlers of higher symmelry. We believe that in the case of red deer
symmetry of the rack is a weak characteristic of a male ·s quality and age and is probably not of great importance in intrasexual
contacts in the rutling season.
Key words: Cen·us elaphus. red deer. anllers. fluctuating asymmetry

1

UVOD
INTRODUCTION

Glede na porazdelitev razlik med desno in levo
stranjo proučevanega znaka ločimo pri organizmih
tri vrste bilateralne asimetrije (PALMER 1
STROBECK 1986, PALMER 1994).
Usmerjena asimetrija (DA): ta vrsta asi..menije
je normalno stanje; med polovicama obstojajo
značilne razlike v razvitosti znaka pri čemer je
običajno močneje razvita ista stran. Aritmetična
sredina znaka je zato na eni polovici večja kot na drugi.
422

Antisimetrija (AS): tudi antisimetrija je
normalno stanje. Med obema polovicama znaka
obstajajo razlike vendar ne moremo predvideti,
katera stran bo imela večjo vrednost določenega
znaka. Večji znak se z enako verjetnostjo pojavlja
tako na levi kot na desni polovici. Razlike med
desno in levo stranjo se porazdeljujejo bimodalno
z aritmetično sredino (
= 0) .

y

* M. H.. spec., univ. dipl. inž gozd. Zavod za gozdove
Slovenije, OE Kranj, 4000 Kwnj
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Nihajoča

asimetrija (fluctuating asymmetry

FA) : Nihajoča asimetrija je mera slučajnih
odklonov od popolne bilateralne simetrije v razvoju
morfoloških znakov, ki naj bi bili navadno
simetrični (VAN VALEN 1962, PALMER 1
STROBECK 1986, MOLLER 1996). Nastane, ko
nobena od strani pri bilateralnih značilnostih ne teži,
da bi bila večja kot nasprotna (PALMER 1
STROBECK 1986), oziroma ko v razvoju določenega znaka ni tendence, da bi imela ena polovica
telesa njegovo večjo vrednost kot nasprotna. Znaka
sta normalno simetrična, odkloni od idealne
simetrije pa lahko nastopijo zaradi različnih motenj
v razvoju znaka. Razlike D-L (desni - levi) se
porazdeljujejo normalno in imajo aritrnetično
sredino y :::O. PAje populacijska mera individualne simetrije (BJOERKLUND 1 MERILAE 1997).
Vrednosti FA so majhne in v večini primerov
ne presegajo 5%, pogosto so celo manjše od 1%
obsega me1jene lastnosti (BORGES 2000) . FA se
pogosto smatra za kazalnika nestabilnosti okolja
(PALMER 1994) ah nesposobnosti osebka, da se
tekom svojega razvoja upira dejavnikom okoljskega
stresa (SWADDLE 1999). V nekaterih p1imerih je
povezana s parametri kvalitete, zato se lahko
uporablja kot kriteiij za presojo vitalnosti in zdravja
med posameznimi osebki. kot tudi vpliva stresa
življenjskega okolja, ki mu je bil osebek izpostavljen tekom razvoja (MOLLER l980). Osebki z
večjo sposobnostjo obvladovanja stresa naj bi imeli
nižjo stopnjo asimetrije v primerjavi z drugimi
osebki v populaciji. Simetrični osebki naj bi imeli
določene kvanti tati v ne prednosti pred svojimi
nesimeb·ičnimi konkurenti. V procesu pa1jenja in
izbire potencialnih partnetjev naj bi imeli simetrični
osebki večje možnosti za pristop do samic v
prime1javi s konkurenti, ki so manj simetrični
(SWADDLE 1996), kar posledično pomeni njihov
večji reprodukcijski uspeh.
Za številne vrste je značilno, da velikost
sekundarnih spolnih znakov pii samcih narašča s
starostjo in velikostjo, kar velja tudi za jelene. Pri
tem je pomembna predvsem starost, saj je pomemben kriterij za preživetje, ki je povezan s
sposobnostjo prilagajanja razmeram v okolju. Znak
starost naj bi bil za samca zelo pomemben, saj naj
bi z njo vplival na privabljanje samic in se izogibal
neposrednim spopadom z vrstniki (SOLBERG
1993) . S starostjo osebka naraščajo tudi njegove
izkušnje z medsebojnih konfliktov med samci, kar
GozdV 61 (2003) 1 O
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vpliva na sposobnost pristopa do samic, njihovo
obrambo ali obrambo harerna in .s tem na reprodukcijski uspeh. Osebki. ki so sposobni zagotavljati
>>Stroške dragih« spolnih znakov so pomembni
kandidati za indikatorje tako genetske kvalitete kot
tudi stresa življenjskega okolja, ki so mu bili
izpostavljeni tekom razvoja (MOLLER 1997).
Veliko raziskovalcev se je pri raziskavah FA
osredotočilo na lastnosti. ki so izražene s spolno
selekcijo, saj naj bi bila asimetrija uporabna kot
znak za presojo kvalitete med spoloma ob izbiri
partnerjev. Predpostavlja se, da naj bi bila asimetrija
spolnih znakov bolj občutljiv indikator kvalitete kot
njihova povprečna velikost ali kot asimetrija
nespolnih telesnih značilnosti (THORNHILL 1
MOLLER 1998).
Veliko dosedanjih raziskav pri različnih živalskih
vrstah se je osredotočilo na scenarij, kjer spolna
selekcija poteka preko izbire samcev s strani samic.
Rogovju cervidov je bilo v dosedanjih različnih
raziskavah posvečeno veliko pozornosti, postavljene so bile številne hipoteze, da bi se pojasnila
njihova evolucija in pomen. V primeru navadnega
jelena naj bi spolna selekcija delovala preko
intraseksualnih konfliktov, saj ni dokazov, da bi
velikost rogovja prispevala k izbiri samcev s strani
samic tekom parjenja (CLUTION-BROCK et al.
1982). Za poligamne cervide je značilno, da zraste
novo in močnejše rogovje vsako leto po zaključenem prvem letu starosti. Samci ga uporabljajo v
medsebojnih kontaktih za prikazovanje razvoja in
moči. Velikost rogovja naj bi odražala borbeno
sposobnost in preprečevala boje med samci
različnih kvalitet in je v tesni korelaciji z uspehom
pa1jenja (CLUTTON-BROCK et al. 1982, KRUUK
2003) .
Naraščanje velikosti rogovja s starostjo živali nas
navaja k domnevi, da rogovje lahko odraža s
starostjo naraščajočo kvaliteto živali. Težko pa je
oceniti ločen prispevek velikosti rogovja, saj je prav
telesna velikost v tesni pozitivni korelaciji z
velikostjo rogovja in zelo pomembna v medsebojnih
spopadih med samci (CLUTTON-BROCK et al.
1982). V primeru, da rogovje resnično odraža
kvaliteto živali, domnevamo, da bo stopnja
asimetrije v rogovju upadala s starostjo in kvaliteto
živali (SOLBERG 1 SAETHER 1993).
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2

NAMEN IN CILJ NALOGE

2

PURPOSE AND GOAL OF RESEARCH

V raziskavi asimetrije rogovja navadnega jelena
(Cervus elaphus) smo proučevali značilnosti
asimetrije dolžine vej (DV), dolžine nadočnika
(ON), dolžine srednjika (OS) in obsega rož (OR)
pri samcih na območju vzhodnih Karavank v SZ
delu Slovenije. Rogovje je do ]ovne dobe dorasla
in očiščeno, samci pa ga uporabljajo v medsebojni
kompeticiji za pristop do samic. Proizvodnja
sekundarnih spolnih znakov je energetsko draga,
zato le osebki v dobri kondiciji lahko nosijo močno
in razvejano rogovje. Ali se rogovje uporablja le
kot orožje tekom medsebojnih kontaktov med samci
ali pa lahko odraža tudi kvaliteto posamezne živali
in njeno starost? V tem primeru pričakujemo, da
bo stopnja asimetrije upadala tako z velikostjo
rogovja kot tudi s starostjo živali. Nekatere tovrstne
raziskave pri cervidih v določenih primerih
hipotezo potrjujejo, druge pa jo zavračajo. S
pričujočo analizo v populaciji v Karavankah želimo
prispevati k poznavanju problematike tudi pri
navadnem jelenu.

3

METODE DELA

3

WORKING METHODS

·Značilnosti

rogovja smo proučevali v vzorcu 397
živali, ki so bile uplenjene v obdobju 1985-2002.
Večina podatkov je iz obdobja 1997-2002. Podatki
so bili p1idobljeni iz trofejnih listov in neposrednih
izmer trofej. Vzorec je pripadal osrednjemu delu
Karavanške populacije jelenjadi na območju med
Ljubeljem, Kranjem, Cerkljami in Jezerskim na SZ
delu Slovenije. V obdobju iz katerega izvirajo
podatki, je populacija jelenjadi živela na zgornji
stopnji dopustne zmogljivost okolja. Meritve na
rogovju so bile izvedene na mm natančno, na način,
kot ga predvideva ocenjevanje trofej za določanje
CIC točk (VARICAK 1997). Podatke o meritvah
na rogovj u, ki so bile posledica interakcij med samci
(odlomljeni parožki), nismo upoštevali. Starost je
bila ocenjena na osnovi menjave in obrabe zobovja.
V starostih nad 3 leta smo oblikovali starostne
razrede. Upoštevana je bila masa telesa z glavo in
nogami (brez notranjih organov). Telesna masa
jelenov je bila ugotovljena na 1,O kg, starost pa je
bila ocenjena na leto natančno. Podatki o telesnih
masah in starosti so bili pridobljeni od lovskih
424

organizacij po zaključeni vsakoletni kategorizaciji
uplenjene divjadi.
Razlike med desno in levo stranjo (D-L)
določenih znakov se pri FA razporejajo normalno
in imajo aritmetično sredino enako y ::: O.
Prisotnost simetrije smo ugotavljali na naslednji
način: s Hestom smo za vsak znak rogovja posebej
v okviru posameznih letnikov (starostnih razredov)
ugotavljali obstoj antisimetrije. Test smo izvajali
po metodi parov in sicer smo kot prvo vrednost za
vsak par vedno vzeli večjo in kot drugo manjšo
vrednost (V-M to je večja- manjša vrednost) . Isti
test smo uporabili tudi za preizkus prisotnosti
direktne asimetrije (DA) v smeri morebitne bolj
razvite značilnosti na eni strani telesa), pri čemer
sta par predstavljali melitvi določenega znaka na
levi oziroma desni strani. Razlike v velikosti posameznih znakov rogovja med posameznimi
starostmi smo preverjali s Scheffejevim testom.
Pearsonovo korelacija smo uporabili za preizkus
povezanosti med absolutnimi vrednostmi parametrov rogovja, povezave med merami absolutne
FApa smo testirali s Spearmanovo rang korelacija.
Spearmanovo rang korelacija smo uporabili tudi
za preizkus odvisnosti med asimetrijo in velikostjo
posameznih znakov rogovja kot tudi za preizkus
odvisnosti med asimetrijo in telesno maso. Linearno
regresije smo uporabili za ugotavljanje odvisnosti
med telesno maso in velikostjo posameznih znakov
rogovja. S Kruskal Wal1isovim testom smo
preve1jali razlike v FA med posameznimi starostnimi razredi. Variabilnost FA med posameznimi
starostnimi razredi smo preverjali z Levenovim
testom. Normalnost porazdelitve smo preve1jali s
Shapiro Wilk's W testom. Osebke v starosti 10 let
in starejše smo združili v enoten razred, da smo
zagotovili zadostno velikost vzorca. Za prikaz
odvisnosti telesne mase glede na starost smo
uporabili parabola 2. stopnje, ki se je izkazala kot
ptimerna v nekaterih dosedanjih raziskavah.
Napaka merjenja lahko vodi do precenitve
nivojev FA (PALMER 1 STROBECK 1986,
KRUUK 2003). Glede na možnost vpliva napake
metjenja na asimetrij o smo izvedli dvojna merjenja
v vzorcu velikosti 37 živali, v katerem so bili
enakomerno zastopani vsi starostni razredi od 2-10
let in testirali razlike med asi metrijo in napako
merjenja z dvosmerna analizo variance, s
ponovljenimi meritvami tako kot navajata
PALMER 1 STROBECK (1986) in priporočata
GozdV 61 (2003) 10
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BJOERKLUND 1 MERILAE (1997) . Za vse
znake rogovja je bila razlika v asi metriji
značilno večja od napake merjenja. Napako
merjenja srno prikazali z dvema indeksoma
(PALMER 1 STROBECK 1994) . Velikost napake
v primetjavi s celotno va.riabilnostjo med osebki
smo določili z dvofaktorsko analizo variance
(osebek x ponovitev ). Zanesljivost posamezne
meritve smo določili iz povprečne razlike med
varianco med osebki in skupno varianco znotraj
osebkov (KOTAR 1997):

preučevane

r~_

= (MS

1

-

MS"' )/ (MS 1 + (k-1) MS,)

cr2 1 cr2
'"

1

Pri tem je moral biti za vsak znak izpolnjen
pogoj , daje bila varianca interakcije značilno večja
od vmiance napake merjenja.
Opombe
r =zanesljivost posamezne meritve (r =cenil ka pridobljena
iz vzorca in predstavlja točkovno vrednost za p, ki velja v
populaciji)
MS"'= povprečni kvadrat napake merjenja,
MSs = povprečni kvadrat stran x osebek,
MS = povprečni kvadrat osebek,
k =Jštevilo ponovUenih meritev.
1

Relativno velikost napake merjenja v p1imerjavi
z variabilnostjo med obema stranema smo za vsak
znak posebej določili z dvofaktorsko analizo
vari ance (stran x osebek). Varianco napake
predstavlja povprečen kvadrat odstopanj znotraj
osebkov:

4

REZULTATIANALIZE

4

RESULTS OF ANALYSIS

4.1 Povezave med telesno maso,
velikostjo rogovja in starostjo
4.1 Relationships between carcass mass,
antler size and age

varianco med stranema pa izraz:

cr2, =(MS si - MS")!k.
Slika 1:

Dejansko napako meritev smo podali z razmetjem:

Analiza odvisnosti telesne mase od starosti Je
vključevala 257 jelenov, velikosti rogovja od starosti
pa 340 jelenov. Večinoma proučevani znaki

Odvisnost telesne mase od starosti

Figure} : Relationship ber.veen age and mean carcass mass

= 0,848; p < 0,000

y = 45,360 + 15,593 x- 0,749 x 2 , R
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Pregledn ica 1: Korelacije med velikostjo znakov in FA med znaki. Kore]acije med povprečno velikostjo znaka - nad
diagonalo in med absolutno FA znakov - pod diagonalo.
Table 1: Correlations between characteristics' size and FA across characteristics. Correlations between ave rage size of
the characteristic - above diagonal and between absolure FA - bel01v diagonal
Značilnost

Telesna masa
Carcass
mass (TM)

1 Character

Telesna masa 1 Carcass mass
Veje 1 Beam lengrh
Nadočnik 1 Brow tine
Srednjik 1 Middle tine
Obseg rož 1 Basal circwnference

** * označuje

0.20*
-0,04
-0,03
-0,21

Veje
Be am
length (DV)
0,80***
0,17 *
0,22 **
0,11

Nadočnik

Brow
tine (DN)
0.72***
0,86***
0,23**
0,22 *

Srednjik
Middle
tine (DS)
0,70***
0,79***
0 ,78***

Obseg rož
Bawl circumference (OR)
0,80***
0,85 ***
0,79 ***
0,76***

-

0 .13

P<0,001

**

označuje P<0,01
označuje P<0,05

*
P = tvega'1ie

naraščajo do 5 leta starosti , kasneje ostanejo več
ali manj konstantni. V telesni masi se 1 in 2 letni
osebki razlikujejo od vseh ostalih. 3 letni se
razlikujejo le od srednje statih jelenov, 4 letni in
starejši se med seboj ne razlikujejo . V značilnostih
rogovja se razlikujejo podobno in sicer v dolžini
vej, se 1 letni jeleni razlikujejo od vseh ostalih , 2
letni in 3 letni se razlikujejo od vseh do starosti 12
let, 4 letni in starejši se med seboj ne razlikujejo. V
nadočniku in srednjiku se 2 letni razlikujejo od vseh
ostalih (razen ostarelih >15 let), 3 letni le od
srednjestarih jelenov. 4 letni in starejši pa se med
seboj praktično ne razlikujejo. V obsegu rož se
razlikujejo 2 Jetni jeleni od vseh ostalih (razen
ostarelih > 17 let) 3 letni od vseh starosti do 12 leta,
4 letni in starejši pa se med seboj praktično več ne
razlikujejo (Scheffe test P<0,05). Velikost proučevanih znakov rogovja narašča s starostjo in
telesno maso. Odvisnost vseh proučevanih znakov
v celotnem vzorcu je bila v tesni medsebojni
povezavi in v povezavi s telesno maso (r>0,70,

p<0,0001) (preglednica 1). Vseh deset parnih
korelacij je bilo značilnih na 1% stopnji tudi po
Bonferronijevi korekciji za multiplo testiranje.
Povezava med telesno maso in starostjo je tesna
(Rs=0,848 , p<O,OOO). Na osnovi ugotovitev smo
osebke grupirali v 6 razredov in sicer 1 letne, 2
letne, 3 letne , 4-5 letne, 6-9letne in 10+ letne jelene.
Znotraj starostnih razredov smo izdelali analizo
li nem·ne regresije med telesno maso in velikostjo
posameznih značilnosti rogovja. Pri nekaterih
znakih smo odkrili značilne povezave ali povezave
na mejj značilnosti (preglednica 2) in sicer
pozitivne odvisnosti. Večji del značilnih odvisnosti
je bil ugotovljen med mladimi , medtem ko
odvisnosti velikosti rogovja od telesne mase med
jeleni razreda 4-5 letnih in 5-9 letnih praviloma
nismo odkrili (telesna masa jelenov v starosti od
4-9 let je bila ze1o izravnana in se ni razlikovala
med posameznimi starostmi). Stopnja pojasnjenosti
odvisnosti znakov rogovja od telesne mase je bila
nizka. U got avljamo, da v našem primeru velikost
določenih znakov rogovja s telesno maso narašča
predvsem pri mlajših jelenih .

Preg lednica 2: Rezultati linearne regreseije med velikostjo rogovja in telesno maso po starostnih razredih

Tab le 2: Results of linear regressicm between antler size and carcass mass in each age class
p

r2

DV

Starostni razred
age group
2

0,038

DN

3

Lastnost
characteristic

OR

0.072

a
lntercept
345,59

Na2:ib
Slop'"""e SE
2,35 (1,10)

0,000

0,192

38,79

1.96 (0,49)

2

0,012

0,101

3

0,004
0,007
0,011

0,117

83,08
119,]2
140,25
148,14

0,73 (0,29)
0,55 (0 ,19)
0,52 (0,17)
0,53 (0,20)

6-9
10+
426

0,258
0.169
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Preg lednica 3: Test virov variabilnosti znakov rogovja jelenov (2-ANOVA: osebek x stran; n=37)
Table 3: Test of variabi!ity sourccs for (/11/ler characteristics (two- way ANO VA: individua! x .ride; n=37)
Med osebki

1" 1

Med stranema
(DA) Ih)
Berween sides

Between int!ividuals
Znak
characteristic

MS

1

P,

p

1<1

i•llKi

lnterakcija n
(neusmerjena asimetrija)
lnteraction

p,

MS.,,

0,57
0,32
0,32
0,43

466,00
534,07
633,68
77,41

MS

P,i P,, (OKl

(1..•1

Napaka meritev '" 1

Measur. Error
cr2 1
lil
,"
cr2
(<J211,)
MS

1

DV
DN
DS
DR

126995
23132
15675
10047

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

150,00
544.97
650,16
58,44

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

6,22
75,91
4,54
1,06

0,026
0,249
0,014
0,027

Opombe :
(a) Osebki (MS; df = 36) imajo značaj slučajnostnega faktorja, v imenovalcu F- testa je MS", (df = 148)
(b) Strani (MSJ df 1) imata značaj fiksnega faktorja, v imenovalctl F- tesla je MS,1 (df =36)
(c) v imenovalcu F- testa interakcije (MS.: df 9) je MS (df = 148)
·
(d) kvocient cr 211 , 1 cr 2, podaja relativno veflkost napake m~';·itev v prime1javi z variabilnostjo med stranema
(e) statistično tveganje po opravljeni Bonferronijevi korekciji

=

=

Preg lednica 4: Preizkus zanesljivosti meritev znakov rogovja (2-ANOVA s ponovitvami merltev; n=74 "' 1 , k=2)
Table 4: Test of reliability of measurement of antler characteristics (two-1vay ANOVA 1rith repetition oj measurements;
n= 74, k=2)
MS mcd \ \;;: ~h~ L) ih)

Znak
characreristic
DV
DN
DS
OR

MS( /J ,·!ll.'t't'll

-

h1dll· idualY")

MS

(~:nolra.i

1b1

o.,e-bl\lw)

MS(iw•iile i1ldi1·idtwl.d

62.859,71
11.678,32
8.051,53
4.993,84

6,22
75,91
4,54
1,06

r o
1

0,999
0,987
0,999

0,999

Opombe:
(a) Vsaka veja 37 rogov ij predstavlja neodvisno meritev, zato jen = 74
(b) MS: povprečen kvadrat odstopanj (med osebki: df = 73; znotraj osebkov: df = 148)
(c) r1 = (MS"necl >- Ms,;",,.,") 1 (MS 11 .,"'11 + (k-1) · MS"""" 'U1; r1 = zanesljivost meritve; k= število ponovitev
(Palmer 1994, Kotar 1997)

Nihajoča

4.2 Napaka merjenja

4.3.

4.2 Measurement error

4.3. Fluctuating asymmetry

Napako metjenja smo prikazali z dvema indeksoma
in sicer velikost napake v primerjavi s celotno
variabilnostjo med osebki in relativno velikost
napake metjenja v primerjavi z variabilnostjo med
obema stranema. Napaka ni velika in je razvidna iz
preglednic 3 in 4.
Kot je razvidno iz preglednice 4, je zanesljivost
meritev izredno velika saj se vrednost r 1 giblje od
0,987 do 0,999, kar dokazuje, da večkratno me1jenje
istega znaka ni potrebno.

Pred nadaljrijo obdelavo podatkov smo poizkušali
ugotoviti obstoj asimetrije. Prime1jali smo razlike
med stranema in ugotavljali, če so razlike med večjo
in manjšo (V- M) vrednostjo znotraj para značilno
različne (večje) od nič. Obstoj smo preizkušali
st-testom po metodi parov, pri čemer smo kot prvo
vrednost za vsak par vzeli večjo in kot drugo manjšo
vrednost. Rezultati testov so za preučevane znake
po posameznih starostih (starostnih razredih)
prikazani v preglednici 5. Pri vseh znakih v okviru
starostnih razredov smo odkrili obstoj asimetrije.
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Preglednica 5: Preizkus obstoja aslmetrije za posamezne znake rogovja jelenov

Table 5: Test of the presence of asymmetry for individual characteristics of red deer antlers
Starostni razred/age classe
znak/characteristic
Enoletni
DV
Dveletni
DV
DN
DS

OR
Triletni
DV
DN
DS

OR
4-5 letni
DV
DN
DS

OR
6-9letni
DV
DN
DS

OR
10+ letni
DV
DN
DS

OR
a)
b)

a . -

povprečna

velikost

N

(rrun)<"l

(ffiffi)la )

t-vrednost

p

p

lb l
~~

209

181

6,5024

0,0000

<0 ,001

60
55
53
32

521
163
152
[44

502
142
125
138

11,8501
10,4743
8,8094
7,6869

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

68
56
53
34

670
240
196
178

648
216
171
173

5,0410
6,4924
10,9980
5,8792

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

39
37
39
33

823
266
243
195

801
245
218
191

8,4263
8,1692
6,8829
5,0400

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

<0,001
<0,001
<0 ,001
<0 ,001

62
56
59
43

914
319
281
219

892
301
258
215

10,0408
5,9497
10,1162
8,6886

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

34
31
35
14

943
333
291
230

914
313
260
225

10,1556
8,4061
5,0839
5,3582

0,0000
0,0000
0,0000
0,0001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

znaka,

a _- povprečna

velikost

ma~šega

po opravlje~'f Bonferonijevi korekciji

4.3.1. Preizkus prisotnosti DA in normalnosti

porazdelitve »D-L« razlik
4.3.1. Test of DA presence and normality
distribution of D-L differences

Preizkus prisotnosti DA je potrebno opraviti, ker
imata tako usmerjena asimetrija kot tudi antisimetrija (AS) genetsko ozadje , medtem ko FA
odraža delovanje stresnih dejavnikov. Prav tako
je potrebno opraviti preizkus normalnosti porazdelitve. Aritmetična sredina mora biti O, oziroma
se od te vrednosti ne sme bistveno razlikovati.
Preizkus prisotnosti DA smo opravili s t-testom
za odvisne vzorce in sicer po metodi parov, kjer
sta par predstavljali meritvi istega znaka na desni
in levi strani (veji) istega rogovja. Pri nobenem
od znakov v okviru starostnih razredov nismo
428

aO\Ifi

21

večjega

v'~1ikost statističnega tveganja

amax

znaka

odkrili prisotnosti DA. Blizu meje značilnosti je
bila prisotnost DA ugotovljena pri DS 4-5 letnih
jelenov in pri OR 6-9 letnih jelenov.
Pri nekaterih znakih smo za posamezne starostne
razrede ugotovili, da se razlike D-L ne porazdeljujejo
normalno. Z W testom smo značilen odklon od
normalnosti porazdelitve ugotovili pri nadočniku
dveletnih jelenov in dolžini vej, nadočniku ter
srednjiku tJ.iletnih jelenov. Poleg tega smo odbili
določena odstopanja od normalnosti tudi v smislu
asimetrije (skewness) in sploščenosti (kurtosis), ki
lahko pomenijo prisotnost AS in DA. Asimetrijo (g 1)
in sploščenost (g 2) smo ugotavljali z Z testom
(z= g/s"1 oz. z= g/s~~) (PALMER 1 STROBECK
1992, PALMER 1994). Pri tem smo so\ in sa2 izračunali
na osnovi sledečih formul (PALMER 1994):
GozdV 61 (2003) 1O
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Pregled nica 6: Preizkus prisotnosti DA (značilnosti razlik med desno in levo vejo rogovja jelenov)
Tohl e (): Test of the presence of directional asymmetry (significance of dijferences between right and le.fl beam of red
deer antlers)
Starostni razred/age classe
znakieha rac te ri st ic
Enoletni

N

DV

21

190

200

1,2727

0,22

60
55
53
32

513
152
138
141

510
153
139
141

1,0086
0,2285
0,1463
0,1150

0,32
0,82
0,88
0,91

68
53
34

656
227
182
175

662
229
185
176

1.0892
0,4903
0.5119
0,9556

0,28
0,63
0,61
0,35

39
37
39
33

812
254
236
193

812
256
226
194

0,0257
0,4162
1,9709
0,2817

0,98
0.68
0,056
0,78

62
56
59
43

901
309
216

905
312
271
218

1,1302
0,8055
0,5877
1,9751

0,26
0,42
0,56
0,055

931
322
275
226

925
324
276
228

1.0434
0,4265
0.0947
1,2467

0,30
0,67
0,92
0,23

af)(mm)

al. (mm)

ta )

(a)

t-vrednost

p

Dveletni

DV
DN
DS
OR
Triletni

DV
DN
DS

56

OR
4-5 letni

DV
DN
DS
OR
6-9 letni

DV
DN
DS
OR

269

10+ letni

DV
DN

34
31
35
14

DS

OR
(a)

an- povprečna velikost znaka na desni

Sg1

=

592

veji, aL- povprečna velikost znaka na levi veji

~

(x, -x)'
N

= {

24n(n-1

Y

V(n-3Xn-2Xn +3Xn +s)

=

/244 ;

v-;
11

l:(x, -xY
N

s~ 1 = standardna napaka za g 1 pri normalni porazdelitvi, \ 2 = standardna napaka za g" pri normalni
porazde1itvi (Kotar 1977)
-

Za testiranje razlik med starostnimi razredi s
testi smo znake v starostnih
razredih, kjer se g značilno razlikuje od O izločili
iz nadaljnje obdelave. Odkrili smo jih pri vejah
parametričnimi

1
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triletnih jelenov in pri nadočniku 4-5 ter 6-9 letnih
jelenov. lz nadaljnje obdelave smo izključili tudi
vse znake v starostnih razredih, kjer je g 2 <0 (možna
bimodalna porazdelitev), medtem ko smo znake v
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starostnih razredih, kjer so bile ostale zahteve
normalnosti izpolnjene, ugotovljena pa je bila
ozkovršnost (g 2 >0) v nadaljnjih obdelavah
upoštevali. Tako smo zaradi možne bimodalne
porazdelitve iz nadaljnje obdelave izločili dolžino
vej pri jelenih 10+, nadočnik pri dveletnih letnih
jelenih in srednjik pri 10+ jelenih. V nadaljevanju
raziskave smo za testiranje s parametričnimi testi v
obdelavi upoštevali:
• dolžino vej (DV) pri l, 2, 4-5 in 6-9letnihjelenih;
• dolžino nadočnika (DN) pri 3 in 10+ letnih
jelenih;
• dolžino sredqjika (DS) pri 2, 4-5 in 6-9 letnih;
jelenih;
• obseg rož (OR) pri 2, 3, 6-9 in 10+ letnihjelenih.

4.3.2. Povezave med asimetrijo

različnih

znakov

4.3.2. CmTelations between FA of different
characteristics
Povezave med asimetrijo različnih lastnosti so
razvidne v preglednici 1 (pod diagonalo). Po
Bonferronijevem popravku prikazanih rezultatov
ugotavljamo značilne odvisnosti FA med DS in DN
na stopnji tveganja p=0,016, med DS in DV prav
tako na stopnji tveganja 0,016 medtem ko je bila
odvisnost med OR in DN nekoliko nad mejo
značilnosti (p=0,088). Ugotavljamo, da asimetrija
rogovja pomeni praviloma asimetrijo večjega
števila znakov na rogovju.

4.3.3. Odvisnost med asimetrijo in velikostjo
znaka
4.3.3. Relationship between asymmetry and
characteristic size
Proučitev

odvisnosti FA od velikosti znaka je
predpogoj za izbiro ustreznega indeksa. Odvisnost
smo ugotavljali z izračunom Speannanovega rang
koeficienta med absolutno razliko ID-LI in

Preglednica 7: Odvisnost (Spearman R) med velikostjo
znaka in absolutno razliko ID-LI

Table 7: Relationship (Spearman R) befl·reen the charac/eristic 's size ond the absolute difference IR-LI

Znak
characteristic

DV

DN
DS
OR
430

.

N

R

p

284
235
239
156

0,057
-0,004
0,075
-0,062

0,340
0,947
0,253
0,410

velikostjo posameznega znaka. Pri nobenem od
znakov v celotnem izbranem vzorcu
nismo odkrili značilnih odvisnosti. Znotraj
starostnih razredov smo odkrili povezave med
asimetrijo in velikostjo posameznega znaka pri
nadočniku dveletnih jelenov na meji značilnosti
(n=55, R~=-0,23, p=0,085) in srednjiku 6-9 letnih
jelenov (n=59, R,=0,23, p=0,080). V preglednici 7
so prikazani parametri odvisnosti med FA in
velikostjo znaka v celotnem vzorcu, ki smo ga
izbrali za nadaljnje analize z neparametričnimi testi .
Glede na to, da nismo odkrili odvisnosti med
FA in velikostjo znaka, uporaba indeksov za p1ikaz
relativne asimetrije ni dopustna, saj lahko pokaže
lažne razlike med vzorci, saj zaradi velikosti vpliva
znaka vzorci z večjo velikostjo znaka izkazujejo
manjšo FA. Razlike v velikosti absolutne asimetrije
smo prevetjali na dva načina. V celotnem vzorcu
smo razlike med sredinami ugotavljali s Kruskal
Wallisovim testom , v vzorcu, kjer so podatki
ustrezali kriterijem normalne porazdelitve pa smo
razlike v variabilnosti preverjali z Levenovim
testom (enofaktorska ANOVA absolutnih razlik IDLI) in sicer smo za prikaz podatkov uporabili dva
indeksa.
FA 1= aritmetična sredina ID-LI
FA~= varianca (D-L)
proučevanih

4.3.4. Odvisnost med asimetrijo in telesno maso
4.3.4. Dependence between asymmetry and
carcass mass
FA sekundarnih spolnih znakov naj bi odražala tudi
kakovost osebkov. Kakovost posameznega jelena
je v tesni povezavi z njegovim reprodukcijskim
uspehom . V primeru , da FA dejansko odraža
kvaliteto, bi morala med njo in določenim
morfološkim znakom, ki odraža kvaliteto , obstojati
negativna odvisnost. Nekateri avtorji ugotavljajo,
da uporaba velikosti proučevanega znaka ni
primerna za ugotavljanje soodvisnosti z asimetrijo
in priporočajo uporabo znakov, ki z FA niso v
neposredni odvisnosti. Kot kvaliteta posameznih
osebkov se običajno uporablja masa rogovj a ali
masa telesa. V našem primeru smo se odločili za
ugotavljanje odvisnosti med FA in telesno maso.
Izračunali smo Spearmanove koeficiente med maso
telesa in FA posameznih znakov rogovja. Odvisnosti smo odkrili le pri telesni masi in asimetriji
dolžine vej in sicer pozitivno odvisnost (R,=0,20,
n=144, p=0,019). Pri ostalih znakih odvisnosti s
GozdV 61 (2003} 1O
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Preglednica 8: Parametri korelacije mcd telesno maso in
PA znakov rogovja jelenov (Spem·man R)
Tabh· 8: Parometers of correlation between body weight
andj7uctuazing asymmetry of red deer antlers (Speannan R)
Absolutna FA (FA

Znak

N

characterishc
DV

144

DN
DS

120
125

OR

43

)
1

p

R,
0,196
-0,044
-0,026
-0,222

0,019
0,636
0,775
0,152

telesno maso nismo odkrili (preglednica 8). Tudi
znotraj starostnih razredov odvisnosti nismo odkrili.
V starostnih razredih, katerih podatki so ustrezali
značilnostim normalne porazdelitve nismo ugotovili odvisnosti med telesno maso in FA posameznih znakov niti po kontroli z velikostjo
rogovja.

4.3.5. Razlike v FA med starostnimi razredi
4.3.5. Variations in FA among age classes
Razlike v srednjih vrednostih znakov smo preizkusili s Kruskal- Wallisovim testom. Razlike so
bile visoko značilne pri vseh znakih. Relativne mere
asimetrije bi lahko uporabili le za znake, katerih
FAni odvisna od njihove velikosti , če se povprečne
velikosti izbranega znaka med prime1janimi vzorci
ne bi razlikovale, kar pa v našem primeru ni veljalo.
DV
DN
DS
OR

H! S. Nool~-1)

=232,630, p<O,QOQ
HI~. :-.'=~~-''' = 157' 970, p<O,OOO
H/4. N=2391 = 140,220, p<O,OOO
H(cl. N=l 5(>) =114,736, p<O,OOO

S Kruskal Wallisovim testom smo ugotovili
razlike v FA dolžine vej (DV)

značilne

(H 15_ N= 2 .~ 41 = 11,920, p=0,036) Razlike so nastopale
predvsem med enoletnimi jeleni in ostalimi razredi,
v starosti nad lO let se asimet.rija vej ponovno
povečuje. Ob izločitvi enoletnih jelenov in jelenov
razreda 10+ razlike med ostalimi starostnim] razredi
niso bile več značilne (p=O, 12) . Podobno ugotavljamo tudi z Levenovim testom, kjer pa jelenov
razreda 10+ nismo upoštevali. Ugotavljamo
značilne razlike v asimetriji dolžine vej med
starostnimi razredi (F1_1n = 2,8257·p=0,040) in sicer
so razlike nastopale med enoletnimi jeleni in
ostalimi razredi. Razlike so bile manjše med
dveletnimi jeleni in razredom. 4-5 letnih kot med
dveletnimi jeleni in razredom 6-9 letnih (preglednica 9) .
Pri dolžini nadočnika (DN) razlike v asime triji med starostnimi razredi niso bile značilne
H 1,LN= 2, 51 =1,060, p=0,900). Nobeden od starostnih
razredov ni izraziteje odstopal od ostal ih. Z
Levenovim testom smo asimetrijo nadočnika
primerjali le med tri letnimi jeleni in jeleni razreda
10+. Razlik nismo odkrili (F w = 0,7158, p>0,05 ).
Prav tako nismo odkrili razlik v asim.etriji
dolžine srednjika (DS) (HI-1. ~·= 2 ., ,> 1 =0,664, p=0,956),
kjer je z nekoliko večjo asimetrijo izstopal razred
jelenov v starosti 10+, vendar razlike med ostalimi
razredi niso bile značilne. Tudi z Levenovim testom razlik v asimetriji srednjika nismo odkrili
(F _ .j~
0,3586, p>0,05). Prime1javo smo izvedli
21
med 2, 4-5 in 6-9 letnimi jeleni.
Pri asimetriji obsega rož (OR) ugotavljamo
značilne razlike H14 _ :-~" J -'!n :::19,563 , p<O,OOO) med
starostnimi razredi . Izraziteje izstopajo jeleni
razreda 4-5 letnih in 6-9 letnih z nižjo asimetrijo
kot mladi (2 , 3 Jetni) in stari jeleni razreda 10+.

=

Pregledni ca 9: Razlike v FA DV rogovja navadnega jelena med starost nimi razredi
TAble Y: D{fferences in FA. DV of red de er antlers be11reen age classes
Znak 1 characteristic
DV

Starost
1
2

3

N
21
60
68

4-5

39

6-9
lO+

62

34

PA (mm) 1 ~ 1
(D+L)/2 1" 1 (mm)
194,9
28,1± 8,5
507,3
19,2± 3,1
658 ,9
812,0
21,3± 4,9
902 ,9
21,5± 4 ,2
928,2
H(5, N=284)=232,630,

p<O.OOO

FA

1~)

392 ,04
157,10
241.67
282,03
F, 17x=2,8257
p=0,040

Opombe:
(a)
povprečna velikost desnega in levega znaka
(b)
matematični zapis indeksov je podan v poglavju >)odvisnost med asimetrijo in velikostjo ;maka« .
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Pregkdn1ca 10: Razlike v FA OR rogovja navadnega jelena med starostni mi razredi
T;\hk 10: Dijferences in FA OR of red deer antlers berween age classes

Znak 1 characteristic
OR

Starost

2
3
4-5
6-9
10+

N
32
34
33
43
14

(D+L)/2 1·' 1 (mm)
138,4
175,2
193 ,6
217,0
227,0
H(4, N=156)=114,736

FA (mm)'h 1

PA

il>)

16,47
24,59
5,66
6,64
1l ,l4

5,5± 1,4
5,0± 1,7
2,8± 0,8
3,5± 0,8
5,7± 1,7

p<O,OOO

.

-

F~- ~~ = 4,0l7l
p= ,004v

Opombe:
(a) povprečna velikost desnega in levega znaka
(a) matematični zapis indeksov je podan v poglavju »odvisnost rned asimetrijo in velikostjo znaka«.

Podobne ugotovitve smo odkrili z Levenovim
testom za iste proučevane razrede (F_~. 151 = 4 ,0171,
p=0,004). Razlike nastopajo predvsem med dve in
tri letnimi jeleni na eni strani in razredoma 4-5 letnih
ter 6-9 letnih jelenov. V razredu 10+ letnih se
stopnja asimetrije ponovno povečuje. Razlik med
razredoma 4-5 letnih in 6-9 letnih nismo odkrili,
odkJili pa smo razlike med razredom 4-5 letnih in
10+ letnih. Nekoliko nad mejo značilnosti (p=0,07)
so razlike tudi med razredoma 6-9 letnih in 10+
letnih.

5

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

5

DlSCUSSION AND CONCLUSIONS

Ugotovljene starostno pogojene razlike v FA
dolžine vej ter obsegom rož rogovja jelenov v
določeni meri potrjujejo hipotezo, da asimetrija
odraža variabilnost osebkov . Večja stopnja
asimetrije rogovja (DV, OR) med mladimi osebki
je lahko posledica večje občutljivosti na procese v
okolju v času hitre rasti rogovja . Če je stopnja
asimet1ije odvisna od energije namenjene za razvoj
bilateralnih lastnosti (ALEKSEEVA et al. 1992,
NILSSON 1994 - citirata PELABON 1 BREUKELEN 1998) potem naraščanje energije, ki se

SlJk,J 2: Razlike v absolu1n i asirnetriji dolžine vej
Figl t i"L' 2. Variations in ahso/ute asymmetry- beam length
42

38
34

J.

30

o
26
22

18

::::r:::

±1.96*Std. Err.

14 ~--------~------------------~----------~--------~

D
o

±1.00*Std. Err.

1 (21)

2 (60)

4-5 (39)

6-9 (62)

Mean

STAROST (n)
AGE (n)
43~
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Slik<.! 3: Razlike v absolutni asimetriji obsega rož
Fi.!(tm: , _. Variations in basal circumference absolure asynunetry

8,5 .-------~--------------~----------------~----~
7,5
6,5
5,5

c

Cl

4,5
3,5
2,5

~~

-~· ····;···

1,5 ~------~------~------~------~--------~----~
2 (32)
3 (34)
4-5 (33)
6-9 (43)
10+ (14)

I

±1.96*Std. Err.

CJ
o

±1.00"'Std . Err.

Mean

STAROST (n)
AGE (n)

usmerja v spolne znake s starostjo lahko povzroči
starostno specifično upada1~e v .stopnji asimetrije
in navaja k potrditvi hi poteze, da so samci z večjim
rogovjem bolj sposobni obvladovati okoljski stres
tekom razvoja rogovja v prime1javi s samci, ki
nosijo manjše rogovje.
Mnenja o tem, če so razlike v asimetriji zadostne,
da v medsebojnem soočenju lahko odražajo
kvaliteto nosilca so deljena. BJORKSTEN 1
FOWLER/POMIANKOWSKI (2000) ugotavljajo,
da ne obstojajo trdni dokazi, da se spolni znaki sploh
odzivajo na stres, LEUNG 1 FORBES (1996) pa
navajata, da so FA -stres in FA - fitnes relacije
šibke in zelo heterogene. THORNHILL 1MOLLER
()998) ugotavljata, da simetrija igra pomembno
splošno vlogo v spolni selekcijj še posebno simet1ija
sekundarnih spolnih znakov.
Nekateri avtorji ugotavljajo razlike v asimetriji
določenih spolnih znakov med različnimi skupinami osebkov kot tudi povezave med FA in
okoljskim stresom, drugi pa poleg tega pot1jujejo
tudi dosedanjo teorijo o evolucijsk1 pomembnosti
simetrije signalnih znakov v pogledu večje
reprodukcijske uspešnosti. SWADDLE ( 1996) npr.
ugotavlja pri zebrah da so simetrično obarvani
samci proizvedli več potomcev, ki so preživeli
obdobje starševske nege kot samci z asimetrična
obarvanostjo. PELABON 1 BREUKELEN (1998)
GozdV 61 (2003) 1O

ugotavljata upadanje FA in RFA s starostjo pri
srnjadi (Capreolus capreolus) na Norveškem.
POKORNY (2003) pri srnjadi (Capreolus
capreolus) v Sloveniji ne ugotavlja odvisnosti med
FA in težo rogovja. Ugotavlja starostno pogojene
razlike v vrednosti stopnje asimetrije za dolžino vej
in dolžino prednjega parožka. Upadanje RFA z
naraščanjem velikosti rogovja pri belorepemjelenu
(Odocoileus virginianus) ugotavlja DITCHKOFF
s sod. (2001). SOLBERG 1 SAETHER (1993) za
rogovje losa (Alces alces) nista ugotovila, da bi FA
v sekundarnih spolnih znakih odražala kvaliteto
osebkov. Ob upoštevanju velikosti rogovja pa
ugotavljata negativno relacija med FA in telesno
maso osebkov, kar pomeni, da imajo relativno večji
samci bolj simetrično rogovje v primerjavi z
manjšimi samci. Tudi regresijska analiza med FA
in velikostjo rogovja v različnih starostnih skupinah
je odkrila značilno upadanje regresijskih koeficientov v odvisnosti od starosti samcev. KRUUK s
sod. (2003) pri navadnemjelenu (Cervus elaphus)
ni odkrila povezav med lastnostmi rogovja in FA.
Absolutna FAje naraščala z velikostjo treh znakov
rogovja . Le pri eni od 4 proučevanih lastnosti
(nadočniku) ugotavlja, da je večje rogovje, (po
korekciji starosti) bolj simetrično.
Na velikost rogovja imata znaten vpliv starost
in telesna masa. Telesne mase jelenjadi v pro433
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učevani populaciji so v primerjavi s sosednjimi
populacijami nizke in zelo izravnane v starosti nad
4 leta. v teh letih pa je tudi večji del mase rogovja
pojasnjen s starostjo kot s telesno maso . Šibko
odvisnost nekaterih parametrov rogovja od telesne
mase za proučevano populacijo ugotavlja tudi
POLANC (2001 ), HAFNER (2003) pa ugotavlja v
razredu 6-1 Oletnih značilno odvisnost mase rogovja
le od starosti. V se vrednosti znakov rogovja
naraščajo s starostjo. Asimetrija na rogovju pomeni
praviloma sočasno asimetrij o večjega števila znakov
rogovja. FA v proučevani populaciji ni odvisna od
velikosti rogovja. Razlike v FA dolžine vej
nastopajo med enoletnimi ter ostalimi razredi. pri
obsegu rož razlike med starostni mi razredi hi potezo
o starostno pogojeni variabilnosti FA potljt~ejo . FA
ostalih znakov rogovja hipoteze ne potrjuje.
Odvisnosti absolutne asimetrije od telesne mase v
celotnem vzorcu, kot tudi ne v okviru starostnih
razredov nismo odkrili, kar ne potljuje hipoteze o
FA kot kazalniku kvalitete osebkov. Relativna
asimetrija v našem primeru ni primeren kazalnik
variabilnosti. Kljub temu, da se absolutna asimetrija
DV, DN in DS med jeleni starejšimi od enega leta
bistveno ne spreminja paje z naraščajočo velikostjo
rogovja zato relativna asimetrija manjša oziroma
je absolutna asimetrija med samci z velikim
rogovjem manj opazna. To pa so večinoma samci
srednjega razreda in starejši samci, ki razvijejo
močno rogovje, aktivno sodelujejo v procesu
parjenja in imajo največji reprodukcijski uspeh.
Opazno naraščanje velikosti rogovja s starostjo
podpira hipotezo, da je velikost rogovja lahko
uporabljena kot kazalnik kvalitete proti vrstnikom
v medsebojnih kontaktih v sezoni parjenja. Osebki,
ki so sposobni razviti večje rogovje izkazujejo
praviloma tudi boljšo razvitost telesa. Močnejši
osebki z večjim rogovjem, ki so bili sposobni
zagotoviti zadostno količino potrebnih snovi, tako
za razvoj telesa kot tudi sekundarnih spolnih
znakov, pa se pri dolžini vej z izjemo enoletnih
jelenov, pri obsegu rož pa tudi dve in triletnih
jelenov, v absolutni asimetriji ne razlikujejo od
ostalih osebkov. Za proučevano populacijo
ugotavljamo, daje stopnja asimetrije lahko kazalnik
starosti le pri obsegu rož, asimetrije pa ne moremo
uporabiti kot kazalnik kakovosti osebkov. Ne glede
na to, da je pri jelenih v starosti nad dve leti
asimetrija najbolj vidnih znakov (DV, DN, DS) s
starostjo in naraščajočo velikostjo rogovja manj
434

opazna pa smatramo, da je asimetrija znakov
rogovja šihek kazalnik starosti posameznega
oseb ka.
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Parkovni gozdovi tvorijo prehod med umetno oblikovanimi parki in naravnimi gozdovi. V slovenskem gozdarskem izrazoslovju
so se udomačili v zadnjih desetletjih, ko so se uveljavile socialne vloge gozdov. V sestavku so predstavljena temeljna načela
vzdrževanja in oblikovanja parkovnih gozdov, pridobljena v okolju zdravilišča Rogaška Slatina.
Ključne

1

besede: parkovni gozd, park, Rogaška Slatina

UVOD

Človek je že od nekdaj urejal okolico svojih bivališč,

pri

čemer

ni sledil samo kmistnosti in uporabnosti,
tudi lepoti in okrasu. Vrtna umetnost je
področje človekove ustvarjalnosti, ki se uresničuje v
naravi pretežno z naravnimi sredstvi. Človek si je s
pomočjo vrtne umetnosti izoblikoval prostor naravne
lepote, kjer se v miru in svobodi, na čistem zraku
sprošča in razstruplja ter predaja razrrtišljanju in
meditaciji. Vrtovi, ki obdajajo človekova bivališča
pomenijo njegov najbližji stik z naravo, simbolizirajo
izgubljeno rajsko življenje ter vzbujajo želje in
upanje, da ga bomo ponovno našli.
Drevesni nasad, ki je namenjen čutnemu doživljanju, sprostitvi in uživanju imenujemo park.
Parkovni gozdovi so pretežno naravne povezovalne
sestavine, ki premostijo ločnico med naravo in
kulturo ter tvorijo vez med posamičnim drevesom
in gozdom. Od drevesnih parkov se razlikujejo po
tem, da nimajo kultiviranih travnatih površin, pač
pa imajo ohranjena gozdna tla in le malo spremenjen
sestav rastlinja. V parkih je drevje razmeščeno po
sorodnosti ali nasprotnosti, v parkovnih gozdovih pa
je razmestitev slučajnostna in neurejena. Posebno
področje predstavlja mestna arboristika, ki se v
urbanem okolju ukva..~ja s posameznimi drevesi ali
manjšimi skupinami le-teh.
Vrtni umetnosti lahko sledimo več tisoč let nazaj.
Na staro egipčanskih reliefih in poslikavah lahko
prepoznamo, da so pri urejanju parkov uporabljali
pravokotne oblike in simetrijo, ki so jo kasneje
presadili v Evropo. Za vrtove antičnega Rima so
govorili, da so spomini na izgubljeni raj. Pri
Rimljanih prvikrat zasledimo mestne gozdove, ki
so bili namenjeni javnosti.
Snovanje parkov je bilo vezano na višje družbene
sloje in je vedno predstavljalo statusni simbol
temveč
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lastnikov. Naši kraji niso bili v središču družbenih
dogajanj, vendar so kljub temu povzemali in sledili
evropskim slogovnim in modnim tokovom vrtnega
oblikovanja. Pri nas so se prvi vrtovi pojavili v
samostanih v 12. stole~u in sicer v t. i. "'klaustrih"
- ki jih je obdajal kvadraten ali pravokoten križni
hodnik. Za samostanske vrtove je značilna pravilna
geometrijska členitev, kjer so vrtna polja zasajena
z zdravilnimi in dišavnimi zelišči.
V dobi romantike so fevdalci zasadili mnogo
parkovnih dreves in nasadov okrog svojih gradov.
Ko se je v 17. stoletju zmanjšal utrdbeni značaj
gradov, so v dolinah gradili udobnejše graščine, ki
so jih obdali s parkovnimi zasnovarrti. Najbolj znani
parkovni nasadi so bili na Brdu pri Kranju, Dolu
pri Ljubljani, Dornavi, Krombergu, Mokricah,
Soteski idr. Turjaško palačo v Ljubljani je obdajal
umetelno zasnovan park z vodometi, ribniki,
pernatimi živalmi, utami, strelišči, jahališči,
gugalnicami in redkimi rastlinami ter je bil
namenjen izključno plemstvu. To je bilo še v času,
ko je gozdarska oblast zaradi lovskih interesov
preprečevala rekreativno rabo gozdov. Šele ob
koncu 19. stoletja so po Evropi začeli z demokratičnim odpiranjem rekreacijskih gozdov. Svetla
izjema so bili Zoisovi baročni vrtovi v Ljubljani,
ki so bili že od l. 17 89 dostopni javnosti.
V baroku so vrtnmji okrog kraljevskih dvorov
oblikovali umetne gozdove pravilnih geometrijskih
oblik, ki so jim v rokokoju dodali umetniško igri ve
meje in obrabe iz striženih mej . J. J. Rousseau je bil
s svojim pozivom "nazaj k naravi" začetnik gibanja,
ki je odvrnilo vrtnmje od nasilnih, geometrijsko
oblikovanih baročnih prvin in pripomoglo k urejanju
angleških parkov tudi na evropski celini.
*mag. M. C. univ. dipl inž. gozd. Zlatorogova u. 5.
3250 Rogaška Slatina
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Začetki parkovnega urejanja gozdov se pojavijo
v drugi polovici 18. stoletja, ko so se, pod vplivom
romantike, začele širiti ideje o gozdni estetiki. V
začetku 20. stoletja sta jih na našem ozemlju
zastopala gozdarska strokovnjaka A. Guttenberg in
L. Dimitz. Menila sta, da so za te namene
najprimernejši parkovni gozdovi v mestih, zdraviliških in turističnih krajih. Pri tem sta izpostavila
potrebo po izobraževanju gozdarjev, da bodo znali
oblikovati tovrstne gozdove; pa tudi obiskovalcev,
da bodo znali uživati v njihovih lepotah. Na
zborovanju Kranjsko-primorskega gozdarskega
društva l. 191 O je L. Dimi tz umestil parkov ne
gozdove med umetno oblikovane objekte vrtne
kulture ter trdil, da je vse, kar danes dojemamo v
gozdovih kot lepo, delo gozdmjev in ne samo
naravnih sil. Učil je, da pride lepota narave do
največje veljave, če imamo ohranjeno naravno
rastlinsko vegetacijo in če so gozdovi izoblikovani
po strokovnih načelih. Hkrati pa je trdil, da je vse
kar je skladno z naravo tudi privlačno za oko. Toda
nauk o lepem se v gozdarstvu ni uveljaviL
L. 1888 so sestavili prvi gozdnogospodarski
načrt za 39 ha velik "gozdni park'' Podturn- Tivoli
v Ljubljani, L 1910 pa je gozdar K. Rubbia celo
predlagal, da bi razdelili tivolski gozd na "parkovni"
in gospodarski del. Zakon o gozdovih Kraljevske
banske uprave Dravske banovine ( 1930) je gozdove,
ki varujejo zdravilne vode in klimatska zdravilišča,
uvrstil med začasno zaščitene. Podobno ponesrečeno definicijo so povzemali tudi naši povojni
zakonski predpisi in tudi veljavni zakon o gozdovih
(1993) ne pozna termina parkov ni gozd.
Parkovne gozdove uvrščamo, tako kot gozdove
z rekreacijsko, turistično, estetsko, klimatsko in
higiensko-zdravstveno vlogo, med gozdove s
posebnim namenom. Med najbolj znanimi so zeleni
pasovi mest in zdravilišč ter okolij kulturnozgodovinskih spomenikov (gradov in dvorcev).
Pravimo jim tudi parkovni, urbani, primestni in
mestni gozdovi (angl. "urban forest").
Park izhaja iz besede "parcus", ki je prvotno
pomenila oboro za divjad. Termin se je v zvezi z
lovom pojavil v Il. stoletju. Naziv "parkovni gozd"
je novejšega izvora, iz zadnjih desetletij preteklega
stoletja, ko se je oblikovanje parkov pomaknila od
klasičnega angleškega parka k mnogo namenskemu
(so)naravnemu gozdu. V vsebinskem pogledu gre za
kompromis med različnimi nameni, oziroma za željo
o optimalnem uravnoteženju različnih ekosocialnih
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ciljev. Glede na estetske, modne, funkcionalne in
druge težnje razlikujemo mestne, zdravi1iške in
graščinske parke, botanične in samostanske vrtove
ter pokopališko idr. okrasne zelenje.
Med parkovne gozdove uvrščamo večino
zdraviliških in mestnih gozdov, pa tudi kakšen
grajski park bi sodil mednje. V Sloveniji imamo
malo kakovostnih parkovnih gozdov, največ jih je
v okoljih starejših zdravilišč: Rogaška Slatina,
Rimske toplice, Dobrna, Slatina Radenci in Laško,
od mest pa jih imajo v Ljubljani, Celju, Novi Gorici
in še kje.

2

PARKOVNI GOZDOVI
ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA
SLATINA

V vseh pomembnejših evropskih zdraviliščih so
gozdovom in parkom posvečali veliko pozornosti,
kajti že zgodaj so spoznali terapevtski učinek
zelenih površin. Po znanem Plinijevem izreku "ln
silva salus" (v gozdu je zdravje) so gozdove enači li
s tovarnami zdravja. Parkovni gozdovi zdraviliških
krajev opravljajo poleg rekreacijske tudi funkcionalno-programske in zdravstveno-higienske naloge,
saj vsebujejo moči, ki se, brez uporabe potratnih
zdravil, pretočijo v telo in duha človeka. Izredno
velik je psihični učinek "gozdne narave", ki se kaže
v neomejenih možnostih gibanja, opazovanja in
čutnega dojemanja narave. Globoka doživetja v
gozdu ugodno vplivajo na duševno zdravje, saj se
obiskovalec lahko povsem sprosti od vsakodnevnih
napetosti in vnaprej zapovedanih pravil ravnanja.
Hoja, tek in kolesatjenje v gozdovih imajo ugodne
zdravilne učinke pri boleznih srca, ožilja in prebavil,
lajšajo napetosti in stresa, ki jih povzroča sodobna
civilizacija, ter upočasnjujejo procese staranja.
S svojo specializirano zdravstveno-terapevtsko
ponudbo, ki temelji na vrelcih zdravilne vode in
vzdrževanih parkih, sodi Rogaška Slatina med
najstarejše turistične kraje v Sloveniji. Ankete
kažejo, da prihaja v Rogaško Slatino polovica
obiskovalcev zaradi zdravljenja ali rehabilitacije
(bolezni prebavil), četrtina zaradi rekreacije,
četrtina pa na dopust, izlet, kongres, seminar idr.
(HORVAT 2000). Za večino starejših gostov, ki
prevladujejo, je sprehajanje po parkih in gozdovih
edina in najbolj pogosta rekreacijska dejavnost.
Oblikovm~e parkovnih gozdov v Rogaški Slatini
se je začelo kmalu po letu 1803, ko so štajerski
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Snovanje parkovnih gozdov je poldrugo stoletje porekalo
tesno naslonjene na gradbeni razvoj zdravilišča. Vse do
šestdesetih let prejšnjega stoletja so graditelji in vrtnarji
sledili historičnemu kla~icizmu, umetnostni smeri, ki se je
spogledovala z anričnimi ideali . Na pročelju Zdraviliškega
doma so na vegetabilnih stebriščnih kapitljih ohranjeni
sledovi svetih dreves.

~irjenje podras1i zmanjšuje preglednost ,
razkroj srelje, ki se kopiči in onemogoča rast
zeliščnega sloja. Slednji s svojo raznolikosljo poživlja
izgled gozda. kar velja še posebno za zgodnje spomladanske
geofite .

deželni stanovi odkupili pet kmetU , ki so tvorile
zemljiško osnovo za razvoj zdravilišča. Iz najstarejših grafik, ki prikazujejo romantične pejsaže
zdravilišča , spoznamo, da je bila pred dvesto leti
gozdnatost slatinskega okolja bistveno manjša od
današnje. Gozdne površine so zaradi pretiranih
sečenj , srelja1jenja in paše domačih živali spominjale bolj na pašnike kot na gozdove. Prvo
zasajeno parkovno alejo prepoznamo na risbi K.
Russa iz leta 1808, v naslednjih nekaj letih je dal
nadvojvoda Johann pobudo za ureditev prvih
sprehajalnih poti. L. 1838 je direktor in zdravnik
E. Frohlich spisal prvi vodnik po Rogaški Slatini
in med drugim omenil javorjevo alejo s cvetočimi
katalpami. Sicer pa v parkovne gozdove , razen
divjega kostanja in "napoleonovih" topolov. niso
vnašali tujih vrst. Pač pa je nemška šola največje
zemljiške rente, v začetku 20 . stoletja. pustila
neprijetne sledi v zdraviliških gozdovih . Takrat so
v nekaj desetletjih s smreko zasadili 17 ha goličav.
Nasade so osnovali razk.ropUeno na več manjših

površinah, zato niso bih moteči , toda kjerkoli so z
gosto sadnjo zarrli avtohtono rastje, se je kasneje
razbohotil lubadar. V zad1~em desetletju gradacije
podlubnikov prehitevajo gozda1je pri ekološkem
zdravljenju gozdov.
Prvi ureditveni načrt za zdraviliške gozdove in
parke je bil izdelan pred drugo svetovno voj no in
je žal izgubljen . Med obema vojnama .so v
zdraviliških gozdovih malo sekali, v prvi petletki
so po planskih direktivah sekali zrele sestoje . Na
osnovi temeljnega in republiškega Zakona o varstvu
kulturnih spomenikov (Ur. l. FNRJ št. 567/1946 in
Ur. l. LRS št. 137/1948) so leta 1952 sprejeli odlok
o varovanju dreve.snih parkov in drevoredov
zdr<wilišča Rogaška Slatina (Ur. l. LRS št. 29/ 1952)
na površini 114 ha. Do danes se je površina
varovanih gozdov domala razpolovila.
V sedemdesetih in osemdesetih letih so sekali
pre:r.rela , odmrla in poškodovana drevesa ter osebke,
ki so ogrožali obiskovalce in objekte. Odstranjevali
so tudi podstojni !Il grmovni sloj ter redno

438

Podivjano

preprečuje

GozdV 61 (2003) 10

Cimperšek, M.: Ravnanje
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scnčnem

hladu je priljubljeno

počivališče

vzdrževali sprehajal ne poti, poči vališča, razgledišča
in ostalo infrastrukturo. Ko so po letu 1980 gozdove
nasilno vključili v celovite gozdnogospodarske
načrte, se je parkovna ideja zmaličila. Z
nepremišljeno privatizacijo po letu 1990 je prej
enotno zdravilišče razpadlo, vzdrževanje gozdov in
njihove opreme pa je povsem izostalo. Z novo
gozdarsko in zemljiško zakonodajo se je nadaljevalo
ekstenzivno gospodarjenje, zato se parkovni
gozdovi spreminjajo v gospodarske. Razvoj v smeri
naravnih gozdov je sicer ekološko pozitiven, toda
njihove socialne funkcije bledijo. Parkovni gozdovi
so namreč prvenstveno namenjeni ljudem in ne
pridelavi lesa. Z doslednim zasledovanjem
koristnosti se navadno izniči njihova lepota ter
izgublja zdravstveno-rekreativna privlačnost
gozdov.
V vrzelastih sestojih se bohoti robidovje, črni
bezeg in akacija. Zaradi spremenjene klime in
polucij bukova drevesa pogosto in obilno semen ijo;
"zabukovljenje" pa posledično izriva dragocene
parkovne sestavine, zlasti bolj svetloljubne hraste
in plemenite listavce. Zgostitev grmovnega sloja
zmanjšuje globoko vidnost v notranjost sestojev, ki
GozdV 61 (2003) 1O

s parkovnimi gozdovi

V slalinskih parkih ni veliko neofitov. med najbolj
atraktivnimi je dvokrpi ginko. ki je zaradi čudežnih,
rnitičnih in zdravilnih vsebin idealna sestavina zdraviliških
parkov. Ginko drevesa so živi fosili, ki so pred 280 milijoni
leti, v času dinozavrov, rasli mdi v Evropi. Ledeno dobo
so preživeli na Kitajskem, od koder so jih v 1l. stoletju
prenesli na Japonsko , l. 1730 pa so jih vzgojili na
Nizozemskem. Kot simboličnega nosilca filozofskih načel
''Yin-Yan" so ga sadili ob templjih in v svetih gajih. Izvlečki
iz listov izboljšujejo prekrvavitev možganskega in
perifernega živčevja .

je eden od temeljnih pogojev kakovostnih parkovnih
gozdov. Angleški parki so s svojimi odprtimi in
travnimi površinami - brez grmičevja- privlačnejši
od slabo preglednih baročnih vrtov. Gozdovi, ki so
v horizontalnem in venikalnem pogledu zapolnjeni
z asimilacijskimi organi, zmanjšujejo psihični
občutek varnosti in negativno delujejo na osebe, ki
išč~jo zdravje ali oddih. Nenazadnje je dobro znano,
da vzbujajo zaraščeni in temačni smrekovi gozdovi
nekakšen prastrah pred divjino .

3

NAČELA OBLIKOVANJA
PARKOVNIH GOZDOV

Gozdarski mojster H. Ftirst je davnega leta 1898
pisal o načrtnem in ciljno naravnanem oblikovanju
parkovnih gozdov v okolju zdravilišč in letovišč ter
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pri tem izpostavil blagodejne učinke gozdov kot
idealno dopolnilo k naravnim postopkom zdravljenja . Parkovni gozdovi se urejajo s tematsko
opredeljeno vsebino, tako da dopolnjujejo rekreativne, zdravstvene, higienske in kulturne
potrebe uporabnikov. Njihovo oblikovanje in
urejanje mora biti podrejeno zakonitostim ekologije
urbanega prostora ter mora slediti humanemu
občutenju za visoko zelenje.
Prednostna načela oblikovanja parkovnih
gozdov:
• tencialna naravna vegetacija) oziroma čim
višja stopnja (so)naravnosti;
• raznovrstni, zdravi, vitalni in biološko odporni
sestoji iz domačih , samoniklih in rastišču
prilagojenih vrst;
• prevladovanje optimalne in terminalne
razvojne faze;
• biološka zrelost dreves (sestojev) ima prednost
pred ekonomsko zrelostjo;
• zaradi značilnega letnega ritma, barvne
pestrosti in zanimi ve zimske arhitekture debel in
krošnje imajo gozdovi listavcev prednost pred
vrstno osiromašenimi in temačnimi sestoji iglavcev
(izjemi: macesen in bor);
• enodobni, "dvoranski" bukovi gozdovi so bolj
impresivni kot slabo pregledni, prebiralni gozdovi,
panjevci in sestoji v postopno-skupinski sečnji;
• sestoji v nesklenjeni in rahli zarasti imajo
močnejši pretok zraka ter zato večjo očiščevalno
moč;

• razd.robljena struktura različnih drevesnih vrst
po starosti, zmesi, lesni zalogi in razvojnih fazah
(small is beautiful);
• usmeritev v drevesne mjake, slikovite osebke
in nenavadno razrasle skupine dreves;
• izpostavljanje mm·kantnih dreves in skupin ima
prednost pred negovanjem celotnih sestojev;
• tuje vrste služijo samo kot posamični estetski
poudarki, kar pa ne velja za gingko, ki s svojimi
zdravilnimi učinkovinami simbolizira zdravje;
• mešani sestoji, čisti ne in j ase poživljajo
nasprotja med svetlim in temnim ter med navpičnim
in vodoravnim;
• kombinacija gozda z vodnimi površinami (tudi
umetnimi) z odsvitom zelenja na vodni površini
povečuje čutno doživljanje narave;
• vzdrževani gozdni robovi in ohranjeni pogledi
z razgledišč;
• za rekreacijo so primerni samo lahko pohodni
440

gozdovi; v strmih legah povečamo dostopnost s
potmi;
• trase naj sledijo reliefu ter naj bodo speljane
tako, da vodijo od zbirnega izhodišča do določenega
cilja (studenec, razgledišče, poči vališče, naravne
zanimivosti, kulturni spomeniki);
• poti morajo biti tako položene, da so dostopne
tudi materam z otroci ter starejšim, bolnim in
invalidnim osebam;
• gozdovi naj bodo opremljeni z učnimi in "vita"
potmi (srčna pot), tekaškirni in kolesarskimi
progami ter zanimivimi informacijami;
• mejni znaki, informacijski napisi ter smerokazi
morajo biti neupadljivi in diskretni;
• objekti usklajeni z okoljem in grajeni
enostavno, skromno in iz naravnih materialov (les,
kamen).
Pri oblikovanju sestoj nih struktur moramo izhajati
iz rastiščnih danosti, ki jih najenostavneje dekodiramo s pomočjo fitocenološkega kartiranja . Po
Tl.ixenu je fitocenologija "krajinski ranocelnik", ki
omogoča smotrno členitev gozdov oziroma rastišč,
kar ni pomembno samo za rekreativno vrednotenje
gozdov temveč tudi za varovanje redkih in dragocenih biotopov. Dokazano je tudi, da se na.ravovarstvo
in gozdarstvo najlepše medsebojno dopolnjujeta, če
temeljita na fitocenoloških ugotovitvah .
Parkovni gozdovi morajo ohraniti značaj
naravnih ekosistemov, kajti naravni gozdovi v
največji meri zadovoljujejo potrebe obiskovalcev,
pa tudi za vzdrževanje in obnavljanje zahtevajo
najmanj vložkov. Parkovne gozdove oblikujemo
neformalno, prvenstveno po estetsko-parkovnih in
ne po lesnoproizvodnih načelih. V krajinskoarhitekturnem pogledu spoštujemo varovalnost in
sonaravnost, pri čemer ne zanemarjamo racionalnega in gospodarnega vzdrževanja.

4

UKREPI V PARKOVNIH
GOZDOVIH

Za vzdrževanje. negovanje in obnavljanje parkovnih
gozdov, je potrebno sestaviti načrte, ki vsebujejo
namenu ptilagojene razvojne usmeritve, varovalne
ukrepe, ciljno rabo, ustrezno predstavitev, opremo
ipd. Pri tem ne zadoščajo zgolj gozdarska znanja,
potrebna so tudi ekosocialna, krajinska in arhitekturna ter prirojen .smisel za estetska razmetja.
Če je načrtovalec dojel duh kraja, ki se mu reče
,,genius loci" in če ga pri izvedbi navdihujejo
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vedrina, preglednost, mir, ljubezen in lepota, lahko
uspešno usmetja in neguje razvoj parkovnih gozdov.
V nasprotnem primeru izgubijo parkovni gozdovi
razloge obstoja in se spremenijo v ekstenzivne
gospodarske gozdove.
Najpomembnejši ukrepi v parkovnih gozdovih:
• z nego pospešujemo mešano, raznovrstno in
razdrobljeno strukturo ter teksturo, pa tudi
razgibano stopničasto zgradbo;
• trajno vzdržujemo rahel, nesklenjen zastor in
globoko vidnost sestojev, kakršno poznamo iz
angleških parkov;
• z močnimi skupinskimi ali prebiralnimi
redčenji omogočimo izbranim osebkom ne utesojeno soliterno razrast;
• na račun gospodarsko vrednej ših osebkov
pomagamo markantnim, estetsko zanimi vim in
dolgoživim. pa tudi redkim, nenavadnim, krivenčastim, močno razvejanim, košatim, dve in več
vrhim drevesom;
• obnavljamo z naravnim pomlajevanjem - s
postopno skupinsko in golo sečnjo na manjših
površinah;
• vnašamo in pospešujemo domače drevnine ter
zlasti redke tise, bodike, divje sadno drevje (češnje,
lesnike, jerebike. orehe) in plodonosne grmovnice
za divjad, ptice ter male sesalce;
• redna statična kontrola dreves vzdolž prometnic (steze, poti) in v bližini infrastrukturnih
objektov in sprotno odstranjevanje bolnih, poškodovanih in suhih dreves ali njihovih delov (veje),
ki bi lahko ogrozili varnost sprehajalcev;
• varovalnosti prilagojena tehnika dela in
oprema (majhni stroji, konji za spravilo);
• dosledno odstranjevanje sečnih ostankov iz
sečišč in negovalnih objektov;
• sprotno odstranjevanje odpadlih vej in
naphanega listja;
• odstranjujemo nezaželeno podrast, grmovje,
robidovje in invazi vno akacijo, ki se marsikje
podivjano razrašča in izpod1iva domače vrste;
• notranje gozdne robove oblikLtiemo vrzelasto,
zunanje pa puščama bolj strojene, da zmanjšamo
optično in akustično propustnost;
• samo v odročnih, manj obiskanih predelih
puščama mrtva drevesa, z njimi prispevamo k
reševanju stanovanjske problematike sov, žoln,
veveric idr. vrst;
• z zimzelenimi vrstami lahko poudarimo ali
zaklijemo ne lepe in nezaželene scene (zelene zavese);
GozdV 61 (2003} 10

• drevesnih krošenj ne obrezujemo, razen tam,
kjer bi lahko suhe veje ogrozile sprehajalce;
• z različnimi oznakami usme1jamo pozornost
obiskovalcev na zanimive in nenavadne mikrostrukture: vlažna rastišča, redke rastlinske vrste,
nenavadne habitate, pomladitvena jedra, celice
starejših skupin dreves, otoki nu·tvega lesa idr.;
• čiščenje in redno vzdrževanje poti ter
infrastrukturnih objektov je osnovna kulturna
zadolžitev upravljavcev gozdov;
• trajna zadolžitev gozdmjev je tudi obveščanje
obiskovalcev o pomenu in vlogi ter posebnostih
parkovnih gozdov.
Gozdarski ukrepi naj bodo šibki, pogosti in
minimalno potrebni, tako da čim več dela prepustimo naravi in da z motnjami ne ogrozimo
naravnega ravnotežja. V parkovnih gozdovih
sledimo težnjam narave in pospešujemo njeno
selekcijsko usmeritev v najmočnejše osebke, ki jih
ohranjamo vse do upadanja njihovih življenjskih
moči. Gozdarska in druga vzdrževalna dela
opravljamo izven ekološko občutljivih letnih časov.
Kjerkoli je možno puščama pridržan ce, s katerimi
povečujemo čutne dražljaje. Homogene snu·ekove
monokulture moramo pospešeno spreminjati v
naravne gozdove. Kjerkoli je ta pobuda na strani
podlubnikov in ne upravljavcev, se izkaže, da so
potrebna nekajkrat večja sredstva zdravljenja kot
bi normalno zadoščala.
Gozdarski esteti so že pred več kot stopetdesetimi leti spoznali, da je ohranjen, naravni gozd
tudi estetsko mikaven. Toda ideal lepote za
povprečnega obiskovalca ni istoveten z gozdarskimi
pogledi. Civiliziran človek ceni red in čistočo ter
spoštuje pospravljen ter na videz lep gozd, zato
moramo v parkovnih gozdovih vzdrževati popoln
gozdni red. To pomeni, da moramo iz sečišč
odstraniti vse moteče sečne odpadke. Obiskovalci
se izogibajo slabo vzdrževanih kl"ajin, ne marajo
smeti, polomljenih klopi, hrupa in smoga. Moteči
so tudi nevzdrževani gozdni robovi ter neizraziti
stiki med gozdom, njegovo infrastrukturo in
ostalimi zemljišči ali objekti.
Gozdove svetloljubnih drevesnih vrst obnavljamo uspešno s krajšimi poroladitvenimi dobami.
Na manjših površinah je priporočljiva gola sečnja,
s katero poustvarjamo naravne razmere, kakršne
poznamo v pragozdovih. Tam, kjer med mladjem
prevladuje bukev, se brez kontinuirane nege, ne
bodo oluanile svetloljubne drevesne vrste in kar je
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Sprehajalne poti morajo biti tako položene in urejene, da
povezave in varne dostope za obiskovake vseh

omogočijo

starostnih skupin.

najslabše, ne bomo imeli dolgoživih hrastov, ki so
najbolj hvaležne parkovne vrste.
Gradnja gozdnih prometnic mora biti dobro
premišljena in izvedena z majhnimi stroji (ozki
goseničarji z gumijastimi gosenicami), ki ne
puščajo ran v okolju ter načrtovana tako, da služi
tudi sprehajalcem.
Odgovorna naloga gozdarjev v parkovnih
gozdovih je redna (najmanj enkrat letna) statična
kontrola dreves ob sprehajalnih poteh, stezah,
parkiriščih in drugih bolj obljudenih objektih. Za
zanesljivo varnostno oceno moramo poznati
biologijo, rast in razvoj drevesnih vrst. Pozorni
moramo biti zlasti na starej še, poškodovane,
nagnjene, asimetrične, dvovršne, votle osebke in
drevesa s spremenjeno barvo listov, s suhimi vejami,
redko obršo ter na drevesa, v katerih so odprtine
žoln in mravelj. Tudi gobe na deblu odkrivajo
potencialno nevarnost za mimoidoče, zlasti v vetru,
dežju in snegu.
V prihodnosti bo marsikje ogrožena varnost
zaradi nepravilnega obžagovanja in obglavljanja
dreves, ki se je ponekod nerazumno razpaslo. V
442

Med najboU hvaležnimi domačimi parkovnimi drevesi so
hrasti in beli gaber. Prvi zaradi dolgoživosti in orjaških
razsežnosti, drugi zaradi nenavadnih oblik in trdoživosti.

parkovnih gozdovih je prepovedana uporaba
snovi, umetnih gnojil, krmljenje divjih
živali in lov.
kemičnih

5

RAZPRAVA

Rastlinska odeja je temelj našega preživetja, gozd
paje prostrana in gostoljubna hiša, v kateri najdejo
obiskovalci hrano, mir, počitek in zdravila. Ena
temeljnih nalog sodobne politike je zagotavljanje
mirnega in zelenega okolja, v katerem se lahko
obiskovalci sprostijo ter z gibanjem poskrbijo za
svoje zdravje. Gozdovi in drevesa so bili prvi
zdravilci, toda danes jih množice novoverujočih
odkrivajo kot zadnje.
Rogaška Slatina je kraj, kamor so ljudje prihajali
po zdravje, danes pa je kraj, ki bi bil potreben
zdravljenja. Naraščajoče izgubljanje čuta za
sonaravne življenje, težnja po brezobzirnem
izkoriščanju narave, preobilje komercialnih
inštalacij in hedonističnih dejavnosti zmanjšuje
pejsažno vrednost krajine. Tenkočutne prostorske
vrednote ne izginjajo skokovito in naenkrat, temveč
GozdV 61 (2003} 10

Zaradi gladke skorje je bukev najbolj izpostavljena slabo
vzgojenim obiskovalcem, ki jih tudi pregovorni rek "kjer
osel leži, tam dlako pusti", ne pride do živega.

postopoma, z majhnimi koraki in z udeležbo
številnih malih odločitev. Odum je dramatične
procese postopne barbarizacije kulturne krajine
označil za "tiran ijo malih odločitev". Jnvni prostor,
ki je bil nekoč namenjen ljudem, zasedajo
avtomobili. Njegovemu hrupnemu, zdravju
škodljivemu ter nelepemu poslanstvu se mora
najprej umakniti zelenje . Pomanjkanja smisla za
sodobno ekološko in urbanistično krajinsko
obravnavo okolja zaostrujejo brezčutni urbanistični
vandali.
Ravnanje s parkovnimi gozdovi zahteva drugačno miselnost, znanje in pristop kot smo ga vajeni
v gospodarskih gozdovih. Prenašanje gozdarskih
načrtovalnih konceptov iz gospodarskih v parkovne
gozdove se prej ali slej izkaže za neprimerno.
Lepota, red in čistoča gozdov imajo prednost pred
koristnostj o, to pa je v živem nasprotju z ekonomisti čno usmerjenim gozdarstvom. Največji
ljubitelji zelene umetnosti - Francozi - vlagajo
velika sredstva v urejanje novih in povečanje
obstoječih parkov ter pripravljajo vsak teden v maju
dneve .,zelene dediščine".
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Z žeblji pribito ni samo tehnično zgrešeno in neokusno,
temveč kaže na pomanjkljivo kulturo v odnosu do vsega
živega.

Kdor načrtuje trajno rabo naravnih objektov, jih
mora vzdrževati, ohranjati in varovati. Glavna
naravna sestavina parkovnih gozdov - drevesa potrebujejo stalno in strokovno nego. Ker se
spreminjajo, jih moramo tudi obnavljati v skladu z
dinamiko naravnega razvoja in minevanja. Redno
vzdrževanje parkovnih gozdov je strokovno ,
organizcijsko in finančno zahtevno. Izkupiček za
prodani les le redkokje pokriva stroške vzdrževanja.
Teorija "mrzle vode'' (nem. K.ielwassertheorie), ki
gradi na prepričanju, da lahko nelesne vloge gozdov
ohranjamo in pospešujemo z doslednim zasledovanjem lesnoproizvodnih ciljev, se je že davno
izkazala za zgrešeno, aje žal, še vedno prisotna v
naši zakonodaji in vsakodnevni praksi.

6

POVZETEK

Zdraviliški gozdovi sodijo med najpomembnejše
sestavine multifunkcionalne kulturne krajine, zato
jih moramo negovati v sozvočju z nameni in cilji
ter z načeli estetike in sonaravnosti. Naravni
gozdovi nudijo optimalne psihične, fizične in
higienske pogoje za oddih . Gozdovi so idealna
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dopolnitev naravnega zdravljenja in to brez
potratnih tablet in njihovih škodljivih stranskih
učinkov . Danes je zdravje postavljeno med najvišje
vrednote našega bivanja. Samo v gozdu lahko najde
človek okolje, ki je podobno tistemu, v katerem je
začel njegov evolucijski razvoj, in samo v gozdu se
človek lahko telesno in duševno vzravna.
Oblikovana narava je edina prostorsko razsežna in izvirna naravna prvina, ki bo vedno bolj
dragocena, hkrati pa tudi vedno bolj ogrožena
zaradi enostranskih in nepremišljenih posegov.
Javne zelene površine so investicijsko nezanimive, zato ostajajo slabo urejene oziroma
izginjajo. Parkovni gozdovi soodločajo o
kakovosti našega bi vanja, našega okolja in
pomembno označujejo podobo krajev. Z njihovim
površinskim krnenjem izgubljamo tudi mirnost
in krajevno privlačnost.
V parkovnih gozdovih prevladujejo estetski, v
gospodarskih pa ekonomski cilji, vendar se oba
nasprotujoča cilja, vedno in povsod, ne izključujeta.
Parkovni gozd je za gozdatje nov in še domala
nepoznan izziv, ko dobesedno pred očmi javnosti
ohranjajo, vzdržujejo in oblikujejo gozdove za
potrebe rekreacije, sprostitve in naravnega
zdravljenja.
Samemu sebi prepuščeni sestoji ne opravljajo
nobene socialne funkcije . Brez pomoči gozdarja
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bodo parkovni gozdovi še hitreje izgubljali na lepoti
in mikavnosti. Varovanje zelenih površin vzpodbuja
njihova urejenost, saj je znano, da je naj več
namernih poškodb tam, kjer so javne površine
zanemarjene in neurejene.

7
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Gozdarstvo v Času in prostoru
DUNAJSKA RESOLUCIJA št. 3

Ohranjanje in večanje družbenih in kulturnih razsežnosti
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi
1. Ob priznavanju odnosa med lj ud mi in
gozdovi in tega, da se družbene in kulturne
razsežnosti trajnostnega gospoda1jenja z gozdovi
kažejo na krajinah, zgodovinskih krajih in
spomenikih, umetniškem, tradicionalnem ali
jezikovnem znanju, vrednotah, izkušnjah in v
tradicionalnih načinih ravnanja, povezanih z
gozdovi ali uporabo lesa ter z nelesnimi dobrinami
in storitvami,

2. ob opiranju na razumevanje, da se družbene
in kulturne vrednote s časom spreminjajo z
razvojem družb, in ob priznavanju, da globalizacija
in urbanizacija vplivata na gozdarstvo,
3. ob upoštevanju odločitev UNFF' in CBD\
ki so povezane z družbenimi in kulturnimi
razsežnostmi trajnostnega gospod2.1jenja z gozdovi,
ter dela, ki ga je opravil UNESCO\
4. s ciljem, da bi nadalje spodbujali in večali
o družbenih in kulturnih razsežnostih
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot pomembnih pridobitvah za izobraževanje, prosti čas,
okolje, razvoj podeželja in gospodarstvo družbe,
ozaveščenost

se države podpisnice in Evropska skupnost
zavezujejo, da:
5. bodo obravnavale družbene in kulturne
razsežnosti trajnostnega gospodatjenja z gozdovi
v državnih programih za gozdove in v drugih s tem
povezanih politikah,
6. bodo spodbujale prepoznavanje, izražanje in
širjenje družbenih in kulturnih razsežnosti
trajnostnega gospodrujenja z gozdovi , med drugim

1

2

3

Forum ZN o gozdovih.
Konvencija o biološki rawovrstnosti.
Organizacija ZN za izobraževai\ie, znanost in kulturo.
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z njihovim vključevanjem v izobraževanje in
programe za razvoj podeželja,
7. bodo zavarovale premoženjske pravice in
dogovore lastnikov gozdov, lokalnih in domačih
skupnosti o zakupu zemljišč ob upoštevanju
njihovih gospodarskih interesov in tudi različnih
družbenih in kulturnih vrednot ter zagotavljale, da
bo njihova raba zemljišč skladna s trajnostnim
gospodarjenjem z gozdovi in s tem povezano
notranjo zakonodajo,
8. bodo ohranjale in nadalje razvijale materialne
(npr. les v arhitekturi, zdravilne rastline) in
nematerialne (npr. prosti čas, blaginja, zdravje)
družbene in kulturne vidike trajnostnega gospodai:jenja z gozdovi,
9. bodo vzdrževale in povečevale privlačnost
krajine med drugim s krepitvijo in ohranjanjem
tradicionalnih prvin kulturne krajine; večale
obveščenost o prispevku tradicionalnega znanja in
ustaljenih načinov pri trajnostnem gospodmjenju z
gozdovi k varstvu krajin, ohranjanju biotske
raznovrstnosti in zaščiti pred naravnimi tveganji,
1O. bodo prepozna vale, vrednoti le in spodbujale
ohranjanje in upravljanje pomembnih zgodovinskih
in kulturnih objektov in krajev v gozdovih in
povezanih z gozdovi v sodelovanju s pristojnimi
institucijami,

Il. bodo spodbujale multidisciplinarne raziskave o vlogi družbenih in kulturnih vidikov
trajnostnega gospodmjenja z gozdovi s splošnim
ciljem trajnostnega razvoja, vključno z vlogo tradicionalnega znanja, povezanega z gozdovi.

Maksimilijan MOHORIČ, univ, dipl. inž, gozd.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS
Dunajska 56-58 1000 Ljubljana
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Gozdarstvo v Času in prostoru
DUNAJSKA RESOLUCIJA št. 4

Ohranjanje in

večanje

biotske raznovrstnosti v gozdovih v Evropi

L. Ob priznavanju pomena gozdov za biotsko
raznovrstnost in pottjevanju, da je ohranjanje in
primerno večanje biotske raznovrstnosti v vseh tipih
gozdov pomemben element za njihovo trajnostno
gospod arjenje,
2. ob opiranju na zaveze resolucije H2
»Splošne smernice za ohranjanje biotske raznovrstnosti v gozdovih v Evropi«, CBD 1, vključno z
njenim Razš.i1jenim programom dela na področju
biotske raznovrstnosti v gozdovih, Predlogov za
ukrepanje IPF/IFP , sklepov UNFP ter akcijskega
načrta WSSD 4 ,
3. s ciljem, da bi nadalje vzdrževali, ohranjali ,
obnavljali in po potrebi večali biotsko raznovrstnost
v gozdovih, se države podpisnice in Evropska
skupnost zavezujejo, da :
4. si bodo prizadevale za usklajeno izvajanje
Razširjenega programa dela CBD na področju
biotske raznovrstnosti v gozdovih in Predlogov za
ukrepanje IPF!IFF na vseh ravneh,
5. bodo obravnavale vzdrževanje , ohranjanje,
obnovo in primerno večanje biotske raznovrstnosti
v gozdovih v državnih programih o gozdovih in v
drugih s tem povezanih politikah in programih in
določale ukrepe za doseganje skladnosti in
vzajemnega podpiranja teh politik,
6. bodo ocenjevale učinek zadevnih politik in
programov na področju biotske raznovrstnosti,
sodelovale pri odpravljanju izkrivljanj in napak
politik, ki vodijo do izgube biotske raznovrstnosti
v gozdovih, in pri spodbujanju konkurenčnosti
b·govinskih predpisov, katerih cilji so povezani z
biotsko raznovrstnostjo v gozdovih;
7. bodo priskrbele in analizirale podatke o
osnovnih vzrokih za nezakonito pridobivanje
gozdnih proizvodov in s tem povezane trgovine ter
o njunem vplivu na biotsko raznovrstnost v
gozdovih ; sprejemale učinkovite ukrepe za boj proti
nezakonitemu pridobivanju gozdnih proizvodov in
s tem povezani trgovini ter vzpostavile instituc~je
in kadre za zagotavljanje učinkovitega izvajanja
zakonov o gozdovih,
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8. bodo razvijale regionalno poznavanje
povezav med ekosistemskim pristopom in trajnostni m gos podarjenjem z gozdovi, kot ju opredeljuje MCPFE; delile to poznavanje s pristojnimi
organi pri presojanju odnosa med ekosistemskim
pristopom in trajnostnim gospodaJjenjem z gozdovi
na globalni ravni,
9. bodo uporabljale Smernice MCPFE za
presojo varovanih in varovalnih gozdov in drugih
gozdnih površin v Evropi, (Priloga 2) in jih po
potrebi nadalje razvijale,
10. bodo analizirale in nadalje razvijale mreže
gozdov ob upoštevanju obstoječih nu-ež ,
njihove celovitosti, reprezentativnosti in primernosti glede na tipe gozdov in učinkovitost
gospoda1jenja z I\jimi glede na cilj ohranjanja,
zaščitenih

11 . bodo preprečevale in blaži le izgube
biotske raznovrstnosti v gozdovih zaradi drobitve
in prehoda na druge oblike rabe zemljišč ter
vzdrževale in po potrebi vzpostavlja le ekološke
povezave ,
12. bodo spodbujale, kjer bo potrebno, obnovo
biotske raznovrstnosti v propadajočih gozdovih in
v gozdovih, ki so bili urejeni na nekdanjih gozdnih
površinah ali drugih krajinah, vključno z nasadi,
ter večale spodbude za naravno regeneracijo in
regeneracijo z domačimi drevesnimi vrstami in
rodovi,

13. bodo izbolj šcvale oceno in spremljanje
biotske raznovrstnosti v Evropi, ob upoštevanju
obstoječih sistemov nadzora , in prispevale k
usklajenim mednarodnim sistemom razvrščanja ,
tako da bodo razvijale vseevropsko poznavanje
sistemov razvrščanja gozdov, vključno s tipi gozdov,

Konvencija o biološki raznovrstnosti.
Mcdvlad,ii sosvet o gozdovih/Medvladni forum o
gozdovih.
' Forum ZN o gozdovih .
J Svetovni vrh o trajnostnem ra1.voju .
5 Vseevropska strategija biotske in krajinske raznovrsinosti,
1
' Svetovna zveza za ohranitev narave .
1

2
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Gozdarstvo v Času in prostoru
stanja naravnosti in vnešenimi gozdnimi vrstami,
v skladu z vseevropskimi merili in kazalniki za
trajnostno gospodmjenje z gozdovi ,
14. bodo v skladu s sklepi CBD pripomogle k
razvoju vseevropske strategije, ki bi preprečevala
in omejevala vplive invazivnih tujih vrst, ki ogrožajo
eko si steme ,
15. bodo spodbujale načrtovanje in prakse
gospodatjenja z gozdovi in načrtova.J1je krajin, ki
so še posebej p1imerne za vzdrževanje, ohranjanje,
obnavljanje in večanje biotske raznovrstnosti v
gozdovih, pri čemer si bodo pomagale z naravnimi
procesi v gozdovih,

16. bodo pospeševale ohranjanje gozdnih
genskih virov kot sestavnega dela trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi ter nadaljevale vseevropsko sodelovanje na tem področju,
17. bodo spodbujale in podpirale interdisciplinarne raziskave, da bi lahko sprejemale odločitve
o trajnostnem gospodatjenju z gozdovj, ki bodo
temelji le na znartiu in bodo usmerjene v vzdrževanje.
ohranjanje, obnovo in krepitev biotske raznovrstnosti ,
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18 . bodo nadaljevale plodno sodelovanje z
ministrskim procesom Okolje za Evropo/PEBLDS 5 ,
in začele uporabljati Okvir za sodelovanje (Priloga
1), tako da bodo prepoznate skupne cilje in
dejavnosti, še posebej s sodelovanjem Povezovalne
enote MCPFE in Skupnega sekretariata PEBLDS,
in sprejemaj o

19. Okvir za sodelovanje (Priloga l) med
MCPFE in ministrskim procesom Okolje za
Evropo/PEBLDS ,
20. Smernice MCPFE za presojo varovanih in
varovalnih gozdov in drugih gozdnih površin v
Evropi (Priloga 2), medtem ko nadalje sodelujejo z
IUCN6 in njeno Svetovno komisijo za zavarovana
območja, da bi dosegle popolno primerljivost z
njunimi Kategorijami upravljanja zavarovanih
območij .

Maksimilijan MOHORIČ, univ, dipl. inž, gozd.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano RS
Dunajska 56-58 1000 Ljubljana

447

Društvene vesti
Občni

zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije

Dvajsetega novembra 2003 je Zveza gozdarskih
društev Slovenije organizirala posvet o izvajanju
načrtov za gospodarjenje z gozdovi. Po referatih
se je razvila živah na in zanimiva ter aktualna
razprava. Referati (upamo pa, da tudi kak prispevek
iz razprave) bodo objavljeni v Gozdarskem vestniku
v začetku leta 2004.
Po zaključku posvet so se delegati gozdarskih
društev zbrali na občnem zboru Zveze gozdarskih
dmštev Slovenije. Po izvolitvi organov občnega
zbora je predsednik F Perko podal poročilo o delu.
Poročilo

predsednika o delu Zveze
gozdarskih društev Slovenije

Dobri dve leti 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 delovm~a. Sredi leta 2001 je najprej
prenehala zaposlitev uredniku Gozdarskega
vestnika. G. B. Urankar je delo na urejanju
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 jn ZGDS so bile
nujne še nove racionalizacije. Ker z g. B. Urankrujem 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 pri pravi 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 p1imetjavi s preteklim letom so se stroški znižali
za 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 tiskom. Gozdarski vestniki št.
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2-10/2002 so že izšli v tovrstni organizaciji.
Gozdarski vestnik letnik 2002 je izšel v celoti v
letu 2002. Splet okoliščin je zahteval daje 60. letnik
izšel v povečanem obsegu na skupaj 496 straneh
(od načrtovanih 464). Tri številke so bile tematske
(izobraževanje v gozdarstvu: prebiralni gozdovi;
območni načrti 2001-2010), sodim pa da smo v
vestniku tudi sledili tekočim aktualnim dogodkom
v gozdarstvu. V glavnem v skladu z rakovnikom
izhaja tudi Gozdarski vestnik v letu 2003. V
zadnjem času imamo nekaj težav s prispevki, ki
kljub obljubam in najavam ne prihajajo pravočasno.
Za vodenje poslovnih knjig, sestavljanje poročil
in zbiranje podatkov, izstavljanje računov, obračun
honorarjev in potnih stroškov, prevzem pošte,
evidence naročnikov smo se pogodbeno dogovorili
s firmo DIDAS Ljubljana d.o.o., ki je že doslej
vodila za ZGDS poslovne knjige in sestavljalo
bilance. Cena je 100.000 SIT mesečno+ DDV. Na
ga. Adriano Trekman se društva in drugi zainteresirani lahko obrnete na Gozdarskem inštitutu
Slovenije.
Z Zavodom za gozdove Slovenije smo se
dogovorili za dostop do poštnega predala
Gozdarski. vestnik@ u:s.2ov.si, ki se nahaja na
lokalnem omrežju Zavoda za gozdove Slovenije.
Predsednik ZGDS je praviloma prisoten v
pisarni na Večni poti 2, vsako sredo med 10
in 12 uro. Sicer pa je predsednik dostopen tudi na
domačem elektronskem naslovu:
fperko 1@volja.net
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?
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
p1ipravili posvetovanje o ogroženih živalskih vrstah,
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Društvene vesti
prispevki pa so bili objavljeni v tematski številki
Gozdarskega vestnika 7-8/2001, pa tudi v številkah
9 in 10/2001.
Decembra 2001 smo pripravili okroglo mizo
Organiziranost in perspektive slovenskega gozdarstva.
Skupno z Gozdarskim društvom Postojna smo
v aprilu 2002 organiziral~ posvetovanje o izobraževanju v gozdarstvu, prispevki pa so objavljeni
v tematski številki Gozdarskega ve--stnika 3/2002,
nekaj snovi pa je ostalo šc,: za št. 4/2002.
Ob priliki današnjega občnega zbora pa je bil
organiziran posvet o izvajanju načrtov za gospodarjenje z gozdovi.
Pod okriljem ZGQS sta Gozdarstvo GRČA
Kočevje d.d. in SNEŽNIK Kočevska Reka d.d. pod
vodstvom OrganizacUskega odbora v maju 2002
pripravila 3. državno tekmovanje gozdnih delavcev.
Savinjsko gozdarsko društvo je 22. februmja
2003 v Logarski dolini organiziralo zelo dobro
obiskano Gozdarsko smučarsko prvenstvo 2003.
V imenu ZGDS sem se tudi obrnil na Vlado,
Državni zbor in Ministrstvo za kmetijstvo ,
gozdarstvo in prehrano na nerazumno in nesprejemljivo krčenje dena1ja za vlaganje v gozdove
in javno gozdarsko službo (oktobra 2002). Na
nekorektna in neargumentirana stališča nekaterih
naravovarstvenikov (pa tudi gozda1jev iz javne
gozdarske službe) v TV Tedniku in DELU, pa sem
posredoval argumentiran odgovor tako v TV Tednik
kot v DELO (pisma bralcev 8. marec 2003). Sodim,
da bi se moralo gozdarstvo pogosteje z argumenti
boriti za svoja stališča tudi v javnosti , in to ne le
takrat ko se moramo braniti pred neutemeljenimi
napadi. Na javnost sprejemljiv način mora
gozdarstvo predstaviti svoje usmeritve, poglede pa
tudi dileme. Če tega ne borno storili bodo o
gozdarstvu in gozdu v javnosti govorili predvsem
drugi.
ZGDS poskuša, da bi se njen glas slišal tudi v
našem resornem ministrstvu, posebnega uspeha pa
še ni . Sodim, da bi moralo naše ministrstvo imeti
več posluha in pripravljenosti, da na formalnih
skupnih srečanjih z vsemi vejami gozdarstva
(posvetovalni organ), tudi iščemo najustreznejše
rešitve in širšo podporo za določene akti vnosti. Kar
poglejmo si kmetijstvo na koliko frontah uspešno
bije bitko.
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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!
Še nekaj besed o finančnem poslovanju.
Nevladnih organizacij finančno ne podpira več
nihče. Denarje možno dobiti le na razpisih za točno
določene projekte . Tako trenutno vse stroške
poslovanje ZGDS nosi Gozdarski vestnik (z izjemo
prispevka MKGP za gozdarska smučarska tekmovarija). S sofinanciranje iz MKGP, MŠZŠ in oglasov
(ki jih v pretežni meri prispevajo izvajal ska
gozdarska podjetja), ter prodaji publikacij, ki jih je
izdala ZGDS, zmoremo tekoče poslovati in
izpolnjevati svoje obveze.
O delu posameznih gozdarskih društev pa
pričakujem kratka poročila na Občnem zboru,
zaželeno pa bi bilo, da bi o svojem delu sproti
poročala v našem skupnem glasilu Gozdarskem
vestniku.

Usmeritve za delo v bodoče
V razpravi o dosedanjem pa tudi bodočem delu so
se oblikovale ideje in zamisli, poglejmo si nekatere:
- Zveza gozdarskih društev pripravi letno eno
posvetovanje ali okroglo mizo o aktualnih temah
gozdarstva in redno izdaja strokovno gozdarsko
revijo Gozdarski vestnik.
- Zveza gozdarskih društev Slovenije naj med
vsemi gozdarskimi organizacijami poskuša najti
tisti minimum za katerega se bomo zavzemali vsi
gozdarji ne glede na to kje delujejo.
- Gozdarstvo vsako leto pripravi številne
prireditve, na žalost pa prihaja časovno enkrat do
prevelike koncentracije, drugič pa se ne dogaja nič.
Za večjo uspešnost je potrebno večja koordinacija
pri pripravljanju prireditev, hkrati pa boljše
medsebojno obveščanje. K temu bi veliko
pripomogel koledar vseh prireditev v gozdarstvu.
Razmisli naj se o posebni strani na spletu, kjer bi
se te informacije zbirale. Dokler tega ni se moramo
posluževati elektronske pošte.
- Akti vira ti je potrebno društva pa tudi
dejavnosti v ZGDS, ki so manj delavne.
- Podan je bil tudi predlog za obuditev
ekskurzije veteranov.
Predsednik ZGDS
Mag. Franc PERKO
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Predstavljajo se
LIV HIDRAVLIKA, D.O.O., POSTOJNA
Hidravlični

žerjavi gozdarjem v

Pomen transporta v razvitem svetuje vsak dan večji,
zato se z večjimi zahtevami po pretovarjanju tovora
večajo tudi zahteve uporabnikov do proizvajalcev
hidravličnih že1javov: učinkovitost, univerzalnost,
visoka produktivnost, varnost pri delu, vzdržljivost ... Z uporabo hidravličnega žerjava je možno
dokaj natančno pozicionirati tovor na točno
določenem mestu, kar zmanjšuje potrebo po živem
fizičnem delu, hkrati pa močno skrajša čas dela.
Postojnsko podjetje LIV Hidravlika je edini
slovenski proizvajalec hidravličnih žerjavov. V LIVu se lahko pohvalijo, da so iz gozdarskega programa
iz leta 1973 razvili uspešen, raznovrsten in
kakovosten program žerjavov za gozdarstvo in
zbiranje odpadnih surovin. LIV Hidravlika več kot
90 odstotkov svoje proizvodnje izvozi v tujino,
predvsem v celotno Evropo in dežele bi v še
Sovjetske zveze. Del proizvodnje pa prodajo tudi
na Bližnji vzhod in Daljni vzhod. Na italijanskem
trgu ima LIV Hidravlika kljub desetim domačim
proizvajalcem in uvoznikom kar 30-odstoten tržni
delež.
Livovi žerjavi so plod lastnega razvoja in znanja
ter so izdelani v skladu z vsemi evropskimi

pomoč
normami, vsebL~ejo pa tudi vso varnostno opremo,
predpisano v Evropski uniji. Narejeni so iz visoko
kakovostnih pretežno švedskih materialov, ki s svojo
visoko trdnostjo dopuščajo veliko zmogljivost
že1javov glede na njihovo maso. Posebno pozornost
posvečajo varjenju, ki je v proizvodnji tovrstnih
izdelkov ena ključnih tehnologij in odločilno vpliva
na kakovost in življenjsko dobo izdelkov.
LIV Hidravlika proizvaja žerjave nosilnosti od
30 do 240 kNm (od 3 do 24 trn) in različnih dosegov
(od 5 do 12,5 m). Program proizvodnje obsega
hidravlične žerjave za gozdarstvo (tako žerjave za
vgradnjo na trakt01je kot za vgradnjo na tovornjake),
žerjave za zbiralce sekundarnih surovin, grabeže
in vitle za gozdarstvo. Široka paleta nosilnosti,
dosegov ter konstrukcijskih zasnov omogoča velik
izbor možnosti za praktično uporabo. Močno
olajšano in poenostavljeno delo, fleksibilnost pri
opravljanju različnih del ter večja učinkovitost
celotne opreme so samo nekatere od ugodnosti, ki
jih investicija v tovrstno opremo nudi . Oznaka
dvigal veliko povedo o nosilnosti in radiu delovanja.
V primeru L11.75P oznaka pomeni, da v najbolj
iztegnjenem položaju 7,5 metra dolge roke željav

Hidravlični žerjav za
gozdarstvo L 11.75P v
zloženem stanju
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Predstavljajo se
Hidravlični

žerjav za
gozdarstvo L li.75P v
iztegnjenem stanju

zagotavlja nosilnost 1.350 kg, ki se z bližanjem
tovora strmo povečuje in dosega na 3 metrih že
2.700 kg.
Žerjavi so lahko opremljeni z različnimi
hidravličnimi prijemali, ki omogočajo natančno
nameščanje tovora pri natovatjanju in raztova1janju.
Možnost obračanja žetjava v krogu za več kot 400
stopinj omogoča učinkovito in nemoteno delo.
Že tj avi imajo mehko odzivnost, ki ne povzroča
sunkov pri pretovatjanju. Običajno upravUaJec sedi
visoko na sedežu, kar mu omogoča dober pregled
pri delu. Na zahtevo kupca so žerjavi lahko
opremljeni tudi z daljinskim upravljanjem preko
kabla in elektronskih upravljalnih ročic (ki so
običajno nameščene v upravljalčevi kabini), ali z
brezžičnim radijskim upravljanjem, kjer upravljanje
žerjava poteka preko prenosnega komandnega
pulta. Slednje izjemno povečuje udobnost upravljanja v težkih pogojih, posebej, ko upravljalec iz
sedeža ne more videti situacije na terenu. Že1javi
so opremljeni s podpornimi nogami, ki v zloženem
stanju vzamejo malo prostora, pri delu pa zagotavljajo ustrezno stabilnost kompozicije. Žerjavi
imajo gibke hidravlične cevi dobro zaščitene v
posebnih opletih iz spiralno navitega plastičnega
traku , ki varujejo cevi pred obrabo in jim bistveno
podaljšujejo življenjsko dobo .
Stroški žerjava so v primerjavi s stroški
osnovnega vozila relativno majhni. V začetni
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investiciji v kompozicUo delež žerjava običajno
znaša med 15 in 20 odstotki, vendar se ob
upoštevanju stroškov, ki nastajajo v življenjski dobi
delež stroškov žerjava še bistveno zmanjša. K
osnovni ceni vozila moramo prišteti še dodatne
stroške za registracijo, gume, gorivo , ipd ., ki v
življenjski dobi kompozicije običajno nekajkrat
presežejo stroške osnovne investicije. Dodatni
stroški za vzdrževanje žerjava v življenjski dobi
kompozicije pa so zanemarljvo majhni. Skupaj
gledano so stroški vozila, opremljenega z že1javom,
večji za 5 do 8 odstotkov, povečanje praktične
uporabne vrednosti z žetjavom opremljenega vozila
pa bistveno presega to stopnjo.
Z vgradnjo žerjava na vozilo se seveda zmanjša
uporabna nosilnost vozila, vendar moramo
upoštevati , da je v praksi le majhen odstotek
transportov takšen, da izkorišča polno nosilnost
vozila. Pri odločanju o opremi vozila z žerjavom
je potrebno ta odstotek oceniti in primerno
upoštevati.
Za prodajo in servis v Sloveniji poskrbijo kar v
Postojni, za ostale države pa imajo pogodbene
partne1je. Na osnovi sedanjih trendov pa pričakujejo
v gozdarstvu zamenjavo starih že1javov s sodobnejšimi, velik porast povpraševanja pa pričakujejo
tudi na področju zbiranja in predelave odpadnih
surovin.
Miran KOSTANJEVEC
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Kazalo letnika 2003
UVODNIK
2 Marjan LIPOGLAVŠEK Kako naprej ?
57 Iztok WINKLER Načrti so tu, kako pa naprej?
114 Zaključki XXI. gozdarskih študijskih dni
170 Franci FURLAN Ocen stanja v panogi gozdarstva ...
226 Franc PERKO »Ujme« nad gozdovi in gozdarstvom
282 Franc PERKO Naš zakon o gozdovih ...
346 Franc FERLIN Slovensko gozdarstvo potrebuje spremenjeno razvojno vizijo
402 Jože STERLE Končuje se leto 2003 .. .

ZNANSTVENE RAZPRAVE
3 lJuban CENČIČ
Značilnosti

gospodarjenja z gozdovi na Dravskem Pohorju v devetnajstem in dvajsetem stoletju
Characteristics oj Forest Management on Dravsko Pohorje in the Nineteenth and Twentieth Centur.v

59 Urša VILHAR
Izračun

vodne bilance bukovega sestaja z modelom WATBAL za leto 2001

Estimation of water fluxes through beeclzforest with the simple water ba/ance model WATBALfor the year
2001
115 Marko ACCETTO
Posebnosti rastlinstva in rastja v soteskah Potoka in Modrega potoka v dolini Kolpe

Peculiarities of the Flora and Vegetation in the Gorges of the Brooks Potok and Modri potok in the Kolpa
River Valley (S Slovenia)
132 Edvard REBULA in Marijan KOTAR
Vrednost bukovine in bukovega drevja

The Value of beech timher and of beech trees
171 Aleš O SANI Č in Janez PIRNAT
Ovrednotenje rekreacijske funkcije v urbanem gozdu na primeru ljubljanskega Golovca

Evaluation of the recreational Junction in urban forest -case study GoiOI'ec (Ljubljana)
183 Ana PEGAM in Janez PIRNAT
Analiza sprememb kulturne krajine v katastrski

občini Bukovščica

Analysis of the Changes in the Cultural Landscape in Cadastral Community

Bukovščica

227 Matjaž PROSEN
Oblikovanje ankete o odnosu

človeka

do velikih zveri

Developing a survey on the attitudes and values of people towarcls large carnivores
283 Marijan KOTAR
Ugotavljanje, spremljanje in pomen uravnoteženega stanja v prebiralnem gozdu
Assessment of equilibrium in plen ter forest and its importance and monitoring
301 Aleš KADUNC
Povezave med kakovostjo lesa , debelina in diskoloriranim lesom pri gorskem javorju
The relations between wood quality, thickness and discoloured wood of sycamore maple
347 Mirko MEDVED
Posestne razmere in pridobivanje lesa v zasebnih gozdovih
Property conditions and forest operations in private forest s
360 Anton POJE
Nezgode pri delu v gozdarskih izvajalskih podjetjih Slovenije v letu 2002
Work accidents in SLovenian.forestry companies- concession holders in the year 2002
403 Marko KOVAČ
Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (l. del)
Large-sea le strateg ic planning for sustainab!e development (Part 1)
Miran HAFNER
Ali asimetrija rogovja navadnega jelena ( Cervus elaphu s L.) odraža kvaliteto in starost samcev
Does the fluctuating asymmetry of antlers in red de er ( Cervus elaphus L.) reflect the quality and age oj the
male s
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Kazalo letnika 2003
STROKOVNE RAZPRAVE
21 Vida PAPLER-LAMPE
Obročkanje- element optimalizacije nege gozdov
69 Klemen ZALOKAR
Primernost kontrolne vzorčne metode za spremljavo rasti in razvoja gozdov v GGE Pokljuka
Suitahility of the control sampling method for monitoring forest grow
thand development in the case of the Pokljuka forest managemenr unit
78 Zdravko MIKLAŠIČ
Ukrepi za preprečevanje škode, ki jo v gozdu povzroča rastlinojeda parkljasta divjad
89 Edo KOZOROG
Analiza racionalizacije gozdnogospodarskega načrtovanja v OE Tolmin v zadnjih desetletjih in po sprejetju
novega pravilnika
147 Marjeta CEVC
Kulcurna vpetost gozdarstva
195 Erik ŠABEC, Boris PERKO in Martina ŽIGON
Uvajanje standardov ISO 9001 in ISO 14001 v podjetje Gozdno gospodarstvo Postojna d.d.
208 Edvard REBULA
Ciljne debeline jelke in smreke v naših dinarskih gozdovih
213 Hrvoje ORŠANIČ
Kozjanska gozdnata krajina kot odraz interesa lastnika gozda
237 M. JURC, F. HERNAH, T. ZUPANIČ
Orjaški smrekov ličar, Dendroctonus micans (Kugelann, 1794) (Coleoptera: Scolytidae) v Sloven\ji
The great spruce bark heetle, Dendroctonus micans (Kuge/ann, 1794) (Coleoptera: Scolytidae) in Slovenia
245 Boštjan HREN, Janez PIRNAT
Kulturna dediščina v gozdu in gozdni krajini v okolici Žičke kartuzije
Cu/tu ral heritage in the forest and forest landscape in the surroundings of the carthusian monastery Žiče
256 Franci FURLAN, Iztok WINKLER
Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2002
Franc PERKO
ŽivJjei\iske in delovne razmere gozdnih delavcev v zadnjih 50. letih 20. stol. na območju Gozdnega
gospodarscva Postojna
Vanja IGLIČ in Janez PIRNAT
Posegi v gozdne zaplate in drevnino ob Kamniški Bistrici v občini Domžale v letih 1998-2002
lnterventions in the forest patches and riparian woody vegetation a/ong the Kamni.~ka Bistrica River in the
municipality of Domžale in the period 1998-2002
372 Janez POGAČNIK
Prime1java stanja. načrtovanja in izvajanja urejanja smučišč v obdobju 1976 do 2001 na območju Krvavca
Mitja PIŠKUR
Slovenska standardizacija na področju gozdnih lesnih proizvodov- izhodišča in aktualno stanje
436 M. CIMPERŠEK
.
Ravnanje s parkovnimi gozdovi

STALIŠČA IN ODMEVI
49 Mitja CIMPERŠEK Z drugačnimi negovalnimi modeli do boljšega lesa
51 Edvard REBULA Strojna sečnja v Sloveniji
karte gozdnih združb Slovenlie
152 Marko ACCETTO ''Ni vse zlato, kar se sveti"- Ob izidu vegetacijske
v merilu 1: 400.000, ZRC SAZU Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2002
157 Tomaž ACMAN, Janez BOŽIČ, Matej DEMŠAR, David FUČKA, Karin GABROVŠEK, Samo
JENČIČ, Vesna JURAN, Andreja SENEGAČNIK, Tina TRAMPUŠ XXI. gozdarski študijski dnevi:
kratko post-festum razmišljanje
342 Lojze MARINČEK in Andraž ČARNI Odgovor na prispevek Marka Accctta »Ni vse zlato, kar se sveti<<
392 Marko ACCETTO Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb v merilu 1 : 50.000- list Novo mesto ZRC
SAZU (Biološki inštitut Jovana Hadžija), 2003 in Komentarja k njej ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana
Hadžija), 2003, Založba ZRC. 103 s.
369 Košir ŽIVKO Replika na Odgovor na prispevek M.Accetta »Ni vse zlato kar se sveti«. Lojze Marinček,
Andrej Čarni: Ob izidu vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije Gozdarski vestnik št. 61, +stran 342
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GOZDARSTVO V ČASU IN PROSTORU
25 Maksimiljan MOHORIČ, Vesna KOLAR-PLANINŠIČ
Mednarodno leto gora 2002 in druge pobude za varstvo in trajnostni razvoj gorskih območij
30 Darij KRAJČIČ, Jože PRIMOŽIČ Posvetovanje- Uvajanje strojne sečnje v Sloveniji
33 Ivo ŽNIDARŠIČ Gozdarska odprava v severni deževni gozcl in borealni hladnejši gozd v delu ZDA in
Kanade
41 Iztok MLEKUŽ Gozdarske koče na bovškem
44 Boštjan ŠKERLEP Barje Ledina na Jelovici -naravni rezervar
95 Mitja CIMPERŠEK Drobci iz bližnje in daljne preteklosti gozdarstva na Boču
100 Boštjan ŠKRLEP Stoletnica ··Pavlnovega premza''
102 Boris KRASNOV Srečanje nekdanjih celjskih taksat01jev
104 Mitja CIMPERŠEK Orjaška bukev na Maclju se poslavlja
158 Tone LESNIK Vesri iz Zavoda za gozdove Slovenije
217 Maksimilijan MOHORIČ Evropski gozdovi- skupne koristi, deljene obveznosti
218 MaksimHijan MOHORIČ Ministrski proces varstva gozdov v Evropi
221 DIT gozdarstva in lesarstva Pomurja Pannonia 2003
223
270
171
277
329
334
340

Adolf TREBEC Ubranili dntgo mesto
Janez POGAČNIK Gozd. voda in turizem
Martina ŽIGON Petdesetletna pot Gozdnega gospodarstva Postojna
Marjan LIPOGLAVŠEK Standardizacija gozdnih lesnih proizvodov. Presenečenje? Ne, nesmisel
Lado KUTNAR Rastlinstvo in rastje osrednjega dela Apeninskega polotoka
Lado KUTNAR Vodni viri in vegetacija
Marjan LIPOGLAVŠEK AUSTROFOMA 2003
390 Jože PRAH Dežela ogla~jev v Ljubljani
445 Maksimilijan MOHORIČ DUNAJSKA RESOLUCIJA št. 3 Ohranjanje in večanje družbenih in
kulturnih razsežnosti trajnostnega gospodar}!nja z gozdovi v Evropi
446 Maksimilijan MOHORIČ DUNAJSKA RESOLUCIJA št. 4 Ohranja[\je in večanje biotske raznovrstnosti
v gozdovih v Evropi

DRUŠTVENE VESTI
55 Franc CAFNIK Gozdar Anton Šumrada- devetdesetletnik
105 Damjan JEVŠNIK Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo
448 Franc PERKO Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE
160 Teja KOLER-POVH in Polona PERŠUH Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete. zagova1janih v letu 2002
163 Teja KOLER-POVH in Polona PERŠUH Pregled diplomskih nalog diplomantov višješolskega
strokovnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete.
zagova1janih v letu 2002

KADRI INIZOBRAŽEVANJE
160 Teja KOLER-POVH in Polona PERŠOH Pregled diplomskih nalog diplomantov univerzitetnega študija
na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete, zagovarjanih v letu 2002
163 Teja KOLER-POVH in Polona PERŠUH Pregled diplomskih nalog diplomantov višješolskega
strokovnega študija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete,
zagovarjanih v letu 2002

AKTUALNO
399 Franc FERLIN Sporočilo v zvezi z obravnavo in sklepi druge redne seje Sveta Zavoda za gozdove
Slovenije

4!54
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IZJAVA
106 Franc FERLIN Nevzdržni trendi proračunskega finauciral1ia javne gozdarske službe in sofinanciranja programa
vlaganj v gozdove ter perspektive Zavoda za gozdove Slovenije in gozda..-stva v Sloven ~ji skozi prizma Sklepov
Sveta Zavoda za gozdove Slovenije in stališč predsednika Sveta

GOZDARSTVO DOMA IN PO SVETU
335 Četrta ministrska konferenca o varstvu gozdov v Evropi . 4'" ministerial conference on the prorection of
forests in Europe (mcpje)
340 Marjan LIPOGLAVŠEK AUSTROFOMA 2003

STALIŠČA ZGDS
167 Nesprejemljiv odnos države Slovenije do izpolnjevanja zakonsko sprejerih obvez do gozdov in gozdarstva

STROKOVNO IZRAZJE
53 Marjan LIPOGLAVŠEK Terminologija strojne sečnje

PREDSTAVLJAJO SE
279 Primož JAVORNIK Predstavitev Zavoda Republike Slovenije :za varstvo narave
397 Jože MORI Gozdarski sektor pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se krepi
450 Miran KOSTANJEVEC

Hidravlični

žerjavi gozdarjem v

pomoč

NAPOVEDUJEM O
54 Maksimilijan MOHORIČ Dnevi avstrijskega gozdarstva
54 Andrej BONČINA Območni gozdnogospodarski načrti in razvojne perspektive slovenskega gozdarstva

OBLETNICA
Marko KMECL Janez Brolih

IN MEMORIAM
109 Marko KMECL Tugomir Cajnko
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