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Tematika je zelo široka in pestra: 
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- naši gozdni sestoji, 
- gozdna tematika, 
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- mogočna drevesa, 
- pa še in še. 
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Arhiv RS, Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

Uvodnik 
lrlitUSTRSTVO ZA (',QZDA~S·~ VO LRS 
Oddelek "J:/}za r.o:;~darsko prosveto 

Ji?-J 
~t. III- 1 

Zadevat (!ozda:rslti vestnik, 
clanki, dopiei in slike. 

LjQoljana, dne 28. marca 1946. 

Načelnik 
za načrtno gospodarstvo 

Tu. 

Ze takoj po osvoboditvi so -prihajale e terena ~ahteve 
~o obnovitvi Gozdarskega vestnika odnosno ustanovitvi mesečne= 
~;a strokovnee;a časo.pisa za gozdno in lesno gos-podaretYo. Te 
zahteve in oobude so bile povdarjene na konferencah okrožnih 
gozdarjev in u-praviteljev državnih gozdnih uprav in lesnih in= 
dustrijskih podjetij meseca deaembra lanskerra leta in januarja t.l. 
Sklepi v tem smislu so bili soglasni. 

Sprejet je .bil tudi lcolektiven sklep, da bodo vsak na= 
čelnik oddelka v ministrstvu in vsak okrožni gozdar pribavili 
iz kroga a·brolcovnjakov državnega, zadružnega ali privatnega 
sektorja n j ihovega delovnega območja mesečno vsaj eden Članek 
iz gozdarstva ali ~sane industrije i~ pet do deset krajših do= 
pisav. 

Ugotoviti mmramo, da ta sklep ni bil izvršen. Izjemo 
tvorijo oddelelc ze ·gozdarsko prosveto s štirimi, oddelek za 
gozdarstvo pri PNOO v Ajdovšcini z dvema in okro~ni gozdar v 
Ljubljani z enim člankom. Iz območja okrožij Novo mesto, Celje 
in Maribor ni prispel doslej niti eden članek. 

Dopisov, ki nej bi bili zrcalo i~ dela L~ zivljenja na= 
š ega gozdnega in lesnege gospodarstva pa še nismo sprejeli od 
nobene strani razen enec;a dopiaa, ki ga je poslal gozdar Prie 
Pranje iz ~me. 

Nekaj fotografij smo prejeli od tov. Bernarda Casa, 
ing. Antona Sivic5 in in~.Vladi~lava Beltrama. 

Kdorkoli pozna ustroj strokovnega lista, bo uvidel, da 
ob tako skromnem gradivu ni mogoče pričeti z izdajanjem lista, 
ki bo imel ustrezno vsebino le, ce oo imel zagotovljen stalen 
i!"l trajen dotok gradiva t.j. ustreznih člankov, dopisov, kratkih 
vesti, beležk, fotografij, slik,crtežev, novih pobud, nasvetov itd, 

Opozarjamo vue tovariše na uvodoma omenjeni sklep, kate= 
rega redno izvrševanje pomeni minimalni program, od katerega 
ne bi nikakor ~ smeli odstopiti vsaj leto dni. 

Razmeroma zelo veliko število interesentov, ki zahteva= 
jo strokovno izobrazbo preko mesečnega lista in neločljiva po= 
vezava dviga strokovne izobra~be gozdarskega in leanega kadra 
z uspehom njegovega sodelovanje pri obnovi in produkciji, je 
prepričljiv izraz atraYne potrebe za listom, 

Doslej še ni bila predlagana nobena druga pot, po kateri 
bi mogli podajati strokovno izobrazbo in izkušnje pri delu tako 
stalno, sistematično, vsem dostopno in prilagodeno oboasnim po= 
trebam. Po vsem rez~jivo je, da bo miniotrstvo upoštevalo mne= 
nje; V!lega gozdarskega in lesnega kadra. Za pridooitev objektivne 
slike stvarnega stanja Vas pozivamo, da v čim krajšem roku po~ 
Šljete odgovore na sledeča vprašanjar 

1. ~li se čuti v praksi pomanjkanje ustreznega gozdarsk•= 
ga in leanega kadra? 

2. Ali primanjkuje načinov i n sredstev za O.vig stro= 
kovne i~obrezbe kadra in kateri so načini v danih raz1;1erah 
najpotrebnejš i ( šole, tečaji,~ljie e , časopisi)? 

3. Ali je mesečni strokovni časopis za gozdno in lesno 
gospodarstvo ?otrehsn ? 

4 . .Ali so š e kaka <l.ruc;a sredstve, ki bi moe;la popolno= 
ma ali ~e botje nadomestiti časopis? 

5, Kateri način podaj ~nja strokovne izobrazbe je najbolj 
uspešen in v dan ih razmerah izvedljiv? 

Odgovore je aes·caviti na osnovi diskusije v sindikalnih 
organizacijah ali konferenc strokovnega osebja, cimpreje. 
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Znanstvena razprava 
GDK: 323.13 + 308 : 352 : (497.12) 

Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb 
Factors affecting technological changes 

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček: 

Košir, B.: Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. l. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini , 

cit. lit. 12. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Avtor obravnava dejavnike razvoja in širša gibanja cen vhodnih prvin (energija in delovna sila) v tehnološke sisteme ter cene 
nekaterih proizvodov. Razpravlja o potrebnih spremembah v delovanju slovenske organiziranosti gozdarstva. Utemeljuje 
nujnost tehnoloških sprememb z več vidikov. Poudarek razprave je na analizi strukturnih sprewemb v podjetjih, ki bodo 
uvedla strojno sečnjo. 

Ključne besede: tehnologija, strojna sečnja , pridobivanje lesa, organizacija podjetja. 

Abstract: 
Košir, B.: Factors affecting technological changes. Gozdarski vestnik, Vol . 62/2004, No. l. In Slovene, with abstract in 
English, lit. quot. 12. Translated into English by Jana Oštir. 

The author discusses the developmental factors and general movement ofprices of input materials (energy and manpower) in 
technological systems as well as the prices of some products. He justifies the necessity for technological changes from a 
number of viewpoints. The article concentrates on an analysis of structural changes in those companies which plan to 
introduce mechanized cutting. 

Key words: technology, mechanized cutting, wood harvesting, company organization. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Tehnološki razvoj je prisoten na vseh področjih 
človekovega delovanja. V gozdarstvu je počasnejši 
kot v nekaterih drugih dejavnostih, vendar je prav 
tako stalno p1isoten . Vsaka tehnološka sprememba 
ima svoje vzroke. Pri razvoju srečamo niz nenehnih 
sprememb, med katerimi so nekatere večje, druge 
pa komaj opazne. Lahko rečemo, da ni razvoja brez 
vzrokov ter omejitev, ki mu dajejo smer in mu 
določajo količinske kazalce. Omejitve pri izko
riščanju naravnih virov, ki veljajo za gozdarstvo, 
so specifične, vendar se z raznimi omejitvami 
srečamo pri vsakem razvoju vsakršne dejavnosti. 
Drugače je z vzroki, k) so povezani z razvojem vseh 
drugih dejavnosti in niso vedno specifični za 
gozdarstvo. Tehnično obdobje v katerem živima, 
se je pričelo z uvedbo motornih žag pri sečnji in 
uveljavljanjem mehaniziranega transporta lesa. To 
tehnično obdobje je pri kraju in pričenja se 
prehodno obdobje, po katerem bomo prešli v 
naslednje tehnično obdobje, za katerega bo značilna 
uporaba strojne sečnje, vožnje lesa ter izpopolnjena 
informacijska tehnologija. Vprašanje, ki si ga 
postavljamo, je, ali nas v spremembe tehnologije 
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pridobivanja lesa morda sili nekaj, kar čutimo , 

vendar ne vidimo, ali ne gre pri vsem za nekakšno 
modno muho, ki nas bo veliko stala . Drugo 
vprašanje pa je, kako se bo treba prilagoditi novim 
tehnologijam, saj iz preteklih izkušenj vemo, da 
velike tehnološke spremembe ne prizadenejo le 
neposrednih izvajalcev proizvodnje, temveč vse, ki 
so povezani z gospodmjenjem z gozdovi. 

2 DEJAVNIKI RAZVOJA 
2 DEVELOPMENTAL FACTORS 

Če bi gledali na tehnološki razvoj kot na razvoj 
podsistema tehnološkega jedra gospodarskih družb, 
bi zadostovalo razumevanje Samsetovega zakona 
o diskontinuirani evoluciji (SAMSET 1985). Za 
razmere, ki vladajo danes, se zdi takšen pogled 
preveč preprost oz. preveč omejen. Na tehnološki 
razvoj vpliva več medsebojno tesno povezanih 
dejavnikov, med kate1imi lahko v nekem obdobju 
posamezen dejavnik postane glavni vzrok spre
memb . Povezovanje tržišč oz . gospodarstev 

*doc. dr. B. K. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Biotehniška fakulteta , UL, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana 
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posameznih dežel je pri tem enako pomembno, kot 
je spoznanje, da je okolje tega planeta nedeljiva. 
Med najvažnejšimi dejavniki so torej: 

- gospodarnost dela, poslovanja gospodarstva 
in medsebojno tekmovanje na tržišču (med 
gospodarskimi družbami) in med tržišči; 

- odkritja in inovacije na vseh področjih , zlasti 
pa razvoj potreb končnih uporabnikov proizvodov, 
pri čemer so za gozdarstvo neposredno važne 
vertikalne povezave; 

- razvoj potreb družbe po kakovosti življenja 
vezane za ohranitev okolja; 

- interesi vseh, ki so odvisni od gospoda1jenja 
z gozdovi in njihova medsebojna razme1ja. 

Na gospodarnost dela neposredno vpliva 
razme1je med ovrednotenim vložkom v proizvodni 
proces ter vrednostjo proizvodov. Razlika pred
stavlja stroške dela ter dodano vrednost. Glavni 
elementi vložka so material oz. vrednost vhodne 
surovine, delo in znanje, informacije ter energija. 
Pomemben element gospodarnosti poslovanja je 
režija gospodarske družbe, ki lahko to razme1je 
temeljito pokvari. 

3 GffiANJA VREDNOSTI 
NEKATERIH PRVIN 
TEHNOLOŠKIH SISTEMOV 

3 CHANGES IN VALUES OF SOME 
ELEMENTS OF TECHNOLOGICAL 
SYSTEMS 

Zanimalo nas je, kako se med seboj spreminjajo 
vrednosti glavnih prvin vložka v tehnološke procese 
in vrednosti nekaterih proizvodov. V daljših 
časovnih obdobjih je zelo težko slediti vrednostim 
posameznih elementov vložka, vendar se s 
prizanesljivo natančnostjo lahko lotimo tudi te 
naloge. Kot glavni vir za vrednost energije smo 
vzeli vrednost soda nafte; za vložek dela smo vzeli 
povprečne plače delavcev v gospodarstvu. Glede 
na to, da smo poskušali s primerjavo daljšega 
časovnega obdobja, smo se nujno srečali s 
problemom inflacije (za osnovo smo vzeli ameriški 
dolar), menjavo valut in podobno. Zanimale so nas 
relativne primerjave in ne dejanske vrednosti 
podatkov v posameznem obdobju. Naslonili smo 
se na zelo različne vire (FAO, OPEC, statistični 

letopisi) . Opozatjamo, da so prikazi namenjeni 
predvsem opisu splošnih teženj in ne neposrednim 
primerjavam. Domnevamo, da bi natančnejša 
analiza pokazala enake težnje, kot tu predstavljeni 
rezultati, saj gre za daljše časovno obdobje, v 
katerem se posamezni vplivi izravnajo. Na strani 
rezultatov tehnoloških sistemov smo sledili cenam 
hlodovine in celuloznega lesa v Avstriji (FAO) in 
produktivnosti dela v gozdarstvu. 

Iz slike 1 je razvidno, da se tako plače, kot cene 
nafte relativno večaj o, vendar bruto plače mnogo 
hitreje. Oboje predstavlja glavnino vložka v 
proizvodne sisteme. Čeprav indeksi plač veljajo za 
vso gospodarstvo, lahko sklepamo, da so bile v 
gozdarstvu - kljub razlikam - gibanja podobna. 
P1ičakovali bi lahko, da se je produktivnost dela 
ustrezno povečevala (slika 2), vendar je hkrati tudi 
razvidno, da je vrednost gozdnih lesnih proizvodov 
že od sredine sedemdesetih let v rela ti vnem 
upadanju. Tako dolgoročne težnje bi morale imeti 
pomembne posledice ne le za pridobivanje lesa, ki 
je za ekonomske premike najbolj občutljivo 
področje gozdarstva, temveč za racionalnost vseh 
gozdarskih dejavnosti: gojenja .in varstva gozdov v 

prvi vrsti kot tudi drugih . Ni torej naključje, da je 
panoga reagirala tako, da je gozdu pričela 
pripisovati še splošno koristni pomen, ki ga žal do 
danes še ni znala tudi ekonomsko ovrednotiti . 

Slika 1: Indeksi bruto plače in cene nafte (OPEC, 
1985 = 100) 
Figure 1: Index of wages and index of oil price (OPEC, 
1985 = 100) 

400 r 
300 

200 

100 

---------·-···-·--

-<>- Indeks Nafla -o-Indeks Plača 

- Izravnava indeksa "Narta' - lzravnava indeksa " Plača '" 

f' --.J~ r .<::'1 ,....,f\1\A \ 1 



_____________ K_o_šir, B.: Dejavniki razvoja tehnolos_· k_i_h_s..:..p_re_m_ e_m_b ___ _ ________ _ 

Slika 2: Indeksi cene hlodovine, celuloznega lesa in 
produktivnosti v mJ/dan (1985=100). 
Figure 2 : lndexes of prices of round ~;vood and pulpwood 
and productivity in m3/day (1985=100) 
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Indeks indeksa med plačami in produktivnostjo 
pokaže (slika 3), da plače naraščajo hitreje od 
produktivnosti. Stroški dela se dolgoročno 

Slika 3: Indeksi indeksov med plačami, cenami hlodovine, 
nafte in produktivnostjo 
Figure 3: Relations among indexes of wages, round wood 
prices, oil price and productivity 

Slika 4 Indeksi indeksov med cenami hlodovine in 
celuloznega lesa ter produktivnostjo dela 
Figure </ : Relations among indexes of round wood prices, 
pulpwood prices and work productivity 
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povečujejo, vrednost proizvodov glede na plače 
relativno upada, naraščanje plač pa presega tudi 
cene energije. Plače se povečujejo sorazmerno 
hitreje, kot narašča produktivnost dela. Iz slike 4 
razberemo, da smo nekdaj z manjšo produktivnostjo 
dosegali na trgu večjo vrednost proizvodov kot 
danes. Navedene primerjave nazorno kažejo širše 

težnje med gibanjem osnovnih dejav
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nikov proizvodnje in njenim tržnim 
učinkom. Ekonomičnost gospoda1jenja 
družb je ves čas pod vprašajem in terja 
nenehno prilagajanje ter strateško 
načrtovanje . 
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Rešitev so v preteklosti iskali v 
nižanju stroškov proizvodnje ter racio
nalizacijo poslovanja. S tega vidika se 
da razložiti težnje po povezovanju 
družb, ustvarjanju večjih teritorialnih 
enot z večjimi količinami lesa (težnja 
po lokalni monopolizaciji), zmanj
šanjem režije, racionalizacijo nadzora, 
metjenja in prevoza ter manipulacije z 
lesom itd., skratka vseh dejavnosti, ki 
so nujne za gospodarsko družbo, pa 
niso neposredno del tehnologije. 
Takšne racionalizacije se pri nas zelo 
intenzivno dogajajo poL 1994, vendar 
imajo tudi svoje meje. Ko bodo te 
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dosežene, bo edina možnost še sprememba 
tehnologije, ki lahko za daljše obdobje zmanjša 
neposredne stroške proizvodnje. Samsetov zakon 
pove, da je vsaka nova tehnologija le začasna rešitev. 
V sebi že nosi zametke novosti, ki jo bodo nasledile. 

V vsakem časovnem intervalu je značilnost 
gozdarskih gospodarskili družb način organiziranja 
in poslovanja ter prevladujoča tehnologija. Oboje je 
tesno povezano in spreminjajoče. Že tu se postavlja 
vprašanje, ali je osnovno gonilo tehnološkega razvoja 
potreba gospodarske družbe ali gre za spreminjanje 
gospodarskih družb zaradi sprememb tehnologij. 
Dejstvo je, da na oboje vplivajo širše (globalne) 
težnje pri spreminjanju ravnovesja med vhodnimi 
prvinami v proizvodne procese ter doseženimi 
mateiialnimi in ekonomskimi učinki. 

Menedžerji slovenskih gozdarskih gospodarskih 
družb so enako, kot njihovi partnerji iz tujine 
obremenjeni predvsem s krmarjenjem podjetij 
znotraj trga, katerega teritorialno velikost določa 
ekonomičnost sečnje in transporta lesa in vrednost 
proizvodov. Pri visokih stroških sečnje in spravila 
je trg majhen, pri nizkih stroških pa je lahko zelo 
velik. Pri majhni vrednosti proizvodov je trg manjši 
kot pri veliki vrednosti proizvodov. Prav zato - saj 
se tržna območja posameznih družb prekrivajo, je 
nujno razumevanje širših gibanj in vizija pri
hodnosti, ki mora nujno vključevati tudi razmislek 
o tehnologiji sečnje in transporta. 

4 SPREMEMBE, POVEZANE Z 
NOVO TEHNOLOGUO 

4 CHANGES LINKED TO THE NEW 
TECHNOLOGY 

Med dejavnike razvoja štejemo tudi zahteve po sveži 
in usposobljeni delovni siJi ter humanizaciji dela. 
Kako zelo so dejavniki medsebojno povezani, 
vidimo tudi iz primera, kako veliko breme 
predstavljajo invalidi iz prejšnjih obdobij za katere 
skrbijo naslednice nekdanjih gozdnih gospodarstev. 
Kako zagotoviti varno in čim manj obremenjujoče 
delo ni le etično temveč tudi ekonomsko vprašanje. 
Glede tega vprašanja je uporaba sodobnih tehno
logij neprimerno ugodnejša, čeprav prinaša s seboj 
drugačne obremenitve in nevarnosti (BERGER 
2003). 

Modema tehnologija kratkega lesa je večkrat 
označena za ekološko primernejše od tradicionalnih 
tehnologij, vendar je pri tem pomembno poznati 

A 

izhodišče p1imerjave. To tehnologijo pri nas preveč 
povezujemo z načini gospodarjenja z gozdovi v 
deželah, kjer je bila razvita. Dejstvo je, da se tudi v 
teh deželah sistemi gospodarjenja spreminjajo in 
namesto velikopovršinskega golosečnega gospo
darjenja prehajajo na manjše površine golosekov, 
narašča pa tudi delež redčenj. Kljub temu je med 
njihovimi in pri nas uveljavljenimi načini gospo
daijenja še vedno nepremostlji va razlika. Po drugi 
strani ugotavljamo, da se strojna sečnja uveljavlja 
tudi tam, kjer gospodarijo podobno kot pri nas. 
Tehnologija strojne sečnje torej ni vezana na 
golosečni način gospodarjenja, vendar zahteva 
primerno koncentracijo lesa na delovišču in druge 
pogoje, ki jih pri nas v mnogih primerih ni težko 
izpolniti. 

Poleg poškodb v sestojih in vpliva na gozdna 
tla (KOŠIR 2002b) so pri uporabi tehnologij 
pomembni tudi drugi ekološki vidiki. Dokazano je 
že bilo, da je sodobna tehnologija kratkega lesa 
primernejša glede emisij v ozračje od današnjih 
tehnologij pridobivanja lesa (LIND HOLM 1 BERG 
2003). 

Slovenski način gospodarjenja z gozdovi je med 
naprednejšimi . Ni razloga, da bi premišljevali o 
spremembi naše doktrine gospodarjenja z gozdovi 
(predolgo časa smo jo gradili, da bi jo zavrgli zaradi 
tehnologije) temveč o spremembi prakse njenega 
izvajanja. Racionalnost pri izbiri delovišč, izbiri 
lesa za posek, pravočasno načrtovanje proizvodnje, 
tok informacij itd. so le nekateri poudarki, ki bi 
morali biti prisotni že danes, pomenijo pa pogoj 
pri novih tehnologijah (KRČ 2002, KOŠIR 2002a). 

Spremembe tehnologij vplivajo na vse, ki se 
ukvarjajo z gospodarjenjem z gozdovi in so od tega 
odvisni. Pri uvajanju strojne sečnje so v Sloveniji 
danes udeleženi predvsem gozdarska podjetja in 
podjetniki, lastniki - med katerimi je najvažnejša 
država (SKZG)- in ZGS. Vsa ekonomska tveganja 
nosijo gozdarska podjetja oz. zasebni podjetniki. 
Največje spremembe v strukturi se bodo zato 
zgodile v gozdarskih podjetjih, ki so danes 
prilagojena obstoječim tehnologijam, vendar še 
nep1ilagojena delovanju na prostem trgu gozda.r·skih 
storitev. Nobeden od naštetih subjektov ne sme 
predstavljati apriorne ovire, izražati ne strinjanja 
in s tem dolgoročno ovirati delo nove tehnologije. 
Na tujem veliki lastniki podpirajo tehnološki razvoj 
na vseh področjih (pridobivanje lesa, gojenje in 
gradnje gozdnih prometnic) ter pozitivne spre-
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membe v organizaciji dela in podjetij. Veliki lastniki 
nemalokrat celo financirajo tehnološki razvoj (npr. 
Meyr-Melnhof iz Avstrije, združenja lastnikov v 
Skandinaviji), saj se jim vložena sredstva dolgo
ročno povrnejo in povečujejo prihodke iz gozda ter 
vzdržujejo konkurenčnost. Fizični rezultati gojenja 
gozdov dobijo na ta način primerno ekonomsko 
zadoščenje. 

Uvajanje nove tehnologije je v gospodarskih 
družbah lahko uspešno le: 

- če pripravimo na spremembe podjetje, in to 
neposredne izvajalce proizvodnje, ki bodo skrbeli 
za primerne učinke, vzdrževanje in popravila, kot 
tudi tehnično osebje, ki bo skrbelo za čim večjo 
izkoriščenost strojev, pripravo dela, nadzor, 
logistiko itd.; 

- če primerno uredimo odnose z okoljem 
podjetja, si zagotovimo dovolj dela in skrbimo za 
odnose z lastniki gozdov, javno gozdarsko službo, 
javnostnti ter drugimi uporabniki prostora. 

Vprašanje, ki se poraja je, kakšna je minimalna 
velikost podjetja, ki bi imelo en stroj za sečnjo in 
eno zgibno polprikolico. Če vzamemo model dela 
od drugod (npr. Švedska ali Kanada), potem bi za 
njuno delo potrebovali 4 strojnike (brez rezerve), 
ki bi delali v dveh izmenah. Če bi računovodske 
storitve opravljalo zunanje podjetje in podobno velja 
še za nekatere druge storitve, bi bilo dovolj, da vso 
operativno proizvodnjo vodi en zaposleni. Z 
majhnimi rezervami, bi štelo podjetje do šest 
zaposlenih ob proizvodnji nekje med 15.000 do 
30.000 m-' letno. Povprečni učinki bi bili nekje med 
6 in 13 m:~/del. uro. Potrebovali bi (letno) okoli 300 
do 400 ha sestojev, kjer bi opravljali redčenja in 
končne poseke s povprečno jakostjo med 30 in 50 
m3/ha (možno je tudi več), odvisno od vrste sečnje, 
debeline, terenskih in drugih razmer. Pri večjih 
jakostih (končne sečnje, delo v ujmah) bi ekono
mičnost narasla, isto velja tudi za izkoriščenost 
strojev v obeh izmenah. Pogoj za visoke učinke je 
priprava dela, ki mora biti kakovostna in pravočasna 
(skupina ne išče in ne čaka na delo, temveč vnaprej 
pozna lokacije in informacije o deloviščih). Režijski 
stroški takšne organizacije bi bili majhni in najbrž 
konkurenčni . Ali je mogoče takšno organizacijo 
(recimo ji C) vgnezditi v obstoječe gozdarske 
gospodarske družbe? 

Ključ uspešnega prehoda na novo tehnologijo ni 
toliko v posrečenem izboru strojev temveč bolj v 
ljudeh. Moderna tehnologija kratkega lesa je 

Grmi V fi2 (2004) 1 

učinkovitejša od domače tradicionalne tehnologije, 
zato potrebujemo za posek in spravilo določene 
količine lesa precej manj zaposlenih. Razmerje se 
pri teh dveh fazah giblje v zelo širokih mejah, vendar 
lahko pti.čakujemo, da bo nekje med 1 : 3 in 1 : 5. To 
pomeni, da bi za enako količino lesa po novi 
tehnologiji potrebovali od tri do petkrat manj 
zaposlenih pri sečnji z motorno žago in traktorskem 
spravilu lesa. Ob podmeni, da letno posekama na 
nov način 15.000 m·\ bi bilo ob delo sedem do osem 
sekače v in recimo trije traktmisti, pri večjih količinah 
pa bi se to število povečevalo (preglednici 1 in 2). 

Poglejmo povsem izmišljen primer gozdarskega 
podjetja, ki se ukvatja le z gozdno proizvodnjo. Ima 
dvoje skladišč, nekaj lesa odkupijo od zasebnikov, 
vendar je jedro proizvodnje v državnih gozdovih. 
Podjetje A je torej predstavnik srednje velikega 
gozdarskega podjetja pri nas (50.000 m3 poseka, 
15.000 gojitvenih ur), podjetje B kaže ob enaki 
proizvodnji nekatere spremembe, na katere je 
vplivala uvedba strojne sečnje pri 20.000 m-' 
(30.000 m3 posekajo na obstoječi način). Vidimo, 
da spremembe niso zajele le delavcev v neposredni 
proizvodnji, temveč nujno tudi t. im. neproizvodne 
delavce. V se te spremembe niso obvezno vezane 
na uvajanje strojne sečnje, temveč so nujne, saj se 
sicer razmerje med t. im. neproizvodnimi in 
neposredninti delavci močno spremeni. Mogoče so 
tudi zato, ker se zmanjša potrebni čas nadzora (manj 
delovišč v istem času), merjenje je za gozdarske 
namene dovolj točno s strojem za sečnjo, sortiranje 
je kakovostnejše in možen je takojšen odvoz lesa 
kupcu brez vmesne ga skladiščenja (odpade eno 
izmed skladišč), zmanjšana je manipulacija z lesom 
itd. Podjetje C v preglednicah predstavlja 
minimalno posadko, ki lahko izvaja strojno sečnjo 
in spravilo lesa z dvema strojema v dveh izmenah. 
To podjetje ne opravlja gojitvenih del in nima 
invalidov. Splošne funkcije delno opravljata dva 
zaposlena, ki skrbita tudi za pripravo dela, deloma 
pa so manj pomembne funkcije urejene pogodbeno 
in izven podjetja. 

Minimalna organizacija podjetja, ki more 
opravljati strojno sečnjo je zelo ploska, hierarhija 
podjetja je malo struktlllirana, kar prinaša mnoge 
prednosti. S tem primerom hočemo pokazati, da je 
razvoj tehnologij tesno povezan z razvojem podjetja 
in njegove strukture. Gre za tesno povezanost, ki je 
ne gre reševati z dilemami. (HOESCH 2003) kot: 
alije glavni vir racionalizacije gozdarskega podjetja 
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Preg lednica 1 : Struktura podjetja v grobem - število zaposlenih 
Table 1: General structure of the company - number of employees 

Število zaposlenih Podjetje A Podjetje B Podjetje C 

Invalidi 

Proizvodnja 

Režija 

Skupaj 

Pregledn ica 2: Struktura podjetja v grobem- % 
Table 2: General structure of the company - % 

9 

51 
20 

80 

9 o 
40 4 

8 2 

57 6 

% Podjetje A Podjetje B Podjetje C 

Invalidi 11 
Proizvodnja 

. 
64 

Režija 25 

Skupaj 100 

-tehnološki razvoj ali je potreba po racionalizaciji 
poslovanja vzrok za tehnološki razvoj. Prav p1imer 
podjetja Meyr-Melnhof (HOESCH 2003) je primer, 
kako tehnologija in še posebej vlaganja v tehnični 
razvoj odlično zagotavljata uspešnost družbe, ki to 
podpira. Res je, da gre za gospodarjenje na kar 
32.000 ha in letni posek 170.000 m-' (170 zapo
slenih), vendar- ali v Sloveniji nimamo primerljivih 
družb? 

ZGS mora zagotavljati ravnotežje med različ
nimi rabami gozda. Glede na pomen lesno
proizvodne rabe je nujno, da pri uresničevanju le te 
izvaja naloge, ki koristijo lastnikom gozdov ter 
gospodarskim subjektom . Pri uvajanju strojne 
sečnje bi ZGS moral razvijati tesnejše sodelovanje 
z gozdarskimi podjetji (podjetniki) v smislu 
pravočasnega odkazila in posredovanja informacij 
ter z lastnikl gozdov. Za kaj takega bo ZGS moral 
dobro poznati možnosti in omejitve strojne sečnje. 
Novo tehnologijo bo moral spoznati in jo tako kot 
druge brez predsodkov uvrstiti na svoj seznam 
znanj. Zelo pomembno je kakovostno gozdno
gojitvene načrtovanje s trasiranjem nujno potrebnih 
glavnih in stranskih vlak. Na območjih, kjer bo 
strojna sečnja ni potrebno trasirati sečnih poti, ker 
te niso grajene in ne predstavljajo posega v prostor, 
pač pa morajo biti pravilno položene glavne in 
stranske traktorske vlake, po katerih bo potekala 
glavnina transporta lesa. Pogoj za normalno 
uporabo nove tehnologije je smotrno in pravočasno 
odkazilo zadostne količine lesa v okviru do
voljenega poseka. ZGS mora upoštevati ekonomska 
merila gospodarjenja z gozdom tako kot pri 
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16 o 
70 80 

14 20 

100 100 

obstoječih tehnologijah oz. oblikah spravila lesa. 
Koncentracije lesa na delovišču (v m3/ha) so pri 
strojni sečnji podobne tistim, ki so pogoj za 
gospodarno uporabo žičnic, kar je v praksi že dolgo 
vsesplošno sprejeto in razumljena. 

Med lastniki gozdov so za to razmišljanje 
pomembni veliki lastniki gozdov, ki gledajo na 
gospodarjenje z gozdom dolgoročneje. Njihov 
interes ni le trenuten dohodek iz gozda temveč 
takšno gospodarjenje, ki bo dolgoročno dalo 
optimalne rezultate pri vseh večnamenskih rabah 
gozdov. Med slednjimi ima le SKZG potrebne 
strokovne kadre, ki morejo pri uvajanju strojne 
sečnje aktivno sodelovati. To sodelovanje vidimo 
v dveh smereh: zagotavljanje primernih delovišč 
za ustrezno letno izkoriščenost strojev ter ustrezno 
strokovno podporo v primerih uspešnega uvajanja 
strojne sečnje. Dolgoročno bo takšna politika vodila 
k trajnemu in stabilnernu povečanju rente ob 
istočasnem povečanju dobička gozdarskih družb. 
Povečanje gospodarnosti neposredne proizvodnje 
bo pomenilo tudi izboljšanje negovanosti sestojev. 
Nesprejemljiva je misel, da bi lastnik že ob prvem 
tveganem uvajanju nove tehnologije želel zase vso 
povečano rento (temu bi se reklo tipično kratko
ročno razmišljanje), medtem ko bi vse stroške 
uvajanja in prestrukturiranja podjetja nosil 
koncesionar. Sodelovanje med koncesionarji in 
SKZG se danes zdi važnejše kot kdajkoli. 

GmriV n? (")004) 1 
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5 NUJNOST SPREMEMB 
5 THE NECESSITY OF CHANGE 

Ali je uvajanje strojne ekonomično ter kakšni pogoji 
bi pri tem morali biti izpolnjeni, se lahko vprašamo 
z vidika gospodarske družbe, ki o tem razmišlja, 
ali pa z vidika tehnološkega jedra družbe, ki vidi 
pred seboj predvsem tehniške-tehnološke izzive. 
Odgovore na drugi del vprašanja je lažje postaviti, 
saj se pri tem gibljemo v domeni tehniške
tehnoloških pojmov in dejstev. Odgovor na to, ali 
se neki družbi izplača tvegano vlaganje v novo 
tehnologijo, pa je močno odvisen od položaja 
družbe in njenih možnosti za kaj takšnega. 

Po našem mnenju je usoda uspešnosti velikih 
gozdarskih gospodarskih družb vpeta v dvoje 
procesov: 

- prestrukturiranje posameznih družb in njihovo 
medsebojno povezovanje s ciljem združevanja 
poslovnih funkcij in s tem zniževanje stroškov in 

- odvisnostjo gozdarskih družb od usode lesno 
predelovalne industrije in prepočasnim pove
zovanjem med gozdarstvom in lesno industrijo. 

Kakšna je zveza med zgoraj navedenim in 
uvajanjem strojne sečnje? Dejstvo je, da se je večina 
gozdarskih gospodarskih družb v zadnjem deset
letju uspešno prilagajala trenutnim spremembam 
gospodarskega sistema in večina družb še nadalje 
racionalizira svoje poslovanje in krči stroške 
proizvodnje- in posluje z dobičkom. Slišijo se že 
očitki, ki jih lahko z gozdarskega vidika ocenjujemo 
kot priznanja, da nastopajo gozdarji »korpo
rativno«, torej povezano in tako dosegajo boljše 
cene proizvodov. Povezave med gozdarskimi 
podjetji so očitno že doslej prinašale ugodnosti, ki 
pa jih družbe lahko še bolje ovrednotijo. Ta proces 
je doslej zaviral potrebe po spremembi tehnologij, 
saj Slovenija zaostaja pri uporabi strojne sečnje med 
državami, ki se bodo pridružile Evropski skupnosti 
v naslednjem letu (GROSSE 2003). 

Na drugi strani so šibke kapitalske povezave s še 
šibkejšo lesno industrijo, katere usoda v prihajajoči 
Evropi je še zelo negotova. S stabilnim tečajem evra 
se za nekatere izvoznike lahko ponovi leto 1989 v 
bivši Jugoslaviji. Zaostreni ekološki pogoji lahko 
pomembno vplivajo na ekonomičnost poslovanja 
posameznih vej lesne in papirne industrije. Prav lahko 
se pripeti, da bo tu in tam zmanjkalo tržišča za 
določene gozdne proizvode. Vrednost kupljenega lesa 
predstavlja dve tretjini stroškov mate1ialnega vložka 
v industrijske procese (JEREB 2003). Konkurenčnost 
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lesne indust1ije se zdi v brezizhodnern položaju kljub 
posamičnim uspešnim primerom. Rešitev bodo 
predstavljali tuji trgi in negotova tuja vlaganja, vendar 
je to za gozdarje rešitev le v primeru, da bodo stroški 
sečnje, spravila in transporta težkega lesa povrnjeni. 
To pa bo mogoče le, če bodo stroški sečnje in spravila 
lesa čim nižji oz. vrednost proizvodov ustrezno 
visoka. Takšen scenarij pomeni vzpodbudo za 
uvajanje novih tehnologij. Zdi se, da so gozdarske 
družbe pravilno ocenile čas za posodabljanje 
obstoječih ter za uvajanje novih tehnologij. To 
obdobje ne bo trajalo dolgo. 

Pomemben vidik razmisleka je tudi nenehna in 
vse bolj bližajoča se realnost soočenja kon
cesionarjev z neusmiljenimi tržnimi razmerami, ki 
se jim bodo zagotovo pridružili tudi drugi pritiski. 
V takšnih razmerah bodo preživele le tiste družbe, 
ki bodo na tehnološkem polju znale izvajati dela 
bolje jn ceneje kot konkurenca, ki bo v kratkem 
opremljena tudi z znanjem in strojno opremo iz 
tujine. Z uvajanjem strojne sečnje prehajamo v novo 
tehnično obdobje, vendar hkrati tudi v pripravo na 
novo obdobje poslovanja gozdarskih družb. 
Sprememba v tehnološkem jedru družb bo 
spremenila veliko več, kot je to mogoče danes 
zanesljivo predvidevati. 

Tehnična oprema, za katere potrebujemo velike 
investicije in ki jih povrhu moramo hib·o amortizirati, 
močno vplivajo ne le na delovni proces, za katerega 
so namenjena, temveč na vso organizacijo dela in 
podjetja. Pri uvajanju takšne opreme se moramo 
sprijazniti, da bomo morali menjati oblike orga
nizacije dela, informacijske sisteme, prestrukturirati 
del organizacije proizvodnje in delavcev pri upravi, 
prodaji in nabavi. Pasti bodo morala načela in 
aksiomi, ki smo jih poznali doslej . Potrebno bo novo 
mišljenje, novi standardi vedenja v proizvodnji . 
Morda bodo potrebni novi, izbrani kadri. 

Uvajanje strojne sečnje ima več dimenzij: 1) 
tehnično·tehnološka dimenzija (izbira stroja, 
kadri, organizacija dela, logistika itd.) ter 2) 
poslovno-organizacijska dimenzija (poslovne 
funkcije podjetja, kadri, prestrukturiranje dela 
podjetja, informatika, vodenje in nadzor, podpora 
logistiki). Uvajanje strojne sečnje pomeni drama
tično spremenjeno tehnološko jedro podjetja ob 
povsem drugačnih pogojih delovanja, kot srno to 
vajeni pri obstoječi tehnologiji . 

Vse to ima neposredno povezavo s celotno sliko 
gospodarnosti ravnanja z gozdovi. V zadnjem 
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Preglednica 3 : Struktura stroškov v letih 1996 in 2001 na Švedskem (JOHANSON 1997, BRUNBERG 2002) 
Tohle 3: Cost structure in the years 1996 and 2001 in Sweden (JOHANSON 1997, BRUNBERG 2002) 

Južna Švedska, smreka 1996 gozdovi 1996 zasebni 2001gozdovi 2001 zasebni 
v lasti družb gozdovi v lasti dmžb gozdovi 

Nakup lesa na panju o 
Sečnja in spravi lo 105 

Gojenje 39 

Ceste 6 
Drugo 17 

Režija 25 

Skupaj 192 

Ostane 210,8 

Dobi lastnik ( odštete ceste in gojenje) 210,8 

%cene ob KC 59 

% cene v tovarni 52 

desetletju je produktivnost merjena s m lJmoždan 
na Švedskem porasla iz okoli 13 m3/dan na preko 
20m3/dan. Stroški dela se niso zmanjšali za enak 
odstotek, saj so nove tehnologije tudi dražje, poleg 
tega pa se relativno dražijo stroški dela in drugi 
stro šlO . Kljub temu so stroški v počasnem upadu. 
L. 1992 so bili stroški proizvodnje v gozdovih 
podjetij okoli 21 $1m3

, v letu 2002 pa so znašali le 
še 16 $1m3 (THOR 2002). Primetjava za pet let 
pokaže, da so stroški le v malenkostnem upadu, 
važnejši je upad stroškov delavcev v upravi , nabavi 
in prodaji zaradi uvajanja novih informacijskih 
tehnologij in strukturnih sprememb v podjetjih. 

Iz primera , ki sicer ni primerljiv z našimi 
razmerami, vidimo tudi to, da je lastnik gozdov
pa naj bo to družba ali zasebni lastnik v l. 2001 
dobil od lesa več kot pet let prej. Nekaj so prispevale 
k temu tehnologije, nekaj manjša vlaganja 
(predvsem cenejša vlaganja zaradi večje narav
nanosti na naravno obnovo sestojev) ter zmanjšanje 
režije poslovanja. V tem času so se spremenile tudi 
cene lesa {preglednica 4). Cene hlodovine so v teh 

249 o 284 

108 103 103 
31 
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15 19 14 

374 167 402 

28,8 240,6 5,6 

204 240,6 244 

58 68 69 

51 59 60 

petih letih narasle (pretežno les iz končnih sečenj), 
vendar je padla cena drobnega celuloznega lesa 
(pretežno les iz redčenj), tako da je povprečje, ki 
upošteva povprečno sortimentno strukturo ostalo 
skoraj na enaki ravni. K temu je močno prispevala 
tudi povečana ponudba drobnega lesa iz redčenj, 
ki so postala s strojno sečnjo tudi bolj ekonomična. 

Ali lahko podobne interakcije pričakujemo tudi 
pri nas? V slovenskih gozdovih je največ neizko
liščenega potenciala prav pri redčenjih in delno p1i 
sečnji prezrelih sestojev, ki pa so z vidika strojne 
sečnje manj zanimivi (treba je upoštevati, da je 
veliko teh sestojev na bukovo-jelovih rastiščih z 
velikim deležem prezrelih dreves). Ali si lahko 
predstavljamo scen arij, po katerem bomo v 
Sloveniji rešili ekonomiko redčenj in pri tem ostali 
brez trga za drobne sortimente? Menimo, da je 
razmišljanje o tako neugodnih scenarijih kvečjemu 
podpora uvedbi novih tehnologij, saj nam 
perspektivno edino te omogočajo vsaj malo proste 
roke pri iskanju alternativnih trgov, ki lahko prinese 
povečane stroške prevoza lesa. 

Preglednica 4: Cene lesa smreke v letih 1996 in 2001 na Švedskem (JOHANSON 1997, BRUNBERG 2002) 
Table 4: Cost oj spruce wood in the years 1996 and 2001 in S·weden (JOHANSON 1997, BRUNBERG 2002) 

Snu·eka, Južna Švedska 1996 1996 2001 2001 1996 2001 
hlodi celulozni les hlodi celulozni les povprečje povprečje 

ObKC 399 308 441 265 354 355 

Prevoz 39 52 39 57 45 48 

Merjenje 4 2 7 3 3 5 
Skupaj v tovarni 442 362 487 325 403 408 
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6 ZAKLJUČEK GROSSE, W., 2003 . Forest service enterprises in the 
6 SUMMARY enlarged Europe . V: Austrofoma 2003, Schlaegl , 

Uvajanje novih tehnologij sečnje in spravila lesa je 
nujno in se bo zgodilo zaradi številnih vzrokov. Ni 
razloga, da bi se zgodovina razvoja gozdarskih 
tehnologij ustavila prav pri nas. Brez dvoma je vidik 
ekonontičnosti pri tem zelo pomemben, vendar se 
ponekod kaže pomanjkanje gozdnih delavcev kot 
enako pomemben razlog. Učinki pri strojni sečnji 
so visoki, vendar odvisni od številnih dejavnikov. 
Visoki učinki ne zadoščajo zahtevam po 
ekonomičnosti celotne tehnologije, če pri tem niso 
izpolnjeni še drugi pogoji, kot je prilagoditev 
gospodarske družbe in vseh drugih subjektov 
delovanju nove tehnologije. Pri tem gre za 
dolgoročne spremembe in posledice danes niso 
povsem predvidljive. Prav je, da se stroka sooči z 
novimi težnjami in poskuša svoj odnos do 
sprememb čimbolj razjasniti. Sodelovanje med 
vsemi, ki so povezani z gospodarjenjem z gozdovi 
je zato nujno . 
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Analiza jakosti možnih sečenj z vidika uvajanja sodobnih 
tehnologij gozdnega dela na severnem predelu Slovenije 
Analysis of the intensity of allol-vable timber harvesting in the northern parts of 
Slovenia vvith re gard to introducing modern Jo re str) technologies 

Janez KRČ* 

Izvleček: 

Krč, J.: Analiza jakosti možnih sečenj z vidika uvajanja sodobnih tehnologij gozdnega dela na severnem predelu Slovenije. 
Gozdarski vestnik, 62/2004, št. l. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 4. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Prispevek analizira gozdove severnega predela Slovenije (območja Bleda, Kranja, Nazarij, Slovenj Gradca in Maribora) v 
pogledu primernosti za rabo strojne tehnologije izvedbe sečnje lesa . Izbira območij je bila narejena zaradi sestojnih razmer, 
saj primerjalno s preostankom Slovenije v teh območjih prevladujejo iglasti sestoji. Dosedanje raziskave kažejo, da imajo 
iglasti sestoji veliko večjo primernost za rabo strojne tehnologije izvedbe gozdnih del. Posebej je obdelano vprašanje 
koncentracije del, kjer je analizirana jakost možnih sečenj po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih . S pomočjo indeksa 
koncentracije so primerjane izbrane površine in količine možnih sečenj po analiziranih območjih. Večje koncentracije so 
primernejše za strojno izvedbo del, saj se s koncentracijami veča delež glavnega produktivnega časa, ki najmočneje vpliva na 
ekonomičnost dela. Razlike v koncentracijah možnih sečenj na površinah, primernih za strojno izvedbo sečnje, so ugotovljene 
tako med območji, kakor tudi med sektorji lastništva, kriteriji izbire površin so: naklon terena, delež iglavcev v lesni zalogi 
sestaja, skalovitost in mikroreliefne značilnosti (vrtačast teren). 

Ključne besede: strojna sečnja, sestojne razmere, koncentracija sečnje, gozdnogospodarsko območje Bled, Kranj, Nazarje, 
Slovenj Gradec, Maribor. 

Abstract: 
Krč, J.: Analysis of the intensity of allowable timber harvesting in the northern parts of Slovenia with regard to introducing 
modern forestry technologies . Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. l. Jn Slovene, with abstract in English, lit. quot. 4. 
Translated into English by Jana Oštir. 

The article presents an analysis of the suitability of Slovenia's northern forests as to the application of mechanized cutting. 
The areas have been chosen because of the specific stand conditions, i.e. predominantly conifer stands in comparison to 
other parts of Slovenia. Previous research has shown that conifer stands are much more suitable for mechanized forestry 
work. The issue of concentration of work is treated separately, in connection to the intensity of allowable timer harvesting in 
line with ex:isting forest management plans. By use of the index of concentration a comparison of the chosen areas and the 
allowable cuts by analysed areas has been made. Higher concentration values are more suitable for mechanized work, since 
along with the increase of the concentrations the productive time also increases, which has the strongest influence on the 
profitability of the work. Differences in the concentration values of allowable harvesting on areas suitable for mechanized 
cutting have been noted both among the chosen areas as also among different ownership sectors. The criteria for selection of 
the areas were: terrain slope, share of conifers in the growing stock of the stands and microrelief characteristics (sinkholes) . 

Key words: mechanized cutting, stand conditions, concentration of timber harvesting, Forest Management Region Bled, 
Kranj, Nazarje, Slovenj Gradec, Maribor. 

1 UVOD IN NAMEN 
Strojna sečnja je v svetu prisotna že desetletja. 
Nezadržno osvaja nova območja - še posebej v 
deželah t.i . razvite ekonomije, kjer je cena delovne 
sile vedno večja in se delovno intenzivne panoge 
selijo v dežele s cenejšo delovno silo . Gozdne 
proizvodnje pač ni mogoče seliti na lokacije s cenejšo 
delovno silo in gozdarska podjetja so se bila p1isiljena 
spopasti z racionalizacijo in konkretnimi koraki v 
smeri k večji dodani vrednosti na zaposlenega. 
Slovenija je do nedavnega ostala neosvojena trdnjava, 

ki se je krčevito branila novih tehnoloških izzivov 
in je bilo razmišljanje o predimenzioniranih strojih 
predvsem v glavah strokovne javnosti tabu početje. 
Največkrat strokovno podkrepljena ovira so bile 
prevelike koncentracije, ki so povezane z 
ekonomično rabo tehnologije strojne sečnje lesa. 
Namen prispevka je zato podrobnejša količinska in 

*Dr. J. K., Biotehniška fakulteta , Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, UL. Večna 
pot 83, Ljubljana 
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prostorska analiza sestojev severnega predela 
Slovenije z vidika možnosti uporabe sodobnih 
tehnologij gozdnega dela, pri čemer mislimo 
predvsem na strojno izvedbo sečnje lesa samostojno 
in manj v različnih kombinacijah s klasičnimi 
tehnologijami gozdnega dela. Analizirani so podatki 
veljavnih gozdnogospodarskih načrtov, v katerih po 
večini še ni bila prisotna misel na prenovo 
tehnološkega procesa pridobivanja lesa. 

Za začetek naj navedemo nekaj izsledkov 
znanosti na temo pomena koncentracije z vidika 
učinkovitosti in z njo povezane ekonomike dela- s 
poudarkom na strojni sečnji lesa. 

Pri osnovnih organizacijskih fazah gozdne 
proizvodnje - načrtovanje, priprava, izvedba in 
kontrola dela - velja tudi za naš primer gozda.J.jem 
dobro znani zakon o kosovnem volumnu. S tem 
mislimo na stroške po enoti (m3), ki so tesno 
povezani s koncentracijo gozdnih del. Ne gre samo 
za količinsko, pač pa tudi za prostorsko in časovno 
koncentracijo- saj dovoljeni desetletni posek lahko 
izvedemo v različnem številu intervalov. 

Nemške izkušnje (BUELTEMEIER et. al. 1998) 
kažejo, da je učinkovita in racionalna raba strojne 
sečnje močno povezana s koncentracijo del. 
Najpogosteje navajajo orientacijske vrednosti za 
velikost delovišč, sečnih blokov (300 do 500 m3

) pri 
čemer razumejo blok kot zaključen niz delovišč, kjer 
ni potrebno izvesti transporta strojev zaradi izvedbe 
gozdnih del. Jakost sečnje na izbranih blokih naj ne 
bi bila nižja od 25 mJ/ha. V takih razmerah lahko 
pričakujejo učinke med 6 in 8 m3/uro, kar znaša 50 
do 70 m~/dan oz. 1 do 3 ha na dan. 

Tuje izkušnje in raziskave (ELIASON 1998) 
kažejo še širše - na tesno povezanost učinkovitosti 
strojne sečnje s tremi glavnimi razredi vplivnih 
dejavnikov: l. sestojnimi (lokalno pogojeni -
drevesna vrsta, dimenzije in oblika dreves, jakost 
sečnje in gostota preostalega sestaja, teren
ske pogoje - naklon in površje, nosilnost tal), 
2. delovnimi (vrsta seč nje, velikost blokov za 
sečnjo, sečni vzorec, vrsta stroja, strojnikova 
izkušenost in motivacija) in 3. dejavniki, povezani 
z gozdarsko politiko - kamor štejejo dejavnike, 
vplivane z gozdno- gojitven imi principi in okoljsko 
politiko lastnikov gozdov, gozdarskih gospodarskih 
družb in vpliva gozdarske in druge zakonodaje, 
povezane z gozdnim prostorom. 

V naši raziskavi se bomo od vseh omenjenih področij 
omejili le na sklop sestojnih vplivnih dejavnikov. 

'3 
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2 METODA DELA 
Kot izhodišče za raziskavo jakosti možnih sečenj 
smo uporabili rezultate raziskave (KRČ/KOŠIR 
2002), katere naročnik je bila Gospodarska 
zbornica Slovenije, Združenje za gozdarstvo. Njen 
cilj je bil ugotoviti terenske in sestojne možnosti 
uvajanja strojne sečnje v Sloveniji. Strojno sečnjo 
je bila omejena na površine z naslednjimi teren
skimi in sestojnimi značilnostmi: 

Preglednica l : Izbrani vplivni dejavniki in njihove vrednosti 
pri analizi možnosti rabe strojne sečnje v Sloveniji 

Vplivni dejavnik Vrednost, ki določa primernost 
rabe strojne sečnje lesa 

Naklon terena Največ 30% 

Mešanost sestojev Najmanj 70% iglavcev 

Skalovitost Največ 50% 

Relief Izključi vrtačaste terene 

Izbira površin je potekala na ravni gozdnega 
odseka, ki je tudi sicer osnovni nosilec podatkov 
gozdarskega informacijskega sistema. 

Na državni ravni srno izločili okoli 10% gozdnih 
površin, kjer je za obdobje 2000 do 2010 določeno 
v povprečju okoli 370.000 m3 možnega poseka letno 
(iglavci in listavci skupaj), od tega slabo polovico 
v državnih gozdovih. V osnovni obdelavi smo 
določili, da naj bo iglavcev najmanj 70%. Rezultati 
obdelave pa kažejo, da je iglavcev na izbranih 
površinah malo čez 90%, lahko bi rekli, da velja 
osnovna obdelava za skoraj čiste iglaste gozdove. 
S podrobno analizo jzločenih površin in količin pa 
smo se omejili na severni predel Slovenije in 
obravnavali naslednja območja: blejsko, kranjsko, 
nazarsko, slovenjegraško in mariborsko. 

Izbrana območja smo analizirali z naslednjih 
vidikov: 

l. Sestojnih razmer s poudarkom na primernost 
strojne sečnje v različnih razvojnih fazah gozda -
kjer smo kot glavni vplivni dejavnik primernosti 
upoštevali jakost možne sečnje. Razvojne faze 
gozda smo uporabili kot kazalec, ki je najtesneje 
povezan z dimenzijami drevja. 

2. Površinska koncentracija možnih sečenj je 
bila povzeta po veljavnih gozdnogospodarskih 
načrtih in smo jo prikazovali kot površino 
posameznih razvojnih faz gozda v odvisnosti od 
jakosti možnih sečenj (m3/ha). Pri jakosti sečenj 
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Sl ika J: Indeks koncentracije, izračunan na osnovi povprečnega deleža površin ali količin glede na izbrane površine ali 
količine pri upoštevanju najblažje omejitve za jakost možnih sečenj (10 m%a). 
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gre za podatek, ki v sedanjem gozdarskem infor
macijskem sistemu ni neposredno preveden na 
razvojne faze, saj smo ga lahko ugotavljali le na 
ravni odsekov in smo kot takega privzeli za vse 
razvojne faze znotraj odseka. 

3. Količinske koncentracije možnih sečenj na 
izbranih površinah, ki smo jo analizirali v pogledu 
jakosti možnih sečenj oz. njihove kumulative v 
odvisnosti od padajoče jakosti sečenj. 

Zaradi primerljivosti med posameznimi območji 
smo standardizirati podatke o hitrosti padanja 
izbranih površin 'OZ. količin ter iz njih izračunali 
povprečje (slika 1). 

Tako za koncentracijo površin, kakor tudi za 
koncentracijo količin smo izdelali indeks, ki je 
kazal hitrost naraščanja izbranih površin oz. 
količin, če smo popuščali pri kriteriju jakosti 
možnih sečenj za 10m3/ha na intervalu od 90 do 
10 m3/ha. (slika 1) 

t 4 

Iz slike je razvidno, da majhne vrednosti Indeksa 
kažejo na večje koncentracije analizirane količine 
(površine ali m3) v odsekih z majhnimi jakostmi 
možnih sečenj in obratno. 

3 REZULTATI 
3.1 Analiza površin 

Najprej smo naredili analizo površin po razvojnih 
fazah ločeno za zasebni in državni sektor lastništva 
gozdov. Za posamezna območja smo izločili 
primerne površine in le te dodatno analizirali z 
vidika jakosti možnih sečenj. Padajoče vrednosti, 
ki jih prikazujejo stolpci na sliki 2, sovpadajo z 
zmanjšanjem primernih površin zaradi upoštevanja 
dodatnega vplivnega dejavnika jakosti možnih 
sečenj. Po površini je največ zasebnih površin 
gozdov izločena v mariborskem območju, državnih 
pa na blejskem območju. 

GnuiV n?. r?004) 1 
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Slika 2: Padanje izbranih površin zasebnih in državnih gozdov v odvisnosti od jakosti možnih sečenj po analiziranih 
območjih 
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Razlike med obema sektmjema lastništva so po 
posameznih območjih velike in so delno zakrite z 
osnovnimi kriteriji izbire primernih površin za 
strojno sečnjo. Pri tem mislimo na vplivna 
dejavnika naklon terena in mešanost sestojev 
(preglednica 1), kjer so v naprej izločeni bolj strmi 
tereni (nad 30% naklona) in pretežno listnati 
gozdovi (več kot 30% delež listavcev v lesni zalogi 
odseka). Predvsem slednji so bolj pogosto zastopani 
v drobno-lastniški zasebni posesti. 

V nadaljnjo analizo smo vključili tudi sestojne 
razlike oz. razvojne faze gozda. Poudariti je 
potrebno, da gre pri analiziranih površinah 
razvojnih faz za pojavljanje posameznih površin 
razvojne faze v odsekih, ki izpolnjujejo kriterije 
izbora površin, primernih za strojno sečnjo lesa. 

Gozd V 62 (2004) l 
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Povedano drugače, razvojnim fazam smo pripisali 
vrednosti za jakost možnih sečenj, naklon terena, 
mešanost sestoj ev in skalovitost, ki je določena na 
ravni gozdnega odseka, le ti pa so bolj ali manj 
enomerni z vidika razvojnih faz gozda. 
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Preglednica 2: Indeks koncentracije po razvojnih fazah gozda in sektorju lastništva 

DROGOVNJAKI I DROGOVNJAKI II DEBELJAK! 
Du=10-20cm Du=20-30cm Du>30cm 

Območje Skupaj Državni Zasebni Skupaj Državni Zasebni Skupaj Državni. Zasebni 

Bled 22% 21% 26% 26% 26% 27% 41% 46% 31% 

Kranj 21% 16% 25% 41% 55% 37% 32% 31% 36% 

Maribor 31% 29% 33% 42% 42% 43% 47% 48% 47% 

Nazruje 39% 19% 43% 39% 

Slovenj Gradec 32% 35% 29% 34% 

Podatki v preglednici 2 so rezultat naraščanja 
izbranih površin gozdov pii spreminjanju vplivnega 
dejavnika jakosti možnih sečenj. V obeh sektmjih 
lastništva in vseh razvojnih fazah najdemo 
nadpovprečne vrednosti na mariborskem območju, 
na drugi strani pa izstopa blejsko območje z 
najnižjimi vrednostmi indeksa, ki odraža pretežno 
koncentracijo površin pri manjši jakosti možnih 
sečenj. 

Velik povprečni delež pomeni počasnejše 
padanje izbranih površin oz. sorazmerno velik delež 
gozdov z večjo koncentracijo možnih sečenj, kar 
kaže na večjo učinkovitost rabe strojne sečnje lesa. 
Seveda rezultati kažejo tudi na razlike v kon
centraciji možne sečnje med posameznimi območji 
in sektmji lastništva- oz. z drugimi besedami- kje 
so terenski, sestoj ni in drugi pogoji takšni, da so že 
po ve lj avnih gozdnogospodarskih načrtih dopuščali 
večje jakosti možnih sečenj. 

Analizirane površine drogovnjakov 1 s prsnimi 
premeri med 10 in 20 cm - imajo v osnovi 
sorazmerno visoko stopnjo primernosti za rabo 
strojne sečnje v redčenjih. V Sloveniji gre 
mnogokrat za zamujena redčenja, ki še niso 
komercialna in bi se lahko subvencionirala iz 
sredstev za gojitvena dela . 

Podobno sliko kažejo drogovnjaki II - gre za 
sestoje močnejših dimenzij - med 20 in 30 cm 
prsnega premera - po oceni za tiste sestoje, ki bi 
bili potencialno najbolj primerni tako z vidika 
varstva, vplivov na okolje in stroškov. Zagotovo gre 
za komercialna redčenja, saj so na tem intervalu 
prsnih premerov optimumi za večino današnjih 
strojev. V kolikor gre za kontinuiteto sb·ojne sečnje, 
je na površinah starejših drogovnjakov že prisotna 
mreža sečnih poti in vlak, kar dodatno znižuje 
potrebo po dodatni koncentraciji odkazila lesa. 

Posebna analiza je narejena za koncentracije 
površin v sestoj ih debeljakov- prsnega premera nad 
30 cm, kjer so zahteve po strojnih zmogljivostih 
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42% 38% 41% 42% 41% 

36% 33% 34% 38% 33% 

najvecJe in temu primerne tudi cene dela. V 
debeljakih se bomo srečali z veliko vidiki - tako 
stroškovnimi in ekološkimi, saj predvidevamo, da 
je tu razlika med stroški v primerjavi s klasičnimi 
tehnologijami sečnje in izdelave najmanjša. 
Ekološka sprejemljivost velikih strojev pa bo v 
največji meri odvisna od teže stroja oz. prevoznosti 
terena, saj pri velikih dimenzijah drevja prihaja do 
tehničnih omejitev, ki so povezane s padanjem 
zmogljivosti iztegnjene hidravlične roke. To pa 
posledično zahteva neposredno prisotnost stroja 
pri vsakemu drevesu in temu primerno gostoto 
sečnih poti. Presoja kombinacije strojne in klasične 
sečnje oz. poznanih in študij novih sečnih vzorcev 
bo predmet optimizacije s pestrim naborom 
vplivnih dejavnikov. 

3.2 Analiza možnih sečenj 
Po enakem algoritmu smo analizirali tudi količine 
možnih sečenj na izbranih površinah. Gre za 
podatke iz aktualnih gozdnogospodarskih načrtov 
in jih povzema baza popisa gozdov. Ker je možni 
posek določen na ravni odseka - po odsekih pa so 
le redko prisotni sestoji homogene razvojne faze -
ni možna natančna oz. podrobna analiza po 
razvojnih fazah gozda. 

Zato smo analizirali osnovne podatke o možnih 
sečnjah samo na ravni odsekov, ki so bili izbrani 
kot primerni po že prej predstavljenih kriterijih 
izbora (preglednica 1). 

V preglednici 3 so navedene skupne količine 
možnih sečenj iglavcev, ki so zastopani z največjim 
deležem na analiziranih območjih in so hkrati veliko 
bolj primerni za izvedbo strojne sečnje. Gre za 
kumulativo količin možnih sečenj v odvisnosti od 
jakosti sečenj podane v m3/ha. 

Tudi na primeru količin smo standardizirali 
podatke z deleži od količin, ki so predvideni pri 
najblažji omejitvi izbora površin (10 m3/ha). Gre 
za enako analizo kot pri površinah oz. koncentraciji 
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Preglednica 3: Analiza količin možnih sečenj iglavcev po območjih in sektorju lastništva na površinah. izbranih kot 
primerne za strojno sečnjo lesa v odvisnosti od jakosti možnih sečenj 

OBMOČJE 
Jakost možnih BLED KRANJ MARIBOR NAZARJE SLOVENJ 
sečenj (m3/ha) GRADEC 

(m3/ lOiet) (m3
/ IOiet) (m3/ lOlet) (m-1/ lOiet) (m-1/ 10let) 

Skupaj 
lO 463.914 261.439 452.771 224.786 235 .903 

20 453.750 247.227 447.275 222.700 232.971 

30 409.319 218.713 425.331 211.481 212.340 

40 302.716 188.125 371.476 181.712 161.107 

50 193.464 138.810 289.052 118.226 100.731 

60 119.877 99.044 194.464 72.001 34.739 

70 72.598 73 .089 l 10.897 37.098 14.820 

80 41.946 50.512 58.112 19.530 7.105 

90 24.595 36.191 27.558 11.097 3.553 

Indeks koncentracije 44% 50% 53% 49% 41% 

Zasebni gozdovi 
10 141.224 218.153 286.102 18L728 180.435 

20 139.942 205.246 283.896 180.822 178.768 

30 121.539 181.918 273 .963 172.012 160.767 

40 62.278 155.550 237.832 149.942 116.438 

50 20.283 108.927 180.569 94.944 70.183 

60 6.560 71.249 120.986 55 .576 23.276 

70 6.207 49.926 67.257 27.689 8.361 

80 3.440 29.986 33.795 13 .981 2.686 

90 o 23.437 16.084 7.251 1.017 

Indeks koncentracije 32% 47% 53% 48% 39% 

Državni gozdovi 
10 322.690 43 .286 166.669 43.058 55.468 

20 313.808 41.981 163.379 41.878 54.203 

30 287.780 36.795 151.368 39.469 51.573 

40 240.438 32.575 133.644 31.770 44.669 

50 173.181 29.883 108.483 23.282 30.548 

60 113 .317 27.795 73.478 16.425 11.463 

70 66.391 23.163 43.640 9.409 6.459 

80 38.506 20.526 24.317 5.549 4.419 

90 24.595 12.754 11.474 3.846 2.536 

Indeks koncentracije 49% 65% 53% 50% 46% 

po razvojnih fazah gozda. Večji indeks kon
centracije pomeni večjo koncentracijo možnih 
sečenj, ki zmanjšujejo stroške po enoti proizvoda 
(m3). Iz preglednice 3 je razvidno, da so skupne 
količine možnih sečenj naj večje na blejskem 
območju, kjer so hkrati koncentracije najmanjše -
z izjemo slovenjegraškega. 

V državnih gozdovih zasledimo povprečno višje 
koncentracije sečenj , razme1je med območji pa sledi 
zaporedju iz analize možnih sečenj v zasebnih 
gozdovih. 

Podatki o količinah možnih sečenj kažejo 
obrnjena sliko v zasebnih gozdovih medtem, ko 
trendi koncentracije ostajajo. 
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4 ZAKLJUČKI 
Najizrazitejše padanje koncentracij je pri mladih 
razvojnih fazah gozda. 

Povprečni odstotek padanja glede na osnovo z 
10 mJfha je: 
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• Drogovnjaki 24% 
• Drogovnjaki II 40% 
• Debe1jaki 41%. 
Naraščanje jakosti v starejših razvojnih fazah 

gozda je razumljivo, saj večje dimenzije drevja 
povečujejo hektarske lesne zaloge in so potrebni 
nižji odstotki lesne zaloge za absolutno večje 
gostote možnih sečenj. 

Zahteva po večjih jakostih možnih sečenj močno 
znižuje delež primernih površin in s tem kon
kurenčnost strojne sečnje. Za posek s stroškovnega 
vidika zadostnih količin, je potrebno poleg 
povečanega deleža pomožnega produktivnega časa 
voženj, ki nastane pri manjših koncentracijah sečnje 
v sestoju pogosto tudi premikati stroj med delov išči, 
kar močno vpliva na stroške in učinke strojne sečnje. 

Med sektorji lastništva se v primeru analize 
površin ne kažejo razlike v hitrosti padanja 
koncentracij -povsod je v povprečju 35%. 

Nasprotno pa se kažejo razlike med -sektorji 
lastništva v primeru analize skupnih količin možnih 
sečenj, kjer Je te padajo dosti hitreje v zasebnem 
sektorju (44%, državni 53%), kar je z vidika 
sestojnih, terenskih in lastniških razmer verjetno 
možno razložiti predvsem s strukturo mešanosti 
sestoj ev. 

Tuje izkušnje kažejo (BUELTEMEIER et. al. 
1998), da je optimalna uporaba strojne sečnje 
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dosežena p1i preglednih, enomernih, obvejenih oz. 
tankovejnatih sestojih brez polni1ne plasti . Takih 
sestojev je v Sloveniji zaenkrat sorazmerno malo, 
saj se s krizo ce1ulozne industrije že nekaj časa 
zapirajo škmje za izvedbo gojitvenih del nasploh, 
še posebej pa pti stroških, ki so povezani z izvedbo 
del po klasični tehnologiji. Velike možnosti se v 
bodoče kažejo v boljši možnosti rabe lesa majhnih 
dimenzij in preskrbi z biomaso v ogrevalne in druge 
namene. Prepričani smo, da bo strojna sečnja 
odigrala tudi na tem področju vidno vlogo. 
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Znanstvena razprava 
GDK: 323.13 : 307 : 35 

Učinki dela pri strojni sečnji 
Work efficiency in mechanized cutting 

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček: 
Košir, B.: Učinki dela pri strojni sečnji . Gozdarski vestnik, 62/2004, št. l. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. Jit.21 
Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

V sestavku so prikazani učinki strojev za sečnjo po tujih virih ter povzetek domačih meritev. Prikazani so rezultati poskusov 
iz Skandinavije ter povprečni učinki strojev za sečnjo glede na njihovo velikost tet: drevesno vrsto. Domače študije so nastale 
v različnem času in razmerah, zato med seboj niso vedno primerljive, vendar kažejo na možnost, da je strojna sečnja v 
nekaterih razmerah upravičena tudi pri nas. Omenjeni so tudi učinki zgibnih polprikoličarjev ter kombiniranega stroja za 
sečnjo in spravilo lesa. 

Ključne besede: strojna sečnja, stroj za sečnjo, zgibni polprikoličar, učinek. 

Abstract: 
Košir, B.: Work efficiency in mechanized cutting. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. l. In Slovene, with abstract in 
English, lit. quot. 21. Translated into English by Jana Oštir. 

The article presents the work efficiency of harvesters according to foreign sources and an outline of the measurements which 
have been performed in Slovenia. The results of experiments form Scandinavia are presented as is the average efficiency of 
harvesters by size of macl1ine and tree species . The Slovene studies date to va:rious periods and circumstances and are 
therefore not always comparable, but they do point at the possibility of using mechanized cutting in some situations in 
Slovenia as welL The author also mentions the efficiency of forwarders and forvesters . 

Key words: mechanized cutting, harvester, forwarder, efficiency. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Uvajanje strojne sečnje sproža vrsto vprašanj, saj 
ptihajamo v obdobje, ko bomo morali premisliti o 
prepričanjih, zaradi katerih smo dolga leta pri 
tehnološkem razvoju stali na mestu (DRUSHKA, 
KONTTINEN 1997). Prav tako se soočamo s 
konkretnimi vprašanji, na katera lahko deloma 
odgovorimo s črpanjem iz tujih virov, vero
dostojneje pa le z meritvami na domačih tleh. 
Strojna sečnja ima več oblik in je možna pri 
različnih tehnologijah (KOŠIR 2002), vendar bomo 
v tem prispevku obravnavali le delo s stroji za 
sečnjo. Stroji za sečnjo so različnih oblik in 
velikosti. Poznamo stroje za sečnjo na kolesih in 
gosenicah ter takšne z eno in dvema glavama. V 
zadnjem desetletju izrazito prevladujejo stroji za 
sečnjo z eno glavo za sečnjo, s katero tudi izdelajo 
sortimente. Ti stroji so se že v osemdesetih letih 
ptičeli uveljavljati v redčenjih iglavcev, kjer danes 
v celoti prevladujejo v severnih deželah, vse bolj 
pa se uveljavljajo tudi v srednji Evropi in drugod. 
Uporabljajo jih pri sečnji iglavcev in listavcev. 
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2 UČINKI STROJEV ZA SEČNJO V 
TUJINI 

2 EFFICIENCY OF HARVESTERS 
AB ROAD 

Učinke strojev pri strojni sečnji lahko opazujemo 
skozi več p1izem: letni učinki v iglastih gozdovih 
Skandinavije (iglasti gozdovi) so bili v preteklih 
letih (NORDLUND 1996) med 15.000 (stroj za 
sečnjo z eno glavo) do 39.000 m1 (stroj za sečnjo z 
dvema glavama) pri 2.200 produktivnih urah letno 
(efektivni čas povečan za različne zastoje in 
popravila do 15 min). Ti učinki so bili doseženi pri 
39% redčenj (ostalo so končne sečnje). Stroji z eno 
glavo so delali pretežno v redčenjih, z dvema 
glavama pa le v končnih sečnjah. Povprečno drevo 
v redčenjih je bilo med 0,09 in 0,14 m3, pri 
goJosečnjah pa med 0,19 in 0,57 m3. Spravilna 
razdalja se je gibala med 270 in 450 m. 

Drugi viri navajajo drugačne učinke (pre
glednica 1), vendar je za večino značilno naslednje: 

*doc. dr. B. K. Oddelek za gozdarslvo in obnovljlve gozdne 
vire, Biotehniška fakulteta, UL, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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Preglednica l : Učinki strojev za sečnjo na Finskem (m3/h) 
Table 1: Efficiency of harvesters in Fin/and (m 3/h) 

V efektivnem času V produkti vnem času V delovnem času 
Vrsta sečnje 

Končne sečnje 14,6 
Redčenja 9,6 
Povprečje 13,9 

učinki strojev za sečnjo so nad 10.000 m1 letno, pri 
izkoriščenosti nad 1.700 produktivnih ur letno. To 
bi bila tudi nekakšna spodnja meja ekonomičnosti 
dela s temi stroji. Zgibni polprikoličarji imajo nekaj 
manjše učinke pri enaki izkmiščenosti delovnega 
časa. 

Na produktivnost strojne sečnje vpliva najbolj 
povprečna velikost drevesa, nato pa število 
odkazanih dreves na hektar. V preglednici 2 
prikazujemo rezultate poskusa na štirih raz
iskovalnih ploskvah (LAGESON 1996) . Po
memben vpliv ima vrsta sečnje: pri končnih 
sečnjah so učinki večji, pri redčenjih pa manjši. V 
šibkih redčenjih so učinki manjši, pri močnejših 
redčenjih pa večji. 

Drevesna vrsta vpliva na učinke s svojimi 
morfološkirni značilnostmi. Kritične so dimenzije 
korenovca ter debelina in razporeditev vej. Poseben 
problem predstavlja sečnja listavcev. Ni mogoče 
trditi, da so stroji za sečnjo ptimerni za sečnjo vseh 

m3/h 
11,9 11,2 
7,9 7,5 

11,3 10,6 

drevesnih vrst in oblik. Težave povzročajo tudi zelo 
gosti sestoji ali šopasta rast dreves (bukev, akacija, 
kostanj itd.) . Omejitve prinašajo tudi velike 
debeline. V naših razmerah lahko pričakujemo 
uporabo glav za sečnjo z največjo odprtino od 60 
do 65cm. Ta bi odgovarjala približnemu največjemu 
prsnemu premeru dreves okoli 40 - 50cm. Opti
malna velikost glave za sečnjo bi vetjetno bila taka, 
ki je primerna za manjše dimenzije dreves, saj te 
določajo tudi težo stroja in vse druge morfološke 
značilnosti. 

Študij učinkov pri strojni sečnji je še več 
(ELlASSON J998a, b, GUGLHOR, RIEHLE 1999, 
PORŠINSKY 2002, STAMPFER 2001, TANTIU, 
SIREN 2001 . etc.), zato bi njihova analiza vzela 
veliko prostora. Menimo, da je za mientacijo dovolj, 
kar je povedanega zgoraj. Strojno sečnjo obrav
navajo ne le z vidika učinkov, temveč tudi z vidika 
vplivov na okolje in ekonomičnosti ter porabe 
energije (LINDHOLM BERG 2003). 

Pregledn ica 2 : Učinki strojev za sečnjo pri dveh vrstah redčenja ter samostojni izbiri strojnika ( mlfh), (LAGESON 1996) 
Table 2: Efficiency of harvesters in two types of thinning and machine operator's own choice (m 3/h), (LAGESON 1996) 

Čas 
Drevje Drevje Drevje za 

Znak označeno- označeno- posek izbira -
nizko redčenje visoko redčenje strojnik 

Pred posegom Dreves/ha 1.148 -1.801 967-1.893 927-1 .854 

Du - prsni premer cm 11,8 -17 11,4-18,4 Il ,4-18,6 
m·'/ha 159-245 155-259 153-262 
m·1/drevo 0,09-0,27 0,08 -0,25 0,08-0,25 

Po posegu Dreves/ha 635-993 636-1 .352 657-1.119 
Du - prsni premer cm 13,5 -19,4 11,2-18,6 11,5-19,4 
m3/ha 112-172 106-168 93-179 
m3/drevo 0,11 -0,27 0,08-0,26 0,08-0,28 

Redčenje Dreves/ha 513-808 331 -541 270-735 
Du - prsni premer cm 10,1 -14,2 12,2-17,8 11,4 -17,4 

m3/ha 47-73 49-91 57-90 
m3/drevo 0,06 -0,13 0,09-0,23 0,08-0,22 
Učinki m3/h, delovni čas 8,2 11,5 10,1 

Du med sečnimi potmi 12,1 16,8 15,0 

Du na sečnih poteh 12,8 15,0 14,3 

Du posekanih dreves/ Du 
preostalih dreves 0,73 -0,75 0,96-1,09 0,87-0,99 
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Preglednica 3: Učinki strojne sečnje glede na velikost stroja in drevesne vrsto (m11h). (ULRICH, SCHLAGHAMERSKY 2002) 
Table 3.- Efjiciency of mechanized cutting by mach ine size and tree speci es (m/h), (ULRICH, SCHLAGHAMERSKY 2002) 

m3/drevo Moč stroja Moč stroja 
do 70kW od 70 do 140kW 

0,1 4,4 6,2 

0,2 5,2 8,6 

0,3 5,7 10,1 

0,4 11,1 

0,5 11,9 

Preglednica 4: Učinki strojne sečnje glede na velikost stroja 
(m~%) , (LAN 2001) 
Table 4: Efficiency of mechanized cutting by machine size 
(m3/h), (LAN 2001) 

m3/drevo Majhni stroji Veliki stroji 

0,1 8,4 14,0 

0,3 16,3 27,1 

0,5 20,0 33,3 

0 ,7 22,2 37,0 

1,0 24,1 40,2 

3 UČINKI, IZMERJENI PRI 
STROJNI SEČNJI V SLOVENID 

3 EFFICIENCY MEASURED IN 
MECHANIZED CUTTING IN SLOVENIA 

Analize možnosti uvajanja strojne sečnje pri nas so 
bile že narejene (KRČ, KOŠIR 2003, KRČ 2002). 

Moč stroja Sečnja Sečnja Sečnja 
nad 140kW bora smreke listavcev 

7,6 7 ,4 6,0 5,9 

10,3 8,9 8,6 7,3 

11,8 9,8 10,1 8,2 

13,0 10,4 11,2 8,8 

13,8 10,9 12,0 9,3 

Do danes razpolagamo tudi z nekaj meritvami 
učinkov strojev za sečnjo v naših razmerah . V 
zadnjih letih so bile na to temo izdelane tri 
diplomske naloge, znani pa so tudi učinki strojne 
sečnje na Jelovici v jeseni 2003. Nekaj osnovnih 
rezultatov je prikazano v preglednici 5. Me1itev je 
še vedno premalo, da bi bila neposredna primerjava 
s tujimi meritvami dovolj zanesljiva. V nekaterih 
dnevih so bili ugotovljeni manjši, včasih pa tudi 
precej večji učinlG kot drugod. Zaradi primetjave 
smo za vse primere predpostavili, da je delež 
neproduktivnega časa 30%, kar je nekaj manj, kot 
so pokazale dejanske meritve, vendar bi tak delež 
bilo možno doseči, če bi tehnologija že bila stabilna. 

Če kljub premajhnemu številu domačih meiitev 
naredimo primerjavo s tujimi meritvami (ULRICH, 
SCHLAGHAMERSKY 2002), ugotovimo (slika 
l ), da so doma doseženi učinki pri strojni sečnji 

Preglednica 5: Učinki strojne sečnje ugotovljeni v Sloveniji 
Table 5: Efficiency measured in mechanized cutting in Slovenia 

m3/ Delovni Učinek v 
Vir Tip stroja Dan Vrsta sečnje Drevesna vrsta drevo čas delovnem 

min/m3 času m'lh 

Marušič T 1270 1 Ujme/redčenje S mre ka 0,09 15,0 4,0 

Marušič T !270 2 Ujme/redčenje S mre ka 0,10 14,6 4,1 

Marušič T 1270 3 Ujme/redčenje Smreka 0,09 14,1 4,3 
Marušič T 1270 4 Ujme/redčenje S mre ka 0,09 17,7 3,4 

Četina V911 1 Krčitev/ debeljak Igi29%/Lsl71% 0,52 6,8 8,8 

Četi na v 911 2 Krčjtev/ debeljak Igl29%!Lst71 o/o 0,48 6,0 10,0 

Če tina V911 3 Krčitev/ debeljak Ig129%/Lst71 o/o 0,48 6,4 9,3 

Četina v 911 4 Krčitev/ debeljak Ig129%/Lsr71 o/o 0,47 5,4 11,2 

Četina v 911 5 Redčenje Smreka 0,32 7,3 8,2 

Če tina v 911 6 Redčenje S mre ka 0,67 5,8 10,3 

Četi na v 911 7 Redčenje Smreka 0,78 5,8 10.4 
Čet ina v 9IJ 8 Redčenje S mre ka 1,04 5,1 11,9 

Kepic v 911 1 Končna sečnja Jelša+jesen 0,71 5,3 11,4 

Kepic V911 2 Končna sečnja Je1ša+jesen 1,04 4,9 12,2 

Kepic V911 3 Končna sečnja J elša+jesen 0,71 4,9 12,2 

Kepic v 911 4 Končna sečnja J e1ša+jesen 0,67 4,7 12,7 

T = Timberjack, V = Valmet 
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Slika 1: Primerjava izravnan ih učinkov v delovnem času za sečnjo iglavcev oz. listavcev med domačimi raziskavami 
(lglavci Doma, Listavci Doma) in podatki po ULRICH, SCHLAGHAMERSKY 2002 (U/S) 
Figure 1: Comparison of average efficiency du ring working time in cutting conifers and broatlleaves, data from Slovene 
studies (conifers in Slovenia, broad-leaves in Slovenia) and data by ULRICH, SCHLAGHAMERSKY 2002 (U!S) 

manjši za 11 do 14 %v območju do 1,0 m1/drevo. 
Razloge za to bi morali še poiskati s podrobnejšimi 
analizami, vendar je gotovo, da bi bili učinki ob 
podobnih vpliv nih dej avni kih in razmerah vsekakor 
manj različni. Nekaj pa k razlikam prispeva tudi 
variabilnost podatkov (R2 izravnanih regresijskih 
enačb za učinke pri nas je 0,56 pri iglavcih in 0,48 
pri listavcih). 

4 UČINKI PRI SPRAVILU LESA IN 
RAZVOJNI TRENDI 

4 EFFICIENCY IN SKIDDING AND 
DEVELOPMENTALTRENDS 

Uvajanje strojne sečnje je celovit tehnološki 
sistem, ki ne bo zaživel, če ga ne bomo pravilno 
zasnovali in pazljivo uvedli. Posamezne tehnološke 
faze morajo biti obravnavane povezano . Sečnjo in 
spravilo moramo obravnavati hkrati, zato bomo 
omenili tudi orientacijske učinke zgibnih pol
prikoličarjev (preglednica 6). 

Pred uvedbo strojev za sečnjo moramo rešiti tudi 
vprašanje oblik spravila lesa ter izbrati takšna 
sredstva, ki bodo tehnološko in tehnično kos 
možnostim strojev za sečnjo. To je pomembno zato, 
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Preglednica 6: Učinki zgibnih polprikoličarjev v m3/h, 
razdalja 400m (LAN 2001) 
Table 6: Efficiency of Jorwarders in m3/h, distance 400m 
(LAN 2001) 

m~/IOOm Majhni stroji Veliki stroji do 
do 6t nosilnosti 12t nosilnosti 

2 5,5 8,9 

6 7,9 12,7 

10 8,7 14,0 

14 9,2 14,7 

18 9,5 15,2 

22 9,7 15,5 

ker vsako tehnologijo vrednoti mo po njenih skupnih 
končnih učinkih, kjer pa lahko posamezna faza 
rezultat močno spremeni. 

V tej luči moramo omeniti tudi najnovejše 
kombinirane večnamenske stroje, katerih uporaba 
previdno napreduje tudi v Srednji Evropi, to so t. 

im. forvesterji oz. harwarde1ji. 
Učinki sečnje in spravila kombiniranega stroja 

so nižji od učinkov stroja za sečnjo in zgibnega 
polprikoličarja v primerljivih razmerah, vendar ima 
sistem dveh strojev pomanjkljivosti glede na sistem 
enega stroja predvsem v organizacijskih in 
ekonomskih ozirih. 
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Preglednica 7: Učinki stroja za sečnjo in spravilo Valmet 
801 Combi (forvester) pri sečnji in spravilu lesa (po 
BODELSCHWINGH 2003) 
Table 7: Efji:ciency of Vafmet 801 Comhi forvester in 
cutting and skidding (according to BODELSCHH'!NGH 
2003) 

m3/drevo Učinek pri sečnji 
in spravilu lesa mJ/h 

0,10 5,6 

0,15 7,0 

0,20 8,3 

0,25 9,0 

0,30 9,6 
r----

0,35 10,1 
0,40 10,4 

0,45 10,5 

0,50 10,8 

0,55 11,0 

Prvi preizkusi so obetavni (BODEL
SCHWINGH 2003). V določenih razmerah je 
kombiniran stroj že danes cenejši od dveh strojev, 
ki sta potrebna za sečnjo in spravilo v običajnem 
sistemu tehnologije kratkega lesa. Preizkušanje 
Valmet 801 Combi je dalo naslednje rezultate: 
vplivna dejavnika sta: velikost drevesa in količina 
lesa na enem mestu pri koncentraciji poseka 
60 m-3/ha . Močneje vpliva količina lesa, ki ga stroji 
posekajo brez premika. Pri zelo drobnih drevesih 
(O,lm 3/drevo) je meja enakih stroškov pri 
250 m3/delovišče, pri neto drevesu 0,3 m3 je meja 
enakih stroškov pri 530 m3/delovišče, nato pa se ta 
meja spet zmanjša in je pri drevesu 0,5 m-' pri 
440 roJ/delovišče. Pri večjih deloviščih so sistemi 
z dvema strojema cenejši, pri manjših deloviščih 
(to bi veljalo za Slovenijo), pa je kombiniran stroj 
cenejši. Razlike v absolutnih vrednosti v začetku 
niso zelo velike, vendar lahko dosegajo tudi do 
4 EUR/m3

. 

Razvoj kombiniranih strojev pomeni v do
sedanjem razvoju strojne sečnje novo dimenzijo. V 
ta razvoj so doslej ugriznile že vse večje svetovne 
firme gozdarske mehanizacije. V tem trenutku je 
najbolj obetaven razvoj pri Valmet (801 Combi). 
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5 ZAKLJUČEK 
5 SUMMARY 

Učinki pri strojni sečnji so znani iz tujih izkušenj, 
vendar imamo tudi že kar nekaj .~tudij primerov v 
domačih razmerah (MARUŠIČ 1998, MAGAJNA 
2000, KOŠIR, ROBEK 2000. KEPIC 2003, 
ČETINA 2003). Z domačimi študijami je potrebno 
nadaljevati. Strojna sečnja je le podsistem v 
podjetju, zato so učinki povezani z delovanjem 
vsega sistema podjetja in njegovo ekonomičnostjo. 

Veliki učinki pri moderni tehnologiji kratkega 
lesa sami po sebi ne zagotavljajo uspešnega 
delovanja podjetja oz. podjetnika. Na učinke vpliva 
predvsem organizacija podjetja in organizacija dela, 
vendar so odvisni tudi od vrste gospoda1jenja, 
jakosti posega in naravnih danosti. 

Težnja vsake organizacije dela je, da delovno 
sredstvo čim več uporabljamo za namene, za katere 
je bilo kupljeno. Čim dražje je to sredstvo, tem 
pomembnejša je ta zahteva, če želimo ohraniti 
stroške na enoto proizvodnje v želenih okvirih. 
Poznati moramo učinke v produktivnem času. Ti 
učinki najbolje predstavljajo razlike med posa
meznimi stroji, vendar nam ne povedo dovolj o 
dejanskih učinkih strojev. Da bi jih dobili, moramo 
upoštevati izgubljeni čas zaradi dela (zastoji med 
delom- dodatni čas) ter druge zastoje, ki nastajajo 
pretežno zaradi organizacije dela in razmer v katerih 
dela stroj. 

Stroji za sečnjo so zelo učinkoviti in so sposobni 
doseči izjemne učinke, vendar so njihovi učinki 
hkrati zelo občutljivi na delovne razmere ter 
izkoriščenost delovnega časa (KRČ, KOŠIR 2003). 
Med najvažnejšimi dejavniki je velikost drevesa in 
jakost sečnje ter koncentracija delovišč. Ti dejavniki 
najmočneje vplivajo na učinke v produkti vnem času 
(več ali manj premikov znotraj delovišča) in na 
izkoriščenost delovnega časa (več ali manj 
premikov med delovišči). Veliko težav lahko zato 
rešimo z ustrezno ptipravo dela. 
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Znanstvena razprava 
GDK: 323.13 : 308 

Priprava dela za strojno sečnjo 
Operational planning in mechani::_ed cutting 

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček: 

Košir, B.: Priprava dela za strojno sečnjo. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. l. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 
17. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

V članku je razčlenjena priprava dela in njen pomen pri gospodarjenju z gozdovi . Omenjena so načela priprave dela v 
slovenskih razmerah, kjer je vsebina priprave dela deljena med gozdnogojitvenim in sečnospravilnim načrtovanjem. Na 
primeru delitve koledarskega časa so naštete nekatere možnosti ter težišča racionalizacije poteka strojne sečnje. Avtor razpravlja 
o perspektivah uvajanja nove tehnologije . 

Ključne besede: priprava dela. strojna sečnja, gozdnogojitveno načrtovanje, sečnospravilno načrtovanje. 

Abstract: 
Košir, B.: Operational planning in mechanized cutting. Gozdarski vestnik , Vol. 62/2004, No. l. ln Slovene, with abstract in 
English, lit. quot. 17. Translated into English by Jana Oštir. 

The article analyses operational planning and its significance in forest management. The author mentions the principles of 
operational planning in the Slovene environment, where operational planning comprises silvicultural planning and harvesting 
planning. Severa] examples of distribution of calendar time are given with a view to presenting some possibilities and focal 
points in the rationalization of mechanized cutting. The author discusses the perspectives of introducing new technologies. 

Key words: operational planning, mechanized cutting, silvicultural planning, harvesting planning. 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Strojna sečnja pozna več oblik in je povezana s 
sistemi dolgega in kratkega lesa (KOŠIR 2002). V 
Evropi se vse bolj širijo moderne tehnologije 
kratkega lesa, saj so univerzalnejše in jih je mogoče 
brez pretiranih poškodb uporabljati v redčenjih, ki 
so prav tako značilnost evropskega gozdarstva. 
Slovensko gozdarstvo se priključuje sodobnim 
težnjam razvoja tehnologij sorazmerno pozno, zato 
je pričakovati, da bodo pri izbiri tehnologij in 
tehničnih sredstev upoštevane sodobne težnje v 
širšem primerljivem prostoru. Pod strojno sečnjo 
bomo zato razumeli sistem dveh strojev 
(ELIASSON 1998a., l998b, LAGESON 1996, 
NORDLUND, 1996, GUGLHOR, RIEHLE 1999) 
- stroja za sečnjo (harvesterja) in zgibnega 
polprikoličarja (forwa.rderja) ter sistem enega stroja 
- stroja za sečnjo in spravilo (forvesterja, 
BODELSCHWINGH 2003). 

Doslej smo že spregovorili o številnih vidildh 
uvajanja strojne sečnje in rezultatih domačih 
raziskav (KOŠIR, ROBEK 2000, KOŠIR 2002a, 
KOŠIR 2002b, KRČ 2002, KRČ, KOŠIR 2003 itd.), 
zato se je pokazala potreba, da spregovorimo tudi 
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o nekaterih- z organizacijskega vidika- povezanih 
problemih, ki jih moramo rešiti, če naj nove 
tehnologije doživijo uspeh. Priprava dela sodi prav 
med te probleme, ki jih ne moremo rešiti z 
neposrednimi raziskavami, ampak moramo o njej 
razmišljati - upoštevajoč izkušnje drugih -
upoštevajoč zlasti posebnosti našega gozdnega 
prostora in organiziranosti gozdarstva. V tem 
sestavku smo si zadali cilj, da uokvirimo pripravo 
dela v naših razmerah in je osvetli mo v analitičnem 
smislu predvsem z vidika neposredne proizvodnje. 
Zavedamo se, da na vprašanja ekološkega vidika 
priprave dela namerno nismo odgovorili - to bo 
tema prihodnjih prispevkov. 

2 NAČELA PRIPRAVE DELA 
2 PRJNCIPLES OF OPERATIONAL 

PLANNING 

Priprava dela (izvedbeno ali podrobno načrtovanje) 
spada med dela režijskega osebja in je namenjena 
racionalizaciji proizvodnje, torej povečanju učinkov 

*doc. dr. B. K. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire. Biotehniška fakulteta, UL, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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in zmanjšanju stroškov proizvodnje. V gozdarstvll 
se s pripravo deJa tesno povezujejo gozdnogojitveni 
cilji in ukrepi ter ekološki vidiki proizvodnje 
(KOŠIR 1992). Oboje je tesno povezano z namera
vanimi posegi v gozd, vendar je namenjeno 
doseganju dolgoročnejših ciljev od kratkoročno 
proizvodnih ter varovanju okolja oz. zmanjšanju 
možnih negativnih posledic za okolje ali splošno
koristne rabe gozda. Pri nas so vidiki priprave dela 
deijeni med ZGS (gozdnogojitveno načrtovanje) ter 
izvajalce proizvodnje (sečnospravilno načrtovanje), 
med katerimi je priprava obvezna le za kon
cesionaije, ne pa za ostale izvajalce (če zasebni 
podjetnik ne izvaja priprave dela, obratuje z manjšo 
režijo in je zato cenejši; ob šibki zunanji kontroli 
praviloma ne nosi odgovornosti za slabše oprav
ljeno delo). 

Priprava dela mora biti zato racionalna, 
predvsem pa pravočasna, kar pomeni, da jo 
opravljamo pred začetkom del in je ni mogoče 
opraviti na zalogo. Gozd je dinamičen sistem, 
mnogi dogodki v gozdu in širšem okolju so tudi 
nepredvidljivi, zato velja to tudi za gozdnogojitveno 
načrtovanje in ekološki vidik priprave dela. Pred 
pričetkom sečnje in spravila je nujno, da poznamo 
lego in značilnosti delovišč vnaprej, saj lahko le 
tako zagotovimo dovolj dela ter zmanjšamo število 
in čas premikov oz. potovanja stroja. Glede na to, 
da se deloviščem, ki so znana vnaprej med letom 
pridruži še več delovišč, kjer sekamo slučajne 
pripadke in drugih delovišč (npr. v zasebnih 
gozdovih) je nujna ažurna računalniška podpora 
odločanju o premikih strojev, saj na ta način 
bistveno skrajšamo izgubljeni čas in racio
naliziramo celotno linijo premikov. 

Važnejša od koncentracije lesne mase na 
delovišču je koncentracija delovišč v fizično 
možnem in racionalnem dosegu samostojnega 
premika strojev po gozdnih vlakah in cestah. Večja 
koncentracija poseka na hektar vpliva na zmanjšanje 
premikov stroja prj srunem delu in zato vpliva na 
učinke v produktivnem času, vendar ne odločilno, 
če odmislimo izjemno majhne koncentracije (pod 
30 m 3/ha). Večja koncentracija delovišč pa 
zmanjšuje premike stroja na večjih razdaljah, pri 
katerih bi morali stroje premikati na kamionski 
prikolici in zato vpliva na stroške prevozov in letno 
izkoriščenost delovnega časa. 

Koncentracije lesa izražene v m3/ha so povečini 
določene vnaprej v načrtih in nanje ne moremo 
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odločilno vplivati. Vplivamo lahko kvečjemu na 
to, da se desetletni etat doseže pri eni sečnji (največ 
dveh) in ne v zaporedju več posegov, kar je sicer 
racionalno pri vseh tehnologijah pridobivanja lesa. 
Težiti moramo zato, da vnaprej ustvarimo primerno 
koncentracijo delovišč , med katerimi niso potrebna 
potovanja stroja, ki so v dosegu premikov po 
gozdnih vlakah in gozdnih cestah. Glede na to, da 
strojna sečnja ne bo prav kmalu prevladujoča 
tehnologija v Sloveniji, bi bilo takšno zahtevo 
zlahka izpolniti . 

V tujini je težnja, da so strojniki gozdarsko 
izobraženi delavci (poklicne, druge srednje in 
visoke šole), ki jim lahko zaupajo samostojno izbiro 
sečno-spravilnih poti, ponekod celo izbiro drevja 
za posek. Pogosto je vzorčno ocenjevanje strukture 
sestoja po sečnji in poškodovanosti drevja po sečnji 
in spravilu (FRODIG 1992). S tem dobijo tudi 
su·ojniki takojšnjo povratno informacijo o kakovosti 
njihovega dela. Takšne prakse pri nas ni pričakovati, 
čeprav bi pri redčenjih mlajših enomernih sestojih 
iglavcev kazalo preveriti racionalnost ter predvsem 
kakovost možnosti, da strojniki brez predhodne 
izbire drevja opravijo redčenje. 

3 TEŽIŠČA PRIPRAVE DELA 
PRED NEPOSREDNO 
PROIZVODNJO 

3 FOCAL POINTS IN OPERATIONAL 
PLANNING BEFORE THE ACTUAL 
PRODUCTION 

Predpostavljamo, da izvaja pripravo dela sistem in 
ne posameznik. Vsak posameznik, ki deluje v 
sistemu jn je del sistema, mora biti zato obveščen 
o izhodiščih svojih odločitev ter mora imeti kasneje 
vse relevantne informacije o posledicah svojih 
odločitev. Če je zgornja trditev resnična, takoj 
odkrijemo, da je ločeno gozdnogojitveno in 
sečnospravilno načrtovanje težava, ki jo moramo 
premostiti z nekaj napora. Povsod tam, kjer bodo 
strojno sečnjo izvajala gozdarske gospodarske 
družbe, ki so koncesionarji, moramo težiti k 
največjemu povezovanju obeh plati podrobnega 
načrtovanja- priprave dela. Tam, kjer bodo strojno 
sečnjo izvajali samostojni podjetniki in družbe, ki 
niso obvezane izvajati sečnospravilno načrtovanje, 
bo potrebno poostriti nadzor nad izvajanjem sečnje 
in spravila. 
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Sli ka 1: Delitev skupnega razpoložljivega časa v letu dni 
Figure 1: Distribution of total avai/able time per year 

Osnovni cilji priprave dela za sodobno tehno
logijo kratkega lesa so zmanjšanje neproduktivnih 
časov in povečanje učinkov dela. Za osnovo 
razmišljanja vzemimo delitev koledarskega časa po 
IUFRO (KOŠIR 1995). Celotno shemo delitve 
koledarskega časa bomo obravnavali po po
sameznih delih. 

Cilj priprave dela je povečati čas na delovnem 
mestu (slika 1 ) . Čas potovanja strojev predstavlja 
velik strošek zaradi samih stroškov prevoza ter 
zaradi zmanjšanja proizvodnje v· tem času (manj 
delovnih ur na leto, višji stroški delovne ure). Ta 
čas zmanjšamo z racionalno razporeditvijo 
delovišč in primerno koncentracijo izbire drevja 
za sečnjo na delovišču. Vztrajati bi morali, da 
poznamo delovišča rednih sečenj eno leto vnaprej. 
Očitno strojna sečnja ni primerna za sečnjo na 

Slika 2: Delitev časa na delovnem mestu 
Fi~:ure 2: Distribution of time at workplace 
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močno razpršenih deloviščih z majhnimi 
koncentracijami izbranega drevja za sečnjo (npr. 
sečnja razpršenih slučajnih pripadkov itd), čeprav 
je normalno, da bi tudi manjše količine lesa, ki 
ležijo v bližini rednih delovišč racionalno obdelali 
z novo tehnologijo. 

Cilj priprave dela je povečati delovni čas 
(slika 2). Prekinitve nastajajo zru·adi okvar in lamov, 
pomanjkanja kadrov ali delovišč. Vzrokov je več. 
Pri tem je nujno sodelovanje ZGS in izvajalcev 
proizvodnje. Zastoji pri delu nastajajo zaradi 
glavnega odmora, odmorov in oddihov ter organi
zacijskih zastojev. S pripravo dela lahko vplivamo 
predvsem na organizacijske zastoje, kot npr: 
racionalno podajanje navodil za delo, nevidni 
nadzor, primerna razporeditev strojev na delo
višču itd. 

---------~ 

1 
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Slika 3: Delitev delovnega časa 
Fi:;utre 3: Distrihution of working time 

Cilj priprave je povečati produktivni čas (slika 
3). Pomožni delovni čas je nujna sestavina 
delovnega časa, vendar je s pripravo dela mogoče 
vplivati na nekatere njegove sestavine, npr.: na 
premike na delovišču (teh naj bo čim manj), 
načrtovanje dela (pri nas tega dela ne opravlja 
strojnik), čas popravil in servisiranja, dolivanje 
goriva itd. Nekatere organizacije so v preteklosti 
težile k maksimalni delitvi dela, torej so posebne 
strukture skrbele za popravila in vzdrževanje, 
načrtovanje in pripravo, dobavo goriva itd. Zdi se, 
da je današnja težnja prav obratna - da je veliko 
teh opravil v tujini preneseno na osnovne strojne 
ekipe, vendar ostaja pri tem vedno strožji kriterij
število delovnih ur na leto, ki jih dosežemo s 
posameznim strojem. Tako dobimo bolj plosko 

Vzdrževanje. manjša popravila 
Glavni odmor, k 

trojnik 2 Sečnja s strojem za sečnjo 
Vzdrževanje, manjša popravila 
Glavni odmor, očitek 

organizacijo (manj hierarhičnih ravni), vendar se 
to maščuje s preobremenjenosti strojnikov. Delež 
obratovalnih ur v delovnem času morda zato 
nekoliko upade, vendar se je - zaradi skupinskega 
in izmenskega dela- povečal delovni čas. Ptimeri 
kažejo, da je zelo ugodno, da v primeru dela dveh 
strojnikov na enem stroju del časa (ena skupna ura 
dnevno je dovolj) prebijeta pri skupnem vzdrže
vanju stroja in si pri tem izmen jata še druge koristne 
informacije. Izmensko delo je pri tem potrebno 
razumevati drugače, kot velja to za izmene za 
tekočim trakom. Delo s strojem za sečnjo je 
dokazano monotono (BERGER 2003), zato je 
dovolj , če posamezen strojnik (vključno z odmo
rom) prebije na sečnji kakšnih pet do šest ur dnevno. 
Ostali čas naj posveti skrbi za stroj, seznanjanju z 

Sli ka 4: Razporeditev delovnega časa pri izmenskem delu- ena od možnosti 
Figure 4: Distribution of H'orking time in shift work- one of the possibilities 
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deloviščem, samonadzoru itd. Stroj za sečnjo bi tako 
deloval najmanj deset ur dnevno, kar bi zagotavljalo 
gospodarno izkoriščenost tudi na letni ravni (200 
dni/leto). 

Na sliki 4 je narisana idealna razporeditev dveh 
strojnikov na istem stroju za sečnjo, ki delata v 
izmenah. Del časa prebij eta skupaj pri vzdrževanju 
in manjših popravilih stroja, sicer paje njun delovni 
čas deljen. Velik del časa delata pri umetni 
osvetlitvi, za kar je potreben poseben trening in 
izkušnja. Odmori in oddihi ter glavni odmor so 
razporejeni med delovnim časom po želji strojnika. 
Plača strojnikov se oblikuje na podlagi obratovalnih 
ur stroja in popravi glede na doseženi normalni 
učinek v konkretnih delovnih razmerah na širšem 
delovišču. Podatki o doseženih učinkih in času so 
dosegljivi iz računalnika na samem stroju. 

Drugi (dodatni) produktivni čas lahko zajema 
nekatera opravila, ki ne sodijo k nujnim tehno
loškim opravilom (označevanje lesa s tablicami, 
zahteve glede gozdnega reda, ocenjevanje poškodb). 

Cilj priprave dela je povečati glavni produktivni 
čas (slika 5). Pomožni produktivni čas je malo 
odvisen od značilnosti posameznega drevesa. 
Večina teh časov so fiksni in je njihov delež odvisen 

Slika 5 : Delitev produktivnega časa 
Figure 5: Distribution of productive time 
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od koncentracije lesa na delovišču (premiki in 
pozicioniranje stroja). Čiščenje dostopa do za sečnjo 
izbranega drevesa in njegove okolice je pomembno 
v prvih redčenjih nenegovanih sestoje v, v kasnejših 
razvojnih fazah pa je delež tega časa majhen 
(pomembna je izbira delovišč). Gozdni red je 
odvisen od vejnatosti dreves, vendar velja to 
predvsem za razlike med delovišči. Tu se tudi odpira 
vprašanje) ali ne bi pri strojni sečnji zahtevali 
polaganje seč nih ostankov na sečno pot, tako kot je 
to običaj drugod. S tem bi znatno zmanjšali 
poškodbe tal zaradi zbitosti zaradi vožnje. Odprto 
ostaja tudi vprašanje smiselnosti gozdnega reda, kot 
ga poznamo pri ročnem delu. 

Tudi pri glavnem produkti vnem času so nekateri 
postopki važnejši od drugih. Iztegovanje ročice z 
glavo za sečnjo in primikanje drevesa sta časa, ki 
sta odvisna od oddaljenosti drevesa in preglednosti 
(gostote) sestaja. Zlaganje sortimentov za namene 
nakladanja lesa z zgibnim polprikoličarjem pa je 
odvisno od možnosti spravila lesa po brezpotju. 

Čeprav dajemo v tem sestavku več pozornosti 
strojem za sečnjo kot spravilu z zgibnimi polpri· 
količarji,je treba upoštevati, daje potrebno spravilo 
in sečnjo obravnavati kot celovit sistem, kar je 
najbolj očitno pri uporabi strojev za sečnjo in 
spravilo (forvester). To še posebej velja za pripravo 
dela. V večini pdmerov sledi zgibni polprikoličar 
-po glavnih in stranskih vlakah - stroju za sečnjo 
po istih poteh. Tam, kjer se spravilne poti stikajo s 
cesto, naj bo skladišče za les. V zadnjem času 
razvijajo in priporočajo tudi sisteme, kjer so sečne 
poti namenjene le sečnji, vsaka druga pot pa je 
namenjena transportu lesa in je hkrati sečna pot in 
vlaka za vožnjo. Glede označevanja vlak- izvoznih 
poti- naj velja pravilo racionalnosti. Te morajo biti 
označene na terenu in na karti, če so to glavne in 
stranske vlake, ki pomembno odpirajo površino 
delovišča in če so grajene. Sečnih poti, ki potekajo 
po brezpotju ne označujemo. Drevje, ki bo dodatno 
posekano zaradi poteka sečnih poti je potrebno med 
izvajanjem sečnje posebej evidentirati. Računamo 
lahko, da bo takšnih pdmerov do okoli 5% za posek 
izbranih dreves. 

Zgibni polprikoličar naj čim manj časa prebije 
na vožnji po cesti do skladišča in nasploh pri 
razkladanju oz. sortiranju lesa. Toje pravilo, vendar 
moramo tudi upoštevati, da se pri urejenih 
skladiščih in primerno sortiranem lesu praviloma 
znatno povečajo učinki prevoza lesa (hitrejše 
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nakladanje lesa, manj premikov kamiona) ter 
zmanjša manipulacija z lesom nekje drugod . 

Terenska priprava dela mora poleg drugih, 
običajnih postopkov vsebovati tudi določanje 
spravilnih poti. Pri tem povsod tam, kjer je mogoče 
upoštevamo obstoječe vlake. Če gre za novogradnje, 
je potrebno takšne vlake označiti na terenu in v 
gozdnogojitvenem načrtu. Na območjih, kjer 
prevladuje listast sistem vlak in kjer poznamo 
glavne in stranske vlake, je potrebno te vlake 
označiti na terenu in v načrtu. Sečnih poti ne 
označujemo. Označene naj bi bile torej le glavne 
(in po potrebi stranske) vlake, po katerih bo potekala 
večina prevoza z zgibnimi polp1ikoličarji. 

Težišče priprave je vedno tam, kjer lahko 
naredimo največjo korist za proizvodni sistem in 
hkrati zmanjšamo vplive na okolje. Zapišemo lahko 
-kar velja za gozdove s konkurenčnimi rabami -
tudi obratno: težišče je tam, kjer lahko maksimalno 
povečamo stabilnost gozda in okolja oz. neke druge 
splošnokoristne rabe ter hkrati naredimo naš poseg 
ekonomično sprejemljiv. 

4 ZAKLJUČEK 
4 SUMMARY 

Gozdarstvo je zrelo za uvedbo nove tehnologije ne 
glede na morebitne odpore in še vedno po
manjkljivemu znanju o vseh vidikih uporabe strojne 
sečnje. Vemo, da je nova tehnologija možna in da 
imamo dovolj lesa za začetek njene uporabe. 
Nadaljnje čakanje bo le še odlagala trenutek v 
prihodnost, ki pa bo morda še manj naklonjena 
investicijam v tehnologije in njihovemu razu
mevanju. Priprava je - kot smo zapisali - posel 
režijskega osebja (sem lahko štejemo tudi ZGS), 
zato ne smemo dovoliti, da bi pretirano navdušenje 
v tej smeri izničilo prihranke, ki jih bo prinesla 
produktivnost nove tehnologije (JOHANSSON 
1997, BRUNBERG 2002, HOESCH 2003) . 

Dolgoročno je potrebno računati, da se bodo 
strukture gozdarskih družb prilagajale spremenje
nemu tehnološkemu jedru, ki se bo spreminjalo 
zato, ker tako terjajo zahteve racionaliziranja družb. 
Obratno razmišljanje - da se morajo tehnologije 
spremeniti zato, ker obstoječe tehnologije ne 
zmorejo več prehraniti obstoječe režije - se bo 
dolgoročno zanesljivo pokazalo za napačno. 

Pred uvajanjem nove tehnologije moramo doseči 
razumevanje pogojev njenega delovanja vsaj v 
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strokovni javnosti. Nesmisel bi bilo pričakovati (in 
čakati) na konsenz in na poenotenje pogledov, saj 
so interesi strokovne javnosti bolj skladni z interesi 
delodajalcev kot z dejstvi. Še bolj napačno bi bilo 
čakati na morebitne pozitivne odzive javnosti. Te 
lahko pričakujemo - pozitivne in negativne - kot 
odziv na kakovost dejanske izvedbe konkretnih 
primerov. Začeti bi morali zato tam, kjer je 
pričakovati kar najmanj konfliktov znotraj stroke 
in z javnostmi. 

Sečnjo in spravilo moramo obravnavati pove
zano- to jasno kaže najnovejši razvoj kombiniranih 
strojev. Pomembna bo odločitev o tem, ali se bomo 
odločali o sistemu dveh ali enega stroja. V prvem 
ptimeru potrebujemo za sečnjo in spravilo enake 
količine lesa dva stroja in (v eni izmeni) dva 
strojnika, v drugem primeru pa ves posel opravimo 
z enim strojem. Sistemi z enim kombiniranim 
strojem prihajajo in tudi v tujini še ni dovolj 
raziskav, da bi lahko opravili potrebne simulacije 
za Slovenijo. Čakanje na tuje izkušnje bo nujno 
potrebno, vendar ne sme trajati predolgo. Zaenkrat 
sistemi z dvema strojema prevladujejo. Ob 
nakazan ih težnjah nadaljnjega razvoja bi zato kazalo 
začeti s sistemi z dvema strojema in jih- ko bodo 
znani paramebi prime1jave s sistemi enega stroja
zamenjati (v času ene amortizacijske dobe 5 let). 
Če bi to uspelo, bomo v kratkem času naredili več 
kot dva koraka. Premostili bomo več kot trideset
letno zaostajanje za tehnologijami razvitega 
gozdarstva. 

Potrebne so raziskave strojne sečnje v realnih 
razmerah. Za naše potrebe bi morali načrtovati 
poskus vnaprej in poleg učinkov meriti strukture 
časov v različnih sestojnih razmerah pri različni 
jakosti sečenj. Pogoj za to bi bil izpolnjen, če bi 
tehnološki sistem s strojno sečnjo pričel delovati v 
dovolj pestrih razmerah. Vsekakor bi za takšen 
poskus potrebovali več časa in tudi terensko 
tehnično pomoč. 

Pomembna bi bila tudi analiza premikov strojev 
v nekem letu na enem ali več območjih. Za to 
analizo bi bilo potrebno zbrati že obstoječe podatke, 
ali pa slediti dogajanju v določenem času. Dobili 
bi podatke o izgubljenem času zaradi premikov ter 
hitrosti in sploh strukturi časa pri premikih med 
delovišči. Pri obstoječi mehanizaciji smo premike 
že nekako sprejeli kot nujno zlo, vendar jih bomo 
morali pri uvedbi strojne sečnje resneje obravnavati. 
Pomembna bo tudi študija potovalnih hitrosti 
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kamionov s prikolicami ter študij vseh postopkov 
pri premikih na večje razdalje. Doseganje tehnične 
mobilnosti strojev in optimiranje stroškov bo 
strateškega pomena, saj izkušnje kažejo, da je pri 
naši praksi gospodarjenja z gozdovi ter 
organiziranosti težko staviti na to, da bo v kratkem 
z lastniki in ZGS doseženo sodelovanje, ki bo 
prineslo večje koncentracije delovišč in s tem lesne 
mase. Slednje mora ostati kot pomemben cilj v 
odnosih z ZGS ter z lastniki gozdov. 

Nova tehnologija (strojna sečnja) kot dejavnik 
racionalizacije organizacije in izvedbe negovalnih 
del ter kompleksnega izkoriščanja lesne mase 
(tankega lesa), kakor tudi lesne biomase bo 
pomenila nova izhodišča za postavljanje različnih 
okvirov in presoj tako v stroki, kakor tudi širše 
(energetika, novi materiali). S tem mislimo na 
aktivnejše vključevanje v globalni razvoj na celotni 
lesno-predelovalni verigi, ki bo vključevala le 
najsposobnejše, najbolj tehnološko prilagojene 
člene! 

Izraba možnosti sodobnih informacijskih 
tehnologij (GPS, telekomunikacije) oz. prednosti 
njihove rabe pd racionalni organizaciji dela bodo 
vse bolj nujne za konkurenčnost podjetij. 
Načrtovanje, spremljanje in sprotno prilagajanje 
proizvodnega procesa bo slonelo na informacijski 
podpori, ki bo povezovala vse člene v t.i. lesni 
verigi. 

Zato je potrebno nadaljnje delo na domačih 
računalniških programih, s katerimi lahko ceneje 
kot s pridobivanjem izkušenj že vnaprej simuliramo 
določena dogajanja in raziskujemo pomen posa
meznih vplivov. Kalkuliranje stroškov in učinkov 
bo uspešnejše oz. točnejše, če bomo imeli za osnovo 
rezultate terenskih opazovanj ter solidno evidenco 
učinkov ter delovnih razmer. Programe lahko 
postopoma spremenimo v obliko, ki bo primerna 
za razne uporabnike, vendar bo to terjalo več časa. 

Nujno je, da se vsi subjekti gospodarjenja z 
gozdovi (ZGS, SKZG, gospodarske družbe) tvorno 
in ne zaviralno vključijo v proces spremembe 
tehnologij, ali bolje rečeno v uvajanje novih 
tehnologij, kjer je to primerno. Tako bo mogoče v 
prihodnosti še govoriti o gospodarjenju gozdov po 
načelih sonaravnosti in večnamenskosti. Škodljivo 
bi bilo, da bi stroka skregano gledala stihijsko in 
strokovno nenadzorovano spreminjanje obstoječih 
utrujenih tehnologij v prevladujočih zasebnih 
gozdovih. 
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Strokovna razprava 
GDK: 221.42 + 323.13 : (497.12*02) 

Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečnjo 

Vida PAPLER-LAMPE* 

Izvleček: 

Papler-Lampe, V.: Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečnjo . Gozdarski vestnik, 62/2004 št. l. V slovenščini . 

Prispevek prikazuje praktičen gozdnogojitveni pristop pri pripravi objekta za strojno sečnjo. Delo je bilo opravljeno za 
izvedbo državnega seminarja o strojni sečnji v Revirju Rovtarica na Jelovici . Izbrana sta bila dva objekta, prvi 50 let star 
smrekov drogovnjak , drugi 80 letni mlajši debeljak smreke. Podatki o odkazilu in poseku so prikazani posebej za izbiralno 
redčenje v sestojih in posebej za posek na sečnih poteh. 

Ključne besede: drogovnjak, mlajši debeljak, smreka, redčenje, sečne poti, strojna sečnja, Rovtarica, OE Bled,. 

1 UVOD 

Območna enota Bled je bila v juniju 2003 
postavljena pred nalogo, da za izvedbo držav
nega seminarja o strojni sečnji pripravi de
lovišče, kjer bo sodoben stroj za sečnjo skupaj 
z zgibnim prikoličarjem lahko v različno 
debelih sestojih prikazal izvedbo izbiralnega 
redčenja. 

Lokacija in objekt sta bila izbrana v držav
nem gozdu na podlagi reliefnih in sestojnih 
razmer, velikosti sečnih enot, nujnosti izvedbe 
in letnih planov. Zaradi nedorečene zakonodaje 
smo se izognili področju Triglavskega narodne
ga parka. 

2 OPIS OBRAVNAVANIH 
OBJEKTOV 

Za strojno izvedbo izbiralnih redčenj smo izbrali 
dva starostno različna objekta na Jelovici v revirju 
Rov taJi ca: 

• 11,47 ha približno 50 let starih smrekov ih 
drogovnjakov pretežno tesnega sklepa; 

• 10,90 ha približno 80 let starih smrekovih 
mlajših debeljakov normalnega sklepa. 

Pred začetkom izbiralnega redčenja smo z 
zgoščeno mrežo stalnih vzorčnih ploskev natančno 
ugotovili lesno zalogo, število drevja ter prisotnost 
redkih listavcev na obravnavanih objektih. Te 
informacije smo primerjali s tabličnimi vred
nostmi. 

Vitkostno razmerje v drogovnjaku je bilo zelo 
slabo- okoli 120. 
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Razporeditev kandidatov v drogovnjaku je bila 
neenakomerna- deloma posledica šopaste rasti v 
mladosti, deloma posledica snegolomov in šibkih 
redčenj. 

3 ORGANIZACIJA IN VSEBINA 
DELA PRI IZBIRALNEM 
REDČENJU 

Označitev drevja za posek pri izbiralnem redčenju 
je bila skupni projekt območne enote Bled, saj je 
poleg revirnega gozdarja drevje odkazovalo še 13 
gozdarskih strokovnjakov, ki vsakodnevno delajo 
tako v ravninskih predelih, kot na visokih planotah. 

Po analizi stanja smo se z vsako ekipo odka
zovalcev pred začetkom dela dogovorili za glavna 
izhodišča, ki jih bomo upoštevali pri označevanju 
drevja za posek: 

• Zagotavljanje enakomernejše razporeditve 
kandidatov, kar bi pomenilo primeren rastni prostor 
v naslednjem obdobju po izvedenem redčenju. 

• Odstranjevanje konkurentov in najlabilnejših 
osebkov v drogovnjaku naj bo tako intenzivno, da 
se bosta vitkostno razmerje in s tem mehanska 
stabilnost sestaja čimprej popravila. 

• Taka jakost redčenja, da bo prihodnji poseg 
v drogovnjaku potreben po približno 15-20 letih. 
Pri redčenjih, opravljenih z motorno žago na
črtujemo vračanje v vsakem ureditvenem raz
dobju . 

*V. P-L. , univ. dipl. inž . gozd . Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Bled 
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• Pospeševanje vrstne pestrosti, s tem, da 
pospešujemo vse listavce. Jelko smo odstranjevali 
kot konkurente le, če je bila prisotna gnezdasto ali 
pa istočasno konkurent in zelo močno poškodovana 
zaradi jelenjadi. 

• Izrazita vejnata ali konična drevesa snU'eke 
puščama kot stabilizatorje sestaja kljub temu, da 
niso kakovostni. 

4 POSEBNOSTI IZVEDBE 
OZNAČITVE DREVJA ZA 
POSEK- PRIMER 
DEMONSTRACUE STROJNE 
SEČNJE NA JELOVICI 

Potek priprave dela je bil sledeč: 
l. Trasirati teoretično mrežo sečnih poti, ki se 

jo vidno označi . 

2. Polaganje teh poti v sestoj in odkazilo vseh 
dreves v ši1i.ni, ki jo zahteva stroj. 

3. Za odkazilo sečnih poti je bilo v drogovnjaku 
porabljene 0,8 dnine/ha, drevesa smo odkazovali 
le s pikami. 

4. Po označitvi drevja, ki bo posekana zaradi 
sečnih poti , pride na vrsto v pasovih med potmi 

izbiralno redčenje na osnovi sproščene tehnike 
gojenja gozdov. 

5. Označevanje drevja (konkurentov) za posek. 
Na željo izvajalcev smo drevo v prsni višini 
obkrožili z barvo, tako, da je vidno označeno z 
vseh strani. Na pan ju je klasična oznaka z barvo ali 
žigom. 

6. Za odkazilo izbiralnega redčenja je bilo v 
drogovnjaku porabljene 2,8 bruto dnine in okoli 6 
doz avstrijskega spreja na hektar. 

5 REZULTATI IN KOMENTAR 

5.1 50- let star smrekov drogovnjak 
odd 14 a, b, GE Jelovica 

Abieti - Fagetum prealpinwn typicum, nadm. višina 
1200 m: 

Skupna jakost odkazila je bila 32% na število, 
22% na lesno zalogo in 46% na desetletni dobni 
debelinski prirastek. 

Pri jakosti odkazila na lesno zalogo (22%) je 
potrebno ločiti odvzem konkurentov v sestoju - tu 
je bila intenziteta 14%, preostalih 8% je pomenilo 
odkazilo za sečne poti. 

Preg ledm ~.:a 1 : Stanje sestaja po socialnih položajih (kriterij = lesna zaloga) 

% Nadraslo Soraslo Podraslo m:.J/ha 

Iglavci 30% 62% 8% 456 
Li stavci 14% 67% 19% 4 
Skupaj 30% 62% 8% 460 

Preglednica 2: Odkazilo v primerjavi s številom dreves in lesno zaJogo sestaja pred redčenjem 

Št /ha Stanje sestoja Redčenje v sestoju Posek na sečnih poteh Posek skupaj 
m3 /ha pred redčenjem % % % 

S tevilo 1]68 405 23 165 9 570 32 
Lesna zaloga 460 64,6 14 36,7 8 101,3 22 

Pregkdnica 3: Odkazilo po drevesnih vrstah v primerjavi s številom in lesno zalogo sestoja pred redčenjem 

% S mre ka Jelka Bukev Jere bika Y% 
S tevilo Sestoj pred 78% 19% 2% 1% 100% 1.768 
dreves/ha redčenjem 

Redčenje 92% 7% 1% - 100% 570 
Lesna Sestoj pred 81% 18% 1% - 100% 460 
Zaloga redčenjem 

3 
m /ha 

Redčenje 95% 5% - - 100% 101 
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Slika 1: Redčenje v 50-letnem drogovnjaku -število dreves/ha 
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Slika 2: Redčenje v 50-letnem drogovnjaku- m3/ha 
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5.2 80~ let star smrekov drogovnjak 
Površina::::: 10,90ha odd 14 a, 13, GE 
Jelovica 

Abieti - Fagetum prealpinum typicum, oxali
detosum, lusuletosum, nadm višina 1200 m: 

Mlajši debeljak tvori skoraj čista smreka. Pri 

označevanju drevja za posek smo poleg kon
kurentov odstranjevali predvsem močno poško
dovane osebke, nevitalne in napadene od rdeče 
trohnobe. V tej starosti je pri redno negovanih 
sestojih razdalja med drevesi že tako velika, da 
je bil odvzem dreves zaradi sečnih poti zane
marljiv. 

Preglednica 4: Odkazilo v primerjavi s številom dreves in lesno zalogo pred redčenjem 

Stiha ·stanje sestoja Redčenje v sestoiu Posek na sečnih poteh Posek skupaj 
m3 /ha pred redčenj em % % % 
S tevilo 770 146 19 13 2 158 21 
Lesna zaloga 702 82 12 9 1 91 13 
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Papler-Lampe , V.: Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečno 

Slika 3: Redčenje v debeljaku - število dreves/ha 
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Slika 4: Redčenje v debeljaku- m3/ha 

200 . -------------·- --------- --------, 

180 ---·-··- -··-··---········-----·- ! 
160 

140 
~ 120 ..c. 
~ 100 
E 

80 

60 
40 

20 
o 

·- ··--··- ······-···--·-···-······ -·-· .......... ! 
i - ·--·-- ... _ .. ___ «- ···-·; 

· • SECNE POTI 

1 O IZBIRALNO REDČENJE 

le_LZ PO REDCENJU 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PREMER (debelinske stopnje) 

5.3 Primerjava tabličnih in sestojnih 
vrednosti 

Komentar v 50 let starih drogovnjakih (pre
glednica 5): Zaradi snegolomov so sestoji 
malopovršinsko pestri - deloma debelejši drogov
njaki rahlega sklepa, deloma neredčeni tanjši 
drogovnjaki, po vsej površini pa vrzeli. Tekoči 
prirastek je v poprečju visok (v rahlem sklepu in 
na robu vrzeli močno debelinsko priraščanje in 
razslojevanje,v šibko redčenih predelih pa nizek). 
Porazdelitev premerov in srednji premer kažeta na 
prešibko redčenje v preteklosti. Pri izbiralnem 
redčenju smo odstranjevali konkurente s slabim 
vitkostnim razmerjem, zato je poprečen premer 
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odkazanega drevesa šibek. Ker so sečne poti v 
mikrolokaciji izbirale obstoječe vrzeli in bližnje 
vlake, je delež odkazila zaradi poseka na le-teh 
re lati v no nizek. 

Komentar v 80 let starih sestojih (pre
glednica 6): Debeljaki rahlega sklepa, ki pa kljub 
podpoprečnemu številu drevja/ha presenečajo z 
visoko lesno zalogo. Boljše vzporejanje med 
dejanskimi in tabličnimi vrednostmi bi dobili po 
lokalnih deblovnicah. Za sečne poti je bilo zaradi 
redke rasti potrebno odkazati le mininalne količino 
drevja. Zaradi precejšnje sproščenosti krošenj 
(normalen in rahel sklep) je bila jakost odkazila 
šibka. 
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Papler-Lampe. V.: Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečno 

Preg lednica 5: Primerjava tabličnih in sestojnih vrednosti 

(Halleyeve donosne tablice rastiščni indeks= 32, raven proizvodnosti= 3) 
Gorska smreka - starejši drogovnjak starost = 50 let 

P= 11,47 
SESTOJ REDČENJA 

ha 
Starosd Srednji 1 

S tevilo Temelj- Lesna Tekoči S tevilo Posek Srednji 
let premer drevja nica zaloga prirastek drevja bto premer 

cm dreves/ha m2 3 3 dreves/ha 3 cm m /ha m /ha m /ha 
Donosne 50 19,2 1768 50,3 431 15,4 719 98 ? 
tablice 
Sestoj 50 17,5 1767 47,8 460 22,0 571 101 15,5 
Jelovica 
odd 14 
Simulacija 65 25 1196 56,4 585 13,8 

ll če~ 15 
let'"' 

* Obhodnjica: 15 let- zaradi višinskega prirastka 5 min dejstva, da bo število dreves v sestoju takrat doseglo tablično 
vrednost 

Preglednica 6: Primerjava tabličnih in sestojnih vrednosti 

Gorska smreka - debeljak, starost = 80 let 

P= 10,90 
SESTOJ 

ha 
Starost Srednji Stevilo Temelj-

let premer drevja nica 

1 1 

cm dreves/ha m2 

Donosne 80 30 869 60,8 
tablice 
Sestoj 80 28,2 771 54,7 
Jelovica 
odd 13,14 
Simulacija 105 37,2 612 66 
čez 25 
let* 

REDČENJA 

Lesna Tekoči Ste vilo Posek Srednji 
zaloga prirastek drevja m3/ha premer 

3 3 dreves/ha cm m /ha m /ha 

712 12,3 222 95 ? 

702 11,6 159 91,1 23,7 

877 10,0 

* obhodnjica 25 let - zaradi višinskega prirastka 5 m in dejstva, da bo število dreves v sestoju takrat doseglo tablično 
vrednost 

6 VSEBINSKI POUDARKI PRI 
OZNAČEVANJU IZBIRALNffi 
REDČENJ ZA STROJNO 
SEČNJO 

- Pri izbiralnih redčenjih , kjer se prvič pojavi 
izvoz lesa iz gozda (druga redčenj a) , je po
manjkljivo negovan sestoj lahko že tako labilen, 
da bi bila optimalna jakost odkazila glede na 
gozdne fonde in ekonomiko strojne sečnje preveč 
tvegana. 
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- Stojnost je na visokih platojih SZ Slovenije 
najpomembnejša, zato ji pri zamujenih izbiralnih 
redčenjih še izraziteje podrejamo tudi kakovost in 
ras tni pospešek (objekti so na nadmorski višini 
okoli 1200m). 

- Ob morebitni uvedbi strojne sečnje kot 
utečenega proizvodnega sredstva v gozdni 
proizvodnji, so predpogoj za uspešen razvoj 
sonaravnih sestojev pravočasni in močni ukrepi v 
gošči in letvenjaku (ugodno vitkostno razmerje, 
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pospeševanje drevesnih vrst s počasno rastjo v 
mladosti). 

- Ti ukrepi bi imeli za posledico drogovnjake 
z ugodno mehansko stabilnostjo in primernim 
poprečnim premerom odkazanega drevesa, ki bi bil 
tudi ekonomsko zanimiv. 

- Tehnologija strojne sečnje teži k čimbolj 
geometrijski razporeditvi kandidatov, vendar pa 
moramo s strokovno izbiro derevja za posek 
zagotavljati sonaravne oblike gozdov. Iz slovenskih 
gozdov ne smejo izginiti malopovršinsko raz
nodobni gozdovi, šopaste strukture, minoritetne 
drevesne vrste, debelo, suho in plodonosno drevje 
ter ekocelice. 

GozdV 62 (2004) 1 

sečno 

7 VIRI PODATKOV ZA ANALIZO 

Lesna zaloga, število, povprečni prsni premer, 
tekoči prirastek sestojev na Jelovici : zgoščena 
mreža 4-arskih stalnih vzorčnih ploskev (za starejši 
drogovnjak: 12 ploskev;;: 849 dreves; za debeljak: 
8 ploskev= 246 dreves). Obdelava podatkov odsek 
II, ZGS, OE Bled. 

Označitev drevja za posek po debelini, 
drevesnih vrstah, vrstah in vzrokih sečenj: 
odkazilni manuali ZGS KE Bohinj, program 
TIMBER. 

- Površine sečno spravilnih polj in dolžine 
sečnih poti : geodetska izmera ZGS, OE Bled. 
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Strokovna razprava 
GDK: 323.13 : 221.04 : (497.12*14) 

Primer strojne sečnje v Žekancu 

Boštjan KOŠIČEK* 

Izvleček: 

Košiček, B.: Primer strojne sečnje v Žekancu. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. l. V slovenščini, cit. lit. 3. 

Prispevek prikazuje praktične izkušnje pri redčenju objekta Žekanc na Območni enoti Sežana s strojno sečnjo . S strojno 
sečnjo je bilo opravljeno drugo redčenje v sestoju rdečega bora s skupinsko primesjo črnega in zelenega bora. Delo so 
opravili v novembru in decembru 1999. 

Ključne besede: strojna sečnja, drugo redčenje, rdeči bor, Območna enota Sežana. 

1 UVOD 
Namen p1ispevka je prikazati izkušnje, ki srno jih 
delavci Zavoda za gozdove Slovenije v Sežani 
pridobili ob redčenju objekta Žekanc s strojno 
sečnjo. Do strojne sečnje na Kraškem GGO v letu 
1999 smo prišli povsem slučajno s posredovanjem 
izvajalskega podjetja, za dokončanje izvedbe 
drugega redčenja v sestoju rdečega bora s skupinsko 
primesjo črnega in zelenega bora. 

Del objekta je bil na začetku istega leta že 
preredčen s klasično metodo, z ekipo dveh sekačev 
in traktorja, vendar je bil predčasno zaključen, ker 
prihodek od lesa in financiranja države za negovalna 
dela v gozdovih s prepovedjo sečnje nista pokrivala 
stroškov dela. Redčenje je bilo namreč zelo 
zamujeno oziroma sklep tesen in skoraj nobeno 
drevo ni samo padlo na tla. Izvajalsko podjetje, tedaj 
Gozdarstvo Kras, je ponudilo izvedbo s strojem, ki 
smo jo na ZGS v Sežani sprejeli kot poseben izziv. 

2 PRIPRAVA OBJEKTA 

Objekt za strojno sečnjo meri 21,22 ha. V njem je 
bilo odkazano 1.630,57 m 3 ali 78,24 m3/ha . To 
pomeni 25% od lesne zaloge, ki je bila izmerjena z 
Bitterlichovo metodo in je znašala pred sečnjo 304,6 
m~/ha. Povprečno odkazano drevo je merilo 0,1248 
m3 (MAGAJNA 2000). 

Objekt je vrtačast s precejšnjo kamnitostjo in 
mestoma skalovitostjo, zato pravilna linijska 
razporeditev sečnih poti ni prišla v poštev. Ker 
znanja o zmogljivostih stroja oziroma trasiranju 
potrebnih poti nimamo, srno na celotnem objektu 
izvedli enakomerno odkazilo in zavestno v 
dogovoru s pristojno gozdarsko inšpektorico 
dovolili posek neodkazanih dreves na sečnih poteh. 

Glede zakonodaje se je pojavil še problem 
gozdnega reda, ki ga s strojem ni mogoče izvajati 
po naših predpisih. Z izvajalcem srno se dogovorili, 
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da bo drevesa obvejeval na poti pred seboj, kupe 
vej pa zatem povozil. Tako jih je deloma olupil, 
vtisnil v tla in zmanjšal poškodbe tal zaradi 
stiskanja. Glede na čas sečnje v novembru in 
decembru, nismo pričakovali težav s podlubniki, 
lO jih pozneje res ni bilo, kljub nezloženim vejam 
in nebeljenim panjem. 

3 IZVEDBA DEL 
Izvajalec del je bilo avstrijsko podjetje s finsldm 
podizvajalcem. St::rojnikje imel opravljeno neke vrste 
višjo ali visoko strokovno gozdarsko šolo namenjeno 
upravljavcem strojev za strojno sečnjo. Kot se je 
izkazalo pozneje pri ogledih dntgih delovišč, je ravno 
visoka strokovna usposobljenost izvajalca naj
pomembnejši pogoj za dobro opravljeno delo, tako 
v ekonomskem (učinki), kot tudi v gozdnogojitvenem 
in varstvenem smislu. Uporabljeni stroj je bil po 
svojih značilnostih namreč prevelik in obenem 
izrabljen, saj je bil star že tri leta. Ekonomika oziroma 
učinki so predstavljeni v Strokovni nalogi Bogdana 
Magajne, ki je nastala ob strojni sečnji, zato 
podajamo le podatek o izmerjenem učinku v 
normalnem osem urnem delovnem dnevu, ki znaša 
brez večjih strojelomov 54,57m\ Podatek velja le za 
harvester. 

Načrtovani ukrep v objektu je bilo drugo 
redčenje večje jakosti, kar se je odrazilo tudi pri 
odkazilu drevja za posek. Po skupnem ogledu 
objekta s strojnikom, smo dosegli dogovor, da bo 
za vsako zaradi sečnih poti posekana neodkazano 
drevo v neposredni okolici, izpustil eno odkazano. 
Tega dogovora se je striktno držal. Jakost sečnje se 
je le malenkostno povečala, ker so bila zamenjana 
drevesa praviloma manjših dimenzij. 

* B. K., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana. 
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Slika l: Stroj za sečnjo, harvester, pri delu v sestoju rdečega 
bora 

V lanskem letu je bila izvedena primerjava med 
strojno in klasično redčenim sestoj em glede vrednosti 
difuznega sevanja in indeksa listne površine. 
Rezultati nakazujejo morda premočan poseg pri 
strojnem redčenju, kar izhaja tudi iz prime1jave 
temeljnic (DIACI, MAGAJNA 2002). Poudariti je 
potrebno, da gre za zamujeno redčenje, ki je bilo 
smiselno, če bodo drevesa skoraj brez krošenj 
sposobna le te obnoviti. Ker je sestoj delno že reagiral 
na ukrep, bi bilo potrebno v klasično zredčenem 
sestoju Gakost 17%) ukrep po štidh letih ponoviti. V 
strojno zredčenem sestoju pa so kandidati še vedno 
sproščeni in sestoj zadovoljivo vitalen. 

Strojne poti si je strojnik označil sam za dan 
vnaprej in ni slepo vozil po gozdu. Obstoječe vlake 

Slika 2: Prometnice in sečne 
poti v objekm Žekanc 
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===Ceste 
- Glavne vlake 
- Stranske vlake 
ve ,,, Sečne vlake 

• Meja objekta 

v Žekancu 

so mu predstavljale glavne prometnice od katerih 
se je odcepil po brezpotju v kolikor mogoče 
pravilnem razporedu. Ker je imel doseg roke deset 
metrov, so bile razdalje med sečnimi potmi 
praviloma dvajset metrov. Od pravilne mreže so ga 
odvrnile le vrtače s strmimi pobočji. Po teh se je 
na dno vrtače spustil po padnici in od tam z 
manjšimi premiki obdelal vrtačo. Skalovitost je 
površinsko mestoma precejšnja, vendar skale 
večinoma ne presegajo višine 50 60 centimetrov 
in zato niso predstavljale problema zaradi pre
hodnosti. Skupaj s kamnitostjo pa predstavljajo 
oviro za sečnjo, ker veliga pogosto udari ob tla in 
jo je potem potrebno zamenjati. 

Zmanjšanje poškodb v gozdu, na stoječem drevju, 
je bilo doseženo predvsem zaradi uporabljene 
kombinacije strojev in tehnologije izdelave kratkega 
lesa. Harvesterju, stroju za sečnjo in izdelavo, je 
namreč sledil forvarder, stroj za spravilo s katerim 
lesa iz gozda ne vlačimo ampak peljemo. Stroj je v 
bistvu zgibni motorizirani prikoličar z dvigalom. 
Sortimente, kij ih har ves ter pusti ob v lak ah, forvarder 
naloži nase in odpelje na skladišče ob kamionski 
cesti, kjer je v našem ptimeru les zlagal v ogromne, 
do 15 metrov visoke skladovnice. V Žekancu je bil 
ves les izdelan v dvometrska po lena glede na zahtevo 
kupca iz Avstrije. 

V naših gozdovih tudi sicer večina poškodb v 
sestoju nastane pri spravilu lesa. Neposredno po 
klasični sečnji in spravilu je v povprečju v Sloveniji 
24% poškodovanega drevja oziroma skupaj s 
struimi poškodbami kar 60%. V objektu Žekanc je 
bilo poškodovanih dreves le 10% (KOŠIR, ROBEK 
2000). Upoštevane so poškodbe večje od 10 cm2

• 
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Košiček, B. : Primer strojne sečnje v Ž:ekancu 

------------------------ -----------------------------

Slika 3: Stroj za spravilo lesa. forvarder (forwarder) . 

Uvedba ekonomsko zahtevne tehnologije 
zahteva temeljito pripravo dela. Stroj za sečnjo je 
efektivna delal slab mesec, 16 delovnih dni, 
večinoma v dveh izmenah, podnevi in ponoči. Če 
ne bi bilo v~likih okvar zaradi dotrajanosti stroja, 
bi bil glede na ugotovitve strokovne naloge 
(MAGAJNA 2000) potreben čas za sečnjo skoraj 
pol krajši . Takšna tehnologija je primerna za večja 
delovišča in tudi premiki med delovišči ne smejo 
biti predolgi. Vse skupaj mora biti podprto z dobro 
ekipo, tako strojnikov kot tudi gozdarjev, ki 
pripravijo objekt. Znanja o strojni sečnji pa v 
SlovenUi manjka in je bilo do nedavna čutiti celo 
odpor. Leta 1999 o izvedbi redčenja s strojno seč1~0 
nismo smeli zelo na glas govoriti, saj so bile s strani 
nekaterih kolegov omenjane celo sankcije. 

4 ZAKLJUČKI 
Sestoj rdečega bora v Žekancu je štiri leta po strojni 
sečnji še vedno močno preredčen in drevesa so 
reagirala na redčenje. Imeli smo tudi nekaj sreče, 
da so bile morda neugodne razmere za podlubnike, 
da ni bilo mokrega snega, žleda ali večjega viharja. 
Toda tako je po vsakem zamujenern redčenju dro
govnjakov, če je jakost posega prava. Slednje velja 
predvsem za svetloljubne vrste, pri katerih je na 
drugi strani zelo vprašljiva reakcija na zapozneli 
ukrep, vprašanje je ali smo še ujeli zadnji vlak. 

Postavlja se vprašanje usposobljenosti izvajalcev 
strojne sečnje v gozdovih. V Žekancu smo imeli 
srečo. Stroka bi morala čimprej odgovoriti na 
vprašanje najnižje možne izobrazbe izvajalca, 
čemur bi morala nemudoma slediti dopolnitev 
predpisa o pogojih za izvajanje del. 
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Izobraziti se mora tudi preostali del aktivnih 
strokovnih delavcev, saj bo le tako lahko pripomogel 
k pravilni uporabi nove tehnologije. Ptiprava dela 
je vsaj tako pomembna kot sama izvedba in prav 
izobrazba lahko prežene sedanji odpor, ki še vedno 
prevladuje v stroki in je najbrž le posledica strahu 
pred novim in neznanim. 

V Žekancu je bilo kršenih kar nekaj predpisov, 
kar po našem mnenju ni imelo škodljivih posledic. 
Zato bo potrebno prevetriti zakonodajo, odvečne 
predpise odpraviti ali popraviti. Sedaj so prilagojeni 
le klasični sečnji z motorno žago in ni smiselno, da 
le zaradi pravno določenih postopkov alternativna 
tehnologija ni v uporabi. Mišljeni so predvsem 
predpisi o gradnji vlak, če je vožnja stroja za sečnjo 
ali spravilo po brezpotju tudi izdelava vlake. O 
gozdnem redu pa so že tekle razprave, na katere 
gozdarska stroka še ni odgovorila z ustrezno 
spremembo predpisanega. 

Po našem mnenju je strojna sečnja primerna 
alternativa za klasično sečnjo v večini redčenj 
drogovnjakov. Vzrok za takšno trditev je v trendih, 
ki jih je mogoče razbrati iz literature. Stroji so vse 
bolj izpopolnjeni in prilagodljivi, glede na upo
rabljenega v Žekancu, povzročajo manj poškodb v 
sestojih in omogočajo ergonomsko primerno delo. 
Omejitve so naslednje: 

- tehnološke- preveliki nagibi, jarkasta pobočja, 
balvani, 

- lastniške - izredno težko v drobni posesti, 
dobiti velikost delovišča vsaj nakaj sto m\ 

- makroekonomske - trg drobnih sortimentov 
ne deluje. Ker ni porabe, je cena lesa zelo nizka 
oziroma je občasno sploh ni. 

- Varstvene - vprašanje gozdnega reda -
nezložene veje, velika gostota sečnih in spravilnih 
poti, 

- pravne - neprilagojen] predpisi, 
- psihološke - strah pred novim. 
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Prispevek k razmišljanju o gojitvenih vidikih strojne sečnje 
v slovenskih gozdovih 

Živan VESELIČ* 

Izvleček: 
Veselič, Ž.: Prispevek k razmišljanju o gojitvenih vidikih strojne sečnje v slovenskih oozdovih. Gozdarski vestnik. 62/2004 
št.l. V slovenščini, cit. lit. l. "' · 

V ses.tavku avtor ugotavlja da doslej niso proučeni gozdnogojitveni vidiki strojne sečnje v prevladujočih slovenskih razmerah 
~atJ pa se zaveda d~ to postaja tudi v slovenskih gozdovih realnost. Ocenjuje možnost, da bi z več gozdnogojitvene prožnosti 
?ZITo~a tolerantnost!,. m~rda pra~ s strojno sečnjo obudili gospoda.Jjenje z gozdovi na manj plodnih rastiščih , kjer je danes 
mtenz1vnost gospodarJenJa zaradi ekonomskih razlogov izjemno nizka. 

Ključne besede: gojenje gozdov, varstvo gozdov. gozdovi na manj plodnih rastiščih, strojna sečnja 

1 UVOD 

S približevanjem Slovenije razvitemu svetu in 
njegovim ekonomskim pravilom postaja tudi v 
Slovenskih gozdovih realnost tehnologija, za katero 
smo dolga desetletja menili, da se nam je ni treba 
bati. 

Veliki stroji, ki smo jih videvali na delu v 
skandinavskih deželah, kako so na robovih 
golosekov »požirab« drevesa, so res zbujali 
nelagodje v filigransko zgrajenem in občutljivem 
gozdnem ekosistemu. Prvi stroji so bili resnično 
veliki, strah pred njimi je bil razumljiv. Ker so 
bili prvi t.i. žetveni stroji tako zasnovani, da so 
za obratovanje potrebovali veliko prostora, ki ga 
je moč v gozdu zagotoviti le na golosekih, z njimi 
pa smo v Sloveniji že davno opravili, smo 
tehnično zanimive orjake sprejemali le bolj kot 
informac.ijo. 

Na drugi strani so bile tudi ekonomske razmere 
pri nas še pred desetletjem povsem nep1imerljive s 
tistimi v razvitem svetu. Sledila je reorganizacija 
slovenskega gozdarstva, kije nujno zahtevala veliko 
strokovnih naporov. 

Več je bilo torej razlogov, zakaj smo, kljub 
hitremu razvoju strojev za strojno sečnjo oziroma 
vse tehnologije, ki je vezana na strojno sečnjo, v 
Sloveniji nekoliko v zamudi z razmišljanj i o 
uvajanju sodobnih tehnologij pridobivanja lesa. 
Zato danes nimamo odgovorov na nekatera nujna 
vprašanja v zvezi z njihovo uporabo v naših 
gozdovih oziroma v določeni meri celo šele 
oblikujemo vprašanja. 
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2 SLOVENSKI GOZDOVI IN 
STROJNA SEČNJA 

Že hiter pogled na razmere v slovenskih gozdovih 
nam pove, da narava slovenskih gozdov ni tako 
naklonjena strojni sečnji kot v okoljih, kjer se je 
strojna sečnja uspešno uveljavila v preteklih 
desetletjih: 

• delež listavcev, ki pomenijo za strojno sečnjo 
tehnološko manj ugoden zalogaj, je v slovenskih 
gozdovih velik (dobra polovica lesne zaloge), 

• drevje vzgajamo do znatno večjih dimenzij, 
• močnejša redčenja, ki so pri strojni sečnJi 

tehnološka in ekonomska nujnost, bi utegnila 
povzročiti na plodnejših rastiščih listavcev (razen 
na rastiščih svetloljubnih mehkih listavcev) zaradi 
spodbujenega prezgodnjega pomlajevanja hude 
motnje na poti k postavljenim gozdnogojitvenim 
ciljem, 

• v prebiralnih gozdovih in gozdovih, kjer je 
polnilni sloj nujen iz gozdnogojitvenega vidika, na 
sečnjo s strojem ne gre računati, 

• pri sečnji iglavcev v naših klimatskih razmerah 
je ob opustitvi sečnega reda nevarnost namnožitve 
podlubnikov znatno večja, 

• ponekod je ovira za strojno sečnjo tudi relief 
- grape, vrtače, strmina. 

Dosedanje informacije in proučevanja možnosti 
uporabe sodobnih tehnologij pri nas so enostranske 
in obravnavajo predvsem tehnološki vidik uporabe 
teh tehnologij. 

* Mag. Ž.V., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO 
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Tako so nam poznane: 
• tehnične značilnosti strojev, 
• izkušnje njihove uporabe v razmerah, ki so pri 

nas bolj izjemne, 
• v grobem so analizirani slovenski gozdovi z 

vidika možnosti uporabe strojev za sečnjo z vidika 
njihovih tehničnih značilnosti (KRČ 2002). 

Niso pa proučeni gozdnogojitveni vidiki strojne 
sečnje v prevladujočih slovenskih razmerah. 

Okvir optimalne tehnične uporabnosti strojev za 
sečnjo je po Krču (KRČ 2002) naslednje: 

• naklon terena: največ 30 % 
• mešanost sestojev: najmanj 70 % iglavcev 
• skalovitost: največ 50 % 
• relief: vrtačast teren ni primeren 

Kriteriji zajamejo nekaj manj kot 10 % slo
venskih gozdov. Gotovo bo razvoj strojev kmalu 
omogočil učinkovito delo strojev tudi v manj 
ugodnih razmerah, kot jih nakazujejo prikazani 
kriteriji. 

Informacij tehnološke narave je torej več in so 
hitreje dosegljive, zlasti nekateli gozdnogojitveni 
odgovori pa bodo časovno zahtevnejši. V določenih 
razmerah pa je mogoče tudi iz gozdnogojitvenega 
vidika stroj no sečnjo uvesti takoj. Razen v gozdovih 
z značilnostmi, kot smo jih povzeli po omenjeni 
študiji, uporaba strojne sečnje ni sporna v vseh 
gozdovih, ki jih močno poškodujejo ujme in požari 
ter seveda ob krčitvah gozdov. V Sloveniji imamo 
tudi ca. 9.000 ha gozdov s prevladujočimi mehkimi 
listavci, kjer se strojna sečnja prav tako ne zdi 
1izična. 

Zahtevnejši bodo odgovori zlasti v zvezi z 
redčenjem Jistnatih gozdov na drugih plodnejših 
rastiščih. Morda se bo s strojno sečnjo izšlo tudi tu, 

saj zahteva strojna sečnja večje intenzivnosti sečenj 
zlasti v zelo mladih sestojih, ki hitro zapolnijo 
sestojne vrzeli, ob poznejših sečnjah, ko so sečne 
poti že pripravljene, intenzivnosti redčenj s strojem 
niso več tako izstopajoče. Vendar si bo potrebno 
odgovore poiskati, in to v različnih razmerah, da bi 
ob uporabi nove tehnologije ne doživeli neugodnih 

' presenečenj, ki imajo v gozdarstvu dolgotrajne 
posledice. 

Pomembno področje, ki ga moramo proučiti, je 
vprašanje varstva gozdov, predvsem varstva pred 
podlubniki, saj pri strojni sečnji gozdni red v 
klasičnem smislu ni predviden. Ne gre za vprašanje 
predpisov, te je možno prilagoditi, če strokovne 
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analize pokažejo, da je to dopustno. Potrebno je 
pridobiti zanesljive strokovne odgovore na odprta 
vprašanja. 

3 STROJNA SEČNJA 
IN GOZDNOGOSPODARSKI 
NAČRTI 

Obravnava problematike gozdnogospodarskih 
načrtov v luči uvedbe stroj ne sečnje se skoraj ne 
zdi potrebna. Dotakniti se je moramo zaradi 
nekaterih povsem neutemeljenih mnenj, češ, da bi 
strojna sečnja zaradi večjih intenzivnosti poseka 
zahtevala povečanje možnega poseka, določenega 
z gozdnogospodarskimi načrti. 

Predvidena večja sečnja na posameznih sečiščih 
seveda ne pomeni, da je potrebno za desetletje v 
naprej načrtovati tudi večje sečnje na ravni 
meditvenih enot. Bo pač v določenem letu zajela 
sečnja manj sestojev, kar posledično pomeni v 
povprečju daljšo obhodnjico . Navedeno zahteva 
gozdnogojitveno presojo, z vidika določitve 
možnega poseka pa ne predstavlja problema. Res 
pa je, da lahko premajhni odseki oziroma oddelki 
pri tem pomenijo še večjo motnjo pri optimalnem 
načrtovanju sečenj po prostoru in času , kot je to 
primer danes. Vendar nam načrtovani možni poseki 
na ravni odsekov oziroma oddelkov že tudi danes 
povzročajo nepotrebne probleme, zato bomo ne 
glede na uvedbo strojne sečnje predlagali spre
membo Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih. Okvir preveritve 
uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov naj bi 
bil tako v pogledu možnega poseka kot gozdno
gojitvenih del gospodarski razred in ne več 
posamezni odsek oziroma oddelek. 

Še razmislek o možnostih poenostavitve 
strokovnega dela z gozdom na manj plodnih 
rastišč ih 

Razprava v zvezi z možnostmi uvedbe strojne 
sečnje v naše gozdove niti ni neposredni povod 
razmišljanju o možnostih poenostavitve stro
kovnega dela z gozdom na manj plodnih rastiščih . 

Vprašanje se pojavlja že dolgo povsem ne
odvisno od tehnologije pridobivanja lesa. Dejstvo 
je, daje nesmotrna vlagati velike strokovne napore 
v usmerjanje razvoja gozdov tam, kjer se zaradi 
objektivnih neugodnih razmer intenzivno strokovno 
delo z gozdom ne more ustrezno obrestovati. V 
prvem približku so to manj plodna rastišča, čeprav 
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utegne katera od neproizvodnih funkcij gozdov visokem severu. Mi moramo danes seveda vpra-
ponekod tudi na teh rastiščih zahtevati ali vsaj šanje dopolniti v tem smislu, da se vprašamo, kako 
upravičiti podrobnejšo strokovno obravnavo gozda, to st01iti na ekološko sprejemljiv način. V splošnem 
na drugi strani pa je ponekod tudi na plodnejših pa so tudi naša manj plodna rastišča tista, kjer bi 
rastiščih odveč pričakovati ugodne rezultate stroj, ki bi zmogel uspešno obdelati tudi trše 
strokovnih prizadevanj zaradi akutne posestne Jistavce, utegnil odločujoče koristiti. 
razdrobljenosti gozdov. Preveč ambiciozno bi bilo pričakovati v tej zvezi 

Za namene tokratne obravnave ostanimo pri kar takoj vse potrebne odgovore. Želim predvsem 
manj pJodnih rastiščih, saj so si v tem primeru spodbuditi k razmišljanju, da bi z nekoliko 
razlogi za poenostavitev strokovnega dela z gozdom gozdnogojitvene prožnosti oziroma tolerantnosti 
in za uvedbo strojne sečnje skladnejši, strojna sečnja morda prav s strojno sečnjo obudili gospoda1jenje 
pa lahko v tem primeru morda prispeva k rešitvi s temi gozdovi, saj je danes intenzivnost gospo-
problema oziroma ga lahko reši prav racionalna datjenja z njimi izjemno nizka. 
strojna sečnja. Morda bi s strojno sečnjo obudili sečnjo na panj, 

Problem namreč pri večini gozdov na manj kjer je ta optimalni oziroma edini možen način dela 
plodnih rastiščih danes ni več samo vprašanje z gozdom, morda bi drugod na teh rastiščih delo 
smotrnosti vložka strokovnega dela v usme1janje stroja omogočili z opJodnimi sečnjami v manjših 
gozdov, kjer se strokovno delo ne more ustrezno jedrih (premera ca 30 m), ter na ta način hkrati 
obrestovati, ampak tudi ta, da se v teh gozdovih, pocenili strokovno delo in pridobivanje lesa v teh 
zlasti tistih v zasebnem lastništvu, večinoma sploh gozdovih. Kot alternativna možnost se namreč kaže 
ne seka več. Sečnje sestojev, kjer napadejo samo le opustitev vsakršnega gospodarjenja s temi 
manjvredni gozdno lesni sortimenti, se v zasebnih gozdovi oziroma njihova prepustitev samo narav-
gozdovih pač vse bolj opuščajo. nemu razvoju. 

Varčnejše delo je edini način, ki omogoča 
izkoristiti rastiščni potencial teh rastišč. Vprašanje 
kako izk01istiti potencial manj plodnih rastišč je 4 LITERATURA 
pred desetletji gozdarje v razvitem svetu pripeljal KRČ, J., 2002. S~estojne jn terenske možnosti strojne sečnje 
do uporabe strojev pri sečnji iglastih gozdov na v Sloveniji . Studija, ~jubljana. 
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Perko, F.: Uvajanje motornih žag v slovensko gozdarstvo: Gozd'arslci vestnik 62/2004. št. 1. V slovenščini, cit. lit. 16. 

V prispevku je prikazan razvoj motornih verižnih žag in njihovo uvajanje v slovensko gozdarstvo. Prikazane so vrste, število, 
težave in hitrost uvajanja, ter odnos do motornih žag. Motorne verižne žage so od začetka do sredine šestdesetih let 20. 
stoletja v celoti zamenjale ročne žage v družbenih gozdovih, z nekaj letnim zamikom pa tudi pri zasebnih gozdnih posestnikih. 

Ključne besede: motorna verižna žaga, sečnja, zgodovina gozdarstva, Slovenija 

1 UVAJANJE MOTORNIH ŽAG 
V DELO V GOZDU 

1.1 Obdobje po drugi svetovni vojni 

Prve motorne žage so se pri nas pojavile že v 
osemdesetih letih 19. stoletja, vendar so bile 
tehnično neprimerne za delo (vir Šumarska 
enciklopedija). Prva uporabna motorna žaga je bila 
»Sector«, konstrukcija švedskega inženirja 
Westfelta, ki se je pojavila v obdobju prve svetovne 
vojne (vir Šumarska enciklopedija). Prve motorne 
žage so bile dvoročne, torej za dva delavca in so 
tehtale do 70 kg. Bile so težke in neokretne. Z 
uporabo boljših materialov in z večjim številom 
obratov motorja, se je teža sodobnejših dvoročnih 
motornih žag zelo zmanjšala. Za delo in prenos 
dvoročne motorne žage so bili potrebni kar trije 
delavci. Hkrati pa so bile za tanjši les, kjer dolgo 
rezilo ni potrebno, skonstruirane enoročne motorne 
žage, to je žage za enega delavca. Delavec z 
enoročno motorno žago je vsekakor okretnejši, tako 
pri delu kot pri prenašanju. Najprej so se pojavile 
enoročne motorne žage v obliki loka, imenovane 
>>ločne motorke«. Njihova teža je bila okoli 20 kg, 
kasneje pa so se vedno bolj uveljavljale enoročne 
sabljaste motorne žage, kot jih poznamo danes 
(TURK 1959). 

Uvajanje motornih žag v slovensko gozdarstvo 
po drugi svetovni vojni se je pričelo z zakonom. V 
3. točki 15. člena Zakona o petletnem planu za razvoj 
narodnega gospodarstva Ljudske republike Slovenije 
v letih 1947 do 1951 je zapisano takole: »Uporabljati 
motorne in električne ročne žage za mehanizacijo in 
racionalizacijo dela v gozdu in v obratih«. 

Turk (TURK 1955) leta 1955 kritično oceni 
uvajanju motornih žag v slovensko gozdarstvo po 
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drugi svetovni vojni: »Že ob začetku petletke ( 1947-
1951 op.a.) je bila forsirana mehanizacija ali strojno 
nadomestilo za ročno delo. Nabavljeno je bilo 135 
verižnih žag, raznih tipov, vrst in teže, toda brez 
rezervnih delov in brusilnih strojev. Pri motorkah 
so za redno delo že v začetku potrebne rezervne 
žage, za hitro in uspešno popravilo pa razni rezervni 
deli. Verižne žage so lahko dobro dopolnilo k 
ročnemu delu zlasti na skladiščih, niso pa tako 
primerne za vsak teren in za vsako izdelavo, kot so 
jih vsiljevati. Kjer so bili osnovni pogoji in kadar 
je bila izvršena dobra priprava, je bilo delo z 
motorkarru uspešno (Trnovski gozd), drugod pa so 
se izredno hitro pokvarile ter so jih zavrgli. Lahke 
enoročne motorke so se bolje obnesle, prav tako na 
lesnih skladiščih žage na električni pogon.« 

Podrobneje pa piše Turk leta 1959 (TURK 1959) 
o nabavah in razši1jenosti motornih žag v času po 
drugi svetovni vojni: >>Pri nas v Sloveniji je bilo po 
vojni nabavljenih in dodeljenih gozdni proizvodnji 
razmeroma mnogo motornih žag, okoli 120, vendar 
nismo p1išli razen nekaterih izjem, do sistematičnih 
dognanj o učinku in ekonomičnosti teh motornih 
žag. Pri nabavi in uporabi motornih žag so bile 
napravljene razne napake, ki so nam na splošno 
lahko v pouk za bodočnost. Med glavnimi 
napakami so bile naslednje: 

Nabavljene so bile najraznovrstnejše znamke in 
tipi motornih žag, med dvoročni:rrll nemške: Stihl 
(43 kg), Dolmar (42 kg); angleške: Teles (65 kg), 
Villiers (67 kg), Danarm (56 kg); ameriške: Disston 
Mercury (50 kg); švicarske: MAG (53 kg), Elmag 
(53 kg), Unzinker; italijanske: Balilla, Parosa; 

* mag. F. P. Slivice 34, 1381 Rakek 
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češke: Rinco in še nekater~ druge ter nemške 
enoročne motorne žage Stihl (25 kg). Nabavljene 
so bile v glavnem bencinske motorne žage, pa tudi 
nekaj elekt1ičnih, dvoročnih in enoročnih za lesna 
skladišča. Ta raznovrstnost znamk in tipov je zelo 
oteževala oskrbo z nadomestnimi deli in poučevanje 
delavcev o uporabi motornih žag. V se motorne 
žage, razen enoročnih so bile pretežke, zlasti za naše 
slovenske delovne razmere. 

Manjkalo je nadomestnih delov, ker jih hkrati z 
nabavo motornih žag niso nabavili toliko kot bi bilo 
potrebno. Ni bilo smotrno urejeno vprašanje takih 
delavnic za popravilo motornih žag, kjer bi bili 
mehaniki poučeni o ustroju motornih žag, zlasti še 

Finančno-ekonomske stranJ m storilnosti 
motornih žag ni skoraj nihče upošteval, zato tudi 
niso dovolj skrbeli za njihovo nego in vzdrževanje.« 

1.2 Kako je pravzaprav potekal razvoj 
motorne žage 

Na primeru podjetja STIHL si pred nadaljevanjem 
prispevka poglejmo kronologijo razvoja motornih 
verižnih žag. Žgajnar poroča takole (ŽGAJNAR 
1988): »Že leta 1926 je Andreas STIHL skupaj s 
sodelavcem v skromni delavnici začel proizvodnjo 
verižnih žag. Žaga se je hitro razširila in uveljavila 
po skladiščih hlodovine in žagarskih obratih, 

Sl ika 1: Vrsta dvoročne rootorke (Stih\-KS 43 , 8, 5, 10 HP, 33 kg) (TURK 1959) 

glede na njihovo raznovrstnost. Često so motorne 
žage z neveščim popravilom še bolj pokvarili. 

Delavci niso bili dovolj poučeni o ravnanju z 
motornimi žagami, o brušenju verižnih žag in o 
delovni tehniki, čeravno je bilo prirejenih nekaj 
kratkih tečajev. Manjkalo je inštruktorjev in nadzor 
pri delu na terenu, kajti treba je upoštevati, da je 
trpežnost motorne žage zelo odvisna od njene 
pravilne uporabe in nege. Zaradi tedanjega 
splošnega pomanjkanja delovne sile so se delavci 
tudi pri motorni žagi menjavah, namesto da bi 
motorne žage uporabljali vedno isti delavci. 

Za delo niso bila izbrana le ustrezna delovišča, 
ampak so motorne žage vsiljevali tudi tam, kjer ni 
bilo pogojev za uspešno delo, zato so se motorne 
žage prehitro kvarile. V si lj evanje motorne žage na 
neustreznih delovnih mestih je njihovi uvedbi več 
škodovalo kakor pa koristilo: to velja za stroje na 
splošno. Pri delavstvu se je na ta način vzbudil 
odpor proti motornim žagam v večji meri, kakor je 
bilo to opravičeno, kajti ponekod so se bolj 
uveljavile pomanjkljivosti motornih žag kakor pa 
njihove prednosti. Zato so kmalu izginile iz gozdne 
proizvodnje, čim je po letu 1951 prenehal pritisk 
za njihovo uporabo. 
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povsod tam, kjer so imeli možnost priključitve na 
elektriko. Že naslednje leto (1927) je prišla iz 
njegove delavnice prva Stihlova verižna žaga na 
bencinski pogon. Kljub za današnje pojmovanje 
izjemno veliki specifični masi 10,4 kg!kW (masa 
žage 48 kg, moč motorja 4,4 kW) -specifična masa 

Slika 2: Vrsta ločne mototke (Stihl-EBL, električna, 30, 
do 60 cm, 16kg) (TURK 1959) 
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sodobne motorne žage je v povprečju pod 2 kg/kW 
-je bil to zelo pomemben konstrukcijski napredek, 
saj je bil to prvi bencinski stroj, ki gaje bilo mogoče 
uporabiti pri podiranju drevja v gozdu. Pomemben 
mejnik v razvoju žag STim...,je bilo leto 1931. Talo·at 
so namreč izdelali motorno žago, ki je imela pri 
masi 47,5 kg že moč 6,47 kW. Že v naslednjem 
letu se pojavi pomembna novost- prvo samodejno 
mazanje verige. Serijska proizvodnja motornih žag, 
ki jih je lahko uporablja1le en delavec, se je začela 
leta 1950. Glavna slabost teh žag sta bila še vedno 

(ame1iških), 17 (2%) »Remington« (ame1iških) in 
14 (1 %) drugih vrst (STIHL-BLK, Jobu-Vicking, 
Dolmar, Homelite), med njimi tudi 5 električnih, 
medtem ko so vse druge bencinske. Od vseh motark 
je 782 (79%) last gozdnogospodarskih organizacij, 
213 (21%) pa jih je v posesti zasebnikov, bodisi da 
so njihova last, ali so jim odstopljene v uporabo. 
Gozdna gospodarstva imajo 609 (61 %) motark, 
kmetijske zadruge in zasebniki pa 386 (37%) 
motark. Posamezna gozdna gospodarstva jih imajo 
od 7 do I 18, povprečno 50, zadruge pa od 1 do 37. 

Slika 3: Enoročna sabljasta motorka znamke Stihl-BLK (nemška), 30, 40, 50. 60, HP, Il kg, 
s srpastimi zobmi (TURK 1959) 

velika masa in seveda menjalnik za vključevanje in 
izključevanje pogona verige. Tudi o ropotu in 
tresljajih še niso razmišljali. Prva, za tedanje čase 
res lahka motorna žaga, se je pojavila na tržišču 
leta 1954. To je bila žaga STIHL-BLK, z maso 14 
kg in močjo 3,3 kW. Tudi ta je imela še menjalnik. 
Zelo pomemben mejnik v tehnološkem razvoju 
motornih žag je iznajdba centrifugalne sklopke. Ta 
je leta 1959 omogočila izdelavo tudi pri nas dobro 
poznane žage STIHL-Contra, ki je imela le še 12 
kg, moč motorja 4,6 kW in membranski uplinjač.« 

1.3 Prve sodobne motorne žage 
v Sloveniji 

Pa se povrni mo v šestdeseta leta dvajsetega stoletja. 
Leta 1960 so gozdna gospodarstva v Sloveniji 
nabavila prve sodobne enoročne motorne žage. Ko 
so 1961 p1išle k nam v večjem obsegu prve sodobne 
enoročne, sabljaste motorne žage, Turk (TURK 
1963) takole zapiše: »Po anketi in drugih podatkih 
je v Sloveniji vključeno v gozdno proizvodnjo 995 
motark (leta 1962). Po tovarniških znamkah in tipih 
je od teh 233 (24%) motark »STIHL-Contra« 
(nemških), 650 (65%) »Jobu-Tiger« (norveških), 
22 (2%) »Solo<( (nemških), 59 (6%) »Mac Culloch« 
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Pri gozdnih gospodarstvih je odpadlo na eno 
rnotorko povprečno 1.610 m3 letnega etata.« Zaradi 
sprotnih popravil je bilo povprečno 71 (7%) motark 
izven uporabe. Vzrok za to so prepočasna popravila 
in preveč oddaljene servisne delavnice ali pa 
pomanjkanje rezervnih delov (TURK 1963). 

Že leta 1965 je bilo v družbenih gozdovih v 
uporabi 1.250 motark (1.114 last gozdarskih 
organizacij in 136 v lasti delavcev (TURK 1966). 
Turk (TURK 1966) ocenjuje, da je bilo tedaj v 
Sloveniji pri zasebnih gozdnih posestnikih okoli 
5.000-6.000 motark. Med poudarjenimi problemi 
Turk zapiše tudi dva: Motorka naj bi bila last 
delavca, kadar sta delavec in podjetje s tem 
sporazumna, ker je očitno, da bi bilo vzdrževanje 
motark tako najracionalnejše. Tveganju za uničenje 
se lahko izognemo z zavarovalnino. Tako bi se 
verjetno tudi povečala količina lesa, ki odpade na 
eno motorko in zmanjšalo neracionalno kupovanje 
novih motark. Drugi pa govori o potrebi po pouku 
o delu z motorko tudi za kmete gozdne posestnike. 

V sredini šestdesetih let je bil v družbenih 
gozdovih Slovenije z motornimi žagami dejansko 
posekan že ves etat. 

V dobrem desetletju po pričetku uvajanja 
motornih žag, jih je bilo v Sloveniji (1974 leta) v 
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Preglednica 1: Število motornih žag in količina ter delež z njimi posekanega lesa po letih pri Gozdnem gospodarstvu 
Postojna 

leto Število motornih žag Posekana m3 Delež (%) posekan z motorno žago 

1961 30 

1962 58 

1964 119 

1965 123 

uporabi že 21.195 (2.118 last gozdnih gospodarstev 
in drugih organizacij, ki so se ukvarjale z 
gospodmjenjem z gozdovi, 1.102 v lasti delavcev 
zaposlenih pri gozdnih gospodarstvih in 17.975 v 
zasebni lasti gozdnih posestnikov). Tedaj je bila 
večina motark v lasti delavcev pri gozdnih 
gospodarstvih Brežice, Kočevje, Ljubljana, Tolmin, 
KIK Pomurka in Kras Sežana, v ostalih pa so 
prevladovale motorne žage v lasti podjetij (KMECL 
1976). 

Koncem leta 1978 pa je po podatkih Remica 
(REWC 1981) bilo v Sloveniji v uporabi že 35.169 
motornih žag od tega v dmžbeni proizvodnji 3.892 in 
po oceni v zasebni lasti 31.277. Takole pa so po podatkih 
Rem.ica izgledali premiki v desetletju 1968-1978: 

Lastništvo 1968 1978 

V lasti delovnih organizacij 1.978 3.081 

V lasti delavcev pri GG 344 269 

Zaloge pri GG - 542 

Skupaj v družbeni proizvodnji 2.322 3.892 

V zasebni lasti - ocena 7.922 31.277 

Vse skupaj 10.314 35.169 

Števi1o motornih žag se je torej skokovito večal o. 
S prihodom na trg lažjih in okretnejših motornih 
žag (konec šestdesetih let) se prične se tudi 
kleščenje z motorno žago . V vse večji meri se 
motorne žage uporabljajo tudi v gojenju gozdov 
(zlasti negi, pa tudi pripravi tal za pogozdovanje). 
Leta 1984 je v družbeni lasti gozdnih gospodarstev 
kar 35 različnih tipov motornih žag, njihovo število 
pa doseže 4.721 kosov (KUMER/LIPOGLAVŠEK 
1985). Od 4.721 motornih žag pa je bilo tedaj v 
uporabi kar 1.824 (39%) takih, ki niso ustrezale 
ergonomskim zahtevam (KUMER/LIPOGLAV
ŠEK 1985). Posledice so bile številne poklicne 
bolezni. Ve1jetno se je še bolj kot v družbenem 
sektorju, število motornih žag večalo pri zasebnih 
gozdnih posestnikih. 

Pa se povrnimo v šestdeseta leta k Gozdnemu 
gospodarstvu Postojna. Že leta 1960 je bilo 
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24.310 21 

61.480 45 
-

114.750 81 

140.331 100 

kupljenih prvih 9 motornih žag STIHL-Contra. Več 
motork se je kupilo naslednje leto. Poleg motornih 
žag STIHL-Contra so se nabavile tudi Jobu-Tiger. 
Hitro pa se je pokazalo, da so STIHL-ove žage 
kvalitetnejše in trajnejše. Avgusta 1961 leta je bilo 
pri Gozdnem gospodarstvu že 30 motornih žag. 
Meglič (MEGLIČ 1961) piše: »Ni še leto dni tega 
kar so v naših gozdovih zabrnele prve motorne 
žage, njihovo število je stalno raslo in danes jih 
imamo že trideset. Nabavljeni so bili trije tipi: 
STIHL-Contra, SOLO in JO-BU: vsakih po 10 
komadov. « 

Delavce je bilo potrebno za delo z motorno žago 
seveda usposobiti. Med 20 in 22. novembrom 1961 
leta se je na Mašunu zbralo 9 sekačev in mehanik, 
ki popravlja žage na našem podjetju. Bil je tečaj za 
motoriste, ki imajo motorne žage STIHL-Cont::ra. 
V ta namen je prišel predstavnik tovarne iz Nemčije 
ter dva predstavnika iz firme "Uranje" iz Zagreba, 
ki žage uvaža . Seznanili so se z vsemi možnimi 
okvarami in motnjami, govorili pa so tudi o 
vzdrževanju motorke in brušenju (PERKO 2002) . 

2 ORGANIZACIJA DELA V PRVIH 
LETIH UVAJANJA MOTORNIH 
ŽAG 

In kakšna je bila organizacija dela ob uvajanju 
motornih žag v slovensko gozdarstvo? Po anketnih 
podatkih, ki so glede tega pomanjkljivi ali le 
približni, odpadejo naslednji deleži motark na 
različno velike delovne skupine delavcev (leta 
1962): 30% motark na skupine z 2 delavcema, 42% 
motark na skupine s 3 delavci, 20% motark na 
skupine s 4 delavci, 7% motark na skupine s 5 
delavci in 1% na skupine z nad 5 delavci. Pri tem 
se velikost skupin ni pomembno razlikovala v 
primerih, kadar je šlo za obdelavo iglavcev ali pa 
listavcev (TURK 1963). 

Podrobnejše podatke o organizaciji dela ob 
uvajanju motornih žag si oglejmo na primeru 
Gozdnega gospodarstva Postojna . Meglič 
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(MEGLIČ 1961) v Gozdnem gospodatju zapiše 
takole: »Dosedanje meritve so pokazale, da najbolj 
odgovarja obratovalnemu času 2 uri skupina 5-8 
mož za iglavce in 4-6 mož za listavce. Ker pa je 
težko stalno številčno spreminjati delovno skupino, 
bi za listavce in iglavce najbolj odgovatjala skupina 
5 mož. Pri poseku in izdelavi iglavcev si ta skupina 
razdeli delo takole: motorist in pomočnik podirata 
drevje naprej, osta]j trije pa klestijo veje in bel ijo, 
nato pa se vrneta na razžagovanje. Od časa do časa 
tudi sama pomagata ostalim trem, da si odpočijeta 
od tresenja in ropotanja motorke in da se le-ta 
ohladi. Pri listavcih je delo podobno razdeljeno: 
motorist in pomočnik podirata drevje in obenem 
že oklestita debelejše veje. Dva delavca oklestita 
drevo do konca in ga razkrojita, tretji pa cepi in 
zlaga drva. Ko je drevo okleščeno in razkrojeno, se 
motorist in pomočnik vračata na prežagovanje. Da 
bi kar najbolj gospodarno delali z motornimi 
žagami (da bi »pela« ves dan), so bile sestavljene 
velike delovne skupine (4-6 ljudi), da se ne bi 
motorka pokvarila, je smel z njo delati le motorist.« 

Kakšna skrb je veljala v začetku šestdesetih let 
motorni žagi kaže tudi tale informacija: zanjo je 
bil določen posebni delavec - motorist (niso je 
zaupali vsakomur - pa ne zaradi varnosti p1i delu) 
in da je bila namenjena le za posek drevja in 
razžagovanje; kleščenje z njo pa je bilo prepo
vedano. Rebula piše, da so takrat gledali na motorno 
žago kot danes (1973 leta op.a.) na »timberčka« 
(zgibni traktor) (REBULA 1973). 

Kljub temu da dotlej motorne žage niso bile 
najbolj primerne za kleščenje (bile so nerodne) so 
delavci to delo z njimi v vse večji meri opravljali. 
Proti koncu šestdesetih let se postopno uvaja tudi 
kleščenje z motorno žago. Decembra 1967 je na 
Gozdnem gospodarstvu Postoj na demonstrator 
švedske tovarne Jonsereds pokazal švedsko 
organizacijo dela pri sečnji in izdelavi igJavcev. 

Razvoj je šel torej naprej, Pečnik (PEČNIK 
1968) ga leta 1968 takole predstavi: »Z uvedbo 
motornih žag v gozdno proizvodnjo je mehanizirana 
v okviru sečnje in izdelave gozdnih lesnih 
sortimentov le ena delovna faza, kleščenje in 
lupljenje pa sta še nadalje prepuščena klasični ročni 
izdelavi. Zadnje čase opažamo več različnih rešitev 
za prehod k strojnemu kleščen ju. Pli tem so odlične 
uspehe dosegli Skandinavci. Švedska tovarna 
Jonsereds je izpopolni la motorno žago za kleščenje 
drevja in je izdelala tip »raket 60«. Ta motorka je 
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uporabna za podiranje drevja, razen tega pa tudi za 
kleščenje. Zmanjšali so težo motorke na 7,5 kg, 
hkrati pa izpopolnili tudi njeno obliko. Okrov je 
prilagojen, tako da motorko lahko obračamo po 
deblu in se pri tem z njo uspešno izogibamo oviram 
na deblu.« 

Nove, priročnejše žage so omogočile uvedbo 
kleščenja tudi pri nas. 

3 ERGONOMSKA PRIMERNOST 
MOTORNIH ŽAG 

Gledano z današnjega zornega kota (tudi takrat se 
je to kmalu spoznalo) pa so bile to težke, rob ustne 
in za zdravje delavcev (močni tresljaji) zelo 
neprikladne motorne žage. Kljub temu, da je bil 
razvoj motornih žag hiter, pa so se prav robustne 
motorne žage STIHL-Contra kar predolgo, na 
škodo delavcev obdržale v proizvodnji. Pri 
Gozdnem gospodarstvu Postojna (podobno je bilo 
drugod po Sloveniji) so postopno prišle v uporabo 
ergonomsko bolj primerne STIHL-ove motorne 
žage, pozneje motorne žage Jonsereds (leta 1970 
in 1971 Jonsereds M-62 in M-80) in nazadnje 
Husquarna. Če primeJjamo le težo, kije pomemben 
ane najvažnejši faktor (ergonomske lastnosti je tudi 
možno primerjati) je imela STIHL-Contra 11.5 kg 
(z gorivom in mazivom okrog 14 kg), novejša 
profesionalna motorna žaga podobne moči STIHL 
046 pa le 6,5 kg ali praktično ob večjih učinkih še 
enkrat manj. 

Prve motorne žage so prekoračevale dopustne 
(takrat zelo tolerantne) zdravju škodljive meje tako 
pri ropotu kot pri tresljaj ih in z nobenim zaščitnim 
sredstvom teh obremenitev ni bilo možno bistveno 
zmanjšati. Do teh ugotovitev so prišli že 1964leta. 
To je prišlo še toliko bolj do izraza, ko je bil celo v 
večjih delovnih skupinah samo en motorist. 
Posledica takega dela so se kmalu pokazale. Že prvi 
zdravniški preglede sekačev pri Gozdnem gospo
darstvu Postojna v letih 1966 in 1967 so pokazali 
obolenje rok- ožilja, zaradi neustreznosti motorne 
žage in preobremenitev posameznikov- motoristov, 
katerim je bila motorna žaga zaupana. Ker ni 
mogočih drugih zaščitnih ukrepov je edini in 
osnovni ukrep proti škodljivemu vplivu dela z 
motorno žago menjava~e delavcev. Šlo naj bi tako 
za menjave (oziroma krajši čas dela z motorno žago 
v teku dneva) med delom ter da bi delavec opravljal 
tudi druga dela, kjer ne bi bilo škodljivega vpliva 
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motorne žage. Žal je bilo to zaradi različno 
vrednotenega dela (precej nižji zaslužki na drugih 
delih - gojenje, vzdrževanje cest, druga pomožna 
dela) in tudi vse večjega uvajanja motornih žag v 
gojenje (čiščenje, redčenje, priprava tal) težko 
realizirati. V začetku sedemdesetih let so pričela 
obratovati tudi pri nas prva mehanizirana skladišča 
za dodelave iglavcev. V gozdu se opušča lupljenje 
in sekači imajo vse več delovnega časa v rokah 
motorno žago. Brodnjak (BRODNJAK 1974) 
ugotavlja: »Nova tehnologija dela, ki jo narekuje 
uvajanje velikih centraliziranih skladišč, vpliva tudi 
na delo v gozdu. V gozdu je domala že odpadlo 
lupljenje. Motorist opravi tako z ročno motorno 
žago vse delo, razen pospravljanja (gozdni red), s 
čemer se je seveda zelo povečala izpostavljenost 
tresenju«. Avstrijci pa so že leta 1971 ugotovili 
(LIPOGLAVŠEK 1972): »Delež motornega 
žaganja v skupnem produkti vnem času pa se je ob 
spremembi tehnologije močno povečal od do
sedanjih 26% na 65%. Ker je odpadlo ročno 
lupljenje, je delavec velik del časa zaposlen z 
motorko in seveda bolj izpostavljen škodljivim 
vplivom ropota in tresenja«. 

Negativni vplivi motornih žag pa so se kljub 
izboljšani tehniki dela, delavcu bolj prijaznim 
motornim žagam, izobraževanju, preventivnim 
zaščitnim ukrepom stopnjevali in dosegli zaskrblju
joč obseg. Novi in novi invalidi so povzročali težave 
podjetju, organizatorjem dela (kaj z njimi, kje jih 
zaposliti ipd.), družinam in seveda predvsem sami 
sebi. 

Kako dolgo smo v slovenskem gozdarstvu 
uporabljali ergonomsko neprimerne motorne žage 
kaže raziskava iz leta 1984. Da bi ugotovili, koliko 
je motornih žag pri gozdnogospodarskih orga
nizacijah v Sloveniji, so v letu 1984 izvedli popis 
vseh motornih v družbeni lasti. Pri zbiranju in 
obravnavanju podatkov o motarkah so sodelovale 
tudi osnovne organizacije sindikata gozdarskih 
delavcev. Sindikat se je vključil v to akcijo, da bi 
na osnovi zbranih podatkov lahko ugotovili, kako 
uresničujemo določila samoupravnega sporazuma 
o življenjskih in delovnih razmerah delavcev v 
gozdarstvu Slovenije. Leta 1984 je v družbeni lasti 
gozdnih gospodarstev 35 različnih tipov motornih 
žag. njihovo število pa doseže 4.721 komadov. Od 
4.721 motornih žag pa je bilo tedaj v uporabi kar 
1.824 (39%) takih, ki niso ustrezale ergonomskim 
zahtevam (KUMER/LIPOGLAVŠEK 1985). 
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Posledice so bile številne poklicne bolezni. Za 
ergonomsko ustrezne motorne žage so bile 
proglašene tiste, ki so izpolnjevale naslednje 
zahteve (KUMER/LIPOGLAVŠEK 1985): 

- Masa prazne motorke z letvijo in verigo ne 
presega 8 kg (polna 8,8 kg), ropot med 
prežagovanjem ne presega 104 dB(A). 

Tresenje na nobenem od ročajev ne presega 
med prežagovanjem maksimalnih linearnih 
pospeškov 50 rn/s2 ali srednjih po ISO frekvenčno 
tehtanih pospeškov 12 rn/s2 ali sile 20 N. 

Za izboljšanje stanja sta predvidela naslednje 
ukrepe (KUMER/LIPOGLAVŠEK 1985): 

»V družbeni gozdarski proizvodnji je potrebno 
zagotoviti uporabo sodobnih gozdarskih motornih 
žag. Čimprej bi bilo treba izločiti iz poklicne rabe 
vsaj tiste tipe motork, za katere zagotovo vemo, da 
niso ergonomsko ustrezni in jih tudi ni mogoče 
izboljšati z dodatno opremo. To bi omogočilo 
zmanjšanje števila tipov uporabljenih motornih žag. 
Pospešeno bi morali uvajati najnovejše tipe motark, 
za katere bi morali predhodno ugotoviti ergonomske 
značilnosti. Uporabljali naj bi dva tipa motark. Za 
dela v drobnejših sestojih in za kleščenje bi lahko 
uporabljali lažji tip motorke z maso do 6 kg, za 
podiranje drevja v debelejših sestoj ih pa motorko z 
maso do 8 kg.« 

Razvoj gre naprej na trg pa prihajajo vse bolj 
izpopolnjene motorne žage, vse ostrejši so varnostni 
kriteriji. Seveda pa je med množico, ki se dobi na 
trgu, potrebno izbrati primerno. V grobem ločimo 
(MEDVED/KOŠIR 2002): 

- >>hobby« motorne žage, ki so neprimerne za 
delo v gozdu in jih uporabljamo le za lažja opravila, 
prežagovanje vej, delo v sadovnjaku ali čiščenju 
grmovja; 

- »farmer« motorne žage , narejene posebej za 
lastnike gozdov. Ker jih uporabljajo manj kot poklicni 
delavci, imajo nekatere lastnosti (ropot, tresenje, 
oprema, teža, kakovost materialov) slabše kot 

- >>profesionalne« motorne žage, zaradi česar 
so slednje 20-30% dražje. Obe vrsti žag sta 
primerni za delo v gozdu. 

4 KAKO NAPREJ? 

Tehnično obdobje v gozdarstvu v katerem živimo, 
se je pričelo z uvedbo motornih žag pd sečnji in 
uveljavljanjem mehaniziranega transporta lesa. To 
tehnično obdobje je pri kraju in pričenja se 
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Posvetovanje - gozdarska politika zavarovanih območij 

Združenje za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici 
Slovenije je 6. novembra 2003 organiziralo posvet 
o Gozdarski politiki zavarovanih območij. 

Najbolj razvite države imajo razmeroma visok 
delež zavarovanih gozdnih površin. Imajo pa v 
primerjavi z nami manjši delež ohranjenih in malo 
spremenjenih gozdov. Ali so pristopi v deležih 
zavarovanih območij glede na to lahko v obeh 
primerih enaki? 

Na taka in mnoga druga vprašanja v zvezi s tem 
smo želeli na posvetu dobiti odgovore. Vsak 
udeleženec je pred začetkom. posvetovanja dobil 
Zbornik ob posvetovanju, ki gaje izdalo Združenje 
za gozdarstvo pii Gospodarski zbornici Slovenije. 
Posvet srno organizirali kot delo v obliki delavnic, 
ki so sledile predstavljenim referatom. Po delavnici 
smo oblikovali zaključke posvetovanja, ki bodo ena 
izmed podlag za nadalj.f\ie delo gozdarske in drugih 
strok na tem področju. 

Posvet je bil namenjen gozdarskim in drugim 
strokovnjakom, ki neposredno sodelujejo v procesu 
gospodarjenja z gozdovi, tistim, ki drugače 
sodelujejo pri gospodatjenju s prostorom in seveda 
tudi ostalim, kijih dogajanja v gozdovih nepoklicno 
zanima. Vsekakor je bila to priložnost za ptidobitev 
množice novih informacij. 

Posvetu je prisostvovala 111 udeležencev, ki so 
glede na število prisotnih zastopali Zavod za 
gozdove Slovenije, gozdarske gospodarske družbe, 
Zavod RS za varstvo narave, Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, BF- Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, Gozdarski inštitut 
Slovenije, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo 
Postojna, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Triglavski 
narodni park, JZ Kozjanski park, Kozorog Kamnik 
in druge. 

Posvet sta s pozdravnirna govoroma odprla mag. 
Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo 
ln mag. Branko Južnič, podpredsednik Upravnega 
odbora Združenja za gozdarstvo. 

Sledile so predstavitve referatov, ki jih s povzetki 
p1ikazujemo v nadaljevanju. 
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1 OSNOVNI POJMI VARSTVA 
NARAVE IN VLOGA ZAVODA RS 
ZA VARSTVO NARAVE PRI 
OHRANJANJU NARAVE 

Mojca Tomažič, Matej Petkovšek, Zavod RS za 
varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova 
ulica 6, 3000 Celje, Slovenija 

Začetki varstva narave v Sloveniji segajo v 20. 
leta prejšnjega stoletja. Takrat srno s Spomenico 
dobili prvi naravovarstveni prograrn.Vse do 
preloma stoletja je bilo potrebno veliko napora, da 
bi se varstvo narave osamosvojila, kar pa je končno 
uspelo leta 1999 z Zakonom o ohranjanju narave. S 
tem zakonom sta bila v slovenski pravni sistem 
vnešena dva nova krovna pojma: biotska razno
vrstnost in naravna vrednota. Z zakonom je bil 
ustanovljen nov pravni subjekt Zavod RS za varstvo 
narave, ki opravlja predvsem strokovne naloge s 
področja ohranjanja narave, v okviru tega pa se 
povezuje tudi z drugimi strokovnimi in upravnimi 
službami na državnem in mednarodnem nivoju. Z 
ozaveščanjem javnosti in popularizacijo ohranjanja 
narave si to področje tako v strokovnih krogih kot 
tudi v širši javnosti počasi pridobiva vedno večjo 
vlogo in pomen. 

2 POMEN KOMPLEKSNEGA 
GLEDANJA NA VARSTVO 
NARAVE 

Darij Krajčič, Primož Javornik, Zavod RS za 
varstvo narave, Cankatjeva 10, Ljubljana, Slovenija 

Članek obravnava kompleksnost problematike 
varstva narave. Pri tem opozarja na nevarnosti 
enostranskih pristopov. Gozd poleg ekološke in 
socialne funkcije zagotavlja tudi pomemben 
obnovljivi naravni vir - 1es. Les je z energetskega 
vidika prijazen vir energije, za njegovo predelavo 
potrebujemo relativno malo energije. Za upravljanje 
z zavarovanimi območji moramo upoštevati vse 
zakonske možnosti . Iskanje izgovorov za ne 
uresničitev nekaterih dobrih idej v pomanjkanju 
proračunskega denarja ni najboljše. 
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3 MOŽNOSTI ZA VARSTVO 
NARAVE ZNOTRAJ OBSTOJEČE 
GOZDARSKE POLITIKE IN 
ZAKONODAJE 

mag. Alenka Korenjak, Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS, Dunajska 58, Ljubljana, Slovenija; 
Željko Kramaric, Kocenova 9, Ljubljana, Slovenija 

Analizirani so zgodovinski vidiki varstva narave 
v Evropi in začetki sonaravnega ravnanja z gozdovi 
na Slovenskem. Podan je pregled veljavne zakono
daje s področja gozdarstva, varstva narave, varstva 
okolja in lovstva ter Nature 2000 in kritičen pogled 
na njihovo izvajanje v praksi. Predlagan je model 
naravovarstvenih ciljev in metode za njihovo 
operativno uporabo. 

4 SPET ŽAGARJI NA DELU ? 
KOMUNICIRANJE 
Z INTERESNIMI SKUPINAMI 
V GOZDARSTVU 

mag. Katarina Groznik Zeiler, univ. dipl. inž. 
gozd., Ciglerjeva 13, Višnja Gora, Slovenija; dr. 
Drago Kos, Fakulteta za družbene vede, Kardelj eva 
pl. 5, Ljubljana, Slovenija 

Kakovostno komuniciranje z interesnimi 
skupinami v gozdarstvu je pomembno za reševanje 
konfliktov o gozdu. Konflikti, ki so lahko na 
zavarovanih območjih močneje izraženi, so za 
gozdarsko stroko tudi priložnost za predstavitev 
svoje vloge v družbi in za izboljšanje svojega dela. 
V prispevku predstavimo nekaj osnovnih načel 
komuniciranja z interesnimi skupinami. 
Izpostavimo interesne skupine, ki se kažejo kot 
pomembni sogovorniki v prihodnje. Na primerih 
besedil iz tiskanih medijev osvetlimo nekaj načinov 
komuniciranja o gozdarskih temah. Predlagamo 
osnovna izhodišča za delo stroke na področju 
komuniciranja. 

S NATURA 2000 -DEL 
VSEEVROPSKEGA 
EKOLOŠKEGA OMREŽJA 

dr. Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje, prostor 
in energijo Dunajska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Prispevek obravnava širši okvir zamisli eko
loških omrežij v Evropi, zlasti pravno osnovo 
ekološkega omrežja Evropske unije NATURA 
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2000, podrobneje predstavlja izbiranja, vrednotenja 
in opredeljevanja območij, pomembnih za 
Evropsko skupnost, po merilih Direktive o habitatih 
ter ukrepe, ki sledijo iz obveznosti evropskih 
predpisov. Na kratko je povzeto tudi dosedanje delo 
pri vzpostavljanju omrežja NATURA 2000 v 
Sloveniji. 

6 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 
V ZAVAROVANIH OBMOČJIH 

mag. Živan Veselič, Zavod za gozdove Slovenije, 
Večna pot 2, Ljubljana, Slovenija; Špela Habič, 
Zavod za gozdove Slovenije, Vojkova 9, Postojna, 
Slovenija; Tomaž Hartman, Zavod za gozdove 
Slovenije, Rožna ulica 9, Kočevje, Slovenija 

Članek navaja razloge za zavarovanje širših 
območij ohranjene narave v sodobnem svetu, 
opisuje gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji, ki ima 
slab za ohranjanje gozda in narave vgrajeno v delo 
z gozdom ter navaja bistvene prvine dela z gozdom 
za poudarjeno skrb za gozdove in naravo v širših 
zavarovanih območjih. 

7 PRIDOBIVANJE LESA 
V ZAVAROVANIH OBMOČJIH 

Franci Furlan spec., Gospodarska zbornica 
Slovenije, Združenje za gozdarstvo, Dimičeva 13, 
1000 Ljubljana, Slovenija 

Furlan, F.: Pridobi vanje lesa v zavarovanih 
območjih. V slovenščini, cit. lit. 6. 

Slovenija mora v skladu z evropskimi naravo
varstvenimi direktivami povečati delež zavarovanih 
območij. K temu bi prispevala tudi Uredba o 
Regijskem parku Snežnik. 

Delež zavarovanih območij v Sloveniji se 
povečuje. Glavne omejitve pri pridobivanju lesa, 
ki izhajajo iz Osnutka Uredbe o Regijskem parku 
Snežnik, se nanašajo le na ožja zavarovana območja, 
ki so bila zaščitena že v preteklosti. Omejitev izven 
teh površin je malo in niso takega značaja, da bi 
pomembno vplivale na gospodarnost izvajanja 
procesa pridobivanja lesa. Izkušnje izvedenih sečenj 
na nekaterih zavarovanih območjih kažejo, da je 
največ problemov posledica neusklajenosti med 
neposrednimi subjekti gospodarjenja z gozdovi 
predvsem zaradi strokovnih razhajanj in odsotnosti 
skupnih ciljev. 
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8 "VARSTVO NARAVE ALI narave in mag. Črtomir Vilhar, Grča Kočevje, 
TURISTIČNA ZANIMIVOST" - Kočevje, Slovenija) predstavili na plenarnem delu 
O USPEŠNOSTI ZAVAROVANIH posveta. 

OBMOČIJ PRI OHRANJANJU 
NARAVE 

dr. Hubert Zeiler, Steitische Landes Jagerschaft, 
Schwimmhulkai 88, Graz, Osterreich 

Kar zadeva probleme posameznih vrst, na primer 
gozdnih kur, evropska strategija Natura 2000 ni 
uspešna pri izvajanju svojega cilja ustvariti evropsko 
mrežo zavarovanih območij. Za te vrste je 
gospodarjenje z gozdovi izjemnega pomena tudi 
zunaj zavarovanih območij. Čeprav Natura 2000 
privlači turizem, ostaja odprto vprašanje, ali je 
tmizem primerno spodbujati kljub pomanjkljivemu 
znanju o motnjah in drugih vplivih, ki jih povzroča. 

Varstvo narave in sonaravni razvoj namreč nista le 
znanstveni, ampak tudi politični temi. 

9 RAZPRAVA 

Na podane referate je sledila razprava. Ta je 
pokazala zelo različne poglede, bila pa je hatka. 
Dejansko je nakazovala poudarjanje interesov 
organizacije iz katere je udeleženec razprave izhajal . 
V njej smo tako slišali utemeljitve za ustanavljanje 
posebnih zavodov za upravljanje s parki, potrebi 
po vsesplošni zaščiti velikih površin kot tudi 
pristopih za povečanje učinkovitosti pri gospo
darjenju z gozdovi. In seveda temu nasprotna ali 
manj naklonjena mnenja. 

Drugi del posvetovanja smo izvedli v obliki 
delavnic. Te so bile oblikovane na podlagi 
teritorialne pripadnosti le na papirju. Drugače pa 
smo skupine oblikovali slučajnostno tako, da smo 
iz seznama prijavljenih v isto skupino uvrstili 
vsakega četrtega po vrstnem redu. Tako so nastale 
zelo mešane skupine tako po geografskem kot po 
organizacijskem poreklu. To je bil tudi naš namen. 
Piičakovali smo vso različnost pogledov, ki se je 
pokazala že v razpravi opravljeni po predstavitvah 
referatov. Glede na to so bile tako oblikovane 
skupine primeren način za uskladitev različnih 
interesov znotraj skupine. Rezultate delavnice so 
v naprej zbrani moderatorji (mag. Živan Veselič, 
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 
Ljubljana, Slovenija; Edo Goričan, Gozdno 
gospodarstvo Maribor, Tyrševa 15, Maribor, 
Slovenija; Aleš Ocvirk, Zavod RS za varstvo 

Gozd V 62 (2004) 1 

10 ZAKLJUČKI IN UGOTOVITVE 
POSVETOVANJA 

Podane prispevke, razpravo in rezultate delavnic 
lahko strnemo v naslednje zaključke in ugotovitve: 

- Želimo si varovano okolje, ohranjene habitate 
in takšne predati naslednjim generacijam. Zato 
želimo pri varovanju aktivno sodelovati tako v 
pripravi aktov in izhodišč za izdajo zakonov kot 
pri izvajanju ukrepov za ohranjanje različnih 
ekosistemov. 

- Lesu, kot naravni dobrini in obnovljivemu 
viru, se ne smemo odpovedati, ampak ga pri 
oblikovanju zavarovanih območij vključiti v cilje, 
ekonomske učinke pa uporabiti tudi za upravljanje 
zavarovanih območij. Sonaravnost gospodaijenja 
pri tem ni ovira, saj ne pomeni gozd prepustiti 
naravi ampak gospodariti z njim na način, ki je blizu 
naravnemu razvoju. 

- V RS gospodarjenje z gozdovi temelji na 
u-ajnostnem in sonaravnem razvoju gozdov, zato je 
pri varovanju območij potrebno pozornost posvetiti 
predvsem negozdnim površinam. Nesprejemljivo 
paje upadanje sredstev, ki jih država letno namenja 
za odkup gozdov. 

- Osnova neproblematičnega življenja parka je 
gospodarska podlaga in ne konzervacija območij. 
Če bi omejitve pri rabi zemljišč (gozdov) povzročile 
neekonomičnost pridobivanja lesa v njih, bi bila s 
tem povzročena škoda ljudem, ki živijo v parkih. 
Zato brez lokalne, regijske in družbene podpore ni 
pričakovati pozitivnega učinka »parkovništva« in 
samega upravljanja s parki. 

- Glede na tradicijo slovenskega gozdarstva in 
gozdnatost Slovenije so za upravljanje parkov, kjer 
je gozd prevladujoča prvina zagotovo najbolj 
primerni dosedanji udeleženci gospodarjenja z 
gozdovi. Nesmiselno je ustanavljati nove zavode. 
Potrebne so le ustrezne kadrovske okrepitve 
obstoječih gozdarskih institucij ali družb. Tudi 
smiselna uporaba koncesije je eden izmed primer
nih načinov za upravljanje. 

- Zunanji pogled, ki ga je podal dr. H. Zeiler 
kaže, da smo na pravi poti. »Naturo«, kot se je 
izrazil že imamo in ne bo naj bojazni, da prinaša 
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11 
Gozdarstvo v času in prostoru 

·---------------------=---- --
zastoj razvoja, ker ne pomeni konzervacijo, temveč 
»birokratsko« formalno pokritje obstoječih razmer, 
ki v naši deželi, predvsem v gozdnati krajini že 
vladajo. 

- Konfliktnost mnenj, ki so neizogibna prvina 
vsake človekove dejavnosti, je potrebno najprej 
uskladiti znotraj posameznih strok (gozdarstva oz. 
naravovarstva) v stroki, šele nato pa se soočiti z 
javnim mnenjem. 

- Kriznemu komuniciranju v javnosti se je 
potrebno izogniti s pravočasnim obveščanjem 
javnosti z nameravanimi ukrepi in posegi v okolje, 
hkrati pa je potrebno režime opredeliti dovolj 
natančno, da ne bodo predmet razsojanja 
skrajnežev. Ljudje se razglasitve varovanih območij 
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ne smejo bati ampak čutiti priložnost za lasten 
razvoJ. 

Na koncu se je vodji projekta, referentom, 
vodjem delavnic, razpravljavcem in vsem ostalim 
udeležencem zahvalil sekretar Združenja za 
gozdarstvo. Organizacija takega posvetovanja 
zahteva sicer veliko dela. Številna udeležba pa kaže, 
da je način dela pri obravnavi takih in podobnih 
problemov primeren. Hkrati pa s številno aktivno 
udeležbo omogoča solidne zaključke in usmeritve 
p1i delu v bodoče. 

Franci FURLAN Spec., univ. dipl. inž. gozd. 
Gospodarska zbornica Slovenije, 

Združenje za gozdarstvo, 
Dirničeva 13, Ljubljana, Slovenija 
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Predstavljajo se 
Pot skozi gozd 
Ob izidu zbornika o pol stoletnen1 gospodarjenju z gozdovi v Tobninskem. 
gozdnogospodarskem območju 

Uvod 
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin je v letu 1997 
praznovalo 50-letnico obstoja podjetja, ki je v 
različnih organizacijskih oblikah gospodarila z 
gozdovi na tolminskem gozdno gospodarskem 
območju. Da bi se ohranili spomini na izredno pestro 
in za celotno območje pomembno delovanje 
Gozdn.ega gospodarstva smo najpomembnejša 
dogajanja zbrali v knjigi POT SKOZI GOZD. 

Ob finančni podpori SGG Tolmin smo s 
projektom p1ičeli v Društvu inženirjev in tehnikov 
Posočja in v Jetu 2003 izdali obsežen kronološki 
zapis dela gozdarjev v povojnem obdobju . 

Da je DIT gozdarstva Posočja pristopilo k 
zbiranju gradiva in izdaji zbornika ni naključje. Prav 
društvo je namreč zmoglo ohraniti povezanost 
gozdarskih strokovnjakov tudj v novih razmerah, 
ki so po uveljavitvi zakona o gozdovih v letu 1993 
v dveh različnih vlogah. 

Oblike in v sebi ne petdeset letnega gospoda1jenj a 
so zbrane v šestih poglavjih, kjer posamezni avtorji 
celovito predstavljajo področja, ki so nekaterim od 
teh bila tudi dolgoletna delovna zadolžitev v 
podjetju. 

V prvem poglavju so predstavljeni vodilni 
delavci, ki sami ali po spominu sodelavci ozna
čujejo obdobje njihovega »vladanja«. V tem 
poglavju je poudarjeno tudi delavsko samo
upravljanje podjetja z nekaterimi načeli socia
lističnega sistema. 

V poglavju načrtovanja je podrobno opisano 
dolgoročno gozdno gospodarsko načrtovanje in 
številni gozdno gojitveni ukrepi s katerimi smo 
sledili naprednim evropskim trendom. Poleg 
številnih ujm je v poglavju predstavljeno tudi 
lovišče Prodi in gospodarjenje z divjadjo. 

Najobsežnejše je poglavje o pridobivanju lesa. 
Tu lahko zasledimo še čase trdega dela z ročnim 
orodjem, pa obdobje uvajanja sodobnih strojev in 
tehnologij. Posebno so opisani problemi in rešitve 
pri sprav ilu lesa z žič nimi žerj avi. Prav težki 
spravilni pogoji so spodbujali inovativnost in 
številne izboljšave sistemov za žičničarsko spravilo 
-več o teh je napisano v izvlečku. 
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Vzporedno z gozdarstvom se je SGG ukvarjalo 
tudi s sorodnimi dejavnostmi: gozdno gradbeništvo, 
tesanje tramov, vzdrževanje in popravila strojev in 
naprav, izdelava traktorskih kabin ter žičničarske 
opreme. Z opisom gozdarskih koč se poglavje 
»Gozdarstvo in druge dejavnosti« zaključi. 

V petem sklopu je predstavljen zasebni sektor z 
organizacijo proizvodnje v različnih časovnih 
obdobjih. Z uvajanjem kooperantov se je po
membno povečala gozdna proizvodnja in posredno 
izboljšal socialnj položaj kmetov, lastnikov gozdov. 

V zadnjem poglavju »Bili smo veljko podjetje« 
se lahko bralec seznani z življenjskimi in deJavnimi 
pogoji delavcev, z načinom in vsebinami stro
kovnega izobraževanja, pa z vlogo in pomenom 
gozda in gozdarjev pri razvoju turizma in še kaj ... 
Poglejmo nekaj izvlečkov. 

Razvoj in uporaba mehanizacije pri spravilu 
Prvi začetki uvajanja mehanizacije v gozdarstvo 

segajo že v leta pred l . svetovno vojno, ko so na 
Idrijskem, Bovškem in Tolminskem začeli graditi 
prve gozdne žičnice za spravilo lesa. 

Bistven napredek pri uvajanju mehanizacije pri 
spravilu lesa je pomenila konstrukcija domačega 
žičnega že1java z originalno izvedbo vozička . 

Začetki tega segajo v leto 1928, ko je Štefan 
Gnezda, žičničar z Vojskega, zgradil svojevrstno 
napravo, kj pomeni temelj sedanjemu spravilu z 
žičnimi žerjavi. V začetku je za pogon naprave 
uporabljal živino, leta 1931 pa je preuredi! svoj 
poltovorni kamion za vlačenje lesa in s tem uvedel 
motorni pogon vitla, s čimer so se učinki spravila 
bistveno povečali. 

Štefan Gnezda je tudi konstruktor vozička, k.i je 
dobil ime idrijski in to upravičeno, saj je na 
Idrijskem doživel svoj celotni razvoj, od začetka 
pa do končne izpopolnjene oblike. Zaradi eno
stavnosti izvedbe se je hitro uveljavil in zelo dolgo 
obdržal, saj se je vse do leta 1973 še marsikje 
uporabljal, medtem ko so vozi čki tipa KS in Wyssen 
odpovedali in jih proizvodnja ni sprejela. Šele z 
uvedbo Hinteregge1jevih vozičkov A

1
, A

2 
in D

2 
v 

letih 1964 - 1966 se je idrijski voziček začel 
opuščati, ker je dosledno zahteval koncentracijo lesa 
pod nosilno vrvjo. 



Začelo se je z idrijskim vozičkom 

Pri spravilu prostorninskega lesa z žičnimi 
žerjavi je treba kot posebnost omeniti uporabo 
lesene košare oz. koša, paličaste konstrukcije, 
kamor se je dalo naložiti tudi preko 2 prm drv. 
Uporaba koša je zahtevala dosledno koncentracijo 
drv pod linijo nosilke, zato se je največ uporabljal 
v kombinaciji z idrijskim vozičkom in bil tu pa tam 
v uporabi še vse do leta 1973. Nadomestila ga je 
bolj prikladna vrvna zanka v obliki lestvice, ki pa 
je zahtevala manjši tovor. 

Težke terenske razmere v alpskem in pred
alpskem svetu so pogojevale nastanek dveh izrazitih 
žičničarskih središč na območju SGG Tolmin -
Bovško in Idrijsko. 

Ker se je na ldrij s kem rodila zamisel o motornih 
vitlih za spravilo lesa, je tudi kasnejši razvoj 
mehaniziranega spravila lesa na tem območju šel v 
to smer. Terenske razmere so bile večinoma še toliko 
ugodne, da so omogočile primerno gostoto in 
položaj gozdnih cest, kar je še odgovarjalo spravilu 
z žičnirni žerjavi . 

Spravilo s krožnimi gravitacijskimi in motornimi 
žičnicami (v nadaljevanju žičnice) je bilo zato že v 
začetku potisnjeno bolj v ozadje in sicer na 
ekstremno dolge razdalje in gravitacijsko ter 
reliefno komplicirana in težavna območja. 
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Tovor je pripravljen za spust po žični drči 

Po IL svetovni vojni je na Idrijskem obratovala 
13 žičnic, večina v petdesetih letih. Zadnje žičnice 
so spravljale les iz Široke doline leta 1964 in izpod 
Rup k Divjemu jezeru v letih 1960-1965. 

Drugačne pa so bile razmere na Bovškem, kjer 
na strmih pobočjih visokih hribov ni bilo mogoče 
zgraditi cest, ki bi skrajšale dolge razdalje, ter tako 
omogočile spravilo z žičnimi žerjavi. Tako je bila 
za dolgo časa žičnica, poleg ročnega spravila, 
praktično edino spravilno sredstvo. 

Po II. svetovni vojni je na Bovškem obratovala 
v dobrih 20 letih 19 krožnih gravitacijskih žičnic. 
Dolžine so bile zelo različne, od najkrajše 1000 m, 
do najdaljšega sistema preko 4000 m. Zadnja 
žičnica je delovala še leta 1972 s Polovnika, v 
Javorjevi dolini. 

Na Tolminskem so obratovale žičnice predvsem 
v državnem gozdu v Prodih. že Italijani so pred Il 
svetovno vojno zgradili iz Prodov na Kneža žičnico, 
ki je imela več krakov. 

Demontirali so jo leta 1948. Zadnja žičnica v 
Prodih je obratovala 1965/66 izpod Gradnika na 
serpentino nad Trnovsko barako. 

Spravilo z žičnicami je bilo zelo drago. Montaže 
in demontaže linije, nakladalnih in razkladalnih 
postaj in pogosto tudi vmesnih postaj so zahtevale 
veliko časa. Poleg tega je bilo treba ves les 
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Predstavljajo se 
koncentrirati na nakladalne in pogosto tudi na 
vmesne postaje. Koncentracijo so opravili s konji, 
ročno, dostikrat pa tudi s stranskimi gravitacijskimi 
ali motornimi krožnimi žičnicami in žičnimi žerjavi. 

Razvoj žičnih žetjavov, ki omogočajo spravilo 
na daljših razdaljah in lahko po vsej dolžini linije 
brez zaustavljačev pobirajo les, ki ga ob primerni 
gostoti linij praviloma ni potrebno koncentrirati, 
večje možnosti izgradnje gozdnih cest, pa tudi 
odločitev, da je treba v najbolj oddaljenih zaprtih 
gozdnih predelih sečnjo enostavno opustiti in dati 
prednost socialni in varovalni funkciji gozda pred 
lesno proizvodnjo, so bili dovolj odločujoči razlogi 
za prenehanje uporabe samotežnih žičnic kot 
spravilnega sredstva. 

Na Bovškem in Tolminskem so se v petdesetih 
letih za spravilo prostorninskega lesa pogosto 
uporabljale tudi žične drče in spuščalke . Zadnja 
spuščalka je delovala leta 1969 v Prodih. 

Kot so uspešnejši žični žerjavi zaradi večje 
učinkovitosti pred leti zamenjali samotežne žičnice, 
tako je prišel čas, ko je bilo potrebno poiskati še 
cenejša žičničarska spravilna sredstva. Klasični 
žični žerjavi so, predvsem zaradi dolgih montaž in 
demontaž, postali predragi. lzboljšava se je 
pokazala v samohodnih večbobenskih žičnih 
žerjavih s stolpi, Iqer sta montaža in demontaža 
bistveno krajši. Tako je bil konec leta 1968 

Iz obdobja 
drugačnega fitnesa 
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Hintereggerjev voziček A-1 v posebni izvedbi se ni obnesel 

nabavljen samohodni 4 bobenski žični žerjav z 8 m 
stolpom Urus 400, montiran na Unimog. Maksi
malna dolžina nosilke je bila 400 m. Z njim je bilo 
možno vlačiti navzgor in po ravnem, ne pa tudi 
spuščati navzdol, k stroju. 
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To je bil začetek uporabe večbobenskih žičnih 
žerjavov s stolpi, vendar pa je bilo treba počakati 
še dobrih 15 let, da so se ti stroji zares uveljavili. 
Istega leta, kot smo dobro začeli uporabljati Urus, 
to je leta 1969, smo nabavili tudi prva dva zgibna 
traktorja Timberjack. Ti stroji so potem poldrugo 
desetletje obvladovali spravilo na težjih terenih, celo 
na takih, ki so spadali v žičničarsko območje, ali 
pa v mejno. 

Osemdeseta leta pa so bila resnično posvečena 
spravilu z večbobenskimi vitJi s stolpi na dolge in 
kratke razdalj, saj je v tem času delovalo kar osem 
takih strojev različnih zmogljivosti. 

Zaradi močnega znižanja sečnje po letu 1990, 
se je radikalno znižalo tudi število žičničarske 
mehanizacije. Po letu 1992 je imelo podjetje le še 6 

-klasičnih žičnih žerjavov in 3 Uruse tipaM III. Vsi 
stroji so bili opremljeni z avtomatskimi vozički 
Bacco, za zbiranje lesa pa je bilo na razpolago šest 
čaker sistemov (sistem naveze) . 

V letu 1997 je podjetje nabavilo najsodobnejši 
žičničarski sistem Syncrofalke, ki je montiran na 
TAM 260. Omogoča spravilo v vse smeri do 
razdalje 700 m. Na kamionu je montirane dvigalo, 
s katerim se odklada sortimente na gozdno cesto. 
Voziček Sherpa U III, nosilnosti 3 tone, je radijsko 
voden in uprav lj an tako na kamionu kot na 
delovišču. 

Ta stroj je res nekaj posebnega, saj je daljinsko 
vodenje računalniško programirane kot še nikoli 
doslej. Dnevni učinki znašajo ob primerni kon
centraciji lesa 60- 80 m3. Organizacijska oblika je 
I. + 2. Strojnik upravlja z dvigalom in odpenja les, 
dva delavca pa sta na delovišču pri zapenjanju lesa. 
Eden od obeh delavcev istočasno tudi radijsko 
upravlja z vozičkom do takrat, ko začne tovor 
potovati proti razkladalni postaji. Ta stroj je velika 
pridobitev pd modernizaciji spravila. 

Žičničarstvo ima pri Soškem gozdnem gospo
darstvu dolgo in bogato tradicijo, saj deluje že vsa 
leta obstoja podjetja, od prvega začetka spravila lesa 
z žičnimi spravilnimi sredstvi na tem območju pa 
je minilo že dobrih 95 let. 

Do leta 1969, ko smo začeli uvajati zgibne 
traktorje, so bile žičnice in žični žerjavi edina 
mehanizacija pri spravilu lesa. Že pred tem so se 
sicer začele porajati ideje o traktorskem spravilu, 
vendar pa zaradi neprimernih traktorjev in še 
nerazvite opreme (vi tla, ople nj , zanke) ni bilo 
uspeha. 

Med letoma 1959 in 1968 smo imeli 3 do 5 Fe 
35, opremljenih s 4 tonskimi prikolicami, vendar 
jih je bilo mogoče uporabljati le na zelo dobrih 
kolovozih, s tem da jim je bilo treba ves les 
skoncentrirati na kolovoz. 

Bistven napredek pri spravilu lesa je bil, kot je 
že omenjeno leta 1969, ko srno nabavili dva zgibna 
traktorja Tirnberjack, moči 88 KS, opremljena z 
enim 8 tonskim vitlom, ki sta omogočila zbiranje 
in privlačevanje lesa naravnost do traktorja in nato 
vožnjo brez vmesnega odpenjanja, prek.ladanja in 
ponovnega zapenjanja, kot je bilo to do tedaj pri 
traktorskem spravilu običajno, če ni bil les že prej 
skoncentriran ob vlaki. 

Pri uvajanju teh vrst strojev v gozdno pro
izvodnjo smo bili prvi v Sloveniji, pa tudi v 
Jugoslaviji. Timberjacki so bili udarna siJa pri 
spravilu, zlasti na težjih terenih . Od prvih dveh 
strojev v letu 1969 smo stalno povečevali število in 
v letu 1982 smo jih imeli že 8. Bili smo navdušeni 
nad zmogljivostjo in učinkovitostjo teh strojev, saj 
so dosegli povprečne dnevne učinke nad 40 m3 in 
tudi stroški spravila po m3 so bili najnižji.Vendar 
pa le ni bilo vse tako svetlo, kot se je videlo na prvi 
pogled skozi očala ekonornike. 

Največje učinke so stroji dosegali pri končnih 
sečnjah, pri debelem lesu in pri golosečnji, pri 
redčenjih in pomladitvenih sečnjah pa niso bili 
najbolj primerni, ker so naredili preveč škode na 
stoječem drevju in mladju. Zelo primerni pa so bili 
pri pospravljanju lesa po naravnih katastrofah (veter, 
žled, sneg) na terenih, ki ne zahtevajo gradnje 
problematičnih vlak. 

Ker je začelo primanjkovati primernih sečišč, 
se je po letu 1986 začelo z zmanjševanjem števila 
Tirnberjackov in po letu 1991 teh strojev v podjetju 
ni bilo več. 

Spravilo z adaptiranimi kmetijskimi traktorji 
smo pričeli v letu 1974, ko smo nabavili 3 IMT 558 
in jih opremili z dvobobenskimi 5 tonskimi igland 
vi tli, a smo jih čez nekaj let odprodali zaradi stalnih 
okvar in nizldh učinkov. 

Ker z družbenimi adaptiranimi traktorji nikakor 
ni bilo sreče, je bila opuščena vsaka misel nanje. 
Nadomeščeni so bili s privatnimi traktorji, last 
delavcev v rednem delovnem razmerju. Za uporabo 
zasebnega traktorja dobi lastnik - delavec od
škodnino za kritje materialnih stroškov in za 
vzdrževanje. Taka oblika združevanja dela in 
sredstev se je pokazala kot zelo uspešna, saj so bili 
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stroški zasebnega traktorja znatno nižji od 
družbenega. 

Do leta 1969 je bilo žičničarsko spravilo edino 
mehanizirana spravilo. Stopnja mehaniziranosti je 
znašala 20 - 25%. Po tem letu pa se je, zaradi 
uvajanja zgibnih in adaptiranih traktorjev, hitro 
povečevala in sedaj presega 90% celotnega spravila. 

Dejavnosti izkoriščanja gozdov 
izven podjetja 
Na področju mehaniziranega spravila lesa je bilo 
Soško gozdno gospodarstvo Tolmin dolgo časa 
vodilno v državi. S projektiranjem in gradnjo 
žičnih transportnih naprav (zlasti gravitacijskih 
in motornih žičnic) so se uveljavili naši stro
kovnjaki in žičničarji po vsej Jugoslaviji in tudi 
izven nje. 

Nemogoče je na kratko popisati vse kraje in 
objekte, ki so jih projektirati naši strokovnjaki (inž. 
Klanjšček, inž. Papič, Jurančič) in gradili naši 
žičniča1j i. 

Začelo se je leta 1963 z gradnjo krožne motorne 
žičnice za Gozdno gospodarstvo Osijek, nato leta 
1964 z gravitacijsko žičnico za Gozdno gospo
darstvo Kolašin (Črna gora) in hožno motorno 
žičnico za Gozdno gospodarstvo »Drina« Sre
brnica. V letu 1965 so naši žičničarji gradili krožno 
motorno žičnico na Donavi za Gozdno gospo
darstvu Vukovar. 

Nadalje so montirali žične žetjave za mnoga 
gozdna gospodarstva po vsej Jugoslaviji in leta 1970 
celo v daljni Indoneziji, kjer sta naša strokovnjaka 
Bogo Jurančič in Cvetko Šušmelj vodila montažo 
treh žičnih že1javov tipa HA2 za firmo Hinteregger 
iz Avstrije. 

Z uvajanjem zgibnih traktorjev v gozdno 
proizvodnjo je žičničarstvo na splošno začelo 
izgubljati na pomenu. 

V sedemdesetih in osemdesetih letih so zgibniki 
reševali spravilo na najtežjih terenih. Tudi s temi 
stroji smo delali na mnogih gozdnih gospodarstvih 
po Sloveniji in Jugoslaviji, saj srno bili prvi in več 
let edini, ki smo te stroje imeli. 
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Ker se je v drugi polovici osemdesetih let začel 
zmanjševati obseg del, tako pri sečnji kot tudi pri 
gojenju in gradnjah, je bilo iskanje dela izven 
podjetja že nuja, če smo hoteli zaposliti preštevilne 
delavce, kooperante in gozdarsko mehanizacijo. 
Delo smo iskali povsod, kjer se je le pokazala 
kakšna možnost, naj bo v Sloveniji, Jugoslaviji, pa 
tudi v tujini. Prav pri delu v tujini pa smo bili naivni, 
ker smo mislili, da bomo nekaj zaslužili, tako kot 
smo običajno pri prevzetih delih doma. 

Tako smo v juniju 1990 v Švici prevzeli sečnjo in 
spravilo z žičnim že1javom cca 4.500 m3, ki jih je 
podrl veter. Kakšnega posebnega zaslužka tu ni bilo. 

Največji posel smo nameravali istega leta 
skleniti v ZR Nemčiji, kjer pa smo se prav pošteno 
opekli. Najprej so nam ponudili 60.000 m3 sečnje 

in spravila z zgibniki. Ker pa se je pridobitev 
delavnih dovoljenj vlekla več mesecev, smo 
zamudili rok in izgubili večino dela. 

Na vseh deloviščih v tujini smo morali delati 
po cenah, ki jih je ponudil delodajalec. Možnosti 
dogovarjanj ni bilo. Njihove cene smo sprejeli, ker 
smo tudi sami hoteli ugotoviti, ali smo sposobni 
delati po kapitalističnih cenah in socialističnih 

obveznostih do delavca in države. Pa nismo bili ! 

Zaključne misli 
Knjiga »Pot skozi gozd« nam daje pomembno 
vsebinsko in časovno dimenzijo. Seznanja nas z 
delom gozdarja, ki mu je družba zaupala gospo
daijenje z gozdom in gozdnim prostorom. Spominja 
nas na odnose, ko so sooblikovali tradicijo in na 
prizadevanje stroke, da z načrtnim delom trajno 
ohranja vrednote, ki nam jih daje gozd. 

Kljub spremenjenim razmeram, gozd ostaja in 
raste. Rojeva se novo veličastvo, kjer se skozi 
stoletja prelivajo iste barve letnih časov. Oblikujejo 
se viharniki, ki kljubujejo novim vetrovom in 
prihajajo generacije, ki zopet želijo gozd -
drugačen, sodoben, vsestranski. 

Ivan KRIVEC, 
Silvester PELJHAN, 

Ljubo ČIBEJ 
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Predstav lj~ o se 
-=============~~ Gozdna učna pot 

Trnovo - Kuk - Rijavci 

Ko sva se pred nekaj leti z upokojene učiteljico, 
ga. Ano Rijavec prebijali skozi gosto grmovje 
Trnovskega gozda proti vzpetini Kuk , je bil kraški 
kal -edina naravna stoječa voda na Trnovski planoti 
tista, ki je vzpodbudila razmišljanje in željo po 
odprtju učne poti. 

Kal se nahaja v bližini vasi Rijavci oz. Trnovo 
pri Novi Gorici in varno skrit v osrčju Tmovskega 
gozda živi svoje življenje. Samo tu lahko denimo 
vidimo kačje pastirje, pijavke in slišimo regljanje 
žab. Iz Trnovega (780 m) do kala pod Kukam je 
pol ure hoje, do samega vrha Kuka pa rabimo še 
nekaj minut. Pot je raznolika in zanimi va, vrh Kuka 
(943 m) pa ponuja čudovit razgled na Trnovski 
gozd, do Alp, Furlanije, nizkega Krasa in Jadran
skega mmja. Kar vabila je, da jo izrabimo v učne 
namene, še posebno zato, ker se pouk naravoslovja 
v OŠ spreminja in teži k temu, da naj učence učimo 
spoznavanja narave v naravi, ne v razredu. Kot 
učitelj ici 3.in 4.razreda na podružnični osnovni šoli 
Trnovo se mi je zato zdelo smiselno vložiti lastne 
napore,da bi učna pot nekoč res zaživela. 

Z ga.Ano sva se zavedali, da bo projekt odprtja 
učne poti zahteven in dolgotrajen, zato sem povabila 
k sodelovanju KS, TD in ŠD Trnovo ter takratnega 
svetnika mestne občine Nova Gorica, g.Ivana 
Erzetiča. Velik finančni delež je prispeval Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kot strokovni 
sodelavec pa nam je priskočil na pomoč g.lgor 
Kuščer iz Zavoda za gozdove Trnovo. Ekipa si je 
razdelila naloge in ob rednem sestajanju ugo
tavljala, ali so bile te opravljene, ter si nalagala nove. 

Najprej je bilo potrebno pridobiti dovoljenja, 
soglasja lastnikov, da lahko pot poteka po njihovem 
zemljišču. S tem nismo imeli težav, zato smo se 
lahko posvetili najzahtevnejši nalogi - priprava 
trase, steze, čiščenje in markiranje ter čiščenje kalu 
pod Kukam. Pri tem je bilo vloženega veliko 
prostovoljnega dela. 

Pri kalu srno nadalje namestili lesene klopi, na 
vrh Kuka pa skrinjico z vpisnim zvezkom in žigom. 
Dobra dva kilometra dolga pot je počasi začela 
dobivati svojo podobo. Učenci so si za znak učne 
poti izbrali »paglavčka«,saj je v kalu ogromno žab 
in paglavcev; tega smo potem tudi vžgali na lesene 
table ob sami stezi. Table s paglavčki naj bi tako 
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Razgled na učni poti 

označevale postaje na učni poti, ki bi bile kasneje 
podrobneje opisane v brošuri. Obiskovalca učne 
poti bi opozarjale na zanimivost v neposredni 
bližini. Največkrat bi bila izpostavljena učno 
botanična vsebina : predstavitev določene vrste 
dreves, grmovja, zaščitenih rastlin, zelišč, alpskega 
cvetja. Nekatere postaje bi nosile geografsko 
geološko vsebino: predstavitev kraškega sveta na 
poti - škraplje, žlebičje, naravne kaverne, kamnite 
ograde, kamenine, senožeti pod gozdom ... Velik 
poudarek bi dali tudi živalskemu svetu, predvsem 
življenjskim razmeram v stoječi vodi- kalu. V 
veliko veselje mi je, da nismo pozabili na 
domoznansko- zgodovinski vidik. Postaje bodo v 
veliki me1i opozarjale na delo in življenje ljudi na 
tem območju nekoč: frnažarstvo, oglarjenje, 
čiščenje površin za pridobitev obdelovalne zemlje, 
pranje perila na kalu, trenje lanu, delo žanjic, 
spravilo sena, paša živine. Ustavili bi se pri ostankih 
kamnitih barak iz l. svetovne vojne in bili pozorni 
na ledinska imena površin. Po tej poti so nekoč 
hodili peš na delo v gozd Trnovski gozdarji, zato 
naj bi bila celotna pot posvečene prav njim. 

Leta 2000 je bila otvoritev učne poti in nanjo 
ste srčno vabljeni bralci tega prispevka. 
Orientacijska tabla pri Rijavcih vas bo usmerila na 
pravo pot, vi pa se boste držali le tabel s paglavčki. 
V stopite v to prečudovito učilnico narave, ki nam 
je vedno pripravljena ponuditi neizčrpno zakladnico 
znanja in lepote. 

Za naslednjič pa vam obljubljamo še brošuro, ki 
vam bo podrobneje predstavila vse zgoraj navedene 
vidike naše učne poti. 

Boža HVALA. učiteljica 
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Stališča in odmevi 
Odgovor na oceno dr. Marka Accetta (Gozdarski vestnik 61(9): 393-396) 
in repliko dr. Živka Koširja (Gozdarski vestnik 61(9): 397-398) 

V zvezi z oceno karte in komentatja dr. M. Accetta, 
smo se odločili, da odgovorimo bolj podrobno po 
poglavjih in problematiko natančneje pojasnimo, 
čeprav je bistvo razhajanja v tem, da je dr. Accetto 
pomanj šal vegetacijsko karto merila 1:10.000 na 
merilo 1:50.000 ter tako iskal napake, kar je 
metodološko povsem neustrezno. 

Uvodni del 
Predstavitve vegetacijske karte dne, 16.10.2003 se 
je udeležil tudi dr. M. Accetto. V polurnem 
eksposeju je avtorjem taksativno našteval napake, 
kijih (delno) navaja tudi v objavljeni oceni (2003b). 
Glede na to, da je za odgovor na kritike potrebna 
analiza, nanje nismo mogli odgovoriti neposredno 
na predstavitvi. Tako menimo, da tiskovna 
konferenca ni bila najprimernejše mesto za obširno 
naštevanje napak. 

Dr. M. Accetta si dovolimo opozoriti, da je 
avtmjev komentarja šest in nista le dva. Prav tako 
pa se ni nihče od njih odrekel avtorstvu, kar sta 
storila dva izmed avtorjev karte v prejšnjem pisanju 
dr. M. Accetta (2003a, Čarni & al. 2002b). Tako bi 
lahko sklepali, da dr. M. Accetto ne ocenjuje 
obravnavanega dela, temveč obračunava z raz
iskovalcema, ki jima ni naklonjen. 

Recenzenta sta ugledna strokovnjaka na pod
ročju preučevanja vegetacije, vendar pa nista želela 
biti imenovana, kar je možno po metodologiji 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, kar je A. 
Čami povedal že na predstavitvi. 

Način kartiranja je bil izveden po ustaljenih 
standardih, ki so jih uporabljali že v preteklem 
obdobju (Mayer 1982, Puncer 1984), le da srno 
uvedli nekatere nove metodologije (GPS; GIS, itd.). 
V preteklosti so vegetacijo kartirali celo študenti 
(Zupančič 1997) . 

Osnova, na podlagi katere dr. M. Accetto 
ocenjuje vegetacijsko karto v merilu 1:50.000 
(Marinček & al. 2003b), je karta merila 1:10.000 
(oz. 1:5 .000). Poiskal je območja, za katere 
obstajajo karte gozdnih združb v meli lu 1:10.000, 
jih pomanj šal na merilo 1:50.000 ter na podlagi teh 
pomanjšav kritično obravnaval karto v merilu 
1:50.000. Vegetacijska karta gozdnih združb - list 
Novo mesto (Marinček & al. 2003b)je bila izdelana 
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v merilu 1 :50.000 in jo zato lahko primerjamo le s 
kartami izdelanimi v tem merilu . Jasno pa je, da so 
karte v me1ilu 1:10.000 bolj natančne, vendar je 
vanje treba vložiti precej več časa in sredstev. 

Za karto 1:50.000 je predpisan način izdelave, 
ki ustreza temu me1ilu in s tem je usklajena tudi 
njena natančnost in dnevna norma kartiranja. Na 
prav takšen način bi bilo mogoče najti pomanj
kljivosti na ustrezno izdelanih kartah 1:10.000, če 
bi jih primerjali s kartami narejenimi npr. v merilu 
katastra ( 1 :2.880) in bi jih nato pomanjšati na 
me1ilo 1:10.000. 

Kot osnova za terensko kartiranje, glede na 
sprejeta pravila kartiranja (Puncer 1984), so nam 
služile topografske karte merila 1 : 25 .000 in na 
podlagi teh je bila kasneje izvedena generalizacija. 
Le nepoznavanje osnov kartografske generalizacije 
lahko napeljuje na misel, da je mogoče vsebine, ki 
se prikazujejo na kartah merila 1 : 10.000 z 
enostavnim pomanjšanjern "prestaviti" in prikazati 
v merilu 1 : 50.000 (Peterca & al. 1974, Robinson 
& al. 1995). 

Uporaba elaborata Soteska, v katerem je 
dokumentirano uspevanje združbe Omphalodo
Fagetum, za izdelavo karte ni bila potrebna. 
Omeniti velja, daje L. Marinček napisal tri obsežne 
elaborate ter več znanstvenih in strokovni razprav 
o kartiranem območju (Čarni & al. 2002a). 

Gorjanci 
Karta in komentar k listu Novo mesto sta bila v 
tisku še preden je bila objavljena ocena dr. M. 
Accetta (2003a). Tako s predlogi nismo bili 
seznanjeni pred tiskam karte in spremembe niso 
posledica ocene, temveč spremenjenega merila. 

Očitek o izpuščanju združbe Querco-Ostryetum, 
pa verjetno izhaja iz pomanjšane rokopisne karte 
1:10.000. 

Krakovski gozd 
Zaradi odvodnih kanalov in cest, ki vplivajo na 
vodni režim v tleh, ki je v Krakovskem gozdu 
najpomembnejši rastiščni dejavnik, imajo ka.J.tirane 
površine pogosto ravne meje. Prav tako je potrebno 
upoštevati, da je v tem merilu težko prikazati 
vegetacijo na območjih, kjer se združbe, zaradi 
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Stališča in odmevi 
odvisnosti od mikroreliefa, mozaično prepletajo. 

Malopovršinske napake, ki jih navaja Accetto, 
so posledica prevedbe karte 1:5.000 oz. 1:10.000 
na merilo 1:50.000, o čemer smo pisali uvodoma. 

Po opravljenem kartiranju smo iskali 
vegetacijsko karto, ki jo navaja dr. M. Accetto, v 
knjižnici na Gozdarskem inštitutu Slovenije in na 
Zavodu za Gozdove Slovenije (OE Brežice in Novo 
mesto), saj smo na podlagi objav sklepali, da je na 
tem območju raziskoval tudi dr. M. Accetto. Našli 
smo elaborat, karte v prilogi pa ne. Tako smo lahko 
upoštevali le objavljena dela dr. M. Accetta. Dr. M. 
Accetto verjetno hrani karto kar doma in jo prinese 
oz. navaja, kadar mu to ustreza. 

Gričevnato območje med Krškim in 
Krmeljem 
Glede karte v merilu 1: 100.000, ki je nastala na 
Biroju in naj bi, po Accettovem mnenju, prinašala 
več informacij, je L. Marinček, ki je sodeloval tudi 
pri njeni izdelavi kot vodja kartirske skupine, 
mnenja, da je precej nehomogena. Deli karte, ki so 
narejeni na podlagi osnovnih kart 1:10.000 so 
pretirano natančni (glede na merilo), medtem ko 
deli, ki pa so bili narejeni v manjšem merilu, dajejo 
le grobo sliko vegetacije. 

Ko dr. M. Accetto govori o verodostojnosti, pa 
je ve1jetno spregledal, da je bila karta l :400.000 
narejena na podlagi karte 1:50.000 oz. 1:250.000. 
Karta 1:50.000 pa je posodobljena oz. v veliki meri 
rekartirana, kar je napisano tudi v uvodu komentmja 
(Marinček & al. 2003a), in zato spremenjena. Tako 
je jasno, da prva karta ni bila rekartirana, druga pa 
in je torej časovne razlike 30 let. Zato se enkrat 
pojavlja Melampyro-Quercetum in drugič, po 
rekmtiranju, Blechno-Fagerum. 

Na osnovnih rokopisnih kartah, ki jih hrani 
Biološki inštitut ZRC SAZU, niso ločeni podgorski 
in gorski bukovi gozdovi, ki so uvrščeni v eno enoto. 
Glede na nova spoznanja, je bilo to kateg01ijo treba 
razdeliti na dve, in sicer na gorske bukove gozdove 
(Lamio orvalae-Fagetum) in podgorske bukove 
gozdove (Hacquetio-Fagetwn) . Tako smo morali 
večino gozdnih združb na karbonatni matični 
podlagi na novo kartirati, kar smo tudi zapisali v 
komentarju. 

Združba Pteridio-Betuletum se lahko razvije 
tako na rastišču bukovih kakor tudi na gabrovih 
gozdov, zato sta obe navedbi točni. 
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Zaključek 
Opis razvojnih stadijev na opuščenih traviščih je 
zapleten, saj osnovne traviščne združbe, kakor tudi 
razvojni stadiji še niso bili raziskani in jih 
proučujemo šele v zadnjem času (Čarni 1995, Šilc 
2001, Zelnik 2003). Namen komenta1ja pa ni bil 
podrobno opisovanje procesa zaraščanja. 

Vsekakor trditev dr. M. Accetta, za katero smo 
izvedeli šele iz njegovega članka (Accetta 2003b), 
da so njegovo oceno sprejeli biološld del IV. razreda 
SAZU (ce]o na svoji prvi seji), IV. razred SAZU in 
predsedstvo SAZU, zasluži pozornost. Ocene 
avtorji nismo mogli komentirati, saj o postopku 
nismo bili obveščeni. Preprosto ne moremo verjeti, 
da bi predsedstvo SAZU na tak način sprejelo 
"kritiko", ki jo je podal dr. M. Accetto, kot 
meritorno. 

S tem zaključujemo razpravo z dr. M. Accettom 
o vegetacijskih kartah in vegetacijskem kartiranju. 

Vedno pa sprejemamo nasvete in objektivne 
kritike, h katerim ocene dr. M. Accetta, žal, ne 
moremo šteti. 

Glede komentarja dr. Živka Koširja pa 
odgovarjamo: 
Nornenklaturna komisija, v kateri so bili takrat 
najbolj vidni raziskovalci vegetacije (M. Accetto, 
I. Dakskobler, L. Marinček, L. Mucina, L. Poldini, 
M. Zupančič), je zasedala v Ljubljani leta 1993 
(Marinček & al. 1993). Povabljen je bil tudi dr. 
Živko Košir, ld pa se zasedanja ni udeležil. Namen 
nomenklaturnega pregleda je bil poenotiti 
poimenovanje bukovih gozdov zveze Aremonio
Fagion. Tako smo se pri kartiranju držali tega 
pregleda, saj je pri poimenovanju gozdnih združb 
v uporabi veliko sinonimov, kar povzroča precejšnjo 
zmedo pri uporabnikih. 

Ve1jetno bi bilo treba v prihodnje nadaljevati 
strokovno razpravo o gozdnih združbah ter, med 
drugim, doseči skupno mnenje tudi o združbi 
Querco-Fagetum (oz. Hedero-Fagetum) (Marinček 
& al. 2003c). Morebiti bi bilo smiselno ustanoviti 
društvo za preučevanje vegetacije, ki bi bilo pravo 
mesto za tovrstne razprave. Na vsak način pa 
cenimo mnenje dr. Ž. Koširja in ga vabimo, kot smo 
ga že v preteklosti, da se udeleži strokovnih srečanj, 
kjer bomo poenotili strokovna mnenja. 

Strinjamo se z dr. Koširjem, ki meni, da so bolj 
uporabne karte merila 1:10.000, vendar pa finančni 
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Stališča in odmevi 
in kadrovski potenciali v naši državi ne dopuščajo 
kartiranja v tem rne1ilu. Zato naj bi se, v dogovoru 
z Zavodom za gozdove, najprej izdelalo karte meti la 
1:50.000, v okviru teh, pa bi se nekatere predele 
skartiralo v merilu 1:25.000. 

Glede predloga dr. ž. Koši1ja, da bi se hkrati 
kartirale tudi traviščne in ruderalne združbe, pa 
menimo, da to trenutno ni potrebno, saj potekajo 
projekti v okviru Prirodoslovnega društva Slovenije 
(kartiranje travišč) in Ministrstva za okolje. prostor 
in energijo (kartiranje negozdnih habitatov), v 
okviru katerih se kartira negozdna vegetacija. Tak 
razvoj pa nam bo omogočil, da bomo v prihodnosti 
lahko kombinirali različne plasti, npr. geološke, 
pedološko, gozdno, traviščno, negozdno itd. karto 
in tako dobili popoln pregled terena. 

Bibliografija: 
Accetto M. 2003a: "Ni vse zlato, kar se sveti"- Ob iziru 

vegetacijske karte gozdnih združb Slovenije v merilu L 

: 400.000, ZRC SAZU (Biološki inštitut Jovana 
Hadžija), 2002, Gozdarski vestnik 61 (3): 152-156. 

Accetto M. 2003b: Ob izidu 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., Gozdarski vestnik 61(9): 393-396. 

Čarni A. 1995 : Staudenfluren- und Ufervegetation 
(Verbaende Filipendulion Segal 1966 und Senecion 
fluviatilis R. Tx. (1947)1959 em. 1967) im Krško 
Becken. Biološki vestnik 40(3-4): 71-85. 

Čarni A., B. Šuštar 2002a: Strokovne in znanstvene objave 
dr. Lojzeta Marinčka. Hacquetia 1 (1 ): 11-22. 

Čarni A., L. Marinček, A. Seliškar, M. Zupančič 2002b: 
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije v merilu 
1 :400.000. Založba ZRC. 

Košir Ž. 2003: Replika na Odgovor na prispevek M. 
Accetta:«Ni vse zlato kar se sveti«. Lojze Marinček, 
Andraž Čarni: Ob izidu vegetacijske karte gozdnih 
združb Slovenije. Gozdarski vestnik št. 61, stran 342. 
Gozdarski vestnik 61 (9): 397-398. 

Marinček L., L. Mucina, M. Zupančič, L. Poldini, I. 

Gozd V 62 (2004) 1 

Dakskobler, M. Accetto 1993: Nomenklatorische 
Revision der Illyrischen Buchenwalder (Verband 
Aremonio-Fagion). Studia geobotanica 12: 121-135. 

Marinček L., A. Čarni 2002: Komentar k vegetacijski karti 
gozdnih združb Slovenije v merilu 1:400.000. Založba 
ZRC, 160 s. 

Marinček L., A. Čarni, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, I. 
Zelnik 2003a: Komentar k vegetacijski karti gozdnih 
združb Slovenije L :50.000- list Novo mesto. Založba 
ZRC, Ljubljana. 

Marinček L., A. Čarni, V Babij, B. Čušin, B. Hren, M. 
Jarnjak, P. Košir, A. Marinšek, U. Šilc, I. Zelnik 2003b: 
Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije 1 :50.000 
- list Novo mesto. Založba ZRC, Ljubljana. 

Marinček L., A. Čarni 2003c: Odgovor na prispevek Marka 
Accetta "Ni vse zlato, kar se sveti". Gozdarski vestnik 
61 (7-8): 342. 

Mayer E. (edit.) 1982: Vegetacijska karta Postojna L 33-
77. Tolmač k vegetacijskim kartam 2, SAZU, 1 18 s. 

PetercaM., N. Radoševic, S. Milisavljevic, F. Racetin 1974: 
Kartografija. Izdanje vojnogeografskog instituta, 
Beograd, 745 s. 

Puncer I. 1984: Kartiranje vegetacije in vegetacijska 
kartografija. Tolmač k vegetacijskim kartam 1, SAZU, 
Ljubljana, 51 s. 

Robinson A.H., J.L. Morrison, P.C. Muehrcke, A.J. 
Kimerling, S.C. Guptilll995: Elements ofCartography. 
6' 11 edition, J. Wiley & Sons. New York, 673 s. 

Šilc U. 2002: Asociacija Salicetum cineraeae Z61yomi 1931 
v JV Sloveniji. Hacquetia 1(2): 165-184 

Zelnik I. 2003: Fitocenološki opis vlažnih travnikov 
jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo. Oddelek za 
biologijo. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 
Ljubljana, 181 s. 

Zupančič M. 1997: Pregled fitocenoloških raziskav v 
Sloven1j1. Acta Biologica 41 (2-3): 5-17. 

Lojze MAR1NČEK 1 ,Andraž ČARNP, 
Matjan JARNJAK2,Petra KOŠIR2, 

Aleksander MARINŠEK2
, Urban ŠILC2

, 

Igor ZELNIK2 

1 Pugljeva 27, Ljubljana 
2 Biološki inštitut, ZRC SAZU. p.p. 306, Ljubljana 

63 



Strokovno izrazje 
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev se še naprej sestaja in počasi pripravlja izdajo drugega 
zvezka Lexicon silvestre. Sedaj smo pri poglavju o pridobivanju gozdnih proizvodov (OXF 3). Kljub 
temu, da ni bilo odziva na našo objavo v lanskem letniku, objavljamo še nekaj izrazov in razlag zanje iz 
slovarja, ki so tudi povezani s strojno sečnjo. Znova prosimo bralce za p1ipombe. 

- gozdarski stroj premični ali nepremični delovni 
stroj za gozdarska dela 

- stroj za podiranje 
in kleščenje 

samohodni stroj, ki 
podira drevesa in jih klesti 

- nasadni strojni 
priključek 

- sekalni stroj 

delovni stroj, ki se sam ne 
premika in je med delovnim 
postopkom nasajen navozilo 
delovni stroj s posebnimi sklopi 
za prevzemanje, podaj anje 
in drobljenje vejevine 

- stroj za kleščenjel samohodni ali nepremični 
lupljenje in sekanje stroj, ki v enem delovnem 

postopku oklesti, olupi in 
razseka podrta drevesa 

za vejevje; 
sekalnik za vejevje 

- postroj za izdelavo nepremična ali premična 
sortimentov kombinacija strojev za 

izdelavo sortimentov 

- stroj za izdelavo 
sortimentov 

- stroj za sečnjo 

- stroj za podiranje 

- stroj za kleščenje 

samohodni ali vgrajeni delovni 
stroj, ki podrta drevesa pobira s 
tal, jih oklesti, razžaga in 
razžagane dele odlaga 

samohodni stroj, ki hkrati podira, 
klesti in razžaguje 

samohodni delovni stroj za 
podiranje drevja 

- stroj za podiranje 
in spravilo 
- stroj za sečnjo 
in spravilo 

- nakladalnik; 
mehanska delovna 
roka 

-prekladal nik 
za dolgi les 

samohodni stroj, ki podira 
drevesa, jih zbira in spravlja 

samohodnj stroj, ki podira, 
klesti, razžaguje in spravlja 
drevesa (sortimente) 

tehnična naprava, za katero so 
značilne pnevmatične ali 
hidravlične roke, ki navadno 
nosijo agregat, npr. grabež 

prekladalnik - z grabežem -
ki dolgi les izbere iz kupa na 
lesnem skladišču oziromaga 
podaja delovnim strojem za 
obdelavo 

stroj za kleščenje podrtih ali 
podiranju namenjenih dreves 
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani 
v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije pripravlja 

XXII. GOZDARSKE ŠTUDUSKE DNEVE 

Z NASLOVOM 

STARO IN DEBELO DREVJE 
V GOZDU 
Študijski dnevi bodo potekali 25. in 26. marca 2004 v Veliki predavalnici Oddelka za gozdarstvo 

in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete na Večni poti 83 v Ljubijani. 

Na študijskih dneh želimo iz različnih zornih kotov obravnavati značilnosti, pomen in 

problematiko starega in debelega drevja v gozdu. Tematika je zanimiva, pogledi nanjo so lahko 

različni, v razpravo o gozdu in tudi o starem in debelem drevju pa se vključuje vse več 

zainteresiranih skupin. 

Prispevki bodo razvrščeni v naslednje vsebinske sklope: 

• biologija staJ.ih in debelih dreves, 
• v loga starega drevja v bi oceno zi, 
• spremljajoči pojavi staranja drevja, 
• tehnološki in ekonomski vidik obravnavanja starega in 

debelega drevja, 
• naJ.·avovarstveni in estetski vidik ter 
~ staro in debelo drevje v kontekstu mnogonamenskega 

trajnostnega gospodarjenja z gozdom. 

Referate, postetje in diskusijske prispevke bodo pripravili sodelavci Oddelka za gozdarstvo in 

obnovljive gozdne vire in Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta 

Slovenije, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Arboretuma Volčji potok 

in Gozdarskega raziskovanega zavoda iz Freiburga v Nemčiji. Prispevki bodo objavljeni v 

posebnem zborniku študijskih dni, ki ga bo prejel vsak udeleženec že pred začetkom posveta. 

Informacije in pisne prijave: Robert Brus (robert.brus@bf.uni-lj.si) ali Uroš Kolar 

(uros.kolar@bf.uni-li.si), Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 

vire, Večna pot 83, 1000, Ljubljana, tel. Ol 423 1161. 

Vljudno vabljeni! 
Organizacijski odbor 
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• 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, 

• ODKUPUJEM O LES NA PANW IN NA KAMIONSKI CESTI, 

• PRODAJAMO GOZDNE LESNE SORTIMENTE RAZNIH 
DREVESNIH VRST IN KAKOVOSTI TER DRUGE GOZDNE 
PROIZVODE, 

• OMOGOČAMO, DA TUDI VI DOBITE REVIJO CENEJE. 
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IZŠLA JE KNJIŽICA 

VARNOST IN Z AVJE 
PRI D LU V GO DU 
KODEKS VARNEGA DELA 

Stanje v pogledu varnosti pri delu v slovenskih gozdovih, še zlasti v zasebnih, 
ni dobro, zato je vsak prispevek oziroma dogodek, ki jo na nek način 
povečuje, dobrodošel . 

Na Zavodu za gozdove Slovenije se zato že od vsega začetka trudimo 
omogočiti tistim, ki izvajajo dela v gozdu, čim širšo paleto izobraževanja 
v smislu varnega dela. 

Eden od načinov, kako to znanje širiti, so tiskane publikacije, med katere prav 
gotovo sodi prevod knjižice Varnost in zdravje pri delu v gozdu, ki so ga 
pripravili pri mednarodni organizaciji Združenih narodov ILO. Delo prinaša 
v slovenski prostor določen presek znanj in izkušenj iz različnih delov sveta in 
je kvalitetno dopolnilo k literaturi, ki je na voljo v slovenskem prostoru. 

Komu je knjižica namenjena? 

Kot je napisano v njenem uvodu, je vsebina namenjena vsem, ki delajo 
v gozdu ali so z gozdnim delom kakorkoli povezani: lastnikom gozdov, 
gozdnim delavcem, gozdarskim strokovnjakom, gospodarskim družbam 
oziroma delodajalcem, državnim svetovalnim organizacijam in ne nazadnje 
tistim, ki z gozdarsko mehanizacijo in orodji opravljajo določena dela izven 
gozdnega prostora. 

Upamo samo, da bo našla pot do čim več ljudi iz naštetih skupin, predvsem 
pa, da bodo navodila in priporočila pri omenjenih ciljnih skupinah upoštevana 
ter tako pripomogla k zmanjšanju nezgod. 

Knjižico , katere cena je 2000 SIT, je možno naročiti na naslovu 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE 
Večna pot 2 
1001 Ljubljana, p.p. 71. 

spec. Jurij Beguš, 
urednik slovenske izdaje 
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Uvodnik 
Uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov 

Zakon o gozdovih določa, da se z načrti za gospodarjenje z gozdovi določijo pogoji za usklajeno rabo 
gozdov in poseganje v gozdove ter gozdni prostor, najvišja možna stopnja njihovega izkoriščanja ter pogoji 
za gospodarjenje z živalskim svetom. V tej določbi se kaže vloga gozdnogospodarskih načrtov kot enih od 
načrtov za gospodarjenje z gozdovi. 

Gozdnogospodarski načrti so izjemnega pomena pri zagotavljanju ohranjanja narave gozdnega prostora. 
Tudi v tem pogledu znatno presegajo ozek pomen sektorskih načrtov in vlogo usmerjanja izkoriščanja 
gozda kot naravnega vira. Pri oblikovanju normativnega urejanja ohranjanja narave pri nas se to dejstvo 
spregleduje, kar je do gozdnogospodarskih načrtov in vse gozdarske stroke krivično, je pa tudi neracionalno. 

Skladno z Zakonom o gozdovih izdeluje gozdnogospodarske načrte Zavod za gozdove Slovenije. 
Uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov je izraz, ki naj bi pojasnil, v koliki meri izvedba vseh 

ukrepov v gozdovih glede količine in kakovosti sledi v gozdnogospodarskih načrtih navedenim usmeritvam 
in ukrepom. Z vidika izvajanja ukrepov v gozdovih pomeni uresničevanje načrtov več kot izvajanje Zakona 
o gozdovih, saj zajema tudi ukrepe, vključno s posekom, ki po Zakonu o gozdovih niso obvezni. Tudi pri 
gojitvenih delih, ki jih je določen del obvezno izvesti, presoja uresničevanja načrtov izhaja iz skupne 
količine potrebnih gojitvenih del, navedenih v načrtu. 

Na uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov vpliva veliko subjektov. 
Zavod za gozdove Slovenije ima pri uresničevanju gozdnogospodarskih načrtov osrednjo strokovno 

vlogo, saj mu je Zakon o gozdovih določil v okviru nalog javne gozdarske službe, da dela v gozdovih 
načrtuje, strokovno usmerja in spremlja vse do njihove izvedbe. Izdaja odločb, soglasij in dovoljenj za 
dela v gozdovih mu daje tudi pravno podJago, da zagotovi izvedbo del v skladu z navedenimi dokumenti. 
Vendar pa lahko Zavod za gozdove Slovenije učinkovito vpliva predvsem na kakovost izvajanja del v 
gozdovih, medtem ko količino opravljenih del v bistveni meri določajo drugi subjekti . 

Med njimi so bistveni lastniki gozdov, saj je 72 % slovenskih gozdov zasebnih. Skladno z ustavno 
pravico do lastnine se ima lastnik gozda pravico samostojno odločati, ali bo v gozdovih sekal in koliko bo 
sekal (razen v primerih, ko gre za drevo, katerega posek narekujejo gozdno-varstveni razlogi) in tudi 
glede investicij v izgradnjo gozdnih prometnic. 

Pripravljenost lastnikov gozdov, da izvedejo ali dajo izvesti gojitvena dela, je majhna. Vzrokov za to je 
več. Mnogi so od dela v naravi odtujeni in sami niti niso usposobljeni izvesti del, nekateri pa jih sami 
fizično niso sposobni izvesti. Naročiti izvedbo del poklicnim izvajalcem pa pomeni za te lastnike gozdov 
velik strošek, ki daleč presega prispevek države k izvedbi del, toli.kšne razlike pa niso pripravljeni plačati 
za dela, ki se bodo obrestovala šele po več desetletjih. 

Večji obseg izvedenih del v zasebnih gozdovih bi lahko pričakovali šele v razmerah, ko bi bilo 
proračunskih sredstev v ta namen toliko, da bi imeli lastniki za njihovo izvedbo finančni motiv, oziroma 
bi jim proračunska sredstva skoraj zadostovala za najem drugih delavcev za izvedbo del. Alternativa temu 
bi bil fond, v katerem bi se zbirala sredstva od prodaje lesa. V preteklosti smo ga imeli, morda bi ga 
vendarle uspeli oblikovati tudi v novih razmerah. 

Prav vse navedene probleme v zasebnih gozdovih bi bilo lažje reševati, če bi bili lastniki gozdov povezani 
oziroma bi se povezali za posamezen namen, vendar pa je to dolg proces. Bilo bi koristno, če bi predpisi 
omogočali spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov tudi prek sofinanciranja vlaganj v gozdove. 

Med subjekti, pomembnimi za uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov, ne kaže prezreti tudi javnosti, 
ki postaja do dogajanj v okolju vse bolj občutljiva in lahko postane zaradi gozdarsko neprosvetljenih, v 
konservatorsko varstvo narave pretirano usmerjenih pogledov, v prihodnje pomemben (moteč) dejavnik 
pri uresničevanju gozdnogospodarskih načrtov. 

Posledice premajhnega uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov za gozdove in tudi stroko so lahko 
zelo resne. Posledice opustitve gojitvenih in varstvenih del ter vlaganj v gozdne prometnice ni potrebno 
posebej razlagati. Tudi sorazmerno nizek delež realizacije možnega poseka za slovenske gozdove ima 
prej negativne kot pozitivne posledice. Nižji posek od možnega pomeni prav malo koristi za gozdove, 
vsekakor pa pomeni manj nege gozdov in s tem usodno slabše možnosti njihovega nadaljnjega razvoja v 
gozdove, ki bi bili s kakovostnim drevjem gospodarsko zanimivj. Gospodarsko nezanimivi gozdovi bodo 
nesreča za podeželje in za vso državo . 

Mag. Živan VESELIČ 
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Znanstvena razprava 
GDK: 624:903 

Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih ·del 
Forest manage1nent planning and implementation of plann.ed works 

Andrej BONČINA ~ 

Izvleček: 
Bončina, A.: Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih del. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 2. V slovenščini, z izvlečkom 
v angleščini, cit. lit 8. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Izhodišče prispevka so podatki o nizki stopnji načrtovanih gozdnogospodarskih ukrepov v preteklem desetletju. Ukrepe 
načrtujemo, da z njimi uresničujemo opredeljeno mnogonam.ensko gospodarjenje. Pomembni razlogi za nizko stopnjo 
načrtovanih ukrepov so številni okvirni pogoji, kot so organiziranost gozdarstva, zakonski okviri, socialne, družbene in 
gospodarske spremembe, tržne razmere itd., ki vplivajo na gospodmjenje z gozdovi. Posledice nižje realizacije načrtovanih 
ukrepov so kratkoročne in dolgoročne, na primer dolgoročen vpliv na sestavo, zgradbo in zasnovo gozdnih sestojev, 
povečan obseg sanitarne sečnje, gospodarska škoda, večja poraba sredstev za varstvo gozdov itd.; vseh posledic zaradi 
kompleksne narave gozdnih ekosistemov ni mogoče predvideti. Spremenjene razmere zahtevajo stalno posodabljanje 
gozdnogospodarskega načrtovanja v smislu prilagajanja načrtovanja konkretnim razmeram, večje učinkovitosti in večje 
uporabnosti načrtov ob racionalnih stroških. Avtor opozarja na potrebo po večji stopnji diferenciranosti načrtov, konci zn o 
opredeljenih vsebinah načrtov različnih načrtovalnih ravni in njihovih vsebinskih povezav, manjšem obsegu načrtov, 
uvajanju participativnih postopkov, rangiranju načrtovanih del itd . Analiza izvajanja načrtovanih ukrepov je sestavni 
del presoj3J1ia uspešnosti gospodarjenja z gozdovi . Reševanje problema ni samo predmet načrtovanja, ampak številnih 
drugih področij, izmed katerih ima ključno mesto gozdarska politika. 

Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, načrtovani ukrepi, uspešnost gospoda.Jjenja, okvirni pogoji, gozdarska politika 

Abstract: 
Bončina, A.: Forest management planning and implementation ofplanned works. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 
2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot.8 . Translated into English by Jana Oštir. 

The author first presents some data on the small amount of planned forest management measures in the last decade. 
Plans are made with the view of implementing multipurpose forest management. The small extent of planned measures 
is mainly due to numerous framework conditions, such as the organization of forestry, legal basis, social and economic 
changes, market conditions, etc ., which all affect forest management. The consequences of the poor realization of the 
drafted measures are short-term and long-term, i.e. the long-term influence on the composition, structure and quality 
of forest stands, an increase in sanitary felling, economic damage, larger funds spent on forest protection, etc .; all the 
consequences cannot even be predicted, due to the complex nature of forest ecosystems. The changing conditions 
demand constant modernization of forest management planning, in the sense of adapting the planning process to the 
actual circumstances , increasing the efficiency, usefulness and value of the plans, all while retaining reasonable costs . 
The author accentuates the need for a greater differentiation of the plans, for concisely defined p1an contents on various 
planning levels and their inter-relations, for a smaller scope of plans, introduction of a participatory approach. ranking 
of the planned works, etc. An analysis of the implementation of the plan s is an essential part of assessing the efficiency 
of forest management. The problem needs to be sol ved not only in the field of planning, but in various spberes, the key 
one being forest policy. 

Key words: forest management planning, planned measures, management efficiency, framework conditions, forest policy. 

1 UVOD 
Izhodišče prispevka in ve1jetno tudi posvetovanja 
Zveze gozdarskih društev Slovenije z naslovom 
Vzroki in posledice neizpolnjevanja načrtov za 
gospodatjenje z gozdovi so podatki o realizaciji 
načrtovanih gozdnogospodarskih ukrepov. Analiza 
gospodrujenje z gozdovi za obdobje 1991-2000 kaže 
(VESELIČ 1 MATIJAŠIC 2002), da je obseg 
realizacije načrtovanih ukrepov obnove 43%, nege 
44% in varstva 96%; količina poseka predstavlja 
76% načrtovanega možnega poseka, kar 31% 
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celotne količine sečnje predstavlja sanitarni posek. 
Tudi obseg gradenj gozdnih prometnic je znatno 
manjši od zaželenega. Ob takšni realizaciji se 
zastavljajo številna vprašanje: kako vpliva nižji 
obseg izvedenih ukrepov na stanje gozdov, kaj 
pomeni za uresničevanje gozdnogospodarskih 
ciljev, kakšni so povratni vplivi na samo načrtovanje 
in podobno. V prispevku se bomo zato dotaknili 
naslednjih vprašanj in problemov: 

* Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo jn obnovljive 
gozdne vire BF. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SI 

87 



Bončina , A.: Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih del 

• Zakaj sploh načrtujemo ukrepe? 
• Izvajanje načrtov in načrtovalni pristopi. 
• Vzroki za nizko stopnjo nresničevanja načrtov. 
• Zgled iz tujine. 
• Posledice zmanjšanega obsega izvedenih del. 
• Problem evidenc. 
• Izvajanje načrtov in načrtovanje. 

2 ZAKAJ NAČRTUJEMO UKREPE 

Odgovorimo si najprej na vprašanje, zakaj sploh 
načrtujemo cilje, smernice, usme1itve, tudi omejitve 
in navsezadnje ukrepe za posamezna področja 
gospodarjenja z gozdovi. Izhodišče so cilji 
gospoda1jenja oz. namembnost gozdov ali vloge 
gozdov (slika 1). Gre za vprašanje, zakaj sploh 
gospodariti, katere cilje zasledujemo. Cilji določajo 
mnogonamensko vlogo gozdov; gre za odločitev, 
katere funkcije gozdov bomo načrtno pospeševali. 
Ti cilji so odvisni od zahtev in možnosti (GAŠPER
ŠIČ 1995); pomembne so zlasti zahteve lastnikov 
pa tudi drugih interesnih skupin. Zahteve je treba 
uresničevati skladno z možnostmi, zahteve do 
gozdov so lahko prevelike ali recimo neustrezne in 
jih zato ne moramo uresničevati v danem območju 
gozdov - treba jih je uskladiti z dejanskimi 
možnostmi. Ko cilje opredelimo, se vprašamo, kako 
v danih gozdovih te cilje v čim večji možni meri 
uresničevati. Odgovor je, z ustreznim ravnanjem na 
različnih področjih gospodmjenja z gozdovi. To 
pomeni, skladno s cilji gospoda1jenja in stanjem 
gozda določiti cilje za posamezna področja 
gospodarjenja (na primer gojitvene cilje) in 

ZAHTEVE 
.------., Lastniki 

Javnosti 

OKVIRNI 
POGOJI 

Gozdarska 
politika 
Družbene in 
socialne 
razmere 
Tržne 
razmere 
ltd. 

CILJI 
GOSPODARJENJA 
Namembnost (vloge) 
gozdov 

načrtovati in izvajati primerne ukrepe. Opredeljeno 
mnogonanamensko gospodarjenje uresničujemo 
torej preko smiselno izbranih ciljev, smernic in 
ukrepov za posamezna področja gospoda1jenja z 
gozdovi! V tej shemi velja opozoriti na realnost! 
Cilji morajo biti opredeljeni realno in iz tega 
izhajajo tudi realni načrti za posamezna področja 
pri gospoda1jenju z gozdovi. 

Kdaj lahko nastopijo problemi? Cilji gospo
dmjenja (namembnost gozda) morajo biti vnaprej 
opredeljeni, jasni in realni; če cilji niso realno 
določeni ali v načrtih celo sploh niso opredeljeni, 
potem bodo tudi načrtovani ukrepi neustrezni. 
Problem uresničevanja ciljev lahko nastopi, če so 
zahteve raznovrstne in (pre)velike. Problem po svoje 
paje tudi situacija, če zahteve do gozdov niso jasne, 
ali pa so skromne, neznatne, skratka interesi do 
gozda so zelo omejeni . 

Načrtovanje in izvedba načrtovanega je lahko 
močno odvisna od okvirnih pogojev (slika 1 ). Med 
okvirne pogoje načrtovanja lahko uvrstimo zakonske 
pod1age gospodrujenja z gozdovi, sociekonomske 
razmere gozdnih posestnikov, organizacijsko zasnovo 
gozdarstva, tržne razmere, socialne in družbene 
razmere itd. Okvirni pogoji se čedalje hitreje 
spreminjajo, vsekakor pa vplivajo na cilje gospo= 
dmjenja in zato tudi na cilje in načrtovane ukrepe za 
posamezna področja gospodarjenja z gozdovi. Izmed 
okvirnih pogojev igra ključno vlogo gozdarska 
politika, ki lahko vpliva na interese in zahteve do 
gozda, na primer lastnikov, vpliva na možnosti za 
gospodarjenje z gozdovi in podobno (slika 1). 
Okvirni pogoji so izven dometa načrtovanja, močno 

CILJI, 
SMERNICE, 
UKREPI za: 

- Gojenje gozdov 
- Pridobivanje !esa. 
- Gozdne prometnice 
- Splošnokoristne f. 
- Upravljanje divjadi 
-Varstvo gozdov 
- Ild. 

STANJE 
GOZDOV 

Slika 1: Povezanost ciljev gospodarjenja, načrtovanih ukrepov in okvirnih pogojev gospodarjenja z gozdovi 
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vplivajo na načrtovanje in izvajanje del, medtem ko 
lahko načrtovalci le opozatjamo na spremembe v 
stanju gozdov in gospodatjenju z njimi. 

Načrtovanje ukrepov je podprto tudi z zakon
skimi predpisi. Zakon o gozdovih (1993) se v več 
členih dotika načrtovanja gozdnogospodarskih 
ukrepov; še najbolj izstopajo deli 5., 6. in Il člena: 

• Lastnik gozda zato mora gospodariti z gozdovi 
v skladu s predpisi, z načrti za gospoda1jenje in 
upravnimi akti, izdanimi po tem zakonu (del 5. 
člena). 

• Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so 
program razvoja gozdov Slovenije in načrti za 
gospodatjenje z gozdovi (del 6. člena). 

• V gozdnogospodarskem načrtu gospodarske 
enote se . .. določijo: funkcije gozdov in njihovo 
ovrednotenje, intenzivnost in cilji gospodatjenja z 
gozdom in gozdnim prostorom, usmeritve za 
doseganje ciljev, ukrepi in načini njihove izvedbe 
po osnovnih načrtovalnih enotah gozdnega prostora, 
usmeritve za gospodarjenje s posamičnim gozdnim 
drevjem in skupinami gozdnega drevja zunaj naselij 
(del ll.člena). 

3 NAČRTOVALNIPRISTOP 

Različni avtorji različno prikazujejo pristope pri 
načrtovanju rabe obnovljivih virov. Za različne 
pristope so pomembna predvsem naslednja 
vprašanja: 

• način odločanja v procesu načrtovanju 
(analitično, inovativno, itd.); 

• kdo lahko odloča; 
• stopnja vključenosti interesnih skupin v 

načrtovanje; 

• razumevanje pomena načrta za prihodnje 
ravnanje (obveznost, okvirna podlaga, pripomoček, 
konsenz, itd.); 

• obravnavanje družbe in okolja v procesu 
načrtovanja (obvladljivost, kompleksnost, itd .); 

• drugo. 
Lawrence (2000) je prikazal štiri glavne tipe 

načrtovanje, in sicer racionalizem, pragmatizem, 
socialno-ekonomski idealizem, politično-ekonom
ska mobilizacija. Za klasičen načrtovalni pristop, 
ne samo v gozdarstvu, ampak nasploh pri na
črtovanju ravnanja z viri, velja, da je močno 
poudmjen racionalizem (preglednica 1). 

Tudi v gozdarskem načrtovanju pri nas in v 
Evropi je zaznati kar nekaj elementov omenjenega 
pristopa, na primer zapostavljanje realnih socialnih 
in gospodarskih razmer, zapostavljanje interesnih 
skupin, saj v proces načrtovanja niso vključeni 
drugi uporabniki, potencialni uporabniki načrtov 
( npr. lastniki gozdov), niso zadostno obveščeni o 
namenih načrtovanja, stanju, problemih, ciljih in 
usmeritvah v gozdovih, ki jih zadevajo, pretirana 
pričakovanja o realizaciji načrtov, ko pa ni 
opredeljenih vzvodov za njihovo uresničevanje, 
pretirana podrobnost načrtovanja oziroma nor
mativnost. ki izhaja iz avtokratske zasnove 
načrtovanja, itd. 

V evropskem prostoru se pristopi v gozdarskem 
načrtovanju spreminjajo. Na kratko bi lahko 
spremembe oziroma trende označili takole: 

• Odpiranje gozdarskega načrtovanja interesnim 
skupinam. 

• Zaradi javnega interesa in večjega pomena 
splošnokoristnih funkcij so ponekod uvedli 
načrtovanje na regionalni ravni, ki ga prej niso 

Preglednka 1: Nekatere značilnosti in pomanjkljivost klasičnega načrtovalnega pristopa, ki temelji na racionalizmu 
(prirejeno po LAWRENCE 2000) 

Značilnosti 

• odločanje v procesu je centralizirano; 
• pristop je izrazito analitičen , odločanje temelji na 

visoki stopnji analitičnosti in znanstvenem znanju; 
• problemi so enostavni, cilji jasno opredeljeni; 
• načrtovalec je neodvisni strokovnjak, ločen od 

družbenih procesov; 
• institucija, zadolžena za načrtovanje je učinkovita in 

zmožna zbiranja (integriranja) podatkov; 
• napovedljiva in kontrolirana okolje; 
• produkt procesa (načrt) se uresniči; 
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Očitki 1 Pomanjkljivosti 

• avtokratska zasnova načrtovanja; 
• eksperti popolnoma dominirajo, interesne skupine 

imajo obrobni pomen; 
• precenjena sposobnost za napovedovanje in kontrolo 

okolja; 
• nezadostno priznavanje kreativnosti, sinteze in 
netehničnega in neznanstvenega znanja, izkušenj in 
modrosti; 

• zapostavljanje upoštevanja kolektivne narave 
načrtovanja in pomena dialoga; 

• zapostavljanje družbene Uavne) narave načrtovanja; 
• neprilagojenost načrtovalnega procesa dejanskim 

razmeram. 
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poznali, tako da je sedaj načrtovanje zasnovano na 
dveh ravneh. 

• Spreminja se tudi filozofija načrtovanja; če je 
bilo v preteklosti načrtovanje bodisi omejevanje ali 
predpisovanje, se sedaj povečuje pomen načrtovanja 
kot podlage za boljše delo in sprotno odločanje; 
znotraj načrtovanega je dovolj manevrskega 
prostora za prilagajanje trenutnim razmeram. 

• Spreminja se tudi zasnova načrtov za gozdne 
obrate, smeri so različne, ponekod postaja načrt 
sestavni del strateškega vodenja obratov. 

• Uveljavlja se zasnova adaptivnega načrtovanja . 

4 VZROKI ZA NIŽJO STOPNJO 
REALIZACIJO NAČRTOVANIH 
UKREPOV 

Vzroki so različni, eden od možnih je neustrezno 
načrtovan obseg ukrepov. Pri tem razmisleku se 
omejimo le na načrtovan posek ter gojitvena in 
varstvena dela. V načrtih bi lahko te ukrepe 
načrtovali na različne načine - kot minimalni ali 
maksimalni obseg, lahko načrtujemo »optimalne« 
količine, načrtovana dela lahko razvrščamo po 
prioritetah in podobno. Zakon o gozdovih govori o 
največjem možnem poseku (največja stopnja 
izkoriščanja) in nujnih gojitvenih delih. Največji 
možni posek ni maksimalni posek iz teorije 
načrtovanja donosov, ampak predstavlja kvanti
fikacijo načrtovanega (ciljev, smernic) glede na cilje 
gospodarjenja in stanje gozdov (predstavlja 
optimalno vrednost). Realiziran posek je lahko 
manjši ali kvečjemu enak načrtovanemu. Ob 
podatku o realizaciji načrtovanega poseka v 
zadnjem desetletju se zastavlja vprašanje, če lahko 
z nizko realizacijo uresničimo cilje in usmeritve, 
saj je sečnja glavni vzvod nege gozdov, s katero 
oblikujemo »arhitekturo gozda«. Tudi gojitvena in 
varstvena dela podpirajo zastavljene cilje in 
smernice; načrtovani količini lahko včasih očitamo, 
da izhaja iz samega stanja gozdov (glej sliko 1) in 
premalo iz ciljev gospodarjenja, ki so opredeljeni 
glede na zahteve do gozda in možnosti. ln pojavi 
se problem realnosti! 

Razlogi za nizko stopnjo načrtovanih ukrepov 
so predvsem številni okvirni pogoji, na primer 
organiziranost gozdarstva, zakonski okviri gozdar
stva, velike socialne, družbene in gospodarske 
spremembe, tržna vrednost lesa, spremenjene 
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zahteve do gozda, itd., ki vplivajo na gospodatjenje 
z gozdovi. Med navedenimi dejavniki bi kazalo 
posebej izpostaviti spremembe v socialnoeko
nomski strukturi lastnikov. Socialnoekonomska 
struktura gozdnih posestnikov je pomembno in 
včasih preveč zapostavljeno izhodišče za na
črtovanje. V splošnem bi lahko trdili, da se stopnja 
ekonomske odvisnosti lastnikov od gozdov 
zmanjšuje, s tem se zmanjšuje tudi pripravljenost 
lastnikov za izvajanje del v gozdovih. Že sama 
poprečna velikost zasebne gozdne posesti - okoli 
2,5 ha gozda, kije dodatno v več prostorsko ločenih 
parcelah, ni ravno spodbudno izhodišče za 
intenzivno gospodaJ.jenje. Tako majhna površina ne 
izpolnjuje minimalne obratovalne površine za 
noben gojitven sistem, gozd lahko za povprečnega 
lastnika predstavlja predvsem vir občasnih donosov, 
rezervo ali pa prestiž. Zaradi dolgih časovnih ciklov, 
ki presegajo življenjsko dobo gozdnega posestnika, 
ta nima v splošnem interesa za dolgoročno vlaganje 
v gozdove. Drugače je pri večjem posestniku, ki 
nekje vlaga, nekje drugje v svojem gozdu pa uživa 
sadove opravljenih del. Drobno posestna struktura 
ni razvojna prednost- ne kmetijstva, ne gozdarstva 
in ne govori niti v prid ohranitve podeželja. 
Nasprotno, tudi procesi zaraščanj a gozdov so 
povezani z drobno posestno strukturo. Država ima 
vzvode (slika 1), s katerimi bi lahko postopno - na 
dolgi rok - spremenila bodisi posestno strukturo 
ali/in pospešila povezovanje lastnikov gozdov in 
spremenila njihov odnos do gozdov. Vendar so 
rešitve vprašljive, saj so gozdni posestniki tudi 
voli v ci in veliko jih je. Rešitev je na politični strani 
- če bo dovolj poguma in modrosti. Gozdarji lahko 
na problematiko le bolj glasno opozarjamo. Ob 
takšni posestni strukturi pa se zastavljajo vprašanja, 
ki so povezana z izvajanjem načrtovanega, na 
primer: 

• Ali bo gozdni posestnik izvajal ukrepe, če 
nima ekonomskih interesov do gozda? 

• Ali ne bi bile bolj normalne in logične 
razmere, ko bi se gozdni posestnik potegoval za 
načrte in za pridobitev subvencij, ne pa da gozdarji 
apelirajo, prosijo, itd., da lastnik izvede delo v 
svojem gozdu!? 
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5 POSLEDICE ZMANJŠEVANJA 
OBSEGA IZVEDENIH UKREPOV 
ZA GOZDOVE IN 
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI 

Posledice nižje stopnje realizacije načrtovanih 
ukrepov je nemogoče zanesljivo predvideti že 
zaradi kompleksne narave gozdnega ekosistema -
pa tudi zaradi drugih dejavnikov, recimo klimatskih, 
ki se v zadnjem obdobju presenetljivo spreminjajo 
in dodatno neugodno vplivajo na funkcioniranje 
gozdnih ekosistemov. Zagotovo pa so posledice 
različne za različne gozdove, možno bi bilo izdelati 
različne scenarije. Na nekatere posledice pa lahko 
opozorirno: 

• Posledice neizvajanja ukrepov so kratkoročne 
in dolgoročne. Za gozdarstvo je zna6lna specifična 
časovna dimenzija zaradi narave ekosistemov in 
dolgih proizvodnih oz. obnovitvenih ciklov gozdnih 
sestojev. Sedanja sestava in struktura sestojev sta 
posledici ukrepanj v preteklih desetletjih ali celo 
stoletjih, tako bo tudi sedanje izvajanje oz. 
neizvajanje zaznamovalo gozdove v prihodnjih 
desetletjih in celo več. To je javnosti in politiki težje 
razumljivo; gre za dolgoročen vpliv na zasnove 
gozdov, sestavo, zgradbe, kvaliteto, itd. Drevje, ki 
ga gozdarji odkazujejo, se je pomladilo v obdobju 
pred 30 do 200 let, se pravi v povsem drugačnih 
socialnih in gospodarskih razmerah. 

• Predvidevamo lahko, kar potrjujejo tudi tuje 
in nakazujejo domače izkušnje, da se bo zaradi 
manjšega izvajanja nege gozdov obseg sanitarne 
sečnje povečal, oziroma bo delež sanitarne sečnje 
visok. Še posebno v biološko in statično manj 
stabilnih gozdovih- bodisi zaradi rastiščnih razmer, 
ali pa spremenjenih sestoj nih razmer ali negativnih 
vplivnih dejavnikov. Smreka, na primer, je še vedno 
glavna drevesna vrsta slovenskih gozdov. Možnost 
pojava katastrof omejujemo z ustrezno gojitvene 
in varstveno obravnavo teh gozdov. 

• Posledica neizvajanja načrtovanih del je 
gospodarska škoda; delno zaradi predvidenega 
visokega deleža sanitarne sečnje, delno pa zaradi 
drugih razlogov. Če smo v preteklosti vložili 
sredstva v nekatere projekte kot na primer osnovanje 
sestojev, premene, itd. potem seveda takšni sestoji 
zahtevajo konsistentno nego tudi vnaprej, sicer bo 
učinek vloženih sredstev manjši ali celo ničen. 

• Z vidika racionalnosti gospodaJ.jenja z gozdovi 
je vprašljivo tudi razme1je v porabljenih sredstvih 
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za gojitvena in varstvena dela, kjer je pomembno 
razmetje med nego, obnovo in varstvom gozdov. 
Ko presojamo obseg vlaganj v gozdove, nanu·eč ni 
pomemben samo skupni obseg vlaganj. Če 
zagovarjamo paradigmo sonaravnega gospo
darjenja, potem naj bi bilo čim več varstva 
vgrajenega v gojenje. Z ustreznim gojen jem gozdov, 
ki vključuje ukrepe obnove in nege, najbolj 
prispevamo k varnemu in stabilnemu funkcio
niranju gozdov. 

• Možnost aktivnega usme1janja gozdov je 
znatno manjša. Posledica neizvajanja gojitvenih in 
varstvenih del pomeni tudi, da ne izrabljamo 
naravnih potencialov gozda. 

• Če sprejmemo tudi relacije, ki smo jih 
pli.kazali (slika 1 ), potem neizvajanje gojitvenih in 
varsl ven ih del prizadeva vse funkcUe gozda. 
Ukrepov ne moremo deliti na posamezne cilje! V 

splošnem ne moremo trditi, daje posamezen ukrep 
namenjen le enemu cilju (funkciji), ampak gre za 
hkraten vpliv na vse funkcije gozda. 

6 PRIMER RAZVOJNIH 
SPREMEMB V TUJINI 

Zmanjševanje izvajanja gojitvenih in varstvenih del, 
pa tudi zmanjševanje sečnje ni značilno le za 
Slovenijo, ampak tudi za širši srednjeevropski 
prostor.Tudi tam okvirni pogoji močno spreminjajo 
intenzivnost gospodarjenja, problem so predvsem 
čedalje večji stroški dela, medtem ko cene lesa 
stagnirajo. Rešitve iz rdečih številk iščejo na 
različne načine, kot kaže tudi primer iz Spodje 
Saške (preglednica 2): 

• povečujejo produktivnost dela; 

• razvijajo nove tehnologije dela; 

• spreminjajo zasnovo gojenja gozdov - manj 
umetne obnove, manjši obseg porabljenih delovnih 
ur pri negi, izkoriščanje samodejnosti, itd.; 

• zmanjšujejo število zaposlenih - med delavci 
in v upravi. 

7 PROBLEM EVIDENC 

Ko se pogova1jamo o neizvajanju načrtov, ne vemo 
povsem zanesljivo, kako velik je problem. Gre za 
vprašanje ali so evidence realne ali so le boljši ali 
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Preglednica 2: Primer spremembe gospodarjenja v Spodnji Saški (prirejeno po RIPKEN 1997) 

Površina gozdov (ha) 
Lesna zaloga (m3/ha) 
Delež listavcev(%) 
Posek (m3/ha) 
Od tega končni posek (m3/ha) 
Poraba časa (za ročna opravila ure/m.J) 
Umetna obnova (ha) 
Umetna obnova (ure/ha) 
Nega (ha) 
Nega (ure/ha) 
Delovne ure-gozdni delavci (ure/ha) 
Delovne ure- uprava (ure/ha) 

slabši približek. Evidence poseka so pravzaprav 
evidence odkazila. Posekana je lahko manj, v 
splošnem pa ve1jetno predvsem več, kot kažejo 
številke. Malo je ve1jetno, da bi revirni gozdarji 
evidentirali prav vse drevje, posekana brez 
odobritve, posebej ob dejstvu, da postajajo revilji 
večji in revirni gozda1ji objektivno ne morejo 
obvladati celotne gozdne površine revirjev. Kakšen 
je torej večji posek od prikazanega, je težko reči, 
nekatere ocene kažejo, da je ta različno večji, od 
nekaj odstotkov, do kar nekaj deset odstotkov in 
celo več. Natančne podatke bo lahko posredoval 
Zavod za gozdove Slovenije na podlagi ponovnih 
meritev na stalnih vzorčnih ploskvah. Pri gojitvenih 
in varstvenih delih verjetno ni pomembnejših razlik 
med evidentirarum in dejansko izvedenim obsegom 
del. 

Pri presoji opravljenih del ni pomembna le 
količina, ampak tudi vrsta in kvaliteta izvedenih 
del. Nekateri načrtovani ukrepi so bolj nujni in 
nekateri manj. Hektar izvedene nege gošče torej ni 
enak hektarju nege gošče - pomembno je, kje je 
bila nega izvedena.Takšno presojo učinkovitosti 
izvedenih ukrepov lahko opravi urejevalec v 
konkretni enoti, vendar naj vsaj za diskusijo 
izpostavimo nekaj vprašanj: 

• Ali so dejansko izvedeni najbolj nujni ukrepi 
nege, obnove ali varstva? 

• Ali pa je izvajanje odvisno predvsem od 
p1ipravljenosti lastnika? 

• Ali lastnik ne preferira določenih del, nekatera 
pa zapostavlja? 

• Ali ne bi bilo smiselno, da če lastnik enkrat 
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Leto 
1957 1995 

306.000 322.000 
173 214 
36 39 
4,5 4,9 
2,2 0,8 
2,6 0,5 

3.769 1.882 
I.005 89 
5.279 6.947 

45 11 
33,5 4,4 

8,4 4,1 

prejme sredstva - subvencijo, prevzame s tem tudi 
obvezo za izvajanje del na tej površini v pri
hodnosti? 

• Ali je lastnik (in tudi gozdar) vedno prepričan 
v potrebnost izvajanja načrtovanega dela? 

8 PREMISLEK O NAČRTOVANJU 
IN IZVAJANJU 
NAČRTOVANEGA 

Načrtovanje je podlaga za gospodarjenje z gozdovi. 
Napačno bi bilo zaključiti, stopnja izvajanja načrtov 
je nizka. načrti niso potrebni. Načrti so potrebni, 
zastavlja pa se vprašanje, kakšni načrti, kakšna naj 
bo njihova vsebina, podrobnost, intenzivnost 
načrtovanja in podobno. Načrtovanje ukrepov je ena 
od nalog načrtovanja, pomembne so tudi druge. 
Pogosto govorimo o racionaliziranju načrtovanja . 

S tem se moramo sb·injati, vendar tudi v smislu 
posodabljanja, prilagajanja načrtovanja konkretnim 
razmeram, večje učinkovitosti in večje uporabnosti 
ob racionalnih stroških. Obenem pa velja izpo
staviti, daje načrtovanje po svoji funkciji instrument 
za racionalno gospodarjenje z gozdovi - torej 
podlaga za gospodarno vlaganje v gozdove skladno 
z mnogonamensko vlogo gozdov. Ali smo to vlogo 
načrtov povsem izkmistili? 

Nekaj predlogov, ki so povezani s poso
dabljanjem načrtovanja in tudi z načrtovanjem in 
izvajanjem ukrepov, nekateri od teh so bili 
izpostavljeni že na 21. gozdarskih študijskih dnevih 
v Ljubljani (BONČINA 2003): 
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Intenzivnost načrtovanja. 
Intenzivnost načrtovanja je povezana z inten
zivnostjo gospodarjenja. V Sloveniji so zelo 
različne razmere za gospodarjenje z gozdovi, 
intenzivnost gospodarjenja je zato različna -
odvisna predvsem od ciljev gospoda1jenja - torej 
od zahtev do gozda in možnosti za uresničevanje 
zahtev (slika 1). Intenzivnost načrtovanja naj bo bolj 
prilagojena intenzivnosti gospodarjenja. Inten
zivnost načrtovanja se kaže v celotnem načrto
valnem procesu - od inventure do podrobnosti 
načrtovanih ukrepov. Kjer okvirni pogoji ne 
dopuščajo (intenzivnega) gospodarjenja, tudi še 
tako »dober« načrt kot izdelek, ne bo mogel 
bistveno vplivati na aktivno usme1janje razvoja 
gozdov. V takšnih razmerah so pričakovanja za 
izvajanje načrtov objektivno prevelika, saj ni 
možnosti in vzvodov za njihovo uresničevanje. 
Omenjenim razmeram se lahko ptilagodimo z večjo 
diferenciranostjo načrtov, tako da bomo dosegli 
smiselno razmerje med vložkom za načrt in 
njegovim učinkom . Manj primerna prilagoditev 
intenzivnosti načrtovanja bi bila v različnem 
obdobju veljavnosti načrtov, na primer desetletnem 
ali petnajstletnem ali celo dvajsetletnem. Več 
argumentov je zato, da ohranimo sedanje načrto
valno obdobje, podrobnost in intenzivnost na
črtovanja pa prilagodimo razmeram. 

Vsebine načrtov različnih načrtovalnih ravni in 
njihove vsebinske povezave. 
Možnost racionaliziranja načrtovanja je poleg 
večje diferenciranosti načrtov in prilagajanju 
konkretnim razmeram tudi v bolj jasno opre
deljenih vsebinah posameznih ravni načrtovanja 
in smiselnih vsebinskih povezavah med njimi: 
območje - enota- sestoj. Tako pa se marsikaj 
podvaja na ravni območja in enote, po drugi strani 
pa so podvaja pri načrtu GE in detajlnem načrtu 
na ravni sestojev. Podrobnost načrtovanja naj bo 
prilagojena načrtovalni ravni! V okviru načrta GE 
izdelamo podrobni načrt (sestojna karta, smernice, 
možen posek, načrtovana gojitvena in varstvena 
dela po sestojih) na ravni sestojev, pogosto celo v 
merilu 1:5.000. Vprašanje je, če je potem v 
primerih manj intenzivnega gospodarjenja res 
povsod potrebno gojitvene načrtovanje? Ali pa 
obratno, če izdelujemo detajlne gojitvene načrte, 
ali je potrebno v razmerah manj intenzivnega 
gospodarjenja še podrobno načrtovanje na ravni 
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sestojev v okviru urejanja gozdov? 

Posodabljanje načrtov. 
Stalno posodabljanje načrtovanja je potrebno tudi 
zaradi izvajanja programa Natura 2000 in drugih 
zakonskih predpisov s področja urejanja prostora. 
Načrti so podlaga za ekosistemsko upravljanje z 
gozdovi. 

Uporabnost načrtov 
Načrti morajo biti uporabni- ne samo za gozda1je, 
saj jih ne izdelujemo samo zase, ampak tudi za 
druge uporabnike - lastnike in različne javnosti. 
Če bodo tudi oni spoznali prednosti načrtov, bo to 
velik uspeh in potrditev. 

K večji uporabnosti za lastnike bi lahko 
prispevali z uvajanjem zasnove načrtovanja za 
gozdni obrat, vendar ne kot nove načrtoval ne ravni, 
saj imamo le-teh dovolj. Smiselno bi bilo gojitvene 
naČ11e nadgraditi z elementi takšnega načrta, vendar 
Je za ustrezne primere, kot so, na primer večji 
gozdni posestniki, ki bi zato morali izkazati interes. 

Obseg načrtov. 
Načrt mora jedrnato izpostaviti cilje, smernice in 
ukrepe, lahko pa tudi alternative in prioritete! 
Analiza stanja in razvoja je sestavni del načrto
valnega procesa, ni pa je potrebno prikazovati v 
načrtih. 

Pristop. 
Načrti naj omejujejo in predpisujejo toliko, kot je 
nujno pob·ebno na posamezni načrtovalni ravni. V 
načrtih naj bodo jasno izpostavljeni cilji, osnovne 
usmeritve, prioritete, omejitve, smernice itd.! V 
načrtih ne kaže pretiravati s podrobnostjo in 
normativizmorn, ki je lahko predmet načrtovanja 
na nižji ravni. Pustiti je treba dovolj manevrskega 
prostora nižjem načrtovalnem ravnem, oziroma 
revirnim gozdatjem, lastnikom, izvajalcem, da se 
bodo lahko prilagajali razmeram. 

Rangiranje načrtovanih del. 
Ker realizacija obsega načrtovanih del kaže, da je 
izvedba nizka, bi kazalo načrtovana dela v načrtih 
rangirati. Po zakonu so sicer vsa načrtovana dela 
>>nujna«, vendar je stopnja nujnosti zelo različna. 
Stopnja nujnosti iste vrste dela je lahko različna -
odvisno od lokacije, problematike, učinka izve
denega dela. Krite1iji za rangiranje bi morali izhajati 
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iz zahtev trajnostnega gospodatjenja - stabilnega 
funkcioniranja gozdnih ekosistemov. 

Subvencije. 

Sistem subvencij bi kazalo bolje povezati z načrti . 

S tem bi se povečala možnost aktivnega usmetjanja 
gozdov - skladno z opredeljenimi strategijami in 
prioritetami. V primeru rangiranja (glej zgoraj) bi 
bil obseg subvencij za nekatera dela večji, nekatera 
dela pa ne bi bila subvencionirana, bila pa bi 
dopustna. Koristno bi bilo tudi poiskati načine, kako 
zagotoviti stalnost nege na določeni površini; če 
je, na primer, obnova subvencionirana, potem je 
potrebna v prihodnjih letih tudi nega sestoja na tej 
isti površini, sicer bodo vložena sredstva imela 
znatno manjši učinek. 

Ekonomske ovrednotenje in stabilno 
financiranje. 

V načrtih je potrebno ekonomsko ovrednotiti 
načrtovana dela in posebej prikazati realen obseg 
predvidenih subvencij za načrtovana dela v 
zasebnih gozdovih. S sprejetjem načrta bi se država 
tudi obvezala za zagotovitev opredeljenih finančnih 
sredstev. Stabilno financiranje v dovolj velikem 
obsegu je pomemben pogoj za izvajanje gojitvenih 
del v zasebnih gozdovih. 

l\tlinimalni posek. 

Ta bi bil sicer lahko določen v načrtih, vendar bi 
bilo bolj ptimerno, da gozdarska politika pripravi 
ustrezne vzvode za reševanje tega problema. 

Uvajanje participativnih postopkov 
v zasnovo urejanja gozdov. 

Učinkovitost načrtov -tudi obseg izvajanja del bi 
lahko izboljšali z zasnovo participativnega 
načrtovanja (glej BONČINA 1 FICKO 1 KOTNIK 
2004). Zasnova načrtovanja: jaz načrtujem, vi 
izvajate - ni najbolj ustrezna . Preveč energije v 
načrtovalnem procesu posvečamo sami fizični 
izdelavi načrtov, premalo pozornosti pa neposred
nemu sodelovanju z uporabniki, oziroma inte
resnimi skupinami . Ena od ključnih skupin so 
gozdni posestniki. Oblike sodelovanja so lahko 
različne- od pasivne oblike do bolj aktivnih oblik 
sodelovanja. Sedaj ne izkoriščamo niti vseh 
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pasivnih oblik; ena ključnih je informiranje, in sicer 
o namenu načrtovanju, stanju in problemih , 
usmeritvah in ciljih gospodarjenja. Če lastniki niso 
seznanjeni s problematiko in vsebinami načrtov, je 
težko pričakovati pripravljenost za izvajanje del. 

9 SKLEP 

Analiza izvajanja načrtovanih ukrepov je sestavni 
del presojanja uspešnosti gospodatjenja z gozdovi. 
Reševanje problema manjšega vlaganja v gozdove 
še zdaleč ni samo stvar načrtovanja, ampak številnih 
drugih področij. Pomembno mesto ima gozdarska 
politika, ki ima na voljo pomembne vzvode za 
spremembe. Zmanjševanje vlaganj pomeni tudi 
nujne prilagoditve gojenja gozdov; sonaravne 
gojenje gozdov bo imelo še večji pomen, saj bo v 
čim večji meri potrebno izkoriščati samodejnost 
procesov v gozdnem ekosistemu, hkrati pa 
zmanjševati stopnjo tveganja pri gospodarjenju z 
gozdovi . Gozdnogospodarsko načrtovanje lahko 
skupaj z drugimi področji prispeva k reševanju 
problematike. V prispevku je zastavljenih več 
vprašanj in problemov, kot pa je odgovorov nanje, 
vendar z namenom, da se o njih skupaj pogovatjamo 
in jih rešujemo. Urejanje gozdov se mora pač 
neprestano posodabljati, stalnih optimalnih 
modelov načrtovanja enostavno ni. Pri poso
dabljanju načrtovanja imajo lahko veliko vlogo 
urejevalci na lokalni ravni- na ravni krajevnih enot, 
saj imajo dober vpogled v načrtovanje in pro
blematiko izvajanja načrtov. Naloga urejanja 
gozdov je tudi opozarjanje politike in javnosti na 
problematiko gospoda1jenja z gozdovi - tudi na 
neizvajanje načrtovanega in posledice, povezane s 
tem. Hkrati pa bi lahko vsi gozdarji bolj glasno 
opoza1jali na pomen gozda, pomen lesa, pomen 
rabe obnovljivih gozdnih virov. 
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Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji: vzroki, posledice, protiukrepi 
Decrease in the tending of young forests in Slovenia: causes, consequences and 
counter-measures 
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Izvleček: 

Diaci, J .: Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji: vzroki, posledice, protiukrepi . Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 2. V 
slovenščini, z izvlečkom v angleščini. cit. lit. 42. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Modeli sonaravnega gospodarjenja z gozdovi temeljijo na negova ini sečnji in negovalnih delih. V Srednji Evropi različni 
vzroki vplivajo na vse manjšo konkurenčnost gozdarskih obratov, ki gospodarijo sonaravne . Posledica je upadanje 
negovalnih del, s katerim se srečujemo v zadnjem desetle~u tudi v Sloveniji. Prispevek osvetljuje vzroke, ki so v Sloveniji 
nekoliko drugačni kot v razvitejših državah . V nadaljevanju prikažemo nekatere posledjce nazadovanja nege v Sloveniji 
po skupinah gozdov z različno poudarjenimi funkcijami. OsredrUi deJ prispevka obravnava izbrane protiukrepe, ki so 
podani po področjih gozdarstva. 

Ključne besede: gojenje gozdov, optimalizacija nege gozdov, gojitveni modeli, minimalna nega, prednostna nega 

Abstract: 
Diaci, J.: Decrease in the tending of young forests in Slovenia: causes, consequences and counter-measures. Gozdarski 
vestnik, Vol. 62/2004, No. 2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 42. Translated into English by Jana Oštir. 

Nature-based models of forest management are founded on cutting aimed at forest improvement (development) and on 
the tending of young forests. In Central Europe a number of different reasons have contributed to the decreasing 
competitiveness of forestry companies who perform nature-based management techniques. A consequence of this is 
the decrease in silvicullural work, a phenomenon we have also observed in Slovenia in the last decade. The article 
highlights the reasons for this situation, which are somewhat different in Slovenia than in more developed countries . 
The author then presents some of the effects of the decrease in the tending of young forests by groups of Slovenian 
forests in which different functions are accentuated. The central part of the article is devoted to the selected counter-
measures and these are presented with respect to the various fields of forestry. · 

Key words: silviculture, oprimalization of young forest tending, silvicultural models, minimum forest tending, priority measures 

1 UVOD 

V Sloveniji se od začetka devetdesetih Jet naprej 
srečujemo z odmikam načrtovanja in izvedbe 
gojitvenih del od stabilnih vlaganj v prejšnjih 
desetletjih (KRAJČIČ 1999, ZGS 2002) . Po
membni vzroki so v spremenjenem načinu financi
ranja in izvedbe gojitvenih del, kjer imajo ključno 
vlogo državne spodbude ter motiv in znanje 
lastnika. Napovedi za prihodnost niso optimistične. 
K temu bosta prispevali vedno varčnejša država in 
majhna politična teža gozdarstva. 

Še značilneje bodo na upadanje negovalnih del 
pri nas vplivali splošni negativni trendi v gozdar
stvu . V razvitih zahodnih državah je veliko gozdnih 
obratov v rdečih številkah že od začetka osem
desetih let (slika l ). Glavni razlog je naraščajoče 
nesorazmerje med rastjo stroškov dela in za
ostajanjem cen lesa. Do tega je prišlo zaradi 
odpiranja tržišč, nizkih transportni stroškov, 
neupoštevanja eksternih stroškov nastalih zaradi 
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onesnaževanja okolja in različni modelov gospo
daijenja v Evropi in svetu. Opisanim težnjam se 
pridružujejo še dodatna bremena kot npr. sanacije 
nasadov, preusmeritev gozdarstva v smeri so
naravnosti, prilagajanje naraščajočemu pomenu 
socialnih funkcij. Obremenilne vpliva tudi vse večja 
tveganost gospodarjenja zaradi klimatskih spre
memb, večje pogostosti ujm in kalamitet. 

Povedano kaže na nujnost temeljitega razmisleka 
o protiukrepih , s katerimi bi preprečili najbolj črne 
scenarije. V prime1javi z razvitejšimi državami 
imamo v Sloveniji vsaj dve prednosti in sicer: (1) 
razme1ja med stroški dela in ceno sortimentov še 
niso povsem porušena (KOTAR 1997) in (2) na 
voljo imamo modele iz tujine , ki jih lahko 
preizkusimo, prilagodimo in uporabimo. Rešitve 
se kažejo na področju organizacije, načrtovanja in 
izvedbe, možni so gozdarsko-politični ukrepi in 

*prof. dr. J. D ., Biotehniška fakulreta, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovJjive gozdne vire, Večna pot 83 , 
1000 ~jubljana 
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Slika 1: Razvoj poslovnih rezultatov gozdnih obratov v Švici, ločeno po geografskih regijah: Jura, Alpe in sredogorje 
(prirejeno po SCHUTZ 1999) 

osveščanje javnosti (SCHUTZ 1996, 1999, DIACI 
et al. 2001) . V okviru gojenja gozdov je opti
malizacija nege možna pri klasičnih negi, še bolj 
pa na področju uveljavljanja novih modelov. Da bi 
v nadaljevanju lažje analizirali protiukrepe, 
pričnimo z razmislekom o verjetnih posledicah 
nazadovanja nege. 

2 POSLEDICE NAZADOVANJA 
NEGE GOZDOV 

2.1 Gozdovi s prevladujočo varovalno in 
zaščitno funkcijo 

Mlajši gozdovi so v splošnem odpornejši proti 
naravnim ujmam in kalamitetamkot starejši. Dobro 
ilustracijo zakonitosti najdemo v atlantski Evropi, 
še posebej v Angliji, kjer izjemno kratke proizvodne 
dobe opravičujejo z veliko pogostostjo orkanskih 
vetrov. Veliko gozdov s poudarjeno varovalno in 
zaščitno funkcijo v Sloveniji je v odraščanju in so 
zato relativno stabilni. Delno tudi na račun primerne 
nege v preteklosti. Starost sestojev narašča, zato 
lahko pričakujemo manjšo stabilnost ob večji po
gostosti naravnih ujm, ki se nam obeta. Podobna 
situacija je povsod v Alpah. Le nekatere države na 
tem področju načrtno delujejo z državnimi 
spodbudami (prim. nujna nega v Švici, delno 
Avstrija in Italija) . 
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2.2 Gozdovi s prevladujočimi socialnimi 
funkcijami 

V gozdovih s prevladujoči mi socialnimi funkcUami, 
z nego zagotavljamo uravnoteženo razmerje 
razvojnih faz in s tem trajnost gozdov, mehansko 
stabilnost, vitalnost in prehodnost. Opuščanje nege 
vodi v nazadovanje omenjenih lastnosti . Lahko si 
na primer zamislimo razvoj gozdov na Pokljuki brez 
negovalnih del in sečnje. Že tako visok delež 
sanitarnih sečenj, bi narasel in kaj , če bi opustili še 
te? Morda scenarij nemškega Bavarskega gozda ali 
češke Šumave? Izvajanje socialnih funkcij bi bilo 
okrnjeno, gibanje v gozdovih oteženo, v primeru 
vetrovnega vremena nevarno. Priznati moramo, da 
bi z vidika nekaterih ekoloških funkcij tak scenarij 
gozdu koristil, vendar lahko podobne učinke 
dosežemo z bolj postopnimi ukrepi v okviru 
večnamenskega obravnavanja gozda. Ti so ne
nazadnje bistveno cenejši. Dražja alternativa redni 
negi gozdov je na primer vzdrževanje prehodnosti 
le v okolici steza in prometnic, drugje pa ukrepanje 
le ob sanitarnih sečnjah in sanacijah. Da je temu 
res tako, nas lahko prepriča slika 2, kjer je prikazan 
časovni razvoj državnih spodbud v Švici. Vidimo, 
da sta večja vetroloma pomenila izjemno pove
čanje državnih sredstev, predvsem neposredno za 
sanacije. Vse to je vodilo do spoznanja o pomenu 

7 7 



Diaci , J .: Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji: vzroki, posledice, protiukrepi 

300.---------------------------------~ 

250 

200 

150 

100 

50 

IZPLAČANE SPODBUDE_ PO PODROCJIH 

Orkan Vivlan Orkan Lothar 

84 85 96 87 88 89 90 9\ 82 93 94 95 96 97 9S 99 OO O 1 

O Sanac1je in varstvo gozdov 
GojenJe gozdov (nega). gozdni rezervati. osnove načrtovanja 

[) varstvo prad naravnimi katastrofami (meritve. gradnje ... ) 
[g Infrastruktura (promelntce. skupno gospodarjenja ... ) 

Slika 2: Razvoj zveznih spodbud za gozdove v Švici in 
razmerja med področji (prirejeno po BUWAL 2003) 

preventive, torej nege m ta delež v Švici, kot 
vidimo narašča. 

2.3 Gozdovi s prevladujočimi 
proizvodnimi funkcijami 

V gozdovih s prevladujočimi proizvodnimi 
funkcijami lahko pričakujemo nadaljnje upadanje 
ekonomičnosti in usihanje zanimanja za gospo
daijenje z gozdovi. Razloga sta dva: (1.) nega je 
osnovno orodje za povečevanje vrednostne 
proizvodnje, na primer s pospeševanjem lepo 
oblikovanih in tržno zanimivih dreves, z vplivom 
na zakonitosti priraščanja sestojev in z neposrednim 
oblikovanjem dreves (obvejevanje); (2.) z opu
ščanjem nege bo tveganost gospodarjenja z gozdovi 
narasla z vsemi ekonomskimi in ekološkimi 
posledicami. 

Prikazano vodi v začaran krog negospodrujenja 
z gozdovi, kar je z narodnogospodarskega in 
okoljskega interesa države vprašljivo. Opuščanje 
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Sli ka 3: Nazadovanje nege bo najbolj prizadelo 
spremenjene gozdove (npr. nasadi smreke, črnega bora, 
eksot, degradirani gozdovi) in ogrožene gozdove zaradi 
propadanja ali emisij. 

gospodrujenja lahko nosi mnoge težko predvidljive 
posledice. Izkušnje kažejo, da negospodarjenje 
pogosto pomeni zamenjavo rednih negovalnih 
ukrepov z občasnimi posegi večjih jakosti. 
Neprimerne obnovitvene sečnje pa imajo usodne 
posledice za bodočo stabilnost in kakovost sestoj ev 
(poškodbe, neprimerna razrast mladja, ipd). 

V vseh kategorijah gozdov bodo trajnost, 
vitalnost in stabilnost najbolj ogrožene v spre
menjenih gozdovih (npr. nasadi smreke, črnega 
bora, eksot, degradirani gozdovi) in v prizadetih 
gozdovih zaradi propadanja ali emisij (slika 3 ). 
Opuščanje nege bo vplivalo na povečanje sanitarnih 
sečenj, ukvarjali se bomo s sanacijami, prevzgoja 
bo upočasnjena. Dolgoročno tako ekološko, še bolj 
pa ekonomsko slabša izbira od pravočasne vsaj 
minimalne nege. Nekatere posledice oazadovanja 
negovalnih deJ so opazne že danes, večina posledic 
je programirana za prihodnost in bo prizadela 
zanamce. 
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Slika 4: Uporaba strojne sečnje 
v visokogorskih gozdovih je 
zaradi zahtevnih terenov. 
pestrih sestojnih zgradb in 
malopovršinske raznovrstnosli 
negovalnih ukrepov manj pri
merna 

3 MOŽNI PROTIUKREPI 

Domače in tuje izkušnje kažejo, da je možnosti za 
protiukrepe veliko . V nadaljevanju se bomo na 
kratko dotaknili različnih področij gozdarstva, z 
namenom, prikazati tesno prepletenost disciplin, še 
posebej kar se tiče nege. Potrebno je razvijati nove 
modele nege, tega pa ni mogoče brez upoštevanja 
ekonomskih, tehnoloških, ekoloških in socialnih 
vidikov. 

3.1 Uvajanje mehanizacije 

Uvajanje strojne sečnje je v deželah s primernimi 
terenskimi razmerami pripomoglo k ponovni 
donosnosti prvih in drugih redčenj (BECKER 1995, 
OTT 1996, PROELL 1996, SCHUTZ 1999) . 
Najprej v nordijskih deželah, z nekaj zantika tudi v 
atlantski in Srednji Evropi. V alpskih deželah, kot 
sta npr. Švica in Avstrija uporaba strojev za sečnjo 
napreduje počasneje. 

Pri nas prvi preizkusi kažejo, da je precej 
kombinacij rastišč in sestojev, kjer lahko strojno 
sečnjo uporabimo za doseganje ciljev gospo
daijenja. Izhodišča z vidika gojenja gozdov smo 
podali na lanskoletnem posvetovanju "Strojna 
sečnja v Sloveniji" (DIA CI 1 MAGAJNA 2002) zato 
v nadaljevanju le nekaj glavnih usmeritev. 

V Srednji Evropi je uporaba strojne sečnje 
primerna za nego odraščajočega gozda, kjer 
prevladujejo iglavci. Še posebej primerni so 
pregledni, homogeni , enomerni, tankovejnati sestoji 
brez polnilne plasti, vrste z debelejšo sk01jo in vrste 
manj občutljive na presvetlitve (bor, macesen). 
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Uporaba je primerna tudi pri sanacijah naravnih 
ttim, kalamitet in v primeru krčitev. 

Strojna sečnja ni primerna za nego mlajših 
razvojnih fazah, kot sta gošča in letvenjak. Glavne 
ovire so gostota sestojev, vejnatost, šibkost dreves 
in nastanek pregostega omrežja prometnic. 

• • D MAJHNA 
o 
o 

: SREDNJA --• • VELIKA NUJNOST NEGE • • • 

Slika 5 : Prostorska predstavitev rezultatov modelnib 
stopenj nujnosti nege mladega gozda za GGE Nazarje 
(povzeto po KRČ 1 DIACI 2001) 
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V odraslih sestojih strojno sečnjo omejujejo 
dimenzije dreves in prisotnost mladja, kar še 
posebej velja za pomlajence in prebiralne gozdove. 
Ovira so tudi sestoji z bujno polnilno plastjo in 
sestoji s pestro vertikalno in horizontalno zgradbo, 
kot na primer visokogorska smrečja (slika 4). 

Mehanizacija skriva nevarnosti v smislu 
prilagajanja gozdov tehnologiji, še posebej v 
naslednjih primerih: uporaba težkih zastarelih 
strojev, slaba izobrazba strojnikov, večja jakosti 
redčenj a od načrtovane, strojnik izbira drevje za 
posek, homogeniziranje ukrepov in pomanjkljivo 
sodelovanje načrtovalca in izvajalca del. 

V tujini razpravljajo tudi o možnostih shematske 
mehanizacije del v mlajših razvojnih fazah, npr. 
odstranjevanja vsake druge vrste sadik pri negi 
gošče. Tovrstna racionalizacija nege ob upoštevanju 
pesb·osti gozdov v Sloveniji ni sprejemljiva. 

3.2 Gozdarsko načrtovanje 
in organizacija 

Pri načrtovanju naj bo osnovno vodilo realnost 
načrtovanja . Pravilo več nege je boljše, ne velja 
vedno. Dobro je potrebno razmisliti o finančnih 
zmožnostih, o znanju, opremljenosti in moti
viranosti lastnikov. S tem v zvezi se spomnimo 
razprav o izhodiščih načrtovanja nege v zasebnih 
gozdov, ki smo jih imeli na Gozdnem gospodarstvu 
Nazarje na začetku devetdesetih let. Na koncu je 
prevladalo mnenje, daje smiselno intenzivnost nege 
delno prilagoditi novo nastali situaciji. Gledano z 
današnjega zornega kota lahko ugotovimo, da smo 
načrtovali preveč optimistično. 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati in 
prikazati več različic, vendar najmanj optimalno in 
minimalno pot usmerjanja gozdov. Slednjo 
uporabimo v zaostrenih ekonomskih razmerah. 
Alternativni cilji in poti za doseganje ciljev morajo 
upoštevati odvisnost med gojitvenimi deli in 
negovaJno sečnjo, oz. predvidenim etatom. V 
zaostrenih razmerah bomo izbirali manj zahtevne 
cilje, ki pomenijo gojitvene modele z manj vlaganji, 
vendar tudi z drugačnim režimom sečnje. 

Načrtovanje gojitvenih del brez upoštevanja 
ekonomskih posledic je neodgovorno do lastnika, 
ob upoštevanju današnjih možnosti uporabe 
računalnikov pa nedopustno. Plikazovanje alter
nativ nih poti usme1janja gozdov in njihovo finančno 
ovrednotenje bo naše načrte približalo načrtom za 

80 

gozdni obrat, kot jih poznamo iz tujine, predvsem 
pa jih bo približalo lastnikom gozdov. 

Pogosto smo postavljeni pred dejstvo nenadnega 
zmanjšanja sredstev, zato ni več časa za prilagoditev 
načrtov. Ukrepati je potrebno hitro in sredstva 
porabiti za najnujnejše. Problem je toliko večji, če 
gre za večje površine gozdov in pri odločanju 
sodeluje več ljudi z različnimi pogledi. Pomagamo 
si lahko z metodami za ocenjevanje prednostnih 
negovalnih del. V nadaljevanju bomo predstavili 
metodologijo ocenjevanja nujnosti negovalnih del 
v mlajših razvojnih fazah gozda z metodo več
kriterialnega vrednotenja vplivnih dejavnikov. 
Metodo smo razvili v okviru raziskovalne naloge 
optimizacija nege (DIACI et al. 2001). Sestavljena 
je iz dveh ločenih pristopov, ki sta lahko hierarhično 
povezana v "koncept vročih točk" in se vsebinsko 
dopolnjujeta, lahko pa ju uporabljamo ločeno. Prvi 
pristop zajema informacije iz gozdarskih po
datkovnih zbirk (glej KRČ 1 DIACI 2001), drugi 
pristop pa neposredno na terenu (metoda opisov). 

Osnova izračunom po prvi metodi so podatki o 
sestojih po osnovnih homogenih enotah načrtovanja 
(odseki, sestoji, delne površine). Pri metodi je ključna 
izbira in določitev pomembnosti vplivnih dejavnikov. 
Ta deJ naloge je opravila skupina izbranih gozdarskih 
strokovnjakov. Za tehtanje smo uporabili metodo 
parnih ptimerjav. Metodo smo preveti1i v kompleksu 
državnih gozdov gozdnogospodarske enote Nazarje. 
V izbranem primeru smo upoštevali naslednje 
dejavnike (v oklepaju so uteži): negovanost (39,2 %), 
sestojne zasnove (23,6 %), površina (12,7 %), 
spremenjenost (12,0 % ), zmes {5,8 % ), kakovost 
rastišča (3,9 %) in poškodovanost (2,6 %). Metoda 
je prilagojena uporabi sodobnih geografskih 
informacijskih orodij, zato lahko rezultate pred
stavimo v obliki kart (slika 5). 

Druga metoda zajema informacije neposredno 
na terenu, zato je več možnosti za določanje 
vplivnih dejavnikov. V primeru gozdnogospodarske 
enote Nazarje smo upoštevali naslednje dejavnike 
(v oklepaju so uteži): ustreznost drevesne sestave 
(3,0% ), stabilnost sestaja (35,0% ), kakovost sestaja 
{9,0% ), vzgojljivost sestaja (10,0% ), naravni razvoj 
(20,0 o/o), kakovost rastišča ( 19 ,O o/o) in težavnost 
izvedbe (4,0 %). 

Metodi lahko uporabimo v zaostrenih finančnih 
razmerah, za prilagoditev gozdnogospodarskih 
načrtov, za pripravo letnega plana gojitvenih del ipd. 
Prednosti metod so: (l .) primerljivost ocen prioritet 
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nege za izbrane skupine gozdov (območna enota, 
krajevna enota, zasebni gozdovi v Sloveniji), (2.) 
zmanjšanje napak pri določanju prioritet nege zaradi 
neizkušenosti ocenjevalcev in neažurnosti vhodnih 
podatkov, (3.) z obravnavanjem le nekaj izbranih 
vplivnih dejavnikov, osredotočimo ocenjevalca na 
najpomembnejše. 

Name metod ni zamenjava ekspertne ocene z 
deterrninistično metodo, temveč objektivna 
podpora odločanju. Rezultati so odvisni od 
ptimernosti vplivnih dejavnikov in razmerij med 
njimi, torej od izbire ekspertov. Pogoj za uporabo 
metode so ažurni, kakovostni in konsistentni vhodni 
podatki (KRČ 1 DIACI 2001). 

Z določanjem prednosti se srečujejo vse krizne 
discipline, od olu·anjanja narave, varstva okolja, do 
upravljanja s podjetji. Veliki zaostanki pri negi 
gozdov postavljajo gojenje gozdov v vlogo ktizne 
discipline- vlogo, ki jo je gojenje zavzemalo v času 
nastanka pred dobrimi dvesto leti. V svojem razvoju 
je gojenje gozdov večkrat reševalo laizna stanja, 
zato so osnove določanja prednosti gozdarjem 
dobro poznane, pa naj gre za: sanacije vetrolomov 
(POLANC 2000), sanacije sestojev in rastišč 
prizadetih zaradi emisij (KOLAR 1989), sanacije 
večjih strnjenih predelov nasadov smreke (KOLAR 
1994), velike zaostanke pri negi (MLINŠEK 1981, 
1983) ali velike površine nenegovanega gozda v 
nastajanju (MLINŠEK 1968, MIRTIČ 1 PRIMC 
1997). 

3.3 Gozdarska politika 

Opuščanje nege je pereče predvsem v zasebnih 
gozdovih. Pripravljenost za izvajanje nege je v prvi 
vrsti odvisna od ekonomskih interesov lastnikov. 
Ekonomska odvisnost, z njo pa pripravljenost za 
delo (znanje, usposobljenost, oprema, motivi) se 
zmanjšujeta, zato se bodo razmere še zaostrovale. 
Zaradi javnega pomena gozdov, dolgoročnosti 
gospoda.Jjenja z gozdovi in gospodarske škode, so 
potrebne rešitve na področju gozdarske politike. Te 
lahko zadevajo: (L) organiziranost (združevanje 
lastnikov v obrate, korporacije, strojne krožke, celo 
>)navidezne« obrate), (2.) spodbude, projektno 
financiranje; oboje v večji soodvisnosti z 
obveznostmi lastnikov, (3.) promet z gozdnimi 
zemljišči (davki, ugodnosti), (4.) spodbujanje 
zasebne iniciative: svetovanje, oblikovanje stalnih 
skupin za izvajanje nege v zasebnih gozdovih itd. 
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Med pomembne in učinkovite gozdarsko
politične ukrepe spada tudi osveščanje javnosti, 
oziroma potrošnikov. V zahodnih državah javnost 
zavrača izdelke iz tropskega lesa. Vse pogostejše so 
zahteve po prodaji izdelkov iz certificiranega lesa. 

3.4 Gojenje gozdov 

Izhodišča nege gozdov, kot jih poznamo danes 
so bila razvita v času nizkih stroškov dela 
(SCHADELIN 1928, LEIBUNDGUT 1948, 1984, 
MLINŠEK I968b), danes so razmerja med stroški 
dela in ceno lesa manj ugodna. V okviru gojenja 
gozdov je še nekaj možnosti racionalizacije pri 
klasični negi gozdov. Bistveno večje so možnosti 
na področju uvajanja alternativnih modelov nege. 

3.4.1 Klasična nega 

Pri klasični negi so možnosti optimizacije na 
področju večjega upoštevanja in izkoriščanja 
naravnih procesov ter samodejnih negovalnih 
mehanizmov (slika 6). Naravi prepustimo vse, kar 
se sklada z našimi cilji, intenzivnost gospodarjenja 
p1ilagajamo zmogljivosti gozda, zato takšno ravnanje 
imenujemo biološko izpopolnjevanje ali princip 
naravne samodejnosti (SCHUTZ 1996, KENK 
1999). Omenjene ideje za Slovenijo niso nove, vendar 
smo jih do sedaj uporabljali bolj načelno. 

Pri obnovi gozda uveljavljamo naravno pomla
jevanje, gradimo na spontanih zmeseh, upoštevamo 
sukcesijski razvoj vegetacije in ekologijo sestojnih 
vrzeli, kjer npr. s pravilno uporabo zastara krošenj 
vplivamo na ciljno zmes, kakovost in stabilnost 
(GOBEC 1998, PRESEČNIK 2000, PISEK 2000, 
DIACI 2000). 

Pri negi gozdov pospešujemo sisteme, ki 
temeljijo na posredni negi, npr. prebiralni gozd; 
ohranjamo sestojne zgradbe z veliko sposobnostjo 
samo-diferenciacije (SCHUTZ 1989); uporabijamo 
asociativne drevesne vrste, kot so pionirji, ne samo 
v predkulturi ampak tudi kot primes v sestoju 
(LEDER 1992); izkoriščamo polnilno plast itn. 
Raziskave razvoja nenegovanih sestojev iz tujine 
opoza1jajo, da spontani razvoj sestojev pogosto ni 
v nasprotju s proizvodnjo kakovostnega lesa 
(PREUSHLER 1 SCHMIDT 1989, LEDER 1998, 
AMMANN 1999, WEIHS et al. 1999). Idej ne gre 
obravnavati shematsko, temveč prilagojeno 
konkretnim situacijam. Potrebno jih je preveriti v 
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naših razmerah in postopno uvajati. V veliko pomoč 
nam je lahko mreža gozdnih rezervatov. 

Malopovršinska tekstura gozda pomeni večji 
delež indirektne nege in s tem manjše izdatke za 
gojitvena dela. Po drugi strani lahko maksimalno 
komercialno vrednost sestojev dosežemo Je z 
velikimi vlaganji. Slednje je razvidno, če ptimetjamo 
kakovost bukovine iz državnih gozdov v Sloveniji s 
kakovostjo, kijo dosegajo v Nemčiji ali na Danskem. 
V se kaže na to, da daje sonaravno gospoda.Ijenje nižje 
končne vrednosti sortimentov. Skupni učinek 
sonaravnega gospodarjenja je zaradi naraščanja 
stroškov negovalni del kljub temu lahko višji. 

Možnosti razvoja klasične nege so številne , 
vendar bo potrebno najprej: (l.) vzpodbuditi 
zanimanje terenskega osebja za uvajanje novosti; 
za razvojno-raziskovalni pristop, ki vključuje npr. 
dokumentiranje posegov pri naravni obnovi in negi, 
(2.) zagotoviti boljše poznavanje rastišč, spontanega 
razvoja sestojev in obnovitvene ekologije gozdov 
ter ne nazadnje (3.) zagotoviti sredstva za raziskave 
spontanega razvoja gozdov. 

3.4.2 Novi negovalni modeli 

Omejene možnosti racionalizacije klasične nege 

gozdov so vodile do razvoja novih modelov nege 
gozdov (slika 6). Uporabimo jih lahko v predelih z 

velikimi zaostanki negovalnih del, ki jih je iz 
ekonomskih ali organizacijskih razlogov ni mogoče 
nadoknaditi. Obravnavamo jih kot krizne modele 
nege, vendar v prihodnje lahko hitro postanejo 

realnost. 
Princip koncentracije predpostavlja, da je 

intenzivna nega smiselna Je za del populacije, ki kaže 
potencial najvišje kakovosti. Preostalemu delu 

sestoja namenimo le najnujnejšo nego za stabilnost, 
če je to potrebno. Razvoj je nanu·eč pripeljal do 
velibh razlik med vrhunskimi sortimenti in masovno 

produkcijo (SCHUTZ 1 OLDEMAN 1996). 
V Lučki Beli smo pred časom osnovah poskusni 

objekt z različnimi negovalnimi modeli, vključno 

z modelom, kjer se osredotočimo na elita 
(KRAJČIČ 1 KOLAR 2000). Raziskavo bi bilo 

smiselno razširiti in izsledke preveriti v različnih 
sestojih. Na področju izbire so precejšnje rezerve, 
primerjava s tujino namreč pokaže, da v Sloveniji 

pogosto izločamo zelo goste mreže izbrancev, 
predvsem pa gostoto izbrancev premalo dife
renciramo glede na sestojno zmes. 

Ideja koncentracije dopušča izboljšave tLidi na 

področju organizacije in izvedbe del. Označevanje 
nosilcev lahko izvede revirni gozdar, o konkurentih 

se odloča delavec neposredno pri sečnji. V Švici v 
zadnjem času zaradi ergonomskih in ekonomskih 

( GOJENJE GOZDOV ) 

1 

1 Novi koncepti nege j l Klasična nega J 
L 

[Biološka racionalizacija_j 
1 

(Koncentracija 11--___",1 ___ --t{ Specializacija] 

1 Nega 1 1 Obnova 1 H Nega elite ] 1 Gorski gozdovi} 

Posredna nega (PG} - Naravna obnova - H Manj izbrancev 1 L Nega za stabilnost 

Zgradba "'> samodif. - Naravne zmesi - Y Izvedba del J l Primestni gozdovi} 

Asociativne vrste - Sukcesijski razvoj -
Infrastruktura -

Polnilna plast - Ekologija sestojnih vrzeli - Prehodnost -

Maks. kakovost=> dir. nega· Uporaba zastara krošenj- Nega habitatov -

Nega gozdnega roba -

Slika 6: Shematski prikaz racionalizacije nege v okviru gojenja gozdov. Možnosti reševanja nazadovanja negovalnih 
del z racionalizacijo nege so pri klasični negi gozdov omejene, več priložnosti ponuja razvoj novih modelov nege . 
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vzrokov preizkušajo tudi druge tehnike dela, kot 
npr. obročkanje (BUCHER 1999). 

Spreminjanje razmerij med funkcijami gozdov 
zahteva preusmeritev v ciljih gojenja gozdov, na 
primer v visokogorskih ali primestnih gozdovih 
(slika 6). Spremenjeni cilji zahtevajo prilagojene 
ukrepe nege in posebno financiranje, saj je 
ekonomska vloga teh gozdov vse bolj pomaknjena 
v ozadje (DIACI 1997). 

V Švici so zaradi pomena zaščitne funkcije 
gorskih gozdov in nelikvidnosti gozdnih obratov, 
razvili nego za stabilnost in minimalno nego gozdov 
(WASSER 1 FREHNER 1996, ZELLER 1996). 
Koncepti in modeli so predstavljeni v knjigi 
Gebirgsnadelwalder (OTT et al. 1997). V Sloveniji 
smo bih deležni neposredne predstavitve strani s 
vodilnega avtorja (OTT 1998) . Poudarek pri 
minimalni negi visokogorskih gozdov je na trajni 
prisotnosti stabilnih sestojev, za katero sta 
predpogoja: ( 1.) stabilna, odporna drevesa in (2.) 
trajna sposobnost pomlajevanja sestojev. 

Tudi na področju gozdov s prevladujočimi 
socialnimi funkcijami, bo potreben razvoj novih 
modelov nege. Le z večjo mero prilagajanja 
potrebam okolja, verjetno celo z načrtnim aktivnim 
nudenjem prilagojenih ukrepov potencialnim 
finančnikom, lahko gozdarstvo ohrani svojo vlogo 
v tem prostoru. Objektivno gledano je to za 
skupnost tudi najceneje. V tujini gozdni obrati že 
pridobivajo znatna sredstva za snovanje in 
vzdrževanje infrastrukture v primestnih gozdovih 
(poti, ceste, oprema in objekti za rekreacijo), za 
nego gozdnega roba in za vzdrževanje in snovanje 
habitatov redkih in ogroženih vrst. 

4 ZAKLJUČEK 

Povedano kaže, da je lahko prihodnost gozdov in 
gozdarstva precej negotova, še posebej če ne bo 
pravočasnih primernih protiukrepov. Tuj ih in 
domačih zgledov je precej. So sicer še nedodelani, 
vendar kažejo poti reševanja problemov. Na 
negovalnih delih in negovalni sečnji stojj ali pade 
sonaravno gospoda1jenje v Slovenjji, zato je nujno 
usklajeno delovanje celotne stroke. 

Možnosti reševanja nazadovanja negovalnih del 
z racionalizacijo nege so pti klasični negi gozdov 
omejene, več priložnosti ponuja razvoj novih 
modelov nege. Ti lahko nastajajo le interdi
sciplinarno in morajo upoštevati soodvisnost med 
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gojitvenimi deli in negovalno sečnjo. Na stro
kovnem področju je smiselno čim prej pričeti z 
načrtnim preve1janjem novih modelov v praksi . Pri 
razvoju modelov bo, poleg novih gojitvenih 
pristopov, potrebno pozornost posvetiti eko
nomskim, tehnološkim in okoljskim učinkom. 
Dolgoročne posledice uporabe novih modelov nege 
lahko ocenimo le s simulacijami razvoja sestojev. 
Interdisciplinarnost in modeliranje narekujeta 
tehtnejšo podporo razvojnega in znanstveno 
raziskovalnega dela, zato bo potrebno tudi na tem 
področju postavljati prednostne naloge. 

5 ZAHVALA 
Prispevek zajema iz raziskovalne naloge "Opti
malizacija nege mladega gozda", ki sta jo finan
cirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 
Naročnikom projekta in sodelavcem se iskreno 
zahvaljujem. 
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Zasnova participativnega načrtovanja 
The concept of participatory planning 

Andrej BONČINA 1 , Andrej FICK02
, Tina KOTNIK:; 

Izvleček: 

Bončina, A., Ficko, A., Kotnik. T.: Zasnova participativnega načrtovanja. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 2. V slovenščini, 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 16. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

V prispevku so prikazane osnovne značilnosti participativnega načrtov~a. Participacija javnosti v načrtovalnem procesu 
pomeni večje stopf\io upoštevanja interesov javnosti, lahko tudi njihovo aktivno udeležbo v procesih odločanja in tudi 
večji javni nadzor nad nosilci odločanja. Oblike participacije so lahko zelo različne, primernost posameznih oblik paje 
odvisna od konkretnih razmer in predvidene stopnje vključevanja javnosti v proces odločanja . Avtorji v prispevku 
opozarjajo na prednosti pa tudi slabosti participativnih postopkov v gozdarskem načrtovanju, prikazujejo nekatere tuje 
izkušnje pri vključevanju javnosti v gozdarsko načrtovanje ter predlagajo postopno uvajanje nekaterih participativnih 
postopkov v zasnovo gozdarskega načrtovanja na Slovenskem. 

Ključne besede: gozdarsko načrtovanje, načrtovalni postopek, oblike participacije, demokratično načrtovanje, delovne 
skupine, interesne skupine, javnosti 

Abstract: 
Bončina, A., Ficko, A., Kotnik, T. : The concept of participatory planning. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 2. In 
Slovene, with abstract in English, lit. quot. 16. Translated into English by Jana Oštir. 

The article presents the fundamental characteristics of participatory planning. Participation of the public in the planning 
process implies a larger concern for the interests of the public and possibly its active participation in the planning 
processes as well as improved public supervision of decision makers. There are various forms of participation and the 
choice of individual fonns depends on the actual circumstances and the envisaged degree of public involvement in the 
planning process . The authors draw attention to the advantages and disadvantages of participatory processes in forestry 
planning, present some foreign experience in involving the public in forestry planning and propose step-by-step 
introduction of certain participatory processes into the Slovenian concept of forest management planning. 

Key words: forest management planning, planning process, forms of participation, democratic planning, workgroups, 
interest groups, publics 

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA 

INTRODUCTION AND DEFINITION OF 
THE ISSUES 

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji je zasnovano na 
treh načelih, eno izmed njih je načelo mnogonamen
skega gospodarjenja, ki pomeni, da pri gospodmjenju 
z gozdovi pospešujemo različne funkcije hkrati . 
Katere, je odvisno od zahtev lastnikov gozdov in 
javnosti. In prav tu se zastavlja vprašanje, kako v 
načrtovalnem postopku upoštevati različne, lahko tudi 
nasprotujoče si interese do gozda. Gozdarsko 
načrtovanje že zaradi narave objekta- gozda, s katerim 
se ukvarja, in zaradi načela mnogonamenske rabe 
presega ozke okvirje sektorskega načrtovanja. 
Gozda.Iji smo (slika 1) povezovalni člen med javnimi 
in zasebnimi interesi ter gozdom - iščemo presek 
ekonomsko in socialno ugodnih rešitev, ki so hkrati 
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ekološko sprejemljive. Ta razmerja v znatni meri ureja 
zakonodaja, vendar je tudi od zasnove načrtovanja 
odvisno, kako in v kakšnem obsegu bodo upoštevani 
različni interesi do gozda. 

Zahteve do gozda so dinamična kateg01ija, manj 
so odvisne od samega gozda, bolj pa od družbenih, 
gospodarsldh in socialnih razmer. Poenostavljeno 
lahko ocenimo, da so zahteve čedalje bolj razno
vrstne, spreminja pa se tudi pomen posameznih v 
celotnem sistemu zahtev. V splošnem lahko trdimo, 
da se povečuje relativni pomen okoljskih in 
socialnih vlog gozda. Spremenjene zahteve do 
gozdov so vedno vplivale na spreminjanje zasnov 
načrtovanja. Ob izključni zahtevi po redni in stalni 

1 Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SI 
~ A. F. univ. dipl. inž. gozd. Stična 137, 1295 Ivančna Gorica 
.1T. K. univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije 
OE Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje 
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oskrbi z Jesomjekoncept načrtova~a (od inventure, 
načrta in kontrole) temeljil le na lesnoproizvodni 
funkciji. Takrat so v urejanju gozdov razvili različne 
postopke in metode, na primer normalni gozd za 
golosečni način gospodarjenja ali pa normalni 
prebiralni gozd, s katerim so »Optimalno« zago
tavljali trajnost lesnih donosov. S spremenjenimi 
zahtevami - v kakovostnem in količinskem 
pogledu, se je spreminjala tudi zasnova gozdarskega 
načrtovanja, včasih tudi z zamudo, saj se je 
evropsko gozdarstvo težko popolnoma otresla 
monofunkciolnega pristopa. Kar dolgo se je 
ohranjala t.i. teorija vodnega razorja (nem.: 
Kielwassertheorie), ki pravi, da če gospodarimo 
ustrezno za lesnoproizvodno vlogo gozda, potem 
je to hkrati optimalno tudi za druge vloge gozda. 
Postopno se je uveljavilo prepričanje, da gre pri 
mnogonameoskem gospodarjenju za kvalitativni 
preskok. Načrtovanje mnogonamenske rabe gozdov 
je zahtevnejše, saj lahko različne funkcije gozdov 
pospešujemo hkrati le s skrbno izbiro ciljev in 
usmeritev (smernic, omejitev, prepovedi) za 
različne gozdarske (gojenje, pridobivanje lesa, 
gradnje) in druge dejavnosti, ki potekajo v gozdnem 
prostoru. Operativni cilji in usmeritve za ravnanje 
z gozdovi morajo biti prostorsko in celo časovno 
veliko bolj diferencirane in usklajene kot poprej, 
upoštevajoč naravne danosti in zahteve. V dolo
čenem delu gozda želimo nekatere funkcije 
nekoliko bolj pospeševati, drugje je pomen zaradi 
drugačnih danosti in zahtev spet drugačen. 

V sedemdesetih in zlasti v osemdesetih letih 
so se v urejanju gozdov v večji meri uveljavile 

splošnokoristne funkcije. Valorizacija funkcij je 
pomembna podlaga za določanje ciljev gospo
dmjenja in diferencirano ravnanje z gozdovi v 
gozdnem prostoru ter hkrati pomembna podlaga 
za povezovanje gozdarskega načrtovanja s pro
storskim. Pri vključevanju funkcij v zasnovo 
urejanja ostaja še nekaj vprašanj, na primer 
vprašanje merila, potem vprašanje vsebine 
valorizacije - ali valoriziramo (naravne) danosti 
ali dejansko ali potencialno ali načrtovano rabo 
gozdov itd. Kakorkoli, kriteriji in merila za 
valorizacij o funkcij so se dopolnjevala, prav tako 
so postajali prostorski prikazi funkcij vse boljši. 
Tako pri valorizaciji funkcij, ki je sestavni del 
načrtovalnega postopka, kot pri preostalem 
načrtovalnem postopku urejevalci sorazmerno 
samostojno odločamo in pripravljamo načrte. V 
načrtovalnem procesu sicer sodelujemo z 
nekaterimi drugimi organizacijami, kot so na 
primer vodnogospodarske skupnosti, geodetska 
uprava, itd., vendar je sodelovanje omejeno 
predvsem na izmeJ\iavo informacij, manj pa na 
aktivno sodelovanje oziroma soodločanje o 
prihodnjem ravnanju z gozdovi. Urejevalci torej 
z gozdnogospodarskim načrtovanjem uve
ljavljamo mnogonamensko gospodarjenje, vendar 
pri tem le malo neposredno in akti v no so
delujemo z javnostjo in lastniki gozdov. Vložek 
dela v fizično pripravo načrtov je velik, ob tem 
pa je sorazmerno majhen obseg aktivnega 
sodelovanja urejevalcev z različnimi javnostmi, 
še največ ob sami razgrnitvi in javni predstavitvi 
osnutka načrta. 

Slika 1: Vloga urejanja gozdov (povzeto po BONČINA 2003) 
Figure 1: The role ojjorest management planning (according to BONČ/NA 2003) 
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Eden izmed aktualnih problemov pri gospo
datjenju z gozdovi je sorazmerna nizka stopnja 
izvedljivosti vsebine načrtov. Ena od možnih 
spodbud za intenzivnejše in učinkovitejše delo z 
gozdom je večja stopnja participacije javnosti v 
procesu načrtovanja. 

V zadnjih letih kar nekaj dogodkov, na primer 
nasprotovanje dela javnosti gozdarskim ukrepom 
v gozdovih v okolici gradu Snežnik, kaže, da se 
različne javnosti čedalje bolj zanimajo za dogajanje 
v gozdovih. Zahteve do gozda postajajo bolj 
raznovrstne in nasprotujoče ter včasih celo 
konfliktne. Potencialna konfliktnost je vgrajena v 
delo urejevalcev, nanjo se bomo morali navaditi in 
jo ustrezno reševati, saj je načrtovanje vezni člen 
med pogosto nasprotujočimi si zahtevami gozdnih 
posestnikov, različnimi javnimi interesi ter gozdnim 
ekosistemom (slika 1). Participativni postopki v 
načrtovanju lahko prispevajo k ustreznemu 
reševanju različnih nasprotujočih zahtev. Ravnanje 
v konfliktnih razmerah in reševanje konfliktov 
(ang.: conflict management) v gozdnem prostoru 
bo postalo čedalje bolj pogosto opravilo urejevalcev. 

S prispevkom želimo opozoriti na pomen 
participacije v procesu načrtovanja in možnosti za 
vključevanje participativnih postopkov v zasnovo 
gozdnogospodarskega načrtovanja. Delo temelji na 
pregledu relevantne literature in raziskavah v okviru 
projekta Zasnova gozdarskega načrtovanja v 
Sloveniji. 

2 POJEM - PARTICIPATIVNO 
NAČRTOVANJE IN NJEGOV 
NAMEN 

2 THE CONCEPT - PARTICIPATORY 
PLANNING AND ITS GOALS 

Participati v no načrtovanje pomeni sodelovanje 
deležnikov v načrtoval nem procesu - s parti ci
pativnimi postopki lahko poleg strokovnjakov 
(načrtovalcev) vključimo različne javnosti v proces 
načrtovanja (odločanja). Z različnimi oblikami 
participati vnega načrtovanja lahko tisti, ki jih 
rezultati (odločitve) načrtovanja zadevajo (inte
resniki, deležruki, interesne skupine), postanejo tudi 
soudeleženci v procesu načrtovanja. Zato govmimo 
o sodelovanju interesnikov v načrtovalnem procesu; 
namesto o participaciji in participativnem na-
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črtovanju bi lahko govorili o sodelovanju inte
resnikov (deležnikov) v procesu načrtovanja ali pa 
o >>sodelujočem« načrtovanju. V nemškem jeziku 
se pojavlja termin »Mitwirkung bei Plonungen« 
(BACHMANN 2002), v angleškem jeziku pa 
sta pogosta predvsem dva pojma, in sicer 
>>collaborative planning« in »participative 
planning«. V slovenskem jeziku se je že uveljavil 
izraz participativna načrtovanje in ga zato kaže 
obdržati. 

Za katere del javnosti je zanimivo sodelovanje 
(participacija) v načrtovanju? Ker je razumevanje 
pojmov v zvezi s tem različno, na kratko poja
snjujemo razumevanje terminov. Interesniki ali 
deležniki (ang.: stakeholders) gozdarskega 
načrtovanja so posamezniki, skupine, organizacije 
itd., ki jih vsebina načrtov zadeva oziroma sami 
lahko vplivajo na načrtovanje in gospodarjenje z 
gozdovi. Pojem javnosti se od družbe razUkuje po 
tem, daje družba velika in nejasna enota (HUNT 1 
GRUNIG 1995), medtem ko je javnosti lažje 
razpoznati, to so .skupine, na katere organizacija 
učinkuje (ibid.). Členitev na posamezne javnosti 
ni nekaj absolutnega, saj se javnosti spreminjajo. 
Populacijo lahko členimo na posamezne javnosti 
glede na njihov odnos do organizacije, v našem 
primeru gre za odnos do nosilca gozdnogospo
darskega načrtovanja. Javnosti so glede na svojo 
vpletenost, prizadetost in ukrepanje zelo različne, 
bolj pasivne (latentne) ali pa bolj zavedne in dejavne 
(ibid .). Načrti prinašajo odločitve o gospodarjenju 
z gozdovi, ki nekoga zadevajo- to so (vsaj) pasivne 
javnosti, ki lahko postanejo tudi bolj aktivne. V 
primeru gozdarskega načrtovanja lahko s pojmom 
javnostmi označimo različne skupine ljudi (pre
bivalstva), ki jih vsebine zadevajo, ali se zanimajo 
za vsebine, povezane z načrtovanjem ali celo 
sodelujejo pri načrtovanju. Med javnosti lahko 
prištevamo tudi lastnike gozdov, vendar ker 
govorimo o zasebnih in javnih interesih do gozda, 
pogosto z javnostjo (javnostmi) označujemo le tisti 
del prebivalstva (celotne javnosti), ki ima do gozda 
javne interese, ki niso povezani z lastnino gozdov. 
Interesne skupine so nekoliko ožji pojem; to so deli 
javnosti z okvirno enotnimi interesi, v našem 
ptimeru tisti del javnosti, ki ima okvirno enoten 
interes do gozda. Interesnih skupin se pogosto ne 
da povsem jasno razmejiti, saj se lahko med seboj 
prekrivajo. 
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Razumevanje participacije je različno, Buchy in 
Hoverman (2000) sta različne poglede strnila v dve 
skupini: 

• Participacija kot pristop, filozofija in etos v 
družbenem razvoju. Participacija je v tem primeru 
povezana z razumevanjem demokracije, kjer sta v 
ospredju vprašanji - ali lahko predstavniška 
demokracija predstavlja učinkovit način upo
števanja javnosti v javnih zadevah, ali je boljše, da 
je moč odločanja razpršena na javnosti same. V 
prvem primeru organizacije in institucije skrbijo za 
skupno dobro, v drugem primeru pa organizacije 
in institucije učinkujejo le kot katalizator procesa 
odločanja (CHAMBERS 1977 cit. BUCHY/ 
HOVERMAN 2000). Pii participaciji gre torej za 
decentralizacijo moči, ljudje lahko bolj učinkovito 
vplivajo na procese odločanja. Vzgojni moment ima 
velik pomen v teoriji participativnega načrtovanja 
(DAVIS 1996 cit. BUCHY/ HOVERMAN 2000), 
saj participacija vpliva na osebni razvoj deležnikov, 
prispeva k samoučenju in večjemu samospošto
vanju, krepi (so)odgovornost in kritično zavest. 

• Participacija kot metoda, zbir navodil, smernic 
in napotkov, kako vključiti javnosti v načrtovalni 
proces. 

Ideje participativnega načrtovanja so se najprej 
pojavile v prostorskem načrtovanju, kjer je bilo 
uvajanje participativnih postopkov reakcija na 
takratno tehnokratsko načrtovanje. Prostor je 
omejena dobrina, v njem so lahko pojavijo različni 
in tudi nasprotujoči interesi, različni interesenti se 
lahko potegujejo za ista zemljišča. Spoznanje, da 
interesov (ciljev) praviloma ni mogoče uresničiti v 
njihovi izhodiščni obliki, odpira vrata za uskla
jevanje različnih, tudi nasprotujočih si interesov 
(GOLOBIČ 1 MARUŠIČ 2003). Drugi razlog za 
uvajanje participativnih postopkov v prostorsko 
načrtovanje pa je podmena, da je participacija 
javnosti eden od možnih načinov za večjo učinko
vitost in prepoznavnost načrtov med njihovimi 
uporabniki (GOLOBIČ 2002). 

Tudi v gozdnem prostoru se lahko pojavljajo 
(zelo) različni interesi in zanimanje za uvajanje 
participativnih postopkov v gozdarsko načrtovanje 
narašča (primer: LOIKKANEN 1995, NISKANEN 
1 V AYRYNEN 1999). Do sedaj smo skoraj 
izključno gozdarji tisti, ki posredno določamo 
namembnost gozdnega prostora. In čeprav so 
nameni dobri in smo pri tem delu lahko zelo vestni 
in objektivni, se zastavljajo številna vprašanja, kot 
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na primer, ali je takšen pristop najprimernejši, ali 
ne bi v proces načrtovanja neposredno vključili tudi 
interesnih skupin do obravnavanega gozdnega 
prostora, itd. Gozd je javno dobro, zato je ideja 
sodelovanja pri odločanju o prihodnji rabi gozdov 
za gozdarsko načrtovanje nedvomno aktualna. 

Cilji in nameni vključevanja participativnih 
postopkov v načrtovanje so različni; lahko gre 
(BUWAL 1996b) le za posredovanje informacij 
zainteresiranim (pravica do vedeti) ali za javni 
nadzor nad načrtovanjem in izvedbo, lahko pa za 
uresničevanje idej demokratičnega načrtovanja, s 
katerim oblikovanje odločitev ni prepuščeno zgolj 
strokovnemu osebju (načrtovalcem), ki je poobla
ščena za načrtovanje, ampak daje možnosti 
sodelovanja tudi drugim, da aktivno sooblikujejo 
odločitve v načrtovalnem procesu. Izpostavimo 
lahko predvsem nasledrtie namene participacije v 
načrtovanju (BACHMANN 2002): 

• upoštevanje interesov javnosti v načrtovalnem 
procesu, 

• aktivna udeležba javnosti pri oblikovanju 
zahtev do gozdov in v procesih odločanja, 

• javni nadzor nad nosilci odločanja, 

• vplivanje na pravično razdelitev javnih dobrin. 

Pomen participacije se v zadnjem obdobju v 
splošnem povečuje. Razlogi so raznovrstni ~ boljši 
dostop do informacij, razvitost medijev, neza
dovoljstvo z dosedanji pristopi, večja ekološka 
osveščenost ob hkratni večji stopnji degradacije 
okolja, zmanjševanje količine razpoložljiv ih virov itd. 

3 PARTICIPATIVNO 
NAČRTOVANJE IN ZAKON O 
GOZDOVIH 

3 PARTICIPATORY PLANNING AND THE 
FOREST ACT 

Particiapti vno načrtovanje ni nekaj povsem novega; 
že v nekdanjih samoupravnih interesnih skupnostih 
najdemo elemente participacije. Gašperšič (1995) 
je poudarjal pomen participacije v postopku 
določanja gozdnogospodarskih ciljev, ki določajo 
namembnost gozdov. Gozdarska zakonodajo na več 
mestih izpostavlja elemente participativnega 
načrtovanja, najbolj izstopajo naslednje (ZG 1993): 

• Zakon opozarja na pravice lastnikov do 
sodelovanja v postopkih sprejemanja načrtov (člen 
5) . Zakon se pri gozdnogospodarskih načrtih 
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eksplicitno omejuje zgolj na sprejemanje načrtov, ne 
pa tudi na predhodne faze, na primer na pripravo 
načrtov. Sodelovanje pri pripravi načrtov je omejeno 
le na gozdnogojitvene načrte. Kljub temu člen po 
svoje vnaša v proces načrtovanja element parti
cipativnega načrtovanja, kar predstavlja sodoben 
pristop. 

• Pomen lj iva je zahteva, da se mor aj o upoštevati 
zahteve in pripombe lastnikov »V največji možni 
meri«. V zapisu se skriva načelo trajnosti; gre za 
to, da se upošteva zasebni interes, hkrati pa je to 
upoštevanje omejeno glede na javni interes, ki je 
tudi zakonsko določen. 

• Načrti so javni (čl. 6); delno gre zopet za idejo 
participativnega načrtovanja, predvsem v smislu 
informiranja oz. pravice javnosti in lastnikov, da je 
seznanjena z vsebino načrtov. V tem primeru gre 
za bolj pasivno obliko participacije, hkrati pa je 
zanimiva ideja, ki v praksi še ni dovolj dodelana, 
kako seznanjati javnost z vsebino načrtov. 

• Postopek sprejemanja načrta je zapleten in 
nekoliko različen za območni načrt in načrt enote. 
V njem se kaže ideja participacije, ta je delno 
vgrajena že v svetu ZGS, predvsem pa sta 
pomembna javna obravnava in razgrnitev osnutkov 
načrtov, kjer namreč lastniki in zainteresirane 
javnosti dobijo vpogled v osnutek načrta in dajejo 
nanj pripombe. Elementi participacije se kažejo tudi 
v tekstu, da minister pristojen za okolje daje soglasje 
k območnemu načrtu, k načrtu enote pa orga
nizacije, pristojne za varstvo narave in pa lokalne 
skupnosti. 

Zakonske podlage vsebujejo več elementov 
participativnega načrtovanja. kot so jo vsebovali 

Stopnja participacije 

pravni predpisi izpred desetletij, kljub temu lahko 
dikciji očitamo, da je participacija predvidena v 
zaključnem delu načrtovalnega procesa, hkrati je 
predviden enak postopek sprejemanja načrtov za 
vse - tudi zelo različne primere. Po drugi strani pa 
zakon ne preprečuje uvajanje elementov parti
cipacije v načrtovanje, nasprotno nekateri členi 
zakona ga celo spodbujajo. Tudi mednarodni 
dokumenti, na primer resolucije ministrskih 
konferenc o varstvu gozdov poudarjajo pomen 
sodelovanja javnosti pri odločanju o gospodarjenju 
z gozdovi . 

4 OBLIKE PARTICIPACIJE 
4 FORMS OF PARTICIPATION 

Oblike participacije v načrtovalnem procesu so 
raznovrstne in avtorji jih prikazujejo na različne 
načine. Nekatere so bolj pasivne, omejene na 
različne oblike informiranja in druge bolj aktivne, 
kjer interesniki aktivno soodločajo . Izpostavimo 
lahko naslednje oblike (prirejeno po BACHMANN 
2002, GOLOBIČ 2002): 

• Obveščanje in seznanjanje javnosti z načrto
vanjem in rezultati načrtovanja (obvestila, infor
macijski teksti, pogov01i, seminarji, terensb ogledi, 
spletna stran, predstavitve, razstave, itd.). 

• Javne razgrnitve (osnutkov) načrtov. 
• Javna razprava. 
• Vprašalniki. pogovori in intervjuji (ankete, 

spletne ankete, ankete s spoznavnimi zemljevidi). 
• Posveti, delavnice in delovne skupine. 
• Drugi pristopi. 
Navedene oblike participacije se med seboj 

8 Nadzor javnosti 
7 Delegirana moč 
6 Partnerstvo 
5 Strinjanje 
4 Posvetovanje 
3 Obveščanje 

2 Prepričevanje 

Manipulacij a 

Odsotnost 
participacije 

Simbolična participacija Visoka stopnja participacije 

Slika 2: Stopnja participacije (prirejeno po ARNSTEIN 1969 cit. GOLOBIČ 2002) 
Figure 2: Degree of participation (ARNSTEJN cited by GOLOBIČ, 2002) 
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razlikujejo po stopnji vplivanja na odločitve (slika 2). 
V gozdarskem načrtovanju se ne kaže omejevati 

na eno samo obliko participacije, primernost oblike 
participacije je odvisna od konkretnih socialnih in 
družbenih razmer pa tudi o stopnje zanimanja 
interesnih skupin za sodelovanje v procesu 
načrtovanja. 

4.1 Presoja različnih oblik participacije 
v načrtovanju 

4.1 Evaluation of various forms of 
participation in the planning process 

Obveščanje in seznanjanje javnosti 
z načrtovanjem in rezultati načrtovanja 
lnforming the public with the planning process 
and its results 

Nekatere oblike participacije so bolj pasivne, na 
primer predstavitve, nekatere pa predstavljajo 
aktivno obliko participacije, na primer delovne 
skupine. Za vse pa velja, da so močno povezane z 
informacijami . Po eni strani je treba javnosti 
obveščati o stanju gozdov, problemih, ciljih in 
usmeritvah za gospodarjenje z gozdovi, ki so 
opredeljene v načrtih, po drugi strani pa je treba 
znanje, ideje in zahteve javnosti vključiti v 
načrtovalni proces. To kaže, da je potek informacij 
usme1jen v dve smeri : informiranje javnosti s strani 
gozda1:jev (urejevalcev) o načrtovanju, nasproten 
proces je inventariziranje zahtev javnosti do gozda. 
Pogoj za evidentiranje zahtev je, da so deležniki 
dosegljivi in motivirani. Vsekakor pa morajo biti 
informirani o namenu načrtovanja in možnosti 
njihovega vplivanja na načrtovalni proces. 

Informiranje je stalen proces, javnost naj bo 
obveščena o samem poteku načrtovanja (namen 
načrtovanja, rezultati inventure, rezultati analize 
trajnosti, ključni problemi pri gospodarjenju z 
gozdom, vloge gozda, cilji in usmeritve itd.) in 
kasneje o izvajanju načrta (skladnost izvajanja glede 
na načrtovano, problemi, možne posledice, itd.). 

Eden od sklepov 21. gozdarskih študijskih dni 
zadeva prav obveščanje javnosti; na Čiti sami po sebi 
niso zadostni ali pa niso vedno primerni za 
obveščanje javnosti, zato je treba uporabljati druge 
možne oblike (lokalne medije - radijske postaje, 
časopisje , internet, predstavitve, razstave, zgibanke 
itd .) za obveščanje prebivalstva o načrtih in kasneje 
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o njihovi izvedbi. 
Razgrnitev načrta 
Presentation of the plan 
To je sedaj najbolj uveljavljena oblika participacije. 
Javnost poda na predložen načrt piipombe. Prednost 
te oblike je v tem, da javnost še pred potrditvijo 
načrtov poda svoje pripombe in ugovore, ki jih mora 
organ, ki vodi načrtovalni proces, obravnavati. 
Slabosti so lahko naslednje: razgrnitev nastopa ob 
zaključku načrtovalnega procesa, sprejetje ali 
zavrnitev pripomb je predvsem v strokovnih rokah 
načrtovalcev (ni iskanja kompromisov), sodeluje le 
majhen in neselektiven del javnosti . 

Javna obravnava 
Public discussion 
Na javni obravnavi organizacija, ki je zadolžena za 
načrtovanje, predstavi udeležencem obravnave 
vsebino osnutka načrta. Prednost metode je, da je 
del javnosti še pred dokončno potrditvijo načrtov 
informiran o vsebini načrtov in nanj lahko poda 
p1ipombe, ki jih mora organ, ki vodi načrtovalski 
proces, obravnavati. Slabost je v tem, da gre za 
manjši in neselektivni del javnosti, do izraza lahko 
piidejo tisti udeleženci, ki imajo bolj artikulirana 
stališča . Sprejetje ali zavrnitev pripomb je v 
strokovnih rokah načrtovalcev, kar pomeni, da ni 
povratne informacijske zveze z javnostmi, kar 
zmanjšuje možnost kompromisa. 

Anketiranje, vprašalniki, intervjuji 
Interviews, polis 
Če želimo uresničevati mnogonamensko gospo
darjenje, potem moramo najprej prepoznati zahteve 
javnosti in lastnikov; ena izmed možnih oblik je 
spraševanje oziroma anketiranje. Anketa je pasivna 
oblika participativnega načrtovanja, s katero 
pridobimo najbolj osnovne informacije o javnostih, 
:z njo lahko znotraj heterogene javnosti prepoznamo 
posamezne interesne skupine z bolj enotnirni 
zahtevami do gozda. Z anketo lahko zajamemo 
širok krog ljudi, lahko pa se omejimo le na izbrano 
populacijo (na p1imer določeno skupino lastnikov 
gozdov). Anketa je zelo primerna metoda v 
območjih z veliko heterogenostjo interesnih skupin. 
Anketo lahko izvede anketar ali pa je anketa poslana 
posameznikom. Možen problem pri anketiranju je 
negotovost zanimanja anketirancev. 

Posebna oblika ankete so spoznavni zemljevidi, 
ki so uporabni v prostorskih kontekstih . Posameznik 
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na karto nariše, kam bi umestil določene dejavnosti. 
Lastnik in ostali uporabniki gozda narišejo svoje 
predstave o funkcijah gozda, ki pa niso nujno 
združljive s strokovno gozdarskimi utemeljitvami 
(hidrološka funkcija, biotopska funkcija). Vključi
tev najširšega kroga ljudi v grafično anketiranje 
lahko prinese zelo različno interpretacijo prostora, 
vendar je razlaga spoznavnih zemljevidov naj
težavnejši del pri njihovi uporabi (GOLOBIČ 
2002). Metoda spoznavnih zemljevidov spodbuja 
javnosti k jasnemu in konkretnemu izražanju 
interesov, še vedno pa ne omogoča izmenjave mnenj 
in povratnih informacij ter usklajevanj med 
uporabniki v prostoru. Anketirani zgolj nariše ali 
opiše svoje predstave o prostoru brez soudeležbe 
ostalih. 

Posveti, delavnice in delovne skupine 
Consultations, workshops and workgroups 
Bistvena razlika s prej predstavljenimi partici
pativnimi oblikami je v tem, da se pri posvetih, 
delavnicah in delovnih skupinah posamezniki in 
interesne skupine aktivno vključijo v načrtovalni 
proces. Posveti in delavnice lahko različno vplivajo 
na odločanje. Zlasti pomemben je čas posveta, ali 
je organiziran v začetnem (pripravljalnem) delu 
priprave načrta, ali se nanaša na že izdelan predlog, 
kjer je manj možnosti upoštevanja mnenj so
delujočih (BUCHY 1 HOVERMAN 2000). 

Med udeleženci delavnice je možna komu
nikacija; z iskanjem rešitev je večja možnost 
doseganja kompromisov. Zaradi aktivnega sode
lovanja udeležencev, ki morajo svoje predloge in 
interese argumentirati, se zmanjša konfliktnost 
sprejetih odločitev. Slabost pristopa z delavnicami 
je, da lahko agresivnejši in prodornejši udeleženci 
uveljavijo svoje interese ali jih celo vsilijo drugim 
udeležencem. Udeleženci z manj jasno izraženimi 
stališči morajo dobiti dovolj priložnosti, da izrazijo 
svoja stališča in interese. Kot slabost takega pristopa 
lahko štejemo tudi iskanje kompromisa za vsako 
ceno, kar ni vedno najboljša rešitev. Zato je 
potrebno dobro strokovno vodenje delavnic z 
vnaprej jasno definiranimi nalogami . Stopnja 
participacije oziroma delež vključenega nefor
malnega, laičnega znanja na delavnicah se mora 
prilagajati kontekstu problema, o katerem se 
razpravlja. Pri delavnicah obstaja bojazen, da se 
participacija javnosti razširi tudi na čisto strokovna 
področja odločanja. Med participativnimi pristopi 

GozdV 62 (2004) 2 

z delavnicami sta se najbolj uveljavili dve obliki 
načrtovanja (GOLOBIČ 2002), in sicer akcijsko in 
stvarno planiranje. 

Ena od plimernejših oblik aktivnega sodelovanja 
je oblikovanje delovnih skupin, v katere se vključijo 
predstavniki interesnih skupin. Tovrstno obliko 
participacije so že preizkusili v gozdarskem 
načrtovanju, na primer v Švici (BACHMANN 
2003, Buwal 1996a,b). Namesto da bi se urejevalci 
odločali povsem sami, so k sodelovanju povabili 
izbrano skupino ljudi in z njo vzpostavili dialog, ki 
je vplival na odločitve, odgovornost itd. Formalen 
potek načrtovanja se sicer ni spremenil , saj takšna 
delovna skupina tudi v Švici nima zakonsko 
utemeljenih pristojnosti, sami gozdarji pa so 
spoznali, da je vključevanje delovne skupine v 
proces načrtovanja koristno za gozdarsko službo in 
gozdarsko načrtovanje. Pri vključevanju delovne 
skupine v gozdarsko načrtovanje je zelo pomemben 
jasen dogovor o nalogah in pristojnostih članov 
skupine, vodenju, predvidenih rezultatih in 
obveznosti upoštevanja sklepov. Takšna delovna 
skupina se nekajkrat sreča na sestankih . Člani 
skupine morajo biti enako dobro informirani . Pri 
delu skupine ima zelo pomembno vlogo moderator. 
Pri skupinskem delu je pomembno upoštevati vse 
interese, hkrati pa je treba upo,~tevati argumente za 
posamezne interese. Pri oblikovanju takšne delovne 
skupine je potrebno že na začetku (BACHMANN 
2002): 

• jasno opredeliti pristojnosti in naloge, 
• ureditj vodenje dela in moderatorstvo, 
• opredeliti cilje in potek načrtovanja, 

• skicirati ptičakovane rezultate, 
vnaprej pojasniti, kakšna bo uporaba in 

obveznost rezultatov. 
Slabosti delovnih skupin kot oblike parti

cipativnega načrtovanja so v tem, da so lahko 
skupine premajhne in ne vkJjučujejo vseh interesnih 
skupin ali/in da izbrani v skupino niso ustrezni 
predstavniki interesnih skupin . 

Za delovanje delovne skupine je ključen 
moderator, saj ima močan vpliv na določitev poteka 
dela (koncept postopka), hkrati paje ključen njegov 
vpliv med samim izbranim potekom (BACH
MANN 2002). Nasploh participacija postavlja 
visoke zahteve pred moderatorje, ki so lahko 
gozdatji- urejevalci. 
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Druge metode participacije 
Other methods of participation 
Med participativne metode načrtovanja lahko 
uvrstimo tudi druge metode, na primer tiste, ki 
temeljijo na uporabi informacijskih tehnologij. 
Tako, na primer, internet omogoča izražanje stališč 
in hkrati dostop do prostorskih informacij. 

S INTERESNE SKUPINE 
GOZDNOGOSPODARSKEGA 
NAČRTOVANJA 

5 INTEREST GROUPS IN FOREST 
MANAGEMENT PLANNING 

V domači gozdarski literaturi najdemo nekaj 
ptispevkov o deležnikih, na primer Lesnik (2001) 
ali pa Zeiler in Kos (2003). Seznam interesnih 
skupin za gozdnogospodarsko načrtovanje je 
zagotovo težko izdelati; lahko bi razlikovali splošno 
in konkretno raven. Tako so v splošnem, na primer, 
gozdni posestniki zagotovo ena od interesnih 
skupin, v konkretnem primeru pa lahko tudi med 
lastniki gozdov prepoznamo več različnih interesnih 
skupin. Za prepoznavanje interesnih skupin, si je 
koristno zastavljati vprašanje - komu poleg 
gozdarjev samih je načrt namenjen, koga zadeva? 
Na splošni ravni bi lahko razJikovali naslednje 
okvirne interesne skupine: lastniki gozdov, 
gozdarske organizacije (gozdarske gospodarske 
družbe), upravni organi, nevladne organizacije, 
lokalne skupnosti, gospodarske družbe (na p1imer 
turistične, kmetijske) itd. Znotraj javnosti so lahko 
interesi povsem individualni ali pa niso jasno 
izraženi in so zato manj prepoznavni. 

Število sodelujočih v participativnih postopkih 
je odvisno od oblike sodelovanja. Za delovno 
skupino, ki je vetjetno ena od zanimivejših oblik 
participacije, najdemo pogost napotek, da število 
sodelujočih v delovnih skupinah ne sme biti ne 
preveliko in ne premajhno; največkrat se giblje 
število članov delovne skupine od lO do 20. V Švici 
so v delovne skupine kot oblike participativnega 
načrtovanja vključevali predstavnike interesnih 
skupin; tako so pri izdelavi regionalnega gozdnega 
načrta za Gantrisch 2000-2015 (Bericht zur... 2000) 
vključili 14 članov, ki so predstavljali devet 
interesnih skupin. 
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6 PREDNOSTI IN NEVARNOSTI 
PARTICIPACIJE V 
GOZDARSKEM NA ČRTOV ANJU 

6 ADVANTAGES AND HAZARDS OF 
PARTICIPATION IN FOREST 
MANAGEMENT PLANNING 

Argumentov, ki govorijo v prid participativnemu 
plistopu v procesu načrtovanja je veliko (BUWAL 
1996b, BUCHY/HOVERMAN 2000) . Izpostavimo 
lahko naslednje: 

• Skupno oblikovanje procesa in ustvatjanje 
novega znanja. 

• Dvigovanje zavesti o problemu ter izo
braževanje javnosti. 

• Usme1jenost k prerazporeditvi moči. 

• Preprečevanje potencialnih konfliktov pri rabi 
gozdov in reševanje obstoječih konfliktov. 

• Uveljavljanje zasnove mnogonamenskega 
gospodarjenja- neposredno zbiranje in upoštevanje 
različnih interesov. 

• Večja splošna veljavnost načrtov in večja 
možnost njihove realizacije. 

• Pospeševanje odgovornosti in ustvarjanje 
gozdarskega lobija. 

• Boljše razmetje med javnostjo in institucijo, 
ki je odgovorna za načrtovanje. Ko različni ljudje 
sodelujejo na posvetu, pogovoru, se med seboj 
spoznajo in lahko bolje razumejo drug drugega, 
včasih tudi drug drugemu bolje zaupajo. Poveča se 
tudi stopnja zaupanja do (gozdarskih) strokovnih 
organizacij. 

Participacija prinaša tudi slabosti, ki jih ne kaže 
spregledati (KROTI 1990 cit. BACHMANN 2002; 
DAVIS 1996 cit. BUCHY/ HOVERMAN 2000). 
Izpostavimo lahko predvsem naslednje: 

• Večja poraba časa in več adminisb·ativnih 
stroškov. 

• Nevarnost izrabe participacije s strani 
eksb·emnih skupin, katerim lahko participacija služi 
za zavlačevanje in ne za reševanje. 

• Možnost eskalacije konfliktnih situacij. 

• Pretirana pričakovanja . 

• Omejeno število stališč. problem repre
zentativnosti in legitimnosti sodelujočih. 

• Itd. 
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6.1 Dosedanje izkušnje pri participaciji • Na začetku mora biti jasno, kaj je namen 
v gozdarskem načrtovanju participacije, da niso ljudje razočarani. 

6.1 Previous experience with participation • Potreben je ustrezen kader, ki goji kulturo 
in forest management planning sodelovanja. 

V Sloveniji nimamo veliko izkušenj z participacijo 
javnos6 v obliki delovnih skupin, zato posreduj emo 
izkušnje švicarskih gozdarjev (BACHMANN 
2002), kjer dosedanje izkušnje kažejo na naslednje 
omejitve pri participaciji: 

• Pripravljenost za razpravo in sodelovanje se 
naglo zmanjšuje, če so predlogi abstraktni in 
kompleksni. 

• Javnost sodeluje praviloma takrat, ko jo zadeva 
konkreten problem. Opazno je pomanjkanje osebne 
prizadetosti, težko jo je mobilizirati. 

• Pri aktivnih oblikah participacije je opazna 
ostra socialna diferenciacija. Obilno sta zastopana 
zgornji in srednji socialni sloj, pomanjkljivo pa 
spodnji socialni sloj. 

• Pogosto vodi negotova uporaba rezultatov 
participacije v frustracija; ljudje pogosto ne 
razumejo, da posredujejo tudi zahteve, ki ne bodo 
upoštevane. 

V Švici so na izbranih primerih spremljali proces 
sodelovanja, ena takih spremljav (SCHNEIDER 
1996 cit. BACHMANN 2002) prinaša zanimive 
rezultate: 

• Do načrtovanja je praviloma na začetku 
procesa velika zadržanost, celo str:1h, na zaključku 
načrtovalnega procesa je bila ocena veliko boljša. 

• Ob participativnem postopku poteka hkrati 
tudi učni proces. 

• Veliko udeleženih je precenjevalo priprav
ljenost drugih za sklepanje kompromisov. 

• V delovnih skupinah so predvsem razpravljali 
in argumentirati, niso pa glasovali, zato je bila 
sestava skupine v političnem smislu manj po
membna. 

• Načrtovanje in modeliranje Jahko izvaja ista 
oseba, razen v primeru zastopanja lastnih interesov, 
Iqer je potrebna nevtralna oseba. 

Različni avtorji dajejo različne napotke za 
organizacijo delavnic in delovnih skupin v okviru 
načrtovanja; tako Buchy in Hoverman (2000) 
omenjata, da čeprav obstoja veliko število različnih 
tehnik vključevanja javnosti v načrtovanje v obliki 
delavnic in delovnih skupin, velja nekaj osnovnih 
principov za dobro prakso, omenili jih bomo le nekaj: 
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• Pomembna je vnaprej predvideti čas, ki bo 
namenjen participaciji. Različni avtorji različno 
prikazujejo faze sodelovanja javnosti v načrtovanju. 
Vključevanje ljudi in sama naravna sodelovanja 
(kompleksnost) zahtevata precej časa, organizacija 
odgovorna za načrtovanje mora biti izurjena, da 
usmeri skupino iz ene faze v naslednjo. 

• Proces selekcije sodelujočih mora biti pre
gleden. Pri tem je treba razjasniti, ali so interesne 
skupine jasno definirane, ali imajo vsi sodelujoči 
enako možnost izražati svoje poglede, ali je 
razčiščeno, kaj pomeni enakost pri sodelovanju itd. 

• Med eksperti in laičnim delom je lahko velik 
razkorak (razumevanje, podajanje), ki ga je 
potrebno ustrezno rešiti. 

Zelo nekonsistentne (praktične) napotke 
(pravila) za participativna načrtovanje, ki so 
pridobljeni na podlagi izkušenj, navaja Lietha 
(1996) (cit. BACHMANN 2002) in nedvomno so 
zanimivi in uporabni tudi za naše razmere: 

l. Ne obstaja standardni postopek niti ne 
standardna metoda. Oblika sodelovanja mora biti 
prilagojena problemski situaciji, udeležencem in 
okvirnim pogojem. 

2. Participacija v smislu aktivnega sodelovanje 
ni načrtovalna faza, ampak predstavlja >>filozofijo« 
v celotnem načrtovalnem procesu. Participacije kot 
naloge ne moremo naprtiti eni specializirani osebi 
v načrtovalni organizaciji, ampak to zadeva celotno 
organizacijo in celotno načrtovanje. 

3. Načrtovanje je tradicionalno sintezno -
povezuje različna področja. Postopki participacije 
so socialni procesi in zato zahtevajo veliko 
skupinskega dela med različnimi področji, h 
katerim spadajo tudi družboslovne vede. 

4. Participativni postopki se nikoli ne morejo 
začeti dovolj zgodaj. Nihče nima rad presenečenj v 
teh postopkih niti ne želi biti postavljen pred gotova 
dejstva. 

5. O nalogah in pristojnostih udeležencev se 
je potrebno pogovoriti in jih jasno definirati v 
predhodni fazi. 

6. Informacija je motor, ki poganja proces 
participacije. Priprava informacij in zagotavljanje 
dostopnosti informacij, ki so pomembne za načrta-
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vanje, je ena od najpomembnejših nalog načrto
valcev. 

7. Reševanje konfliktov s konsenzom je sicer 
zaželen, vendar ne vedno dosegljiv cilj. Načrtovalci 
morajo biti pripravljeni tudi, da konflikte zgolj 
omilijo in s tem izboljšajo razmere med sode
lujočimi. 

8. Uspeh participativnih postopkov temelji na 
poglobljeni analizi stanja in udeležencev, na dobro 
pripravljenem postopku participacije, ki odpira 
(ponuja) variante in na učinkoviti izvedbi. 

9. Udeleženci v participativnem postopku 
želijo pogosto vplivati na potek postopka in 
načrtovalci morajo p1i tem pokazati fleksibilnost, 
vendar hkrati v čim bolj zgodni fazi sodelovanja 
določiti meje sodelovanja. 

10. Mnogo pilotskih projektov je bilo zaklju
čenih s sprejetjem načrta. Temeljita ocena postopka 
participacije in njenega vpliva na načrtovanje je 
izhodišče, da se iz napak in uspehov nekaj naučimo 
za prihodqje ravnanje. 

7 ZAKLJUČEK 
7 SUMMARY 

Napačno bi bilo zaključiti, čim več participacije
tem boljše, ali pa, večja stopnja participacije 
javnosti pomeni a priori boljše odločitve. Parti
cipacija ima prednosti in slabosti. Zaradi prednosti 
participativnega načrtovanja bi kazalo postopno in 
premišljeno intenzivirati nekatere participativne 
postopke, nekatere pa na novo vpeljati. Do sedaj 
smo načrtovalci v okviru načrtovalnega procesa 
posvečali veliko pozornosti in časa sami fizični 
pripravi in izdelavi načrtov, veliko manj pa 
kontaktiranju z interesnimi skupinami, kijih načrti 
zadevajo. Uspešnosti načrtovanja ne moremo meriti 
samo z ličnostjo in kvaliteto izdelanih načrtov . Za 
uporabnost in veljavnost načrtov pomeni veliko, če 
so lastniki in javnosti dobro obveščeni o namenih 
in ciljih načrtov, problemih in usmeritvah, še več 
pa pomeni, če pri načrtovanju tudi aktivno 
sodelujejo. Vključevanje interesnih skupin oz . 
njihovih predstavnikov v načrtovalni proces 
zagotovo prispeva k večji uporabnosti in veljavnosti 
načrtov, saj jih v takšnih primerih dejansko vzamejo 
za svoje (BONČINA 2003). 

Ne moremo vnaprej trditi, da je za slovenske 
razmere ena oblika participacije na splošno boljša 
od druge. Oblika participacije je zelo odvisna od 
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konkretnih razmer, te pa so pri nas zelo različne , 

tako so razmere v neki gozdni krajini povsem 
drugačne kot v primestnih gozdovih. Zato je tudi 
pomen participacije različen, večji v plimeru, ko 
gre za številne (in različne) interese do gozda. 
Bachmann (2002) med pogoje za izvedbo parti
cipacije prišteva tudi zahtevo, da morajo javnosti 
(pre )poznati svoje interese in jih potem tudi jasno 
artikulirati , predmet participacije - načrtovalna 

naloga pa mora biti opredeljena kot problem, za 
katerega morajo obstajati različne možne rešitve 
(alternative). 

Oblika sodelovanja je odvisna tudi od stopnje 
sodelovanja interesnih skupin v procesu načrto
vanja. Pri tem se zastavlja vprašanje, o čem lahko 
javnosti soodločajo . Vnaprej bi veljajo razmejiti , 
kaj so povsem strokovna polja odločanja in kje 
lahko javnosti participirajo! Verjetno je eno od 
ključnih možnih področjih aktivnega sodelovanja 
javnosti v procesu načrtovanja določanje vlog 
(namembnosti) gozda. 

V prihodnosti bi poleg javnih razgrnitev in 
obravnav osnutkov načrtov kazalo postopoma 
preizkusiti različne oblike sodelovanja javnosti v 
procesu gozdnogospodarskega načrtovanja. Na 
podlagi izkušenj, ki jih bodo pridobili urejevalci 
po območjih, bi lahko postopno dopolnjevali 
zasnovo gozdarskega načrtovanja z vključevanjem 
participativnh postopkov v proces načrtovanja. 
Participativni postopki ne ogrožajo urejevalcev, zato 
so tovrstni občutki odveč; nasprotno, za urejevalce 
lahko predstavljajo izziv in priložnost za zanimivo 
in inovativno delo. Organizacija participativnega 
načrtovanja je torej aktualna, vendar hkrati tudi 
zahtevna naloga za gozdarsko načrtovanje, zato bi 
participati v nim postopkom kazalo nameniti več 
pozornosti tako v študijskih programih kot v delu 
in izobraževanju urejevalcev. Temi »Participativni 
postopki v gozdarskem načrtovanju « bomo 
namenili strokovno delavnico, kijo bosta novembra 
2004 skupno organizirala Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire ter Zavod za gozdove 
Slovenije. 
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Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (2. del)** 
Large-scale strategic planning for sustainable development (Part 2) 

Marko KOVAČ* 

Izvleček: 
Kovač, M.: Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (2. del) Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 
2. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit lit 20. Prevod v angleščino Marko Kovač. 

V drugem delu sestavka sta predstavljena modela za strateško in operativno raven. Poleg doslej poznanih delovnih faz 
so prikazane še konceptualne osnove načrtovalskega modela, izhodišča za oblikovanje načrtovalskih enot in pa shemi 
participativnega postopka za obe ravni. 

Ključne besede: načrtovalsko območje, načrtovalske faze, participativni proces, velika raven, srednje-velika raven 

Abstract: 
Kovač, M.: Large-scale strategic plarming for sustainable development (Part 2). Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 
2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 20. Translated into English by Marko Kovač. 

Part two addresses the planning models to be applied at large and medium-scale planning levels . In addition to the 
conventional working phases, a focus is gi ven to the way of shaping the planning areas and to the participatory procedures 
at both scales. 

Key words: planning area, planning phases, participatory process, large-scale, medium-scale. 

1 TEORETIČNI MODEL 
PARTICIPATIVNEGA 
GOZDARSKEGA NAČRTOVANJA 

1.1 Delovna metoda 

Raziskovalna metoda, uporabljena pri razvoju 
načrtovalskega modela, je temeljila na dveh 
pristopih sistemske teorije. Pristop od zgoraj 
navzdol (top-dawn) je bil v pomoč pri usmerjanju 
študije od njenega cilja do uresničitve, ptistop od 
spodaj navzgor (bottom-up) pa pri povezovanju 
dveh podsisitemov (modificiran in že obstoječ 
sistem načrtovanja na ravni gozdnogospodarske 
enote (GGE)) v eno celoto . Teoretični del raziskave 
je bil izveden v štirih korakih: definiranje problema, 
iskanje možnih rešitev, utemeljitev rešitve in 
preve1janje rešitve v realnem prostoru. Pri obli
kovanju načrtovalskega modela je bila v veliko 
pomoč literatura s področja načrtovanja, pod
jetništva, sistemske teorije, teorije konfliktov in 
ekologije. Ker je bilo na drugi strani dokaj težko 
pridobiti literaturo o novo nastajajočih načrto
valskih konceptih, so bili s pridom izkoriščeni 
pristopi in izkušnje številnih evropskih in ne
evropskih držav. 

Svoje delovne metode in postopke je zahtevalo 
tudi preverjanje modela. Najpomembnejše med 
njimi so bile ekoregionalna klasifikacija, stati stična 

96 

in GIS analiza. Iz praktičnih razlogov so te metode 
kratko predstavljene v enem izmed naslednjih 
poglavij. 

1.2 Konceptualne osnove 

Podobno kot številne stroke se tudi gozdarstvo vse 
bolj zaveda novih transformacijskih sil ekologije. 
demokracije in ekonomije, ki usodno povezujejo 
okolje in prihodnji družbeni razvoj. Upoštevanje le
teh je nujne saj bi v nasprotnem primeru prišlo do 
na.raščanja.konfliktov v gozdnem okolju, načrto
valske neučinkovitosti ter do izgube zaupanja v 
načrtovalski proces. Upoštevaje povedano, so cilji 
modificiranega koncepta načrtovanja naslednji: 

• zagotavljanje celostnega upravljanja z gozdovi 
v državi (BACHMANN 1993a, HOČEVAR 1994, 
SCHLAEPFER 1997, VESELIČ/GOLOB 1994). 

• spodbujanje sonaravnega gospodarjenja za 
trajnostni družbeni razvoj (COMMITTEE 1999, 
FDPS 1995, GOLOB 1998:5, SCHLAEPFER 1997), 

• prekinitev prakse avtoritativnega in znan-
stvenega načrtovanja in pričetek načrtovanja za 
človeka (MITCHELL-BANKS 1997, UN 1992b), 

* dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd . Gozdarski inšticut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
** Upoštevaj tudi literaturo v Gozd. V 61/2003, št. lO. 
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• oblikovanje ekonomsko upravičenega na- problemi, povezani z zasebnimi interesi pa na nižjih 
črtovalskega sistema, ki bo izpolnjeval zahteve (GORDON 1993, HOČEVAR 1994). Taka organi-
gozdarstva in drugih sektorjev. ziranost gozdarstvu prinaša številne prednosti. 

Poleg omenjenih ciljev naj bi načrtovalski sistem Stroka bo postala zaupanja vreden partner v 
izpolnjeval še naslednje zahteve: okoljskih diskusijah, pridobila bo možnost 

• krepil naj bi vse tri komponente trajnosti zastopanja svojih stališč v najširši javnosti, večja 
(ekološko, socialno in ekonomsko) in pomagal bo izmenljivost informacij in znanja, lastniki 
uresničiti sonaravno in večnamensko gospodarjenje gozdov pa bodo v procesu aktivnega načrtovanja s 
z naravnimi viri, svojo posestjo gozdarje spoznali za zaupanja vredne 

• spodbujal naj bi participativnost in kot tak po- partnerje. 
rnagal pri usklajevanju ciljev postavljenih s strani Tretja lastnost načrtovalskega koncepta je 
načrtovalcev, lastnikov, drugih načrtovalskih načrtovanje v dveh ravneh, to je na velikoprostorski 
sektorjev in civilne družbe ter pri zagotavljanju in srednje-veliki prostorski ravni. V izogib 
informacij, ponavljanju vsebin ali celo njihovi izpustitvi, mora 

• omogočal naj bi načrtovanje na več ravneh in biti sistem načrtovanja zasnovan konsistentno. 
njegovo vključitev v prostorsko načrtovanje, Poleg tega mora gozdarsko načrtovanje kar 

• omogočal naj bi ekonomsko učinkovito odprto najhitreje postati del državnega prostorskega 
in prilagodljivo načrtovanje, načrtovanja (JACSMANN 1993, MARUŠIČ 1999, 

• deloval naj bi v najrazličnejših organizacijskih UN 1992b). Nova organiziranost bo zahtevala nekaj 
oblikah, sprememb, ki zadevajo postopek načrtovanja in 

• pomagal bi krepiti upravljalsko kapaciteto. sprejema načrta, zaželeno pa bi bilo tudi večje 
Med poznanimi načini obratovanja je trenutno upoštevanje državne teritorialne razmejitve. 

samo sonaravne gospodarjenje priznano za ste- Četrta lastnost načrtovanja sta izvedljivost in 
ber trajnostnega razvoja gozda in gozdarstva ekonomska učinkovitost načrtovanja, katerih pre-
(SCHLAEPFER 1997, PAUSTIAN et aL 1999). sejanje mora biti vtkano v vse faze načrtovanja. Pri 
Tako zaupanje izhaja iz dejstva, da ta način verjetno tem se morajo upoštevati zahteve, razpoložljivo 
edini omogoča krepitev ekološke, socialne in znanje, kadri, oprema, itn. 
ekonomske komponente trajnosti. Ekološka In nazadnje, sedanje načrtovanje je preveč obre-
komponenta npr. se lahko krepi skozi strukturno in menjeno z emocijami, ki preprečujejo konstruktivne 
procesno orintirane pristope k načrtovanju, socialna dialoge in nepristranske pristope. Da bi parti-
z načrtovanjem funkcij in načrtovanjem vlog gozda cip ati v no načrtovanje lahko zaživel o in bi se 
ter participacijo, ekonomska pa s trajnostnim povečalo zaupanje v sam načrtovalski proces, je 
razvojem, upoštevanjem rizikov, itn. treba storiti dva koraka. Najprej se mora gozdarsko 

Participacija je druga lastnost predlaganega načrtovanje odreči pravici do izključnega odločanja. 
koncepta. Utemeljena je na ideji, da je družbeno Kar najhitreje se mora soočiti z novimi razmerami 
sprejemljivo samo tako gozdarsko načrtovanje, ki v kateri ni več edino, ki lahko presoja in odloča kaj 
upošteva mnenja, poglede in stališča (glede je v dobro gozdov in kaj ne. To ne pomeni, da stroka 
prihodnjega razvoja gozdnega okolja), izražena s v prihodnje ne bo več zastopala in branila stališč, 
strani najširše javnosti (FAO/ECE/ILO 1998). vsekakor jih bo, pa bodo dokončne odločitve morale 
Čeprav so taki načrtovalski postopki daljši in biti skupne. Veliko več kot doslej, bo treba nare-
zahtevnejši pa prinašajo veliko prednosti. Ker je diti tudi za krepitev upravljalske kapacitete 
javnost soočena z omejenimi ekološkimi potenciali (COMMITTEE 1999). V nasprotju z dosedanjimi 
in raznovrstnimi interesi glede gozdnega okolja, je sektorskimi pristopi, katerih značilnost je nega 
tudi njena odgovornost, da spregovmi o prihodnosti lastnega vrta, morajo bi ti prihodnje akcije 
gozdov. Ker okoljski problemi nastajajo kot utemeljene na vzajemnem zaupanju, razumevanju, 
posledica različnih interesov in potreb, je v skupnem iskanju dejstev, volji, odgovornosti in 
načrtovanju smiselno potegniti mejo med javnimi dovoljšnji operativni zmogljivosti. 
in zasebnimi interesi. V tem smislu naj bi se 
problemi, ki zahtevajo vpletenost več sektmjev in 
javnosti reševali na najvišjih načrtovalskih ravneh, 
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2 MODEL ZA NAČRTOVANJE • zgodovinsko podobni vzorci gospodarjenja s 
NA VELIKO PROSTORSKIH prostorom (motnje!), ki so vplivali na vegetacijo in 

RAVNEH 

2.1 Splošno 

Za premoščanje nasprotij med omejenimi eko
loškimi potenciali in naraščajočimi potrebami so 
okoljske vede razvile več načrtovalskih modelov. 
Medtem, ko krajinskoekološko načrtovanje 
obravnava krajino kot eno celoto procesov in živega, 
številne načrtovalske prakse pogosto podcenjujejo 
ekološke procese in utemeljujejo odločitve na 
fizičnih, estetskih, ekonomskih in drugih lastnostih 
prostora (NAVEHJLIEBERMAN 1984 ). Da bi se 
gozdarsko načrtovanje kar najbolj razlikovalo od 
njih, naj bi zadoščala naslednjim pogojem: 

• ohranjalo naj bi ekološko integriteto gozda, 
• ščitilo naj bi javno izražen interes nad gozdovi, 
• premoščal o naj bi konflikte med gozdarstvom 

in civilno družbo ter med načrtovalci in lastniki 
gozdov, 

• omogočalo naj bi oblikovanje strategij za 
upravljanje z gozdovi, 

• razbremenilo naj bi operativno načrtovanje na 
nižjih prostorskih ravneh, 

• izboljšalo naj bi okoljsko politiko. 

Kot je mogoče sklepati povezuje veliko
prostorsko načrtovanje ekološko, socialno in 
ekonomsko sfero v en sistem. Ker je na drugi strani 
smatrano za instrument, ki razrešuje dolgoročna in 
za prebivalstvo usodna vprašanja, odločanje samo 
po sebi ni predmet načrtovanja. V smislu priporočil 
(BACHMANN 1993a, Bernasconi, cit. GORDON 
1993, KOVAČ 1996) gaje primerneje razumeti kot 
instrument, čigar naloga je koordiniranje gozdar
skih vsebin v okviru vsebinsko mnogo širšega 
prostorskega načrtovanja. 

2.2 Oblikovanje načrtovalskih enot 

Določitev načrtovalskih enot je prvi korak v vrsti 
aktivnosti. Ker je načrtovanje na velikih ravneh 
močno vpletena v ekološka, socialna in ekonomska 
vprašanja, morajo biti enote oblikovane tako, da 
odsevajo najpomembnejše lastnosti prostora kot 
celote. Za njihovo razmejevanje HAUFLER (et al. 
1999) zato predlaga naslednje hiterije: 

• podobne klimatske, geološke in biološke 
značilnosti, ki oblikujejo rastišča, 
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njeno sestavo, 
• primerno velika površina, ki zagotavlja dovolj 

širok razpon življenjskih pogojev za večino v 
prostoru živečih vrst. 

Poleg teh, naj bi načrtovalske enote ustrezale še 
naslednjim pogojem: 

• zavzemajo naj tako mesto v prostorski 
hierarhiji, da bodo dopuščene povezave med 
velikimi in malimi krajinami, 

• biti morajo ustrezno velike, da bodo odsevale 
ekološke omejitve prostora na eni, in pričakovanja 
družbe na drugi strani in, da bodo omogočale 
izvedljivost participativnega načrtovanja in hitro 
izdelavo načrtov. 

Glede na povedano se zdi najprimernejša metoda 
ekoregionalna klasifikacija (BAILEY, ci t. BRE
WER), ki, ob pravilni delitvi od zgoraj navzdol, 
omogoča formiranje hierarhično organiziranih enot, 
kot so ekoregije, gozdne regije in manjše enote 
npr. GGE. 

2.3 Predlog participativnega postopka 
načrtovanja 

Velikoprostorsko strateško načrtovanje se sestoji iz 
naslednjih faz: določanje oblike participacije 
udeležencev in določitev odgovornosti, oblikovanje 
ciljev, oblikovanje strategij ter organiziranje 
monitoringa in kontrolinga (slika 1 ). 

Ker je uspešnost realizacije načrtovanja in načrta 
odvisna od stopnje zaupanja, je le-tega treba 
piidobiti že v zgodnjih fazah načrtovanja. Izhajajoč 
iz tega je predlog prilagodljiv in omogoča bodisi 
pasivno, bodisi aktivno obliko participacije 
(DANIELS/WALKER 1997, PRISCOLI 1997). 
Njegove glavne značilnosti so legitimnost pred
logov, nepristranski načrtovalski postopek in tesne 
vezi med gozdarskim načrtovanjem in drugimi 
udeleženci postopka. V izogib pristranosti, 
načrtovalski proces naj ne bi vodilo gozdarstvo, 
marveč neodvisna delovna skupina, sestavljena iz 
predstavnikov gozdarskih načrtovalcev (Zavod za 
gozdove), lastnikov, zbornice, civilne družbe in 
lokalnih oblasti. Ta skupina bi morala imeti mandat 
za (p1im. GORDON 1993): 

• zagotovitev zakonitosti in legitimnosti, 
• oblikovanje načrtovalskega postopka vključno 

z določitvijo načina participacije, 

GozdV 62 (2004) 2 



Kovač , M .: Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (2 . del) 

UREJANJE 
GOZDOV 

ANALIZA 
SITUACIJE 

OBLIKO V ANJE 
Cl UEV 

USKLAJEVANJE 
CILJEV 

DRUGI SEKTORJI 

STRATEGIJE A,B,C,D 

PREDLOG ODLO + 
JAVNA PREDSTAVITE~ ODLOČITEV 

Slika 1: Shema participativnega načrtovalskega postopka 

• vodenje načrtovalskih aktivnosti v skladu s 
programom, 

• zadolžitev delovnih skupin z nalogami, 
• določitev načina reševanja konfliktov, 
• organiziJ:anje javnih predstavitev, delavnic itn., 
• zagotavljanje variantnih rešitev skupaj s 

strategijami in njihovo posredovanje oblastem, 
• sodelovanje v potrditveneme postopku. 

2.4 Oblikovanje ciljev 

2.4.1 Vsebina načrtovanja 

Oblikovanje ciljev rabi (GORDON 1993, PAU
STIAN et al. 1999, COMMITTEE 1999) določanju 
načrtovalskih vsebin, seznanjanju s prilikami v 

okolju in informacijskimi potrebami, upravljanju 
konfliktov, usklajevanju ciljev in določitvi načina 
pridobivanja podatkov. 

Določitev vsebin je prva v vrsti delovnih faz . 
Presoja je nujna zaradi preprečitve podvajanja 
vsebin z drugi mi vrstami načrtov in zaradi 
vzpostavljanja kontrolnih povezav med njimi 
(BACHMANN 2001a:, DAENZERJHUBER 1997). 
Ker pa se velikoprostorsko načrtovanje načeloma 
lahko ukvarja z razreševanjem vseh vrst problemov, 
naj bi v pomoč presojanju rabili kriteriji (vsaj prvi 
trije), prikazani v preglednici!. 

Izhajajoč iz konceptualnih zasnov, učinkovitosti 
in pa zahteve, da je treba velikoprostorske načrte 
izdelati v relativno kratkem času (COMMITTEE 

Preglednica 1: Kriteriji za določitev vsebin velikoprostroskega načrtovanja 

Zap. št. Lastnost pojava ali procesa Izražen ost 

1 Nedvoumna prepoznavnost Vidna, merUiva, 

2 Pomembnost (socialni in ekološki vidik) Srednja in velika 

3 Stopnja javne zaskrbljenosti Srednja in velika 

4 Razširjenost in porazdelitev Povsod, razpršena 

5 Intenziteta/dinamika Izbruh, močna in srednja 

6 Cena podatka V odvisnosti od pomembnosti 
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1999), naj bi to načrtovanje obravnavalo predvsem 
naslednje teme (BACHMANN et al. 1996a,b, 
BMLFW 1988, COMMITTEE 1999, GBC 2002, 
HOČEVAR 1994, KEHL et al. 2001, VESELIČ/ 
GOLOB 1994): 

• gozdnatost in sive površine, 
• ekološke ali druge sanacije gozdnih površin, 
• gozdne površine izvzete iz gospodarjenja, 

SCHILTER 1995, OGRIN 1996, COMMITTEE 
1999). Da bi imela smisel, mora biti vodena v obliki 
javnosti dostopnih razprav. Največji del diskusij 
mora biti posvečen prihodnji sliki prostora (viziji), 
ki je vodnica celotnega načrtovalskega procesa 
(BLEICHER, cit. BELAK 1998). Nabor vprašanj, 
ki naj bi se obravnavala na takih razpravah kaže 
preglednica 2. 

• vloge gozda v gospodarjenih gozdovih, 
• razvoj gozda in rast, 2.4.3 Upravljanje konfliktov 
• dolgoročne rizike, 
• krepitev upravljalske kapacitete. 

2.4.2 Seznanjanje z razmerami v okolju 

Ta faza narekuje prepoznavanje ekoloških razmer, 
ključnih problemov, družbenih potreb in zahtev in 
obstoječih konfliktov v prostoru (JACSMAN/ 

Oblikovanje ciljev in upravUanje konfliktov sta 
neločljivo povezana, saj prvih ni mogoče oblikovati 
vse dokler so konflikti navzoči . Izhajajoč iz vsebin 
velikoprostorskega načrtovanja je v njegovem 
okviru mogoče pričakovati naslednje konfliktne 
situacije (prim. tudi GORDON 1993, MARUŠIČ 
1996): 

Preglednica 2: Vsebina veli.koprostorskega načrtovanja 

GOZDNI POKROV . Kolikšen odstotek gozda je ekološko primeren (zaželen, zahtevan) in kakšna naj bo porazdelitev gozda? 
• Ali delež gozdov izločen iz gospodarjenja dovolj visok? 
• Ali je del gozdnih površin mogoče nameniti izmenjavi (za naselja, šport, kmetijstvo)? 
• Ali obstaja potreba za osnovanje novih gozdov (npr. v pretežno agrarnih krajinah)? 

ZARAŠČANJE IN SIVE POVRŠINE 
• Katere površine se zaraščajo ali prehajajo v sive in kje so? Ali je zaraščanje ekološko, družbeno in ekonomsko 

opravičljivo in katere konflikte je mogoče pričakovati? 
• Kateri sektorji kažejo interes za gospodarjenje s temi površinami? 
• Kako visoke bodo investicije v novo nastajoče gozdove v prihodnje? 
EKOLOŠKE IN DRUGE PREMENE . Katere (gozdne ali druge) površine so ali naj bi bile pod vržene premenam in kakšni so cilji le-teh? Koliko bi 

stale? 

NEGOSPODARJENE GOZDNE POVRŠINE . Kakšna je struktura in porazdelitev površin (rezervati, varovalni in zaščitni gozdovi)? Alije treba za izboljšanje 
mreže izločiti še več gozdnih površin? . Ali so sedanji gospodarski režimi primerni? 

VLOGE GOZDA V GOSPODARJENIH GOZDOVlll . Katere vloge so že zabeležene (kartirane) in katere še morajo biti? . Ali je treba ekološke razmere znotraj teh površin izboljšati ali ohranjati? Kakšen naj bo režim dostopnosti? . Ali so ljudje za te vloge pripravljeni prispevati finančna sredstva? . Ali so ekološke razmere vplivane z strani zunanjih dejavnikov? . Kateri konflikti med vlogami so najpogostejši ? . Kateri konflikti med vlogami in privatnimi interesi so najpogostejši? 

RAZVOJ GOZDOV IN RAST . Ali je pomlajevanje ustrezno in sploh mogoče? Kako rešiti probleme? . Ali so gozdovi preizkoriščeni/zastarani? Kakšno je njihovo stanje z vidika uravnoteženosti? . Kateri režim gospodarjenja je najprimernejši? Katere drevesne vrste so najprimernejše? 
• Ali je dostopnost do gozdov ustrezna? 
DOLGOROČNA OCENA RIZIKOV 
• Katere motnje so v preteklosti nabolj oblikovale gozdni prostor? Katere naravne motnje so nabolj vplivne 

sedaj in kako pogoste so? 
• Kateri konflikti so prisotni v celotnem območju? 
• Kateri potencialni riziki so najnevarnejši za gozdni prostor? 
KREPITEV UPRA VLJALSKE KAPACITETE 
• Katera oblika pridobivanja znanj je potrebna in zaželena (delavnice, javne predtavitve)? . Katere so najprimernejše oblike sodelovanja? . Kako krepiti voljo, zaupanje, skupno ugota~ljanje dejstev, irn.? 
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ZAČETNO STANJE 

PREDLAGANA REŠITEV 

SE STRINJA 
NE STRINJA 
SE STRINJA 

SE STRINJA 
SE STRINJA 
NE STRINJA 

PARTJC[PATIVNO NAČRTOVANJE 
INFORMIRANJE, OBRAZLOŽITEV PROBLEMA, 

POUČE V ANJE, SPOZNA V ANJE 
ZAKONSKIH IN DRUGIH OMEJITEV 

ADR TEHNIKE 
• tekmovanje/sodelovanje 
• stopnjevanje problema 

Slika 2: Načini upravljanja konflikta 

• zahteve po negozdnih zemljiščih, ki mejijo na 
gozdna zemljišča, 

• zahteve po gozdnih zemljiščih, ki so zaščitene 
z zakonom (popotništvo in rekreacija v gozdnih 
rezervatih), 

• zahteve po površinah gospodarskih gozdov, ki 
opravljajo eno ali več vlog (smučišča v erodibilnih 
predelih), 

• konflikti med gozdnimi vlogami (izkoriščanje 
gozdov v okolici vrednih habitatov), 

• zahteve po kateremkoli drugem gozdnem 
zemljišču. 

Sklicujoč se na sliko 11 (KOVAČ 2003, str. 416), 
ki prikazuje štiti izhodiščne konfliktne situacije, je 
mogoče postaviti naslednje možne poti njjhovega 
razreševanja. 

Konflikt na gozdnem rob ni rešljiv v okviru 
velikoprostorskega gozdarskega ampak v okviru 
širšega prostorskega načrtovanja . Na drugi strani 
je konflikt, povezan z zahtevami do zakonsko 
zaščitenih gozdov, v vsakem primeru treba podvreči 
upravnemu postopku. 

V primeru konfliktov, povezanih z zahtevami do 
površin, na katerih gozd opravlja eno ali več vlog, 
so mogoče prav vse štiri konfliktne situacjje. 
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ADMINISTRATIVNI PROCES 

Izhodiščna situacija je vedno odvisna od lastništva 
(slika 2). 

Če je gozdna površina javna (državna, občinska), 
je rešitev mogoče doseči v kontekstu partici
pativnega načrtovanja. V nasprotnem primeru, ko 
je ptivatna, pa je konflikt mogoče reševati: 

• s pomočjo participativnega procesa (infor
miranje in pogajanje z lastnikom), 

• s pomočjo konzultacije in mediacije (WADE 
1999), 

• z administrativnim postopkom in v skrajnem 
primeru tožbo. 

Konflikti med eno ali več vlogami gozda naj bi 
se reševali s participativnim oblikovanjem ciljev 
(PFISTER et al. 1992). V primeru neudeležbe 
zastopnikov interesov ali nezaupanja, mora tudi tak 
konflikt biti upravljan v skladu s postopkom na 
sliki 2. 

Konflikte med različnimi zahtevami po katerih
koli drugih gozdnih zemljiščih je najprimerneje 
rangirati po stopnjah pomembnosti (GORDON 
1993). Medtem, ko se reševanje nerelevantnih lahko 
preloži v prihodnost, pa pereči problemi zahtevajo 
takojšnje ukrepanje. Najprimernejše orodje je 
objektivna analiza (temelječa na ekspertni oceni, 
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presoji vplivov na okolje) s katero je sploh mogoče 
oceniti ali je zahteva po površini upravičena ali pa 
ne. Če se rešitev za vlagatelja izkaže ugodna, in se 
z njo strinjajo vse udeležene strani, potem je 
problem rešen. Kolikor pa temu ni tako, je treba 
rešitve iskati v okviru postopka, prikazanega na 
sliki 2. 

2.4.4 Oblikovanje in usklajevanje ciljev 

Poleg upoštevanja splošnih načel glede ci~ev, 
zahteva njihovo oblikovanje še razmisleke glede 
nalog in zahtev, postavljenih s strani zakonodaje in 
mednarodnih obvez, vrsto problema, ki naj bi bil 
obravnavan na tej ravni in specifičnosti (podro
bnosti) cilja. 

Najpomembnjša vprašanja, ki se morajo obravna
vati na velikopostorski ravni, brez dvoma postavlja 
z mednarodnimi obvezami usklajena nacionalna 
zakonodaja. Med najpomembnejše teme sodijo 
priznavanje dolgoročne narave gozda in gozdarstva, 
spodbujanje sonaravnega načina gospodarjenja z 
gozdovi, krepitev vlog gozdov, mreža zaščitenih 
gozdnih površin, priznavanje kumulativnih učinkov 
negativnih vplivov na gozd, itn . 

Glede vrst problemov, teorija načrtovanja nima 
jasnega odgovora. Praviloma naj bi se na veliko
prostorski ravni obravnavali samo tisti procesi in 

1 

SEZNAM FUNKCD 
REGIONALNI GOZDNI NAČRT 

~ 

1 
ZMOGLJIVOST RASTIŠČA 

1 

1 • + 
1 DA (1) 1 1 

NE(O) 
1 

• 
OCENA POTENCIALNIH RIZIKOV 

1 • + 
1 

MAJHNI 
1 l VELIKI: 

1 

1 

fenomeni, ki direktno ali indirektno vplivajo na 
gozdne ekosisteme in ljudi . Taki problemi morajo 
biti v načrtih dokumentiran] zaradi eventualnega 
presojanja študijam vplivov na okolje. 

Velikoprostorsko načrtovanje običajno obrav
nava cilje ne oziraje se na njihovo časovno ali 
prostorsko razsežnost. Da bi razbremenilo načrto
vanje na nižjih ravneh, in da ne bi prišlo do 
podvajanja vsebin, je bistveno, da se določi katere 
cilje je treba dokončno razrešiti v njegovem 
okviru in katere v okviru načrtovanja na nižjih 
ravneh. 

Zakonodaja, družbene zahteve, ekološke in 
druge omejitve med cilji generirajo zapletene 
odnose. V izogib subjektivnosti, ki lahko ogrozi 
celoten načrtovalski proces, je nepristranski 
načrtovalski postopek , ki temelji na objektivnih 
laiterijih in presoji nujen (BACHMANN 200la). 
Eno izmed mogočih poti predstavlja tristopenjski 
izključitveni postopek, ki temelji na naslednjih 
korakih (slika 3): 

1. vrednotenje zmogljivosti (primernosti) 
gozdnega zemljišča, da zagotovi cilj, 

2. vrednotenje razlik med potencialnimi riziki 
in učinki, ki naj bi jih zagotavljal cilj, 

3. rangiranje ciljev v dveh korakih, t.j . s 
postavitvijo prioritet ciljem in z določitvijo njihovih 
vplivov na obstoječi režim gospoda1jenja. 

~ 
1 

1 NESPREJEMUIV A FUNKCIJA 

J 
+ l. DOLOČANJE PRIORITET 

l RANGIRANJE CIUEV 1

1 

.. 2. UGOTAVUANJE POSLEDIC NA 
1-----, .. ~ REŽIM GOSPODARJENJA 

3. VREDNOTENJE 

I.___P_o_s_T_A_v_u_EN_I c_I_u_I _ __.Jf J 
PARTICIPACIJA 

Sli ka 3: Harmonizacija ciljev 
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Preglednica 3: Vrednotenje rizika na primeru "ureditve rekreacijskega območja" -
sedanje razmere pričakovane razmere 

Vpliv na okolje DI p DIX p DI p DI x P 

Škode na drevesih 1 1 1 2 2 4 

Onesnaženje kraja l 1 l 3 5 15 

Hrup 2 2 4 7 10 70 

Gozdni požar 4 1 4 4 2 8 
Zniževanje diverzitete gozda 1 1 1 2 2 4 

Skupni riziki - relativna primerjava 11 101 

Legenda: DI =velikost škode povzročene s strani vpliva. Rangi 1-10 pomenijo: ]=dogodek se zgodi vendar nima 
vpliva na okolje; 5 =dogodek se zgodi in ima močan vpliv na okolje: IO=dogodek se zgodi in ima uničujoč vpliv na 
okolje; P ==verjetnost dogodka 1 =nemogoč dogodek; 5=verjetnost dogodka=50%; lO=Gotov dogodek. Razlaga primera: 
vzpostavitev rekreacijskega območja v gozdnem prostoru bo zagotovo povečala nevarnost požarov, ogroziladiverziteto 
gozda, itn. Kljub temu, da so riziki v primeru pritrdilne odločitve nekajkrar večji, je nevarnosti mogoče zaobiti s 
preventivnimi merami . V te111 primeru s pravili obnašanja na rekreacijskem območju , urejenimi kurišči, klopmi, itn . 

Adi) Zmogljivost gozdnega zemljišča za 
opravljanje cilja je smiselno ocenjevati z vidika 
potencialne kapacitete, da le-to zagotovi želeni cilj 
in z vidika obstoječih razmer (npr. WULLSCH
LEGER 1982, BERNASCONI 1986). Njegov 
namen je . preprečevati rizike in upravljalske
zmote. 

Ad 2) Primernosti površine za zagotavljanje cilja 
sledi ocena rizikov, ki je jo treba oceniti v širšem 
prostorskem kontekstu. Enostaven, čeprav nekoliko 
pristranski postopek (DAENZER/HUBER 1997), 
je prikazan v 3. preglednici, v kateri je prikazano 
ocenjevanje vplivov na gozdno okolje s pomočjo 
dveh variabel. To je z "velikostjo škode, ki jo 
povzroča vpliv" (DI) in "ve1jetnostjo pojava tega 
vpliva" (P). 

Ad 3) Rangiranje prioritet ciljev, ki so prešli 
predhodni fazi, je zadnji korak usklajevanja ciljev. 
V preglednici 4 je prikazano njihovo dvo
stopenjsko vrednotenje, ki je utemeljeno na 
paradigmi sonaravnega gospodatjenja . Kot je 

prikazano so cilji vrednoteni glede na ptioriteto 
oz. pomembnost. V skladu s paradigmo je največja 
prioriteta dana okoljski , srednja socialni, najmanj
ša pa proizvodni . 

Ko so cilji enkrat rangirani, morajo biti 
vrednoteni v odnosu do drugih. To pomeni, da se 
režimi gospodarjenja vzpostavijo na način, da 
gospodrujenje za funkcijo najvišje prioritete vpbva 
na gospodarske režime manj pomembnih. 

Konkreten primer iz dosedanjih razmišljanj 
izpeljanih ciljev p1ikazuje preglednica 5. Prvi med 
njim i je dolgoročno ohranjanje gozda, ki vključuje 
ohranjanje integritete gozdnate krajine (v smislu 
prostorske dimenzije in zdravja). 

Drugi cilj, ohranjanje ali celo zmanjševanje 
deleža sivih površin, ne more biti obravnavan brez 
sodelovanja drugih sektotjev in javnosti. V primeru 
zaraščanja z gozdovi naj bi gozdarstvo bilo v 
vsakem primeru dolžno pravočasno opozarjati 
oblast in predlagati možne rešitve. 

Preglednica 4 : Rangiranje ciljev in določanje režima gospodarjenja 

Rangiranje prioritet Relativno vrednotenje režima 
Funkcija PJioriteta Pomembnosr Utež El E2 s 1 S2 PI P2 
E 1 = Okoljska 1 l 1 1 El 

E2= Okoljska 2 1 2 2 El E2 

Sl= Socialna 1 2 1 2 El Sl S1 

S2= Socialna 2 2 2 4 El E2 SI S2 

PI= Proizvodna 1 3 1 3 El E2 S1 S2 Pi 

P2= Proizvodna 2 3 2 6 El E2 Sl S2 P2 P2 

Legenda: Prioriteta; 1 = največja, 2 =srednja, 3 =najnižja; Pomembnost. ; 1= funkcija določa način gospodarjenja, 
2 = funkcija vpliva na način gospodarjenja; Režim gospodarjenja v primeru več ciljev: Če sta dve funkciji P l 
(proizvodna l) in El (okoljska l) na rastišču istočasno, se vzpostavi režim v prid funkcije El. 
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Preglednica S: Cilji strateške ravni 

Idealni cilji 
Ohranjanje gozda in njegove integritete 
Ohranjanje/nižanje deleža sivih površin 

Ohranjanje iz gospodarjanja izločenih površin 

Ohranjanje in izboljšanje ekoloških potencialov 
gozdov za opravljanje okoljskih vlog 
Ohranjanje in izboljšanje ekoloških potencialov 
gozdov za opravljanje socialnih vlog 

Ohranjanje in izboljšanje ekoloških potencialov 
gozdov za opravljanje proizvodnih vlog 

Krepitev upravljalske kapacitete 

Trajnostno financiranje 

Ohranjanje in izboljšanje proizvodne vloge 
gozdov naj bi se na veJikoprostorski ravni zago
tavljalo predvsem z izboljšanjem porazdelitve 
gozdov v prostoru, njegove uravnoteženosti (npr. 
zgradb, struktur, ciljnih stanj razvojnih faz) in nosilne 
kapacitete. Vsi ostali problemi naj bi bili predmet 
načrtovanja na nižji ravni, t.j. na ravni GGE. 

Zadnja dva cilja zagotavljata načrtovalska služba 
Zavoda za gozdove in oblast. Medtem, ko prvo 
omenjeni dviguje zaupanje v načrtovanje in viša 
okoljsko zavest družbe, je zadnji napisani pomem
ben za udejanjenje načrtovanja nasploh. 

2.5 Oblikovanje strategij 

2.5.1 Splošno 

Glavni namen oblikovanja strategij je določitev 
aktivnosti, ki jih je treba storiti v prid doseganja 
ciljev (Hunger/Wheelen cit. DUH 1999). Postopek 
obsega (Hax/Majluf, Hunger/Wheelen, Pearce/ 
Robinson, cit. DUH 1999): 

• analiziranje in sintetiziranje, 
• razvoj generične strategije za celotno ozemlje 

ali posamezne dele, 
• razvoj funkcionalnih strategij, 
• vrednotenje strategij - ocena tizikov, 
• definiranje programov, ki morajo biti izvedeni 

v okviru načrtovanja na nižjih ravneh, 
• priprava predlogov, ki so oblikovani s 

konsenzom -oblasti. 
Namen analiziranja in sintetiziranja je ugotoviti 

ali je želeno stanje sploh mogoče doseči. Ker obe 
aktivnosti združujeta tri različne podsisteme 
(SCHMID/HERSPERGER 1995), to je sedanje 
stanje gozdnega okolja, zaželeno stanje ter socialne 
potrebe in želje (le-te odražajo vrednostni sistem 
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Uresničljivi dolgorocni, srednjeročni cilji 
Primerna porazdelitev, izogibanje rizikom 
Analiza površin primernih za osnovanje gozdov 

Ohranjanje in izboljšanje mreže rezervatov in drugih 
površin ter gozdov na gornji gozdni meji 
Krepitev hidrološke, varovalne, zaščitne jn biotske vloge 
gozdov 
Krepitev rekreacijske vloge in vloge naravne in kulturne 
dediščine 

Ohranjanje nosilne kapacitete gozdov, dopustno 
izkoriščanje 

Razvijanje načrtovanja kot organizacije znanja 

Priprava finančnih načrtov, izvajanje strategij 

družbe), je rezultat bolj ali manj ve1jetna možnost, 
kijo je mogoče doseči samo s skupnimi odločitvami. 

Pearce/Robinson (cit. DUH 1999) sta generično 
strategijo definirala kot utelešenje idealnega 
ciljnega stanja. V praksi naj bi zato rabila kot 
usmeritev s katero bo mogoče ohranjati ekološko 
integriteto načrtovalskih enot. Ker je generična 
strategija vezana na želeno sllko gozdnate krajine 
in na dolge časovne horizonte, se nanaša le na 
probleme povezane z deležem in zdravjem gozdov, 
funkcijami in vlogami gozdov in razvojem sestojev 
(pomlajevanje, uravnoteženost gozdov, dolgoročna 
proizvodnja). 

Na drugi strani je namen funkcionalnih strategij 
(Hunger/Wheelen, cit. DUH 1999) določiti kaj, kje, 
kako in kdaj je treba nekaj storiti. Praktično pove
dano so to komponente razstavljene generične 
strategije (slika 4), s katerimi je šele mogoče 
prikazati konkretne vsebine načrtovanja, p1ioritete 
akcij, prostorsko konkretnost in stopnjo podrob
nosti. V nasprotju z generično so funkcionalne 
strategije vedno vezane na krajša časovna obdobja. 
Bistvo tega postopka je določitev: 

• katere usmeritve morajo biti oblikovane in 
kako podrobno morajo biti opisane, 

• katere strategije morajo biti materializirane v 
načrtih nižjih ravni in katere zahtevajo realizacijo 
na velikoprostorski ravni, 

• katere strategije se morajo nanašati na 
načrtovalske enote, njene stratume ali povsem 
konkretne površine. 

Vrednotenje vatiantnih strategij je sestavni del 
oblikovanja strategij, njegov namen pa je prikazati 
katera varianta je najbolj sprejemljiva z ekološkega, 
socialnega in ekonomskega vidika. V kontekstu 
srednjeevropskega gozdarstva, ki spodbuja sana-
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Slika 4-: Ragraditev generične na funkcionalne strategije 

ravno gozdarstvo, je tako vrednotenje nujno vsaj 
pri posegih, ki zahtevajo krčitve gozdov, pri 
konfliktih med vlogami gozdov in pri načrtovanju 

novo zahtevanih vlog, ki bodo najverjetneje 
generirale nove konflikte. 

2.5.2 Razvoj strategij 

Programi so točka v kateri se načrtovalske vsebine 
velikoprostorskih in srednje-velikih ravni dokončno 
razločijo (slika 5). Od tu naprej so akti vnos ti 
velikoprostorskega načrtovanja upravljanje okolj-

GOZDARSKI PROBLEMI 
OPERATIVNI PLAN SPLOŠNI U. KONKRETNI 

PROGRAM PROGRAM 
S PLOS NE 
USMERITVE (se nanaša na določen pojav) 

1+---+t SPLOŠNE KONKRETNE 

L....---.-----1 - OKOUSKA VLOGA 
(npr. biodiverzieta) 
-SOCIALNA VLOGA 
(npr.rekreacija) 
- GOZDNI POKROV 

Slika 5: Povezave med strateškim in operativnim načrtovanjem 
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USMERITVE USMERITVE 
(se nanab na določene 

površine) 
- GOJENJE GOZDOV 
- GOZDNI PROIZVODI 
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Preglednica 6: Strategije za velikoprostorske ravni 
~ 

Problem Površina/Lokacija Prog .-am Instrument 
Gozdni pokrov/integriteta gozda Ekoregija!Gozdna regija - RFP, Mpl 

Sive površine Izbrane površine Sp RFP, Mpl, 

Površine izvzete iz gospodrujenja Izbrane površine Sp RFP, Mpl 

Kon verzije Izbrane površine Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 

Rastlinski habitati Predel, gozdna regija Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 
Živalski habitati Ekoregija, gozdna regija Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 

Varstvo pred erozijo Izbrane površine Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 

Hidrološki režim Predel, gozdna regija Mp RFP. FMP 

Vodni izviri Izbrane površine Sp RFP, Mpl 
Rekreacija in turizem Izbrane površine Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 
Naravna in kulturna dediščina Izbrane površine Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 

Regeneracijska kapaciteta Gozdna regija Mp RFP, FMP 

Cestno omrežje Predel, gozdna regija Mp, Sp RFP, Mpl 
Gospodarjenje z divjadjo Predel, gozdna regija Mp RFP, GMP 
Trajnostna proizvodnja lesa Predel, gozdna regija Mp RFP, FMP 
Upravljalska kapaciteta Ekoregija/gozdna regija Mp RFP 
Trajnostno financiranje Zaščitene površine, vloge Mp, Sp RFP, Mpl, FMP 

Legenda: Mp= splošni program; Sp= tipski načrt; RFP= regionalni gozdarski načrt; FMP= gospodarski načrt GGE; 
Mpl= Občinski prostorski načrt ; GMP= Načrt za gospodarjenje z divjadjo. 

skih problemov v regiji in udejanjanje akcij, 
aktivnosti načrtovanja na srednje-velikih ravneh pa 
razvoj srednjeročnih in kratkoročnih usmeritev za 
gospoda1jenje z gozdovi. 

Med programi je treba ločevati konkretne in 
upravljalske. Medtem, ko prvi (v praksi znani kot 
tipski načrti in projekti) zaradi velike stopnje 
podrobnosti rabijo takojšnji realizaciji ukrepov in 
del na terenu (npr. trasiranje in gradnja peš-poti, 
vzpostavitev rekreacijskih območij, itn.), rabijo 
upravljal ski usmerjanju gospodarjenja z gozdovi in 
njihovimi vlogami. V smislu načrtovalske in 
prostorske hierarhije jih je mogoče imenovati 
operativne načrte in so p1i nas poznani kot načrti 
GGE. 

Strategije, ki naj bi bile razvite na strateški ravni 
prikazuje preglednica 6. Kot je prikazano, je za 
vsako predpisana raven (površina) izvajanja, vrsta 
programa in naziv načrta nižjega reda, v kateri je 
strategija razdelana. 

Za primer navedimo, da krepitev habitatske 
vloge npr. zahteva dve vrsti programov. Prvi, 
gospodarski načrt (splošni upravljalski načrt GGE), 
naj bi nakazal usmeritve in ukrepe za gospodaJ.jenje 
z gozdovi, ki so obenem habitati rastlinskih in 
živalskih vrst. Na drugi strani morajo tipski načrti 
natančno predpisovati kako ohranjati habitate 
redkejših rastlinskih vrst, bivališč živali (brlogi, 
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gnezda), itn. Določeni morajo biti predvsem režimi 
dostopnosti in gospodatjenja, čas izvajanja akcij, 
določitev robnih con, itn . 

3 MODEL NAČRTOVANJA NA 
SREDNJE VELIKIH RAVNEH 

3.1 Splošno 

Ko so strategije enkrat izdelane jih je treba uresničiti 
v konkretnem prostoru in času. Kot najprimernejše 
se zdijo srednje-velike ravni, načrtovanje na teh 
ravneh pa je zato mogoče poimenovati operativno 
načrtovanje in naj bi rabila (BACHMANN 1993a, 
GORDON 1993, HOČEVAR 1994): 

• ohranjanju in izboljšanju okoljske vloge gozda, 
• oblikovanju usme1itve in konkretnih ukrepov 

za krepitev lesno proizvodne vloge gozdov in 
zmanjševanje rizikov, 

• varovanju zasebnih interesov lastnikov gozdov, 
• upravljanju konfliktov med interesi lastnikov 

in načrtovalci, 
• preživetju zavoda, gozdnih obratov in podjetij. 
Čeprav deluje operativno načrtovanje v istem 

okolju kot strateško, se od njega loči, saj se ukva1ja 
predvsem z gospodatjenjem z gozdnimi sestoji in 
ima zato vse atribute gospoda1jenja z naravnimi viri 
in podjetništva. Iz tega razloga je odločanje tudi 
njegov sestavni del. 
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3.2 Oblikovanje načrtovalskih enot 

V skladu s prostorsko hierarahijo se ekoregije in 
gozdne regije delijo na manjše enote (npr. GGE). 
Le-te je mogoče ustanoviti preko celotne ekoregije 
ali pa samo tam kjer je to smiselno in potrebno. 
Če upoštevamo dejstvo, da gozdovi zaslužijo 
smotrno gospoda1jenje, naj bi se gospodarjenje v 
GGE spodbujalo. Na drugi strani je seveda tudi 
res , da operativno načrtovanje v manj intenzivno 
gospodarjenih gozdovih ni smiselno in je 
problematiko mogoče razreševati kar v okviru 
strateškega načrtovanja . Kot sledi, je analiza 
stroškov in učinkov še najprimernejši način 
odločanja glede vprašanja, kje naj se operativno 
načrtovanje izvaja in kje ne. 

3.3 Predlog participativnega postopka 
načrtovanja 

Postopek participati vnega načrtovanja na operativni 
ravni obsega določitev oblike participacije, 
oblikovanje ciljev, oblikovanje usmeritev, odločanje 
ter organiziranje dela in kontroling. 

Poleg ohranjanja in izboljšanja vlog gozdov je 
naloga tega načrtovanja zaščita interesov lastnikov 
gozdov (BACHMANN 1993a) in upravljanje 
konfliktov, ki so plod razlik med interesi lastnikov 

ANALIZA 
SITUACIJE 

OBLIKOVANJE 
CIUEV 

USKLAJEVANJE 
CIUEV 

Slika 6: Predlog sheme participativnega načrtovanja 
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in načrtovalcev. Predvsem zaradi tega razloga ti 
načrti ne bi smeli biti izdelani brez njihovega 
sodelovanja. Nadalje, v nasprotju z vlogo gozdar
stva pri strateškem načrtovanju, kjer le-to v 
sodelovanju z lastniki ne more nepristransko voditi 
načrtovalskega postopka, je na operativni ravni 
naloga gozdarskega načrtovanja prav to (slika 6). 

Da bi se načrti izdelovali pravočasno naj bi 
načrtovalska služba imela mandat za: 

• zagotovitev zakonitosti in legitimnosti na
črtovalskega postopka in nepristranskega vodenja, 

• dololočitev načina participacije in upravljanja 
konfliktov, 

• zagotavljanje informacij, organiziranje 
delavnic, javnih predtavitev, 

• sodelovanje v potrditvenem postopku. 

3.4 Oblikovanje ciljev 

3.4.1 Vsebina načrtovanja 

V skladu z idejo načrtovanja na več ravneh, naj bi 
opera ti v no načrtovanje skrbelo za uresničitev 
strategij (preglednica 7), zapisanih v strateških 
načrtih. S prepustitivjo vprašanj, ki so predmet 
javnega interesa prvim, naj bi naloga operativnega 
načrtovanja bila (BACHMANN 200la, 1993): 

LASTNIKI 

ODOBRITEV !POTRDITEV 
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Preglednica 7: Vsebina obravnavana na srednjeveliiUh ravneh 

Okoljske vloge gozda 
Cilji, določeni v strateških pianih (omejitve), 
Rastiščne razmere in zaščita rastišč, vitalnost drevja, naravnost sestojev, biodiveriteta. 
Gojenje gozdov, varstvo in raba gozdov 
Omejitve vezane na pomlajevanje (škode po divjadi, bolezni, drugi vzroki), 
Trajnostni razvoj sestojev v smislu naravnosti in uravnoteženosti , lesna zaloga, prirastek (izraba gozdov) , 
dovoljeni posek, porazdelitev in struktura sečenj . 

Lastništvo gozdov 
Odnosi med državnimi javnimi, privatnimi zemljišči . 

Odprtost gozdov 
Izboljšanje in vzdrževanje cestnega omrežja in vlak. 
Finančne ocene in finančni načrt 
Gojitvene dejavnosti, varstvo gozdov, načrtovanje, prodaja lesa, investicije v prometno in drugo infrastrukturo. 
Gozdni obrat ali podjetje 
Humani resursi, tehnološka oprema, plače in materialni stroški, tržne analize, drugi stroški. 

• ohranjanje in izboljšanje okoljskih in socialnih 
vlog, 

• ohranjanje in krepitev proizvodne vloge 
gozdov, 

• organiziranje in udejanjanje akcij v natančno 
določenih sestojih, 

• planiranje financ in drugih aktivnosti, 
• podjetniško planiranje. 

3.4.2 Seznanjanje z razmerami v okolju 

Pregled vsebin strateškega načrta in izbor tistih, ki 
so predmet operativnega načrtovanja, je prvi korak 
te faze (preglednica 7). V nadaljevanju se mora ta 
osredotočiti na analizo sestojev in njihov zgo
dovinski razvoj, vzročne analize, obstoječe 
konflikte, kontrolo uspešnosti dosedanjega 
načrtovanja in na finančna vprašanja (BACH
MANN 200la, BERNASCONI 1993). 

3.4.3 Upravljanje konfliktov 

Na operativni ravni so najverjetnejši naslednji 
konflikti: 

• konflikti med skupinami vlog gozdov, 
• konflikti med posameznimi vlogami (anta

gonistični in kompetitivni cilji), 
• konflikti med zasebnim interesom in interesi 

načrtovalcev gozdov. 
Z razbitjem strategij na usmeritve se rojevajo tudi 

novi konflikti. Ker konflikti med skupinami vlog 
na tej ravni običajno niso zapleteni, jih je večinoma 
mogoče rešiti v okviru participati v nega načrto
valskega postopka. V nasprotnem primeru je treba 
rešitve iskati v upravnem postopku. 

Konflikti med posameznimi vlogami so pogosti 
in se največkrat rešujejo z relativnim vrednotenjem 
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v okviru procesa usklajevanja ciljev (BACHMANN 
200la). Problematični so predvsem antagonistični 
cilji, ki jih je mogoče rešiti samo s konsenzom. 

Zadnja skupina konfliktov izvira iz nasprotja 
med zasebnim interesom in javno gozdarsko službo. 
Če je le mogoče je treba te konflikte reševati v 
okviru participativnega postopka in le v izjemnih 
primerih v upravnem postopku. 

3.4.4 Oblikovanje in usklajevanje ciljev 

Če je velikoprostorski načrt izdelan kakovostno, so 
dolgoročni in srednjeročni cilji iz njega bolj ali manj 
razpoznavni. Preglednica 8 prikazttie strategije ter 
cilje, ki so bili izpeljani iz njih. Enako kot je bilo že 
prikazano, so tudi ti cilji podvrženi usklajevanju. 

3.5 Oblikovanje usmeritev in odločanje 

Usme1itve so izjave, ki opisujejo najpomembnejše 
aktivnosti in ukrepe, ki naj bi bili izvedeni v znanem 
prostoru in času. Podobno kot na velikoprostorski 
ravni, postopek obsega analiziranje in sintetiziranje, 
razvoj splošnih usmeritev za celotno območje, 

razvoj konkretnih usmeritev za stratume in sestoje 
in odločitev. 

V okviru prvega koraka je treba ugotoviti kateri 
cilji so sploh uresničljivi. Naslednji korak je 
p1iprava več vrst usmeritev. Splošna usmeritev igra 
enako vlogo kot generična strategija in določa 
splošna načela kako gospodariti s sestojnimi tipi 
različnih gozdnogojitvenih tipov, z gozdovi s 
posebnim pomenom, z gozdovi na ekstremnih 
rastiščih, diverziteto, itn. 

Druga vrsta usmeiitev so konkretne usmeritve, 
ki se nanašajo na stratume (in sestoje znotraj njih) 
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Preglednica 8: Dolgoročni in srednjeročni cilji , ki se rešujejo na srednje velikih ravneh 

Povezava Idealni cilj Dolgoročni in Ključni problemi 
strateškim načrt. operativne ravni srednjeročni cilji 
Krepitev okoljskih Ohranjanje Spodbujanje sonaravnega Varstvo pred erozijo, 
vlog produktivnosti gospodarjenja, varstva, primerna tehnologija 

' rastišč, habitatov primernega izkoriščanja 

Izogibanje akcij škodljivih Drevesna sestava, horizontalna 
za habitate, naravnost in vertikalna zgradba, vnašanje 
sestoj ev plodonosnih vrst 

Ohranjanje diverzitete Pospeševanje naravnih Nega jas, gozdnih robov, 
gozdnih ekosistemov vrst mrtvi les 

Krepitev Naravno pomlajevanje Priprava sestojev in tal Površina, gostota, 
proizvodne za pomlajevanje porazdelitev inicilane faze, 

vloge gozdov Ohranjanje lesne Uravnoteženje sestojev Porazdelitev razvojnih faz, 
proizvodnje lesna zaloga, prirastek, 

proizvodna doba, priporočen 
posek 

Pravočasna nega Nega mladih sestojev, Izbira kandidatov, 
in redčenje pomladitvena sečnja končni poseki 

Krepitev Izobraževanje Redno tematsko izobraževanje Gojenje, izkoriščanje gozdov 
socialnih vlog lastnikov, zaposlitvene (gojenje, izkoriščanje, varstvo, 

možnosti ekologija biodiveriteta) 

Izboljšanje in Izboljšanje cestnega križa PlužeJlje, posipavanje 
vzdrževanje gozdne 
infrastrukture 

Ohranjanje Preživetje podjetij Humani resursi , tehnologija Struktura in število osebja, 
proizvodnje gojitvene dejavnosti materialni stroški za opremo 

Trajnostno Načrtovanje dejavnosti, Priprava tal, sadnja, košnja, 
financiranje in večjih posegov (konverzije) nega, redčenja 
subvencioniranje 

in rabijo uresničevanju gozdnogojitvenih ciljev. Kot 
je znano so ti cilji opredeljeni z več va1iablami kot 
npr. ciljna lesna zaloga pred končnim posekom (ali 

ciljna lesna zaloga na ha), ciljna drevesna sestava, 
ciljno razmerje razvojnih faz, kvaliteta, itn. 
Ker so te usmeritve še vedno presplošne in, ker je 

1 

USMERITVE ZA GOSPODARSKE 

1 RAZREDE 

+ 
1 UKREPI (revirni gozdar+ načrtovalec) 1 

~~~ 
SESTOJNA OPIS DOLOČANJE 

KONTROLNA KARTA SESTOJA VLOG 
KARTA 

l l 1 

~ "':.. • NEGA REDČENJE KONTROLNA KARTA 
-KAJ? . KAJ? -KAJ JE NAREJENO? 
-KJE? -KJE? · > -KJE JE BILO NAREJENO? 
-KDAJ? - KAKO MOC:NO? -KDAJ JE BILO NAREJENO? 
-KAKO? -KOLIKOKRAT JE BILO NAREJENO? 

1 1 

+ 
1 OCENA NAČRTOVALNE USPEŠNOSTI 1 

Slika 7: Razgradnja usmeritev na ukrepe 
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treba zagotoviti vez z gojitvenim načrtovanjem, je 
za vsako izmed njih treba predpisati še niz 
srednejročnih ukrepov. Namen tega početja je 
določiti, kaj, v katerih sestojih, kdaj in kako je treba 
ukrepati (slika 7). Naloga zahteva odlično 

poznavanje sestojev in ne more biti opravljena brez 
tesnega sodelovanja načrtovalca in revirnega 
gozdarja. Praktično naj bi tekla hkrati s popisom 
sestojev in izdelavo sestojne karte . Poleg obliko
vanja ciljev, je ta faza najpomembnejša faza ope
rativnega načrtovanja in je osnova kontrolingu 
(letno planiranje aktivnosti, financiranje, subven
cije, delovna sila). 

V izogib rizikom, mora vrednotenje usmeritev 
temeljiti na ekoloških in ekonomskih rizikih 
(stroški/učinki). Zastarani gozdovi npr., ki so ideal 
naravovarstvu, zaradi neuravnoteženosti niso 
izpostavljeni le naravnim nesrečam ampak ogrožajo 
tudi ekonomsko vlogo gozdov. Bolezni nižajo 
kvaliteto lesa, zaradi debelin so hladi manj primerni 
za žagarstvo, ogrožena je ekonomika lastnika in 
podjetja, v prihodnost pa se prelagajo velika 
neprofitna vlaganja, potrebna za osnovanje in nego 
mladih sestojev (nega mladja, sadnja, redčenja 
letvenjakov in mlajših drogovnjakov). 

Odločanje teče hkrati z razvojem strategij in 
temelji na konsenzu. Posebna pozornost pri tem 
mora biti namenjena 1izikom in oceni stroškov. 

4 PREDLOG MONITORINGA IN 
KONTROLINGA 

4.1 Namen 

Monitoring in kontroling sta procesa, ki omogočata 
(BACHMANN 2001 a, COMMITTEE 1999, 
KASSEL 1998, KOHL! 1993, Hellavel, cit. 
HLADNIK 1998): 

• pridobitev slike o prihodnji podobi načrto
valskega območja, 

• oblikovanje ciljev in odločitev, 
• preverjanje realizacije usmeritev in ukrepov 

ter izvedljivosti načrta (v smislu stroškov, humanih 
resursov, standardov) 

• zaznavanje sprememb skupaj z njihovo ten
denco razvoja in intenziteto, 

• zagotavljanje zgodnjih opozoril in zmanjše
vanje upravljalskih rizikov, 

• vrednotenje učinkovitosti načrtovanja, zako
nodaje in politike, 

• nižanje stroškov prihodnje inventarizacije. 
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4.2 Nivoji organiziranosti 

V dobro popolnejšega pokrivanja načrtovalskega 
okolja in uspešne realizacije načrtovanja naj bi 
monitoring in kontroling bila organizirana na 
različnih prostorskih in organizacijskih ravneh. 
Najprimernejše so: 

• strateški monitming na velikoprostorski ravni, 
• strateški kontroling na velikoprostorski ravni, 
• operativni mo ni to ring na srednje-veliki 

prostorski ravni (npr. GGE), 
• operativni kontroling na srednje-veliki 

prostorski ravni (GGE), 
• operativni kontroling na ravni podjetja ali 

zavoda . 
Naloga strateškega monitoringa je spremljanje 

stanja procesov in ohranjanje vlog gozdov. Poleg 
zagotavljanja informacij o spremembah v gozdnati 
krajini, rabi načrtovalcem še pri ocenjevanju 
pravilnosti in uspešni realizaciji strategij. 

Ker naj bi se strateški kontroling ukvarjal 
predvsem s finančnimi in organizacijskimi vidiki 
planiranja in upravljanja mora biti voden s strani 
oblasti. Le-ta naj bi tako skrbela za p1ipravo finančnih 
planov, finančni nadzor, organiziranje in optimiranje 
načrtovalskega procesa. Ker število nalog ne narašča 
samo v gozdarstvu ampak tudi v drugih okoljskih 
sektorjih, bi kontroling moral biti uveden na vseh 
upravnih ravneh (država, lokalne oblasti). 

Naloga operativnega monitoringa je predvsem 
spremljanje sprememb razvoja sestojev vključno z 
vlogami, ki jih le-ti opravljajo. V nasprotju z 
velikoprostorskim monitoringom, ki je vezan na 
dolga časovna obdobja, mora operativni monitoring 
teči kontinuirano, saj je samo na tak način mogoče 
uveljavljati adaptivno načrtovanje. 

Hkrati z operativnim monitoringom je b·eba 
izvajati še operativni kontroling, ki je ključen za 
doseganje ciljev. Tako planiranje kot kontrola dela 
morata biti izvajana vsakoletno, njun cilj pa je 
spremljanje realizacije na terenu izvedenih ukrepov 
(gojitveni ukrepi, varstvo gozdov, sečnja). 

Operativni kontroling na ravni zavoda ali 
podjetja obsega vse dejavnosti, ki so pomembne za 
preživetje institucije. 

4.3 Organiziranost in vrste podatkov 
monitoringa 

Gozdnogospodarsko načrtovanje je v splošnem 
odvisno od štirih vrst informacij oz. podatkov: 
terenskih, slikovnih, kartografskih in numerično-
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Preglednica 9: Variable in indikatorji strateške ravni (COHEN/BURIGEL 1997, SAEFL 1997, RFM 1998, RFP 2000) 

Informacija Indikator Kontrolna vadabla Nemen/odgovornost 
Okoljske vloge 

Gozdni Skupna gozdna površina Absolutna površina N/G 

polu o v 1Gozdni kompleks Frekvenca, povprečna površina, NIG 
porazdelitev, druge mere 

Fragmentacija Indeks, druge mere B, Il G 
Povezoval nost ~azdalja med otoki B, Il G 
Sprememba rabe Površina, trend St abi !nost/ G 

~dravje gozda Defoliacija, indeks B, I 1 G 
Naravne nesreče Tip, pojavnost, površina, trend VG 

Lastništvo Površina, delež I 

Flora- Endemične vrste in vrste rdeče liste Pojavnost, površina B/ZVN 
diverziteta Redki habitati Pojavnost, površina B/ZVN -

Minoritetne vrste Pojavnost, delež BIG 
Monumentalni osebki Pojavnost, lokacija B,ZVN/G 

Drevesna sestava Površina, delež BIG 
Rasti. združba Površina, delež BIG 
GG režim Površina, delež N/G 
Zgradba Površina, delež BIG 
Naravnost Površina. delež Bl G 

Negospodarjene gozdne površine ~ojavnost, površina, delež N,B/ G 

Ključne vrste (zelišča, Pojavnost N, Bl ZVN, LZ, G 
grmovje, drevesa) 

Favna- Endemične vrste in vrste rdeše liste Pojavnost, površina N,B/ZVN,LZ,G 
diverziteta Brlogi, gnezdišča · Pojavnost. N,B/ LZ, ZVN, G 

Ključne vrste (Herbivori, Carnivori , Pojavnost, površina N,B/ ZBN, G 
Insectivori, Omnivori) 

Var. vloga Ektremna rastišča (nagib, aspekt) Površina, delež Stabilnost/ G 

Hidr. vloga Vodno telo, izvir Pojavnost, površina Zaščita, napajanje 
IG, LZ 

Socialne ''loge 
Zašč. vloga Gozdovi gospoda1jcni za vlogo Pojavnost, površina Zaščita/ G 
Rekreacija Objekt Pojavnost, površina Zaščita 1 G 
N. in k. Objekt Pojavnost, površina Zaščita 1 G, ZVN, 
dediščina MK 
Sanitarna Gozdovi gospodarjeni za vlogo Pojavnost, površina Zdravje/ G 
vloga 

Proizvodna vloga 
Regene- Objedanje (škode) Delež nepoškodovanih osebkov, Nosilna 
racij ska Populacijska gostota kapaciteta /G, LZ 
kapaciteta Delež nar. pomlajevanja Površina, delež Trajnost 1 G 
Gozdna Porazdelitev scstojev Površina, porazdelitev DBH Trajnost 1 G 

proizvodnja Porazdelitev tipov Površina, trend Trajnost 1 G 
Lesna zaloga, prirastek Volumen, površina, trend Trajnost 1 G 

Cestno Odprtost Dolžina, gostota, intenziteta Izboljašanje omrežja/G 
omrežje gospodarjenja v m·lfha državljani 

tekstovnih. Ker teh podatkovnih virov ni mogoče 
obvladovati s konvencionalnimi orodji, mora 
informacij ki management biti podprt z integralnim 

informacijskim sistemom, ki združuje klasične 
podatkovne baze z geografskimi informacijskimi 
sistemi. Ne glede na možnosti, ki jih ponuja 
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tehnologija, pa morata v ospredju načrtovanja stati 
kakovost podatkov in njihova informacijska 
vrednost. 

Kljub jasnim ciljem je ptidobivanje kakovostnih 
podatkov še vedno problematično. Problem izvira 
iz dejstva, da je razmeroma težko vzpostaviti 
relacij o med tem kaj se na terenu vidi in je merljivo 
in tem, kaj se v prostoru dejansko dogaja (PAUS
TIAN et al. 1999). Problemi niso pereči na majhnih 
prostorskih ravneh, se pa povečujejo s kompleks
nostjo ravni (krajinska, ekosistemska, vrstna). Čim 
kompleksnejša je namreč le-ta, tem težje je najti 
ustrezen indikator, ki bi v njej odvij ajoče se procese 
ustrezno odseval. 

V preteklih letih so biološke in druge vede 
razvile veliko indikatorjev kot so indikatorji 
trajnostnega razvoja gozdov (McLAREN 1998), 
trajnostnega razvoja gozdarstva (MCPFE 2001) 
biodiverzitete (COHEN, BURIGEL 1997, DOB
BERTIN 1998), itn. Te in pa indikatorje, ki jih 
potrebuje domača stroka, kaže v monitoring 
vključiti takoj, še naprej pa je treba iskati 
indikatorje, katerih ekološke niše so dovolj 
občutljive na spremembe v ekosistemih in na osnovi 
katerih je mogoče zgodnje opoza1janje. 

Preglednica 9 prikazuje podatke, ki bi bili 
primerni za načrtovanje na strateški ravni in se vse 
bolj zahtevajo tudi od mednarodne javnosti . 

Legenda: namen: B= biodiverziteta; N= stopnja 
naravnosti; 1 = integriteta ; Odgovornost : G= 
gozdarski sektor; ZVN = zavod za varstvo narave; 
MK = Ministrtvo za kulturo; LZ =Lovska zveza; 
'Gozdni kompleks meri vsaj 1.000 ha. Gozdni otok 
(krpa) meri manj kot 1.000 ha. 
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Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje ter 
uresničevanje načrtov 

Forest manage1nent and silvicultural planning and plan implementation 

Živan VESELIČ* 

Izvleček 
Veselič, ž.: Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno načrtovanje ter uresničevanje načrtov. Gozdarski vestnik, 6212004, 
št. 2. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 5. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Članek opisuje razvoj gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji v zadnjih letih in opravljeno delo Zavoda za gozdove 
Slovenije na tem področju ter stanje na področju gozdnogojitvenega načrtovanja. Naveden je strošek in prikazana 
poraba časa za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov ter struktura potrebnega časa po posameznih opravilih pri njihovi 
izdelavi . Analizirano je uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov z vidika realiziranega poseka in izvedenih 
gozdnogojitvenih del. 

Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, gozdnogojitveno načrtovanje, Slovenija. 

Abstract: 
Veselič, Ž.: Forest management and silvicultural planning and plan implementation. Gozdarski vestnik, Vol. 6212004, 
No. 2 . ln Slovene, with abstract in English, lit. quot. 5. Translated into English by Jana Oštir. 

The article describes the development of forest management planning in Slovenia in the last few years as well as the 
work carried out by the Slovenian Forest Service in this field. It further deals with the present situation in forest 
management planning. Presented are the costs and time consumption for drawiog up forest managemenL plans and the 
time distribution per individual tasks relating to plan drafting. Also presented is an analysis of the implementation of 
forest management plans from the perspective of realized cut and realized silvicultural measures. 

Key words: forest management planning, silvicultural planning, Slovenia. 

1 UVOD 

Izdelava gozdarskih načrtov oziroma načrtno 
gospodatjenje z gozdovi ima na Slovenskem zelo 
dolgo tradicijo. Prvi pravi gozdnogospodarski 
načrti so bili pri nas izdelani že pred več kot dvesto 
leti, v zadnjih petdesetih letih se v Sloveniji 
načrtno gospodari z vsemi gozdovi, ne glede na 
lastništvo. 

Zakon o gozdovih v 6. členu določa, da so 
podlaga gospodarjenju z gozdovi Program 
razvoja gozdov v Sloveniji ter načrti za gospo
darjenje z gozdovi, slednji pa so gozdno
gospodarski načrti gozdnogospodarskih območij 
(nadalje GGO) in gozdnogospodarskih enot 
(nadalje GGE), gozdnogojitveni načrti ter 
lovskogojitveni načrti območij . 

Skladno z Zakonom o gozdovih izdeluje načrte 
za gospodarjenje z gozdovi Zavod za gozdove 
Slovenije (nadalje ZGS) . Predmet tega prispevka 
je izdelava gozdnogospodarskih in gozdno
gojitvenih načrtov ter njihovo uresničevanje. 
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2 IZDELAVA 
GOZDNOGOSPODARSKIH 
NAČRTOV 

Gozdnogospodarsko načrtovanje je v Sloveniji v 

zadnjih desetih letih v strokovnem in organi
zacijskem pogledu znatno napredovalo . S po
membnimi vsebinskimi novostmi je k temu 
prispeval že novo izdelani Pravilnik o gozdno
gospodarskih in gozdnogoj itvenih načrtih (dalje 
Pravilnik), na izvedbeni ravni paje k razvoju veliko 
prispeval tudi ZGS. 

Med najpomembnejše vsebinske novosti Pravil
nika lahko uvrstimo naslednje: 

• Pravilnik navaja podrobna merila za določitev 
gozdnega prostora, ki so v Zakonu o gozdovih 
opredeljena le zelo grobo; kot izhodišče upošteva 
krajine in pti tem opredeljuje tudi krajine z vidika 
potreb gozdarskega načrtovanja, 

* mag. Ž. V., Zavod za gozdove Slovenije CE, 
Večna pot, 2 1000 Ljubljana 
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• usklajeno s sektorjem kmetij s tva določa merila 
za določitev gozda v območjih, kjer gozd osvaja 
opuščena kmetijska zemljišča, 

• navaja definicije funkcij gozdov in merila za 
njihovo določitev v gozdnem prostoru ter določa 
vsebino informacijske baze o funkcijah gozdov, 

• uvaja zajemanje realne površine gozdov, 
ugotovljene iz ortofoto načrtov in s tem skoraj 
zahteva uvedbo sodobnih računalniških metod 
obravnave prostora (ob tem načrti navajajo tudi še 
seštevek površine gozdov iz parcelnega stanja), 

• uvaja sestoj (in ne več odsek) kot podlago za 
podatke o sestojnih parametrih gozdov. 

Nepomembne gotovo niso tudi mnoge druge 
novosti- na primer uvedba prikaza vseh podatkov 
o lesnj zalogi in prirastku po petih debelinskih 
razredih, namesto po treh, uvedba stalnih vzm·čnih 
ploskev kot obvezujoče inventurne metode, prikaz 
kakovosti drevja in količine odmrlega drevja na 
stalnih vzorčnih ploskvah, idr. 

Prispevek ZGS pri razvoju gozdnogospodar
skega načrtovanja v preteklih desetih letih pa je bil 
predvsem naslednji: 

• sodelovali smo pii izdelavi Pravilnika, 
• uvedli smo izdelavo gozdnogospodarskih 

načrtov skladno s Pravilnikom, 
• v ZGS smo razvili prostorsko informatiko (v 

vsej Sloveniji so jo prej obvladali le v GG Slovenj 
Gradec) - ključno vlogo pri tem je imel Brane 
Glavan, univ. dipl. inž. geod., ki je prej razvil to 
delo v omenjenem podjetju, 

• uvedli smo uporabo ortofoto načrtov, 
• uvedli smo uporabo digitalnih katastrskih 

načrtov, 

• uspešno smo izvedli več zahtevnih projektov: 
- ponovno in po enotnih merilih smo določili 

funkcije gozdov za vse gozdove Slovenije, 
- z veliko strokovnih in tehnoloških novosti smo 

izdelali gozdnogospodarske načrte območij za 
obdobje 2001-2010, 

- sodelovali smo pri izdelavi Strategije pro
storskega razvoja Slovenije, 

- sodelovali smo pri izdelavi projekta Raba 
zemljišč, 

- sodelovali smo pri izdelavi katastrske 
klasifikaciji za kulturo gozd (pravilnik še ni izdan), 

- izdelali smo predlog varovalnih gozdov in 
gozdnih rezervatov (uredbi sta še v pripravi), 

- izdelali smo predlog gozdnih habitatov, ki naj 
bi bili vključeni v objekte Natura 2000. 
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Na tem mestu moramo tudi omeniti, da je v 
zadnjih letih, ko so digitalni podatki o parcelah 
omogočili izdelavo gozdarskih terenskih kart, vseh 
14 območnih enot ZGS osvojilo izdelavo teh kart, 
tako da jih zdaj izdelujemo sami. Le nekaj območij 
je imelo v preteklosti zadovoljive kartne podlage 
za delo na terenu, v precej območjih paje bilo stanje 
v tem pogledu prav kritično. Pri razvoju izdelave 
terenskih gozdarskih kart je bistveno prispeval 
kolega Vili Potočnik s svojimi sodelavci na OE 
Kranj. 

Zavod za gozdove je izdelavo gozdnogospo
darskih načrtov tudi približal kraju, kjer se 
gozdnogospodarski načrti uresničujejo, saj pri 
njihovi izdelavi praviloma neposredno sodelujejo 
strokovni delavci s krajevnih enot, v precej primerih 
so ti tudi nosilci izdelave gozdnogospodarskih 
načrtov GOE, v izdelavo načrtov pa so praviloma 
vključeni tudi revirni gozdatji. 

Ne nazadnje naj omenimo, da pomeni določen 
razvojni korak pri izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov tudi uvedba postopka sprejemanja načrtov 
skladno z Zakonom o gozdovih, saj pomenijo 
določitve njihovega osnutka in predloga na Svetih 
območnih enot ZGS ter javne razgrnitve osnutkov 
načrtov, vključevanje širše javnosti v izdelavo 
gozdnogospodarskih načrtov in s tem novo kakovost 
pri izdelavi teh načrtov, ne le z vidika odnosa 
javnosti in lastnikov gozdov do teh načrtov, ampak 
tudi z vsebinskega vidika. 

Posebej se zdi potrebno na tem mestu poudariti 
bogastvo in urejenost podatkov o gozdovih, s 
katerimi razpolaga ZGS. Bogatim podatkom o 
gozdovih, ki jih je nasledil, je ZGS dal novo 
kakovost ter znatno povečal njihovo uporabnost s 
tem, ko je v sorazmerno kratkem času vnesel v 
računalniški medij vse meje ureditvenih enot, meje 
gozdnega roba in omrežje gozdnih cest, seveda pa 
so v računalniškem mediju tudi meje vseh na novo 
ugotovljenih podatkov o gozdovih (funkcijske enote 
in vsi gozdni sestoji), geokodirane pa so tudi vse 
stalne vzorčne ploskve. 

Kakovostnim podatkom o gozdovih izrekajo 
priznanje tudi drugi uporabniki podatkov o 
gozdovih pri nas ter tudi tuji gozdarski strokovnjaki 
Zanesljivo lahko zatrdimo, da brez organizirane 
enotne javne gozdarske službe, ki celovito 
obravnava ves gozdni prostor ne glede na lastništvo, 
s takimi podatki gozdarji v Sloveniji ne bi 
razpolagali. Ker so dobri podatki o stanju gozdov 
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nujna podlaga kakovostnemu načrtovanju. pri čemer 
pa v enotni strokovni službi pride do izraza tudi 
kakovostnejša in smotrnejša priprava različnih 
strokovnih podlag za izdelavo načrtov, lahko o vlogi 
enotne javne gozdarske službe, podobno kot v zvezi 
s kakovostjo podatkov o gozdovih, trdimo tudi v 
zvezi s kakovostjo izdelave gozdnogospodarskih 
načrtov. 

Podatke o gozdovih pridobivamo predvsem na 
naslednjih izvirnih lokacijah: 

• Lokacije podatkov, ki so neposredna podlaga 
usme1janju razvoja gozdov: 

- Odseki oz. oddelki (predvsem podatki o 
rastiščnih in spravilnih razmerah). 

- Sestoji (podatki o sestojnih parametrih 
gozdov). 

- Funkcijske enote. 
- Stalne vzorčne ploskve. 
• Lokacije drugih podatkov: 
- Kataster gozdnih cest. 
- Vzorčne ploskve za spremljanje odnosov 

gozd-divjad . 

3 IZDELAVA 
GOZDNOGOJITVENIH 
NAČRTOV 

Zaradi določb Zakona o gozdovih, ki gozdno
gojitvene načrte opredeljuje kot obvezno podlago 
za izdajo odločb o odobritvi poseka in potrebnih 
gozdnogojitvenih delih, se je izdelava gozdno
gojitvenih načrtov v zadnjem desetletju zelo 
intenzivirala. Medtem ko smo leta 1994 beležili 
izdelanost gozdnogojitvenih načrtov v obsegu, kot 
ga prikazuje preglednica 1, so že nekaj let 
gozdnogojitveni načrti izdelani za vse slovenske 
gozdove. 

Preglednica 1: Delež gozdov v Sloveniji z izdelanimi 
gozdnogojitvenimi načrti leta 1994 

Zasebni gozdovi 19% 

Državni gozdovi 40% 

Vsi gozdovi 25% 

Zaradi več razlogov, med drugim tudi zaradi 
finančnih težav, ki silijo ZGS v cenejše vendar 
časovno zahtevnejše načine posodobitve izdelave 
gozdnogojitvenih načrtov, se, ob sicer izboljšanih 
sestojnih kartah, gozdnogojitveni načrti še vedno 
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izdelujejo na klasičen način. Informacijska 
uskladitev med opisom sestojev ob izdelavi 
gozdnogospodarskih načrtov in opisom stanja 
negovalnih enot ob izdelavi gozdnogojitvenih 
načrtov, ki povečuje smotrnost izdelave 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, 
tako še ni prišla do polne veljave, vsaj v pogledu 
smotrnosti izdelave obeh načrtov še ne. Bo pa to 
storjeno v kratkem, saj so izdelani potrebni 
računalniški programi in bo v začetku leta 2004 že 
potekala testna izdelava gozdnogojitvenih načrtov 
na sodoben način. 

O potrebni podrobnosti izdelave gozdno
gojitvenih načrtov si mnenja precej razlikujejo. 
Prevladuje mnenje, daje v tistih zasebnih gozdovih, 
kjer je intenzivnost gospodarjenja z gozdom 
majhna, njihova izdelava časovno preveč zahtevna, 
v formalnem pogledu (kot podlaga odločbam) pa 
se v primerih, ko so gojitvena dela odrejena z 
odločbo, pogosto kaže, da bi morali biti gojitveni 
načrti izdelani oziroma ažur:irani še dosledneje kot 
so. Situacijo je potrebno proučiti in po potrebi 
predlagati tudi spremembo kakega predpisa. 

Pri večjih posestih bi ve1jetno v prihodnje lahko 
gojitvene načrte nadomestili posestni načrti . 

4 PORABA ČASA IN STROŠKI 
ZA IZDELAVO 
GOZDNOGOSPODARSKIH IN 
GOZDNOGOJITVENIH 
NAČRTOV 

Z racionalizacijo inventurnih metod ter s poso
dobitvijo izdelave gozdnogospodarskih načrtov, 
zlasti z uvedbo računalniške obdelave podatkov, 
smo v slovenskem gozdarstvu v preteklih trideset 
letih znatno racionalizirali izdelavo gozdno
gospodarskih načrtov. To kaže tudi grafikon 1, 

izdelan na podlagi podrobnih podatkov ZGS, 
območne enote Tolmin (KOZOROG, MATDAŠIC 
2003). 

Grafikona 2 in 3 prav tako prikazujeta, za 
območno enoto Tolmin, strukturo porabe časa po 
posameznih opravilih, povezanih z izdelavo 
gozdnogospodarskih načrtov GGE oziroma dveh 
zadnjih gozdnogospodarskih načrtov GGO (KOZO
ROG, MATIJAŠIC 2003). 

V zadnjih nekaj letih se je zaradi posodobitve 
izdelave gozdnogospodarskih načrtov, zlasti zaradi 
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Grafikon 1: Poraba časa za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v obdobju1971-2000-
za OE ZGS Tolmin (prej SGG Tolmin) 
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uvedbe metod sodobne računalniške obravnave 
prostora, pa tudi zaradi izdelave skupnih raču
nalniški programov za obdelavo podatkov ter izpis 
načrtov, poraba časa za izdelavo gozdnogospo
darskih načrtov še nekoliko zmanjšala. Podatki za 
zadnja leta bi bili gotovo še ugodnejši, če ne bi v 
tem času prvič vnašali v prostorski informacijski 
sistem vse prostorske podatke o gozdovih, pa tudi 
digitalni kataster, ki omogoča računalniško izdelavo 
izkazov površin oziroma indeksov gozdnih 
posestnikov, ki je bil izdelan šele v letu 2002. 

Iz obsežne študije o porabi časa zaposlenih v 
ZGS na posameznih dejavnostih javne gozdarske 
službe na podlagi podatkov za leto 2000, ki je v 

zaključni fazi, in p1ikazuje strukturo časa tudi po 
posameznih značilnih strokovnih delovnih mestih, 
ugotavljamo, da porabimo v ZGS, seveda upo-

1981-90 1991-00 

števajoč le javno gozdarsko službo, za izdelavo 
gozdnogospodarskih načrtov (brez najetih pomo
žnih delavcev pri gozdni inventuri) ca. 17 % neto 
delovnega časa (približno toliko kot za redno izbiro 
drevja za posek), za izdelavo gozdnogojitvenih 
načrtov pa dobrih 6 % neto delovnega časa. Delež 
od neto delovnega časa pomeni to, da je delež 
računan od 1.730 »neto« delovnih ur letno, drugo 
(do 2088 ur) so prazniki, bolniški izostanki in 
dopusti . 

Na podlagi rezultatov omenjene študije, ki so 
bili že podlaga Finančnemu načrtu ZGS za leto 
2003 , znaša v letu 2003 strošek izdelave gozdno
gospodarskih načrtov (vključno z najetimi pomo
žnimi delavci pri gozdni inventuri) 530 milijonov 
tolarjev, strošek izdelave gozdnogojitvenih načrtov 
pa 220 milijonov tolarjev. 

Grafikon 2: Primerjava strukture porabljenega časa po posameznjh fazah izdelave gozdnogospodarskih načrtov 
GGE med obdobjema 1987-1991 in 1997-2001 -za OE ZGS Tolmin (prej SGG Tolmin) 
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Grafikon 3: Primerjava strukture porabljenega časa po posameznih fazah izdelave gozdnogospodarskih načrtov 
GGO med obdobjema 1987-1991 in 1997-2001 -za OE ZGS Tolmin (prej SGG Tolmin) 
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5 URESNIČEVANJE 
GOZDNOGOSPODARSKIH IN 
GOZDNOGOJITVENIH 
NAČRTOV 

5.1 Posek 

Po podatkih Poročil ZGS o gozdovih, se je letni možni 
posek v obdobju 1995-2002 povečal za pJibližno 20 % 
(zaokroženo iz 3.150.000 m' na 3.790.000 m3), posek 
pa za 26 % (zaokroženo iz 2.100.000 m3 na 
2.645.000 m'). Delež realizacije možnega poseka se 
je v tem obdobju povečal od 66% na 70 %. 

Okvirne analize kažejo, da so sečnje v državnih 
gozdovih, s katerimi na podlagi koncesijskih 

Ure {h) 

pogodb posek in druga dela izvajajo gozdarska 
podjetja, približno v višini načrtovanih možnih 
sečenj, delež realiziranega možnega poseka pa 
zelo zaostaja v gozdovih drugih lastništev oziroma 
statusov, med katerimi seveda zelo prevladujejo 
zasebni gozdovi. Prav natančnih podatkov o deležu 
realizacije možnega poseka za gozdove po
sameznih lastništev ni mogoče navesti (vsaj ne 
brez obsežnejših analiz in pojasnil), ker je proces 
denacionalizacije v preteklih letih v pomembnem 
deležu spremenil lastniško strukturo gozdov, pa 
je bil etat oziroma možni posek za nekatere 
gozdove načrtovan, ko so bili ti še državni, zdaj 
pa se v njih realizira posek, ki ga ob vrnjenih 

Grafikon 4 · Gibanje realne višine sredstev državnega proračuna za vlaganja v gozdove v obdobju 
1998-2002 (Za izhodišče je vzeto leto 1998) 
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gozdovih v zasebno last nujno evidentiramo kot 
posek v zasebnih gozdovih. 

S formalnega vidika sicer manjše sečnje od 
možnih danes niso sporne. Z gozdnogospodarskimi 
načrti je pač opredeljen največji močni posek, volja 
lastnika pa je, v koliki me1i ga izkmisti. Planskih 
količin, ki bi na tem področju kogar koli obvezovale, 
ni več. Vendar je treba problemu nizkih sečenj 
posvečati pozornost, tako iz gozdnogojitvenih 
razlogov kot tudi zaradi uresničevanja poslanstva 
gozdarske stroke v celoti. 

Ocenjujemo, da ima sorazmerno nizek delež 
realizacije možnega poseka za slovenske gozdove 
prej negativne kot pozitivne posledice. Lesna zaloga 
slovenskih gozdov je že sorazmerno visoka, nujno 
stopnjo akumulacije prirastka upoštevamo že pri 
določitvi možnega poseka. Realizacija sečenj pa je 
najnižja v mlajših gozdovih, v katerih so sečnje 
nujne z vidika njihove nege, predvsem zaradi vzgoje 
kakovostnega drevja, pa tudi zaradi ustreznega 
pospeševanja neproizvodnih vlog gozda. Zato lahko 
mirno zapišemo, da pomeni nižji posek od možnega 
predvsem manj nege slovenskih gozdov. 

Veliko je objektivnih razlogov za nerealizacija 
možnega poseka v zasebnih gozdovih. Plidobivanje 
lesa je zaradi hitro naraščajočih stroškov dela in zelo 
upočasnjene rasti cen gozdno lesnih sortimentov vse 
manj donosna . V razmerah, ko se lahko zasebni 
lastnik skoraj od drevesa do drevesa odloča, kaj se 
mu še splača posekati in kaj ne več, je vsak 
nerentabilen posek drevesa le bolj naključen. 
Navadno se zgodi ob sečnji vrednejšega drevja, pa 
še v teh prime1ih ne vselej . Prepričevanje lastnika 
gozda s strani revi.rnega gozdruja po nujnosti celovite 
obravnave sestaja je sicer nujno in večkrat prispeva 
tudi k ustreznejšemu poseku (ne le k ustreznejši izbiri 
drevja za posek), vendar je zaključna beseda ob 
samem poseku vendarle lastnikova. 

Seveda je prag rentabilnosti od lastnika do 
lastnika zelo različen, odvisen od površine in 
vrednosti gozda, ki ga ima v lasti, od njegovega 
siceršnjega gmotnega položaja, od tega ali bo posek 
izvedel sam ali ga bo dal izvesti drugemu, nekdo 
vidi v opravljeni sečnji tudi dolgoročno korist za 
razvoj sestaja, drugega to ne zanima, itd. Ti vplivi 
so zelo veliki in je težko predvideti, kolikšen posek 
oziroma delež možnega poseka je v danih razmerah 
mogoče objektivno pričakovati. 

Poleg navedenih objektivnih razlogov za 
sorazmerno nizke sečnje v slovenskih gozdovih 

t18 

moramo seveda v ZGS posvečati pozornost tudi 
subjektivnim razlagam, ki se kažejo v morebitni 
premajhni angažiranosti strokovnega osebja ZGS 
pri realizaciji poseka. V tem smislu preučujemo 
razlike med območji, krajevnimi enotami in revitji 
ter poskušamo z vodenjem in organiziranjem dela 
vplivati na ustrezno učinkovitost javne gozdarske 
službe v vseh gozdovih. 

5.2 Gojitvena dela 

Z vidika uresničevanja gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih del je primerno podrobneje 
obravnavati le gojitvena dela, varstvena dela, ki jih 
praviloma obravnavamo skupaj z njimi, pa pustiti 
nekoliko ob strani. Načrtujemo namreč lahko le del 
varstvenih del, zato primerjava opravljenih 
varstvenih del z načrtovanimi večkrat vsebinsko ni 
brez zadržkov. 

Za realiziranje gozdnogojitvenih del imamo v 
razmerah nove ureditve slovenskega gozdarstva v 
zasebnih in državnih gozdovih povsem različne 
vzvode. V državnih gozdovih je strokovni predlog 
ZGS v večini primerov primerno upoštevan, le v 
nekaterih primerih ga SKZG v določeni meri 
prilagodi finančnim zmožnostim, v zasebnih 
gozdovih paje obseg gojitvenih del v bistvu določen 
z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi ter s 
stopnjami sofinanciranja, kot jih določa Pravilnik 
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
iz proračuna RS. 

Finančna sredstva državnega proračuna, namen
jena vlaganjem v gozdove, se v zadnjih letih 
znižujejo celo v absolutnem znesku, po njihovi 
realni vrednosti pa seveda še znatno intenzivneje, 
kar se nujno odraža tudi na količini izvedenih 
gojitvenih del v zasebnih gozdovih. 

Grafikon 4 prikazuje gibanje realne višine 
sredstev državnega proračuna za vlaganja v gozdove 
v obdobju 1998-2002. Za izhodišče je vzeto leto 
1998. Preglednica 2 pa kaže strukturo sredstev 
državnega proračuna, namenjenih vlaganjem v 
gozdove, kot so bila porabljena v letu 2002. 

Poudatjena ozka odvisnost količine izvedenih 
gojitvenih del v zasebnih gozdovih od razpo
ložljivih sredstev državnega proračuna, nujno 
zahteva pojasnilo. Izkazana ozka odvisnost je 
posledica zelo nizkih sredstev državnega proračuna 
za vlaganja v gozdove, ki zagotavljajo izvedbo zelo 
majhnega deleža potrebnih gojitvenih del. Že ob 
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Preglednica 2: Struktura v letu 2002 porabljenih sredstev izvajalcem pa pomenj za te lastnike gozdov velik 
državnega proračuna, namenjenih vlaganjem v gozdove strošek, ki daleč presega prispevek države k izvedbi 

Ime proračunske postavke Poraba 2002 
SIT 

Obnova gozdov 80.925.609 

Nega gozdov 120.486.548 

Varstvo gozdov 125.847.574 

Vzdrževanje življenjskega okolja 
divji.h živali 18.348.483 

Sanacija požarišč in ujm - gojenje 16.691.548 

Semenarska in drevesničarska 
dejavnost 1.534.455 

Vzdrževanje gozdnih cest 212.606.773 

Gradnja in rekonstrukcija 
gozdnih cest 19.000.000 

Izvršba odločb 150.678 

SKUPAJ 595.591.668 

nekoliko večjih sredstvih bi se ob trenutno 
predpisanih stopnjah sofinanciranja gozdnih del 
pokazalo, da je večji obseg del težko realizirati 
zaradi nezainteresiranosti lastnikov gozdov za ta 
dela. 

Zabjevanja predstavnikov lastnikov gozdov ob 
sprejemanju Zakona o gozdovih ( 1993), da posebni 
skladi, kjer bi se zbirala finančna sredstva, na 
primer od prodaje lesa, niso pob·ebni, ker bodo 
lastniki gozdov v novih družbenih okoliščinah, ko 
bodo resnični gospodatji svojih gozdov, sami 
poskrbeli za izvedbo potrebnih del v gozdovih, se 
očitno niso uresničila . 

Vzrokov za nezainteresiranost lastnikov gozdov 
za izvajanje gojitvenih del je več. Mnogi so od dela 
v naravi odtujeni in sami niti niso usposobljeni 
izvesti del, nekateri pa jih sami fizično niso 
sposobni izvesti. Naročiti izvedbo del poklicnim 
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del, tolikšne razlike pa niso pripravljeni plačati za 
dela, ki se bodo njim oziroma dedičem obrestovala 
šele po mnogih desetletjih. 

Čeprav je ponekod v svetu uveljavljen način 
financiranja gojitvenih del z zbiranjem sredstev iz 
prihodka od lesa, pri nas menda to ni mogoče tudi 
zaradi odločitve o t.i. integralnem državnem 
proračunu, v katerega se vse izteka in iz njega vse 
izhaja; in to se je seveda prav tako poudarjalo že 
ob izdelavi veljavnega Zakona o gozdovih. Ker naj 
bi se vanj torej stekala pomembna sredstva od 
poseka lesa v zasebnih gozdovih, predlagamo, da 
naj se iz njega tudi sofinancirajo gojitvena dela v 
tolikšni meri, da bo zagotovljena njihova izvedba. 

Podobno kot pri realizaciji sečenj je gotovo tudi 
pri realizaciji gojitvenih del količina izvedenih del 
odvisna tudi od prizadevanja gozdarskega stro
kovnega osebja. Izvajanje gojitvenih del anali
ziramo tudi s tega vidika, s ciljem, da zagotovimo 
v vseh gozdovih zadostno strokovno podporo 
izvajanju gojitvenih del. 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Obisk delegacije Združenja za gozdarstvo pri javnem podjetju za 
gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi zemljišči v republiki Hrvaški 
»Hrvatske šume« 

1 UVOD 

S programom dela Združenja za gozdarstvo pri 
Gospodarski zbornid Slovenije smo v okvitju 
navezovanja stikov z državami jugovzhodne Evrope 
v letu 2003 predvideli obisk na Hrvaškem. Dolgo 
smo neuspešno iskali primerne stike, dokler 
rezultata ni dalo staro poznanstvo s hrvaškim 
kolegom, kije nekaj časa delal tudi pri nas na takrat 
Gozdnem gospodarstvu Kočevje. Prek njega, mag. 
Štefana Puljaka, ki pri »Hrvatskih šumah<< vodi 
službo za razvoj, smo navezali stik z mag. Josipom 
Dundovicem, bivšim direktorjem »Hrvatskih šum«, 
ki sedaj opravlja funkcijo svetovalca direktmja. Ko 
je bil vzpostavljen ta stik je bil obisk organiziran 
in realiziran prej kot v enem mesecu. 

Za boljšo informiranost in lažjo primetjavo z 
našimi razmerami si oglejmo prikaz, ki so ga 
hrvaški kolegi pripravili za naš obisk. 

2 HRVAŠKI GOZDOVI IN 
GOZDARSTVO 

2.1 Pregled državnih gozdov 

Gozdovi in gozdna zemljišča so za republiko 
Hrvaško dobrine posebnega državnega pomena. 
Gozdovi so posebno naravno bogastvo in s svojimi 
splošno koristnimi funkcijami predstavljajo 
posebne naravne in gospodarske osnove. Republika 
Hrvaška s svojo zakonodajo, ki ima cilj ohraniti 
naravo in človekovo okolje ne zaostaja za drugimi 
evropskimi državami. Prizadevanja za celovito 
ohranjanje okolja je privedlo do nastanka De
klaracije o zaščiti okolja v Republiki Hrvaški, ki jo 
je lu·vaški sabor sprejel leta 1992. V deklaraciji je 
poudarjeno, da je Hrvaška izrazito bogata z 
različnimi naravnimi lepotami , posebnost pa so 
naravni gozdovi, s katerimi je treba racionalno 
gospodariti. 

Zaradi enovitega in trajnega gospodarjenja z 
vsem.i gozdovi so v Zagrebu leta 1990 ustanovili 
enovito podjetje "Hrvatske šume" s skoraj 14.000 
zaposlenimi, kije z delom pričelo leta 1991. V letu 
2002 je podjetje postala družba z omejeno 
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odgovornostjo in 9.000 zaposlenimi. Skladno s 
projektom mora podjetje postati dinamična in 
dobičkonosna gozdarska družba, ki upravlja z 
naravnimi potenciali na ekološko trajen način , 

usmerjena proti trgu in kupcem , komercialno 
moti v irana in socialno odgovorna. V obdobju 
prestrukturiranja od leta 2002 do 2006 bo podjetje 
sledilo naslednjim petim velikim izzivom: 

• Povečanje prihodkov od prodaje lesa (uvajanje 
tržnih odnosov z lesno industrijo); 

• zmanjšanju direktnih in indirektnih stroškov; 
• povečanje prihodkov z novimi dejavnostmi na 

vsaj 5 % skupnih zunanjih prihodkov; 
• socialno odgovoren način izvajanja planov 

zaposlovanja in 
• dosledno spoštovanje določil mednarodnega 

FSC standarda. 
"Hrvatske šume" so v zvezi s tem že dosegle 

naslednje rezultate s pomembnim dolgoročnim 
vplivom: 

• Zaradi zahtev kupcev so 17. oktobra 2002 
pridobili FSC ( Foresty Stewardship Council) 
certifikat, kar pottjuje, da z gozdovi gospodarijo 
po strogih ekoloških, socialnih in ekonomskih 
standardih. 

• "Hrvatske šume" so v sodelovanju z Državnim 
zavodom za standardizacijo in meroslovje in 
Gozdarsko fakulteto sprejele Evropske norme kot 
hrvaške norme (HRN - EN - 1999) za najvažnejše 
gospodarske vrste listavcev (hrast, bukev, topol, 
jesen in javor). V ta namen so v letu 2000 opravili 
izobraževanje strokovnega kadra za njihovo 
uporabo. Izdelana je bila primerjava med HRN 1995 
(JUS) in HRN - EN - 1999. Na podlagi odloka 
Ministrstva za gospodarstvo uporabljajo HRN -
1995. 

• V lastništvu "Hrvatskih šum" sta v letu 2003 
začeli poslovati dve novi družbi: HŠ Tours in HŠ 
Con s ul t. 

• Še vedno je 10 % hrvaških gozdov nedo
stopnih zaradi miniranih površin. Postopek 
odstranjevanja min je zelo drag in zahteven, vendar 
se tudi tako ustrezno s površino povečuje tudi 
proizvodnja gozdnih lesnih sortimentov. 
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Skupni posnetek predstavnikov >>Hrvatskih šuma« in udeležencev obiska Združenja za gozdarstvo. 
(Foto: Branko Južnič) 

• P1izadevajo si pri razvoju novih dobičkonosnih 
programov, zlasti s področja pridobivanja energije 
iz biomase. 

Gospoda1jenje z gozdovi se izvaja v skladu z 
gozdno gospodarskimi podlagami, ki jih izdelujejo 
vsakih deset Jet. Cilji gospodarjenja so naslednji: 

• Enovito gospodarjenje z vsemi gozdovi 
države. 

• Stalna vlaganja v obnovo gozdov in krepitev 
ekoloških funkcij gozdov. 

• Zagotavljanje celovitega varstva gozdov. 
• Racionalna proizvodnja v tržnih pogojih. 
• Visoka kakovost proizvodov in boljša izraba 

biomase. 
• Optimalna odprtost gozdov z gozdnimi 

prometnicami. 
• Stalno poudarjanje pomena in vloge gozdov 

in gozdarstva. 
Osnovna načela gospodarjenja z gozdovi so 

trajno gospodarjenje z olu-anjanjem naravne sestave 
in pestrosti gozdov ter povečanje stabilnosti in 
kakovosti gospodarskih in splošno koristne vloge 
gozdov. 

V Republiki Hrvaški pokrivajo gozdovi 44 % 
kopne površine državnega ozemlja in skupaj z 
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gozdnimi zemljišči predstavljajo enkratno gozdno 
gospodarsko področje na 2.485 .611 ha. Strnjeni 
gozdovi pokrivajo 2.100.000 ha kar predstavlja 37 % 
površine. Od tega je 81 %državnih in 19% zasebnih 
gozdov. Semenski gozdovi, ki so najvrednejši, 
zavzemajo 64 % površin, panjevski gozdovi, grmišča 
in ostali nizki gozdovi (šikare) 32 %, ostale 
degradirane oblike pa še 3 % poraslili površin. Plantaže 
in kulture pokrivajo le 1 % vseh poraslih površin. 

V skupni lesni zalogi prevladttiejo listavci s 84 % 
deležem: bukev 37 %, hrast dob 15 %, hrast graden 
10 %, ostal] hrasti 1 %, gaber 7%, jesen 4 % ter 
javor, robinija, domači kostanj, lipa, jelša in topol 
10 %. Delež iglavcev je komaj 16 %:jelke 10 %, 
sffil·eka 2 %, črni bor 1 %, ostali bori 2% in drugi 
iglavci 1 %. 

Gospodarski gozdovi pokrivajo 1.878.790 ha ali 
94 % celotne površine gozdov. Ostalo so varovalni 
gozdovi s površino 88.839 ha ali 5 % deležem in 
gozdovi s posebnim namenom na 23.909 ha ali 1 % 
deležem. Lesna zaloga znaša 278.232.621 m3, 

tekoči letni prirastek je 8.123.496 m3 in letni etat 
4.934.199 m3

• 

Glavna odlika hrvaških gozdov je, da so po 
sestavi drevesnih vrst kar 95 % naravni gozdovi. 
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Varstvo gozdov neposredno vpliva na varstvo vsega 
okolja. Glavne smernice veljavnega gospodarjenja 
z gozdovi so opredeljene v Zakonu o gozdovih 
(1983, 1991) in v Zakonu o varstvu narave (1994), 
ki vključuje vsa naravna bogastva Hrvaške. 

Po stanju iz leta 1999 je od 578.000 ha vseh 
zavarovanih površin narave po kategorijah Zakona 
o zaščiti narave 17 % nacionalnih parkov, 70 % 
naravnih parkov, 6 % posebnih rezervatov in 7 % 
zaščitene naravne posebnosti, kar prispeva k 
evropski nu·eži zavarovanih površin področja Nature 
2000. Različne kategorije obsegajo 9,9 o/o površine 
Hrvaške. Pri tem je treba poudariti, da se približno 
polovica, torej 1.057.609 ha hrvaških gozdov, nahaja 
na krasu. Gozdovi na krasu so pretežno degradirani 
(makije, panjevci). Sanacije so zato nujne že za 
boljše opravljanje pretežno splošno koristnih funkcij 
gozdov. Pri tem je zelo pomembna vloga gozdarske 
stroke in znanosti. Republika Hrvaška je podpisnica 
vseh resolucij Ministrskih konferenc o zaščiti in 
ohranjanju evropskih gozdov (Strassbourg 1990, 
Helsinki 1993, Wien 2003). Pri sedanji izdelavi 
planov trajnega gospodarjenja z gozdovi, ki so ga 
na Hrvaškem začeli izvajati že leta 1765, so podlaga 
načela omenjenih resolucij. 

2.2 Koristi od gozda 

V gospodarskih gozdovih se ustvarja prihodek od 
lesa na podlagi trajnosti, kar pomeni, da se s 
pridobivanjem lesa ne prizadene sestava in vitalnost 
gozdnega ekosistema. Varovalni gozdovi so 
prvenstveno namenjeni zaščiti tal pred erozijo 
(vode, snega, vetra) medtem ko imajo gozdovi s 
posebnim namenom lahko rekreacijsko, turistično, 
estetsko, obrambno in razne druge vloge. V 
novejšem času postajajo splošno koristne funkcije 
gozdov pomembnejše kot pa lesna funkcija. 

Posredne funkcije gozdov so postale pomemb
nej še od proizvodnih tako da danes že govorimo o 
splošno koristnih funkcijah gozdov, ki so lahko 10, 
20, 30 in več krat večje kot znaša vrednost naravne 
lesne zaloge zrelih gozdov. 

2.3 Odnos javnosti do gozdov 

Javnost v gozdarstvu vidi na eni strani gospodarsko 
panogo, ki ustvarja dobiček, na drugi strani pa ji 
gozd pomeni enkraten in zapleten sistem, ki ima 
poseben pomen pri vzdrževanju skupnega ravno
težja v biosferi. 
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Javnost je v odnosu do gozda kot zapletenega 
ekosistema, ki ga je treba prepustiti naravnemu 
razvoju vse občutljivejša in ima vse manj razu
mevanja za gospodarske dejavnosti v gozdu, ki 
imajo za cilj ustvarjanje dobička. Tako postaja vse 
bolj vprašljivo celo redno gospodarjenje z gozdovi. 

Javnost je zelo negativno ocenjevala delo 
»Hrvatskih šuma« kot podjetja, ki je bilo ustanov
ljeno za gospoda.Ijenje z gozdovi zaradi nezadostne 
informiranosti o gozdno-gojitvenih delih, ki so 
nujna za vzdrževanje stabilnosti gozdnih eko
sistemov. 

V javnosti se pomen splošno koristnih funkcij 
vse bolj veča, vse manj pa pomenijo gozdovi kot 
vir lesne zaloge. V tej smeri izvira iz javnosti vse 
več pobud za zaščito določenih gozdnih površin. 

Tako »Hrvatske šume« vlagajo veliko strokovnih 
in materialnih prizadevanj za hkratno zado
voljevanje komercialnih potreb po lesu ob istočasni 
zaščiti gozdov. Z namenom, da javnosti prikazujejo 
svoje redne dejavnosti organizirajo »Hrvatske 
šume« novinarske konference, na katerih prika
zujejo javnosti vse ukrepe, ki jih izvajajo pri gojenju 
in varstvu gozdov. 

2.4 Odnosi Hrvatskih šuma d.o.o. 
z javnostmi 

Za komuniciranje z javnostmi imajo »Hrvatske 
šume« dve ravni: 

Raven Uprave »Hrvatske šume« pokriva 
splošna vprašanja, organizacijo namenskih srečanj 
in praznovanje obletnic 

Raven posameznih Gozdnih uprav in 
podružnic, ki sodelujejo z vrtci, šolami, nevladnimi 
organizacijami in drugim organizacijami. 

Poleg novinarskih konferenc, obveščanje javnosti 
poteka tudi z odgovori na vprašanja novinatjev. To 
pomeni ne čakati na novinarjev klic ampak izvajati 
redno seznanjanje z obvestili za novina.Ije. Poudariti 
je potrebno dobro sodelovanje z Zborom novina.Ijev 
v Hrvaškem novinarskem društvu pri organizaciji 
okroglih miz zahtevnejših vsebin. 

Glede na to, da se velik del hrvaških gozdov 
nahaja na krasu, se v obdobju požarne sezone, ki 
traja od 01.06. do 01.09., organizira intenzivna 
dejavnost na področju celotne države z enim samim 
namenom: kako preprečiti nastanek ognja? (prikazi 
na nacionalni in lokalnih TV in radio postajah, 
veliki plakati ob prometnicah). 
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Gospodarjenje z oplodnirni in končnimi sečnjami pomeni naenkrat veliko 
količino sortimentov vrhunske kakovosti. (Foto: Branko Južnič) 

Za hrast na Hrvaškem pravijo, da 100 
let raste. 100 let živi in 100 let umira. 
(Foto: Branko Južnič) 

Posebno pozornost posvečajo vključevanju v 
organizacijo obletnic, ki so pomembne za varstvo 
okolja. Glavni namen je poudariti pomembnost 
gozdov in splošno koristnih funkcij kot tudi znatno 
vlogo, kijo ima pri varstvu okolja gozdarska stroka 
z gospodarjenjem po načelih trajnosti. 

Planinsko društvo »Šumar« pomembno prispeva 
k medsebojnemu razumevanju med člani drugih 
planinskih društev in gozdarji. V letu 2003 so za 
leto 2002 dobili nagrado za najbolje urejeno 
lu·vaško planinsko spletno stran. 

ln še časopis »Hrvatske šume«, ki ga izdajajo 
kot pomemben prispevek k promociji gozdarstva. 
Izdajajo ga mesečno v nakladi 7.000 izvodov, ki 
jih brezplačno pošiljajo posameznikom in raznim 
ustanovam (šole, ministrstva, znanstvene ustanove, 
itd.). Vedno večje število tistih, ki bi ga želeli 
prejemati potrjuje pravilno grafično opremo in 
vsebino. 

Vsi pomembni podatki o »Hrvatskih šumah« so 
dostopni tudi na spletni strani. 

S pomočjo intraneta, ki ga dnevno dopolnjujejo, 
skrbijo za čim hitrejše in točnejše informacije 
delavcev o vseh dogodkih, ki se nanašajo na 
»Hrvatske šume«. 

Vse našteto je strnjen prikaz prizadevanj, k1 jih 
podjetje izvaja za čim boljše komuniciranje z 
javnostmi . Težijo k čim boljši prepoznavnosti 
poslovanja in celotne gozdarske stroke. Z infor
miranjem javnosti o biološki raznovrstnosti se 
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ustvarja zavest o potrebi in pomembnosti ohranjanja 
gozdov, ki ustvarja drugačno miselnost in odnos 
posameznika in skupnosti do raznovrstnosti in 
pomembnosti gozdov. Tako se javnost vključuje v 
oblikovanje odločitev, ki se nanašajo na izdelavo 
planov gospodarjenja z gozdovi. Prav to pa izhaja 
tudi iz FSC certifikata. 

3. POTEK OBISKA IN DELA 

Namen našega obiska je bil seznanitev z izkušnjami, 
ki jih imajo na področju prodaje lesa prek licitacij 
in gospoda1jenjem z gozdovi na zavarovanih 
območjih. 

Deset člansko delegacijo so sestav lj ali štirje člani 
Upravnega odbora Združenja za gozdarstvo, pet 
drugih predstavnikov in sekretar. 

Prvi dan, v četrtek, 20.11.2003 smo bili gostje 
Uprave gozdov Vinkovci, kjer so nam izkušnje pri 
prodaji gozdnih lesnih sortimentov s pomočjo 
licitacij predstavili naslednji strokovnjaki 
»Hrvatskih šuma«: 

1) Luka Vrhovac, vodja UŠP Vinkovci, 
2) Ilija Gregorovic, namestnik vodje UŠP 

Vinkovci, 
3) Damir Tucakovic, vodja KomercijaJnega 

oddelka UŠP Vinkovci, 
4) Zlatko Jok.ic, vodj GO Vrbanja, 
5) Davor Vukovac, revirni gozdar na GO Vrbanja 
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6) Andrija Štefančič, svetovalec Uprave HŠ d.o.o. 
7) Josip Filipovic, svetovalec Uprave HŠ d.o.o. 
8) mr.sc. Stjepan Puljak, vodja Razvojne službe 

HŠ d.o.o. 
9) Petar Milinkovič, vodja Komercijalne službe 

HŠ d.o.o. 
10) Zvonko Peičevic, novinar lista »HRVATSKE 

ŠUME« 
11) nu.sc. Josip Dundovic, svetovalec Uprave HŠ 
d.o.o. 

Problem so nam prikazali na treh objektih na 
terenu. V vseh treh primerih je šlo za izvedbo 
končnega seka hrastavega sestaja na že pomlajeni 
površini. Na prvem objektu je bila sečnja in spravilo 
lesa že končano, na drugam objektu v teku, na 
tretjem paje potekalo samo še spravilo lesa. V vseh 
treh primerih so bile ob cesti uskladiščene velike 
količine hrastove hlodovine. Najbolj je seveda 
izstopala furnirska hlodovina hrasta doba (hrvaško 
»lužnjak«), tako zaradi velikih dimenzij kot 
vrhunske kakovosti. Velikih koncentracije visoko 
kakovostne hlodovine ob kamionski cesti je seveda 
možno dosegati z načinom gospodarjenja, ki ima 
pri naših sosedih dolgoročno, lahko rečemo (več) 
stoletno izročilo. To so nam zelo jasno prikazali na 
vseh objektih. V končni sek najkasneje tri do štiri 
leta po oplodni sečnji zajemajo cele oddelke. 
Objekt, kjer se je odvijala še sečnja in spravilo lesa 
ima površino 57 ha. V končni sek je zajeto vse 
drevje, tako da znaša neto posek 10.500 m 3• Tak 
način izvajanja gospodarjenja seveda omogoča 
napad visokega deleža najkakovostnej še (furnirske) 
hlodovine na majhni površini. 

Za ponazoritev si poglejmo nekaj podatkov o 
drevesnih vrstah, količinah in kakovostnih razredih, 
ki jih prodajo na licitacijah. Podlaga za kakovostno 
razvrščanje gozdnih lesnih sortimentov je na 
podlagi Odloka Ministrstva za gospodarstvo JUS, 
čeprav imajo HRN (hrvaške norme), ki pa so 
popolnoma povzete po EN (evropske norme). Po 
dogovoru prodajo še vedno kar od 88,58 % vseh 
količin jelke do 94,92% hrasta gradna. Delež hrasta 
doba prodanega po dogovoru znaša 92,77 %. 

Prodajo na licitacijah ločijo posebej za domači 
in posebej za tuji trg. Na domačem trgu so v obdobju 
2000 - 2002 prodali naslednje deleža hlodov po 
drevesnih vrstah: hrast dob 3,74 %, hrast graden 
2,36 %, bukev 1,24% jesen 1,55% in jelka 8,83 %. 
Deleži na tujih trgih so pa naslednji: hrast dob 
2,8 %, hrast graden 1,76 %, bukev 4,27 %, jesen 
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7,3 % in jelka 0,00 %. Največ na tujih licitacijah 
torej prodajo jesena, po jelki pa ni povpraševanja. 

Ponudba, ki je predmet licitacij se vsak petek 
nahaja na sedežu uprave »Hrvatskih šum« v 
Zagrebu. Tu se potem vrši licitiranje ponudb iz 
prejšnjih obdobij in pridobi podatke o količinah, 
kakovosti drevesni vrsti in lokaciji novih ponudb. 
Po njihovih podatkih se izklicne cene pri najvred
nejših ponudbah, ki znašajo za hrast dob tudi 500 
Eur/m3

, z licitacijami povečajo za v povprečju 10 
do 20 %. Če neka ponudba na licitaciji ni prodana, 
jo lahko po licitaciji prodajo po izklicni ceni. Če ni 
zanimanja se po ustreznem postopku izklicna cena 
zniža. Taka prodaja poteka po principu videna
kupljeno in reklamacij torej ni. 

Prodaja na licitacijah na Hrvaškem ni novost in 
ima dolgo izročilo. Če jo presojamo z našega vidika 
lahko ugotovimo, da morajo biti za to izpolnjeni 
predvsem naslednji pogoji: ustrezne drevesne vrste, 
koncentracije sečenj in vrhunska kakovost. 

Teh pogojev pri nas ne izpolnjujemo. Treba je 
vsekakor tudi ugotoviti, da če bi že v preteklosti 
za to obstajali pogoji, bi bil tudi tak način prodaje 
najvrednejši sortimen to v vsekakor uporabljen. 
Pri nizkih koncentracijah sečenj, kjer se končni 
seki izvajajo na majhnih površinah in majhnem 
deležu visoko kakovostnih sortimentov, ki se 
pojavljajo na zelo velikih površinah, pa bi stroški 
licitacij zelo hitro presegli pričakovane učinke 
licitacije. Za prodajo manj vrednih sortimentov 
pa tak način ni uporaben ne pri nas in kot vidimo 
tudi ne na Hrvaškem. Zato Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije in 
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 
tudi ne vztrajata na uresničitvi s tem v zvezi 
izdane Uredbe. 

Drugi dan, v petek, 21.11.2003 smo bili gostje 
Uprave gozdov Osijek, kjer so nam izkušnje z 
gospodarjenjem z gozdovi na zavarovanih območjih 
predstavili naslednji strokovnjaki »Hrvatskih šum«: 
1) mr.sc. Pavle Vrataric, vodja UŠP Osijek 
2) Drago Vračevic, vodja oddelka za urejanje 

gozdov UŠP Osijek 
3) Zlatan Mihaljevic, vodja GO Tikveš 
4) nu·.sc. Stjepan Pulj ak, vodja razvojne službe HŠ 

d.o.o. 
5) nu·.sc. Petar Jmjevic, vodja službe za ekologiju 

HŠ d.o.o. 
6) Franjo Prebanic, strokovni sodelavec za gojenje 

gozdov HŠ d.o.o. 
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Naravni park Kopački ril je poln 
spomenikov narave (Foto: Branko 
Južnič) 

7) Branislav Jakovac, tajnik »Hrvatskoh šumar
skog društva« 

8) dr.sc . Miro Harapin, član Akademije gozdarskih 
znanosti 

9) mr.sc. Josip Dundovic, svetovalec Uprave HŠ 
d.o.o. 

Gozdarsko združenje je prav v začetku novembra 
organiziralo posvetovanje o gozdarski politiki na 
zavarovanih območjih. Interesi so zelo različni . 

Težnje po ustanavljanju novih zavodov za uprav
ljanje s parki različnih kategorij so močne. Seveda 
pa to povečuje že tako številne upravljavce in druge 
sodelujoče v procesu gospodarjenja z gozdovi. 
Poleg tega to pomeni dodatno obremenjevanje 
državnega proračuna. Zato so nas zanimale njihove 
izkušnje tudi s tega področja. 

Hrvaška ima zelo dolgo tradicijo varstva narave. 
V letu 2003 so na podlagi odloka vlade ustanovili 
Državni zavod za varstvo narave. Zavod za zaščito 
naravnih redkosti pa je do sedaj zaščitil 44 
rastlinskih, 476 živalskih vrst in 450 prostorskih 
objektov različnih kategorij. Skupaj imajo zaščiteno 
kar 10,33 % hrvaške kopne površine. Pretežni del 
teh površin pomeni 18 narodnih in naravnih parkov. 

Nam so predstavili Naravni park Kopački rit, 
ustanovljen 1967 leta, s površino 22.894 ha. Gre za 
nižinsko poplavno področje in veliko raznolikostjo 
živalskega in rastlinskega sveta. V veliki večini 
prevladujejo gozdovi. Park upravlja javni zavod z 
11 zaposlenimi. 

Usklajevanje gozdarske dejavnosti z upravo 
parka so gozdatji ocenili za zahtevno. Menijo, da 
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bi morali s parki tam, kjer gozdovi površinsko 
prevladujejo upravljati gozdarji. Več upravljavcev 
na isti površini tudi po njihovem mnenju in 
izkušnjah ni učinkovit način za upravljanje 
zavarovanih območij. 

S tem smo dobili potrjeno tudi našo ugotovitev, 
ki je bila spoznana na posvetovanju o Gozdarski 
politiki na zavarovanih območjih . Namreč, z 
gozdovi, ki v zavarovanih območjih prevladujejo 
naj upravljajo gozda1ji v okviru že obstoječih 
institucij: Zavod za gozdove Slovenije ali/in 
gozdarske gospodarske družbe s Skladom kme
tijskih zemljišč in gozdov RS v državnih gozdovih . 
Osnovna kadrovska sestava je primerna, dopolniti 
jo je potrebno Je z nekatetimi predstavniki drugih 
strok (npr. biologi, geografi, pokrajinski arhitekti, 
pravniki, itd.). 

Iz liste sodelujočih gostiteljev je razvidno, da 
so nam posvetili izjemno pozornost, ki se je 
izkazova]a prav na vseh področjih: strokovnem, 
gostiteljskem, kolegijalnem in prijateljskem . 
Hrvaški kolegi so nas obogatili z zelo obsežnimi 
in kakovostnimi strokovnimi in turističnimi gradivi, 
v pretežni meri izdanih pod pokroviteljstvom 
»Hrvatskih šum« . Za vse to se zato njegovim 
predstavnikom in Javnemu podjetju »Hrvatske 
šume« želimo najlepše zahvaliti tudi na tem mestu. 
Posebna zahvala pa velja mr. se. Josipu Dundovicu, 
svetovalcu Uprave HŠ d.o.o., kije vse to organiziral 
in vodil. 

Franci FURLAN, spec. univ. dipl. inž. gozd. 
sekretar Združenja za gozdarstvo 
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RAZPIS IN POGOJI UDELEŽBE 

na 

4.DRŽAVNEM TEKMOVANJU 
GOZDNIH DELAVCEV 
SLOVENLJE 

Gozdno gospodarstvo Novo Mesto d.d., z DIT gozdarstva Novo Mesto pod 
okriljem Zveze gozdarskih društev Slovenije in vodenjem Organizacijskega 
odbora 4. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije (OO 4. DTGDS) 
prireja 4. DRŽAVNO TEKMOVANJE GOZDNIH DELAVCEV SLOVENIJE. 

I. Kraj tekmovanja: DOLENJSKE TOPLICE 

II. Program: 

petek, 14. maj 2004: 
ob 15.30 uri: posvet sodnikov in vodij ekip s strokovno tehničnim odborom 
ter žrebanje startnih številk tekmovalcev 

sobota, 15. maj 2004: 
ob 9.00 uri: 
ob 9.30 uri: 

zbor udeležencev 4. DTGDS s slavnostno otvoritvijo 
začetek 4. DTGDS 

ob 15.00 uri : razglasitev rezultatov in podelitev odličij 

Tekmovalne discipline: 
l. Menjava verige in obračanje letve /tekmovalna/ 

/tekmovalna/ 
/tekmovalna/ 
/tekmovalna/ 
/tekmovalna/ 
/fak u !tati v na/ 

II. Kombiniran rez 
III. Zasek in podžagovanje 
IV. 
v. 
VI. 

Precizen rez na podlagi 
Kleščenje 

Podiranje na balon 

III. Organizacijski odbor 4. DTGDS 
predsednik: 

podpredsednik: 

vodja tekmovanja: 

pom. vodje tekmovanja 

član: 

član: 

član: 

član : 

član: 

član: 
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Andrej Kastelic , univ. dipl. inž. gozd. 

Adolf Trebec, univ. dipl. inž. gozd. 

Brane Štubler, univ. dipl. inž. gozd. 

Anton Turk, univ. dipl. inž. gozd. 

Jože Žvab, univ. dipl. inž. gozd. 

Jože Zore, univ. dipl. inž. gozd. 

Julijan Rupnik, univ. dipl. inž. gozd. 

Marjan Vadnu, dipl. org. menedž. 

Peter Jež, univ. dipl. inž. gozd. 

P1imož Bobnar, oec. 

(GG Novo Mesto) 

(ZGS OE Postojna) 

(GG Novo Mesto) 

(ZGS OE Novo Mesto) 

(GOZD Ljubljana) 

(Gozdarstvo GRČA Kočevje) 
(SNEŽNIK Kočevska Reka) 

(SGLŠ Postojna) 

(GG Postojna) 

(GG Novo Mesto) 
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IV. Častni organizacijski odbor 

- . "· ~--. . -
g~·-~&.. 

4. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije 

mag. Franci BUT, minister 

Jože STERLE, univ. dipl. inž. gozd. 

Franci VOVK 
Franci FURLAN, spec. univ. dipl. inž. gozd. 
Cvetka KERNEL prof. 
prof.dr. Andrej BONČINA 

(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije) 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije) 
(Župan občine Dolenjske Toplice) 
(Združenje gozdarstva Slovenije) 
(SGLŠ Postojna) 
(Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire) 

Franc NABERNIK, univ. dipL inž. gozd. 
Andrej KERMAVNAR, univ. dipl. inž. gozd . 
mag. Franc PERKO, univ. dipl. inž. gozd. 

(Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije) 
(Zavod za gozdove Slovenije) 

dr. Mirko MEDVED, univ. dipl. inž. gozd. 
Marjan FERČEC, univ. dipl. inž. les. 

V. Tekmovalna pravica 

(Zveza gozdarskih društev SlovenUe) 
(Gozdarski inštitut Slovenije) 
(Sindikat gozdarstva Slovenije) 

a) Vsako gozdnogospodarsko območje (organizator območnega tekmovanja) lahko nastopi z eno 
ekipo, ki šteje štiri tekmovalce. Organizator državnega tekmovanja lahko nastopi z dvema. 

b) Tekmovati smejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so usposobljeni za delo v 
gozdu in delo profesionalno opravljajo pri gozdarskih gospodarskih družbah. 

c) Na tekmovar]u nastopi tudi ekipa podjetja Snežnik d. d. Kočevska reka in ekipa dijakov SGLŠ iz Postojne. 
d) Ekipa SGLS Postojna tekmuje na odgovornost vzgojno izobraževalne ustanove. 
e) Prijavitelj območne ekipe je dolžan pri sestavi tekmovalne ekipe preveriti in zagotoviti 

navedena določila pod točko »a in b«. 
f) Ekipo vodi vodja ekipe, kateri ima tudi pravico spremljanja ocenjevanja in pravico pritožbe na izmerjene rezultate. 
g) Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je plačana startni na za vsakega posameznega tekmovalca, na poslovni račun 

DIT gozdarstva Novo Mesto, št.računa 02970-0018493312 pri NLB- divizija Dolenjska , z navedbo "Startnina 
'2004" (davčna številka je 27508137; matična številka 5265193). 
Startnina je 35.000,00 SIT za prijavljenega tekmovalca. Nakazana mora biti najka<>neje ob prijavi ekipe to je do 
04. 05. 2004. Fotokopija potrdila nakazila mora biti priložena prijavi. 
V primem odpovedi udeležbe posameznika ali ekipe se startnina plačniku ne vrne. 
Startnina je namenjena kritiu osnovnih organizacijskih, zavarovalnih in izvedbenih stroškov tekmovanja. 

h) Prijave ekipe so do 04. maja 2004, poimensko pa do 11. maja 2004 
na naslov: Gozdno gospodarstvo Novo Mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo Mesto. 
Če imate v vašem območju sodnike, ki bi želeli sodelovati pri sojenju na tekmovanju, vas 
prosimo, da jih prijavite najkasneje do 04. maja 2004. 

VI. Točkovanje in uvrstitve 
e Tekmovalci dobijo točke za čas, ki so ga potrebovali za izvršitev discipune in za doseženo natančnost njihovega dela. 
• Za kršitev varnostnih pravil in napak pri delu (žaganju), dobijo kazenske točke. Pridobljenim točkam v posameznih 

disciplinah se odšteje tudi negativne kazenske točke . 

• Točkovanje je posamično in ekipno. 
• Tekmovalne discipline so: menjava verige in obračanje meča, kombiniran rez, zasek in podžagovanje, precizen rez in 

kleščenje. 

Podiranje drevesa na balon je samo fakultativna disciplina in ne vpliva na skupni rezultat. 
• Najboljši tekmovalec je tisti, ki zbere največje število točk. 

Končni vrstni red tekmovalcev je odvisen od nj1hovih uvrstitev v različnih tekmovalnih disciplinah. Uvrstitev 
posameznega tekmovalca je v vsaki disciplini določena z dobljenimi in kazenskimi točkami. 
Vodja ekipe lahko na ocenjevanje sodnikov vloži pismeno pritožbo pri razsodišču tekmovanja, 
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ki bo vse pritožbe takoj raziskalo. Odločitev razsodišča tekmovanja je dokončna. 
Za ekipni rezultat se štejejo točke vseh štirih tekmovalcev ekipe. 
Če dve ekipi-tekmovalca zbereta enako število točk je zmagovalec tista-tisti, ki je med tekmovanjem zbrali-zbrala 
manjše število kazenskih točk. Če je tudi v tem primeru rezultat izenačen je zmagovalec tisti, ki je dobil večje 
število točk pri »zaseku in podžagovanju<<. 

• Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisom in tekmovanjem vam je na voljo 
organizacijski odbor 4. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije. 

VII. Podelitev odličij in organizacija državne ekipe 
l. Organizacijski odbor bo ob razglasitvi rezultatov tekmovanja podelil prvim trem ekipam in posameznikom, pokale, 

medalje in nagrade. 
2. Prvi trije najbolje uvrščeni posamezniki starejši od 21 let in en mlajši tekmovalec, od 18 do 21 let, bodo tudi 

uvrščeni v državno ekipo, ki bo pod vodstvom Trebec Adolfa, tehničnim vodjem Vadnu Marjanom in ekipnim 
trenerjem Samec Borisom ter spremljevalcem ekipe Anton Turkom, Slovenijo zastopala na 26. svetovnem prvenstvu 
v Italiji, predvidoma v jeseni 2004. 
Kot rezervni član za sestavo ekipe se določi naslednji najuspešnejši tekmovalec. 

3. Državna ekipa se bo za nastop na svetovnem prvenstvu pripravljala v Postojni pod strokovnim vodstvom ekipe. 

VID. Nastanitev in stroški 
Stroške prihoda in nastanitve ekipe krijete sami. Nastanitev in prehrana tekmovalcev, vodij ekip, sodnikov, 
spremljevalcev bo možna ob predhodni rezervaciji, v zdravilišču DoleJJ.0ke Toplice ina~ okolici. 

urgamzaCIJSKl o uor 
4. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije 

Novo Mesto, 21. januar 2004 Andrej KASTELIC, univ. dipl. inž. gozd. 
predsednik organizacijskega odbora 
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Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF 

je izdal 

NOVO DOPOLNJENO IN POSODOBLJENO IZDAJO 

GOZDARSKEGA -PRIROCNIKA 
Priročnik je vezan v platno. Dobite ga v pisarni oddelka za 

gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 

Večna pot 83, 1000 Ljubljana. 

Prodajna cena za organizacije in posameznike je 6.000 SIT, 

za dijake in študente 5.500 SIT. 

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA 

Ima na zalogi še nekaj izvodov gozdarskih nasvetov: 

• Varno delo pri sečnji - M. Medved, B. Košir 
• Varno delo s traktorji - F. Furlan, B. Košir 
• Nega in varstvo mladega gozda - F. Perko 
• Kaj ogroža slovenske gozdove - J. Pogačnik, F. Perko 
• Gozd in gozdarstvo Slovenije 

(slovensko/ angleško/nemško) 

Na razpolago imamo tudi nekaj kompletov revije Gozdarski vestnik zadnjih letnikov. 

Naročila sprejema Zveza gozdarskih društev Slovenije, Večna pot 2, 1000 ljubljana. 
e-pošta: fperko1 @volja. net 
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GOZDNO GOSPODARSTVO 
NOVO MESTO d.d. 

Gubčeva 15, 8000 Novo mesto 
Telefon: h. c. 07 33 21 065 

Kakovostno in po ugodnih cenah: 

- opravljamo sečnjo in spravilo lesa; 

- izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela; 

- projekti ramo, gradimo in vzdržujemo gozdne 
ceste in vlake; 

- odkupujemo 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! 
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OBVESnLO AVTORJEM PRISPEVKOV, NAMENJENIH OBJAVI V 
GOZDARSKEM VESTrNIKU 

Pravila objave 
Revija Gozdarski vestnik (GV) objavlja znanstvene, strokovne in aktua11ne 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, avtorji1 naj prispevku ~riložijo prevode 
pomembnejših strokovnih terminov. Vse znanstvene in strokovne prispevke (v nadaljevanju vodilni' 
prispevki) recenziramo, ostale pri·spevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje 
pravico do popravkov pr,ispevka. Avtorji lahko zahtevaj,o 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 bi,vališča (če niso zaposleni). 
Stroške prevajanja, slovenskega in angleškega lektoriranja ter recenzij nosi uredništvo. Prispevki 
so lahko dostavljeni ma uredništvo osebno, s priporočeno poši'ljko 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 avtorj,ev 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 UMRb-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusija). Vodilni :prispevki morajo biti1 opremljeni s slovenskim in angleškim 
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom 
preglednic, gratikonov in shk. Poglavja naj bodo oštevilčena z ar:abskimi 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 označ·iti 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 1 MOORE 1968a) .. Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti~ v vsebino (npr.: ' ... kot navaja Zakon o dohodnini, (1990)'). Med 
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po 
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni 
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.- UIRL: http://vlado.mat.uni-lj.sUvlado/sgml/sgmluvod.htm. . 
BROOKS, D. J. 1 GRANT, G. E. 1 JOHNSON, E. /TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal 

of Forestry, 43, 2, s. 21-24. 
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1 968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s. 
IGLG (Inštitut za gozdno iin lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest-
v Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. 
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci ~ sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.

. V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski 
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s. 
40-54. 

---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133. 
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednjmi, oznakami. Njihove 
oznake in vsebinra se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna štev.ila se uporab'lja 
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del taks tne datoteke, je treba v besedilu 
označiti z zaporedno številko 1in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko, 
imenom avtorja in oznako g-ornjega 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 fzpisi moraj.o 
bi,ti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za 
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv. 
O objavi barvne fotografije in nj,enem položaju med besedil-om odloča urednik. 

Uredništvo GV 



Gozdarski vestnik, letnik 62 • številka 3 1 Vol. 62 No. 3 
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo 1 Slovenian professional journal for fore: try 

UVODNIK 130 Maksimilijan MOHORIČ Evropska unija in slovensko gozdarstvo 

ZNANSTVENE RAZPRAVE 131 Mark SLABE in Janez PIRNAT 

Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo 
Solitary trees in an agriculturallandscape ina part of the municipality 
of Naklo 

146 Marko KOVAČ 
Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (3. del) 
Large-scale strategic planning for sustainable development (Part 3) 

STROKOVNE RAZPRAVE 163 Milan STRLIČ 
Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje 
s prenosnimi terminali 
Wood delivery and tracking with portable handheld termina/s 
at Gozdarstvo Grča d.d. 

169 Mitja CIMPERŠEK 
Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam 

KNJIŽEVNOST 179 M. LIPOGLAVŠEK »Forest workers talk about themselves" 

DRUŠTVENE VESTI 180 Janez KONEČNIK Zimska smučarska sezona 2004 

183 Gorazd MLINŠEK Državno prvenstvo gozdarjev Slovenije 
v veleslalomu in smučarskih tekih na Kopah na Pohorju 

STROKOVNO IZRAZJE 183 Marjan LIPOGLAVŠEK Strokovno izrazje - hlodovina 

GozdV 62 (2004) 3 1 2 9 



Uvodnik 

Evropska unija in slovensko gozdarstvo 

Prvi maj je časovna prelomnica, ko bo Slovenija postala polnopravna članica EU. Poleg pravic bomo 
morali sprejeti tudi obveznosti. Med njimi bo najbolj pomembna izvajanje pravnega reda EU. Tudi na 
področju gozdarstva veljajo predpisi EU, ki jih bo morala Slovenija po vstopu v izvajati. Eden izmed 
predpisov, ki ga bo morala Slovenija izvajati in se v celoti tiče gozdarstva je uredba evropskega parlamenta 
in sveta št. 2152/2003 z dne 17 novembra 2003. 

Uredba določa program dolgoročnega spremljanja stanja gozdov, katerega osnovni cilji so: 
a) nadaljevanje izvajanja in razvoja: 
- spremljanja onesnaženosti zraka in učinkov onesnaženega zraka in drugih povzročiteljev in 

dejavnikov, ki imajo vpliv na gozdove, kot so biotski in abiotski dejavniki ter dejavniki antropogene ga 
izvora; 

- spremljanje gozdnih požarov ter njihovih vzrokov in posledic; 
- preprečevanje gozdnih požarov. 
b) Ocena potreb razvoja metod za spremljanje stanja tal, skladiščenje C0

2
, učinkov podnebnih 

sprememb, biotske raznovrstnosti kot tudi varovalnih funkciji gozdov. 
c) Trajno vrednotenje učinkovitosti ocenjevanja stanja gozdov in nadaljnjega razvoja aktivnosti 

spremljanja njihovega stanja. 
V okviru programa Forest Focus so predvidene naslednje aktivnosti: 
l. Spremljanje vplivov onesnaženosti zraka in drugih dejavnikov na gozdove. 
2. Spremljanje gozdnih požarov, njihovih vplivov in posledic. 
3. Izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje gozdnih požarov, ki dopolnjujejo ukrepe določene 

v Uredbi Sveta (ES) št.l257/1999, ter v Uredbi Sveta št. 1615/89 o vzpostavitvi evropskega gozdarskega 
informacijskega in komunikacijskega sistema. 

4. Razvoj metod za spremljanje stanja tal, ponora ogljika, vplivov klimatskih sprememb in biotske 
raznovrstnosti. 

Program bo zagotavljal zanesljive in p1imerljive podatke ter informacije o stanju in škodljivih vplivih 
na gozdove, ki se bodo zbirali in ovrednotilj na ravni držav in EU. Hkrati bo prispeval k ovrednotenju 
uspešnosti ukrepov za promocijo ohranjenosti in varstva gozdov, kot prispevka za trajnostni razvoj, s 
posebnim poudarkom na ukrepih za zmanjšanje učinkov negativnih vplivov na gozdove. 

Ena izmed obvez držav, ki s prvim majem 2004 postanejo polnopravne članice je izdelava programa 
Forest Focus. Komisiji ga morajo posredovati do 3. maja 2004. Izdelan mora biti za obdobje od vstopa do 
konca leta.V programu se določi vsebinske in finančne vidike izvajanja programa. Hkrati je nacionalni 
program tudi osnova za sofinanciranje izvajanja obveznosti, ki izhajajo iz uredbe Forest Focus, s strani 
EU. Glede na določila uredbe, EU sofinancira izvajanje programa do 50%, drugih 50% pa zagotovijo 
države članice . Pii oblikovanju vsebine programa Forest Focus v Sloveniji sodelujejo MKGP, MOPE in 
MO. strokovno podporo pa zagotavljajo Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in 
Agencija RS za okolje. 

V Sloveniji že poteka osnovni nivo spremljanja na mreži ploskev 16x16 km. V okviru bilateralnega 
slovensko-nizozemskega projekta je bilo v letu 2003 izbranih 11 ploskev za izvajanje intenzivnega 
spremljanja stanja, tako da se je poskusno izvajanje tega dela programa začelo že s 1.1.2004. V teku pa je 
tudi uvajanje informacijskega sistema o gozdnih požarih. Tako se bomo brez večjih težav in sprememb 
vključili v program kot ga določa uredba. 

Za področje gozdarstva EU sicer nima sprejete skupne politike, temveč samo Evropsko gozdarsko strategijo. 
Torej velja načelo subsidiarnosti, da to področje urejajo države članice same. Vendar zadeva ni tako enostavna. 
Leta 1992 so na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu sprejeli Konvencijo o biotski 
raznovrstnosti, Okvirno konvencijo o spremembah podnebja ter Nepravno obvezujoča izjavo o načelih 
globalnega konsenza o gospodarjenju, ohranjanju in trajnostnemu razvoju vseh vrst gozdov. Forum Združenih 
narodov o gozdovih je na tej osnovi sprejel nad 280 predlogov za akcijo . Na teh iztočnicah poteka Ministrski 

Nadaljevanje na 184 strani 
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Znanstvena razprava 
GDK 265 : 621 (497.12 ' 'Naklo") 

Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo 
Solitary trees in an agricultural landscape ;na part of the municipality of Naklo 

Mark SLABE 1 

Janez PIRNAr 

Izvleček: 
Slabe, M., Pirnat, J.: Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 3. V 
slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 18. Prevod izvlečka v angleščino: avtorja. Lektura angleškega besedila: Jana 
Oštir. 

Na 1.580 ha kmetijske krajine nižinskega dela občine Naklo smo evidentirali prostorastoče drevje. Z zaslonsko digitalizacija 
smo izločili gozdne, kmetijske in pozidane površine ter določili lokacije prostorastočega drevja. Ugotavljali smo t.i.gluhi 
prostor in prostorski razpored prostorastočega drevja. V območju obravnave imamo 125 dreves in 50 skupinic drevja velikosti 
do 5 arov, skoraj polovica jih je nižjih od 5 m. Analiza oddaljenosti posameznega drevja od naselij in infrastrukturnih 
objektov kaže, da je le osem dreves oddaljenih več kot trideset metrov od omenjenih elementov prostora. zato domnevamo, 
da se ta drevesa le stežka uveljavijo oz. obdržijo sredi obsežnejših obdelovanih površin. Izdelali smo tudi načrt lokacij za 
nadomestno sadnjo. 

Ključne besede: prostorastoča drevnina, kmetijska krajina, fragmentacija, raba prostora, občina Naklo 

Abstract: 
Slabe. M .. Pirnat, J.: Solitary trees in an agricuhural landscape in a part of the municipality of Naklo. Gozdarski vestnik, 
Vol. 62/2004, No. 3. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 18. Abstract translated into English by the authors. 
English Janguage editing by Jana Oštir. 

Solitary trees on 1580 ha of agriculturallowland in the municipality of Naklo were studied. We used on-screen digitalisation 
to determine Jand use and individual forest patches and solitary trees. Spatial evaluation was applied determining solitary 
trees, and ·'empty space" (the area without any natural vegetation) was established. 125 solitary trees and 50 patches of trees 
with the size of up to 5 ares were found, with abnost half of the trees lower than 5 m. The analysis of tree disrances from 
settlements and infrastructure shows that only eight trees are more distant than 30 m. Solitary trees have a difficult time 
surviving in wide cultivated areas . The study also includes a location plan for substitutional planting. 

Key words: solitary trees, agricultural landscape, fragmentation, land use, municipality of Naklo 

1 UVOD 
Prostorastoče drevje poseljuje kmetijski prostor 
odkar ta obstaja . Franciscejski kataster iz začetka 
19. stoletja pozna kategorijo "travnik/pašnik z 
drevjem", strokovno in zakonodajno pozornost pa 
mu namenjamo šele v najnovejšem času. V 20. 
stoletju smo bili priča številnim spremembam v 
svetu in tudi pri nas. Šlo je za politične, socialne, 
gospodarske in druge spremembe, ki so nepovratno 
zaznamovale tudi kmetijstvo. Z razvojem 
mehanizacije ter z obsežnimi komasacijami in 
arondacijami se je spremenil tudi odnos do 
prostorastočega drevja in gospodarjenja z njim 
(PlRNAT 199Ia, b; PIRNAT 2000). 

V Sloveniji se pomembnejša skrb za to drevnino 
formalno začne šele leta 1993, ko je država sprejela 
novi Zakon o gozdovih. Bistvene značilnosti novega 
razmerja so predvsem: 

prostorastoče drevje se pravno zavaruje, 
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- upošteva se, da izhajajo iz prostorastočega 
drevja številne funkcije, ki jih je potrebno zaradi 
splošnih družbenih potreb upoštevati, 

- ne glede na lastnike je potrebno prostorastoče 
drevje ohraniti in negovati, 

- gospodarjenje lastnika poteka v soglasju s 
stroko, 

- gospodatjenje se spremeni zaradi take narave 
v strokovno aktivnost in ni več povezano samo z 
interesom lastnika. 

Z vidika gozdarske stroke je možno pro
storastoče drevje opredeliti z naslednjimi 
značilnostmi: 

- gre za posamezno (posamično) drevo ali za 
skupino dreves, 

1 M. S. univ. dipl. inž. gozd., Cegelnica, 4202 Naklo. SI 
2 J. P. doc. dr., univ. dipl. inž . gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Večna 
pot 83, 1000 Ljubljana, SI 
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- gre za drevje, ki ne raste v gozdu, ampak v 
kmetijski (agrarni) krajini, 

- gre za gozdno drevje, 
- ne gre za drevje, ki raste v naseljih. 
Zakonodaja šteje med prostorastoče drevje tudi 

do 5 arov velike skupine gozdnega drevja izven 
naselij (ZOG, 1993). 

Poleg naziva prostorastoče drevje srečamo zanj 
v literaturi še naslednja poimenovanja: 

"drevnina", "gozdni ostanki", "posamična 
drevesa", "skupine gozdnega drevja", 

"prostorastoča drevnina", "šopi dreves", 
"osamelci", "drevnina v odprtem prosroru", 

"skupina drevja", "prostorastoče drevje v 
kmetijski krajini (ali tudi : v agrarni krajini)". 

2 KMETIJSKA KRAJINA OBČINE 
NAKLO - OBMOČJE 
RAZISKAVE 

V raziskavi smo obravnavali šest katastrskih občin, 
ki vse spadajo v občino Naklo. To so katastrske 
občine Duplje, Žeje, Strahinj, Naklo, Pivka in 
Okroglo. 

Področje raziskave se nahaja na levem bregu 
Tržiške Bistrice in Save, na vzhodni strani ga 
omejuje Udin boršt, na jugu pa obsega še naselje 
Polica. Skupna površina obravnavanega območja 
je 1.580 ha. 

Njegov osrednji del predstavlja del nakelske 
ravnine, ki pravzaprav pripada Ljubljanski kotlini. 
Gre za najobsežnejšo wi..irmsko teraso v tem 
podolju, obenem pa za dolino, po kateri je prej tekla 
Tržiška Bistrica (ILEŠIČ 1935). 

Ta del predstavlja strnjeno neprekinjeno celoto, 
kjer se prepletajo kmetijska zemljišča in urbane 
površine . Le v severnem delu med Zgornjimi 
Dupljami in Zadraga to ravnino prekinja pas gozda, 
ki porašča dokaj globoko grapo, po kate1i teče potok 
Zadraga. Med naselji Strahinj, Žeje in Spodnje 
Duplje pa se nahaja nekaj metov dvignjena terasa, 
imenovana Nacovka, katere pobočja so poraščena 
z gozdom in tvorijo nekakšen venec okrog 
osrednjega dela s kmetijskimi površinami. Na 
letalskem posnetku jo lahko prepoznamo po trikotni 
obliki. 

Osrednji del se vleče od severa proti jugu, na 
severozahodu se v več terasah spusti k reki Tržiški 
Bistrici, na jugozahodnem ter južnem delu pa se 
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najprej ostro dvigne v z gozdom poraščen plato, 
imenovan Dobrava, nato pa se zelo strmo, na 
nekaterih mestih prepadno spusti proti terasi ob reki 
Savi. 

Površine pod osrednjim delom so v glavnem 
poraščene z gozdom, razen kjer se teren razširi v 
terase, tam so gozdove večinoma izrinile jase 
travnatih površin, medtem ko so polja manj pogosta. 
Razlog, da jase na teh razmeroma ozkih terasah 
niso intenzivneje obdelane, je vetjetno v tem, da 
jim gozd, ki jih obdaja, povzroča veliko sence. 
Najnižje, tik ob reki ležeče trase pa so še v 
neposredni bližini reke, ki te dele pogosto tudi 
poplavlja. Jase so med seboj ločene z gozdom, ki 
ponekod ni več kot samo nekaj metrov širok pas. 

V vzhodnem delu se ravnina konča s sorazmerno 
strmim prehodom v Udin boršt. Gre za z gozdom 
poraslo planoto. Enako kot pri osrednjem delu in 
Dobravi imamo tudi tu opraviri s konglomeratno 
matično podlago . Podobno kot v Dobravi so tudi 
tu pogoste vrtače in suhe grape (ILEŠIČ 1935). 

Znotraj obravnavane površine se nahajajo 
naslednje vasi: Naklo, Cegelnica, Strahinj, Zgornje 
in Spodnje Duplje, Polica, Okroglo, Žeje, Zadraga 
in Bistrica. 

3 CILll RAZISKAVE IN DELOVNE 
HIPOTEZE 

Z raziskavo smo želeli najprej evidentirati 
prostorastoče gozdno drevje in ostalo drevnino v 
nakelski kmetijski krajini, potem smo želeli 
analizirati njihov razpored v tem prostoru in 
ugotoviti, t. i . gluhi prostor, kjer je zaradi 
pomanjkanja ostankov naravne vegetacije preha
janje vrst oteženo. 

Nadalje smo želeli tudi predstaviti, kako je 
izginjale to drevje v obdobju od leta 1968 (najstarejši 
nam razpoložljivi letalski posnetki so iz tega leta) 
do leta 2002. Skušali smo tudi predvideti, kaj se bo 
s tem drevjem dogajalo v prihodnosti, predlagali smo 
tudi mesta za sadnjo novih dreves. 

Ob delu smo postavili sledeče delovne hipoteze: 
- Predvidevamo, da prostorastoča drevesa, ki so 

zadnji ostanek naravne vegetacije, pomembno 
prispevajo k zmanjšanju sterilnega, t. i. gluhega 
prostora in tako pomembno pripomorejo k izbolj
šanju prehajanja vrst in boljšemu izpolnjevanju 
socialnih in okoljskih vlog, ki jih ima drevnina v 
kmetijski krajini. 
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- Predvidevamo tudi, da prostorastoče gozdno 
drevje od leta 1968 do danes počasi izginja tudi iz 
kmetijske krajine v okolici Nakla, kar pomeni, da 
skrb za to drevje ni učinkovita, novi skrbniki še niso 
našli ustrezne poti za njihovo ohranjanje. 

4 MATERIALI IN METODA DELA 

Za področje, ki ga obravnavamo, smo pridobili 
digitalni ortofoto iz leta 1997, posnetke cikli čnih 
letalskih snemanj iz let 1968 in 1988, ravno tako 
smo imeli TTN 5 v digitalni obliki ter karto 
področja 1 : 5.000. Pridobili smo tudi podatke 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pehrano o 
rabi tal (MKGP 2000). 

Obravnavano območje je zajeto na devetih listih 
digitaliziranih ortofoto posnetkov (DOF) iz leta 
1997 in TIN listov oboje merila 1 : 5000, in sicer 
5D-25-06, 50-25-07, SD-25-16, 5D-25-17, 5D-25-
t8, 5D-25-27, 50-25-28, SD-26-46, 5D-26-47 
(Geodetski zavod Slovenije, 1997). 

S programskim orodjem CartaLinx (HAGAN, 
1998) smo najprej izvedli zaslonsko digitalizacija, 
pri kateri so nam kot podlaga služili zgoraj navedeni 
digitalni ortofoto posnetki. Z digitalizacija smo 
izločili gozdove, ostanke gozda, posamična drevesa 
ter naselja oziroma pozidane površine. Cest, z 
izjemo avtoceste, nismo izločali. 

Končni rezultat digitalizacije so jzločene 
površine v obliki poligonov in nekateri avtomatično 
izračunani parametri, med drugim tudi površina. 
Program omogoča tudi dodajanje lastnih para
metrov, kar omogoča kasnejše ločevanje med 
posameznimi izločenimi površinami. 

Po izvedeni prvi digitalizaciji smo meje rabe tal 
preverjali na terenu, vnesli smo spremembe, ki so 
nastale od nastanka digitalnega ortofota (1997) do leta 
2002. Preverili smo obstoj že digitaliziranih prosto
rastočjh dreves, obenem pa smo vnesli tudi posamezno 
drevje, ki ga ali nismo zaznali zaradi omejene 
ločljivosti pri zaslonski digitalizaciji ali pa drevesa leta 
1997 še ni bilo. Obenem smo določili tudi drevesne 
vrsto, izmerili višino in premer ter zabeležili morebitne 
poškodbe in druge pomembnejše zaznamk.e. 

Prav tako smo na terenu izdelali načrt možnih 
lokacij za nadomestno sadnjo drevja; ta mesta so 
lahko ob pomembnejših križiščih poti, znamenjih, 
ob mejah, sredi večjih strnjenih kompleksov ... , 
dodali pa smo še lokacije, ki so zaradi reliefnih ali 
drugih značilnosti kmetijskim strojem težko 
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dosegljive in so zato potencialna stojišča dreves. 
Tu so predvsem mišljene razne grbine, jarki, 
neposredna bližina avtocestne ograje, nasipi ob 
nadvozih (v primeru, da vegetacija ne bi zmanjšala 
preglednosti), opuščeni manjši peskokopi ... 

Rezultate prve digitalizacije smo popravili glede 
na ugotovljene spremembe ter dodali lokacije 
dreves, kijih na digitalnem ortofotu nismo zaznali. 
Vsem evidentiranim drevesom smo v tabeli 
poligonov dodali vse že omenjene parametre, ki 
smo jih zbrali na terenskem obhodu. 

Končno verzijo smo potem v modulu Export 
izvozili v Idrisi 2.0 (EASTMAN 1995). Tako 
dobljena vektorsko obliko digitalne slike smo 
spremenili v rastrsko sliko, in sicer z ukazom 
Polyras v Raster/polyras modula Reformat. 
Ločljivost rastrskih slik je povsod 1,5 x 1,5 m. 

Za ugotavljanje gluhega prostora in deležev 
kmetijskih površin v hektarjih, glede na najkrajše 
medsebojne razdalje med gozdom, gozdnimi 
zaplatami in gozdnimi ostanki, vključno s posa
meznimi drevesi, smo sestavili rastrsko sliko le-teh 
površin. Dobljena sliko smo preoblikovali v sliko, 
kjer so vidni izbrani razredi razdalj. Delež gluhega 
prostora v obravnavanem območju pa smo izraču
nali na podlagi teh površin. 

Celoten postopek, od izvoza slike iz CartaLinxa 
naprej, smo tako izvedli štirikrat, in sicer prvič z 
upoštevanjem posameznega drevja in ostankov 
gozda s površinami, ki so manjše od 5 arov, drugič 
pa brez njih. Slednje smo iz celotne slike v 
Ca.rtaLinxu izločili z oblikovanjem filtra. Za oba 
gornja primera pa smo postopek izračunavanja 
gluhega prostora izvedli še z upoštevanjem poteka 
avtoceste, kar pa zahteva grobo predpostavka, da 
je prehod živalskih in rastlinskih vrst preko 
avtoceste popolnoma nemogoč, čeprav dejansko 
tako izhodišče predvsem za rastline pa tudi za 
nekatere živali ni povsem utemeljeno. 

Z uporabo filtrov smo v programu CartaLinx za 
obravnavano območje izvedli še analizo gozdnih 
zaplat in krajinskih rudimentov po velikostnih 
razredih, razporeditev prostorastočih dreves po 
drevesnih vrstah za posamezne katastrske občine, 
enako smo zanje ugotavljali tudi razporeditev 
skupin drevja s površino manjšo od 5 arov. Tudi 
analizo tega drevja po v.išinskih razredih smo 
izvedli z njihovo pomočjo. 

Površinska razmerja rabe prostora v obrav
navanem območju smo ugotavljali s programom 
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Sl ika 1: Katastrske občine obravnavanega območja 

Idrisi, kjer smo na enak način kot pri ugotavljanju 
gluhega prostora prišli do tabelarne oblike površin 
posamezne rabe, merjene v hektarjih. 

Na enak način in z upoštevanjem analize števila 
dreves po katastrskih občinah smo prišli tudi do 
izračunov povprečnih površin, na katero pride eno 
posamično drevo ali skupina gozdnega drevja do 
površine 5 arov. 

Analiza ugotavljanja oddaljenosti posamičnih 
dreves od gozda, naselij, pomembnejših cest, 
železnice, gospodarskih objektov, gramoznic je 
zahtevala vse navedeno v digitalizirani obliki. Že 
iz prejšnjih analiz smo imeli sliko digitaliziranega 
posamičnega drevja, ki pa smo jo za to analizo 
morali posebej pripraviti, da smo prišli do želenih 
rezultatov. 

Na podlagi starih letalskih posnetkov iz let 1968 
in 1988 smo z uporabo stereoskopa določili število 
prostorastočih dreves za ti dve leti. Iz sedanjega 
stanja in naših ugotovitev o gibanju števila dreves 
v preteklosti smo ugotavljali, kako hitro drevesa 
izginja jo. Omeniti moramo, da smo se pii tej analizi 
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omejili samo na posamično drevje, ki se kot tako 
pojavlja oz. bi se lahko pojavljalo na vseh treh 
posnetkih. To pomeni, da npr. nismo upoštevali 
prostorastočih dreves, ki so na kasnejših posnetkih 
(leta 1988 in 1997) rasla na mestih, kjer so bile leta 
1968 še gozdne površine. Prostorski ureditveni 
pogoji (PUP 2002) za območje občine Naklo so 
nam služili za pogled v prihodnost, saj iz njih lahko 
razberemo potencialne grožnje danes stoječemu 
drevju. 

5 REZULTATI 

Celotno področje naše obravnave meri 1.580,1 ha, 
od tega gozd in površine poraščene z gozdno 
vegetacijo predstavljajo 672,9 ha, pozidane površine 
244,8 ha, ostale, pretežno kmetijske površine pa se 
raztezajo na 662,4 ha. 

Gozdovi in kmetijske površine v nakelski občini 
izginjajo zaradi širjenja naselij, pa tudi različnih 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti ter 
energijske infrastrukture. 

- gozd 

c=J kmetijske 
površine - naselja 

Slika 2: Razporeditev naselij ter kmetijskih in gozdnih 
površin v obravnavanem območju 
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'"d 1 

:m<O;j<ko ponšiO< l 
naselja 

ceste in parkirišča 

skladišča in 
poslovne stavbe 

elektovodi in 
transforma.10rske 
postaje 

novi kmetiji z 
gospodarskimi 
objekti 

[ _________________________________________ ~ 
Sl ika -~ · Razporeditev površin obravnavanega območja 
glede na njihove uporabnike 

Pregledn ica 1: Razporeditev gozdnih zaplat in gozdnih 
ostankov po velikostnih razredih v obravnavanem področju 

Površinski Število gozdnih Skupna Povprečna 
razredi zaplat in gozdnih površina površina 
(ha) ostankov (ba) (ha) 

več kot 200 2 1.756,13 878,06 

100-199,99 1 169,13 169 ,13 

50-99,99 l 54,13 54,13 

30-49;99 o 0,00 0,00 

10-29,99 3 45,04 15,01 

5-9,99 l 8,27 8,27 

3-4,99 2 6,66 3,33 

2-2,99 1 2,41 2,41 

l-1,99 3 4,21 lAO 
0,5-0,99 3 2,38 0,79 

0,1-0,49 4 0,67 0,17 

0,05-0,09 15 1,05 0,07 

manjše 
od 0,05 50 1,06 0,02 

Skupaj 86 2.051,14 

GozdV 62 (2004) 3 

Precej površin je zavzela avtocesta, na območju 
naše obravnave se nahajajo še tri večje gramozne 
jame. 

Gozd v obravnavanem območju prekriva 86 
različno velikih površin. Gre za gozdne zaplate in 
ostanke gozdov, ki s svojo prisotnostjo v krajini 
tvorijo naravno ogrodje. Njihova razmerja v 
obravnavanem območju predstavlja preglednica 2. 
Poleg njih moramo v to ogrodje vključiti še 125 
prostorastočih dreves, ki so neenakomerno 
razporejena v tem prostoru. To drevje v pregled
nico 1 ni vključeno, ga pa obravnavamo kasneje. 

V preglednici 1, ki p1ikazuje razpored gozdnih 
zaplat in krajinskih rudimentov po velikostnih 
razredih, smo upoštevali površine le-teh tako, kot 
jih dejansko najdemo v naravi. S postavitvijo 
obravnavanega območja v okvir katastrskih občin 
je zaradi poteka meje na nekaterih mestih namreč 
prišlo do nastanka več ločenih zaplat, kot pa je teh 
dejansko v naravi, kjer so te le del večje zaplate . 

.. gozd 

naselja 

D pas od 
O- 100m 

• pas od 
100- 200m 

pas od 
200- 300m 

Sli ka-t : Kmetijske površine glede na najkrajša medsebojno 
razdaljo med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, 
drevesnimi koridorji in posameznimi drevesi brez 
upoštevanja vpliva avtoceste 
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Pregkdnio.:a 2: Kmetijske površine (ha) in deleži (%) po Pr~gkdnica -+ : Kmetijske površine (ha) in deleži (%) po 
različnih razredih glede na najkrajša medsebojno razdaljo različnih razredih glede na najkrajša medsebojno razdaljo 
med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, dr.evesnimi med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, drevesnimi 
koridorji in posameznimi drevesi brez upoštevanja vpliva koridorji in posameznimi drevesi z upoštevanjem vpliva 
avtoceste avtoceste 

Razredi Kmetijske površine 
razdalj ha o/o 

<100m 450,38 67,9 
l00-199 m 169,81 25,6 99,64 
200-299 m 40,16 6,1 
300-399 m 2,38 0,4 0,36 
Skupaj 662,73 100 100 

Zato je preglednica osnovana tako, da podaja stanje 
v naravi, kar pa je pomenilo, da smo pri površinah 
zaplat morali upoštevati tudi dele, ki segajo prek 
meja katastrskih občin. To je tudi razlog, da se 
skupna površina gozdov v preglednici ne ujema z 
zgoraj navedenimi površinami gozda za obravna
vano območje. 

Poleg števila gozdnih zaplat in gozdnih ostankov 
in njihovih velikosti paje za zagotavljanje prehodov 
oziroma migracij rastlinskih in živalskih vrst v 
agrarni krajini, pa tudi za izpolnjevanje ostalih 
splošnokoristnih vlog tega drevja, pomemben tudi 
njihov razpored v prostoru oz. njihove medsebojne 
razdalje (PIRNAT 2000). Po Prosenu (1993) naj bi 
tako živalske vrste še migrirale, če te razdalje ne 
presegajo 300 m. Podobne razdalje naj bi bile 
primerne tudi za širjenje semen nekaterih drevesnih 
vrst (HUNTLEY 1 BIRKS 1983, JOHNSON 1988, 
cit. po PIRNAT 2000). 

Analize najkrajših razdalj med gozdnjmi 
zaplatami, drevesnimi koridorji in posameznimi 
prostorastočimi drevesi, ki so podane v pregled
nici 2, nam kažejo, da so trenutno kar na 99,6 o/o 

Prcgl~dnica ]: Kmetijske površine (ha) in deleži (%) po 
različnih razredih glede na najkrajša medsebojno razdaijo 
med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, drevesnimi 
koridorji ter brez upoštevanja posameznih dreves in brez 
upoštevanja vpliva avtoceste 

Razredi Kmetijske površine 
razdalj ha o/o 

<100m 383,75 57.8 91,8 
100-199 m 166,00 25,0 
200-299 m 59,00 8,9 
300-399 m 29,52 4,6 8,2 
400-499 m 19,65 2,9 

500-599 m 5,57 0,8 
Skupaj 663,49 100 100 
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Razredi Kmetijske površine 
razdalj ha '3p 
<100m 378,08 57,0 
100-199 m 156,74 23,6 90,2 
200-299 m 63,55 9,6 
300-399 m 31,15 4,7 
400-499 m 20,11 3,0 
500-599 m 9,65 1,4 9,8 
600-699 m 3,87 0,6 
700-799 m 0,34 0,1 
Skupaj 663,49 100 100 

kmetijskega prostora ti elementi na medsebojni 
razdalji krajši od 300 m. Gluhi prostor, torej 
izključno spi·emenjena kmetijska krajina brez 
gradnikov naravne vegetacije (PIRNAT 2000) pa 
predstavlja 0,4% kmetjjskega prostora. 

V hipotetični situaciji, po kateri v istem 
obravnavanem prostoru ne bi bilo prostorastočih 
dreves, bi ostale zaplate naravne vegetacije in 
koridorji drevnine znotraj 300-metrske razdalje le 
še na 91,8 %kmetijskega prostora. Gluhi prostor bi 
se v tem primeru povečal z 0,4 % na skoraj 8,2 %. 

Analiza, v kate1i smo ugotavljali gluhi prostor v 
kmetijski krajini ob upoštevanju avtoceste in njenih 
vplivov na prehajanje vrst, nam kaže, da je v 
primeru, če prostorastočega drevja ne bi bilo, tega 
skoraj 10%, medtem ko nam različica, ki upošteva 
dejansko stanje, kaže na njegov 2% delež. Analizi 
sta prikazani v preglednicah 4 in 5. 

Analiza digitalnih ortofoto posnetkov in natan-

Preg letlnica 5 Kmetijske površjne (ha) in deleži (%) po 
različnih razredih glede na najkrajša medsebojno razdaljo 
med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, drevesnimi 
koridorji ter brez upoštevanja posameznih dreves in z 
upoštevanjem vpliva avtoceste 

Razredi Kmetijske površine 
razdalj ha o/o 

<100m 444,82 67,1 98,0 

100-199 m 163,84 24,7 
200-299 m 40,85 6,2 

300-399 rn 11,69 1,8 2,0 
400-499 m 1,53 0,2 

Skupaj 662,73 100 100 
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Pre~!led n ic a 6: Delež gluhega prostora v kmetijski krajini 
obr';vnavanega območja glede na pogoje njegovega 
ugotavljanja 

Gluhi prostor brez upoštevanja z upoštevanjem 
vpliva avtoceste vpliva avtoceste 

z upoštevanjem 
prostorastočih 
dreves 0,4% 2% 

brez upoštevanja 
prostorastočih 
dreves 8,2% 9 ,8% 

čen pregled obravnavanega območja z namenom 
evidentiranja posameznega drevja in skupin 
gozdnega drevja na površinah do 5 arov je pokazala, 
da imamo v tem delu nakelske občine 125 
posamičnih dreves in 50 skupin drevja na površinah 
do 5 arov. Stanje po katastrskih občinah je ptikazano 
v preglednicah 7 in 8. 

Najpogosteje se torej pojavlja jesen, in sicer kar 
36-krat, ki paje, tako kot še nekatere druge vrste v 
našem območju, pogosto panjastega nastanka. 

Preglednica, ki sledi, pa nam prikazuje razpo
reditev skupin gozdnega drevja na površinah do 5 
arov, ravno tako po katastrskih občinah. 

Preglednica, ki nam prikazuje število dreves po 
višinskih razredih, nam kaže, da je skoraj polovica 
od vseh dreves nižjih od 5 m, med njimi je ena 
tretjina panjevcev. 

Preglednica S: Število skupin gozdnega drevja na površini 
do 5 arov po k.o . 

K. o. Skupine gozdnega drevja 

Duplje 13 

Žeje 2 

Strahinj 6 

Naklo 13 

Pivka 12 

Okroglo 4 

Skupaj 50 

Pregl edn ica 9: Analiza posameznega drevja v obravna
vanem območju po višinskih razredih 

Višinski Število Delež dreves Kumulativna 
razredi dreves po višinskih vrednost 

(m) razredih v% v% 

do 2m tO 8 8 
nad 2-3m 23 18,4 26,4 

nad 3-4m 12 9,6 36 

nad 4-5 m 16 12,8 48,8 

nad 5-6 m 11 8,8 57,6 

nad 6-7 m 7 5,6 63 ,2 

nad 7-8 m Il 8,8 72 
nad 8-9 m 2 1.6 73,6 

nad 9-10 m 2 1,6 75,2 

nad 10-15 m 19 15,2 90,4 

nad 15-20 m 8 6,4 96,8 

nad 20-25 m 4 3,2 100 

Skupaj 125 100 

Preglednica 7: Prostorastoča drevesa po drevesnih vrstah in k. o. ( 1. del) 

K. o. veliki gorski Maklen črni topol bela iva dob češnja 
jesen javor bor vrba 

Duplje 15 - 2 - - 1 - 1 1 

Žeje - 1 - 2 2 3 - 2 -

Strahinj 4 - 1 1 1 - 2 2 -
Naklo 11 - 1 8 6 2 1 - 1 

Pivka 5 8 1 5 7 - - 1 J 

Okroglo 1 3 - - - - - 3 2 

Skupaj 36 12 5 16 16 6 3 9 5 
. . 

Preglednica 7: Prostorastoča drevesa po drevesnih vrstah in k. o. (2. del ) 

K. o. siva črna lipa lipovec beli gorski breza evropslU smreka Skupaj 
jelša jelš_a gaber brest macesen 

Duplje 4 - 1 - - - - - - 25 

Žeje - - - - - ·- - 1 1 12 
Strahinj - 1 l 1 - 1 - - - 15 

Naklo - - - l - 1 2 - - 34 

Pivka 
... 

1 29 - - - - - - - -

Okroglo - - - - 1 - - - - 10 
Skupaj 4 1 2 3 1 2 2 1 1 125 
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Preglednica 10 nam za katastrske občine 
prikazuje povprečno površino, na katero pride eno 
prostorastoče drevo. Za kmetijske površine 
celotnega obravnavanega območja ta površino 
znaša 9 ha za eno drevo. Ob upoštevanju še skupin 
gozdnega drevja pa so te povprečne površine, na 
katerih raste eno drevo ali skupina gozdnega drevja, 
prikazane v preglednici 11. 

Analiza oddaljenosti posameznega drevja od 
naselij, pomembnejših cest, železnice, gospo
darskih objektov, gramoznic ... kaže, da je več kot 
trideset metrov od omenjenih elementov prostora 
oddaljenih le osem dreves. 

Časovna analiza prostorastočega drevja za tri 
različna obdobja kaže, da je teh dreves vedno manj . 

Pr.:gkunica 10. Povprečna površina, na katero pride 
posamično drevo po k.o. (v ha) 

K.o. Povprečna površina 
Duplje 9 ha 

Žeje 6 ha 

Strahinj 9 ha 

Naklo 3 ha 

Pivka 1 ha 

Okroglo 9 ha 

Skupaj 5 ha 

Prl'gkJn1ca Il : Povprečna površina, na katero pride 
posamično drevo ali skupina gozdnega drevja do površine 
5 arov (v ha) 

K. o. Povprečna površina 
Duplje 6 ha 

Žeje 5 ha 

Strahinj 6 ha 

Naklo 2 ha 

Pivka 1 ha 

Okroglo 6 ha 
Skupaj 4 ha 

Na koncu dodajmo še shemo načrta za nado
mestno sadnjo drevja, ki ocenjuje lokacije, kjer bi 
nekoč v prihodnosti lahko stalo prostorastoče 
drevje. Predvsem gre tu za mesta, kjer so razmere 
primerne zanje (varna pred kmetijskimi stroji), 
nekaj pa je tudi takih, kjer so drevesa tradicionalno 
prisotna in zato tudi zaželena. Preglednica 13 kaže, 
koliko primernih lokacij smo našli v obravnavanem 
območju, te pa so med seboj razlikovane po zgoraj 
omenjenem kriteriju. 
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Pregled nica 12 : Število prostorastočih dreves glede na 
oddaljenost od nekmetijskih rab prostora 

Pas od Število dreves Kumulativa izven 
znotraj pasu pasu 

Om-10m 46 46 79 
Il m-20 m 36 82 43 

21m-30m 35 117 8 

Prc g le t.l n ica U: Število potencialnih možnih lokacij 
prostorastočega drevja 

Razlog evidentiranja Število primernih 
lokacije lokacij 
Neogroženost zaradi 
kmetijskjb strojev 28 
Drevesa tradicionalno 
prisotna 10 
Skupaj 38 

.. gozd 

naselja 

D pas od 
O- lOOm 

pas od 
100- 200m 

pas od 
200- 300m 

pas od 
300- 400m 

pas od 
400- 500m 

Slika 5: Kmetijske površine glede na najkrajša medsebojno 
razdaljo med gozdnimi zaplatami, gozdnimi ostanki, 
drevesnimi koridorji ter brez upoštevanja posameznih 
dreves in brez upoštevanja vpliva avtoceste 
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Save, predstavlja pretežno 
ravnina, ki pripada Ljub
ljanski kotlini. Tu je pri
soten trend, kjer se gozd 
šc vedno umika kmetij
stvu. Kmetijstvu so se 
p1idružili še drugi uporab
niki prostora, ki zahtevajo 
svoj del le-tega, njihove 
zahteve pa se nanašajo 
tako na gozdne kot na 
kmetijske površine. Nase
litev, gospodarske dejav
nosti in infrastruktura so 
tako tudi v območju naše 
obravnave zase zahtevali 
pomemben del prostora. 

,____ _______ _j 

Na ravninskem delu pa 
so poleg trase avotoceste 
najobsežnejše spremembe 
prizadele neposredno oko
lico naselja Naklo, in sicer 
njegov južni del ter ob
močje gramoznice pod 
naseljem Polica. Za ti 
področji in sploh za celo
ten pas med njima, ki se 
nahaja na levi strani želez
niške proge, gledano v 
smeri proti Kranju, je po 
ureditvenih pogojih za 
obravnavano območje tudi 
v prihodnosti predvidena 
največja aktivnost, saj je ta 
pas namenjen gospodar
skim dejavnostim, tu naj bi 
nastala neke vrste i ndu
strijska cona. 

Slika 6: Prikaz pasov oddaljenosti od nekmetijskih rab 
prosrora in prostorastoče drevje 

6 RAZPRAVA 

Težko bi rekli, da nas najpomembnejše ugotovitve 
naše raziskave za obravnavano območje presenečajo, 
z njo smo potrdili drugo hipotezo, ki nas je tudi 
spodbudila k izboru teme raziskovalne naloge. 

Obravnavano območje, torej večji del občine 
Naklo, ki leži na levem bregu Tržiške Bistrice in 
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V osrednjem delu skoraj ni gozdne vegetacije, 
razen pasu gozda ob robu okoli platoja Nacovka, 
nekaterih manjših površin in prostorastočega 
gozdnega drevja. 

Rezultati ugotavljanja t.i. gluhega prostora v 
obravnavanem območju nam potrjuje hipotezo o 
pomembnosti prostorastočega drevja za zmanjšanje 
le-tega. Dejansko stanje nam namreč kaže, da v 
obravnavanem območju ob upoštevanju 
prostorastočih dreves, kot zadnjih stopnih kamnov, 
gluhega prostora skoraj ni. Hipotetična analiza, kjer 
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predpostavljamo, da tega drevja ni, pa nam 
predvideva njegov več kot 8% delež. Prisotnost tega 
drevja je torej v obravnavanem območju s tega 
vidika izredno pomembna. Relativno majhne 
razlike pri ugotavljanju gluhega prostora brez 
upoštevanja poteka avtoceste in pa z upoštevanjem 
le-tega, pa po našem m.nenju njenega negativnega 
vpliva, ki ga ta v območju ima, ne prikazuje 

pnmerno. 
Relativno nizek delež ugotovljenega gluhega 

prostora nas ne sme zavesti in nas napeljati na 
napačen zaključek, da situacija ni zaskrbljujoča . Ne 
smemo pozabiti na vpliv avtoceste, ki kot ograjen 
koridor močno otežuje prehajanje številnih 
živalskih vrst. Njena lega v prostoru brez primernih 
podhodov oz. nadhodov, namenjenih predvsem 
njim, za večino njih predstavlja nepremostljivo 
oviro. 

Že večkrat omenjeni plato Nacovka in gozdni 
rob okrog nje pomembno doprinese k nizkemu 
deležu gluhega prostora in to predvsem zaradi 
svojega strateškega položaja skoraj v sredini 
ravninskega dela in zaradi svoje ugodne oblike. 

Torej relativno ugodne situacije ne moremo 
pripisati primerni zastopanosti in ugodni razpo
reditvi prostorastočih dreves, kar bi nas lahko 
pripeljalo do zmotnega zaključka, da v obrav
navanem območju odnos do tega drevja ni 
problematičen, ali celo, da je zgleden. Da se temu 
drevju tudi tu ne posveča primerna pozornost, nam 
pottjuje tudi ugotovitev, da se razen osmih dreves 
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od 125, vsa ostala drevesa nahajajo v pasu, ki je le 
30 metrov oddaljen bodisi od naselij, pomembnejših 
cest, železnice oz. od gozdov. To pa pomeni , da se 
ta drevesa le stežka uveljavijo oz. obdržijo sredi 
obsežnejših obdelovanih površin, pač pa se umikajo 
na mesta, kjer kmetovim interesom in kmetijski 
mehanizaciji niso v napoto, Jahko bi rekli , da so 
tam našla svojo "ekološko nišo" . 

Analiza prostorastočega drevja v obravnavanem 
območju kaže, da je skoraj polovico tega drevja 
visokega do pet metrov, pomemben delež teh dreves 
je tudi panjastega nastanka, kar pa ve1jetno kaže, 
da je obstoj teh dreves v prihodnosti še vprašljiv. 

Zaradi poznavanja razmer v območju naše 
raziskave in iz ugotovitev na terenskem obhodu 
namreč vemo, da v nekaterih predeJih drevesa sicer 
iz panjev lahko zrastejo, vendar pa jih v času nekaj 
let ponovno posekajo. Zato sklepamo, da je 
obstoječa višinska struktura, kijo lahko do določene 
mere enačimo tudi kot strukturo po starosti 
(predvsem pri manjših višinah), neugodna. Kaže 
pa , da je lahko obravnavanje problematike 
posameznega gozdnega drevja samo preko števila 
dreves brez upoštevanja njihove približne starostne 
strukture problematično. 

Prostorski ureditveni pogoji (2002) kot neki plan 
človekovih aktivnosti v prostoru za prihodnost, 
razen za področja, kjer je predvidena sprememba 
namembnosti oz. rabe prostora, zaenkrat še ne 

pomeni neke oprijemljive podlage za predvidevat~e 
aktivnosti, ki bi lahko vplivala na posamično drevje. 
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Drevje namrec se vedno izginja popolnoma 
nepričakovano tudi z mest, za katere v ureditvenih 
pogojih ni nikakršne podlage. Bi pa ti ureditveni 
pogoji v primeru urejenih razmer na področju 
prostorastočega drevja, na način, kot to predvideva 
Zakon o gozdovih, lahko postali pomembno orodje 
za načrtovanje gospodarjenja s tem drevjem. 

Analiza načrta za nadomestno sadnjo drevja nam 
v bistvu potrjuje že zgoraj ugotovljeno. Prosto
rastoča drevesa si bodo le stežka utrla pot v sama 
jedra kmetijske krajine, verjetno ne niti na mesta, 
kjer bi njihovo prisotnost že po tradiciji pričakovali. 
Bolj verjetno bodo ta drevesa, tako kot danes, tudi 
v prihodnosti, stala tam, kjer bodo varna pred 
kmetijskimi stroji. 

Pri sami raziskavi na terenu pa se je pojavila še 
ena, verjetno zelo pomembna dilema. Gre nanu·eč 
za to, da bo potrebno imeti neki kriterij oziroma 
kazalec, za na novo uveljavljajoča se prostorastoča 
drevesa, na podlagi katerega jih bomo gozdarji 
lahko uvrstili v to kategorijo in jim potem lahko 
tudi namenili primerno pozornost v smislu 
njihovega ohranjanja in gospodarjenja z njim. Ali 
bo ta kriterij oz. ločnica 10 centimetrski prsni 
premer, kot je to uveljavljeno za drevesa v 
gozdovih? V svojih ugotovitvah se bolj in bolj 
nagibamo k mnenju, da se bodo na novo uveljav
ljajoča se drevesa v kmetijski krajini v njej tudi 
dejansko uveljavila le v primeru, da se bo s tem 
stiinjal tudi njihov lastnik. Enako lahko rečemo tudi 
za že uveljavljena drevesa, če jim želimo bolj gotovo 
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prihodnost. V nasprotnem primeru se bo še vedno 
dogajalo, da bodo tudi drevesa, ki za okoliške 
prebivalce, kaj šele za živi svet, predstav lj ajo 
pomemben element določenega prostora, iz njega 
še vedno izginjala. 

Pri gospodarjenju s tem drevjem se bo nujno 
treba srečati z vprašanjem, koliko je pravo število 
prostorastočih dreves za določeno kmetijsko 
območje. Odgovora ne bomo dobili s strokovnim 
razglabljanjem in na podlagi poznavanja ekologije 
tega drevja. S stališča varstva narave in ob 
upoštevanju danih razmer se namreč odgovor 
preprosto glasi: "dreves naj bo čim več" oziroma 
"tako veliko naj jih bo, kolikor je še razumno 
mogoče". "Razumnost" odločitve pa določa 
kmetijstvo (MARUŠIČ 1996). 

Javni pomen prostorastoče drevnine je tem večji, 
čim bolj je človek naravo preoblikoval, oziroma čim 
več gozdov je izla·čil in spremenil prvotno rabo 
zemljišč. Gozd in gozdni ostanki vključno s 
posameznim drevjem ostajajo najnaravnejša 
sestavina, kar je ob današnjih velikih obremenitvah 
okolja izrednega pomena (PIRNAT 1999). 

Za dosego trajnosti gozdnih ostankov v kmetijski 
krajini pa bo morala njihove številne vloge spoznati 
širša javnost (PIRNAT 1999) in predvsem lastnik. 
Prav on je v prvi vrsti tisti, brez soglašanja katerega 
zajezitev nadaljnjega izginjanja prostorastočega 
drevja in njegovo uveljavljanje drugod v kmetijski 
krajini ne bo mogoče. Menimo pa, da za lastnikovo 
soglašanje samo strokovni argumenti (ozaveščanje 
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o vlogah tega drevja) in "citiranje zakona" ne bodo 
dovolj . Po vsej verjetnosti bo potrebno poseči po 
inštrumentariju, ki je poznan tudi na drugih 
področjih, kot na primer v kmetijstvu, na področju 
varovanja narave ... , ni pa nič novega tudi za 
gozdarstvo. Gre bodisi za odškodnine, davčne 
olajšave, subvencije ... Finančna udeležba države, 
za kar pri naštetem tudi gre, je po našem mnenju 
pri reševanju te problematike seveda povsem 
upravičena, saj je lastnik zemljišča, na katerem raste 
prostorastoče drevje, na neki način omejen pri 
razpolaganju s svojo lastnino, celo več, z ohran
janjem tega drevja mu je povzročena neke vrste 
škoda (manj pridelka zaradi sence, motnja za 
kmetijsko mehanizacijo) pri dejavnosti, ki jo 
opravlja. Drugi razlog, ravno tako pomemben pa 
je ta, daje ohranjanje tega drevja v javnem interesu, 
zato je povsem logično, da država, ki spoštuje 
zasebno lastnino, v primeru, da to omejuje, za kar 
v tem primeru seveda gre, oškodovanemu nameni 
določeno odškodnino. Navedena situacija pa za 
gozdatje ni popolnoma nova. Lahko rečemo, da gre 
za podobno, če ne identično situacijo pri gospo
datjenju z gozdom v primeru, ko je neki gozd 
razglašen za varovalni gozd ali gozd s posebnim 
namenom, torej ko je poudarjena kaka izmed ostalih 
funkcij (poleg lesnoproizvodne) gozda do te mere, 
da vpliva na gospodarjenje oz. narekuje gospo
datjenje z njim. V tem ptimeru je lastnik upravičen 
do davčne olajšave ali do odškodnine ( 46. in 48. 
člen ZOG). 
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Študij gozdarske zakonodaje, ki se nanaša na 
prostorastoče drevje, nas je, kot tudi že nekatere 
avtot]e (HORVAT, PIRNAT 1998), pripeljal do 
zaključka, daje ta problem obravnavan preohlapno. 
Na področju gospodarjenja zakonodaja sicer 
predpisuje izdelavo strokovnih podlag za gospo
drujenje s to drevnino, vendar vsebina teh podlag 
ni nikjer predpisana, tako kot je to narejeno v 
Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdno
gojitvenih načrtih npr. za gospodatjenje z gozdom. 
Tudi področje financiranja, ki bi po našem mnenju 
s primernim pristopom lahko pomembno dopri
neslo k rešitvi problema izginjanja tega drevja, 
slednjega niti ne omenja. Enako prostorastoče 
drevje ni vključeno niti na področju nadzora in 
kazenskih določb, kar pa z drugimi besedami 
pomeni, da v primeru neupoštevanja določil zakona 
za področje prostorastočega drevja kršitelja ni 
mogoče kaznovati. To, da kazenskih določb in 
nadzora v zakonu za to drevje ni, si je možno 
razlagati na dva načina. Eden je ta, da zakon 
predvideva, da je problematiko prostorastočega 
drevja možno rešiti že samo s primernim dogo
vorom z lastnikom, vendar je ta možnost manj 
vetjetna, saj zakon, kot že rečeno, na področju 
financiranja ne predvideva nikakršnih davčnih 
olajšav, subvencij ali odškodnin za gospodarjenje s 
tem drevjem, to pa bi po našem mnenju v večini 
primerov onemogočilo vsak dogovor. Druga možna 
razlaga, ki upošteva vse zgoraj omenjeno (ohlapnost 
in pomanjkljivost zakonskih aktov), pa kaže na 
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možnost, da se je pri pisanju zakona predvsem 
želelo zadostiti zahtevam, da to drevje končno dobi 
svoje mesto v zakonodaji, za bolj poglobljen pristop 
k temu pojavu pa morda tudi zaradi nezadostnih 
strokovnih podlag ni bilo pravih pogojev. Tudi 
dejstvo, da se v desetih letih od sprejetja Zakona o 
gozdovih s tem drevjem s strani javne gozdarske 
službe še vedno ni zgodilo ničesar o prijemlji vega, 
bi lahko govorilo v ptid zadnji možnosti. 

Obravnavano področje bi za gozdarje, seveda v 
primeru njihove širše družbene angažiranosti, lahko 
pomenilo tudi nekakšno promocijo gozdarske 
stroke v Sloveniji v smislu njene naravovarstvene 
naravnanosti, obenem je to tudi področje, kjer bi 
se gozdarji za učinkovito reševanje problematike 
prostorastočega drevja morali srečevati tudi z 
drugimi uporabniki prostora, se soočati z drugač
nimi mnenji, nasprotnimi argumenti. Zakon o 
urejanju prostora (2003) v ta namen določa 
prostorske konference. Ob dejstvu, da gozd porašča 
več kot 57% Slovenije, bi v prihodnosti to verjetno 
morala postati vsakdanja naloga javne gozdarske 
službe, v nasprotnem primeru se bo še vedno 
dogajalo, da bo stroka neučinkovita nasproti 
drugim, agresivnejšim uporabnikom prostora in bo 
tako, kot je to danes pogosto, le bolj ali manj 
nemočno opazovala dogajanje v prostoru in 
nemočna branila, kar ji je bilo sicer zaupano z 
zakonom. 

Za lažje reševanje problematike te dre~nine v 
kmetijski krajini bi v smislu ozaveščanja 
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lastnikov o pomembnosti tega drevja moralo 
svoje narediti tudi kmetijstvo in njihovi strokov
njaki (HORVAT, PIRNAT 1998). Kmetijstvo je 
namreč najpomembnejši oblikovalec tega 
prostora, žal pa že kar nekaj desetletij (kot kažejo 
raziskave in strokovna literatura) izrazito nega
ti v no v pii va na ta prostor in tudi na sam poj av 
prostorastočega drevja. 

Na tem področju pa se žal tudi v novem 
kmetijskem okoljskem programu (SKOP 2001), ki 
je, kot že samo ime pove, okoljsko naravnan in 
upošteva tudi zahteve varovanja okolja v EU, za 
prostorastočega drevja ni nič spremenilo. Tako kljub 
različnim možnim ukrepom, ki jih program ponuja 
in katerih namen je tudi ohranjanje biotske pestrosti 
ter značilnosti slovenske krajine in jih financira 
država z neposrednimi plačili, prostorastoče drevje 
in sploh drevnina v kmetijskem prostoru praktično 
ni omenjena. Razen v zahtevi, da mora upravičenec 
(tisti, ki izvaja določen ukrep v okviru tega 
programa) upoštevati poleg drugih tudi načela, 
zapisana v Uredbi o podrobnejših merilih za 
presojo, ali obdelovalec ravna kot dober gospodar 
(2002), kjer je v 3. členu v eni od alinej zahtevano, 
da se "vzdržuje varovalne pasove (kot npr. obvodna 
vegetacija, protivetrni pasovi, obmejki)". 

Žal moramo na koncu ugotoviti, da prihodnost 
obravnavanega pojava v kmetijski krajini, torej 
prostorastočega drevja, po našem nmenju še vedno 
ni nič kaj obetavna. Številni v nalogi obravnavani 
dejavniki, ki vptivajo nanj, mu žal niso naklonjeni. 
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Drevje je lastniku pogosto v napoto, ker je svojo 
vlogo zanj običajno že izgubilo, novi skrbnik -
gozdar še vedno ne najde primerne rešitve za 
njegovo oluanitev, zakonodaja je pomanjkljiva in 
preohlapna in s tem neprimerna za učinkovito 
reševanje problematike tega drevja, tudi 
splošnodružbena klima mu zaenkrat, tako kot tudi 
ostalim problemom, ki so povezani z ohranjanjem 
narave, ni naklof\iena. 

7 POVZETEK 

Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini so zadnji 
ostanek gozda, ki je s krajinsko ekološkega vidika 
nekoč pri nas predstavljal prvobitno pramatico. To 
drevje v zadnjih desetletjih 20. stoletja in še danes 
izginja iz kmetijske krajine, zaradi velikih 
sprememb v kmetijstvu. 

V raziskavi smo v kmetijski krajini nižinskega 
dela občine Naklo preučevali prostorastoče drevje. 
Na 1.580 ha veliki površini smo to drevje evidenti
rali in mu določili drevesne vrsto, prsni premer, 
višino in lokacijo ter zabeležili posebna opažanja. 
V kabinetnem delu smo s pomočjo programskega 
paketa CartaLinx 1.2 in digitalnih ortofoto 
posnetkov izvršili digitalizacij o, kjer srno izločili 

gozdne, kmetijske in pozidane površine, slednje še 
ločeno glede na dejavnosti. Izločili smo tudi 
posamično gozdno drevje in površine gozdnega 
drevja v kmetijski krajini. Pri analizah, ki smo jih 
izvedli, smo uporabljali tudi programski paket 
Idrisi 2.0. 

Ugotovili srno, da v območju naše raziskave 
gozd prekriva 672,9 ha, kmetijskih površin je 662,4 
ha, pozidanih pa 244,8 ha. 

Gozd v obravnavanem območju prekriva 86 
različno velikih površin, ki so poraščene z gozdnim 
drevjem. Gre za gozdne zaplate in ostanke gozdov, 
ki s svojo prisotnostjo v krajini tvorijo nekakšno 
naravno ogrodje. 

Za zagotavljanje prehodov oziroma migracij 
rastlinskih in živalskih vrst v agrarni krajini pa tudi 
za izpolnjevaf\ie ostalih splošnokoristnih vlog tega 
drevja so poleg števila gozdnih zaplat in gozdnih 
ostankov in njihovih velikosti pomembne tudi 
njihove medsebojne razdalje oz. njihov razpored v 
prostoru. Analize najkrajših razdalj med gozdnimi 
zaplatami, drevesnimi koridmji in posameznimi 
prostorastočimi drevesi nam kažejo, da so trenutno 
kar na 99,6 % kmetijskega prostora ti elementi na 
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medsebojni razdalji, ki je krajša od 300 m. Gluhi 
prostor, torej izključno spremenjena kmetijska 
krajina, brez gradnikov naravne vegetacije, pa 
predstavlja 0,4% kmetijskega prostora. 

V hipotetični situaciji, po kateri v istem 
obravnavanem prostoru ne bi bilo prostorastočih 
dreves, bi zaplate naravne vegetacije in koridorji 
drevnine znotraj 300-metrske razdalje ostale le še 
na 91,8 %kmetijskega prostora. Gluhi prostor bi se 
v tem primeru povečal z 0,4% na skoraj 8,2 %. 

Analiza, v kateri srno ugotavljali gluhi prostor v 
kmetijski krajini ob upoštevanju avtoceste in njenih 
vplivov na prehajanje vrst, nam kaže, da je v 
primeru, če prostorastočega drevja ne bi bilo, tega 
skoraj 10%, medtem ko nam različica, ki upošteva 
dejansko stanje, kaže na njegov 2% delež. 

Izvedli srno tudi analizo prostorastočega drevja 
in skupin gozdnega drevja na površinah do S arov. 
Ugotovili smo, da je v območju obravnave 125 
posamičnih dreves in 50 skupinic drevja. Med 
drevesnirni vrstami so najpogostejši jeseni, sledijo 
javorji, bori, topoli, vrbe, hrasti, jelše, češnje, lipe. 

Skoraj polovico vseh prostorastočih dreves je 
nižjih od 5 m, med njimi je ena tretjina panjevcev: 

Pomembne ugotovitve nam daje tudi analiza 
oddaljenosti posameznega drevja od naselij, 
pomembnejših cest, železnice, gospodarskih 
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objektov, gramoznic .. . , kaže pa, daje od omenjenih 
elementov prostora le osem dreves oddaljenih več 
kot tJideset metrov, kar kaže, da se ta drevesa le 
stežka uveljavijo oz. obdržijo sredi obsežnejših 
obdelovanih površin, pač pa se umikajo na mesta, 
kjer kmetovim interesom in kmetijski mehanizaciji 
niso v napoto. Ugotovi tev tudi nakazuje, da 
relativno nizek deld gluhega prostora ni rezultat 
ugodnega prostorskega razporeda prostorastočega 
drevja v obravnavanem območju in nekega 
načrtnega dela, pač pa bolj splet ugodnih okoliščin. 

S primerjavo letalskih posnetkov iz leta 1968 in 
198 8 ter aktualnim stanjem smo ugotovili, da drevje 
v območju naše obravnave še vedno izginja, čeprav 
ne tako hitro kot v 60-ih letih. Umirjanje morda 
lahko pripišemo tudi temu, da so ta drevesa s 
"strateških" področij, torej s področij, kjer imamo 
koncentrirane obsežnejše kmetijske površine, v 
večini primerov že izginila. 

Izkazalo se je, da prostorski ureditveni pogoji 
niso zanesljiv pripomoček za predvidevanje 
ogroženosti tega drevja, saj to drevje izginja tudi 
tam, kjer plan sicer ne predvideva posegov, torej 
popolnoma nepričakovano. 

Načrt lokacij za nadomestno sadnjo s p1ikazom 
potencialnih stojišč prostorastočega drevja nekoč 
v p1ihodnosti nam prikazuje 36 lokacij. Med njimi 
jih je 28 takih, kjer bi zaradi bodisi reliefnih ali 
drugih razmer drevje lahko stalo varno pred 
mehanizacijo, 8 pa je takih lokacij, kjer je drevje 
tradicionalno prisotno in zato zaželeno. 

Kljub pomembnim spremembam, ki so se 
zgodile v zadnjem desetletju na področju pro
storastočega drevja, menimo, da z njimi plihodnost 
tega drevja še vedno ni zagotovljena. 
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Namen tretjega dela je preveriti, alj je predstavljeni model izvedljiv v realnem okolju. Za testno enoto je bila izbrana OE 
Kočevje . V sestavku so predstavljene delovne metode, analiza stanja, oblikovanje ciljev in strategije za gospodarjenje z 
vlogami gozdov. 
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Abstract: 
Kovač, M. : Large-scale strategic planning for sustainable development (Part 3). Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 3. In 
Slovene, with abstract in English , lit. quot. 20. Translated into English by Marko Kovač. 

The aim of the third part is to verify, if the presen ted planning model can be used in the real world. The Kocevska region was 
chosen as a test site. The article presents the working methods, current conditions , goals and objectives and strategies for 
managing forest roles . 

Key words: analysis of present conditions, shaping goals and objectives, developing strategies. 

1 IZHODIŠČE 

Študijski primer sledi ideji , da naj bi gozdarski 
strateški načrti postali del prostorskih načrtov. 
Zaradi načela enakosti med sektorji ti načrti 

praviloma obravnavajo le teme, ki so za sektmje 
in javnost pomembne zaradi udejanjanja traj
nostnega razvoja in zadovoljevanja najširših 
interesov. Zato je v tem tipskem načrtu obrav
navano le omejeno število gozdarskih vprašanj . 
Kolikor bi se v strateških načrtih teme obravnavale 
preveč detajlno, bi ti postali neberljivi in bi izgubili 
svoj smisel. 

Tipski načrt je študija, za[O ne sledi klasični 
shemi načrtov in vsebuje komentarje . Kljub temu 
obravnava večino vprašanj, ki naj bi postala 
predmet velikoprostorskega gozdarskega stra
teškega načrtovanja. V skladu s povedanim v 
prejšnjih delih prispevka, so aktualna vprašanja 
gozdnatost in njen prihodnji razvoj, sive površine 
in vse tiste vloge gozda, ki so izražene in podprte 
s strani oblasti in družbe: npr. varstvo pred erozijo, 
skrb za vodo in vodni režim, ohranjanje biotske 
pestrosti gozda, njegov trajnostni razvoj, rekre
acija, skrb za kulturno in naravno dediščino ter 
proizvodnja lesa in lov. 
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2 DELOVNE METODE 

2.1 Testno območje 

Model je preverjen na primeru območne enote 
Kočevje (v nad. OE Kočevje) . Širši prostor je bil 
analiziran v skladu s predstavljeno hierarhijo, pri 
čemer so kontrolni ekološki faktmji rabili razdelitvi 
v ekoregije, te pa so bile naprej razdeljene v manjše 
gozdne regije. Samo ena izmed osmih je bila 
predmet strateškega načrta. Problemi, vizija in 
dolgoročni cilji so bili oblikovani na osnovi 
gozdarske in okoljske zakonodaje (ZOG 1994, ZVO 
1993, ZON 1999), programa razvoja gozdov (FDPS 
1995), mednarodnih zavez in drugih virov (GOO 
KOČEVJE 1990, UVN 2001, razgovori z osebjem 
ZGS-OE Kočevje) . 

2.2 Podatkovni viri, vrste analiz in 
metode dela 

Analiza stanja je bila izdelana na podlagi terenskih 
opisov odsekov, stalnih vzorčnih ploskev, karto
grafskih in slikovnih virov ter drugih informacij. 

* dr. M. K. , univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana 
** Upoštevaj tudi literaturo v Gozd. V. 61/2003, št. JO. 
in Gozd. V. 62/2004, št. 2. 
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Preglednica l: Pomembnejši uporabljeni podatki 

Baza Merilo Format Vir Ločljivost 

TO Baza odsekov opis DBF ZGS 2000b T 

SP 
BazaPPG 4x4km DBF GIS 2000b T 
Baza SVP 250x250 m DBF ZGS 2000c T 
Funkcije gozdov 1:5 .000 Map Info/V+ T ZGS 2000d IOxlO m 
Potenc. vegetacija 1:200.000 Arclnfo/V SAZU 1998 lOOxlOO m 
Gozdna tla 1:200.000 Analogna karta Puncer 1980 100xl00 m 
Geologija 1:200.000 Arclnfo/V SFI2000b 100xl00 m 
Padavine (61-90) gr id Idrisi/G UVN/HMZ 2000 100xl00 rn 

Temperature ( 61-90) gr id Idrisi/G UVN/HMZ 2000 100xl00 m 

Zivalski koridorji - Slika UVN 2001 ArcShape 

GIS Raba tal CLC 
1:50.000 

Arclnfo/V SFI2000a 
lOxlO m 
100xl00 m 

Gozdna maska 1981 1:25.000 Arclnfo/G SFI 2000a lOOxlOO m 
DTM - Arclnfo/G RGU 1992a 100xl00 m 
Prostorski načrt 1:50.000 Analogna karta 

GUOK 1981, URSPP 1989 
lOxlO m 

(Kočevska, Ribnica) 1:25.000 Arclnfo 
Gozdne meje 1:5.000 Arclnfo/V SFI 2000a ArcShape 

Adrninistrat. meje 
1:5.000, 

Arclnfo/V RGU 1992b 
ArcShape 

10000 

GIS 
Gozdne ceste 1:50.000 ArclnfoN HLADNIK 1998/SFI 2000a ArcShape 
Naselja l :50.000 Arclnfo/T HLADNIK 1998/SFI 2000a Are Point 

SL LANDSAT/SPOT - Arclnfo/grid Landsat/SPOT, G IS projekt 30x30 m 

Legenda: TO= terenski opis; SP= Stalne ploskve; GIS= GIS sloji; SL= slikovni podatki; Vir= lastništvo baze (glej literatura) ; 
G=grid; T=točka; V=vektor; 

Statistična analiza je bila opravljena s paketom 
Statistica (STATSOFT Inc . 1998), obračun 
podatkov kontrolne vzorčne metode s programom 
KONTROL (HOČEVAR 1991 a), GIS analiza pa s 
programskimi paketi Idrisi (EASTMAN 1997), 
Arcinfo in ArcView (ESRI 1990, 1996). 

Statistični podatki so bili obdelani z deskriptivno 
analizo, T-testom za neodvisne vzorce, enosmerno 
analizo variance in klaster analizo. Kvalitativna GIS 
analiza je tekla v rastrskem okolju, zato so bili vsi 
sloji prevedeni v rastrski format. Za potrebe 
prikazov so bili spremenjeni nazaj v vektorske 
(Arclnfo Polygrid, Vector-Raster conversion). 

Ekoregionalna klasifikacija je bila izdelana z 
GIS alg01itmom. Gradienti za oblikovanje so bili 
povzeti po Punce1jevi študiji (1980). Za razliko od 
ekoregij, ki so bile oblikovane na osnovi objektivne 
analize, gozdnih regij ni bilo mogoče oblikovati 
izključno na tem načelu ampak so bile pri 
.razmejevanju upoštevane še obstoječe meje GGE, 
·velikost ter pripadnost ekoregionalnemu tipu. 

Zgradba krajine je bila ocenjena z indikatorji 
kot so velikost kompleksov, fragmentacija in 
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povezovalnost (FORMAN, GODRON 1986). V 
nasprotju s klasičnimi pristopi je bila fragmenti
ranost ocenjena s prehodnimi matrikami (JEFFERS 
1988) . 

Vrednotenje ekoloških in socialnih funkcij in 
vlog gozda je teklo v okviru navideznega parti
cipativnega načrtovanja. To pomeni, da kartirane 
funkcije (ZGS 2000d) niso bile prevzete kot s 
strani javnosti zaželene ampak so bile podvržene 
postopku načrtovanja. Ta je tekel v dveh fazah: v 
prvi je bilo 14 funkcij razdeljeno v tri kategorije, 
katerim je bila dodeljena relativna prioriteta (glej 
podrobnosti KOVAČ 2002). V okviru druge faze 
se je za vsako površino posebej ugotavljala 
pomembnost (npr. ali je evidentirana v seznamih 
Inventar naravne in kulturne dediščine (SKO
BERNE, PETERLIN 1988), rdeči listi, itn .) . 
Medtem, ko so bile v seznamih evidentirane 
funkcije obravnavane kot omejitve, so bile 
preostale obravnavane v skladu z zahtevami in 
priporočili ZOG (1994), ZON (1999) in drugih 
aktov (UVN 2001 ). Izhajajoč iz dejstva, da družba 
ni p1ipravljena sprejeti slehernega bremena, so bile 

147 



Kovač , M.: Velikoprostorsko strateško nacrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (3 . del) 

v nadaljnjo obravnavo uvrščene samo tiste z 
najvišjo prioriteto. 

Samo zaradi proizvodne vloge gozdov so bili 
uporabljeni tudi gozdnogospodarski razredi (GGR). 
Izmed petnajstih jih je bilo v analizo vključenih 
šest površinsko največjih (ZGS 2000b). 

Uravnoteženost sestojev je bila analizirana s 
primeljanjem obstoječih in idealnih višin lesne 
zaloge (LZ), ki so bile dognane z metodo nor
malnega modela gozda. Izračun površinskih 

Pregled nica 2: Pomembnejše številke o OE Kočevje 

Skupna površina (ha) 
Prevladujoča kamnina 
Prevladujoča tla 
De-Martonov indeks humidnosti (PUNCER 1980) 

modelov je temeljil na ocenjenih rastiščnih indeksih 
(ZGS 2001), površinah razvojnih faz in ocenjenih 
prehodnih dob (SCFL 1965). Model LZ je bil 
izračLman v skladu z literaturo RUSCH (1975). Žal 
ne švicarske (EAFV 1966/67/68), ne prirejene češke 
tablice (KOTAR 1993), niso dale sprejemljivih 
vrednosti. Vprašanje uravnoteženosti je tako bilo 
rešeno s konstruiranjem modelov, temelječih na 
podatkih stalnih vzorčnih ploskev (SVP). Ta model 
združuje obstoječe in idealne površine razvojnih faz 

117.958 
Apnenec 
Rjava zakrasela 
50-100 

Temperatura (°C); povprečje, min, maks; (PUNCER 1980) 8.3; -34.4; +35.5 
Padavine (mm); pov. letno; (PUNCER 1980) 1.406 

Nadmorska višina (m); povprečje, min., maks. 645; 182; 1289; 

Glavne reke Kolpa, Krka, Čabranka 
Skupna gozdna površina (ha); gozdnatost(%) 91.572 (77,6%) 

Prevladujoči vegetacijski tip Omphalodo-F agetwn 

Gostota prebivalstva (na krn2
) (SURS 2000) 33 

Administrativne enote 8 občin, največja Kočevje (564 kml) 

Preglednica 3: Lastnosti ekoregij in gozdnih regij (glej KOVAČ 2002) 

Št. P (ha) Lastnosti ekore~ije St. P (ha) Lastnosti gozdnih re~ij 
l 8.398 Zmerno humidna klima, nmv 101 1.043 Nerazgiban teren, 97% gozdnatost, 

< 600m, 79% gozdnatost, nizka framgmentiranost, spremenjeni 
nefragmentirani gozdovi. gozdovi. 

2 46.597 Humidna klima, nmv < 600m, 202 13.664 Srednja razgibanost, 69% gozdnatost, 
68% gozdnatost, fragmentirani fragmentirani ohranjeni nižinski in 
gozdovi. montanski gozdovi. 

203 23.415 Kot 202 razen: 71% gozdnatost, 
fragmentirani spremenjeni gozdovi. 

204 16.721 Kot 202 razen: 85% gozdnatost, 
fragmentirani ohranjeni gozdovi. 

3 17.771 Humidna klima, nmv > 600m, 305 21.293 Zelo razgiban teren, 91% gozdnatost, 
srednje razgiban teren, 72 % fragmentirani ohra~eni submontanski 
gozdnatost, fragmentirani gozdovi. in montanski gozdovi. 

4 40.096 Humidna klima, nmv > 600m, zelo 406 25.759 Izjemno razgiban teren, 91,4,% 
razgiban teren, 93 % gozdnatost, gozdnatost, nefragmentirani in 
nefragmentirani gozdovi. ohranjeni submontanski in montanski 

gozdovi. 
407 11.095 Kot 406 razen: razgiban teren, 

nefgramentirani ohranjeni gozdovi. 
5 4.973 Humidna klima, nrnv < 600m, zelo 508 5.034 Kot ekoregija razen: zelo spremenjeni 

razgiban teren, 81 % gozdnatost, nižinski, submontanski in montanski 
malo fragmentirani gozdovi. gozdovi. 

Legenda: Št.= številka; P=površina; Številke gozdnih regij so v nadaUevanju kasneje poenostavljene v naslednjem 
smislu 406=6, 508=8; 
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Sl ika 1: Ekoregionalna klasifikacija. Neklasificirana Landsal slika kaže OE Kočevje z okolico in gozdne regije. Njihova 
razmejitev temelji na upoštevanju lastnosti predhodnih ekoregij in upravnih meja . Osnovni sloj ekoregij je bil razvit 
postopno: v prvem koraku je bilo mogoče ločiti tri (glej Preglednica 3. Lj . št. l. 2 in 3,4.5 kot celoto. V drugem koraku 
so bile na osnovi fragmentacije in ekstremnih Lerenov razmejene še 3. 4, in 5. Veljavna meja OE lepo kaže slabost sedanje 
razmejitve. saj homogene dele širšega prostora deli med različne OE. 

in ustrezne volumne. Postopek izračuna je 
naslednji : 

• izračun povprečne LZ za vsako razvojno fazo 
posebej, 

• izračun agregata LZ za vsako razvojno fazo 
posebej, ločeno za uravnotežene in neuravnotežene 
sestoje, 

• obračun povprečne LZ za GGR. 
Uravnoteženost prebiralnih gozdov je bila pre

veijena s klasičnim modelom razšlljenih debelinskih 
razredov (SCHDTz 1989). Pri tem sta bili z obstoječo 
porazdelitvijo prime1jani dve modelni porazdelitvi, ki 
sta bili izdelani s podatki GGE Grčarice. 

3 OBLIKOVANJE 
NAČRTOVALSKIH ENOT 

OE Kočevje je predstavljena v preglednici 2 in na 
sliki l. Pregled obeh virov kaže, da dajejo enoti 
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pečat najmanj šti.J.je različni krajinski vzorci: dokaj 
raznolika krajina na severozahodu , enolična 
ravnica Kočevskega polja v osrednjem delu, veliki 
reliefoo razgibani gozdni kompleksi na vzhodu in 
zahodu ter Kolpska dolina na jugu. Iz slike l tudi 
izhaja, da je precejšnje razlike v OE mogoče 
homogenizirati z delitvijo v ekoregije in manjše 
gozdne regije . Medtem, ko se prve dobro ločijo 
po kontrolnih faktorjih, se iz njih razvite gozdne 
regije ločijo po faktmjih nižjega reda (pregled
nica 3). 

Koncept hierarhičnega ekološkega razmejevanja 
prostora ima velik pomen za ohranjanje zemljiških 
kompleksov (Bailey, cit. KLUN/DE HAES 1994). 
Kolikor bi npr. z drugimi uporabniki prostora bilo 
mogoče doseči konsenz glede najmanjših zahtev do 
režimov gospodaijenja v gozdnih regijah, potem bi 
v njih kazalo vzpostaviti naslednje gospodarske 
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režime: zaščititi gozdno regijo št. 8, prilagojeno 
gospodruiti v gozdnih regijah 1,4,5,6,7, v regijah 2 
in 3 pa gospodariti v skladu s splošnimi zakoni. Iz 
prvo omenjenega režima izhaja omejeno gospo
daijenje z gozdom in drugimi rabami zaradi 
ekstremnih terenskih razmer in zaščite Kolpske 
doline, iz drugega prilagojeno gospodrujenje zaradi 
ohranjanja ekološke integiitete gozdnih kompleksov 
skupaj z otoki drugih rab, iz tretjega pa gospoda.Ijenje 
v skladu z veljavnimi splošnimi predpisi. 

4 ANALIZA STANJA V GOZDNI 
REGUI KOČE-DRAGA 

4.1 Vizija 

Zaradj razsežnosti gozdov in omejenih negozdnih 
virov je naloga gozdarstva iskati konsenz o 
celovitem usmerjanju te gozdne regije v smeri 
stabilne in raznolike krajine. Taka krajina se bo 
razvijala v mejah stabilnosti in bo zadovoljevala 
potrebe lokalnih in drugih skupnosti po naj
različnejših vlogah prostora in drugih danosti. 
Ekološka, socialna in ekonomska komponenta 
trajnosti se bodo izražale s(z): 

• stabilnim gozdnim pokrovom in stabjlnimi 
negozdnimi otoki, namenjenimi stanovanjski 
izgradnji, kmetijstvu, industriji in podjetništvu, 

• vitalnimi in pestrimi ekosistemi, ki bodo 
prijazen dom flori in favni, 

• intenzivno gospodarjenimi gozdovi, še 
posebej tam, kjer ni izraženih okoljskih in socialnih 
vlog, 

• dobro razvitimi socialnimi vlogami, ki bodo 
dvigate življenjsko raven lokalnega, na regijo 
meječega in drugega prebivalstva, 

Preglednica -1-: Gozdna regija Koče-Draga v številkah 

Gozdni pokrov P (ha) 
Gozdna regiaj 25.759,0 
P gozda 23.542,7 
P kompleksa 23.542,7 
Prehodnost- kmetijske p./gozd (%) 
Povezovalnost (razdalja /m) 
Dinamika sprememb (%-15 Jet) 
Lastništvo Privatno 
%_gozdnih površin 22,12 
Porazdelitev gozda 351-600m 
%površine 15,92 

• proizvodnjo kvalitetnega lesa in dobro razvito 
okolju prijazno lesno industrijo in podjetništvom. 

4.2 Gozdni pokrov 

Gozdni pokrov je kompakten in sestoji iz enega, 
več kot 23 .000 ha velikega kompleksa (pregled
nica 4). 

Na drugi strani je zaraščanje kmetijskih 
zemljišč z agresivno gozdno vegetacijo resna 
grožnja nadaljnjemu razvoju. Ekološka kom
ponenta je ogrožena zaradi zniževanja krajinske 
in ekosistemske pestrosti, socialna zaradi praz
njenja regije in njenega razvijanja v smeri človeku 
neprijaznega bivalnega in delovnega okolja, 
ekonomska pa zaradi ekonomsko nedonosnih 
dejavnosti ter povečanja sivih površin, ki bodo 
terjale veliko vlaganj v ohranjanje in obnavljanje 
stanja. 

4.3 Okoljske in socialne funkcije 

Preglednica 5 kaže, da gozd zagotavlja okoljske 
funkcije na skoraj dveh tretjinah površin . Pri tem 
funkcije določajo režim na približno eni tretjini 
površin. 

Bogastvo rastlinskega in živalskega sveta kaže 
preglednica 6. V nasprotju s habitati rastlinskega 
sveta, zahtevajo habitati živalskega sveta zahtev
nejšo obravnavo. V veliko-prostorskem kontekstu 
je pomembna predvsem razmejitev njihovih 
vpliv nih območij, v lokalnem pa je treba zagotoviti 
varstvo počivališč. 

Pomemben element kakovosti habitatov je tudi 
mrtva biomasa. Povprečni volumen v gozdu 
ležečega drevja (11,40 m 3/ha) predstavlja 3,8% 

P% N PV Min Maks. ±Cl nt. 

91,39 
1 

2,7/97,3 
15 555,0 75 1.250 171 

8 
Državno Občinsko 

77,88 0,00 

601-850m > 85lm 
37,58 46,50 

Legenda: P=površina; N=število ; PV=povprečna vrednost; Min.=minimum; maks .=maksimum; Cint=Interval zaupanja; 

150 GozdV 62 {2004) 3 



Kovač , M.: Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (3 . del) 
------------------

Preglednica 5: Okoljske funkcije (ZGS 2000d) 

Funkcija Rang 1 Rang 1 [ Rang2 Rang2 
P (ha) p (%) P (ha) p (%) 

Skupaj 7.980,13 31,35 17.473,77 68,65 
Ekološka 2.536,90 9,97 5.856,69 23,01 
Hidro loška 3.227,56 12,68 7.190,08 28,25 
Habitatska 2.196,56 8,63 4.193,11 16,47 
Estetska 19,11 0,08 233,89 0,92 

Izločene površine Pragozd Rezervat 
Posebni Predlagani Zaščita Druge 
namen rezervat (ZOG) omejitve 

P (ha) 95,57 189,05 215,87 39,85 23.90 40,94 

Legenda: P=površina; 

povprečne LZ. Višina je v skladu z zakonodajo 
(RFP 2000), ni pa optimalna njena razporeditev. 

V vrsti socialnih funkcij (ZGS 2000d), ki 
obsegajo skupno površino 924 ha, sta dediščinska 
(563 ha) in rekreacijska (330 ha) najpomembnejši 
v regiji. Naravna dediščina je vezana na številne 
naravne pojave. Ker še ni valorizirana v skladu z 
IUCN določili, je tovrstno klasifikacijo treba še 
opraviti (slika 2) 

Največji potencial za rekreacijo in tmizem brez 
dvoma predstavljata enkratna narava in razmeroma 
dobro razvita prometna mreža. Resna ovira je 
pomanjkljiva cestno-prometna infrastruktura 
(smerokazi), saj se obisk brez dobrih kart lahko 
sprevrže v frustracija. 

Nepričakovana srečanja z divjimi živalmi so 
ve1jetna. Čeprav je verjetnost srečanja majhna, 
prosta hoja po gozdovih- razen v organizirani obliki 

- ni priporočljiva . Enako velja za jahanje in 
sprehajanje z odvezanimi psi. 

Mreža objektov, primernih za popotnike in 
mobilne turiste je za enkrat nerazvita in jo pesti 
pomanjkanje infrastrukture. Edini izbrani lokaciji 
(smučišče nad Kočevjem in predlagana rekreacijska 
pot na vzhodnem delu regije), ki bi se lahko razvili 
v tej smeri, je zato treba razumeti kot začetek 
krepitve te izjemno pomembne socialne vloge . 
Kljub številnim omejitvam, ki zaenkrat preprečujejo 
naravi prijazno rekreacijo in turizem, je njena 
prihodnost obetajoča. Ker je v regiji veliko 
opuščenih stavb v naseljih in zunaj njih, je treba 
naj ti možnosti za njihovo cenovno ugodno 
adaptiranje in za začetek donosnega gospodarjenja 
s to funkcijo . ZGS tega seveda ne more storiti sam. 
Glavna vloga ,mora biti zaupana lokalnemu 
prebivalstvu, ki mora - opogumljena in finančno 

Preg lednica 6: Habitati rastlinskega in živalskega sveta v GR Koče-Draga (ZGS 2000d) 

Živalskih. Zavarov. v. IDrugo 
1 1 

P (ha) 3.552,04 209,92 1 

Točkovni obj . Zavarov. v. Druge v. Brlog, gnz. Krmišče N~aiališče 
Št. objektov 26 32 173 94 135 
Rastlinski h. Zavarov.v. Mokriš·če Posebnih .. Tradic. h. Gozdni ot. Posebne v. 
P (ha) 25,12 93,49 1' 15 218,29 4,32 5,83 
Točkovni obj. Rdeča lista Zavar. dr. Posebnih. Razisk. pi. , Izj1emna r. Semenja ki 
S tevilo 24 6 114 38 1 153 1 1 
Mrtvi les N PV Min Maks. ± Clnt 
Stoječe mrtvo drevo (m~/ha) 15 4,01 0,00 24,21 3,55 
Ležeče mrtvo drevo (m3/ha) 15 5,64 0 ,00 65,98 9,37 
Puščen o stoječe drevo (m:J /ha) 15 1,75 0,00 9,32 1,59 
Skupaj mtva biomasa 15 11,40 0,00 71,78 10,09 

Legenda: h=habitat; obj.=objekt; pl.=ploskev; Zavarov.v.=zavarovane vrste; Tradic . h.=tradicionalni habitati (ki zahtevajo 
tradicionalno obliko gospodarjenja npr. steljnik); Gozdni ot.=gozdni otok; PV=povprečna vrednost; Min.=minimum; 
maks.=maksimum; Clnt=interval zaupanja 
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Slika 2: Socialne funkcije v GR Koče-Draga . Krožci označujejo naravno in kulturno dediščino . Kvadrati s križem označujejo 
rekreacijske in turistične objekte, vprašaji pa raziskovalne objekte ter učne objekte. 

podprto s strani lokalnih oblasti in sponzorjev -
zaradi pridobi vanja znanja tesno sodelovati z 
gozdarstvom in drugimi sektorji (naravovarstvo, 
lovstvo, turistične organizacije). 

4.4 Proizvodna funkcija 

Ne oziraje se na široko definicijo proizvodne 
funkcije gozda (ANKO 1995), ta študija obravnava 
proizvodno funkcijo izključno kot proizvodnjo lesa. 
Po podatkih ZGS (2000d) je skoraj vsa regija 
primerna za intenzivno gozdno gospodarstvo, saj 
več kot 86 % gozdov omogoča sečnjo višjo od 5 
m3!ha letno. Informacije o funkciji so kratko povzete 
v preglednici 7. Nanašajo se na šest največjih 
gospodarskih razredov, ki obsegajo več kot 90 % 
gozdne površine. 

Regiji daje pečat površinsko prevladuj o ča 
združba Omphalodo Fagetum. Z vidika spre-

152 

menjenosti so vsi gozdovi razmeroma dobro 
ohranjeni na skoraj dveh tretjinah površin. Najbolj 
ohranjeni so enomerni in raznomerni jelovo-bukovi 
gozdovi (GGR 2, 3), srednje, enodobni jelovo
bukovi in submontanski bukovi gozdovi (GGR 1,9), 
montanski in nižinski gozdovi (GGR 6, 7) pa so 
zasmrečeni. 

Z vidika površinske zgradbe dajejo regiji pečat 
enomerni in skupinsko raznodobni gozdovi. Za oba 
tipa sta značilni povprečna sestojna površina 
13,5 ha, največja pa do največ 50 ha. Kako 
uravnoteženi so skupinsko postopno gospodmjeni 
gozdovi kaže prime1java obstoječega in modelnega 
stanja razvojnih faz (slika 3). Skoraj v vseh 
gospodarskih razredih je premalo mlajših in preveč 
starejših razvojnih faz. Nič dosti drugačne niso 
razmere z vidika drogovnjakov. 

Uravnoteženost LZ kaže slika 4. Model je bil 
izdelan s podatki SVP in površin razvojnih faz. Pri 
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Preglednica 7: Proizvodna funkcija GR Koče-Draga (ZGS 2000b, SAZU 1998, ZGS 2001) 

Proizvodna funkcija- lastnosti Vsebina Površina (%) 

Prevladuj o ča združba OmRhalodo Fagetum 77,65 
Prevladujoči gozdni tip Drugi mešani gozdovi 33,34 

Mešani gozdovi jellke in bukve 30,18 
Mešani g_ozdovi bukve in smreke 11,18 

Regeneracijska kapaciteta Kritična v primeru jelke, javorja in hrasta. 

Gospodarski režim Skupinsko postopno 78,00 
Prebiralno 20,83 

GGR 1- Jelovo.bukovje na globokih tleh 37,61 
2- Jelovo-bukovje na plitvih tleh 7,33 
3- Prebiralri.o ielovo-bukovje 20,61 
6- Zasrnrečen montanski gozd 7,06 
7- Zasmrečen nižinski g_ozd 12,80 
9- Submontanski bukov gozd 5,98 

Lesna zaloga Skupaj Iglavci Listavci 
Povprečje (m3/ha) 294,34 130,83 163,47 
Delež v lesni zalogi(%) 100,00 44,45 55,54 
Letni prirastek (mj/ha/year) 6,82 - -

tem kaže levi stolpec zatečeno stanje (Present), 
srednji pravilno (Correct), desni pa idealno (Ideal). 
Razlika med pravilnim in idealnim stanjem je 
naslednja: 

izkmiščali produktivnost rastišč bistveno bolje kot sedaj. 

• pravilno stanje je tisto, ki bi moralo biti v 
naravi, pri tem pa naj bi z vidika razvojnih faz 
uravnoteženi gozdovi izkoriščali produktivnost 
rastišč tako kot sedaj, 

• idealno stanje je tisto, ki bi lahko bi] o v naravi, če 
bi z vidika razvojnih faz uravnoteženi gozdovi 
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Obe modelni stanji sta bili razviti na osnovi 
statističnih dejstev: prvo, pri pogoju, da bi bila 
sedanja celotna LZ pravilno porazdeljena po vseh 
razvojnih fazah, drugo pa, da bj skupna LZ težila 
k vrednosti povprečja LZ razvojne faze, povečane 
za polovico standardnega odklona. Glede na to, 
da izmerjeni rastiščni indeksi ne odstopajo 
bistveno od tabelarnih, bi se boljše izkoriščanje 
produktivnosti rastišč moralo izražati z drugačnim 

co 
(/) 

CL 

IPresent s Model • 

Slika 3: Obstoječa in modelna porazdelitev razvojnih faz (površine) (ZGS 2000b). (Legenda: Yg=Mladovje; 
Ps=Drogovnjak; Ogr=Debeljak; Reg=Pomlajenec. Pripisane številke (npr. Ygl) določajo ustrezen gospodarski rared 
(Ygl=mladovje v GR št. 1) 
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načinom gospodarjenja, ki bi vodilo k višji 
temelj nici. 

.V primerjavi s skupinsko-postopno gospo
daijenimi je LZ zaloga prebiralnih gozdov višja 
(370 rn3/ha) , prirastek enak (7,5 m' /ha), enako kot 
preje omenjeni pa so tudi ti gozdovi z vidika 
porazdelitve premerov neuravnoteženi (preveč 
drevja v razredu 31-50 cm in premalo v razredu 
nad 50 cm) . 

5 OBLIKOVANJE CILJEV 
5.1 Vloge gozda in njihovo usklajevanje 

Rangiranje (glej preglednica4, KOVAČ 2004, drugi 
del) je privedlo do določitve okoljskih (ekološka, 
habitatska, hidrološka), socialnih (dediščina , 

rekreacija in turizem) in proizvodnih (lesna 
proizvodnja) vlog gozda, prikazanih na sliki 5. 

V smislu medsebojnih odnosov, vloge gozdov 
niso neodvisne. Medtem, ko so okoljske največkrat 
združljive (varovalna, hidrološka), tak odnos 
nikakor ne drži za socialne, ki so konfliktne že po 
svoji naravi (dediščina-turizem) . Najosnovnejše 
odnose kaže preglednica 8. 

Med okoljskimi in socialnimi vlogami so 
konflikti verjetni (ohranjanje zve1i, človek). Ker jih 
s fizičnimi sredstvi ni mogoče preprečiti, je treba 
omiliti oz. znižati verjetnost gotovih dogodkov na 
najmanjšo možno mero (ekološko osveščanje 
javnosti, krepitev načela preventivnosti, itn). 

Konflikti med okoljskimi in proizvodnimi 
vlogami so prav tako vetjetni, vendar ni pričakovati, 
da bi prerasli v kritične. Če pa bi konkretna situacija 
vendarle zahtevala odločitev, mora ta biti v prid 
okoljsk_im (omejitev dejavnosti zaradi samozaščite 
ekosistemov, varstvo živali jn ptic skupaj z 
njihovimi habitati in prezimovališči, itn.). 

Prcgkdnica R: Vrste konfliktov med vlogami gozdov 

Virstica vpliva na stolpec 

Gospodarjenje za varovalno funkcijo rastišča (VR) 
Gospodarjenje za varstvo habitatov (ZH) 
Go~odarjenje za vodo (GH) 
Gospodar.jenje za dediščino (GD) 
Gospodarjenje za rekreacijo in turizem (GR) 
Gospodarjenje za les (GLe) 
Gospodarjenje za lov (GL) 

Pričakovati je treba tudi konflikte med socialnimi 
in proizvodnimi vlogami (rekreacija - pridobivanje 
lesa). Posebne ukrepe je treba sprejeti v primeru 
konfliktov med dediščino in proizvodnjo lesa (npr. 
vzpostavitev zaščitnih con), medtem, ko je preostale 
mogoče reševati bolj fleksibilno . 

5.2 Oblikovanje ciljev 

Cilji , v preglednici 9, so zbrani na podlagi poprej 
definirane vizije, analize stanja in zahtev po vlogah 
gozdov. Preglednica poleg idealnih ciljev vsebuje 
še nekatere srednjeročne cilje, ki so v nasprotju z 
idealnimi postavljeni v časovni okvir. Tak pristop 
je uporabljen namenoma, in sicer zato, da se pou dati 
omejenost gozdnih virov in zato, da se odgovorne 
zaveže k izpolnitvi načrta. 

6 OBLIKOVANJE STRATEGU 
6.1 Generična strategija 
Razvoj regije se mora usmerjati s prilagojenimi 
režimi gospodrujenja, s katerimi je mogoče krepiti 
vse komponente trajnosti, ne da bi se pri tem 
ogrozila ekološka komponenta. Le-to je treba 
pospeševati na vseh ravneh. Na krajinski ravni je 
treba ustaliti delež gozda. Ne-gozdne otoke se ne 
sme prepustiti zaraščanju z gozdno vegetacijo, ker 
tudi ti pripomorejo k dvigu pestrosti krajine. Če 
gozdarstvo zares ima voljo po ustavitvi procesa, 
mora samo začeti iskati konsenz glede prihodnjega 
razvoja regije in partne1je, ki bodo zagovatjali in 
udejanjali skupne ideje v vsakodnevnem gospo
daljenju s prostorom. 

Ekološko trajnost na ekosistemski ravni je treba 
v večini primerov ohranjati . Pri tem je vendarle 
treba upoštevati dejstvo, da nekaterih površin ni 
mogoče več povrniti v prvotno stanje s pomočjo 

VR ZH GH GD GR GLe GL 
s s s S,N N,S s 

s s s N,C N s 
s s s N N N 
s s s N,C N N 
c c N N,C N c 
C,N c N,C N,C c c 
N N N N N,C N 

Legenda: N:: Nevtralna; S= medsebojno združljiva; C= kompelitivna ali konflikrna; VR== varovanje rastišča; VH= varstvo 
habilatov; GH= gospodarjenje z vodo; GD= gospodarjenje za dediščino; GR== gospodarjenje za rekreacijo in turizem ; 
GLe= gospodarjenje za les; GL= gospodarjenje za lov. 

154 GozdV 62 (2004) 3 



1 

Kovač. M.: Velikoprostorsko strateško nacrtovan1e za trajnostni razvoJ gozdov (3 . del) 

j• 1 ~gkJ ni ca () : Idealni in dolgoročni cilji GR Koče-Draga 
--

OKOLJSKE VLOGE 

L Ohranitev gozdnega pokrova in njegove integritete. Zaželeni delež gozda 90±2%. 
Utemeljitev:Ohranjenost gozdnega pokrova. Ekološka enkratnost. Pomen za lokalno in nacionalno 
ekonomijo. 

2. Zaokrožitev iz gospodarjenja izločenih površin. Optimalna skupna površina je 2-4% površine GGR. 
Utemeljitev:Krepitev sonaravnega gospodarjenja, ohranjanje genske banke, razumevanje naravnih procesov 
in širjenje znanja (FDPS 1995). Tradicija: nekatere površine so bile izločene že pred 100 leti . 

3. Ohranjanje zdravja gozda z direktnimi in indirektnimi ukrepi. 

4 . Izboljšanje regeneracijske kapacitete (kjer dovoljujejo razmere). 

5 . Ohranjanje ekosistemov, ki gostijo zaščitene rastHnske vrste. 

6. Ohranjanje rastlinske pestrosti na 62% površin. Na preostali površini (38%), ki je že znatno 
spremenjena, je treba stanje v primerjavi s sedanjim izboljšati za vsaj 20%. 
Utemeljitev:Rastlinska pestrost, zdravstveno stanje in škode zaradi objedanja so medsebojno povezani 
(ne vzročno). Dokler učinki obeh zadnje omenjenih procesov ne bodo zmanjšani, je treba upravljanje 
usmerili v odpravo škod. 

7. Izboljšati porazdelitev (sedaj neenakomerna, kljub ugodnemu povprečju) mrtve biomase v vseh GR. 
Utemeljitev:RFP 2000. 

8. Ohra-rUanje in izboljšanje razmer v gozdovih z okoljskimi vlogami . Prepovedati uporabo mineralnih olj 
kot pogonsko gorivo v naslednjih 10 letih. 
Utemeljitev: Poroznost kraškega sveta. 

9. Ohranjanje brlogov in gnezd zavarovanih vrst. 
Utemeljitev: Zakon o ohranjanju narave in MKVERZ ( 1999). 

10. Ohranjanje ha bi tatov ptic (splošno). Kjer je primerno (jase, sprehajališče) obogatiti sedanjo dre vesna sestavo 
s plodonosnimi vrstami (do 10% na ploskvi) . 

11. Ohranjanje rastišč divjega petelina s podaljševanjem proizvodne dobe v izbranih debeljakih (kjer to ni v 
nasprotju z uravnoteženostjo gozdov). 
Utemeljitev: Divji petelin je zavarovana vrsta. 

12. Splošno ohranjanje pestrosti živalskih vrst. Vnašanje ne-avtohtonih vrst ni dovoljeno. 

13 . Upravljanje in zniževanje konfliktov med človekom in živaljo na najmanjšo stopnjo. Pripraviti in izvajati 
strategijo o omilitvi konfliktov v naslednjih 5 letih. 
Utemeljitev: neprijazni dogodki ne dvigujejo ekološke zavesti, niti pripomorejo k trajnostnemu 
razvoju GR. 

-

SOCIALNE VLOGE 
- - -

l. Opremiti ceste s smerokazi v naslednjih 2 letih. 

2. Zaokrožitev mreže območij primernih za rekreacijo (vsaj še 3 dodatna območja v naslednjem načrtovalskem 
obdobju) . Opremiti že obstoječe lokacije z infrastrukturo. 

3. Obogatitev drevesne sestave v okolici rekreacijskih in turističnih območij (do 10% takih dreves v območju) . 

4 . Ohranjanje dediščine v skladu z IUCN priporočili. 

5. Upravljanje konfliktov med rekreacijsko in dediščinsko vlogo. 
Utemeljitev: Trajnostni razvoj in dviganje blagostanja lokalnega in drugega prebivalstva. Dvigovanje 
zavesti za ohranjanje dediščine. 

PROIZVODNA VLOGA 

l. Vzpostaviti uravnoteženo stanje gozdov v skupinsko postopno gospodarjenih gozdovih (v smislu površin 
in mas) v 40 letih. Doseči idealno povprečno LZ (ob normalnem gospodarjenju) v naslednjih 40 letih. 
Utemeljitev:Starejše gozdove je treba pravočasno vpeljati obnovo zaradi preprečitve še večjega zastaranja. 

2. Vzpostaviti uravnoteženo stanje v prebiral nih sestoj ih v naslednjih 40 letih. Idealna porazdelitev volumenskih 
deležev je: 1 razširjeni debelinski razred (RDR) - 15-20% mase; 2 RDR - 40%; 3 RDR- 40-45%. Doseči 
povprečno LZ 410 m'lha v naslednjih 40 letih. 

1 

naravnih sil ampak z melioriranjem. V primeru 
gozdov, mora biti prioriteta dana močno spre
menjenim in izmenjanim gozdovom ter grmiščem 
na ekstremnih legah. 

Propadanje gozdov in škode zaradi objedanja so 
resna grožnja trajnostnemu razvoju . Čeprav sta 
problema neodvisna, oba ogrožata regeneracijsko 
kapaciteto gozdov in njegovo pestrost. Dokler ju 
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Slika 4: Sedanje in uravnotež~ne lesne zaloge . Legenda: Yg = mladovje; Ps = drogovnjak; Ogr = Debeljak; Reg = 
Pomlajenec. Pripisane številke (npr. Ygl) določajo ustrezen gospodarski rared (YgJ=mladovje v GR št. 1) 
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Slika 5: Vloge gozda v GR Koče-Draga. Legenda: št. 7 proizvodna vloga, št. 2, 3 okoljska vloga, št. 4 socialna vloga, 
št. l omejitve (npr. pragozd Krokar). 

ne bo mogoče urejati primerneje kot doslej, mora 
biti gozdarstvo dovolj prožno pri gospodarjenju in 
to navkljub možnim upravljalskim napakam . V 
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primeru jelke npr. , ki je najbolj ogrožena vrsta, je 
treba njeno ohranjanje izvaja tudi tako, da se jo bo 
kljub visoki osutosti puščalo v gozdu. 
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Sl ika (J : Gozdnogospodarski režimi. Legenda: IC/EUA - izboljšanje strukture v mešanih skupinsko-raznodobnih in 
prebiralnih sestojih; IC/EA - izboljšanje strukture v enodobnih sestojib: IC/UA - izboljšanje strukture v prebiralnih 
sestojih; IC/LS - izboljšanje strukture v nižinskih enodobnih sestojih; Označene lokacije: št. 1- iz gospodarjenja izločene 
površine; št. 2 - gospodarjenje za varovalmo in hidrološke vlogo; št. 3 - gospodarjenje za pestrost živalskih habitatov; 
št. 4- gospodarjenje za pestrost rastlinskih habitatov; št. 5- gospodarjenje za socialno in okoljsko vlogo; št . 6- Gospodarjenje 
za socialno vlogo. Preostali prostor je gospodarjen za proizvodno vlogo gozdov (pridelava lesa). 

Pr~gkdni ca 10: Funkcionalna strategija za gozdni pokrov 

GOZDNI POKROV 
ZIP Sku~na QOVršina je 23 .540 ha. 
IC 1 Stabiliziranje gozdnega pokrova (90±2%). 

2 Ohranitev sedanje stopnje fragmentacije- kmetijske površine 2,7%/gozd 97 ,3%. 
2 Ohranjanje povezovalnosti in koridorjev. 
3 Ohranjanje krajinske pestrosti. 

or Lokalne oblasti, lokalne skupnosti, vsi, v rostoru del':!i oči sektorji. 
u 1 ,2,3 Priprava dolgoročnega načrta trajnostnega razvoja v naslednjih 5 letih. 

1 ,2,3 Klasifikacija primernosti zemljišč s stroškovno analizo v naslednjih 2 letih. 
Krepitev uprav lj al s ke kapacitete. 

UR Glej produkci.isko vlogo (g;opodarski razredi). 
M Gozdni pokrov in fragmentacija vsakih 5-10 let. 
PR -

Legenda: Številke pod Use nanašajo na definirane DC. 
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Socialna in ekonomska trajnost morata biti 
pospeševani z večjimi zaposlitvenimi možnostmi 
v gozdarstvu, lovstvu, lesni industtiji in ekološkemu 
turizmu in podjetništvu. Zaradi prisotnosti zveri je 
tradicionalno kmetijstvo (paša živine, ovac, eko
farme) manj p1imerna dejavnost in bi morala biti 
pospeševana zunaj varovanih habitatnih območij. 

6.2 Funkcionalne strategije 
neproizvodnih vlog gozdov 

6.2.1 Notacija 

V nadaljevanju prikazane vzorčne funkcionalne 
strategije so opredeljene z: 

• Zemljiščem ali točko (lokacija) in površino 
(Z!P). ki sta prikazana na sliki 6. 

• Idealnim ciljem (IC). Obdobje v katerem naj 
bi bili izpolnjeni je priporočeno obdobje. Ker naj 
bi veljavnost strateškega načrta bila dvajset let, naj 
bi se srednjeročni in dolgoročni cilji kontrolirali 
vsakih 10 let. 

• Odgovornimi institucijami (01), ki sodelujejo 
v načrtovalskem postopku. 

• Usmeritvijo (U), ki je predmet kontrole in 
mora biti kontrolirana (v smislu pravilnosti in 
izvrševanja) vsakih 10 let. 

• Upravljalski režim (UR), ki je določen za 
posamično vlogo. Režim gospodarjenja je pre
dpisan za GGR. 

• Monitoringom (M), ki naj bi se izvajal vsakih 
10 let. 

• Programi (PR), ki so gozdnogospodarskji 
načrti gozdnogospodarskih enot. Če ti načrti niso 
potrebni,je jasno definirana, kateri akt naj bi nalogo 
pomagal dokončati. 

6.2.2 Funkcionalne strategije za okoljske in 
socialne vloge gozdov 

Funkcionalne strategije (glej tudi KOVAČ 2002), 
zahtevajo aktivno udeležbo institucij, ki so zavezane 
udejanjiti svoj del načrta. Tak pristop je nujen, ker 
bo samo na tak način gospodarjenje za vloge 
gozdov iz načelne ravni prešlo v konkretno . 
Istočasno se bodo s takim pristopom razbremenila 
tudi finančna vlaganja. Če so vloge gozda v 
postopku načrtovanja dejansko izražene in zahte
vane, potem je zanje treba nekaj storiti, za potrebna 
dela pa najti plačnika. V vsakem nasprotnem 
primeru je govorjenje in obravnavanje tako številnih 
vlog gozda jalovo in je v primerjavi z drugimi 
okoljskimi sektorji prostovoljna zaveza (samo
omejevanje) gozdarstva. 

Funkcionalne strategije bodo od gozdarske 
službe zahtevale veliko večje napore kot doslej. 
Zaradi neustreznosti sedanjih postopkov bo 
najve1jetneje treba izvajati načrtovalski proces v 
okviru postopkov prostorskega načrtovanja, več 
naporov pa bo treba vlagati tudi v iskanje konsenza 
glede različnih vprašanj in zavezništva. 

Funkcionalno strategija za gozdni pokrov 
(preglednica lO) npr., je mogoče oblikovati samo v 
sodelovanju z drugimi sektorji, oblastjo in javnostjo. 

Prl'gkunicn 11: Funkcionalne strategije iz gospodarjenja izločenih gozdnih površin 

Izločene površine (slika 6, številka 1) 
ZJP Večje in majhne površine so raztresene povsod v GR, še posebej v jelovo bukovih gozdovih. 

Skupna površina je 605 ha. 

IC l Zaokrožitev mreže površin. 
2 Uravnavanje nosilne kapacitete ekosistemov in premoščanje konfliktov. 

or ZGS, lastniki, Agencija za okolje, lokalne oblasti. 
u 1 Organizacija delavnic zaradi poizvedbe zahtev in želja prebivalstva. 

2 Razvrstitev objektov v skladu z IUCN klasifikacijo (sproti). Vzpostavitev varovalnih con okoli 
objektov kjer je to primerno v razdalii ene drevesne višine (takoj). 

UR 2.1 Gospodarjenje v skladu s projektom. 
2.2 Nobenih ukrepov v pragozdovih in rezervatih (dogovoriti primer požarov). 
2.3 Prilagojeno gopodarjenje v varovalnih conah (dogovoriti sanitarno sečnjo in ravnanje v 
primeru naravnih nesreč). 

M Vsakih 10 let, preverjanje s strani revirnih gozdarjev najmanj 1 krat letno. 
PR 2 Izdelava tipskega projekta (dostop, upravljalski režim) v naslednjih 5 letih. 

v 

Legenda: Stevilke pod U in UR se nanašajo na definirane DC (npr. UR 2.1, 2.2 in 2.3 se nanašajo na v skladu z IUCN 
klasifikacijo razvrščene površine) 
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Pr~glcdnica t_: Funkcionalna strategija za rekreacijsko funkcijo 

Gospodar.~ enje za okoljsko in socHano vlo~o 
Posamični objekti: 
ZJP Vzdrževanie cestnega križa in pešpoti. 

DC Oprema križa z infonnacijskimi tablami in smer9kazi. 

or Lokalne oblasti, Ministrstvo za transport 
u Načrt potreb, finančni načrt in pripis odgovornosti. 
UR 
M _ _P.reverianje s strani revimih gozdarjev in lo_ycev in poročanje oblastem o stanju (vandalizem!). 
~ Izdelava načrta postavitve prometne infrastrukture v nasledf1iih 2 letih. 

ZJP Vedute, prisotne povsod v prostoru. 
DC Ohranjanje razmer na teh lokacijah. Obogatitev drevesne strukture (5% -lO% dreves). 

Ol ZGS in lokalna oblast. 
u Nega gozdnega roba. Oprema lokacij z infrastrukturo (klopi, koši za odpadke) (takoj). 

Pripis odgovornosti za vzdrževanje stanja na teh lokacijah (barvanje klopi, košnja, odvoz smeti). 
UR Gospodarjenje v skladu z GG načrtom (vsi gospodarski razredi)_ 
M Občasno preverjanje s strani revirnih gozdarjev in lovcev. 
PR Tipski načrt izdelan s strani ZGS (potrditev v naslednjih 5 letih). 

Ker je gozdarstvo najbolj vpliven sektor v regiji, se 
od njega pričakujejo tudi pobude za izboljšanje 

stanja. 
Cilj funkcionalnih strategij za gozdove, ki so 

izločeni iz gospodarjenja, je enotna ureditev 
gospodarjenja s takimi površinami, vzpostavitev 
odgovornosti in prevzem finančnih bremen. Tipsk_j 
načrt za gozdne površine je seveda lahko prepisan 

iz načrta GGE, mora pa biti dopolnjen z vsemi 
negozdarskimi detajli in tak posredovan vsem, ki 

so soodgovorni za gospodrujenje. 
Cilj funkcionalne strategije za rekreacijsko 

funkcijo (konkretneje za vzdrževanje cestnega 

križa, pešpoti in vedut), je podobno kot v 
prejšnjem primeru ureditev gospodmjenja .s temi 
površinami. Pomembni so še povečanje njihove 
privlačnosti z vidika estetike in čistoče ter 
porazdelitev finančnih bremen (npr. odvoz smeti, 

vzdrževanje klopi, itn.). 

6.3 Funkcionalne strategije 
proizvodne vloge gozdov 

6.3.1 Notacija 

Notacija sledi že v prej zapisanem poglavju 6.2.1. 
Poleg teh so v preglednicah v nadaljevanju 

uporabljene še naslednje: 
• sedanje stanje (ST), 

• dolgoročni in srednjeročni cilji (PC), ki so 

predmet konb·ole, 
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• integralni monitoring (M) ki vključuje gozdno 
inventuro, terensko preverjanje s strani gozdarske 

službe in kontroling. 

6.3.2 Funkcionalne strategije za proizvodne 
vloge gozdov 

Cilj v nadaljevanju predstavljenih strategij je 

povečanje učinkovitosti načrtovanja. Ker se 
strategije realizirajo z obratnimi načrti, katerih 

osnovne enote so GGR in .sestoji, je v strateških 
načrtih zapisane strategije mogoče preveJjali v ča.su 
in prostoru. Na ta način je zagotovljena tudi 

povratna zveza, ki je pomembna zaradi preverjenja 
pravilnosti strateških usmeritev. 

7 PREDLOG ZA ODLOČANJE 

Sestavni del strateškega načrta je še predlog za 
odločanje, ki ga je treba organu, odgovornemu za 
potrditev načrta, vročiti skupaj s strateškim 
načrtom. Ta naj vsebuje naslednje elemente (glej 

KOVAČ 2002): 

• zadeva (naslov akta), 

• izjava o strinjanju udeležencev načrtovalskega 
postopka z načrtom (izjavo pripravi delovna 
skupina, odgovorna za postopek načrtovanja), 

• pravni okvir (zakonodaja, drugi akti), 

• trajanje, veljavnost in zahtevo po reviziji (npr. 

20 let, z revizijo čez 10 let), 
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Pregkdnica 13: Funkcionalna strategija proizvodne vloge gozdov (GGR št. 1) 

PROIZVODNJA LESA - GGR št. 1 (Skupinsko raznodobni jelovo-bukovi gozdovi; proizvodna 
doba 140 let) 
ZIP Lokacija Predvsem v SZ delu GR Koče-Draga. 

Skupna površina (ha) 8.853 
Procent (%) 38 

ST Vse Je S mr Bu 
Pomlajevanje K N N 
Site indeks (m) 15 19 17 
Drevesna sestava(% LZ) 36 20 44 
Letni prirastek ( mj /ha/leto) 7,7 
Povprečna lesna zaloga (mj !ha) 347,0 
Status uravnoteženosti Neuravnoteženi z vidika površin in lesnih zalog. 

Pribitek starih s esto· ev. 
ML DR DE PO 

Površina razvojnih faz (%) 10,7 26,4 50,4 12,5 

IC Drevesna sestava (% LZ) 34 20 46 
Povprečna lesna zaloga (m3/ha) 384 
Površina razvojnih faz (%) 14,3 32,1 39,3 14,3 
Porazdelitev lesne zaloge(%) 2,7 30,1 51,6 15,6 

PC Drevesna sestava (% LZ) 35 20 45 
Povprečna lesna zaloga (m'/ha) 360 
Površina razvojnih faz (%) 12 29 45 14 
Dovoljen letni posek (max. o/o letnega 80 
prirastka) 

u Zdravstveno stanje Ohranjanje jelke kjer je perspektivna. Puščati drevesa 
v sestoj ih dokler osutost ne doseže 50-80%. 

Zmes Nenehno uravnavanje. 
Nega Izboljšati nego mladih sestojev in drogovnjakov. 
Pomlajevanje Identificiranje sestojev primernih za vpeljavo v 

obnovo (rahel, pretrgan, vrzelast sklep) in sestojev v 
obnovi. 

Gospodarjenje za druge vloge - splošno Vnašanje plodonosnih vrst na jasah in odprtih legah. 
za ptice, 
za divjega petelina Izogibanje velikopovršinskega gospodarjenja z 

mladimi fazami (npr. drogovnjaki). 

UR Priporočljiv režim Izbiralno redčenje v gostih sestojih. 
Nasemenilna sečnja kjer je mogoče . 

Sečnja pod zastor jem na ekstremnejšjh predelih. 

M Gozdna inventura ( 10 let) Da. 
PR Načrt GG enote V skladu z načrtom. 

Legenda: ML=mladovje: DR=drogovnjak; DE==debeljak; PO=pomlajenec; Sm=smreka; Je=jelka; Bu=bukev; Pomlajevanje: 
N=normalno; K=kritično; GGR = gozdnogospodarski razred; 

• kratka vsebina načrta (vizija, stanje v okolju, 
lista ciljev, lista strategij), 

• ve1jetnost ogrožanja okolja zaradi izvajanja 
načrta, 

• lista najpomembnejših konfliktov v prostoru, 
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• financiranje (ocena stroškov), 
• ocena kakovosti načrti, 
• predlog potrditvenemu organu glede 

najnujnejših akcij. 

GozdV 62 (2004) 3 



Kovač , M.: Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (3. del) 

Pregledn ica 14: Funkcionalna strategija proizvodne vloge gozdov (GGR št. 7) 

PROIZVODNJA LESA - GGR št. 7 (Enodobni nižinski gozdovi - zasmrečeni; (proizvodna doba 
110 let) 
ZJP Lokacija Predvsem v SZ delu GR Koče-Draga 

Skup_na površina (ha) 3.014 
Procent (%) 12,8 

ST Vse Je Srn Bu 
Pomlajevanje N N N 
Site indeks (m) 5 21 18 
Drevesna sestava(% LZ) 5 71 24 
Letni prirastek (m3/ha/1eto) 7,9 
Povprečna lesna zaloga (m3/ha) 278 
Status uravnoteženosti Preveč drogovnjakov, premalo sestojev v 

pomla·evanju. 
ML DR DE PO 

Površina razvojnih faz(%) 11,1 39,6 44,0 5,3 

IC Drevesna sestava (% LZ) 5 60 35 
Povprečna lesna zaloga (m3/ha) 332 
Površina razvoinih faz(%) 13,6 31,8 41,0 13,6 
Porazdelitev lesne zaloge(%) 1,9 27,4 54,8 15,9 

PC Drevesna sestava (% LZ) 5 65 30 
Povprečna lesna zaloga (m3/ha) 300 
Površina razvojnih faz(%) 12 36 43 9 
Dovoljen letni posek (max. o/o letnega 60 
prirastka) 

u Zdravstveno stanje Kalamitete insektov. Redno preverjanje s strani 
revirnega gozdarja. 

Zmes Nenehno uravnavanje. Vnašanje listavcev (še posebej 
plemenitih) kjer je mogoče. 

Nega nega mladja lx v 10 letih. Intenzivno redčenje 
drog_ovnjakov vsakih 10 let. 

Pomlajevanje Identificiranje starih sestojev primernih za obnovo. 
Gospodarjenje za druge vloge - splošno Vna~anje plodonosnih vrst. Povečanje mrtve biomase. 
za ptice. 

UR Priporočljiv režim Skupinsko postopno, odpiranje z nasemenilno sečnjo. 

M Gozdna inventura (10 let) Da. 

PR Načrt GG enote V skladu z načrtom. 

Legenda: ML=mladovje; DR=drogovnjak.; DE=debeljak; PO=pomlajenec; Sm=smreka; Je=jelka; Bu=bukev; Pomlajevanje: 
N=normalno; K=kritično; GGR = gozdnogospodarski razred; 
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Strokovna razprava 
GDK 77:30 

Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje 

s prenosnimi terminali 
Wood delivery and tracking with portable handheld termina/s 
at Gozdarstvo Grča d.d. 

Milan STRLIČ 

Izvleček: 

Strlič, M.: Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. s prenosnimi terminali . Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 3. V 
slovenščini. Z izvlečkom v angleščini. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Prispevek prikazuje izvedbo, uvajanje in izkušnje Gozdarstva Grča d.d. Kočevje pri delu s prenosnimi ročnimi terminali pri 
naročilih, odkupu, oddaji, prodaji, obračunu in sledenju lesa. Spremlja se signirna številka, podatek o vrsti, kvaHteti in 
izmeri sortimenta. Programska oprema temelji na sprotnem računalniškem vnosu podatka za številne namene: obračun odkupa 
lesa od lastnika, obračun dela delavca, obračun odpreme in prodaje lesa, obračun prevoza za kupca in šoferja. 

Ključne besede: les, sledenje, racionalizacija, ročni terminal, GPRS, Gozdarstvo Grča d .d. Kočevje 

Abstract: 
Strlič, M.: Wood delivery and track.ing with portable handheld terminals at Gozdarstvo Grča d.d. Gozdarski vestnik, Vol. 62/ 
2004, No. 3. In Slovene, with abstract in English. Translated into English by Jana Oštir. 

The article presents the experiences of Gozdarstvo Grča d.d. Kočevje with the introduction and use of portable handheld 
terminals in processing orders, purchases, deJiveries and sales, as well as for settling accounts and tracking timber. Monitored 
are the tracking number, type, and quality of assortments as well as their dimensions. The software supports prompt 
computerized entries for several accounting purposes: timber purchases, forestry work, timber deliveries and sales, delivery 
costs billed to customers, and drivers' hours of work. 

Key words: wood, tracking. rationalization, portable handheld terminal, GPRS, Gozdarstvo Grča d.d. Kočevje 

1 UVOD 

V Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje smo v juniju 2003 
uvedli neposreden računalniški zajem podatkov pri 
oddaji in sledenju lesa z uporabo prenosnih 
računalniških terminalov in podatkovnih prenosov 
preko brezžičnih GPRS povezav. Projekt je prvi te 
vrste na področju gozdarstva v Sloveniji in je v 
mnogih delih izvirna rešitev podprta z moderno 
tehnologijo. Članek opisuje izvedbo uvajanje in 
izkušnje pri delu s prenosnimi ročnimi terminali v 
gozdarstvu pri naročilih, odkupu, oddaji, prodaji, 
obračunih in sledenju lesa. 

Gozdarstvo Grča d.d. Kočevje je gozdarska 
gospodarska družba, ki izvaja posek, spravilo, 
prevoze in prodajo lesa za državne gozdove na 
podlagi koncesijske pogodbe ter odkupuje les iz 
zasebnih gozdov. Opravljamo vsa gojitvena in 
varstvena dela ter izgradnjo in vzdrževanje gozdnih 
vlak v državnih gozdovih in po dogovoru z lastniki 
tudi v zasebnih gozdovih. V družbi se ukvarjamo 
tudi s predelavo lesa na dveh predelovalnih enotah. 
Letno posekama 200.000 m3 lesa, od tega jih 
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35.000 m3 predelamo v lesne izdelke in 165.000 m3 

prodamo. 

2 PRIPRAVA PROJEKTA 

Na zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije je bilo uvedeno označevanje 
in sledenje gozdnih lesnih sortimentov s signirnimi 
ploščicami . Dodatno delo označevanja gozdnih 
lesnih sortimentov in ročnega prepisovanja 
signirnih številk poleg dosedanjega zajema 
podatkov o vrsti , kvaliteti in izme1i sortirnentov, bi 
precej upočasnilo proces nakladanja kamionov in 
povečalo možnost napak ob naknadnem vnosu 
ročnega dokumenta v računalnik. Pregled procesa 
oddaje lesa na kamionski cesti in na lesnih 
skladiščih je pokazal možnosti precejšnjih izboljšav 
z uporabo prenosnih računalnikov, ki bi zagotavljali 
hitrejši, neposreden in kontroliran vnos podatkov 

* M. S., univ. dipl. inž. gozd., Informacijska služba, 
Gozdarstvo Grča d.d. Kočevje , Rožna ulica 39, 
1330 Kočevje, SI 
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ter sprotno omogočali oddajnikom , vodjem 
proizvodnje in nadzornikom vse potrebne infor
macije za sprotno spremljanje in usmerjanje 
odkupa, proizvodnje, prevozov in oddaje lesa 
skladno z nalogi . Ni zanemarljiva tudi možnost 
sprotne izdaje tiskane dobavnice v kamionu in 
takojšnjega računalniškega prenosa podatkov o 
tovoru kupcu in lastniku. 

Projekt je po zasnovi in naročilu Gozdarstva 
Grča d.d. Kočevje realiziralo podjetje ARTS d.o .o. 
Ribnica, pri posameznih tehnoloških rešitvah pa sta 
sodelovali tudi podjetji Špica International d.o.o. 
in Mobitel d.d .. Po enomesečnem uvajalnem 
obdobju je bil projekt v celoti vključen v proizvodni 
proces Gozdarstva Grča d.d. junija 2003, hkrati s 
prehodom na novo programsko opremo za 
spremljanje proizvodnje z Navision Financials, s 
katero deluje usklajeno. 

2 OPIS DELOVANJA 

Delovanje programske opreme temelji na sprotnem 
računalniškem vnosu samo enega dokumenta pri 
oddaji lesa, ki zajame vse potrebne podatke za: 

- obračun odkupa lastniku gozda, 
- obračun dela delavcem, 
- obračun odpreme in prodaje lesa ter storitev 

kupcu ali skladišču in 
- obračun prevoza za kupca in šoferja. 
Vnos podatkov v dokument je poenostavljen na 

izbiro ustreznih postavk iz preglednih računalniških 
tabel, ki vključujejo vse potrebne podatke za pravilno 
izbiro in vnos ugotovljenih podatkov. Omogočen je 
sproten pregled vseh tabel za preverjanje kupcev in 
dobaviteljev ter odprtih delovnih, potnih in dobavnih 
nalogov po kupcih s podatki o naročenih in že 
realiziranih količinah artiklov. 

Izmenjava sprememb potrebnih tabel in zajetih 
podatkov med dlančnikom in centralnim po
datkovnim računalnikom se vedno izvede pred 
začetkom dela in po zaključku oddajnega doku
menta ob dosegu mobilnega omrežja, kar zagotavlja 
aktualnost podatkov. Izmenjava je avtomatska s 
pomočjo računalniške replikacije tabel, ki teče 
preko GPRS povezave na mobilnem telefonskem 
omrežju do centrale mobilnega operate1ja in nato 
po zaščitenem internetnem VPN kanalu do 
centralnega računalnika in obratno, možna pa je 
tudi kabelska izmenjava podatkov preko omrežne 
računalniške delovne postaje. 
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Dobavnica 

Ynosni ekran vrstic dobavnice 

3 DELOVNIPOSTOPEK 

Pred začetkom dela na dlančniku je potrebna 
prijava uporabnika, ki določa njegovo prodajno 
mesto in potreben obseg pregledov tabel. Pri 
oddaji lesa iz kamionske ceste ali skladišča 
oddajnik odpre v dlančniku nov dokument z 
avtomatskim številčenjem in v podatkovna polja, 
z izbiro iz račualniških tabel, vnese ustreznega 
dobavitelja, delovni, dobavni in potni nalog, kar 
zagotavlja vse potrebne podatke za pripravo 
povezanih dokumentov. Poleg teh v glavi doku
menta izbere način razkladanja in vpiše številko 
in razdaljo prevoza. 

Med nalaganjem kamiona oddajnik označuje 
gozdne lesne sortimente s signirno p!oščico, s 
katere odčita črtno kodo z laserskim čitaicem in 
vnese ugotovljeno vrsto in kvaliteto z izbiro 
naročenih sortimentov iz dobavnega naloga ter 
izmerjene dimenzije. V nesenemu sortimentu lahko 
doda oznako za kombiniran ali beneficiran kos. 
Kubiciranje vnesenih dimenzij je avtomatsko in 
vsak oddan sortiment se zapiše v svojo vrstico. 
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Zadnje vnesene vrstice so vidne na ekranu z 
rekapitulacijo naložene količine . Pred zaključkom 
dokumenta je možno podatke v vrsticah popravljati, 
kasneje pa Je dodajati nove vrstice s pozitivno ali 
negativno količino. Po zaključku nakladanja tovora 
se dokument zaključi s tiskanjem na tiskalnik v 
kamionu preko "bluetooth" povezave. V območju 
signala mobilne telefonije se sproži postopek 
izmenjave podatkov s centralnim podatkovnim 
strežnikom, ki prenese podatke v podatkovno bazo, 
posodobi realizacijo naročenih količin ter vrne na 
dlančnik posodobljene podatke in nove naloge. 

4 OPIS PROGRAMA 

Poleg dobavnic oprema omogoča tudi vnos zalog 
na kamionski cesti , predklasiranih sortimentov in 
storniranih signirnih ploščic, v pripravi pa so 
dokumenti za vodenje dnevnika dela delavcev ter 
prevzem gojitvenih in ostalih del v gozdu, tako· da 
bo z računalniškim zajemam podatkov pokrita 
celotna proizvodnja. Novost so različni pregledi 
nalogov ter njihove realizacije po dokumentih in 
različnih sumarijih v obdobju zadnjih dveh 
mesecev, ki jih lahko oddajniki lesa ali vodje 
obratov pregledujejo na dlančniku v obsegu 
njihovih dostopnih pravic. Pri kontroli je vedno 
možno z odčitkom številke oddane signirne ploščice 
ugotoviti izvor, oddajnika, kupca in karakteristike 
označenega sortimenta. 

Projekt odlikujejo številne izvirne rešitve, ki 
zagotavljajo varno in zanesljivo delo v posebnih 
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Označevalna plošč i ca 

pogojih dela v gozdu, kjer pogosto ni dosegljivo 
mobilno telefonsko omrežje ali pomoč v p1imeru 
težav, zastoji ali celo ponovitve nakladanja 
kamiona pa so nesprejemljivi postopki . Opremo 
odlikujejo: 

a- Pohitritev dela in zmanjšanje možnosti vnos
nih napak z neposrednimi vnosi , ki so podprti z(s) : 

-izbiro podatkov iz preglednih šiti"antov vseh 
potrebnih dokumentov, 

- zajemam signirne številke z laserskim čitalcem, 
-spretnimi izračuni kubature ob vnosu izmer in 
- kontrolo uporabljenih signirnih številk. 

b- Razbremenitev opreme in dela oddajnika z (s): 
-zmanjšanjem potrebne opreme, saj dlan

čnik nadomesti vnosne obrazce dokumentov, 
kubicirne tablice, papirne naloge in ročno 
zapisovanje dokumentov z naknadnim vnosom 
v računalnik, 

Tiskalnik in napajalnik v kamionu 

165 



Strl ič , M.: Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d .d. Kočevje s prenosnimi 1erminali 

- spretnimi pregledi oddanih dokumentov in 
izračuni rekapitulacij opravljenega dela po 
dokumentih , ali za izbrano obdobje po različnih 
izbirnih filtrih za čas zadnjih dveh mesecev, 
odpravlja ročno vodenje evidenc dela, 

-možnostjo predpriprave oddaje s predkla
siranjem sortimentov pred nakladanjem in 

-prikazom vnesenih atributov ob odčitku že 
zajete signirne številke. 

c - Hitro in neposredno usmerjanje proizvodnje 
in oddaje sortimentov ter spremljanje realizacije 
preko dobavnih nalogov, ki se avtomatsko izraču
nava ob vsaki spremembi. 

d - Možnost personalizacije dobavnih nalogov 
z usmerjanjem posameznega naročila na enega ali 
skupino oddajnikov. 

e -Varno delovanje programa s shranjevanjem 
podatkov, ki se ohranijo tudi v primerih napak pri 
delu in ponovitev postopka po resetiranju dlančnika. 

f -Možnost neposredne kontrole oddaje lesa s 
podporo vseh potrebnih podatkov za vodje obratov 
in nadzornike s(z): 

-prikazom podatkov o izvoru, izmeri in oddaji 
posameznega kosa na podlagi vnosa kontrolirane 
signirne številke oddanega ali predklasiranega 
sorti men ta, 

-izračuni in rekapitulacijami oddaje in 
realizacije naročil po oddajnikih, dokumentih in/ 
ali v obdobju za organizacijski nivo, ki je določen 
nadzorniku. 

g- Hitre zamenjave dlančnikov med uporabniki 
in/ali nadzorniki, saj je uporabnikov dostop do 
podatkov določen z njegovim imenom in geslom. 

h - Sprotna izdaja tiskanih dokumentov, ki se 
izpišejo na tiskalniku v kamionu preko brezžične 
povezave iz dlančnika ter možnostjo sprotnega 
posredovanja podatkov lastniku ali kupcu preko 
interneta. 

i - Visoka varnost in zanesljivost izmenjav 
podatkov na zahtevo preko brezžičnega GPRS in 
internetnega VPN, ali preko neposrednega priklepa 
z zibelko (Cradle) na delovno postajo, kar zagotavlja 
sprotno obnovo podatkov in neodvisnost aplikacije 
od stalne dosegljivosti omrežja mobilne telefonije. 

j - Ob sproženju prenosa podatkov se izvede 
avtomatska obnova vseh podatkov z usklajevanjem 
zajetih podatkov iz delovnih postaj s preračunom 
skupne realizacije naročil in podatkov šifrantov, 
delovnih, dobavnih in potnih nalogov iz centralnega 
računalnika. 
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k - Med obstoječim informacijskim sistemom 
podjetja in programom za zajem podatkov 
"Mobimedo" je zagotovljena stalna izmenjava 
podatkov, ki ob vsaki spremembi podatkov uskladi 
vpletene podatkovne tabele na obeh straneh, ne 
glede na tip obstoječe podatkovne baze podjetja. V 
našem primeru se usklajujejo podatki s pro
gramskim paketom "Navision Financials" na 
"Microsoft SQL;' podatkovni bazi. 

5 STROJNA OPREMA 

Pri izbiri strojne opreme smo upoštevali možne 
ekstremno neugodne delovne razmere v gozdu, ki 
vključuje vlago, dež, blato in mraz ter možnost 
padcev in pogosto nedosegljivost mobilnega 
telefonskega onU'ežja. Po primerjalnih testih je bil 
kot operativni vnosni dlančnik izbran SYMBOL 
8137 z eno barvnim, na dotik občutljivim zaslon om, 
28 gumbno tipkovnico dopolnjen z laserskim 
čitalcem črtne kode, Motorola GPRS modulom, 
Bloetooth povezavo in nosilno torbico, kakršne 
uporablja vseh 14 oddajnikov v gozdu. Na manj 
izpostavljenih mestih smo uporabili cenejše 
dlančnike Fujitsu Siemens Pocket 1oox, ki so za 
vodje gozdnih obratov v funkciji nadzornikov 
oddaje dopolnjeni z GPRS modulom za sprotne 
izmenjave podatkov, pii oddajnikih na špedicijah 
pa z laserskim čitalcem črtne kode, ker izmenjava 
podatkov teče preko "cradle" (zibelka) povezave z 
delovno postajo. Možna je tudi uporaba drugih 
tipov dlančnikov, ki pa morajo imeti operacijski 
sistem Windows CE. 

Vsi karnioni za prevoz lesa so opremljeni z 
napajalniki za dlančnike in robustnimi igličnimi 
tiskalniki Star z bluetoooth vmesnikom, ki 
omogočajo izpis dokumenta na terenu tudi v 
najtežjih pogojih. Za primer morebitnih težav p1i 
tiskanju v kamionih pa so enaki tiskalniki in 
vmesniki postavljeni tudi na vseh centralnih 
skladiščih, kjer so tudi delovne postaje oprern~ene 
z zibelkami za dlančnike za občasne instalacije ali 
rezervni prenos podatkov v primeru izpada GPRS 
omrežja. 

Na podatkovnem serverju je aplikacija podprta 
s podatkovno bazo Microsoft SQL Server in 
povezana z SQL bazo Navision Financials, s katero 
sprotno izmenjuje podatke. 
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Oddaja lesa na kamion
ski cesti 

6 UVAJANJE IN IZKUŠNJE 

Programsko opremo, ki je bila izdelana na podlagi 
detajlnih definicij, smo dopolnili s predlogi 
uporabnikov, ki so testirali delovanje opreme v 
resničnem okolju. Tesno sodelovanje razvojne ekipe 
z uporabniki, dobaviteljem strojne opreme Špica 
d.o.o. in ponudnikom mobilne telefonije Mobitel 
d.d., je močno pripomoglo k izdelavi kvalitetne 
opreme. Projekt je bil izveden v dogovmjenih rokih, 
precej rešitev pa je močno preseglo prvotno 
definirane zahteve. 

Nekaj težav smo imeli zaradi usklajevanja 
Motorolinih GPRS modemov vgrajenih v dlan
čnike s programsko opremo baznih postaj Mobitela, 
kar smo začasno, do programskih popravkov, 
premostili s povezavo preko dodatnih mobilnih 
telefonov. Po testiranju projekta smo v maju 2003 
izvedli uvajanje uporabnikov, ki so pričeli z 
operativno uporabo opreme juniju 2003. Kljub 
pisnim navodilom, se je izkazala kot najustreznejša 
stalna telefonska podpora z navodili, ki je bjla zelo 
efektivna v prvih dveh tednih, ko je bilo potrebno 
sprotno reševati različne specifične situacije in vse 
uporabnike poučiti o pravilnih postopkih v primedh 
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vnosnih napak. Že po enem mesecu je upadlo 
število klicev in popravkov vnosnih napak pod tri 
tedensko, danes pa jih je zanemarljivo malo. 

Po šestih mesecih oddaje in sledenja lesa s 
prenosnimi terminali, se je projekt izkazal kot zelo 
zanesljiva in kvalitetna aplikacija, ki je v celoti 
prilagojena potrebam naročnika. Močno se je 
izboljšala logistična podpora proizvodnje, oddaje in 
prevozov lesa z neposrednim in hitrim usme1janjem 
proizvodnje in oddaje lesa ter pohittitvijo postopka 
oddaje lesa in hitrejšo izdelavo spremnih doku
mentov, kar je povečalo število prevozov kamionov. 
Obenem se je močno izboljšala hitrost in kvaliteta 
zajema in prenosa podatkov z možnostjo nepo
srednega nadzora ter izdelava ličnih spremnih 
dokumentov. Po mnenju Proizvodno tehničnega 
sektorja družbe je program enostaven in prijazen do 
uporabnika in je v precejšnji meri razbremenil 
terensko in kabinetno delo pti oddaji in obračunih. 
Zmanjšale so se možnosti napak in povečala hitrost 
in kvaliteta informacij potrebnih za uspešno 
organizacijo in delo. Kot najboljšo referenco navajajo 
dejstvo, da si uporabniki ne predstavljajo več 
povratka na delo s pisnimi dokumenti. 
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Strokovna razprava 
GDK 4211425 : 412 

Prilagajanje gozdov podnebnim spremen1bam 

Mi tja CIMPERŠEK* 

Izvleček: 

Cimperšek, M.: Prilagajanje gozdov podneboim spremembam. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 3. V slovenščini, cit. lit. 8. 
Avtor v prispevku razmišlja o napovedanih podnebnih spremembah, njihovih vplivih na gozd in o možnih gozdarskih ukrepih 
za blažitev teh posledic. 

Ključne besede: podnebne spremembe, gozd, posledice, ukrepi 

1 UVOD 
Vreme je v vseh pojavnih oblikah krojilo življenje 
ljudi, zato so v visoko razvitih predkrščanskih 
kulturah Egipta, Mezopotamije, starih Grkov, Inkov, 
Aztekov ~in Keltov, namenili veliko pozornosti 
opazovanju nebesnih pojavov. Srednjeveška 
sholastična filozofija ni priznavala naravnih 
zakonitosti, tudi meteorologija je bila tedaj 
podrejena skrivnostnim in mističnim pojmovanj em, 
zato ne čudi, če so zaradi slabih letin ali toče, vse 
do leta 1775, sežigali čarovnice. Sodobna agro
meteorologija vedno pozorneje spremlja grozeče 
klimatske spremembe, kajti vsaka sprememba 
podnebja ima globoke in daljnosežne ekološke in 
družbenogospodarske posledice. 

2 POGLED V ZGODOVINO IZOSTRI 
POGLED V PRlliODNOST 

Podnebne spremembe so bile že v pretekJosti predmet 
zanimanja in neredko so njegove negativnosti 
povezovali z iztrebljanjem gozdov. V negotovih in 
nepredvidljivih trenutkih se človek pogosto obrača 
v preteklost, v kateri išče optimalne rešitve za 
prihodnost. Dokler je bil človek samo lovec in 
nabiralec ni opazneje vplival na stanje vegetacije, ko 
pa se je v neolitiku oprijel poljedelstva in živinoreje, 
je začelo uničevanje gozdov, ki se še do danes ni 
končalo . Po neolitski revoluciji so na velikost, sestavo 
in zdravstveno stanje gozdne odeje, bolj kot naravni, 
vplivali antropozoogeni dejavniki . Proučevanja 
fosilov in raziskovanja s pomočjo pelodnih analiz ter 

dendrokronologije, so nam razkrila potek preteklih 
podnebnih dogajanj (grafikon): 
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Človeški rod bo le toliko učinkovit, kolikor bo 
sposoben prilagajati prirojene sposobnosti 
ekosistemov bodočim spremembam. 
(Utemeljitelj kibernetike Norbert Wiener) 

• Po letu 12000 pred n. š. seje na našem ozemlju 
končala ledena doba. Temperature so se zvišale in 
do leta 7000 pred n. š. omogočile naselitev večini 
današnjih drevesnih vrst, med njimi tudi bukvi in 
bolj zahtevni jelki. 

• Med leti 4000 in 2000 pred n. š. so se 
temperature nekoliko znižale, povečala se je tudi 
množina padavin. Poslabšanje podnebja se je 
odrazilo v vzvratnih sukcesijah, ko so ponovno 
prevladali gozdovi bora, breze, leske in raznih 
hrastov. 

• Med leti 2000 in 800 pred n. š. se je podnebje 
izboljšalo, kar je bukvi omogočilo osvajalne 
vrnitev. Kljub temu so se ohranile mnoge druge 
drevesne vrste; v gorskih legah je zavzela večji delež 
jelka, v visokogorju pa snu·eka. 

• V obdobju od leta 800 pred n. š. do leta 
800 n. š. so temperature ponovno padle. Hladno in 
vlažno podnebje je bilo podobno današnjemu. 
Bukev je prevladala na večini rastišč, razen na 
presuhih in premokrih. Zgornja gozdna meja se je 
znižala za dvesto do tristo metrov. 

• Denclrokronologi so ugotovili, da so se med 
leti 535 in 537 nenavadno zožile drevesne branike. 
Domnevno je orkanski izbruh vulkana Krakatau za 
18 mesecev zatemnil sonce. Ker ni bilo pridelkov 
je prebivalstvo pestila huda lakota. 

• Med leti 1000 in 1300 se je podnebje otoplilo, 
kar je ugodno vplivalo na razvoj gozdov. Povečana 
pridelava hrane je omogočila porast števila prebivalcev, 
ki se je v Evropj povečalo od 42 na 73 milijonov. 

*mag. M. C., univ. dipl. inž. gozd., Ulica XIV. Divizije 
19, 3250 Rogaška Slatina 
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Globalni potek temperatur po ledeni dobi, ločeno na obdobje pred in po našem štetju (povzeto po Kirchmeirju in izsledkih 
Šerclja) . 

• Po letu 1300 se je podnebje ponovno ohladilo. 
V Alpah so kipeli ledeniki, ohladitev pa so 
zabeležili tudi dendrokronologi v zoženih branikah. 
Najhladneje je bilo med leti 1650 in 1750. V tej t. i. 
mali ledeni dobi je bilo več padavin, zaostrile pa 
so se tudi zime. 

• Po letu 1860 so meteorologi opazili nenehen 
porast temperatur. Zmanjševanje ledenikov na 
Antarktiki, Grenlandiji in v Alpah kaže na 
dolgoročen trend segrevanja ozračja . 

Paleoklimatske spremembe med klimo in 
vegetacijo so se v zadnjih štirinajst tisoč letih 
odvijale počasi in bolj enakomerno. Temperaturna 
nihanja so bila v mejah± 0,9 °C; pred n. š. so bile 
največje amplitude ± 1,1 °C, po Kr. rojstvu pa so se 
zmanjšale na največ ± 0,6 °C. Trendi zadnjih sto let 
pa napovedujejo bistveno večje motnje. 

3 GROZEČI PODNEBNI MODELI 
PRIHODNOSTI 
Človek je izgubil sposobnost predvidevanja, 
zato uničuje zemljo, gozdove in naravo. 

Odkar se je okrog planeta ustvarila atmosfera, je 
le-ta podvržena nihanjem. Podnebje je eden 
najpomembnejših ekoloških faktorjev, a tudi 
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dramatičen dejavnik tveganj. Od začetkov indu
strijske revolucije sredi 19. stoletja je človek s 
svojimi aktivnostmi začel škodljivo posegati v 
naravno okolje, po letu 1980 pa zaznavamo nevarna 
klimatska dogajanja globalnih razsežnosti (»global 
changes«). Naraščanje emisij »plinov tople grede« 
povzroča porast temperatur ter vedno pogostejše 
izbruhe skrajnostnih vremenskih ujm. Znamenja, 
da se vreme v resnici spreminja, so vedno bolj 
prepričljiva: 

• z nastopom industrializacije okrog l. 1860 se 
je koncentracija co~ povečala za okrog 30 %, 
metana za 145 %in N

2
0 za 15 %, 

• v zadnjih 50-tih letih se je temperatura 
globalno zvišala za 1 °C, 

• vegetacijska doba se je podaljšala za 10 dni, 
za 6 dni se je premaknila v zgodnjo pomlad in za 4 
dni v jesen, 

• v zadnjih dveh desetletjih so se v konti
nentalnem delu srednje Evrope za 10 - 20 % 
zmanjšale padavine, zlasti snežne, medtem ko so 
na zahodu ostale na isti ravni, 

• ta1~šanje ozonskega plašča in povečano UV 
žarčenje ogroža fotosinteze, 

• zaradi premika klimatskih pasov se zmanjšuje 
biotska raznovrstnost, 
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• suše, poplave, neurja, pozebe in toča pove
čujejo poškodbe gozdov, 

• onesnažen, kisli dež iztreblja rastlinske in 
živalske vrste ter s tem ogroža krhko ekološko 
ravnotežje gozdnih ekosistemov. 

Nazoren kazalnik podnebnih sprememb je 
Triglavski ledenik, ki se nenehno zmanjšuje: leta 
1880 je meril 45 ha, do leta 1946 se je zmanjšal na 
15 ha, l. 1994 je meril 4 ha in leta 2003 samo še 
0,7 ha. Znanilke podnebnih sprememb so tudi rdeče 
lastovke (Hirundo daurica), katerih domovina je 
bila do nedavnega v Sredozemlju, a jih ornitologi 
po letu 1991 opažajo tudi na našem kraškem robu, 
kjer jih prej niso nikoli videli. Ptice se namreč zelo 
hitro odzivajo na ekološke spremembe in so odlični 
kazalniki le-teh (JANKOVIČ 2004). 

Klimatologi ugotavljajo tudi, da se v slovenskih 
kotlinskih legah zmanjšL~e število dni z meglo in 
povečuje trajanje sončnega obsevanja. Napove
dujejo, da se bodo v naslednjih 50-tih letih podvojile 
koncentracije toplogrednih plinov in da bodo do 
konca 21. stoletja povprečne temperature porasle 
za nadaljnjih 1,5 do 3,0 °C. Najbolj črnogledi 
scenariji grozijo še z večjimi otoplitvami, kar pa je 
malo verjetno ob dejstvu, da so bile v ledeni dobi 
povprečne temperature samo za 8 do 9 °C nižje od 
današnjih in uničujoče za ves živi svet. Sprememba 
povprečne temperature za eno stopinjo podaljša ali 
skrajša vegetacijo za dva tedna. 

Ne vemo, kako se bodo gozdovi odzvali na 
nepredvidene podnebne spremembe, zanesljivo 
bodo vplivale na sestavo gozdov. Za večino 
domačih klimaksnih vrst (jelka, smreka, jesen, 
javor, bukev) se bo stanje poslabšalo; izginjanju le
teh pa bo sledila »invazija tL~ih« . Mile zime bodo 
omogočile preživetje mnogim škodljivcem. Morda 
je pojav škodljivih krasnikov (Buprestis sp.) v 
pomurskih hrastovih gozdovih znanilec teh 
sprememb. Na nove pogoje se bodo odzvali tudi 
virusi in bakterije, ki jih zdaj, z nekaterimi izjemami 
(brest, kostanj) še nekako nadzorujemo. 

Kljub nepredvidljivim in celo nasprotujočim 
klimatskim scenarijem je za geografski po1ožaj 
Slovenije zanesljiva le napoved o porastu tempe
ratur zraka, medtem ko naj bi se količina padavin 
ohranila na sedanji ravni. Sočasno zmanjšanje 
padavin bi še bolj ogrozilo obstoj ekosistemov, 
gozdnih združb in populacij rastlin, zlasti na 
geografsko izoliranih arealih in na zunanjih mejah 
njihove naravne razširjenosti . Najbolj bi bili 
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prizadeti gozdovi v južni in severovzhodni 
Sloveniji, posebno v kolinskem in submontanskem 
višinskem pasu ter zlasti na vodo propustnih 
apnencih in dolomitih . 

Če se bodo dosedanji toplotni trendi nemoteno 
nadaljevali, se bodo premaknile meje vegetacijsklh 
pasov proti severu tako, da se bodo do leta 2080, v 
južno Evropo in tudi v Slovenijo razširile puščavske 
stepe. Drevesne cone se bodo morale v sto letih 
premakniti za 200 do 300 km proti severu; po višini 
pa za 150 do 250 rn navzgor, in pri tem drugače na 
severnih kot na južnih pobočjih. Toda takih 
premikov, v tako kratkem času, ni pričakovati, 
čeprav so znanstveniki ugotovili, da je po umiku 
ledenikov, bukev potovala iz svojih ledenodobnih 
refugijev v srednjo Evropo s hitrostjo treh 
kilometrov na leto. Še hitreje so se šilile pionirske 
vrste, ki imajo vsakoleten obrod velikih količin 
lahkega semenja. 

Podnebne spremembe bodo vplivale tudi na 
biotsko raznovrstnost. Najbolj ogrožena bodo 
ekstremna rastišča, ki so zatočišča hladnoljubnih 
vrst, visokogorski habitati ter okrnjeni ostanki 
ekosistemov, ki nimajo nobenih možnosti za pomik 
na nove prostore. 

Vsaka adaptacija ima meje, zlasti časovne in 
zaradi njih so gozdni ekosistemi v stresu . Menjava 
generacij v gozdovih je povprečno vsakih sto let, 
zato je veliko vprašanje ali bodo gozdovi uspeli v 
tako kratkem času ubežati pred pogubo. Premikanje 
dreves in potovanje gozdov poznamo, samo iz 
literarnih prispodob: iz Ovidovih Metamorfoz, 
Shakespearovega Macbetha in Orfejeve čudodelne 
glasbe. 

Slovenija ima na sorazmerno majhni površini tri 
podnebne pasove: sredozemskega, alpskega in 
celinskega. Medtem ko se na sončno stran Alp širi 
submediteranska podnebje, se severovzhodna 
Slovenija opazno spreminja v stepsko območje. Po 
podatkih rastlinske geografije je bilo v panonskem 
svetu nekoč že razširjeno pontsko-sibirsko rastlinje. 
Za najbolj topla in sušna subpanonska, 
submediteranska in kraška območja Slovenije so 
trendi lahko že v kratkem kritični in to celo bolj za 
gozdove kot za kmetijstvo. Kmetijstvo lahko vsako 
leto zamenja njivsko kulturo in izbere podnebnim 
dejavnikom najbolj ustrezno , česar gozdarstvo 
zaradi dolgoročnosti proizvodnje ne more storiti. 

Ogrevanje ozračja in tal bo spremljalo tudi 
nenehno povečevanje potreb po vodi, kajti padavine 
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in izhlapevanje iz tal in rastlin (evapotranspiracija), 
ki odločajo o vlažnosti zemljišč, so v tesni povezavi 
s temperaturo. Gozdovi potrebujejo veliko padavin, 
saj porabijo več vode kot vse druge vegetacijske 
enote. V zadnjih dvajsetih letih smo imeli več sušnih 
let kot sto let pred tem (1904, 1921, 1953, 1967, 
1983, 1988, 1991, 1998, 2000-2003) in v kata
strofalnem letu 2003 je padlo polovico manj 
padavin od večletnega povprečja . S povečano 
sušnostjo se povečuje tudi ogroženost od gozdnih 
požarov. Število naravnih nesreč se je v drugi 
polovici prejšnjega stoletja povečalo za štirikrat, 
povzročena škoda pa celo za štirinajstkrat (POLAJ
NAR, UHAN 2002). 

Višje temperature pospešujejo tudi preveliko in 
prepogosto produkcijo kaljivega semenja kar še 
dodatno izčrpava drevesa in zmanjšuje njihovo 
odpornost pred škodljivci in neugodnimi 
podnebnimi skrajnostmi. Gozdovi, ki so že doslej 
izpostavljeni umiranju, bodo še dodatno ogroženi, 
ko bo kislost iz ozračja izjedkala hranilne snovi iz 
listov in iz zemlje. 

4 EKOLOŠKI PROGRAM 
GOZDARSTVA 

Problem podnebnih sprememb je večplasten, 
zadeva tudi naše gozdove ter vsakega od nas, saj 
bo ogroženo naše živ ljenje in zlasti zdravje. 
Modelne računalniške simulacije klimatologov 
napovedujejo v p1ihodnosti znatne spremembe tudi 
v gozdnih ekosistemih. Današnje združbe bodo 
izginile, nadomestile jih bodo nove, z drugačno 
strukturo in sestavo živalskih, rastlinskih ter 
drevesnih vrst. Premaknile so bodo tudi meje 
fitoklimatskih območij Slovenije. Grozeče po
sledice podnebnih sprememb lahko omilimo na več 
načinov: 

l. S sadnjo dreves in pogozdovanjem opuščenih 
kmetijskih zemljišč lahko vežemo toplogredne 
pline, s tem zmanjšamo škodljive učinke steklenjaka 
ter sočasno izboljšujemo ostale vloge gozdov. 

2. Z negovalnimi, obnovitvenimi in drugimi 
ukrepi lahko pomagamo gozdovom pri lažjem 
prilagajanju na spremembe. 

Za gozdove bomo morali izdelati ustrezne 
krizne scenarije in strategije prilagajanja. Po 
definiciji je klimatski scenarij poenostavljen opis 
domnevnih sprememb podnebja ter ranljivosti 
gozdnih ekosistemov na le-te. Pri oblikovanju 
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strategij prilagoditve se bo moralo gozdarstvo opreti 
na gozdne združbe, ki se bodo izoblikovale v 
spremenjenem okolju. Za vsako gozdno združbo 
in njene podenote bo potrebno izdelati ciljne 
usmeritve o sestojni zgradbi, drevesnih vrstah, 
vzgoji, negi, obnavljanju in o namenu rabe. Tako 
so se problema lotili avstrijski gozda1ji za njihove 
najbolj ogrožene gozdove v vzhodni Avstriji 
(KIRCHMEIR 2000). Ekosistemi bodo tem bolj 
prilagodljivi, čim bolj bodo naravni in raznovrstni. 
Vendar njihova stabilnost ne izvira samo iz biotske 
pestrosti, saj je znano, da so nekateri končni razvojni 
stadiji vrstno bolj siromašni kot njihove predhodne 
faze. 

5 SADNJA IN POGOZDOVANJE 
OPUŠČENIH KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČ 
Če bi vedel, da bo jutri konec sveta. 
bi danes še posadil jabolko. 
(Martin Luther) 

Za Slovenijo je značilen močan in nezadržen trend 
opuščanja ptidelave na reliefno neugodnih in manj 
rodovitnih tleh. Letno se zarašča že okrog 3.000 ha 
kmetijskih zemljišč. Stanje spominja na srednje
veško opuščanje obdelovalnih zemljišč, ko so se 
pred SOO in več leti širile gospodarske pustote, 
zaradi vremenskih ujm (slabih letin in lakote) ter 
groženj fizične eksistence (turški vpadi, epidemije). 
Pronicljiv Delov komentator Boris Jež se hudo
mušno vprašuje, ali bomo postali dežela gozdnih 
vil in medvedov ali predvsem dežela ljudi (Delo, 
27. 07. 2002). Kmetijska in okoljska politika si 
zatiskata oči pred tem problemom in se mu 
nerazumno izmikata. Z vidika trajnostnega razvoja 
je revitalizac1ja relativnih gozdnih tal najboljša 
rešitev, saj zmanjšuje presežke hrane in ptihrani pii 
podporah, ki jih družba daje lastnikom zemljišč za 
to, da na njih ničesar ne pridelujejo. Dolgoročno 
obetajo gozdovi mnogo večje koristi kot kratko
ročna poljedelska raba, kajti industrijsko kmetijstvo 
zastruplja okolje ter je največji porabnik vode. 
Naravi prepuščene sukcesije so sicer cenene, a 
dolgotrajne, neestetske in nekulturne. 

Svetovna javnost je spoznala, da so gozdovi takoj 
za oceani, drugi najpomembnejši ponor ogljikovega 
dioksida, kajti les ga veže za več desetletij in stoletij. 
Raziskovanja so pokazala, da je letna neto 
proizvodnja gospodarskih gozdov okrog tri tone 
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novih organskih snovi na hektar, v negospodarskih 

~ozdovih (naravi prepuščenih) pa celo dvakrat več. 
Š Kiorskim protokolom smo se l. 1977 obvezali, da 
bomo med leti 2008 in 2012 zmanjšali izpuste 
toplogrednih plinov, za 5,2 % od dosežene ravni v 

leru l990. Toda trendi so pii nas nasprotni, zato 
nas je Evropska skupnost decembra 2003 opozorila 
na odstopanje od sprejetih obvez. 

Za izboljšave imamo na voljo več možnosti, 

najenostavnejša je zasaditev z ustreznimi 

drevesnimi vrstami . En hektar srednjeevropskega 

gozda veže do deset ton co" letno in mladi, hitro 
rastoči gozdovi pri tem prednjačijo. Za njihovo 
osnovanje bi lahko pridobili sredstva iz evropskih 

skladov, ki podpirajo pogozdovanja kmetijskih 
zemljišč. Pri tem moramo izpostaviti dejstvo, da 
spontanega zaraščanja ne bomo mogli uveljaviti kot 

ponora škodljivih plinov! 
Morda bi veljalo razmisliti o ukrepih, ki jih je 

pred več kot dvesto leti sprejela prosvetljena 
cesarica Marija Terezija. Zaradi bojazni pred 
pomanjkanjem lesa je leta 1771 uveljavila gozdni 
red za deželo Kranjsko. Z njim je vsako kmečko 

gospodarstvo obvezala, da posadi vsaj 20 dreves. 
Že od leta 1763 pa je mesta in kraje v Avstriji 
vzpodbujala k sajenju drevesnih alej in drevoredov 
ob cestah. Za sadnjo je priporočala orehe, lipe, 

kostanje in murve pa tudi razne vrste sadnega 
drevja. Večino teh dreves zlasti orehe, hruške in 
čcšnje, smo posekali in nikoli nadomestili. Zaradi 
Jcpote kmečkih domov, krajinskih vrednot, 
dragocenega lesa in okusnih plodov bi veljalo 

obuditi pozabljeno navado. 
Marko Pohlin je za Kranjsko poročal, da so 

marsikje ob rojstvu otroka posadili sadno drevo, 
ob rojstvu deklice so sadili (rodovitno) sadno drevo 

ali lipo, za dečka pa kostanj ali javor. Še vsaj v 19. 
stoletju so ponekod na porokah, vrnitvi iz vojske, 
ozdravljenju ipd. dogodkih sadili sadno drevje. 
Sadno drevje prinaša s svojo pojavnostjo duh in 
barvo letnih časov ter kaže na prostor kultivirane 

bližine bolj kot gozdna kulisa izza objektov. 
Posebno mesto zavzema lipa, ki je najpogosteje 
postavljena na najlepše razgledno mesto kmečke 
domačije. 

6 NEGA GOZDOV 

Na predstoječe podnebne spremembe se bodo 
gozdovi najbolj učinkovito p1ilagodili, če bo zmes 
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drevesnih vrst skladna z bodočimi rastiščnimi 
dejavniki. Za drevesne vrste, ki se ne bodo mogle 
prilagoditi na hitre spremembe, bo to pogubno, za 
druge pa tudi ugodno. Na izbor in zmes drevesnih 

vrst odločilno vplivamo pri sadnji (pogozdovanju), 
pri naravni obnovi je naš vpliv omejen, pri negi 
sestojev pa lahko le v manjši meri spreminjamo 
drevesno sestavo. Pli uravnavanju zmesi bi veljalo 

posebno pozornost nameniti vrstam, ki bodo z 
manjšimi izgubami preživele bodoče spremembe. 

Med te uvrščamo zlasti pionirske in toplotno 
zahtevnejše vrste, ki smo jih doslej zapostavljali 
ali nesmotrna zatirali: 

- V kolinskih in submontanskih gozdovih bi 
bilo priporočljivo namesto bukve pospeševati 
graden in dob. Ne preveč zakisani >>Querco
Carpinetwni« so naravnost predestinirani za 

pridelavo kakovostne hrastovine. 
- Med pionirske drevesne vrste p1ištevamo tudi 

rdeči in črni bor. Oba sta prilagojena sušnim in 
toplim rastiščem, ki jih globoko prekoreninita in 
izboljšujeta z obilnim opadom iglic. Črni bor se je 
že v preteklosti izkazal pri pogozdovanja kraških 
goličav. Zaradi nevarnih bolezni in škodljivcev 

vnašamo borovce v majhnih, razkropljenih 
skupinah. Kočljiv je le izvor semena ali sadik. S 

hitro rastjo so se izkazale provenience iz Korzike 
in Kalabrije, ki pa so manj odporne na mraz, 
>>dunajske« (Pinus nigra ssp. austriaca) rastejo 
počasneje, a bolje prenašajo nizke temperature. 

- Divje jabolko (Malus sylvestris) in divja 

hruška (Pyrus pyraster) sta razšitjeni po vsej 
Evropi, vendar sta že tako redka, da bi ju lahko, kot 
ogrožena, uvrstili na »rdeči seznam<<. Zaradi križanj 

s kultiviranimi vrstami bi morali najprej izločiti 
primerne osebke, nabrati seme in pričeti z 
razmnoževanjem ali celo osnovanjem semenskih 

plantaž. Tako so v Nemčiji, leta 1986, pristopili k 
reševanju izumirajočih drevesnih vrst (SCHU
MANN 1989). 

- Cenjena in vedno iskana je divja češnja, ki 

izstopa v zgodnji pomladi s svojimi kot sneg belimi 
cvetovi, v jeseni pa zažari z rumenordečimi odtenki 
listov. Je vrsta mešanih nižinskih in podgorskih 
gozdov, ki dobro raste tudi na bolj toplih in sušnih 
tleh, če so le dovolj zračna in imajo nevtralno 

reakcijo. Poleg lepote in izvrstnega lesa je češnja 
tudi ekološko pomembna, saj so njeni plodovi hrana 

za vse vrste ptic (odtod njeno lat. ime >>avium«, ki 
pomeni ptico). 

173 



Pogosti in obill)i semenski obrodi zmanjšujejo odpornost 
dreves pred sušo, ker porabijo zanje večino novo ustvarjenih 
asimilatov. 

V letu 2003 se je zaradi vročinskega stresa že sredi poletja 
(avgust) sušilo listje na bukovih drevesih. Zastrupljeno 
ozračje je oslabilo drevesa in gozdove ter zmanjšalo njihovo 
odpornost na stresen pojave. 
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Med najbolj ogroženimi drevesnimi vrstami je jelka, ki se 
že več desetletij umika iz naših gozdov in s tem vpliva na 
spreminjanje gozdnih ekosistemov. 

Zaradi prepočasne premene smrekovih monokultur v naravne 
gozdove se eksplozivno razmnožujejo podlubniki . Zaradi 
manjše vrednosti napadenega lesa in večjih proizvodnih in 
sanacijskih stroškov so prikrajšani lastniki gozdov, toda 
pospešena vrnitev naravnih gozdov odtehta izgubo dobička. 
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Brezobzirna tehnika in tehnologija izkoriščaf\ia gozdov, 
zlasti če poteka v neprimernem letnem obdobju, pušča 
globoke rane na drevju in v tleh. Posledice so predčasno 
umiranje dreves ter več odpadkov, ki ostajajo v gozdovih. 
Z njihovo naravno razgradnjo se ogljikov dioksid prehitro 
vrača v ozračje. Zaradi koristoljubja nihče ne spoštuje 
opozoril iz knjige Razodetij: »ne rani zemlje, niti mmja, 
niti dreves! « 

- Z večjo tennofilnostjo se izboljšujejo pogoji 
za rast orehov, ki so se po ledeni dobi vrnili iz 
Balkana in vzhodnega Sredozemlja v srednjo 
Evropo. Orehu preti največja nevarnost od poznega 
spomladanskega mraza. 

- Lesovi lipe (Tilia platyphyllos), lipovca (Tilia 
c01·data) in mokovca so manjvredni, a imajo hitro 
razgradljiv opad, ki izboljšuje sušna tla. 

- Brek (Sorbus torminalis) je neizrazit element 
mediteransko-pontske flore, ki uspeva na boljših 
tleh. Ima cenjen les za pohištveni furnir. 

- Izrazit predstavnik suhih in toplih rastišč je 
tudi skorš (Sorbus domestica), ki je v naravi redek. 
Les je visoko vrednoten, takoj za tisovino (Taxus 

baccata), ki prav tako sodi v skupino toploljubnih 
vrst. 

- Skromne rastiščne zahteve imata navadna 
breza (Betula pendula) in trepetlika (Populus 

tremula), a potrebujeta veliko svetlobe. Če se bomo 
odrekJi njihovemu zahtevnemu odstranjevanju pri negi 
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Gozdovom prijazno spravilo lesa s korUi ima zaradi manjših 
škod v gozdovih vedno več privržencev. Toda zaradi krute 
ekonomske računice ostaja zgolj neuresničljiva želja. 

Če bo podnebje postalo toplejše, se bo zmanjšala tudi poraba 
drvi . Zato bomo manj sekali , marU negovali gozdove in se 
odpovedali visokovredni pridelavi lesa. 

mladovij, ne bomo prihranili samo pri stroških nege, 
temveč bomo povečali tudi prilagodljivost sestojev. 

- Z otoplitvijo se izboljšuje uspevanje murve 
in redkega belega topola (Popu/us alba) . 

- Med manj znane, a zanimive vrste sodi tudi 
navadni koprivovec (Celtis australis), sub
mediteranska vrsta, ki se posamično že danes najde 
tudi notranjosti Slovenije (Šmarje pri Jelšah, okolica 
Celja, nekoč celo na >>hladni« Planina pri Sevnici). 
V naravi se druži z orehom in prenese dokaj hud 
mraz ( -25 °C). Les ima odlične tehnične lastnosti. 

- Od drevesnih vrst ostaja odprto vprašanje 
pospeševanje divjega kostanja, ki je toploljuben 
in kisloljuben. 
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Globalizacija prinaša spremembe tudi v svet 
rastlin in sicer opažamo vedno več invazivnih 
tujerodnih vrst, ki po konkurenčnosti daleč 
prekašajo domače. Najprej osvojijo združbe, ki so 
močno izsekane ali devastirane, nato pa prodirajo 
tudi v ohranjene ekosisteme. Agresivne robinije 
(Roh~'nia pseudoacacia) nam ne bo treba pospe
ševati, ker se sama širi povsod, kjer naleti na ugodne 
pogoje - zahteva le veliko svetlobe. 

Povečane količine C0
2 

v zraku in dušičnih spojin 
v tleh pospešujejo fotosinteze, kar pomeni da bodo 
drevesa hitreje priraščala. To bo izzvalo potrebo bo 
zgodnejših in močnejših redčenjih ter skrajševanju 
proizvodnih dob. 

Naravne populacije drevesnih vrst imajo boljše 
evolutivne možnosti prilagajanja, kot genetsko 
zoženi osebki. Paziti moramo, da z enostranskimi 
ukrepi nege ne zožujemo genetske pestrosti 
populacij, ker bi s tem še dodatno oslabili njihovo 
sposobnost prilagajanja. 

Pri izboru sadnega materiala priporočajo 
stroko v nj aki prednostno rabo provenienc iz 
toplejših, južnejših krajev. Izkušnje nas tudi učijo, 
da lahko v kritičnih sušnih obdobjih ohranimo 
vlažnost rastišč, če zamaknemo ali občasno 
opustimo obžetev nasadov. 

7 OSTALI UKREPI 

Ker je večina toploljubnih vrst tudi bolj svetlo
ljubnih jim moramo pri naravni obnovi nuditi 
prednostne pogoje razvoja in rasti. To bomo dosegli 
s premikom od zastornih sečenj k malopovršinskim 
golosekom oziroma z opustitvijo togih, umetnih 
načinov obnove in smelejšo rabo bolj sproščenih, 
naravnih načinov pomlajevanja. 

Naravnemu razvoju gozdov moramo vseskozi 
omogočati, da se neovirano prilagaja spre
membam. Bolj odločno posegamo samo tam, kjer 
izhodiščni material ni prilagojen rastišču. V 
Sloveniji je samo dobra polovica gozdov ohra
njenih, ostali so bolj ali manj spremenjeni, okoli 
2 % pa je povsem nenaravnih . Škode, ki jih v 
slednjih povzročajo podlubniki, narekujejo 
pospešeno premene nižinskih monokultur v 
naravne listnate gozdove. 

S podaljšano dobo pomlajevanja lahko vzpo
stavimo bolj razdrobljeno, naravno strukturo in 
teksturo, pri čemer pod strukturo pojmujemo 
zgradbo posameznih razvojnih faz po drevesnih 
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vrstah, starosti, debelini in višini, pod teksturo pa 
obliko, velikost ter površinsko porazdelitev 
razvojnih faz. Z večjo zavzetostjo pri varovanju 
gozdov bomo zmanjšali tudi obolevnost, napade 
škodljivcev ter škode pred gozdnimi požari. 

Z obzirnejšimi tehnikami pridobivanja lesa bi 
lahko zmanjšali poškodbe na drevju in gozdnih tleh . 
Rane na deblih in koreninah povzročajo trohnobo, 
gnilobo ter predčasno odmiranje dreves. 

Ogroženost okolja lahko omilimo tudi tako, da 
nadomestimo neprUazne »fosilne« energente z 
lesno biomaso. Še boljše učinke pa bi dosegli, če 
bi energetsko po tratna tvori va, kot so beton, 
plastika, aluminij idr. zamenjali z lesom. 

Naravnim procesom se najbolj zanesljivo 
pribhžamo z opazovanjem medsebojno povezanih 
pojavov, zato bi morali iz rednega gospodmjenja 
izločiti tipične sestoje ogroženih gozdnih eko
sistemov, vzpostaviti ničeln o stanje v njih ter redno 
ugotavljati spremembe. Države Evropske skupnosti 
so se dogovmile, da bodo iz rednega gospodarjenja 
izločile lO % gozdov in jih namenile za tovrstna 
raziskovanja . V teh rezervatih bodo zasledovali: 
podnebne dejavnike in njihove škodljivosti, 
spomladanski razvoj rastlin (olistanje), rumenenje 
listov (fenologija), pogostnost in obilico semenenja, 
potek pomlajevanja (sestav in hitrost sukcesij), 
pojav škodljivcev, bolezni idr. relevantne kazal nike. 
Čas teče in hiti, morda je za mnoge gozdove že 
prepozno. 

8 RAZPRAVA 

Zdravstveno stanje slovenskih gozdov se že več 
desetletij slabša. Strupene sestavine, drugačne 
fizikalne lastnosti ozračja in vedno pogostejše ujme 
uničujejo gozdove. Od celotnega poseka je že več 
kot četrtina sanitarnih sečenj, zato je tudi zago
tavljanje trajnosti vedno manj zanesljivo. Medtem 
ko zaradi onesnaženega ozračja neopazno umirajo 
gozdovi, so posledice grozečih podnebnih sprememb 
povsem nepredvidljive. Mnogi strokovnjaki so 
prepričani, da se Zemlji in njenim prebivalcem piše 
čm scenmij. Vsa opozorila o drugačni rabi naravnih 
virov ostajajo neuslišana, človeštvo ne zmore volje 
in moči, da bi se podredilo naravnim danostim, zato 
mu ostaja ena sama možnost - prilagajanje na 
spremembe, kijih je sam izzval. Zaradi globalizacije 
in ekonomskega koristoljubja se uresničuje prerokba 
Indijancev iz plemena Cree: 
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«Ko bo iztrebljeno poslednje drevo, zastrupljena 
zadnja reka, ujeta poslednja riba, boste spoznali, 
da denarja ne morete jesti.« 

Čeprav postaja Kiotski sporazum vedno bolj 
podoben mrtvi črki na orumenelem papirju, pa je 
vesoljna družba gozdovom priznala njihovo 
neprecenljivo ekološko vlogo. Biomasa gozdov 
vsrka ogromne količine ogljikovega dioksida in 
oddaja kisik. Odrasla bukev porabi v sončnem 
dnevu 18 kg ogljikovega dioksida in odda 13 kg 
kisika ter s tem krije potrebo po čistem zraku desetih 
odraslih oseb. S tem gozdovi izboUšujejo ozračje, 
zmanjšujejo učinke stekleni ka, sočasno blažijo sušo, 
moč vetra, temperaturne skrajnosti idr. Te in še 
mnogo drugih nepogrešljivih eksternih učinkov 
prenašajo tudi v odprto kraj ino, na kmetijska 
zemljišča in v urbana okolja. 

Žal ne moremo napovedati blagodejnih učinkov 
gozdov na vodne vire. Pretoki vodotokov se iz leta 
v leto zmanjšujejo, znižuje se raven in kakovost 
podtalnice, narašča pa ogroženost zdrave pitne 
vode. Med skrajnostnimi podnebnimi pojavi nas 
ogrožajo občasna neurja z nalivi in poplavami. 
Škode na gozdni infrastrukturi lahko zmanjšamo z 
okolju prilagojenim načrtovanjem in gradnjo 
gozdnih prometnic. S kakovostnim vzdrževanjem 
le-teh pa bi morali preprečevati erozijo in upočasniti 
odvajanje meteornih vod . 

Zmerno povišane koncentracije C0
2 
povečujejo 

njegovo vgrajevanje v rastline, saj je ogljikov 
dioksid glavni vir novih organskih snovi - lesa. 
Kljub množici različnih škodljivosti, katerim so 
izpostavljeni gozdovi, pa so raziskovanja razkrila 
presenetljivo dejstvo, da rastejo v Evropi gozdovi 
hitreje kakor kdaj koli prej, a nihče ne ve točno 
zakaj. Zdi se, da ravno povečane količine oglji
kovega dioksida v zraku in dušikovih snovi v zemlji, 
spodbujajo nenormalno hitro rast. Vse to kliče k 
pripravi variantnih kriznih scenarijev in miselni 
prenovi izkušenj, pridobljenih pri dosedanjem 
ravnanju z gozdovi. 

Podnebne spremembe bodo povzročile antro
pogene spremembe gozdnih združb , pojav ne
predvidljivih regresijskih sukcesij in sekundarnih 
fitocenoz. Vse to je lahko svojevrsten izziv za 
gozdarske fitocenologe. Brez predhodnega fito
cenološkega dekodiranja rastiščnih danosti bi bili 
ukrepi povezani s prevelikimi tveganji in pove
čanimi stroški. Nesporno so naravni vegetacijski 
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sistemi najbolj odporni na motnje, zato bo eden 
najpomembnejših gozdarskih ukrepov: bodočim 
razmeram prilagojena izbira drevesnih vrst. 
Toplotni stresi zožujejo izbor drevesnih vrst in s 
tem zmanjšttiejo zanesljivost razvoja gozdov. 

S sadnjo in pogozdovanji lahko prispevamo k 
zmanjšanju toplogrednih plinov v ozračju, z 
ustreznimi negovalnimi, obnovitvenimi in drugimi 
ukrepi pa omilimo šoke sunkovitih sprememb. Z 
zasaditvijo opuščenih obdelovalnih zemljišč bi 
lahko odkupili ali celo prodali odvečne pravice za 
prekomerne izpuste. Toda pri tem se soočamo s 
težavami, »kako presaditi drevesa in gozdove v 
glave politikov«, ki odločajo o nacionalnih 
interesih, med katerimi so tudi gozdovi in med njimi 
zlasti državni . 

S povečano rabo lesne biomase bi lahko mnogo 
prihranili pri rabi škodljive in drage »fosilne« 
energije. Pri tem velja izpostaviti posebno določilo 
Kiotskega protokola, da se ogljikovega dioksida, 
ki nastaja pri kmjenju lesa, ne šteje med emisije, ki 
povzročajo učinke tople grede . Zaradi cenenih 
fosilnih goriv je proizvodnja drv, industrijskega lesa 
za celulozo in lesnih plošč vedno manj rentabilna. 
Cene gozdnih proizvodov že celo desetletje 
zaostajajo, medtem ko proizvodni stroški naraščajo, 
zato se zmanjšuje obseg sečenj. Letno sekamo že 
manj kot 40 %prirastka. Ne gre prezreti tudi dejstva, 
da se bo zmanjšala poraba lesne biomase za 
ogrevanje, če se bodo povišale povprečne tem
perature. K zmanjševanju toplogrednih plinov 
prispeva samo povečana raba lesne biomase, ki 
mora biti večja od njene naravne razgradnje v 
gozdovih. Brez sečenj ni nege in brez nege ni 
usme1jenega razvoja gozdov, brez slednjega ni niti 
kakovostne proizvodnje, niti ustreznega prilagajanja 
na podnebne strese. 

IS. januarja 2004 je slovenska vlada razpravljala 
o ranljivosti kmetijstva in gozdarstva na podnebne 
spremenljiv ost. Televizij ski komentatorji so 
poročali o sebični zamisli resornega ministrstva, 
da bi državne gozdove prodali in z izkupičkom 
poplačalo stroške namakanje kmetijskih zemljišč. 
»0, Sancta Simplicitas!« .... je vzdihnil Jan Hus, 
ko je zagledal staro ženico, ki je mukoma vlekla 
poleno za njegovo grmado. 
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Južno pobočje Rudnice nad Olimjem pri Podčetrtku je sredi avgusta 2003 ponujalo dokaj nenavaden izgled: rjave krošnje 
bukovih dreves so izrazito izstopale iz temnozelenih hrastov. 
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Književnost 
»Forest workers talk about themselves<< 

Mednarodna organizacija dela (ILO) je koncem 
leta 2003 izdala posebno nenavadno publikacijo z 
naslovom: »Kako delamo in živimo - gozdarski 
delavci pripovedujejo o sebi«. Ima še podnaslov: 
>>Svetovni opis delovnih in življenjskih razmer v 
gozdarstvu«. Na 115 straneh brošura predstavlja 
življenjske zgodbe 55 delavcev v gozdarstvu 31 
dežel po vsem svetu . Vsaka zgodba je opremljena 
še s fotografijo delavca. Opise življenjskih zgodb, 
ki so jih povedali, napisali sami ali pa so jih po 
pripovedih zapisali drugi, je zbral in uredil dr. Bernt 
Strehlke, ki je bil dolga leta zaposlen pri med
narodni organizaciji dela. 

V knjižici sta objavljeni tudi dve življenjski 
zgodbi iz Slovenije in sicer Stanka Zlodeja s 
celjskega in Janeza Rovana s kočevskega gozdno
gospodarskega območja. Podatke oziroma opise so 
zbrali oziroma prevedli mag. Pavle Kumer, Ludvik 
Poje in dr. Mmjan Lipoglavšek. Urednik jih je še 
malo po svoje priredil. Menimo, da sta zgodbi 
dovolj zanimivi, da ju objavljamo tudi v Gozdar
skem vestniku. 

V zaporu sva imela dovolj časa, 
da sva premišljevala o varnih delovnih 
postopkih 

Stanko ZLODEJ 
Slovenija 

Rodil sem se na kmetiji ob vznožju gozdnate 
Konjiške gore. Nedaleč od rojstne hiše sem mnogo 
let pozneje zgradil svojo hišo, v kateri živim sedaj 
po 40 letih dela v gozdu. 

V gozdno delo me je uvedel leta 1930 oče. Tedaj 
smo uporabljali samo ročno orodje. Nekega dne sva 
podirala drevje blizu daljnovoda in drevo je padlo 
v napačno smer. Nastala je prava eksplozija, tok je 
bil prekinjen in nastala je veJika škoda. Ušla sva 
brez poškodb, toda kmalu sva bila obsojena na 
zaporno kazen. Imela sva veliko časa za premislek 
o varnih načinih dela. 

Zame je bil to dober nauk. Pri gozdnem delu 
ne šteje le pogum in slepa moč, ampak temeljito 
zna~e in sposobnost, da se izogneš tveganju in 
opraviš delo dobro. Prav tako je pomembno 
pravilno vzdrževanje orodja. Zato sem se učil od 
izkušenih delavcev, obiskoval tečaje in izrabljal 
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vsako priložnost za izboljšanje svoje strokovnosti. 
Zaradi svoje vztrajnosti sem bil zadolžen za 
poučevanje drugih delavcev. V šestdesetih letih. 
ko so motorne žage postopoma nadomeščale ročne 
žage, se je bilo treba naučiti in uporabljati mnogo 
novega: tehniko žaganja, organizacijo dela, 
brušenje verige in vzdrževanje stroja. Ker sem bil 
željan obvladati vse te nove spretnosti, so me 
poslali na Švedsko, da bi se naučil napredne 
skandinavske tehnike, posebno pri kleščenju . To 
sem doma prenašal na sodelavce. 

Pri delu z motorno žago smo morali uporabljatj 
varnostno čelado, ki se nam je na začetku zdela 
precej neudobna, tako da je nisem nosil ves čas. 
Nekega dne sem prežagoval debla, ko je nenadoma 
vrglo motorko nazaj in zadela me je v glavo. K sreči 
sem tedaj imel na glavi čelado, ki je prestregla 
udarec in veriga jo je deloma prežagala. Potem sem 
vedno uporabljal čelado in ta, ki me je rešjla pred 
hudo, če ne usodno poškodbo, visi še vedno kot 
spominek na steni v moji hiši. 

Ko bi bil znova mlad, bi znova 
vse naredil tako 

Janez ROVAN 
Slovenija 

Leta 2002 sem pri 55 letih dosegel upokojitev po 
štiridesetih letih deJa v gozdu. Tri leta so štela 
dvojno zaradi teŽavnosti dela. 

V delovni dobi sem delal številne in različne 
stvari. V prvih letih me je oče naučil vlačenja lesa 
s konji, ki so mi bili zelo všeč . Tiste dni smo 
preživljali v gozdarskih kočah in smo si tudi sami 
kuhali hrano. Kasneje smo dobili kuharico. Poleti 
smo delali od zore do mraka- 12 ur in več. Kasneje 
so nas vozili na delo s kombiji in lahko smo spali 
doma. Še pozneje sem se vozil na delo s svojim 
avtomobilom in sem za prevožene razdalje dobival 
nadomestilo. 

Deset let sem delal z ročnim vrtalnim strojem 
pri gradnji cest v nedostopnih gorskih predelih. Bilo 
je težko delo, ki ga zaradi močnega tresenja rok ni 
mogoče dolgo zdržati. 

Ko so kmetijski traktmji zamenjali konje, smo z 
verigami p1ivezovali hlade na traktor in kadar so 
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Književnost 
bili tovori težki, so se prednja kolesa dvigovala od 
tal. Spet je bilo delo nevarno. Kasneje so bili 
trakimji za vlačenje lesa opremljeni z žičnimi vitli, 
sidrnim.i ploščami in prednjo obtežitvijo. Nazadnje 
sem vozil zgibni gozdarski traktor, ki gaje bilo lažje 
in mnogo učinkoviteje upravljati. 

Eno najtežavnejših del, ki sem jih opravljal v 
gozdu, je bilo lupljenje debelih jelovih hlodov z 
lupiJnikom. Srečni smo bili, ko so bili uvedeni stroji 
za lupljenje lesa na centralnih skladiščih. Tudi 
cepljenje bukovih drv s cepilnim batom in klini je 
bilo prav tako težavno. Prve motorne žage, ki smo 
jih uporabljali, so tehtale 12 kg; kar lepa teža, ki jo 
je bilo treba skupaj z drugo opremo nositi gor in 
dol po gozdu. Na začetku smo jih rabili samo za 
podiranje in prežagovanje, klestili pa smo še naprej 
s sekiro. Ko se je pojavila lahka motorna žaga, so 
bili seklri dnevi šteti. Skupinsko delo pri sečnji in 
spravilu je pomagalo, da je delo pri pridobivanju 

lesa postalo lažje, naprimer pri sproščanju obvisehh 
dreves . 

Vedno sem bil plačan po učinku in ker sem si 
znal delo organizirati, ker sem dobro vzdrževal 
orodje - pa tudi sebe samega - sem kar dobro 
zaslužil. Vedno sem imel s seboj na delu svežo 
srajco in ko je bila ena prepotena, sem se preoblekel. 
V štiridesetih letih nisem bil na bolniški več kot tri 
mesece. Poleg manjših (urezov ali zmečkanin), sem 
imel tri resnejše poškodbe pri delu: globok urez s 
sekiro v nogo in dva zloma noge. 

Zgradil sem si hišo, sem poročen in imam dva 
sina. Eden od njiju je diplomirani gozdarski inženir. 
Po upokojitvi bom gojil ovce in koze in zbiral 
podobno staro orodje, kot že krasi vhod v hišo. 
Nadaljujem tudi s tekmovanji sekačev. Res mi je 
bilo všeč delo v naravi in ko bi bil spet mlad, bi v 
vsem ravnal spet enako. 

Prevod iz angleščine: M . LIPOGLAVŠEK 

Društvene vesti 

Zimska smučarska sezona 2004 

36. EFNS (evropsko prvenstvo gozdarjev 
v nordijskih smučarskih disciplinah) 

Srečanje je bilo od 17.-24.janumja v Pralognanu v 
Franciji. Francoski gozdarji so za kraj te velike 
gozdarske prireditve izbrali idilično vas v srcu 
Savojskih Alp. Po rrmenju večine izmed več kot 1.000 
udeležencev je bilo to eno od boljših srečanj gozdrujev 
smučarjev iz vse Evrope. Z namesti tv ijo so bili najbolj 
zadovoljni kolegi v hotelu z »all inclusive« ponudbo. 
Poleg drugega razkošja je bila za gozdarje posebno 
privlačna ugodnost ta, ela je bilo vino v neomejenih 
količinah. Ostali Slovenci smo si izbrali apartmajsko 
va1ianto z »nič ni vključeno«. Velika prednost letošnje 
prireditve je biJ a ta, da je vse potekalo na enem mestu 
in so tako odpadla tekanja od enega konca na drugi. 
Tako smo tekli samo po lepo p1ipravljenih in zanimivo 
speljanil1 progah. Snega je bilo dovolj, za nas pa so 
bili dnevi pred tekmo zelo dobrodošli za privajanje na 
sneg, ki ga doma nismo imeli. 

Seveda smo se pridno udeleževali vseh spre
mljevalnih prireditev, med katerimi naj omenim 
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predvsem ekskurzije in Belgijski večer. Belgijski 
večer je biJ namenjen predstavitvi gozdarstva 
države, ki najbrž nikoli ne bo gostila EFNS. 

Vsi, ki smo se udeležili ekskurzije št. 3 smo 
preživeli nepozaben dan. Ogledali smo si visoko
gorska področja nad dolino Boufortain, kjer se 
prekrivajo dejavnosti tmizma, kmetijstva in varstva 
narave. Preizkusili smo proge na katerih so 
tekmovali za olimpijske medalje. V pravljično 
lepem dnevu smo uživali na krasno urejenih progah 
in občudovli najlepše razglede na Mont Blanc. Za 
zaključek smo obiskali še sirarno v kraju Beaufort, 
kjer smo spoznali izdelavo znanega istoimenskega 
sira in ga seveda tudi poskusili. Predavanje je 
predstavilo gozdove v tem delu Francije in 
gospoda1jenje z njimi. 

Tudi druge ekskurzije so vključevale gozdarstvo, 
kmetijstvo, kulturo in turizem. 

Naš glavni namen pa je bil seveda sodelovanje 
na tekmah. Francozi so malo spremenili program, 
ni bilo nočnega šprinta, smo pa lahko izbirali med 
dopoldanskim tekom v klasiki ali popoldanskim 
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Društvene vesti 
Proge 

nastopom v prosti tehniki. Nekateri najbolj zagnani 
smo nastopili kar v obeh tekih. 

Slovensko zastopstvo je bilo zelo močno in smo 
dosegli kar nekaj dobrih uvrstitev. Ponovno so 
reševale našo čast ženske. Osvojile so zlato (Karin 
Ivančič) ter bronasto medaljo (Suzana Andrejc). 
Diplome sta si priborila še Mitjam Mikulič za 8. in 
Janez Žnidaršič za lO. mesto. 

Seveda smo nastopili še v štafetah, kjer so Karin, 
Mirjam in Suzana zasedle odlično 6 . mesto. 
Najboljša moška štafeta je bila 33., tekli so Hinko 
Andrejc, Milan Gornik, Tomaž Serec in Janez 
Žnidaršič . Teden našega bivanja v Pralognanu se 
je kar prehitro iztekel, po dolgi vožnji pa nas je 
tudi doma čakala debela snežna odeja. 

Tekači na startu 
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Naslednje leto je gostitelj Belorusija, EFNS bodo 
od 20./-27. februarja v bližini glavnega mesta 
Minska. Pohitite s p1ijavami~ 

Več o rezultatih in EFNS je možno prebrati na 
spletni strani www.efns .de. 

Alpe-Adria 

Po odpovedi prvega termina v februarju so naši 
sosedje Hrvati organizirali to srečanje 5. in 6. marca 
v Mrkoplju, ki ima zelo dolgo zimsko-športno 
tradicijo. Žal so kolegi iz Italije in Avstrije 
odpovedali udeležbo, zato so Hrvati tekmo 
preimenovali v >>3.odprto prvenstvo Hrvatskih 
šuma«. Udeležba iz Slovenije je bila zelo številčna, 
saj nas je nastopilo skoraj 50. Pogled na startne liste 
je pokazal, da nas je bilo kar dve tretjini Slovencev. 
Tudi na izpisih rezultatov smo zasedli večinoma 
zgon~e tretjine. Izjema so alpske štafete kjer so naši 
sosedje dosegli dvojno zmago. V moških katego
rijah veleslaloma so bili na zmagovalnih stopničkah 
samo Slovenci, zmagali pa so Robert Čuk, Gvido 
Razpet, Viktor Turk in Janez Ponikvar, pri ženskah 
sta edini Slovenki nastopili in zmagali Janja Lukanc 
in Alenka Čar Seražin. 

V tekih so tokrat zmagali Janez Ponikvar, 
Franc Ivančič in Mdan Gornik; samo v mlajši 
kategoriji so zmagali gostitelji. Najboljši domači 
tekači so morali na državno prvenstvo. Naše 
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• ! 

Štafete 

ženske pa so tokrat odpovedale in ni bilo nobene 
na start. 

Spoznali smo nov biatlonski center Zagmajna 
ter preizkusili obnovljena smučišča na Čelimbaši. 
V krasnem zimskem vremenu z obilico snega smo 
preživeli dva lepa dneva. Gozdarji iz «Hrvatskih 
šuma«, posebej iz njihove uprave v Delnicah so 
poskrbeli za nemoten potek tekmovanj ter kot vedno 
še za prijetno druženje. Prireditev Alpe Adria pa 
bodo organizirali prihodnje leto. 

Slovensko gozdarsko smučarsko 
prvenstvo Kope 2004 

Kape na Pohorju so bile ponovno prizorišče 
zimskega srečanja gozdatjev. 

Dokaj zgodaj, takoj po No vem letu, 1 O. januatja, 
so kolegi iz Koroškega gozdarskega društva izvedli 
to tradicionalno smučarsko srečanje slovenskih 
gozdatjev. Udeležba je bila dobra saj se je zbralo 
kar 14 ekip z okrog 100 tekmovalci. 

Koroški gozda1ji so si oddahnili saj so uspešno 
spravili pod streho še eno pomembno gozdarsko 
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Medalje 

prireditev. Zaradi slabih snežnih razmer so imeli 
kar nekaj težav. V nobenih vremenskih napovedih 
pa takrat še ni bilo namigov o dolgi, sneženi in mrzli 
ZliTI!. 

Za zaključek 
Smučarija se je med gozdmji obdržala kljub vsem 
težavam in pretresam. Veseli me, ko se zbere pisana 
druščina gozdarjev iz različnih koncev Slovenije 
in iz različnih podjetij. Povečini delodajalci na tak 
ali drug način podpirajo njihovo udeležbo. Prav je, 
da nekateri vzamejo tekmo zelo zares in lahko 
uživamo v res vrhunskih vožnjah. Prav pa je tudi, 
da je veliko takih, ki pridejo predvsem zaradi 
druženja, vendar še ti na koncu iščejo po progah 
izgubljene stotinke, zaradi katerih so zaostali za 
starimi rivali. 

Upam, da bo podpora smučanju tudi še naprej, 
da bodo gozdarska društva našla voljo in sredstva 
za organiziranje zimskih srečanj. Velika vzpodbuda 
vsem pa je velika udeležba in zadovoljstvo 
udeležencev. 

Janez KONEČNIK 
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Društvene vesti 
Državno prvenstvo gozdarjev Slovenije v veleslalomu 
in smučarskih tekih na Kopah na Pohorju 

Koroško gozdarsko društvo je ob pomoči Zavoda za 
gozdove Slovenije- OE Slovenj Gradec in številnih 
sponzorjev organiziralo 10. januarja 2004 državno 
prvenstvo gozdarjev Slovenije v veleslalomu in 
smučarskih tekih. Pod Kopami so se zbrali v 
Gt:movškovem domu vsi najboljši gozdarski smučarji 
Slovenije, ki so včlanjeni v gozdarska društva. Prišli 
so stari in mladi, da se pomerijo v omenjenih 
smučarskih disciplinah. Progo za veleslalom so na 
pobočju Kope pripravili člani Smučarskega kluba 
Branik iz Maribora, proga za tek pa je bila speljana 
od Grmovškovega doma proti Črnemu vrhu. Moški 
so tekli na 10 km dolgi progi, ženske pa so morale 
preteči s smučmi 5 km. Tekmovanja se je udeležilo 
82 tekmovalk in tekmovalcev. Vsi so bili požrtvo
valni, najboljši med njimi pa so bili: 

Veleslalom - najmlajši tekmovalci (letniki 1968 
in mlajši): Boštjan Grošelj (DIT gozdarstvo 
Posočja), mlajši tekmovalci (od J967 -1958): Milan 
Golob (KGD Slovenj Gradec), manj mladi tekmo
valci (letniki ]957 in starejši): Franc Plesec (KGD 
Slovenj Gradec). Najboljše veleslalomistke pa so 
bile - med najmlajšimi (letnice 1968 in mlajše): 
Janja Lukanc (Gozdarsko društvo Bled) in med 
mlajšimi veleslalomistkami (letnice 1967 in 
starejše): Branka Jerala (Gozdarsko društvo Bled) . 
Med tekačicami pa se je najbolje odrezala Suzana 
Andrejc (KGD Slovenj Gradec). Najbolj hiter je bil 
med starejšimi tekači Hinko Andrejc (KGD Slovenj 
Gradec), pri mlajših pa Boris Črešnar (Podravsko 
gozdarsko društvo), kije dosegel tudi najhitrejši čas 
med vsemi tekači. 

Ekipno so prismučale najbolša mesta: l. mesto 
KGD Slovenj Gradec (674 točk), 2. mesto Gozdar
sko društvo Postojna (374 točk) in 3. mesto 
Gozdarsko društvo Kočevje (368 točk). 

Vsi najboljši, pa tudi zadr~i najbolj prizadevni, so 
na zaključnem delu tekmovanja dobili pokale in 
priznanja. Smučarsko tekmovanje pa ni bilo namen
jeno samo merjenju smučarskih moči . Namenjeno je 
bilo tudi druženju »razkosaoi« slovenski gozdarski 
druščini, kateri so ob podelitvi nagrad zapeli pevka in 
pevci gozdarskega pevskega zbora »Stezice«. Po 
uradnem zaključku so maloštevilne tekmovalke lahko 
ob mnogoštevilni druščini tekmovalcev rajale do trde 
teme. Da je tekmovanje uspeJo stoodstotno, je veliko 
pripomogel poleg predsednika društva Karla Zagorca 
tudi Hinko Andrejc, še posebno pa finančna ter 
materialna pomoč številnih sponzorjev. Člani 
Koroškega gozdarskega društva se zahvaljujemo 
delovnim organizacijam in drugim, ki so podprli 
izvedbo državnega prvenstva gozdarjev v veleslalomu 
in smučarskih tekih: Zavod za gozdove Slovenij - OE 
Slovenj Gradec, GG Slovenj Gradec, Skupina Prevent 
-Tovarna ivernih plošč Otiški vrh, Gozdarska zadruga 
Slovenj Gradec, Drevesnica Omorika Muta, Občina 
Črna na Koroškem, Gradnje IGEM Slovenj Gradec, 
Gorski turistični center- GTC Kope, TAB -Tovarna 
akumolatorskih baterij Črna na Koroškem, MPI -
Metalurgija, plastika, inženiring Žerjav, Cablex 
Mežica, Rudnik Mežica, Gradbena mehanizacija in 
gradbena dela Marjan Slemenšek, Turistična kmetija 
Plaznik v Bistri in kmetija Janšk v Koprivni. 

Gorazd MLINŠEK 

Strokovno izrazje 

Strokovno izrazje- hlodovina 

Razprava na 22. gozdarskih študijskih dnevih me je 
opomnila na napačno rabo izraza »hlodovina«. Izraz 
je napačen in nepotreben, ko ga uporabljamo za 
označitev vseh hlodov. Tudi vsej govedi v hlevu ne 
rečemo govedina, vsej divjadi v gozdu ne pravimo 
divjačina. Slovenščina podobne izraze tvori za 
označitev snovi istega izvori P(imeren bi torej bil 
le za označitev lesa v hlodih. Brinarjev Gozdarski 
slovar sicer navaja hlodovina, vendar z razlago: ))del 
debla, primeren za izdelavo hlodov«; »množico 
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hlodov« pa označi s »hlodjem'< oz . sinonimen 
»·hlodovje''· Preprosteje pa naj bi za vse hlode 
uporabljali množino samostalnika hlod - torej 
»hlodi« namesto »hlodovina<<. 
Tudi izrazi jelovina, bukovina, jesenovina ipd. so 
primerni samo za označevanje snovi, torej lesa 
različnih drevesnih vrst. Zaradi enoznačnega 
izražanja pa bi bilo bolje za ta namen uporabiti 
termine »jelov les, bukov les« ipd. Za gozd 
posameznih drevesnih vrst pa se je že uveljavilo 
pravilno izražanje :«jelovje, bukovje« ipd. 

Ma1jan LIPOGLAVŠEK 
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Uvodnik 
Nadaljevanje s 130 strani 

proces varstva gozdov v Evropi. Na Ministrskih konferencah varstva gozdov v Evro sprejete resolucije 
države podpisnice zavezujejo, da jih bodo izvajale v svojih državah. Izdelane so bile tudi operativne smernice, 
za uporabo na operativni ravni. Kot instrument za oceno in poročanje o izvajanju zavez je bilo razvitih šest 
laiterijev ter številni kazalniki trajnostnega gospoda1jenja z gozdovi. Države, ki zaveze resno jemljejo, 
vključujejo usmetitve sprejete na MCPFE v svoje zakonodaje ali uporabijo v usme1janju razvoja gozdov. 
Pomembno je tudi razumevanje Državnih gozdarskih programov, ki so opredeljeni kot trajen proces, v 
katerem vse zainteresirane vladne in nevladne organizacije obravnavajo vprašanja povezana z gozdarstvom. 
Rezultat tega procesa so bodisi usme1itve za državne gozdarske politike, bodisi predlogi za spremembo ali 
pripravo zakonodaje ali konkretne p1ipombe k gozdnogospodarskim načrtom. 

Slovenija je ratificirala Alpsko konvencijo in njene protokole, ki posegajo na področje gozdarstva. 
Daljno.sežnega pomena za GOZDARSTVO bo evropski projekt NATURA 2000. Pomembna je tudi medba 
EU parlamenta in sveta št. 125711999 o podpori za razvoj podeželja, ter njene dopolnitve. Gozdarstvo je 
zajeto tudi v programu razvoja podeželja v Sloveniji, ter je vsebinsko vključeno v Enotni programski 
dokument. 

Gozdovom se posveča vedno več pozornosti na svetovni ravni. Omeniti moramo še četrto sejo Foruma 
združenih narodov o gozdovih(UNFF), ki se bo sestal v Ženevi letos od 3 do 14 maja in obravnaval 
pomembna vprašanja o gozdovih in gozdarstvu. 

Tudi na področju gozdarstva potekata globalizacija, ki se ji ne bomo mogli izogniti. Potrebno se bo 
intenzivno vključiti v te procese, saj slovensko gozdarstvo dosega visoke standarde trajnostnega 
gospoda1jenja z gozdovi in je lahko gozdarstvo pomembno področje promocije Slovenije. 

Maksimilijan Mohorič, univ. dipl. inž. gozd. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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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 1 MOORE 1968a). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med 
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po 
abecednem redu priimkov pNih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni 
avtorizirana. Vire istega avto~a 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. 1 GRANT, G. E. 1 JOHNSON, E. 1 TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal 

of Forestry, 43, 2, s. 21-24. 
GILMER, H. 1 MOORE, 8., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s. 
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest

Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. 
ŽGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.~ 

V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski 
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s. 
40-54. 

~--, 1996. Enciklopedija Slovenije.-10. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133. 
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove 
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja 
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu 
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko, 
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu 
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni 
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo 
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za 
objavo baNne fotografije potrebujemo kontrastno baN no fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv. 
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik. 

Uredništvo GV 



Gozdarski vestnik, letnik 62 • številka 4 1 Vol. 62 • No. 4 
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo 1 Sloveni an professional journal for fores try 

UVODNIK 186 Robert BRUS 'Staro in debelo drevje v gozdu' 

ZNANSTVENE RAZPRAVE 187 Edvard REBULA, Marijan KOTAR 

Stroški sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na panju 
Cost of cutting and skidding of beech trees and the stumpage value 
of beech wood 

201 Marko KOVAČ 
Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (4 . del) 
Large-scale strategic planning for sustainable development (Part4) 

211 Martin UMEK, David HLADNIK 
Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) 
na Krško-Brežiške polje 
The possibilities of grey partridge (Perdix perdix L.) repopulation in 
the Krško-Brežiško region 

224 Peter ŽELEZNIK 
Računalniško podprte metode izvajanja kvantitativnih meritev 
v rizosferi 
Computer assisted methods of quantitative measurement in the 
rizosphere 

STROKOVNE RAZPRAVE 229 J. POGAČNIK 

Gozd v turistični ponudbi 

GOZDARSTVO V ČASU 234 Robert BRUS, Andrej BONČINA, Živan VESELIČ, Samo JENČIČ, 
PROSTORU Franci FURLAN, Tom LEVANIČ 

Povzetek zaključne razprave na 22 . gozdarskih študijskih dnevih 

238 Tone LESNIK Vesti iz ZGS 

239 Janez KONEČNIK Skandinavska tura 

GozdV 62 (2004) 4 185 



1 86 

Uvodnik 
22. gozdarski študijski dnevi 

'Staro in debelo drevje v gozdu' 

Gozdarski študijski dnevi, ki jih je 25. in 26. marca letos v Ljubljani 

pripravil Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške 
fakultete, tokrat v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, so bili 

posvečeni značilnostim, pomenu in problematiki starega in debelega drevja 

v gozdu. 

Referenti so v svojih prispevkih temo obravnavali iz več različnih zornih 
kotov. Predstavili so biologijo sta.J.ih in debelih dreves, njihovo vlogo v 

biocenozi, nanje vezan živalski svet in zagate pii vrednotenju drevesa kot 

pomembnega dela naravne dediščine. Razmišljali so o vlogi starega in 

debelega drevja pri sonaravnem mnogonamenskem gospodarjenju z 

gozdom in o vpetosti gospodarjenja med tehnologijo, ekonomijo in varstvo 
narave ter soočili različne poglede in interese p1i ravnanju in gospodrujenju 

s statim in debelim drevjem. 

Posveta se je udeležilo skoraj 140 gozdarskih in drugih strokovnjakov, 

največ iz Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalskih podjetij, gozdarske 

inšpekcije in Zavoda za varstvo narave. Veliko zanimanje za udeležbo na 
študijskih dnevih so pokazali tudi študenti. Zaradi prostorskih omejitev 

smo lahko na prireditev žal povabili zgolj po enega predstavnika vsakega 
letnika, vsekakor pa bi bilo v ptihodnosti treba razmišljati tudi o možnosti, 

kako sodelovanje omogočiti še večjemu številu. Tako številčna udeležba 

po eni strani kaže, da je bila izbrana tema za stroko dovolj zanimiva in 

aktualna, po drugi strani pa se je pokazalo, da gozdarski študijski dnevi še 

naprej ostajajo zelo pomembna in koristna prireditev vse stroke in za 

gozdruje skoraj edina priložnost, da se v tako velikem številu srečujejo, 
poglabljajo svoje znanje, izmenjujejo izkušnje in različne poglede ter iščejo 

nove in boljše rešitve za gospodarjenje z gozdom. Na Oddelku za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire se tega vsekakor zavedamo, zato 

bomo s pripravljanjem te in drugih podobnih prireditev nadaljevah tudi v 

prihodnosti. 

Tokratni študijski dnevi so pokazali še nekaj : v nasprotju s pogosto 

izraženim mnenjem so lahko in morajo biti tudi gozdarske, na prvi pogled 

za koga ozke in strokovne teme, zanimive za širšo, nestrokovno javnost; 

srečanja se je na primer z zanimanjem udeležilo več zasebnikov in lastnikov 

gozdov ter predstavnikov civilne družbe, o študijskih dnevih so izčrpno 
poročali vsi pomembnejši slovenski mediji. Gozdarska stroka javnost na 

splošno mnogo preslabo seznanja s svojim delom, problemi, pa tudi 
dosežki. Večkrat in dovolj glasno moramo poudarjati, da svoje delo 

opravljamo dobro, da imamo dobre gozdove, predvsem pa moramo vedeti, 

da je naš položaj v družbi v veliki meri odvisen od javne podobe, ki si jo 

gradimo sami. 

doc. dr. Robert BRUS 
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Znanstvena razprava 
GDK 651 : 176.1 

Stroški · sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na panju 
Cosr of cutting and skidding of beech trees and the stumpage value of beech wood 

Edvard REBULA", Marijan KOTAR .. 

Izvleček: 
Rebula, E., Kotar, M.: Stroški sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na panju. Gozdarski vestnik, 62/2004, 
št. 4. V slovenščini, z. izvlečkom v angleščini, cit. Iit.l3. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

V raziskavi obravnavamo stroške pridobivanja bukovine in njihov vpliv na njeno vrednost na panju. Ugotavljali smo današnjo 
in ciljno vrednost bukovine na panju in ob cesti. 
Raziskava kaže, da stroški pridobivanja bukovine hitro padajo do debeline 40 - 50 cm prsn~ga premera. pozneje se trendi 
padanja upočasnijo. Nasprotno temu pa vrednost hukovine na panju narašča do debelin 60 do 75 cm prsnega premera, kjer 
nastopi kulminacija. Kulminacija je na slabših rastiščih pri tanjšem, na boljših pa pri debelejšem drevju. Cene bukovine 
posekane in spravljene do kamionske ceste, pri drevju do debeline 30 do 35 cm prsnega premera ne krijejo stroškov pridobivanja 
sortimentov, zato je njihova vrednost na panju negativna. Zaradi tega vsa redčenja bukovine s sedanjo tehnologijo pri nas, 
prinašajo lastniku izgubo. Seveda pa so negovalni ukrepi v mJajših razvojnih fazah gozda za proizvodnjo visokovrednih 
sortimentov, ki bodo lastniku prinašali dobiček, nujni. 
Raziskava je pokazala tudi, da lahko iz negovanih sestojev, pri sečnji debelega drevja, pričakujemo za 30 - 90 % večje 
vrednosti na panju, kot jih dosegama danes. Sečnja debelega drevja je zelo donosna, tako bo verjetno tudi v bodočnosti . To 
kaže na smotrnost nege in gojenja kakovostnega debelega drevja. 

Ključne besede: bukovina, bukev, stroški pridobivanja bukovine, vrednost na panju, sedanje in ciljne vrednosti bukovine. 

Abstract: 
Rebula, E., Kotar, M.: Cost of cutting and skidding of beech trees and the stumpage value of beech wood. Gozdarski vestnik. 
Vol. 62/2004, No. 4. rn Slovene, with abstract in English, lit. quot. 13. Translated into English by Jana Oštir. 

The study examines the costs of beech wood production and their influence on the stumpage value of beech wood. The 
present and target stumpage values ofbeech wood and the prese nt and target prices of wood on the road have been determined. 
The study shows that the costs of beech wood production decrease rapidly up to the dbh 40 - 50 cm, and then the decreasing 
trends slow down. Contrary to this, the stumpage value of beech wood increases to the dbh of 60 to 75 cm, where culmination 
occurs. In poor sites, culmination occurs in trees of somewhat smaller diameter, whereas in better sites, it takes place in large 
diameter trees. The price of beech wood, cut and sk.idded to the forest road, does not cover the costs of assortment production 
in trees with a dbh from 30 to 35 cm. Therefore the stumpage value of such wood is negative. Using the present technology, 
all pre-commercial thinning of beech wood in Slovenia brings a loss to the owner. But obviously. lending measures in the 
earlier developmental phases of the forest, with the purpose of producing high quality assortments that should bring profit to 
the owner, are necessary. 
The study has also shown that when culling large diameter trees in tended stands one can ex.pect 30 - 90 % higher stumpage 
values than the ones achieved today. Cutting thick trees is vcry profitable and should remain so 1n the future. All this suggests 
it is rational to tend and cultivate large diameter trees of high quality. 

Key words: beech wood, beech, cost of beech wood production, stumpage value, present and target values of beech wood. 

1 UVOD 

V sestavku Vrednost bukovih debel in bukovine ob 
cesti (REBULA, KOTAR 2003) smo ugotavljali 
vrednost bukovih debel in vrednost 1 m3 bukovine 
ob cesti v gozdu, glede na de belino in višino drevja. 
Ta je pomembna za oceno pričakovanega prihodka 
od njene prodaje in je uporabna tudi za gojitelja, 
zlasti v pogledu spreminjanja vrednosti bukovine 
zaradi vpliva različnih debelin, višin in starosti 
drevja na vrednost bukovine. Posebej pomembna 
so spoznanja o kulminaciji vrednosti bukovine in 
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merah drevesa pri katerih (vrednost) kulminira. Za 
lastnika gozda, gojitelja in urejevalca gozdov pa so 
pomembnejše informacije o vrednosti lesa na panju 
in o dejavnikih, ki nanjo vplivajo. Tu so medsebojna 
razmerja vrednosti bukovine različnih debelin 
drugačna kot ob cesti. 

,;: Prof. dr. E. R. , univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva 4, 
6230 Postojna 
** Prof. dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za 
gozdarstvo in obnov lji ve gozdne vire Biotehniška fakulteta, 
Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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Vrednost bukovine na panju opredelimo kot 
p1ičakovani prihodek za na paftiu prodani les, ki ga 
običajno dobi lastnik gozda. Poleg dohodkov od 
lastnine vsebuje tudi stroške pridelovanja (vzgoje) 
lesa (gojenje, urejanje) in druge stroške v zvezi z 
gozdom pred sečnjo. Na to vrednost, poleg 
kakovosti in mer drevja, odločilno vplivajo tudi 
stroški pridobivanja lesa. Ti so odvisni od mnogo 
dejavnikov in jih vseh v takem delu ni mogoče 
upoštevati. Zato bomo tu upoštevali le naj
običajnejše (najbolj razširjene) obstoječe tehno
logije dela pri nas in nekake povprečne okoliščine 
dela pri sečnji in spravilu lesa. Upoštevali bomo 
tudi kakovost rastišča ter njen vpliv na vrednost 
bukovine in stroške pridobivanja sortimentov. Tako 
bomo določili približno povprečno vrednost 
bukovine na panju glede na kakovost rastišča in 
stroške dela, oziroma vrednosti, ki najbolje 
predstavljajo razmere pri gospodatjenju z bukvijo 
in bukovino pri nas. Poizkusih bomo tudi ugotoviti, 
kolikšna je vrednost bukovine iz današnji običajnih 
(povprečnih) sečišč in kakšna bi lahko bila iz dobro 
negovanih sestojev. 

Namen raziskave je tako ugotoviti sedanjo in 
ciljno vrednost bukovine na panju na različnih 
rastiščih. Prikazali pa bomo tudi stroške sečnje in 
spravila ter njihov vpliv na vrednost bukovine na 
pan ju. 

2 NAČIN DELA IN PODATKI 
ZA RAZISKAVO 

Pričujoča raziskava je nadaljevanje že omenjene 
raziskave o vrednosti bukovine ( REBULA, 
KOTAR 2003) in dejavnikov, ki nanjo vplivajo. V 
omenjenem sestav ku je že podrobno ptikazan izvor 
in obseg podatkov in način njihove obdelave. Zato 
bomo tu dodali le kar je dodatno in pomembno za 
razumevanje te raziskave. 

Vrednosti bukovih debel na panju smo ugotovili 
tako, da smo od njihove vrednosti na cesti odšteli 

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

stroške sečnje, spravila s traktorji in stroške 
vzdrževanja vlak. To smo naredili za vsako drevo 
posebej. Vrednost debla na pan ju smo delili s tržno 
mero debla ( količino iz njega izdelanih in po 
uzancah izme1jenih sortimentov) in tako dobili 
vrednost 1 m-~ bukovine na panju. Z raznimi 
metodami iz statističnih programov smo nato 
ugotavljali medsebojne zveze vrednosti bukovine 
in bukovih debel in dejavnikov, ki naftio vplivajo. 
Podrobno smo raziskali vpliv kakovosti rastišča in 
ugotavljali razlike med posameznimi rastišči. Za 
kazalec kakovosti rastišča smo vzeli višine drevja. 
Višine drevja smo določili z višinsko krivuljo. 
Rastišča podobnih višin smo združevali v skupine 
rastišč podobne kakovosti. Najprej smo združili le 
najbolj podobna rastišča (vsak tarifni razred posebej 
in ločeno po tarifah). Obdelava tako razdrobljenih 
podatkov je pokazala, da je smiselno in dopustno 
posamezne skupinice združiti v večje stratume. 
Tako smo dobili 3 skupine rastišč, ki smo jih povzeli 
z različnimi tarifnimi razredi Vmesnih (Čoklovih) 
tarif. Te skupine so prikazane v preglednici l. 

Za rabo dognanj raziskave v praksi lahko gornje 
skupine opredelimo tudi takole: 

- Slabša lesno proizvodna rastišča, ki jih 
predstavlja skupina l. Uporabna je za sestoje kjer 
veljajo tarifni razredi do vključno 5. 

- Srednje dobra rastišča: predstavlja jih 2. 
skupina. Velja za tarifne razrede 6 in 7. Če pa 
uporabljajo še vmesne razrede velja za razrede od 
5,5 do 7,0. 

- Najboljša rastišča. Predstavlja jih skupina 3. 
Velja za sestoje, kjer rab ijo 7,5 - 10 tarifni razred. 

Za oceno normiranega časa in stroškov pri
dobivanja sortimentov smo uporabili veljavne 
normative in cenike. Normative smo za naš namen 
nekoliko prilagodili. Za seč nj o smo uporabili 
predlog normativov za sečnjo listavcev (REBULA 
2002a), kjer so normativi že za drevo po kategorijah 
prehodnosti terena, tarifnih razredih in vejnatosti 
drevja. Za vsako rastišče posebej smo opredelili 

Pn.:!š kdnica 1: Pregled združevanja rastiščnih enot v skupine ter število analiziranih dreves 

Zap. Označ- Tarif. S tevilo Rastiščne en ote 
štev. ba Razr. dreves 

1 V4 4 165 Adenostylo-Fagetum 2 (Ždrocle) 

2 V6,7 6-7 914 Adenostylo-Fag. l. (Svinščaki), Abieti-Fagetum typicum (Soteska), Abieti-
Fagetum omphalodetosum (Soteska), Cardamini savensi Fag. (Bohor 1) in 
Seslerio Fag. (Starod) 

3 V8, 10 8-10 892 Abieti-Fagetwnmaiant. (Jurjeva d.), Abieti-Fagetum typicum (Draga), Querco-
Luzu/o Fag. (Dle[vo) in Lamio orv. Fag. (Bohor 2, Ogence in Krka) 
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prehodnost terena in vejnatost drevja in temu 
ustrezno določili ustrezno kategorijo normativov. 

Pretežno gre za srednjo vejnatost in prehodnost. Na 
posameznih rastiščih pa je upoštevana tudi težka 
prehodnost in velika vejnatost. Upoštevali smo 
popoln gozdni red in dodali še 5 o/o dodatkov za 

okoliščine dela in danes običajno tehnologijo dela, 
kjer pri panju dokončno obdelajo hlode in goli. 
Normirane čase in stroške za spravilo lesa smo 
ugotavljali za spravilo lesa s prilagojenim kme

tijskim trakt01jem s poganom na eno in obe osi . Za 
ta namen smo veljavne državne normative pri
lagodili tako. da smo izračunavali normativ za drevo 
(deblo). Upoštevali smo povprečno razdaljo 

zbiranja 20 m in srednje ugodne pogoje dela. Za 
vlačenje smo upoštevali povprečno razdaljo 400 m 
in kategorijo ravno. Pogoje spravila na posameznih 
rastiščih smo upoštevali tako, da smo na rastiščih s 

težjimi delovnimi okoliščinami dodali do 10 % 
pribitka k normiranemu času. 

Stroške dela smo ugotavljali po veljavni 
metodologiji dogovarjanja cen dela med Skladom 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
in gozdarskimi gospodarskimi družbami - konce

sionmji. Tu smo upoštevali urno postavko sekača in 
traktorista 864 SITih in faktorrežije 3,40. Matetialne 
stroške dela motorne žage in traktorjev smo 
upoštevali po kalkulacijah Združenja gozdarstva pri 
Gospodarski zbornici Slovenije za l. 2003 in sicer: 

- motorna žaga 375 SITih, 
- traktor s poganom na eno os 3.132 SITih in 

- traktor s pogonom na obe osi 3.700 SITih. 
Da bi lahko stroške sečnje in spravila prime1jali 

z vrednostjo bukovine, kot smo jih prikazovali v 
prejšnji raziskavi - v indeksih cen Ic- (REBULA, 
KOTAR 2003), smo tudi stroške preračunali v 
indekse cen. Za ta namen smo indeks cen izračunali 

kot ponderirano vrednost odkupnih cen bukovih 
žagovcev ob cesti v gozdu po ceniklh gozdarskih 

gospodarskih družb. 

Ponder je naslednji : 

žagovci 1. kakovostnega razreda : ponder 1 

- žagovci 2. kakovostnega razreda: ponder 1,35 in 

- žagovci 3. kakovostnega razreda: ponder 2,18 

Tako je izračunana vrednost 

Ic = 13.211 SIT = (C.l + 1,35. C2+2,18. C3)/3, 
pri čemer soC 1, C2 in C3 povprečne odkupne cene 

za žagovce l. 2. oziroma 3. kakovostnega razreda, 
kot jih danes uporabljajo gozdna gospodarstva in 
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so še najbližje določilom ustreznega JUS-a. Če v 
to enoto (Ic) preračunamo stroške l minute dela 

(plača+ režija+ materialni stroški) dobimo, da je 
vrednost l minute dela: 

- sekača 0,00418 Ic, 
- traktorista s traktorjem s pogonom na eno os 

0,00766 Ic in 
- traktorista s traktmjem s poganom na obe osi 

0,00837 Ic. 
P1i izračunu vrednosti bukovine na panju smo 

upoštevali tudi stroške gradnje in vzdrževanja vlak. 

Ker vlake gradijo že skoraj 30 Jet lahko cenimo, da 
so že zgrajene, povsod kjer je bilo to potrebno. Zato 
menimo, da gre ta denar pretežno za vzdrževanje 

vlak. Znesek tega stroška smo ugotovili iz 
vsakoletnih poročil Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS. V letu 2002 je vzdrževanje vlak stalo 

9,75% stroškov sečnje in spravila. Ocenili smo, da 
to predstavlja 17,.1 % stroškov spravila s traktmji. 
Stroške vzdrževanja vlak smo upoštevali tako, da 

smo stroškom spravila prišteli 17.1 %. 
Analiza je pokazala, da so stroški spravila s 

traktorjem s poganom na eno os nekoliko višji kot 

s traktmjem z obema pogonski ma osema. Zato smo 
pri našem računanju računali le za traktor s 

poganom na eno os. 
Po gornjih določilih smo z ustreznimi normativi 

izračunali stroške sečnje in stroške spravila z 
vzdrževanjem vlak. Ko smo te stroške sešteli, smo 
dobili stroške pridobivanja sortimentov za vsako 

drevo posebej. Predstavljajo stroške, ki so vezani 
na sečnjo in jih običajno nosi izvajalec sečnje. 
Stroške pridobivanja smo nato odšteli od vrednosb 
debla ob cesti v gozdu, ki smo jo ugotovili za vsako 

deblo posebej, upoštevaje količino in kakovost iz 
debla izdelanih sortimentov (opisano v REBULA, 
KOTAR 2003). Tako smo dobili vrednost debla na 

panju. Ta bi morala poleg rente lastniku gozda 
pobiti tudi vsa vlaganja v gozd od pogozdovanja, 

varstva in nege gozda, do gradnje in vzdrževanja 
cest in drugih stroškov z gozdom. Ko smo to 
vrednost podelili s tržno mero debla, smo dobili 
povprečno vrednost na panju za 1 m.1 iz debla 

izdelanih sortimentov. Označili smo jo z vrednostjo 
bukovine na panju. 

Opis ugotavljanja sedanje in ciljne vrednosti 

bukovine je podan v poglavju 4. 
Z ustreznimi statističnimi obdelavami smo 

ugotavljali kateri dejavniki in kako vplivajo na 

vrednost debel in bukovine na panju. 
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3 UGOTOVITVE RAZIS KA VE 3. Sp v = 2,429h·0.:!950 D-o.2x39 

3.1 Stroški pridobivanja sortimentov 

V praksi običajno ugotavljamo stroške pridobivanja 
sortimentov za posamezno sečišče tako, kot smo 
jih ugotavljali tudi mi za to raziskavo. Za razne 
namene (ocena vrednosti gozdov, predhodne 
kalkulacije stroškov, ocene donosnosti gozdov ipd.) 
pa potrebujemo hitre, lahko tudi manj natančne 
ocene teh stroškov. Zato smo iz naših podatkov o 
stroških pridobivanja sortimentov za vsako drevo 
izračunali nekaj regresijskih enačb, ki kažejo 
stroške pridobivanja za deblo v odnosu na njegov 
prsni premer in višino. Tu navajamo dve. V prvi je 
prsni premer (d) v debelinskih stopnjah, v drugi 
(D) pa v centimetrih, h = višina drevja v m, Sp = 
stroški pridobivanja sortimentov v indeksih cen Ic/ 
deblo, R korelacijski koeficient in 
s.e. =povprečna napaka regresije. 

l. Sp = 0,000899h0.714.~ d l.R~514 ; 

R = 0,9929, s.e. = ± 7,54% 

2. Sp = 0,000077h0
·
7101r' D 1.74171 ; 

R= 0,9926, s.e. = ± 7,67 o/o 

Obe enačbi se odlikujeta z zelo tesno korelacija 
in majhno napako regresije. To kaže na njuno veliko 
zanesljivost in uporabnost za okoliščine dela, za 
katere sta izračunani. Če drugo enačbo delimo z 
enačbo V= 0,00003174 · h ,_0061 · D 2

•
11256

, ki jo Re bula 
(REBULA 2002) predlaga za izračun tržne mere 
debla, dobimo enačbo: 

Grafikon 1: Stroški pridobivanja sortimentov 

7 
6,5 

Spv =stroški p1idobivanja sortimentov v Ic/m3. 

S to enačbo (3) lahko izračunamo stroške 
ptidobivanja sortimentov za 1 m3 bukovine (Spv). 
Vse tri enačbe nam dajejo stroške v indeksih cen. 
Izračun stroškov pridobivanja sortimentov, 
preračunan v tolarje (SIT/ m') za Vmesne tarife smo 
prikazali na grafikonu 1. 

Na grafikonu t vidimo, da stroški p1idobivanja 
1 m3 bukovine hitro padajo z naraščanjem debeline 
drevja do prsnih premerov okoli 40 - 50 cm. Tu 
znaš aj o stroški le okoli 52 - 55 o/o stroškov 
najdrobnejšega drevja. Pri večjih debelinah padajo 
stroški počasi. Stroški padajo tudi z naraščanjem 
višine drevja (višjim tarifnim razredom). Tudi tu 
stroški v začetku padajo hitreje, pri večjih višinah 
pa le neznatno. To kaže pomen in delovanje zakona 
o kosovnem volumnu. 

Druga pomembna ugotovitev, ki jo lahko 
povzamemo iz grafikona 1 je, da so stroški 
pridobivanja m 3 bukovine v obravnavanih oko
liščinah povsod večji od vrednosti 1 m3 drv (goli) 
ob cesti (okoli 4.200 SITIm~). To kaže, da prinaša 
izdelava drv, tudi v goleh, skoraj povsod izgubo, ki 
jo morajo pokrivati iz izkupička za vrednejše 
sortimente. Pomembno je ugotoviti, da so stroški 
proizvodnje drv pri drobnejšem lesu - do prsnih 
premerov 25 cm- za 50-90 o/o večji od njihovih 
cen ob cesti. Tako stanje je največji problem 
gozdnega gospodarstva. Vsa redčenja listavcev s 
tako tehnologijo povzročajo lastniku gozda veliko 
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Grarikon 2: R•ll.mcrjl.' -.rm~kov pridobivanja sortimentov in vrednosti bukovine na panju. 
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izgubo. Zato gojitelji ne morejo negovati sestojev 
v njihovi najbolj kritični (stojnost sestojev, 
oblikovanje debla) razvojni stopnji. 

Stroški pridobivanja sortimentov na posamez
nem sečišču lahko bistveno odstopajo od gornjih 
izračunov. Kaj in kako na to vpliva je prikazal na 
primeru jelovine Rebula (REBULA 2000). 
Podobne zakonitosti veljajo tudi za bukovino. Večje 
razlike (manjši stroški) nastanejo lahko le p1i sečnji 
brez vzpostavljanja gozdnega reda. Dejansko na 
vrednost bukovine v zelo oddaljenih predelih vpliva 
tudi prevozna razdalja. Največje razlike pa nastajajo 
zaradi različnih okoliščin in vrste spravila. Spravilo 
z žičnicami je veliko dražje od spravila s traktmji; 
lahko tudi dvojno. Prav tako je spravilo s traktmji 
v težkih razmerah kjer moramo uporabiti zgibne 
traktorje, veliko dražje. Take razmere se lahko 
upoštevajo Je pri izračunih za posamezno sečišče. 
Za našo obravnavo pa kaže omeniti vpliv okoliščin 
zbiranja v gozdu in spravilne razdalje. 

Okoliščine zbiranja, težavnost sveta, razdalja 
zbiranja in volumen drevesa močno vplivajo na 
učinek in stroške tega dela. Največji vpliv ima 
volumen drevja, ki smo jo v naših računih 
upoštevali. Razdalja zbiranja pa se običajno ne 
spremeni za več kot ± 5 m. Tudi težavnost zbiranja 
ne vpliva veliko na učinek spravila. Zato lahko 
zaključimo, da uporabljeno povprečje zadostuje 
želeni zanesljjvosti za razne cenitve. 

Drugače je s spravilno razdaljo. Ta se giblje v 
zelo širokih razponih. Zato so tudi razlike v stroških 
velike in jih je pii cenitvah potrebno nujno upoštevati. 
Za te namene pa zadostuje, če ugotovimo, da 100m 
daljša ali krajša od 400 m spravilna razdalja poveča 
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ali zmanjša čas spravila 1 m.1 bukovine za okoli 2,2 
minute in strošek spravila za 0,017 Ic. 

Pomen stroškov pridobivanja sortimentov in 
kakovosti rastišč smo prikazali na grafikom1 2. Tu 
je ptikazano razme1je med stroški pridobivanja in 
vrednostjo 1 m:l bukovine na panju. Vidimo, da so 
stroški pridobivanja sortimentov do 8 - 10 
debelinske stopnje povsod, skoraj na vseh rastiščih, 
večji od vrednosti lesa na pan ju (indeks> 1). To kaže 
kje naj bo težišče pri prizadevanjih za izboljšanje 
gospodarnosti pri gospodarjenju z gozdovi. 
Gospodarnost lahko izboljšujemo z nižanjem 
sb·oškov, kar pomeni nove, sodobnejše in gospo
darnejše tehnologije. S temi lahko vplivamo 
relativno mnogo več pri drob nem drevju . Gospo
darnost pa lahko še bolj izboljšamo s sečnjo 
debelejšega jn vrednejšega drevja, seveda, če ga 
imamo in smo ga vzgojili . To pa kaže na pomen in 
vlogo debelega drevja pri gospoda1jenju z gozdovi. 

Z obeh grafikonov pa lahko razberemo tudi vpliv 
kakovosti rastišča na stroške pridobivanja sorti
mentov. Ne gre le za to, da je na boljših rastiščih 
delo običajno lažje in zato bolj učinkovito. Prav 
toliko pomeni tudi, da je na boljših rastiščih drevje 
daljše (višji taJifni razred) in so zato manjši sb·oški 
po enoti mere sortimentov. Oboje pa ima pomen 
in vlogo kakovosti rastišča pri proizvodnih stroških . 

3.2 Vrednost bukovih debel na panju 

Na vrednost bukovih debel na panju vpliva mnogo 
dejavnikov. Med drugim tudi položaj sestoja in 
pogoji dela. Zato jih z eno samo regresijsko enačbo 
za vse okoliščine (za vsa rastišča) ni mogoče dovolj 
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podrobno zajeti. Take enačbe dajejo uporabne 
izračune za srednje pogoje (pri prsnih premerih 
30- 60 cm in za 6- 8 tarifni razred). Na robovih, 
pri drobnem in zelo debelem drevju ter na najboljših 
in najslabših rastiščih, pa so rezultati komaj 
uporabni. Ker je največ rastišč blizu povprečja 
(6 - 8 tarifni razred) in so tam take enačbe 
uporabne, kljub temu navajamo dve taki enačbi 
(enačba 4 in 5). 

4. 
Wp=-0,809+0.000187dh~+0.0685h+0,00001226 d~ h2-0,003136 h~ ; 

R = 0,9053, s.e. = ±0,56 Ic 

5. Wp = 0,013814h0,4 \)R_\dU 5'J'>5 - 1; 

R = 0,9002, s.e. = ±25,5 % 

V enačbah pomeni: Wp=vrednost bukovega 
debla na panju v Ic, d= prsni premer v debelinskih 
stopnjah in h=višina drevesa v m. 

Obe enačbi se odlikujeta z zelo tesno kore
lacijsko zvezo, imata pa obe razmeroma veliko 
povprečno standardno napako. Zanesljivost ocene 
vrednosti debla na panju je večja kot ocena za 
vrednost ob cesti. Enačba 4 daje uporabnejše 
rezultate za najvišje in najnižje drevje , je pa 
neuporabna za drevje do debeline okoli 30 cm. 
Nasprotno pa daje enačba 5 boljše rezultate za 
srednje višine drevja in pri najdrobnejšemu drevju. 
Za najnižje drevje (do 5. tarifnega razreda) daje 
mnogo previsoke rezultate, pri najvišjem drevju pa 
nekoliko prenizke. 

Z združenimi podatki s posameznih rastišč smo 
izračunali še regresijske enačbe za izračun vrednosti 
bukovih debel na panju. Enačba 6 velja za tarifne 

razrede do 5, enačba 7 za razrede 6 in 7, enačba 8 
pa za tarifne razrede 8-lO. 

R = 0,7906, s.e. = ±10,3% 

7. Wp = 0,007045h0·85·rW·2423 - 1; 

R = 0,9058, s.e. = ±24,5 % 

8. Wp = 0,0 12984h0·27H-"d I.RJ05 - l; 

R = 0,9066, s.e. = ±24,3 % 

A=starost drevesa v letih. 

Enačbe so podobne prejšnjim. Kljub razmeroma 
veliki povprečni standardni napaki, dajejo uporabne 
rezultate tudi za debela drevesa. Za drevesa do 6 
debelinske stopnje, pa dajejo te enačbe mnogo 
prenizke rezultate in jih zato niti ne navajamo. 
Prime1java gornjih enačb s podobnimi enačbami 
za ugotavljanje vrednosti debla ob cesti (glej 
REBULA, KOTAR 2003, enačba 2) kaže, da samo 
z merami debel ugotovimo njihovo vrednost na 
panju zanesljivejše kot ob cesti. Vrednost bukovih 
debel na panju izračunanih z enačbami 6-8 
prikazujemo v preglednici 2. 

Iz podatkov v preglednici 2 lahko zaključimo: 

1. Vrednost debel na panju je do debeline okoli 
30 cm prsnega premera negativna. Pri zelo nizkem 
drevju (1 in 2. truifni razred) celo do debeline 35 cm. 

2. Vrednost debel na panju hitro narašča z 
debelina in višino (tarifnimi razredi) drevja . 

3. Opazni so preskoki vrednosti debel (med 
tmifnim razredom 5 in 6 ter 7 in 8) zaradi uporabe 
različnih enačb za posamezne tarifne razrede. 

!·1 ·t'k:lllliL'i ::! : Vrednost bukovih debel na panju za vmesne tarife -Ic 

Deb. T a r i f n i r a z r e d i 
st. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 -0,15 -0,13 -0,10 -0,07 -0,05 -0,11 -0,04 -0,15 -0,12 -0,10 

7 -0,04 -0 ,01 0,02 0,05 0,08 0,13 0,23 0,15 0,18 0,21 

8 0,07 0,10 0.14 0,17 0,21 0,38 0,50 0,48 0,52 0,56 

9 0,18 0 ,21 0,25 0,29 0,32 0,63 0,77 0,85 0,90 0,95 

10 0,28 0,32 0,36 0,39 0,43 0,90 1,05 1,26 1,32 1,38 

11 0,38 0.42 0,46 0,50 0,55 1,16 1,34 1,70 1,77 1,85 

12 0,47 0 ,52 0,56 0,60 0,65 1,43 1,63 2,18 2,26 2,35 

13 0.57 0 ,61 0,66 0,71 0,75 1,70 1,93 2,69 2,79 2,89 

14 0,65 0,70 0,75 0,80 0,86 1,98 2,23 3,23 3,35 3,46 

15 0,74 0,79 0,85 0,90 0,95 2,27 2,54 3,81 3,94 4,07 

16 0,83 0,88 0.94 0,99 1,05 2,54 2,85 4,42 4,56 4,71 
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4. V primerjavi vrednostmi debel na cesti 
(primerjaj REBULA, KOTAR 2003, preglednica 7) 
pade vrednost lesa na panju za okoli 65-70 o/o pri 
nizkem drevju (tarifni razred 4) in za okoli 
40-50 %pri najvišjemu drevju na dobrih rastiščih. 
Razlike so večje pri drobnejšem (7-8 deb. st.) in 
manjše pri debelem drevju. 

3.3 Vrednost bukovine na panju 

Tudi za vrednost bukovine (=vrednost 1 m1 iz debla 
izdelanih in po predpisih izme1jenih sortimentov) 
na panju smo izračunali regresijske enačbe za vse 
podatke skupaj in ločeno za rastišča in združene 
skupine rastišč . Podrobnejša prime1java rezultatov 
izračunov vrednosti bukovine na panju ( Wbp ) z 
različnimi regresijskimi enačbami za posamezna 
rastišča, je pokazala, da za praktično uporabo 
zadostuje skupna enačba (9) za vsa rastišča . Enačba 

daje uporabne rezultate na vsem področju debelin 
in tarifnih razredov. Rezultate izračunov vrednosti 
bukovine (v Ic) na panju z enačbo 9 smo prikazali 
v preglednici 3. 

9. 
Wbp=-0,552+0,01057dh-0,000304d' h-0,00104 h'-0,00272 d~; 

R::: 0,8449, s.e. = ±0, 148 Ic 
ali okoli 31 ,5 % 

Enačba kaže razmeroma tesno zvezo med 
vrednostjo bukovine na panju in merami drevja. 
Absolutna standardna napaka ni ravno velika, je 
pa velika njena relativna vrednost. Vrednost 

bukovine na panju, izračunane z enačbo 9, smo 
prikazali v preglednici 3. Na grafikonu 3 pa smo 
ptikazali to vrednost v slovenskih tolmjih. 

Preproste potenčne enačbe, podobne enačbi 5, 
za računanje vrednosti bukovine na pan ju samo z 
merami drevesa, niso primerne . Pač pa so take 
enačbe, če poleg mer drevesa upoštevamo še druge 
njegove značilnosti (starost, velikost krošnje, 
količino ali delež rdečega srca), dovolj zanesljive 
in popolnoma uporabne. Kot primer navajamo 
enačbo 10, ki poleg mer drevesa upošteva še 
njegovo starost. Izračunana je le s podatki dreves, 
kjer je bila ugotovljena tudi starost drevesa 
( 1.710 dreves). 

10. Wbp :::: Q,22594A-O.O'iSI3h0.29R6dOASD7_1; 

R = 0,8320, s.e.:::: ±12,5% 

Enačba nam kaže močan vpliv starosti drevesa. 
Vrednost bukovine, pri enakih merah drevesa, z 
večjo starostjo pada. Enačbo navajamo samo kot 
primer. Podrobnejše vplive posameznih značilnosti 
drevesa in način njihovega delovanja bomo opisali 
v posebnem prispevku. 

Analiza enačbe, podatkov v preglednici in na 
grafikonu(sliki) 3 nam omogoča naslednje 
zaključke: 

l. Vrednost bukovine na panju je do debeline 
30- 35 cm prsnega premera negativna. Pod to mejo 
vrednost hitro pada, nad njo pa narašča in doseže 
pri debelinah 50 - 70 cm prsnega premera vrh -
kulminacijo. Spreminjanje vrednosti z debelina je 

Preg ledn ica 3: Vrednost bukovine na panju za vmesne tarife Ic/m3 

Deb. T a r i f n i r a z r e d i 
st. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 -0,45 -0,42 -0,41 -0,40 -0,39 -0,38 -038 -0,37 -0,37 -0,38 
4 -0,32 -0,31 -0.29 -0,28 -0,27 -0,26 -0,26 -0,26 -0,28 -0,30 
s -0,23 -0,20 -0,18 -0,16 -0,14 -0,13 -0,13 -0,13 -0,15 -0,17 
6 -0,13 -0,11 -0,07 -0,05 -0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,02 
7 -0,06 -0,02 0.02 0,06 0,09 0,12 0,14 0,15 0,15 0,13 
8 0,00 0,05 0.10 0,14 0,19 0,23 0,26 0,28 0,29 0,28 
9 0,05 0,10 0,16 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,42 0,42 

10 0.08 0,14 0,21 0,27 0,34 0,40 0,45 0,49 0,53 0,54 
11 0,10 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45 0,52 0,57 0,61 0,63 
12 0,10 0,18 0,25 0,33 0,41 0,49 0,56 0,62 0,67 0.71 
13 0,09 0,16 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,65 0,71 0,75 
14 0,05 0,14 0,23 0,32 0,41 0,49 0,58 0,65 0)2 0,77 
15 0,01 0,10 0,19 0,28 0,37 0,47 0,55 0,63 0,70 0,76 
16 -0,05 0,04 0,13 0,23 0,32 0,41 0,51 0,59 0,66 0,72 
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Grafikon :1 : Vrednost bukovine na pm1ju glede na prsni premer in VJŠI!Hl Jchla 11anln1 ranniJ 
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na slabših rastiščih (nižji tarifni razredi) počasno, 
na boljših pa hitrejše. Kulminacija je na slabših 
rastiščih pri manjši debelini (55 - 60 cm prsnega 
premera), na boljših rastiščih pa pri večji (65 - 70 
cm). Kulminacije niso ostre. Okoli kulminacije, s 
spremembo debeline do ± 10 cm, se vrednost 
bukovine na panju le malo spremeni. To dopušča 
potrebno elastičnost pri odločitvah o negi in sečnji 
drevesa. 

2. V primerjavi z vrednostjo bukovine ob cesti 
v gozdu (glej REBULA, KOTAR 2003, pregled
nica 9) je njena vrednost na panju mnogo nižja. 
Največje so razlike pri tanjšem, manj vrednem 
drevju in manjše pri debelejšem in vrednejšem 
drevju. Kulminacija vrednosti na panju je pri 5 -
10 cm debelejšemu drevju kot na cesti. To je 
pričakovano in razložljivo z delovanjem zakona o 
koso vnem volumnu. 

3. Vrednost bukovjne na panju je razmeroma 
majhna. Zlasti to velja za slaba rastišča . Stroški 
pridobivanja sortimentov (primetjaj grafikone), ki 
smo jih izračunali v tej raziskavi, do 4. tarifnega 
razreda močno presegajo vrednost lesa na panju, 
v 5. tarifnem razredu so približno enaki in so celo 
na najboljših rastiščih in debelejšemu drevju še 
vedno preko 40 % vrednosti bukovine na panju. 
Že majhno poslabšanje pogojev pridobi vanja 
sortimentov (težja prehodnost, večja vejnatost, 
daljše spravilne razdalje in težji pogoji spravila, 
uporaba žičnic ali konj ipd.) povzroči, da 
pridobivanje sortimentov ni več donosna. Po
večanje spravilne razdalje za 1.000 m povzroči, da 
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je vrednost skoraj vseh dreves na panju do 4 
tarifnega razreda ne gati v na. 

4. Na grafikonu 3 najbolje vidimo kaj za 
gospodarnost in donosnost gopodarjenja z gozdovi 
pomeni kakovost rastišč in debelina drevja. Z 
debelina drevja in kakovostjo rastišča stroški po 
enoti mere sortimentov hitro padajo. Vrednost 
drevja in bukovine pa se obnaša obratno; z debelina 
drevja in kakovostjo rastišča (tarifnimi razredi) hitro 
narašča. Rezultat takih trendov je vrednost bukovine 
in tudi drugega lesa na panju. Ta je pri drobnem 
drevju negativna. Debelo drevje, ki je, še posebno 
pri listavcih, tudi boljše kakovosti, iz njega 
pridobimo boljše, vrednejše sortimente, pa 
zagotavlja sedaj in bo tudi v bodoče, primerno 
donosnost. Na grafikonu 3 vidimo, da je donosnost 
bolj odvisna od debeline drevja kot pa od kakovosti 
rastišča. Debelo drevja krije stroške pridobivanja 
sortimentov tudi na najslabših rastiščih. Krije tudi 
izgubo pri nujnih sečnjah drobnega drevja. Koliko 
jo lahko pokrije in do kdaj jo bo lahko pokrivalo, 
je odvisno predvsem od deležev posameznega 
drevja v sečnji. 

Pomen ugotovitev o kulmiuaciji vrednosti 
bukovine še povečuje dejstvo, da tudi za kul
minacijo vrednostnega prirastka bukovega sestaja 
veljajo zelo podobne zakonitosti. Nastopa pri 
približno enakih debelinah in tudi razlike med 
rastišči so podobne. To smo ugotovili v raziskavi o 
količinskem in vrednostnem prirastku bukovine 
(REBULA 2003), kjer smo analizirali podatke o 
prirastkih analiziranih dreves in analizo prirastkov 
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na vzorčnih ploskvah (KOTAR 1995). Prav tako so 
tudi ugotovitve o smotrnosti gojenja debelega in 
kakovostnega drevja pri nas že poznane (SUŠEK 
1968, KOTAR 1998). 

4 UPORABNOST UGOTOVITEV 
RAZISKAVE V NAŠEM 
GOZDARSTVU 

Gornje vprašanje se zastavlja zaradi dejstva, da so 
vsa v raziskavi obravnavana drevesa posekali v 
sečnjah v najboljših sestojih in da so bile tudi vzorčne 
ploskve izbrane v najlepših sestojib in delih rastišč. 
Pomisleki so umestni , ker ugotovljeni rezultati niso 
odraz dejanskih današnjih razmer v sestojih. Bolj 
kažejo neko ciljno, želeno in dosegljivo stanje. 
Vprašanje je torej, kako te podatke uporabiti ali jih 
preoblikovati, da bi predstavljali današnje povprečne 
razmere. Za to je več možnosti, odvisno od namena 
in okoliščin. Tu bomo navedli le možnosti, ki so 
podprte z ustrezno objektivno analizo in ne tistih, ki 
izhajajo špekulacij z raznimi predpostavkami. 

Najbolj zanesljiva in natančna možnost je že 
podana v citirani raziskavi (REBULA, KOTAR 
2003). Gre za način ugotavljanja vrednosti debel, 
ko za vsako deblo ocenimo vrednost (kakovost) 
bukovine v prvi četrtini debla. To lahko naredimo 
tudi ob odkazilu. Način je uporaben za oceno 
vrednosti tudi zelo majhnih količin drevja (nad 5 
dreves). Pri večjih količinah je zanesljivost večja. 
Uporaben je za oceno vrednosti pred sečnjo, celo 
za namene kupoprodaje. Prav gotovo pa je več kot 

Grafikon 4: Ci\jna vrednost bukovine na panju 
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dovolj zanesljiv za presojo in odločitve pri 
gojitvenih in negovalnih ukrepih v gozdu, bodisi 
da gre za odločanje o sestoju ali za posamezno 
drevo. Zanesljivost tega načina je najbolj odvisna 
od zanesljivosti ocene kakovosti bukov ine v 
spodnjem delu debla. Analize kažejo, da dosežemo 
približno enako zanesljivost tudi, če namesto prve 
četrtine upoštevamo le kakovost prvega sortimenta 
nad panjem. Za količine nad 25 - 30 dreves 
dosežemo zadovoljivo natančnost (5%) in zane
sljivost (95%) tudi če oceno kakovosti spodnjega 
dela debla poenostavimo le v dve kategoriji: hlod 
in drva. Prav gotovo pa so ti načini dovolj natančni 
in zanesljivi, ko gre za velike količine lesa, kot so 
vsakoletne pogodbe med Skladom kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS in koncesionatji. Določanje 
vrednosti na ta način je približno enako točno in 
zanesljivo kot določanje kubature. Dodatno je 
potrebno le, da pri odkazilu ocenimo in v ustrezen 
obrazec vnesemo oceno kakovosti lesa v spodnjem 
delu debla. Seveda pa mora imeti odkazovalec tudi 
izkušnje pri tem delu in dobro poznati področje kjer 
opravlja ocene. Za praktično rabo pa bi bilo 
potrebno izdelati (določiti) primeren način 
beleženja ustreznih podatkov in izdelati primeren 
računalniški program za računanje vrednosti . Za 
manjše količine in za neposredno rabo v gozdu bi 
kazalo izdelati ustrezne tablice. 

Ta način je edini primeren za ugotavljanje 
vrednosti posameznih dreves oziroma manjših 
količin drevja. Še posebej je primeren zato , ker 
upošteva dejansko stanje in ni vezan na razna 
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povprečja. Primeren je tudi za oceno vrednosti 
odkazila iz ekstremnih (zelo pestrih, ekstremno 
dobrih ali slabih ) sečišč. Je najbrž edini primeren 
za ocene vrednosti pri delu v zasebnih gozdovih. 

Pri ocenah vrednosti bukovine v večjih zasebnih 
in vseh državnih gozdovih ob prodaji na panju pa 
je dovolj zanesljiv in uporaben način brez 
ocenjevanja kakovosti lesa posameznega drevesa. 
Ta način je gotovo dovolj zanesljiv za vse ocene za 
potrebe gojitvenih odločitev in urejanja gozdov. 
Upoštevanje višine drevja oziroma tarifnih razredov 
oziroma rastiščnih indeksov (bonitetnih razredov) 
dovolj dobro zajema razlike v vrednosti debel in 
bukovine med rastišči. Slučajnostne napake pa se 
pri večjih količinah izravnajo. Ostaja pa vprašanje, 
ki smo ga postavili v začetku: ali navedene enačbe 
kažejo današnje dejansko stanje? Mis11mo, da ne. 

Navedene težave smo rešili na naslednji način: 
snop vrednosti debel smo razpolovili na dva 
približno enaka dela z ravnino, ki jo predstavlja 
enačba povprečnih vrednosti. Debla z vrednostjo 
manjšo od povprečja (W< Wpr, oziroma W-Wpr< 
O) smo uvrstili v kategorijo slabše, debla nad 
ravnino (W>Wpr, oziroma W-Wpr> O) pa v skupino 
boljše. Predpostavili smo, da skupina »slabše« 
ustreza današnjim sečnjam, skupina »boljše« pa 
ciljnemu (predvidenemu) stanju v bodočnosti. 
Razlika med njima pa je lahko kazalec možnosti 
povečanja donosov (gojljivosti) sestojev, ki jo 
dosežemo z nego gozda. Za vsako skupino smo nato 
izračunali ustrezno regresijsko enačbo za vrednost 
bukovine in debel . 

Rezultate izračunov po enačbah za ))današnje 
stanje« smo preverili tako, da smo tudi sestavo 
sortimentov v vzorcih na posameznih sečiščih 
(preglednica 1 v REBULA , KOTAR 2003) 
ugotavljali ločeno za boljšo in slabšo polovico. 
Delež drv v »slabši« polovici je 50-65 %, odvisno 
od kakovosti rastišča, in ustreza današnjim 
razmerjem med sortimenti pri sečnjah tako 
debelega drevja. Sorazmerno manjši je delež drugih 
sortimentov, (hlodov). Primerjava kaže, da so 
izračuni vrednosti z enačbami za >)slabše«, ki naj 
bi kazale današnje stanje, precej podobni vred
nostim, izračunanih iz sestave sortimentov za slabše 
polovice vzorcev. To pot1juje vrednost takih enačb. 

4.1 Današnja in ciljna vrednost 
bukovine na panju 

Današnjo (slabše, Wbps, enačba ll) in ciljno (boljše 
Wbpb, enačba 12) vrednost bukovine na panju 
(v lc/m;) kažeta naslednji enačbi. Enačbi sta 
podobni enačbi 9 in imata vse njene prednosti in 
pomanjkljivosti, kot smo jih že navedli. 

Il. 
Wbps= -0.451 +0,00479dh-o,ooooos66d~h~-o.ooo 167h~ ; 

R = 0,6953, s.e . = ±0,106 Ic 

12. 
Wbpb =- 5.689+3,1548d 11·'-0,42778d-0.11168W'; 

R ::: 0,9594, s.e. = ±0,095 Ic 

Pre!llt!dnica 4: Vrednost slabše bukovine na panju (današnja vrednost) (x 1000 SITim-') 

Deb. T a r i f n i r a z r e d i 
st. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 -4 ,97 -4,70 -4,57 -4,45 -4,31 -4,22 -4,01 -3 ,91 -3,81 -3,64 

4 -3,76 -3,60 -3,30 -3,16 -2.89 -2,65 -2,42 -2,22 -2,03 -1 ,80 

5 -2,78 -2.45 -2.25 -1,95 -!,59 -1,35 -1,05 -0,78 -0,50 -0 ,26 

6 -1,75 -1,50 -1 ,12 -0,76 -0,44 -0,08 0,24 0,60 0,89 1,12 
7 -0,93 -0,54 -0,12 0,26 0,66 1,06 1.43 1,75 2,04 2,26 
8 -0,07 0,34 0,77 L20 1,67 2,06 2,45 2,78 3,02 3,18 
9 0,70 1,16 1,62 2,10 2,55 2,95 3,32 3,62 3,80 3,85 

10 1.42 1,91 2,41 2.88 3,32 3,74 4,06 4,29 4,38 4,27 

11 2,11 2,60 3,11 3,59 4,03 4,39 4,66 4,79 4,75 4,46 

12 3,25 3,75 4.21 4,62 4,93 5,12 5,13 4,92 4,39 

13 4,32 4,76 5.11 5,35 5,43 5,30 4,89 4,11 
14 5.23 5,52 5,66 5,62 5,31 4,65 3,57 

15 5,82 5,86 5,66 5,15 4,23 2,80 
16 5,95 5,57 4,84 3,62 1,80 
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Izračunali smo tudi poten čni enačbi ( enačbi 13 
in 14). Odlikujeta se s tesnejšo korelacija in manjšo 
napako regresije. Dajeta boljše rezultate za srednje 
debeline (7 - 12 debelinska stopnja). Za najbolj 
drobna drevesa dajeta prenizke, za debela drevesa 
pa previsoke rezultate. 

13. Wbps = 0,20465 . h0·2731 . do.wJo- 1; 

R::: 0,9159, s.e. = ±7,205% 

14. Wbpb =O, 17366. ho-"915. do.s242- 1; 

R::: 0,9348, s.e. = ±6,45% 

Današnje vrednosti bukovine na panju, izraču
nane z enačbo Il in preračunane v realne vrednosti 
(1000 SITim~) smo prikazali v preglednici 4. Ciljne 
vrednosti pa na grafikonu 4. 

V preglednici 4 vidimo, daje vrednost bukovine 
na panju do 7. debelinske stopnje pretežno 
negativna. Z večjo debelina hitro narašča in v 
najugodnejših debelinah in najboljših rastiščih 
dosega vrednost 5 - 6 tisoč SIT/m3. Preglednica 
nam zelo nazorno kaže pomen debelega drevja. 
Debelo drevje tudi na najslabših rastiščih krije 
stroške pridobivanja sortimentov. Skupni izkupiček 
pa je najbolj odvisen od debelinske sestave 
posekanega lesa. Sečnja drobnega lesa ni donosna 
tudi na najboljših rastiščih. 

Primerjava izračunov, preglednic in grafikonov 
pokaže, da je v skupini »boljše<< vrednost bukovine 
na panju za 35-45% večja od povprečja, v skupini 
»slabše« pa 20 - 40 % nižja . Primerjava med 
»boljšim« in »slabšim<< pokaže, da je vrednost v 
boljši skupini za 60 do 120 % večja kot v slabši. Iz 
računov in piime1jav lahko zaključimo, da vrednost 
bukov ine po enačbi za »slabše« dobro kaže dejansko 
stanje bukovine v sedanjih sestojih in jo tako lahko 
uporabljamo kot današnje dejansko povprečno stanje 
v naših bukovih gozdovih. Vrednosti v skupini 
>>boljše« pa lahko ocenimo kot bodoče ciljno stanje, 
ki ga bodo dosegala debla in bukovina p1i sečnji po 
sodobnih načelih negovanega gozda. Razlika 
vrednosti med skupinama pa je dober kazalec 
vrednosti, ki jo pridelamo z gojitvenimi in nego
valnimi ukrepi in primerno skrbnostjo in pazljivostjo 
pri sečnjah. P1i vseh enačbah in v razpredelnicah pa 
moramo upoštevati, da so vse enačbe izračunane iz 
podatkov sečenj razmeroma debelega drevja. Drevja 

pod 25 cm prsnega premera skoraj ni. Zato so 
izračunani podatki za te debeline ekstrapolacije in 
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pri nekaterih enačbah (n. pr. enačba 12) zato 
neuporabni. Za praktično rabo bi bilo zato potrebno 
enačbe ust:rezno preoblikovati. 

Podobno kot za vrednost bukovine na panju smo 
izračunali tudi vrednost bukovih debel na panju za 
boljše in slabše razmere. Kažeta jih enačbi 16 za 
»boljše« (ciljno) in 15 za »slabše« (sedanje stanje). 

15. Wps = 0,028246 . h0.4"J0 • d L1 194 - 1 ; 

R = 0,8774 s.e. = ±15,8% 

16. Wpb = 0,01238. hlW42 . d'-6534 - 1; 

R = 0,9806 s.e. = ±13,0% 

Enačbi sta podobni enačbi 5, ki velja za 
povprečje. Odlikujeta se z zelo tesno korelacija in 
tudi povprečna napaka ocene je veliko (skoraj 
polovico) manjša od povprečja, kar kaže uporabnost 
enačb. Tudi tu bi dobili točnejše in zanesljivejše 
enačbe za posamezne skupine (bonitete) rastišč, ki 
bi bolje upoštevale razlike v pogojih pridobivanja 
sortimentov. So pa tu razlike manjše kot za 
povprečne enačbe ( enačbe 6-8) in enačbi 15 in 16 
sta tudi mnogo zanesljivejši. Zato ju lahko 
uporabljamo za namene in z omejitvami, kot smo 
jih navedli za druge enačbe. 

4.2 Sedanja in ciljna vrednost bukovine 
ob cesti v gozdu 

Podobno kot za vrednosti bukovine na panju smo 
izračunali ustrezne regresijske enačbe tudi za 
vrednosti debel in bukovine ob cesti v gozdu. 
Sedanje (enačba 17, slabše) in ciljne (boljše, 
enačba 18) vrednosti bukovih debel ob cesti v gozdu 
kažeta naslednji enačbi: 

17. 
Ws= 0.00627 • ((D"/(1829,8-57937/0+2400506/ D'))l'')\)11

'
1 

• h1
-'

1
'
1J; 

R = 0,9529 s.e. = ±25,8% 

18. 
Wb= 0.0079 • ((D"/(97.49+272818IID2

))
0

·'
1
'"

1'
1 

• h1
·"'

11
; 

R == 0,9867 s.e. = ±22, 1% 

Enačbi sta podobni enačbi 2 za vse podatke v 
citiranem delu (REBULA, KOTAR 2003). Podobna 
je tudi tesnost korelacijske zveze, pač pa je 
zanesljivost ocene z gornjima enačbama boljša za 
20-25 %. 
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Preg.lednrca 5 : Vrednost bukovine ob cesti iz današnjih sestojev (x 1000 SITim·') 

Deb. T a r i f n 
st. 1 2 3 4 
6 3,45 3,57 3,76 3,92 

7 4,84 5,07 5,30 5,51 

8 5.71 5.99 6,28 6,55 

9 6,11 6,48 6,84 7,20 

10 6,18 6,63 7,08 7,50 

11 5,98 6,50 7,05 7,57 

12 5,54 6,20 6,83 7,42 

13 4,97 5,70 6,45 7,15 

14 4.20 5.09 5,95 6,77 

15 3,37 4,38 5,37 6,30 

16 2,46 3,60 4,72 5,77 

Tudi za vrednost bukov ine ob cesti (Ic/ m3) smo 
izračunali enačbi za sedanje stanje (slabše, enačba 
19) in za ciljno stanje (boljše, enačba 20). 

j 

19. 
. _ _./ 

Wbs =-5.268+4,0423d0 5-0,7581 d+0,000466d~h-0,00000755d:h : : 

R= 0,6327, s.e. = ±0,099 Ic 

20. 
Wbb = -2,593 + 1,161 d05 -0,005934d2+ 0,0792h05

; 

R = 0,9377, s.e. = ±0,097 Ic 

Zaradi že omenjene ekstrapolacije dajejo enačbe 
17-20 prenizke rezultate za drevje do 6 debelinske 
stopnje. Iz tega drevja pridobimo lahko le drva (les 
za plošče ipd.), ki ima po naši metodologiji vrednost 
ob cesti 0,32 Ic/m.1, ali 4 .200 SITim·\ Vrednost 
bukovine ob cesti iz današnjih sestojev, izračunana 
z enačbo 19 in preračunano v SITim·' smo prikazali 
v preglednici 5. 

Primerjava izračunanih vrednosti pokaže, da naj 
bi bile današnje vrednosti bukovine ob cesti, 
izračunane z enačbami za »slabše« (če zanemari mo 
ekstreme pri najdrobnejšem in najbolj tršatem 
drevju) za 15 do 25 % nižje od srednje vrednosti 
podatkov vzorčnih ploskev, ki izhajajo iz najboljših 
sestojev. Podobna primerjava med današnjimi in 
ciljnimi vrednostmi bukovine ob cesti pa pokaže, 
da naj bi bile ciljne vrednosti za 30 do 90 % višje 
od današnjih. 
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r a z r e d i 

s 6 7 8 9 10 
4,07 4,22 4,34 4,46 4,52 4 ,54 

5,72 5,91 6,07 6,18 6,24 6,22 

6,83 7,06 7,25 7,37 7,41 7,33 

7,52 7,79 8,01 8,15 8,16 8,02 

7,88 8,23 8,47 8,61 8,59 8,37 

8,03 8,41 8,70 8,84 8,79 8,48 

7,98 8,42 8,75 8,89 8,80 8,38 

7,78 8,30 8,66 8,81 8,67 8,14 

7,49 8,07 8,48 8,63 8,43 7,78 

7,11 7,79 8,23 8,38 8,13 7.35 

6,70 7,43 7,94 8,09 7,78 6,87 

5 POVZETEK IN ZAKLJUČKI 

Raziskava je nadaljevanje že objavljene raziskave 
(REBULA, KOTAR 2003) . Izhaja iz istih podatkov 
ugotavljanja vrednosti bukovih debel na sečiščih 
in vzorčnih ploskvah. Tu srno ugotavljali stroške 
pridobivanja sortirnentov - sečnje , spravila s 
prilagojenimi traktorji in stroške gradnje in 
vzdrževanja vlak . Ugotavljali smo še vrednost 
bukovine na pan ju v odvisnosti od kakovosti rastišča 
in mer drevesa ter poizkusih ovrednotiti sedanjo jn 

ciljno vrednost bukovine iz naših gozdov. Za vse 
ugotovitve so podane ustrezne regresijske enačbe. 
Raziskava je privedla do naslednjih ugotovitev in 
zaključkov: 

1. Stroški pridobivanja 1 m3 bukovine hitro 
padajo z naraščanjem debeline drevja do prsnih 
premerov okoli 40-50 cm. Tu znašajo stroški za 1 
m' bukovine le okoh 52 - 55 % stroškov naj
drobnejšega drevja. Pri večjih debelinah padajo 
stroški počasi . Stroški padajo tudi z naraščanjem 
višine drevja (boljšim rastiščern, višjim tarifnim 
razredom) . Tudi tu stroški v začetku padajo hitreje, 
pri večjih višinah pa le neznatno. 

2 . Stroški pridobivanja 1 mJ bukovine so v 
obravnavanih okoliščinah praktično povsod večji 
od vrednosti 1 m-1 drv (goli) ob cesti (okoli 4.200 
SIT/ rnJ). To kaže, da prinaša izdelava drv, tudi v 
goleh, skoraj povsod izgubo, ki jo moramo pokrivati 
iz izkupička za vrednejše sortimente. Pomembno 
je ugotoviti, da so stroški proizvodnje drv pri 
drobnem lesu (do prsnih premerov 30 cm) za 
50-90 % večji od njihovih cen ob cesti . Tako stanje 
je največji problem gozdnega gospodarstva. Vsa 
redčenja listavcev s tako tehnologijo povzročajo 
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lastniku gozda veliko izgubo. Zato gojitelji ne 
morejo negovati sestojev v njihovi najbolj kritjčni 
(stojnost sestojev, oblikovanje debla) razvojni 
stopnji. 

3. Vrednost bukovine na panju je do debeline 
30- 35 cm prsnega premera negativna. Pod to mejo 
vrednost hitro pada, nad njo pa narašča in doseže 
pri debelinah 50 - 70 cm prsnega premera vrh
kulminacijo. Spreminjanje vrednosti z debelino je 
na slabših rastiščih (nižji tarifni razredi ) počasno, 
na boljših pa hitrejše. Kulminacija je na slabših 
rastiščih pri manjši debelini (55 - 60 cm prsnega 
premera), na boljših rastiščih pa pri večji (65- 70 
cm). Kulminacije niso ostre. Okoli kulminacije, s 
spremembo debeline do ± JO cm, se vrednost 
bukovine na panju le malo spremeni . To dopušča 
potrebno elastičnost pri odločitvah o negi in sečnji 
drevesa. 

4. V prime1javi z vrednostjo bukovine ob cesti 
v gozdu (glej REBULA, KOTAR 2003), je njena 
vrednost na panju mnogo nižja, za 50 - 90%. 
Največje so razlike pri tanjšem, manj vrednem 
drevju in manjše pri debelejšem in vrednejšem 
drevju. Kulminacija vrednosti na panju je pri 
5 - 10 cm debelejšem drevju kot na cesti. To je 
pričakovano in razložljivo z delovanjem zakona o 
kosovnem volumnu. 

5. Vrednost bukov ine (in tudi drugega lesa) na 
pan ju je razmeroma majhna. Zlasti to velja za slaba 
rastišča. Stroški pridobivanja sortimentov (pri
metjaj grafikone) do 4. ta.rifnega razreda močno 
presegajo vrednost lesa na panju, v 5. tarifnem 
razredu so piibližno enaki in so celo na najboljših 
rastiščih in debelejšemu drevju še vedno preko 40 
o/o vrednosti bukovine na panju . Že majhno 
poslabšanje pogojev pridobivanja sortimentov 
(težja prehodnost. večja vejnatost, daljše spravilne 
razdalje in težji pogoji spravila, uporaba žičnic ali 
konj ipd. ) povzroči, da pridobivanje sortimentov 
ni več donosno. 

6. Na gospodarnost in donosnost gopoda1jenja 
z gozdovi najbolj vplivata kakovost rastišč in 
debelina drevja. Z debelino drevja in kakovostjo 
rastišča stroški po enoti mere sortimentov hitro 
padajo. Vrednost drevja in bukovine pa se obnaša 
obratno. Rezultat takih trendov je vrednost 
bukovine in tudi drugega lesa na panju. Ta je pri 
drobnem drevju negativna. Debelo drevje, ki je, še 
posebno pri listavcih , tudi boljše kakovosti pa 
zagotavlja primerno donosnost. Donosnost je bolj 
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odvisna od debeline drevja kot pa od kakovosti 
rastišča . Debelo drevja krije stroške pridobivanja 
sortimentov tudi na najslabših rastiščih. Krije tudi 
izgubo p1i nujnih sečnjah drobnega drevja. Koliko 
jo lahko pokrije in do kdaj jo bo lahko pokrivalo, 
je odvisno predvsem od deležev posameznega 
drevja v sečnji. To kaže pomen gojenja debelega 
drevja, ki poleg donosnosti gozda zagotavlja 
doseganje tudi drugih negospodarskih ciljev. 

7. Pomen ugotovitev o vrednosti bukovine in 
njeni kulminaciji še povečuje dejstvo, da tudi za 
vrednostni prirastek bukovega sestoja in za njegovo 
kulminacijo veljajo zelo podobne zakonitost1 . 
Trendi so podobni. Nastopa pri približno enakih 
debelinah in tudi razlike med rastišči so podobne. 

8. Podrobnejša analiza ugotovljenih povprečnih 
vrednosti (kakovostne sestave sortimentov) 
bukovine v vzorcih je pokazala, daje njena vrednost 
precej večja kot jo ugotavljajo na običajnih sečiščih . 

Zato smo z objektivno metodo poskusili določiti 
današnje in ciljne vrednosti bukovine iz končnih 
sečenj vso dobo negovanih sestojih. Analiza kaže, 
da je vrednost bukovine iz današnjih povprečnih 
sečišč za 30-60% manjša od povprečne vrednosti 
v obravnavanih vzorcih. Ciljne vrednosti pa so 
približno toliko večje od povprečja vzorcev. V 
raziskavi smo podali primerne načine in potrebne 
obrazce za ugotavljanje današnje in ciljne vrednosti 
bukovine. 

9. Vse navedene regresijske enačbe so rezultat 
regresijske in korelacijske analize. Zaradi zelo 
širokega debelinskega in višinskega razpona 
obravnavanega drevja nekatere enačbe ne dajejo 
uporabnih izračunov za drevje ekstremnih (drobnih, 
zelo debelih in visokih) dreves. Zato smo ponekod 
navedli več enačb in opisali njihovo uporabnost in 
pomanjkljivosti. Vse enačbe pa dajejo ze) o 
uporabne izračune za srednje in naj po gos tej še 
okoliščine (prsni premeri 30- 65 cm, 6- 8 tarifni 
razred) v naših gozdovih. Za praktično rabo bi bilo 
potrebno nekatere enačbe še dopoJniti. 
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Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov ( 4. del) '~*' 

Large-sea le strateg ic planning for sustainable development (Part 4) 

Marko KOVAČ* 

Izvleček: 
Kovač, M.: Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (4. del) Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 4. V 
slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 24. Prevod v angleščino avtor. 
Četrti, zadnji del prispevka, je namenjen diskusiji in priporočilom slo~enski gozdarski praksi. Splošna disku sija se omejuje na utemeljitev 
hierarhično-organiziranega načrtovanja, priporočila pa podajajo nekaj tez za potrebne spremembe gozdarskega načrtovanja . 

Ključne besede: načrtovanje na več ravneh, ekološke načrtovalske enote. vrste strategij in podatkov, participativni pristop k 
načrtovanju, monitoring in kontroling. teze za spremembe. 

Abstract: 
Kovač, M.: Large-scale strategic planning for sustainable development (Part 4). Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 4. In 
Slovene, with abslract in English, lit. quot. 24. Translated into English by Marko Kovač. 

The last part of the study deals with the final discussion and recommendations to Slovene forest practices. While the discussion focuses 
itself on the foundation of the hierarchically organised planning system. recommendations address theses for neccssary changes. 

Key words: multi-level planning, ecologically shaped planning units, sorts of strategies and data, parlicipatory approach to 
planning, monitoring and controlling, theses for changes. 

1 UTEMELJITEV HIERARHIČNO 
ORGANIZIRANEGA 
NAČRTOVANJA 

1.1 Zakaj načrtovati na več ravneh 

Izhajajoč iz predlogov ekoloških študij, sistemske 
temije in sodobnega podjetniškega upravljanja, je 
načrtovanje na več ravneh verjetno najprimernejši 
način za sodobno upravljanje gozda in gozdarstva. 
Ne glede na ta zagotovila, pa je v zvezi s takim 
načrtovanjem še vedno odprtih precej vprašanj. Na 
primer, zakaj je hierarhični pristop k ekosistemom 
sploh potreben, katere vsebine naj bi hierarhično 
organizirane načrtovalske ravni obravnavale, itn. Kot 
je znano, izvira hierarhični pristop k ekosistemom 
iz ekoloških študij. Najpogostejši argumenti v p1id 
novemu pristopu so bili : razvijanje novih znanj, 
boljše gospodazjenje z okoljem kot celoto, uskla
jevanje akcij v okolju in lažje razločevanje naravnih 
procesov od tistih, ki so plod zunanjih dejavnikov 
(ANKO 1990, Bailey and Urban cit. KLUN/deHAES 
1994, TURNER et al. 1989, FRANKLIN 1997, 
HAUFLER et al. 1999, etc.). 

Upoštevajoč priporočila in idejo, da so problemi 
lažje rešljivi, če se obravnavajo na različnih 
prostorskih ravneh (BACHMANN 1991, 1993a, 
HOČEVAR 1994), je v študiji uspelo postaviti 
razmeroma ostro mejo med dvema vrstama 
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načrtovalskih problemov. Med prve sodijo procesi 
in pojavi, ki jih ni mogoče zaznavati na nižjih 
ravneh, ki so onstran zasebnega interesa in se širijo 
preko vseh načrtovalskih ravni. Nasprotno pa med 
druge sodi skupina problemov, ki je povezana s 
procesi in akcijami v konkretnem prostoru in času, 
ki je rešljiva brez vpletanja širše javnosti. Z 
vzporejanjem teh dveh ravni je tako postalo očitno, 
da je dvo-ravninski načrtovalski sistem primerno 
orodje za reševanje strateških problemov kot so 
gozdni pokrov, vloge gozda in njihov trajnostni 
razvoj in za reševanje operativnih nalog na terenu, 
načrtovanje humanih resursov, tehnologije, itn. 

Podobni načrtovalski vzorci se razvijajo tudi v 
tujini. Švica (BACHMANN 1999a, 200lb), Avstrija 
(KUDJELKA/SINGER 1988), Nemčija (SSLEF 
1994, OTTO 1999) in Francija (DUBOURDIEU/ 
TROUVILLIEZ 1999) razvijajo dvo-ravninski 
načrtovalski sistem. Z izjemo Francije, vse naštete 
države tudi načrtujejo funkcije oz. vloge gozda in 
v okviru strateških načrtov ne naslavljajo drugih 
problemov. V nasprotju z velikoprostorskim 
strateškim načrtovanjem je operativno bolj 
raznoliko. Kljub razlikam, prav vsi vzorci obrav-

* dr. M. K., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pol 2, 1000 Ljubljana 
** Upoštevaj tudi literaturo v Gozd. V. 61/2003, št. 10., 
Gozd. V. 62/2004, št. 2. in Gozd. V. 62/2004, št. 3. 
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navaja probleme in vprašanja, ki se morajo reševati 
vsakodnevno in so močno povezana z ekonomijo. 
V nasprotju s temi, Slovenija že dalj časa razvija 
tri -ravninski načrtovalski sistem (ZOG 1994 ). 
Medtem, ko med območnim načrtovanjem in 
načrtovanjem v GG enotah razen v stopnjah 
detajliranosti usmeritev ni bistvenih vsebinskih 
razlik, rabi tretja raven gojenju gozdov. Noben načrt 
ne obravnava vprašanj povezanih z ekonomijo. 
Zaradi izjemno velikih površin Avstralija, Kanada 
in ZDA prav tako izboljšttiejo svoje načrtovalske 
sisteme. Avstralija npr. (KEHL et al. 2001) 
uporablja tri-ravninki sistem in prav tako razvija 
sistem gozdnih vrednot (angl. forest values), ki jih 
je mogoče razumeti kot vloge oz. funkcije gozdov. 
Na drugi strani Britanska Kolumbija veliko
prostorskega gozdarskega načrtovanja ne izvaja v 
okviru gozdarstva ampak v sklopu prostorskega 
načrtovanja. Cilj takega pristopa je zagotovitev 
trajnostnega upravljanja z gozdnimi in drugimi 
krajinami (GBC 2002). Tudi Zavod za gozdove 
ZDA, ki upravlja gozdove na ravni kontinenta je v 
zadnjih letih temeljito posodobil načrtovalski sistem 
(COMMITTEE 1999). Njegova glavna odlika je 
uvedba ekološko orientiranega upravljanja z 
gozdovi. 

Kot je mogoče povzeti iz primerjav opisanih 
načrtovalskih sistemov, primernega števila načrto
valskih ravni ni mogoče določati brez tehtnega 
razmisleka. Poleg veljavne organizacijske oblike, 
vpliva na izbor ravni še nekaj dejavnikov: predvsem 
cilji, načrtovalski problemi in dimenzije načrto
valskih enot. Čeprav je mogočih več rešitev, ta 
študija dokazuje, da je z dvo-ravninskim načrto
vanjem mogoče izpolniti večino zahtev gozdarske 
prakse, znanosti in varstva narave in lahko rabi kot 
orodje za usmerjanje trajnostnega razvoja. Še naprej 

pa ostaja odprto vprašanje primerne organizacijske 
oblike. Zaradi številnih možnosti in premalo 
definiranih mejnih pogojev, bo to vprašanje morda 
še treba rešiti v prihodnje. 

1.2 Kako do ekološko zasnovanih 
načrtovalskih enot 

Načrtovalske enote vplivajo na učinkovitost 
načrtovanja. Medtem, ko problematika ni tako 
pereča v primeru načrtovanja na srednjih in majhnih 
ravneh, postane relevantna takoj, ko gre za 
načrtovanje na velikih ravneh. Prav te načrtovalske 
enote naj bi namreč odražale najpomembnjše 
razvojne probleme v prostoru (HAUFLER et al. 
1999) in naj bi bile z načrtovalskega vidika 
obvladljive. Klasifikacija, predstavljena v tej nalogi, 
je pri njihovem oblikovanju upoštevala tri dejavnike: 
ekološke, primerno velikost in pa možnost 
ustanavljanja različnih vrst načrtovalskih kom
pleksov, npr. ohranitvenih. Da bi enote odražale 
ekološke podobnosti je bila za njihovo razmejevanje 
uporabljena ekoregionalna klasifik'acija (Bailey, cit. 
KLIJN, de HAES 1994), ki omogoča hierarhični 
pristop k obravnavi ekosistemov. Čeprav je ta način 
razmejevanja prostora razvit predvsem v velikih 
državah (Rusija, Kanada, ZDA) pa ga je mogoče 
uspešno uporabiti tudi v majhnih . V Avstriji npr., 
je bil tak način razmejevanja predlagan v primeru 
oblikovanja provenienčnih območij (KILLIAN/ 
MULLERJ STARLINGER 1994), na Nizozemskem 
pa za potrebe preverjanja uspešnosti okoljske 
politike (KLIJN/de HAES 1994). Ista avtorja sta 
tudi predlagala sistem delitve, ki je primeren za 
Evropski prostorski kontekst. V primerjavi z 
nomenklaturo prikazano v preglednici 1, se v tej 
študiji razvite ekoregije in gozdne regije skladajo s 

Preglednica J. Ekoregionalna nomenklatura (po KLIJN/de HAES 1994) 
~ 

Enota Kontrolni faktor Predlagana velikost 
Ekozona Svetovne klimatske zone > 62.500 km2 

Ekoprovinca Geološki in geomorfološki procesi, variacija klime 2.500 - 62.500 km~ 
Ekoregija Geološki in geomorfološki procesi 100 - 2.500 km~ 

Ekodistrikt Počasi spreminajajoče se geološke in geomorfološke lastnosti 
talnice in površinskih voda 625 -10.000 ha 

Eko sekcija Homogenost geomorfoloških lastnosti 25- 625 ha 

Eko serija Homogenost abiotskih rastiščnih razmer relevantnih 
za rast vegetacije 1,5- 25 ha 

Eko top Ekosistem 0,25- 1,5 ha 

Ekoelement Ekosistemski proces < 0,25 ha 
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predlaganimi velikostmi enot, z najpomembnejšimi 
vegetacijskimi tipi in odražajo ekološke značilnosti 
(KOVAČ 2002). 

Poleg tega se oblikovane ekoregije in gozdne 
regije skladajo. Metoda tudi ni občutljiva na 
vaiiacije v prostoru, ki so posledica lokalnih razmer, 
omogoča oblikovanje ohranitvenih enot in jo je 
mogoče izvajati s kontrolitrano GIS klasifikacijo. 
Tako oblikovane enote so primerne tudi za 
participativna obliko načrtovanja. V primeru, da 
bi bile prevelike, bi interesi prebivalstva znotraj njih 
bili preveč različni, usklajevanje ciljev pa bi spričo 
tega zlahka zašlo v slepo ulico. 

1.3 Kakšne vrste strategij so potrebne 
za trajnostni razvoj 

Trajnostni razvoj gozdov zahteva strategije o 
življenjski moči gozdnih eksosistemov in zahtev 
izraženih s strani družbe. Pri tem se trajnost izraža 
s tremi komponentami , ekološko, socialno in 
ekonomsko. V skladu s tradicijo srednjeevropskih 
držav, ta študija obravnava navedene komponente 
s tremi vrstami vlog gozdov, na osnovi katerih je 
bilo mogoče razviti osem različnih vrst strategij 
(preglednica 2 v KOVAČ 2004). Za njihovo 
uresničitev je bila razvita generična strategija in pa 
vrsta funkcionalnih strategij . Razvite strategije so 
primerljive z mednarodnimi priporoči li in s 
priporočili znanosti . Dokument "Non-legally 
binding authoritati ve statement" (UN 1992c) npr., 
priporoča razvoj strategij za gospodarjenje s 
funkcijami oz. vlogami gozdov, za zaščito gozdnih 
površin, za trajnostni razvoj ter za učinkovito rabo 
gozdov in krepitev upravljalske kapacitete. 
GORDON (1993), kije izdelal dolgoročni načrt za 
raven GG obrata je predlagal, da bi strategije morale 
zaobjeti varstvo pred naravnimi nesrečami, 
proizvodnjo lesa skupaj z razvojem lesne industrije, 
naravovarstvo, celovito upravljanje krajine, turizem 
itn. Podobno navaja BACHMANN (1999a) za 
švicarsko gozdarstvo, ki skupaj z oblastmi razvija 
strategije za okoljske, socialne in proizvodne vloge 
gozdov, za krepitev upravljalske kapacitete in uvaja 
kontrolo na vseh ravneh. Podobne ideje prihajajo 
še iz Nemčije (npr. program LOWE 1991 ), Slovenije 
(ZOG 1994) in drugih dežel. 

Poleg vsebine strategij sta za upravljanje 
pomembni še njihova konkretnost in že omenjena 
upravljalska kapaciteta. V tej študiji je treba 
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strategije razumeti kot preverljive mere, ki morajo 
biti podvržene kontroli. Prav zato, je vsaka 
posamezna strategija opisana z idealnim in 
dolgoročnim ciljem ter mejniki. Izjemnega pomena 
za uresničitev načrtov je tudi podpora in 
odgovornost partnetjev v načrtovalskem procesu. 
To je tudi razlog, zakaj je bila vsaka naloga 
razdeJjena med več sektorjev na eni strani in oblast 
na drugi. V tej zvezi je treba poudariti še, da 
trajnostni razvoj ni fraza ampak zaveza. ki mora 
biti prevzeta s strani gozdarstva (npr. ZGS) in 
družbe. Če je tako partnerstvo mogoče, je uspeh, 
sodeč po poročilih iz sveta (BACHMANN 1999a, 
KEHL et al. 2001, GBC 2002, FAO/ECE/ILO 
1998), zagotovljen. Če povzamemo, trajnostni 
razvoj gozdne krajine potrebuje niz vsebinsko in 
ciljno mi en tiranih, preverlji vih in s strani javnosti 
podprtih strategij. Strategije niso želje, so zaveza, 
odgovornost in trdo delo. 

1.4 Kako do kakovostnih podatkov, ki 
so osnova strateškega načrtovanja 

1.4.1 Viri in kakovost podatkov na osnovi 
katerih je bila izdelana študija 

Čeprav se je raziskava v eksperirnentalnem delu 
omejila na samo eno načrtovalsko raven, se je v 
tem okviru ponudila priložnost za preizkus 
kakovosti skoraj vseh gozdarskih podatkov. Kot je 
bilo prikazano v preglednici 1 (KOVAČ 2004b) so 
bile v njej uporabljene štiri vrste podatkov: terenski 
opisi, podatki kontrolne vzorčne metode (v 
nadaljevanju KVM), GIS podatki in satelitski 
podatki. 

Terenski opisi in podatki KVM so kom
plementarni. Ker baza KVM za celotno preučevan o 
območje še ni bila na razpolago, je študija rabila 
predvsem terenske opise, podatki KVM pa so rabili 
preverjanju logičnosti rezultatov in analiziranju 
verjetne prihodnosti. Z vidika potreb, nobena 
podatkovna baza ni izpolnila pričakovanj. Obetajoči 
terenski opisi so sicer bili pomemben vir informacij, 
niso pa zagotavljali tistih, ki so bili potrebni pri 
zanesljivem oblikovanju proizvodnih ciljev (npr. 
povprečna zaloga sestojnih tipov na hektar). Tudi 
baza KVM je zagotavljala zelo omejeno število 
ocen. Ker se je večina podatkov nanašala na 
območje zunaj gozdne regije Koče-Draga, so bili 
podatki uporabljeni le na ravni primerljivih 
stratumov (npr. gospodarski razred). Sicer pa se je 
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izkazalo, da je tudi ta podatkovni vir nepopoln. 
Npr., zaradi manjkajočih višin dominantnega 
drevja, ni mogoče izračunavanje rastiščnih 
indeksov. 

Satelitski podatki so bili uporabljeni v najeno
stavnejšem smislu, t.j. kot tematska podlaga in kot 
vir podatkov o prostoru (HOČEVAR/KOBLER} 
VRŠČAJ et al. 2001). Geometrično pravilna 
nekJasificirana slika se je kljub temu izkazala kot 
neobhodna pri pregledovanju več kot 100.000 ha 
velikega kompleksa. Poleg tega je rabila tudi presoji 
kompaktnosti gozdnega pokrova in analizi razpro
stranjenosti vlog gozdov. Tudi že omenjena karta 
rabe tal, zaradi prevelike interpretacijske površine 
ni mogla biti uporabljena za zahtevnejše analize 
(npr. zaraščanje). 

Kot je bilo ptičakovati, je bilo največ težav pri 
GIS podatkih. Glavna vzroka zanje sta bila 
pomanjkljiva nomenklatura in pozicijska nenatanč
nost. Težave je povzročalo tudi usklajevanje 
različnih meril, ki so bila v razponu od 1:25.000 
do 1:200.000. Ker za vse sloje, npr. vegetacijsko 
karto, ni bilo mogoče vzpostaviti enotnega merila, 
nekaterih podrobnih analiz ni bilo mogoče izdelati. 
Na drugi strani slikovni podatki niso povzročali 
težav. Z njihovim rastriranjem je bilo razmeroma 
enostavno vzpostaviti enotne podlage za vse sloje. 
Kot delovna ločljivost je rabila velikost slikovnega 
elementa 10 x 10 m, ki se je za strateško raven 
izkazala za dovolj podrobno. 

1.4.2 Katere vrste informacij in podatkov so ' 
potrebne za usmerjanje trajnostnega 
razvoja gozdov 

Kljub mogočim drugačnim mnenjem, je usmerjanje 
trajnostnega razvoja gozdov izvedljivo z zelo 
omejenim številom zanesljivih podatkov. Predlog 
podaja preglednica št. 2, v kateri je tudi nakazana, 
kako je te podatke mogoče pridobivati . 

Kljub slabemu mnenju, se pomen terenskih 
opisov veča. Predvsem zato, ker vzorčne metode 
ne morejo zagotavljati kakovostnih podatkov o 
redkih procesih in pojavih. Seveda pa je treba tudi 
v primeru terenskih opisov upoštevati standarde 
kakovosti. Najmanj kar je treba zagotoviti je stalnost 
linij in točk, ki rabijo zbiranju podatkov. Terensko 
opisovanje je primerno predvsem za zbiranje 
informacij o funkcijah gozdov (npr. opis sestojev, 
habitatov, dediščine, rastiščnih razmer, itn.). Na 
drugi strani baza KVM zagotavlja kakovostne 
podatke glede proizvodne in okoljske vloge gozdov. 
Ker je za potrebe strateškega načrtovanja inven
tarizacijo gozdov smiselno organizirati na dveh 
ravneh (nacionalna inventura, obratne inventure), 
je treba snemanja harmonizirati. Preglednica 3 
kaže, katera je še sprejemljiva najmanjša količina 
podatkov, s katero je mogoče usmetjati trajnostni 
razvoj in kateri podatki so to. 

V tej smeti razvijajoči se inventurni koncepti so 
danes najpogostejši. Švica, v kateri so dobro 
poznane obratne inventure je npr. zaključila že 
drugo nacionalno gozdno inventuro, ki je poleg 
ocene stanja omogočila tudi analizo sprememb 
(BRASSEL/BRANDLI 1999). V ZDA, Zavod za 
gozdove poleg številnih regionalnih, vodi še 

Preo!ednica !· Sumarne informacije potrebne za usmerjanje lrajnostnee:a razvoja gozdov 
"' -· ~ 

Podatek Velikoprostorska raven Srednje-velika raven 
Podatek Vir Podatek Vir 

Okoljska vloga Gozdni pokrov SAT Gozdni pokrov SAT, AD 

_Rastlinska pestrost FI, FD, GIS Rastlinska pestrost FI, FD 

Živalska pestrost FD, GIS Živalska pestrost PD 

Zaščita rastišča in 
hidrološka vloga FD, GIS Zaščita gozda AD, PD 

Socialna vloga Zaščitna vloga FD -
Dediščina FD, GIS -
Rekreacija FD -

Proizvodna vloga Regeneracijska kapaciteta FI Regeneracijska kapaciteta FI, FD 

Proizvodnja lesa FI Proizvodnja lesa FI, FD 

Cestno omrežje SAT, AD, GIS 

Legenda: SAT= Satellitski podatki; FI= KVM: FD= Terensksi opisi: AD= Podatki aeroposnetkov; GIS=GIS podatki 
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Preglednica 3: Podatki ~talnih vzorčnih ploskev 

Raven 

Parameter-Indikator Veliko- Srednje-
prostorska velika 

Opis rastišča M M 

Gozdni rob o N 

Poškodbe debel M o 
Drevesna sestava S!ozdov 
(ohranjenost) ~ M N 

Škode zaradi objedanja M N 

Mrtvi ks M N 

Lišaji M N 

Osut ost M N 

Vegetatcijski tip M M 

Zgradba M M 
Gospodarski režim M M 

Premer ploskve M M 

Nagib M M 

Razvojna faza M M 
Drevesna sestava sestoja M M 

Sklep M M 

Polarne koordinate dreves M M 

Drevesna vrsta M M 

Bioindikatorji (različni) M M 

Starost dominantnih dreves M IM 

Višina dominantnih dreves M IM 

Socialni položaj drevesa M M 
Primernost kandidata ·O M 
Vitalnost o M 
Prs·ni premer M M 

M= obvezno; O=opcijsko; N= ni predmet inventure; 
1 = neobvezna na vsaki ploskvi; 

nacionalno gozdno inventuro, ki vključuje več kot 
125.000 trajnih vzorčnih ploskev in okoli 4.5 
milijonov fotop1oskev (USDAFS 2001 ). V zadnjih 
letih je inventure posodobila tudi Nemčija 
(MENCH 2001). 

Satelitski podatki in aeroposnetki so uporabni 
tako za načrtovanje na velikoprostorskih kot na 
srednje-velikih ravneh. Plimerni so predvsem za 
določanje kompaktnosti gozdnega pokrova, za 
spremljanje sprememb v času (krčitve, zaraščanje), 
za kartiranje vegetacije in za druga dela, kot je npr. 
optimiranje omrežja gozdnih prometnic, iz 
gospodarjenja izvzetih gozdnih površin, rekre
acijskih območij, itn. Posebej perspektivni se zdijo 
novi ·senzorji Ikonos, SPOT-5 in Landsat 7, ki 
zapolnjujejo nekdaj velik razkorak med satelitskimi 
in aeroposnetki. Prve raziskave kažejo (HOČEVAR} 
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KOBLER/KUŠAR 2001), da je s temi podatki 
mogoče določati spremembe gozdnega roba, 
kartirati gozdne prometnice, sestoje, in da je 
mogoče prepoznavati celo drevesne vrste. 

GIS-podatki so v načrtovanju neobhodni. Če je 
za gozdarske podatke nekako še mogoče zagotoviti 
standardiziranost baz, pa so taka pričakovanja v 
primeru podatkov, ki prihajajo iz drugih sektmjev, 
nerealna. Zaradi tega je treba še pred rabo podatkov 
razmisliti kako se bodo reševali problemi povezani 
z različno ločljivostjo, različnimi merili, različnih 
podatkovnih formatov, itn. V zvezi s samim 
konceptom GIS seveda ni mogoče povedati kaj 
bistveno novega. GIS je in bo delovni koncept in 
orodje in mora biti osrednje orodje saj združuje 
podatkovno okolje. Pri tem je treba držati pravil 
glede zbiranja podatkov, saj upoštevanje le-teh 
lahko prihrani stotine ur popravljanja in prepreči 
frustracije (glej BOLSTAD/SMITH 1992). V 
nadaljevanju predstavljena navodila so razvita na 
osnovi težav v tej študiji: 

• Lista z najpomembnejšimi podatki mora biti 
pripravljena vnaprej. Vsakemu podatku je treba 
predpisati tudi namembnost. 

• Zaželena točnost podatkov mora biti pred
pisana vnaprej. V primeru vzorčenja to zadeva 
vzorčno napako, v primeru kartiranja in terenskih 
opisov merilo, itn. 

• Jasna nomenklatura skupaj z definicijami, 
kodiranjem in rangiranjem mora biti izdelana pred 
začetkom inventariziranja. Zaradi kasnejše GlS 
obdelave in v izogib zmedi, se mora vsak podatek 
voditi v okviru ene same kategorije. 

• Podatki morajo biti zajeti s standardno 
programsko opremo. 

• Organizacijske vidike je treba upoštevati pred 
nabavo in izgradnjo GIS sistema. 

1.5 Kako organizirati participativno 
načrtovanje 

Participativna načrtovanje zahteva sodelovanje 
številnih okoljskih sektorjev, vladnih ustanov, 
nevladnih organizacij in civilne družbe. Medtem ko 
okoljski sektmji in vladne ustanove sodelujejo v 
načrtovalskem postopku po službeni dolžnosti, to ne 
velja za nevladne organizacije in javnost, ki pravzprav 
dajeta legitimiteto celotni dejavnosti. Kljub dejstvu, 
da zakonodaja po svetu večinoma še ne narekuje 
udeležbe javnosti, niti ne prepoveduje njenega 
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vključevanja, za izogibanje pru.ticipativnim postopkom 
ni nikakršnih opravičil (FAO/ECE/ ILO 1998). 
Sklicujoč se na opredelitve BUCHY in 
HOVERMANN (2000), ki participacijo definirata na 
dva načina, kot višek načrtovalskega procesa (etični 
vidik) in kot sredstvo za zaključek načrtovalskega 
procesa (torej za dosego cilja), je participacija 
preprosto cena demokracije. Tako načrtovanje zato 
mora biti uveljavJjeno ne glede na stroške, pa naj je to 
udeležencem načttovanja všeč ali ne. 

Postopka načrtovanja na strateški (slika 1, 
KOVAČ 2003) in operativni ravni (slika 6, KOVAČ 
2004a) vključujeta participacijo. Oba temeljita na 
izkušnjah tujine in zavez (UN 1992b, MAREGN 
KOS 2002). Kljub različnosti vidikov, vsi doku
menti opogumljajo gozdarski sektor naj deli 
izkušnje z drugimi udeleženci in s tem pripomore 
k trajnostnemu razvoju. Predlagani načrtovalski 
koncept kot celota predpostavlja, da je na veliko
prostorski ravni mogoče rešiti večino vprašanj iz 
naslova javnega interesa. Ker naj bi večina dela bilo 
opravljenega na tej ravni, ni nobene potrebe, da bi 
se z istimi vprašanji ukvarjalo tudi operativno 
načrtovanje. Razrešiti mora le probleme, ki ostajajo, 
to pa so interesi lastnikov, interesi stroke, itn. 

Pomembna lastnost obeh postopkov je tudi 
formalnost. Čeprav je, kot kažejo izkušnje tujine 
(LOIKKANEN/WALLENIUS 1997), učinke 
mogoče dosegati tudi z neformalnimi postopki, pa 
je nevarnost pomanjkanja pristojnosti vendarle 
prevelika (FAO/ECE!ILO 1998). Prav zaradi tega 
razloga je vodenje postopkov po formalni poti 
ustreznejše v vseh primerih, ki zadevajo javni 
interes. 

Študija bi šla predaleč , če bi participativni 
postopek definirala natančno. Ker je oblika dela 
odvisna od številnih omejitvenih pogojev (npr. 
demokratična tradicija, zakonodaja, pravilniki, 
navade ljudi : BACHMANN 1999b, EGLI! 
LIETHA/GEISER 1997, FAO/ECE/ILO 1998), 
morajo biti sheme razvite za vsak primer posebej. 
Primeri iz Evrope (Finska, Belgija, Švica, Španija, 
Francija, Slovaška, itn.) v glavnem priporočajo 
aktivni pristop (FAOIECEIILO 1998). 

1.6 Kako organizirati monitoring in 
kontroling 

Kontroling in rnonit01ing sta ključ do uspešnega 
upravljanja gozdne krajine. Ker gozdovi opravljajo 

206 

koristne vloge za vso družbo, je treba skladno z 
vlogami porazdeliti tudi odgovornosti in finančna 
bremena. Zaradi praktičnih razlogov mora biti 
monitoring na velikoprostorski ravni voden in 
izvajan s strani države oz. njenih institucij (npr. 
Zavod za gozdove). Samo ta oblika namreč 
zagotavlja, da bo monitoring izveden redno, 
pravočasno in s ponovljivimi metodami in bo tako 
rabil oblikovanju nacionalne gozdarske in okoljske 
politike. Glavne naloge institucije bi morale biti: 

• razvoj in testiranje koncepta in protokolov, 
• prenašanje znanja delovnim skupinam, 
• izgradnja GIS sistema, 
• izvajanje monitoringa na terenu, 
• vrednotenje rezultatov, 
• priprava tez za strateški načrt in njihova 

razlaga javnosti, 
• priprava strateških načrtov, 
• priprava tez za nacionalno gozdarsko in 

okoljsko politiko. 
Na drugi strani pa mora biti strateški kontroling 

voden s strani organov, ki so odgovorni za izvajanje 
gozdarske in okoljske politike (ministrstva) . Njihova 
glavna naloga naj bi bila: (prim. BUTTOUD/ 
SAMYN 1999, FDPS 1995, FNFP 1999): 

• določitev zakonskih okvirov, 
• definiranje vizije, 
• priprava in ovrednotenje programskega 

predloga, 
• razvoj in zagotovitev virov, nujnih pri izvedbi 

programov (institucionalni, finančni), 
• izvaja!1ie in nadzorovanje programa (določitev 

prioritet, zaveza z odgovornostmi), 
• priprava akcij za nadaljevanje osnovnega 

programa monitoringa. 
Operativni monitoring, ki neposredno rabi 

gospodarjenju z gozdovi, mora biti izvajan s strani 
institucij, odgovornih za gozdarsko načrtovanje. 
Delo naj bi obseglo: 

• uporabo sodobnih tehnik dela v praksi, 
• izobraževanje delovnih skupin, 
• izgradnja GIS (kot nasprotje kartografskega 

sistema), 
• izvajanje monitoringa na terenu, 
• vrednotenje rezultatov, 
• priprava načrtov za potrditveni postopek. 
Podobno kot monitoring, bi tudi kontroling 

moral biti izvajan na dva načina. Medtem, ko naj 
bi v okviru operativnega kontroli oga pozornost bila 
usmerjena k: 
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• l\t-..m nemu u-..1\lajcvanju načrtov in terenskih 
dl' l. 

• pripra\·i finančnih načrtov za terenska dela, 
• oncdnotenju kakovosti terenskih aktivnosti, 
• \Tt.:dnotenju dosežkov ob koncu leta, 
• in pripravi načrtov za naslednje leto, bi se 

strateški kontroling moral osredotočiti na preživetje 
Zavoda in gozdarskih podjetij (KASSEL 1998, 
KATSCH 1998). V tej zvezi kaže omeniti, da obe 
obliki kontrolinga nista pomembni le za zagotav
ljanje trajnostnega razvoja gozdov ampak tudi za 
prosperitete gozdarske stroke v prihodnosti. Kot 
pravi ZIESLING (1999): Gozdarski zavodi in 
podjetja morajo sami začeti iskati poti za prodajo 
svojih netržnih produktiov, ki, čeprav sedaj še niso 
plačani - pripomorejo k dvigu življenjske ravni 
družbe (MANNSBERGER 1997). 

2 PRIPOROČILA SLOVENSKI 
GOZDARSKI NAČRTOVALSKI 
PRAKSI 

2.1 Pregled 

Slovenija razvija in izvaja razmeroma kompliciran 
tri-ravninski načrtovalski sistem, ki ga označujejo: 

• dve načrtovalski entiteti (GG območje in GG 
enota), 

• trije tipi načrtov (območni, načrti GG enot in 
gozdno-gojitveni (ZOG 1994), 

• določena veljavnost območnih načrtov in 
načrtov GG enot, ki sta oba podvržena upravnemu 
postopku (ZOG 1994), 

• razmeroma šibke vezi med načrti, ki so delno 
posledica velikih območij, delno pa istih planskih 
obdobij. Gojitveno načrtovanje ni del načrtovanja 
na ravni GG enot, marveč se izvaja posebej, 

• izostanek kontrolinga, 
• izostanek javnosti in nev lad nih organizacij pti 

sestavi načrtov. 
Z vidika načrtovalske hierarhije, se slovenski 

sistem gozdarskega načrtovanja ne sklada s 

konvencionalne klasifikacijo . Območni načrti so 
vsebinsko še najbližji strateškim, načrti GG enot 
zavzemajo mesto med taktičnimi in operativnimi 
načrti, gojitveni načrti pa mesto med operativnimi 
načrti in projekti. Taka organizacija seveda zahteva 
temeljito ovrednotenje in modernizacijo . Ker 
prime1java uradnega sistema gozdarskega načrto
vanja s konceptom razvitim v tej nalogi iz več 
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razlogov še ni mogoča (1. 2001 je bila izdelana šele 
prva serija načrtov), bodo priporočila obsegla 
naslednja vprašanja: 

• pomen načrtovalskih obdobij za strateške in 
operativne načrte, 

• pomen tesnih vezi med različnimi tipi načrtov, 
• pomen jasno definiranih vprašanj in pro

blemov, 
• pomen primerno velikih načrtovalskih enot, 
• pomen sodelovanja javnosti pri načrtih. 

2.2 K enostavnejši načrtovalski shemi 

Velikoprostorski strateški načrti se navadno izdelujejo 
za dolga, časovno neopredeljena obdobja. 
(COMMITTEE 1999, ZUreP-1-2002). Če so ta 
vseeno določena, naj ne bi bila krajša od dvajset let 
(GORDON/BUHLER!ZINGGELER 2000). Ta so 
povsem skladna tudi z dinamiko razvoja gozda, saj 
večina razvojnih faz traja več kot dvajstet let. Posebno 
vprašanje zasluži aktualnost usmeritev, ki je edini 
razlog pogostejših revizij načrtov. Odgovor s tega 
vidika je jasen: ne ozira je se na dolžino načrtovalskega 
obdobja načrta, so občasna preve1janja usmeritev (npr. 
vsakih 10 let) in njihove korekcije v primeru odstopanj 
nujne. Enako velja tudi za operativne načrte na srednje 
velikih ravneh, ki se od prvih ločijo v tem, da so to 
tudi gospodarski načrti (SEKOT 1991,1993, KATSCH 
1998, KASSEL 1998). Ker so bolj izpostavljeni 
vplivom zunanjega okolja, jih je treba kontrolirati 
pogosteje, t.j. vsakih 5-10 let. 

Tesne vezi med načrti, ki se izražajo s pre
verljivimi kontrolnimi točkami, so bistveni elementi 
učinkovitega načrtovanja. Zaradi preve1~janja razvoja 
krajine v smeri vizije je treba kontrolo izvajati na 
treh ravneh: na ravni vizije (ali se prostor razvija v 
smeri zaželenega stanja), na operativni ravni (ali so 
usmeritve v gospodarskih razredih pravilne) in na 
ravni izvedbenih del (ali je letni plan del pravočasno 
in strokovno izpolnjen). Z vidika pravkar naštetih 
kontrolnih mehanizmov je sedanji načrtovalski 
sistem nepopoln. Ne le, da vsebuje premahjno število 
kontrolnih točk, v smislu kontrole so premalo 
natančno definirane same usm.eJitve, prešibka pa je 
tudi povezanost z gojitvenim načrtova1~em . V 
nadaljnjih vrsticah je prikazan način, ki vodi k tesneje 
povezanim načrtom . 

Na osnovi izpopolnjene zakonodaje naj bi 
območni načrti obravnavali le teme kot so gozdni 
pokrov in vloge gozdov. Vsaka okoljska in socialna 
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Slika 1: Sestoji, gospodarski razredi in akcije (shema) 

vloga mora biti definirana z idealnim ciljem, z 
dolgoročnimi oz. srednjeročnirni cilji, z usmeritvijo, 
z mejniki, z odgovornostmi in stroški izvedbe. Na 
drugi strani bi strategija za proizvodno vlogo morala 
biti določena z opisom stanja, modelnimi vred
nostmi površin in mas, idealnim ciljem, srednje
ročnimi cilji, ukrepi in časovnim horizontom, do 
kdaj bo srednjeročni cilj dosežen. Seveda mora biti 
določen tudi režim gospodatjenja. Na drugi strani, 
bi moralo načrtovanje GG enote iti en korak naprej. 
Vsebinsko se ne bi smelo omejevati samo na 
gospodarske razrede ampak tudi na konkretne 
sestoje (slika 1 ). Poleg usmeritev za gospodarske 
razrede, bi ti načrti morali izkazovati še niz 
konkretnih akcij, ki se izvajajo v konkretnih sestojih 
in v določenem času. Prav zaradi tega je nujno, da 
pri izdelavi načrta GG enote sodelujeta odgovorni 
načrtovalec in odgovorni gojitelj. 

Zadnje vprašanje je vezano na presojo pri
mernosti sedanjih gospodarskih razredov, ki se 
določajo za vsako načrtovalsko raven posebej. 
Čeprav se raziskava s tem vprašanjem ni resno 
ukvarjala (zato tudi naslonitev na obstoječe razrede) 
se zdi potrebno izpostaviti naslednji vprašanji: 
kakšen je smisel majhnih in v bistvu zelo fragmen
tiranih gospodarskih razredov v vehkoprostorskem 
načrtovanju in ali ne bilo primerneje prepustiti 
vprašanja glede razvoja sestojev gojitvenemu 
načrtovanju. V prid temu govori poslanstvo 
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LEGENDA: 

AB/CD/XYZU=razvojne faze, 
zahtevane akcije/leto 

HR=habitatske vloge 
WP=obdobje paritve 

YS=mladje 
PS=drogovnjak 
OGR."debeljak 
UAS=raznomemi gozd 

NA :brez akcij 
Ns-=tlegativna izbira 
PS=pozitivna izbira 
T=redčenje 

EC=končna sečnja 

SC=izbiralna sečnja 
SWC=zastoma sečnja 

[=::IJ Gospodarski razred l 

k--·-"· ··1 Gospodarski razred 2 

[3 Gospodarski razred 3 

velikoprostorskega načrtovanja, ki ga podpira tudi 
tale MLINŠKOVA (1968) misel: "Gozdarsko 
načrtovanje ni instrument za postavljanje natančnih 
gospodarskih usmeritev za majhne gozdne po
vršine, niti ne sme omejevati gojiteljev pri 
uresničevanju njihovih vizij glede razvoja sestoj ev". 
Zaradi tega kaže razmisliti o novih načinih 
oblikovanja gospodarskih razredov, ki naj bi bili 
oblikovani na osnovi gozdnih tipov in gospodarskih 
režimov oz strategij. Še več, nekatere gozdne regije, 
bi lahko bile gospodarski razredi same po sebi. 

Ob predpostavki, da bi se prej omenjena 
priporočila uresničila, bi optimiranje načrto
valskega koncepta lahko izgledalo takole: 

• razmejitev vsebinskih problemov med ob
močnimi načrti in načrti GG enot, 

• oblikovanje primerno velikih gospodarskjh 
razredov (razen v primeru umetnih nasadov bi 
najmanjša površina enega kompleksa morala 
znašati vsaj 100 ha), 

• razvoj strategij za vloge gozdov v strateških 
načrtih, 

• identificiranje gospodarskih razredov in sestojev 
obravnavanih v strateških načrtih v GG enotah, 

• terenski ogled in določitev potrebnih ukrepov 
(slika 1), 

• izdelava načrta GG enote skupaj s kontrolno karto, 
• izvajanje akcij v sestojih in 
• letni kontroling. 
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2.3 K primernejšim načrtovalskim 
enotam 

Ustanovitev 14 območnih enot je bil pomemben 
dosežek povojnega gozdarstva. Ne glede na njihov 
pomen takrat pa se zdi, da se njihova vloga po~as~ 
izteka. Seveda bi območne enote v nespremenJeru 
obliki še imele smisel, kolikor bi Zavod za gozdove 
neposredno upravljal državne gozdove i~ _bi s~ mor~ 
financirati s prodajo lesa. Ker pa sta bth akt1vnost1 
načrtovanje in gojenje izvzeti iz domene obratnega 
gospodarjenja in sta v skrbstv~ države, ekon~ms~ 
vidik - ki edini zahteva vehke enote - OJ vec 

problematičen. Ustanovitev p_rimer~o ~~li~~h 
načrtovalskih enot narekujejo tud1 orgamzactJSki m 
ekološki vidiki (MCPFE 1993, UN 1992a). Ne 
oziraje se na priporočila je slovensko gozdarst~o 
dolžno najti lastno pot. En način je, da se sedanp 
območja podvržejo razmeroma enostavni uprav
ljalski in ekološki presoji, ki bo potrdila ali zavrgla, 
ah je v tako velikih in heterogenih območjih sploh 
mogoče izvajati monitoring, določati in usklajevati 
cilje, itn. V preteklih letih je bilo v zvezi s tem 
vprašanjem prikazanih kar nekaj rešitev (ZUPAN
ČIČ et al. 1987, ANKO 1998, HLADNIK 1998, 
ZUPANČIČ/ŽAGAR 1995), zad1~a s strani te študije. 
Ker nobena rešitev ni popolna, bi se vse morale rabiti 
kot izziv diskusijam, ki bi morda pripeljale do 
izboljšav. Poleg ekoloških in organizacijskih je treba 
pri oblikovanju načrtovalskih enot upoštevati še en 
dejavnik, sodelovanje javnosti. Podobno kot nekdanje 
občine, ld so se morale preoblikovati predvsem zaradi 
zahtev lokalne samouprave, bi tudi manjše območne 
enote olajšale prepoznavanje interesov in njihovo 
načrtovanje . 

Manj problematične so GG enote. Kljub 
dolgoletni tradiciji, so nekatere spremembe 
vendarle potrebne. Tako sedanje GG enote sekajo 
več občin, oddelki sekajo katastrske meje, itn. 
Dokler bo gozdarsko načrtovanje teklo samo v 
okviru stroke, ta dejstva niso problematična. Takoj, 
ko bo vključeno v sistem prostorskega načrtovanja, 
pa bodo ta neskladja ovirala tako načrtovanje kot 
samo upravljanje. 

2.4 K participativnemu načrtovanju 
Pred približno 15leti, ob priliki propadanja gozdov, 
je demokratični duh opogumil slovensko javnost, 
da je zavzela jasno stališče o slovenskih gozdovih. 
Njegov ponovni obisk Snežnika v l. 2001 (VE-
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SELIČ 2001) je ponovno dokazal, da je okoljska 
zavest ljudi dosegla visoko raven in, da je čas 
znanstvenega in avtoritativnega načrtovanja za 
vedno minil. Tako kot drugje mora tudi slovensko 
gozdarsko načrtovanje izkoristiti priliko, ki jo 
ponujajo sedanje razmere in jih obrniti sebi v prid. 
To paje mogoče samo, če bo doseglo visoko stopnjo 
strokovnosti in, če bo tesno sodelovalo z znanostjo, 
lastniki gozdov in javnostjo. Pristop k parti
cipativnemu načrtovanju zato ne sme biti razumljen 
kot nezaupanje stroki, pač pa kot gonilna sila, ki bo 
načrtovalcem pomagala p1i izmenjavi znanja in idej, 
pri izobraževanju javnosti, pri krepitvi okoljske 
zavesti in nenazadnje pri krepitvi upravljalske 
kapacitete. 

Participativna načrtovm"\Je je treba razumeti z 
dveh vidikov: kot široko zastavljen participativni 
proces (v smislu organizacije znanja) in k~t 
demokratično načrtovanje. Slovenska zakonodaJa 
zaostaja z obeh vidikov. Prvič, načrti se izdelujejo 
izključno s strani gozdarjev, ki niso v stanju 
presojanja vseh okoljskih vidikov. Drugič, zak~
nodaja ne daje možnosti nevladnim ustanovam m 
posameznikom, da bi ti v načrtovanje bili vključeni 
že od samega začetka. Tretjič, načrti se javnosti 
predstavljajo v zadnji fazi in na najmanj zaželen 
način, ko je izjemno težko in skoraj nevljudno 
zahtevati spremembe. Če gozdarstvo torej resnično 
želi modernizirati sedanji sistem načrtovanja, mora 
stori ti naslednje korake: 

• Odgovorno ministrstvo mora raziskati mož
nosti za spremembo sedanjega načrtovalskega 
postopka. Možnost neposrednega sodelovanja ~r~ 
načrtovanju bi poleg drugim sektorjem morala bttl 
dana še nevladnim združenjem in posameznikom. 

• Področje načrtovanja, ki se poučuje, raziskuje 
in izvaja v treh različnih institucijah mora biti za 
nove ideje bolj dovzetno. Tako znanost kot praksa 
morata pri razvoju sistema za ljudi, ki s sistemom 
delajo, sodelovati z roko v roki. 

• Zavod za gozdove, ki je skrbnik in edina 
avtoriteta za gozdarsko načrtovanje v državi, se 
mora zavedati svojega privilegija in poslanstva v 
strokovni in javni areni. Ne oziraje se na zako
nodaj o, mora takoj odpreti diskusijo glede 
spremembe sistema. Korak je nujen, ker je 
načrtovanje vlog gozdov (te so odraz zahtev, potreb 
in želja ljudi) ključno za trajnostni razvoj gozda in 
družbe. Prav zaradi tega si institucija ne sme vzeti 
pravice, da v imenu ljudi presoja in odloča, kaj ti 
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rabijo, pač pa je dolžna predlagati dobre rešitve in 
jih javno zagovatjati. Pri tem je dolžna upoštevati 
tudi ekonomsko komponento in posledice. 

• Upravljalska kapaciteta je ključna za realizacijo 
načrtov. Ker participativna nastali načrti odražajo 
usklajene in dogovorjene interese, delijo ideje in 
skupne vrednote, imajo tako nastali načrti bistveno 
večjo možnost za dejansko uresničenje. Ker je večina 
gozdov zasebnih, mora biti v takem duhu zastavljeno 
tudi načrtovanje na ravni GG enote. 

3 ZAHVALA 
Raziskava je tekla v okviru naloge JGS-GIS-Naloga 
4: Razvijanje in strokovno usmerjanje informa
cijskega sistema za gozdove, ki jo financira 
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Mentorju prof. dr. P. Bachmannu in 
obema recenzentoma, prof. dr. M. Hočevatju in dr. 
B. Oesterju, ki so usmerjali izvirno študijo, 
imenovanemu Ministrstvu in uredniku GV mag. F. 
Perku, ki je bil naklonjen objavi dela, iskrena hvala. 
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Znanstvena razprava 
GDK 148.2 Pe1tlix perdix L.: 15:(497.12):(043.2) 

Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) 
na Krško-Brežiško polje 
The possibilities ofgrey partridge (Perdix perdix L.) repopulation in the 
Krško-Brežiško region 

Martin UMEK* 
David HLADNIK** 

Izvleček: 

Umek. M., Hladnik. D.: Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) na Krško-Brežiške polje . Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 4. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. liL 14. Prevod v angleščino : avt01ja in Jana Oštir. 

Populacije poljske jerebice (Perdix perdix L.) so v upadanju tako v Sloveniji, kot drugod po Evropi . Med vzroke za 
upadanje populacij se poleg klimatskih sprememb navaja zmanjševanje življenjskega prostora zaradi intenzivnega 
kmetovanja. Določili smo mesta najpogostejših opazovanj poljskih jerebic na območju Krško-Brežiškega polja in spodnjega 
Obsotelja. Na ploskvah najpogostejših opažanj poljskih jerebic, z radijem 250 metrov, smo analizirali rabo tal, parcelno 
strukturo ter jih s terenskim popisom ocenili . Ugotovili smo značilnosti in razlike med območji zadrževanja poljskih 
jerebic. Najpogostejši tip rabe tal na večini ploskev so obdelovalne površine. 

Ključne besede: poljska jerebica, Perdix perdix L., habiLal, raba tal, Krško-Brežiško polje, spodnje Obsotelje 

Abstract: 
Umek. M., Hladnik. D.: The possibilities of grey partridge (Perdix perdix L.) repopulation in the Krško-Brežiško region. 
Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 4. In Slovene, with abstract and summary in English; lit. quot. 14. Translated into 
English by the authors and Jana Oštir. 

The populations of grey partridge (Perdix pe1Ylix L.) are declining in Slovenia, as they are elsewhere in Europe. Besides 
climate change, one of the reasons for population decline is the impoverishment of habitat due to intensive farming. The 
most frequently observed locations of grey partridges in the Krško-Brežice field and lower Obsotelje region have been 
defined. In the most frequently observed sites of grey partridge habitation, within a radius of 250 met res , a field inventory 
was conducted and the land use types and parcel sLructure were analysed. The charactedstics of and differences among 
the areas of grey partridge habitation have been determined. The most frequent land use type determined are arable areas. 

Key words: grey partridge, Pcrdix perdix L., habitat, land use, the Krško-Brežiško field, lower Obsotelje region 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Poljska jerebica (Perdix perdix L.) je ena od vrst 
poljske divjadi, ki so jo spremembe v kulturni 
krajini najbolj prizadele. Številčnost nekdaj zelo 
pogoste in koristne ptice se je zelo zmanjšala, iz 
nekaterih predelov pa je celo popolnoma izginila. 
Med vzroke za upadanje populacij poleg klimatskih 
sprememb navajaj o zmanjševanje življenjskega 
prostora zaradi intenzivnega kmetovanja. Tudi v 
Sloveniji številčnost njene populacije močno upada, 
živelo naj bi le še med 800 in 1.200 teh ptic 
(GEISTER 1998), medtem ko so jih samo leta 1960 
odstrelili 18.600 (ČERNE 1979). Tako kot pri nas, 
se je njen areal skrčil vsaj v 28 evropskih državah 
(ICBP & EOAC 1992, cit. po SOVINC 1994). 
Danes je med najbolj ogroženimi vrstami na 
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Rdečem seznamu ogroženih ptic gnezdilk v 
Sloveniji in ima podoben status tudi drugod po 
Evropi. 

Življenjske razmere za poljsko jerebico so se na 
ravnini spodnjega Posavja v zadnjem desetletju 
nekoliko izboljšale. Kar nekaj površin je ostalo 
neobdelanih, take površine pa že v nekaj letih nudijo 
dobro zatočišče za poljsko jerebico. Tako sta leta 
2000 začeli Zveza lovskih družin Posavja in Lovska 
Zveza Slovenije izvajati projekt Ponovna naselitev 
jerebic na Krškem polju, ki naj bi trajal 4 leta. 
Projekt se izvaja na območju treh lovskih družin: 

* M. U. , univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Kranj 
** doc. dr. D. H., univ. dipl. inž. gozd ., Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška 
fakulteta, UL, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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LD Krško, LD Veliki Podlog in LD Cerklje ob Krki. 
Vsako leto v lovišča izpuščajo po 100 parov umetno 
vzrejenih jerebic. Hkrati so izboljševali življenjske 
razmere z najemom ali nakupom površin, ki so jih 
uredili kot remize ali krmne njive. Uredili so tudi 
kozolčke, ki služijo kot krmišča in skrivališča ter 
povečali odstrel tistih plenilskih vrst, ki jih je 
dovoljeno loviti (PODGORŠEK 2000). 

V prispevku želimo prikazati ugotovitve in 
analize območij zadrževanja poljskih jerebic na 
območju Krško-Brežiškega polja ter spodnjega 
Obsotelja. Na podlagi teh smo določili primerna 
območja za življenje poljskih jerebic. 

2 POLJSKA JEREBICA (PERDIX 
PERDIX L.) 

2 GREY PARTRIDGE (PERDIX PERDIX L.) 

Poljska jerebica (Perdix perdix L.) spada v red 
kokoši (Galliojormes), družino fazanovci 
(Phasianidae) in rod poljske kure (Phasinaniae). 
Jerebica je razširjena po večjem delu Evrope ter 
delu Azije, naselili pa so jo tudi v ZDA in Kanado. 

Jerebica je razmeroma majhna poljska kura. Je 
izrazit talni pre bi v alec, leti nizko in na kratke 

Slika 1: Poljski jerebici (avtor fotografije H. Oršanič). 
Photo 1: Grey partridges (photo by H. Oršanič) . 
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razdalje. Na drevje ne seda. Poljska jerebica je 
monogamna vrsta, živi v parih. ti pa se čez zimo 
združijo v eno ali več družinske kite. Njena 
življenjska doba je do 5 let (ČERNE 1979). 
Življenjski prostor jerebice je odprt obdelan 
ravninski svet. Za njen habitat je nawnmernejša 
drobna njivska struktura z najrazličnejšimi 
poljščinami. Kritje potrebuje predvsem pozimi in 
za gnezdišča; omejke, poljske žive meje, remize in 
nji ve v prahi. Giblje se razmeroma v majhnem 
krogu s premerom od 0,5 do 1 km, odvisno od 
razmer v okolju . Znotraj tega si jerebičji par izbere 
manj še gnezditveno območje, veliko od 0,5 do 5 
ha. Poljski jerebici ustrezajo območja z malo 
padavinami, s srednjo letno temperaturo med 
9 in 10° C, na hitro odcednih, toplih tleh 
(ČERNE 1979). 

Življenjski krog poljske jerebice poteka tako , 
da konec februarja kite razpadejo, jerebice si 
poiščejo partnerja in svoje gnezditveno območje. 
V drugi polovici aprila prične samica leči jajca, 
tako da se v začetku junija izvalijo piščanci. 
Obdobje gnezdenja sovpada s košnjo travinja, tako 
da prihaja do velikih izgub med gnezdečimi 
pticami in gnezdi. Kritično obdobje je tudi od 
izvalitve do prve polovice julija. ko so pjščanci 
izredno občutljivi na vremenske nevšečnosti in se 
hranijo izključno z živalsko hrano. V pozni jeseni 
se jerebice zdr užij o v kite in tako preživijo zimo 
(KOŠIR 1997). 

Poljska jerebica je najboljši pokazatelj okolju 
prijaznejšega kmetovanja. V nekaterih evropskih 
deželah je poljska jerebica simbol za okolju in 
divjim živalim prijazno pridelano hrano (KOLAR/ 
CHRISTENSEN 2001 ). Opravlja namreč izjemno 
koristno vlogo pri biološki zaščiti rastlin. Pogoj 
za vrnitev poljskih jerebic v kulturno krajino je 
ureditev razmer v kmetijstvu in spoznanje, da 
morajo tudi v kmetijskem prostoru prevladati 
pojmi kot so trajnost, večnamenskost in sona
ravnost. Za uresničevanje takšnih zahtev so nujni 
sodelovanje vladnih organizacij in zakonska 
ureditev razmer ter nenazadnje tudi zahteve 
potrošnikov po zdravi hrani, katere pridelava 
spoštuje in upošteva tudi druge prebivalce v 
prostoru (MEHLE 2000). 
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3 OPIS OBMOČJA RAZISKAVE 
3 DESCRIPTION OF THE RESEARCH 

AREA 

Krška ravan s spodnjo Obsoteljsko ravnico se nahaja 
v jugovzhodnem delu Slovenije. Na severu meji na 
Krško in Bizeljsko gričevje, na zahodu na poplavni 
Krakovski gozd, na jugu na Gorjance, na vzhodu 
pa sega do Sotle, po kateri teče meja s Hrvaško. To 
območje ima najnižjo povprečno nadmorsko višino 
v Sloveniji; 161 m (PERKO 1998). Stalno po
grezanje večjega dela Krške ravni je pritegnila 
vodne tokove s širšega zaledja, med drugim tudi t.J.i 
glavne reke: Savo, Krko in Sotlo . 

Krška ravan z Obsoteljem ima zmerno celinsko 
podnebje. Količina padavin se zmanjšuje proti 
vzhodu in letno pade med 1.000 in 1.200 mm 
padavin . Najbolj namočeno je poletje, najmanj 
zima. Z jugozahoda pogosto piha fen, ki zmanjšuje 
vlažnost in povečuje sušo. Značaj celinske klime 
glede padavin in temperatur se stopnjuje od zahoda 
proti vzhodu, kjer je ravnina odprta proti Panonski 
kotlini. Povprečna letna temperatura je med 9 in 
10°C. 

Kmetijstvo je za območje zaradi ugodnih 
možnosti zelo pomembna dejavnost. Njive pokri-

Slika 2: Izsek iz satelitskega 
posnetka Landsat TM iz leta 2000 
z označenimi območji najpo
gostejših opažanj poUskih jerebic 
na Krško-Brežiškem polju in 
spodnjem Obsotelju. 

Figure 2: Landsat TM image from 
2000 showing the Krško-Brežiško 
and lower Obsotelje regions and 
the most frequently observed 
{ocations of grey partridges. 
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vajo na Krškem in Brežiškem polju dve tretjini 
površine, nekaj manj na območju Obsotelja. Največ 
travnikov in pašnikov je na poplavnih območjih in 
območjih z zelo plitvimi tlemi. Gozd pokriva okrog 
25 % območja, največji kompleks je Dobrova pri 
Kapelah. Naselja, večinoma vasi. so razporejena ob 
prometnicah. Za večino vasi je značilen panonski 
raztegnjen tip vasi, v Obsotelju pa so pomaknjene 
z obdelovalne zemlje pod vznožje gričev (PERKO 
1998). 

4 METODE DELA 
4 WORKING METHODS 

4.1 Določitev raziskovalnega območja in 
mest najpogostejših opažanj 
poljskih jerebic 

4.1 Determination of the research area and 
the most frequently observed locations 
of grey partridges 

Za raziskovalno območje smo izbrali ravninske 
dele Lovskih družin : Artiče, Bizeljsko, Brežice, 
Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, 
Kostanjevica na Krki, Krško, Podbočje, Veliki 
Podlog in Videm ob Savi. Pri določitvi mest 
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najpogostejših opazovanj smo k sodelovanju 
povabili člane navedenih LD. Mesta, točke 
najpogostejših opažanj jerebic, smo vnesli na 
topografske karte v merilu 1 : 25.000. Vrisane točke 
(49) so nam služile kot izhodišča za nadaljnjo 
obdelavo. Koordinate točk smo vnesli v okolje 
geografskega informacijskega sistema IDRISI. Na 
rastrski karti smo od vsake točke izračunali razdalje 
v vse smeri. Velikost ploskev, ki je življenjski 
prostor jerebic , smo določili s terenskim opa
zovanjem gibanja jerebic in iz literature, kjer je 
navedeno, da se jerebice v ugodnih življenjskih 
razmerah gibljejo v krogu s premerom 0,5 do 1 km, 
v boljših razmerah na manjši in v slabših na večji 
površini (ČERNE 1979, SVETINA et al. 1983, 
KOŠIR 1997). Tako smo za velikost ploskev izbrali 
250 metrski radij. Ker so se območja znotraj tega 
radija dotikala ali celo prelaivala, smo iz 49 točk 
opažanj dobili 38 ploskev neenakjh površin. 

Območja opažanja jerebic smo razdelili na 4 
geografska območja in jih nato prime1jali med 
sabo. Prvo območje smo imenovali »Vrbina« in 
se nahaja na levem bregu reke Save med Vidmom 
in Brežicami. Zajema 7 ploskev, ki so precej 
razpršene. Drugo območje je >>Dobova«, ki zajema 
območje Dobovskega polja, Jovsov in okolico ter 
zajema 9 ploskev. Največje območje s 17 plo
skvami je ravnjnski del na desnem bregu Save v 
trikotniku med Krškim, Kostanjevica in Čatežem. 
Imenovah smo ga »Drnovo«. Zadnje območje je 
ravnina, lahko bi rekli dolina, ob meji z Republiko 
Hrvaško . Na tem območju, poimenovanem 
»Bizeljsko«, se nahaja 5 ploskev, ki so posamično 
razporejene. 

4.2 Terenski popis ploskev oz. točk 
4.2 Field inventory of the locations 

Metodologijo bonitiranja območij, kjer se jerebice 
zadržujejo, je opisal Černe (1979). Metoda 
bonitiranja območij je zastarel način ocenjevanja 
primernosti habitatov in je služila kot pomoč pri 
gospodarjenju s populacijami divjadi. Namesto 
izraza bonitiranje bomo uporabili izraz ocenjevanje 
primernosti. Pri ocenjevanju primernosti upo
števamo naslednje elemente: prehrano, tla, srednje 
letne padavine, srednjo letno temperaturo, mir v 
lovišču in srednjo nadmorsko višino. Vsak navedeni 
element ima svojo vrednost primernosti, to je faktor, 
s katerim se pomnoži ocena elementa. Elementi se 
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ocenjujejo z oceno od 1 do 5. Z ocenjevanjem 
vsakega elementa in množenjem te ocene z 
vrednostjo primernosti elementa dobimo točke za 
vsak element posebej. Seštevek vseh točk določa, 
v kateri razred primernosti sodi posamezno 
območje . Ocene kot jih navaja Černe, smo priredili 
in dopolnili. Naše ocene so zelo podobne avtor
jevim. Razlike so predvsem v naši delitvi ocen na 
četrtine pri ocenjevanju elementa prehrana, ker so 
Černetovi razredi ocen precej široki in ohlapni . 
Primer: ploskve z odlično strukturo, z različnimi 
njivskimi kulturami, vendar z minimalnim kritjem 
za jerebice pozimi, bi po Černetovi klasifikaciji 
lahko uvrstili v tri ocene, mi pa smo pretehtali kateri 
faktor je pomembnejši in ploskve razvrstili 
natančneje, kot to predlaga Černe (1979). 

V tem prispevku ne bomo podali celotne 
klasifikacije, temveč le opis razvrščanja glede na 
prehranske možnosti, talni tip in motnje na 
območjih zadrževanja jerebic. Ti elementi dobro 
ponazorijo, kakšne so prostorske značilnosti 
območij, na katerih smo ocenjevali primernost za 
življenje poljskih jerebic, način kmetovanja in 
značilnosti človekove poselitve. 

Prehranske možnosti- vrednost primernosti 5: 
Ocena S: Njive so majhne, ozke, ·z različnimi 

kmetijsbnti kulturami, med njimi so tudi žive meje 
in dobro zaraščeni omejki. Na njivah je dovolj 
plevela in živalske hrane. Del njiv ostane čez zimo 
nepreoran (koruznica, strnišča). Travnikov je malo . 
Prehrana in kritje sta zagotovljena celo leto. Mest 
za gnezdenje je dovolj. 

Ocena 4: Podobno kot pri oceni 5, toda manj je 
omejkov in remiz. Travnikov je do 20 %. Njive so 
večje kot pri prejšnji oceni. Pozimi je potrebno 
dodatno krmiti. 

Ocena 3: Podobno kot pri oceni 4, travnikov je 
do 30 %, vendar ne upoštevamo deleža deteljišč. 
Travniki se uporabljajo tudi za pašo. Hrane je 
dovolj, razen pozimi, vendar ni tako raznovrstna 
kakor pri boljših ocenah. Lahko so tudi mano
kulturne površine, med katerimi so žive meje in 
remize. Ob bujni vegetaciji je dovolj skrivališč in 
gnezdišč, toda po spravilu poljskih pridelkov, 
posebno na monokulturnih površinah, že jeseni 
p1imanjkuje shivališč. 

Ocena 2: Velike njive, monokulture, brez remiz 
in z malo plevela. Pesticidi se uporabljajo v večjih 
količinah. Pri drobni njivski strukturi je do 50 % 
travnikov. Hrana je sorazmerno revna in enolična. 
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Pozimi je obvezno krmljenje. Primanjkuje gnezdišč 
in skrivališč. 

Ocena 1: Pretežno travnat svet z malo njiv. 
Prehrana je skromna, primanjkuje kritja . 

Tla - vrednost primernosti 4: 
Ocena 5 : Topla , humozna tla . Lahko so 

pomešana z nekaj peska, propustnost za vodo je 
zelo dobra, vegetacija je bujna. 

Ocena 4: Še topla, pretežno peščena tla prekrita 
s humusom. Propustnost tal je dobra. 

Ocena 3: Peščena ilovnata tla , katerih 
propustnost je že slabša jn se vlaga že delno 
zadržuje. V to oceno spadajo tudi zelo plitva, 
humozna tla s prodnato podlago. 

Ocena 2: Slabo prepustna tla, vlažna, ilovnata. 
Vegetacija je slabša. Tla so mrzla. 

Ocena 1: Ilovnata, skoraj močvirna tla . 
Vegetacija je slaba, tla so mrzla. Lahko so tudi zelo 
skalnata tla. 

Motnje na življenjskem območju poljskih 
jerebic - vrednost primernosti 2: 

Ocena 5: Naseljenost je redka, koncentrirana v 
naseljih. Na cestah in po poteh je čez dan malo 
prometa, ponoči ni prometa. Po njivah so ljudje v 
času obdelave čez dan, zvečer in zjutraj je v lovišču 
filL 

Ocena 4: Naseljenost je večja, a koncentrirana 
v naseljih. V bližini ni večjih industrijskih objektov. 
Zjutraj in zvečer je mir, čez dan je lovišče 
vznemirjeno. Prisotne so le lokalne ceste. 

Ocena 3: Naselja so bolj raztre sena, s 
posameznimi hišami na samem. Precej je lokalnih 
cest in poti. Čez dan je na polju nmogo ljudi . 

Ocena 2: Naselja so raztresena, prisotna so tudi 
manjša delavska naselja. Poti so obiskane tudi 
ponoči . Lokalne ceste so zelo frekventne podnevi 
in ponoči. Lovišče je vznemirjeno tudi zjutraj in 
zvečer. Lovišče vznemitjajo psi in mačke. 

Ocena 1: Zelo naseljena in raztresena naselja. 
Ceste so lokalne in medkrajevne z veliko prometa. 
Poleg kmetovalcev hodijo po lovišču tudi drugi 
obiskovalci. 

Med elemente, po katerih razvrščamo primer
nost, sodijo še letna količina padavin (vrednost 
primernosti 4), povprečna letna temperatura 
(vrednost primernosti 3) in nadmorska višina 
(vrednost primernosti 2) . Na ravninskem svetu 
analiziranega območja se posamezne točke niso 
razlikovale po teh kriterijih, kajti ležijo med 100 in 
220 m nadmorske višine, povprečna letna tem-
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peraturaje nad 9,5 °C, količina padavin pa do 1.500 
mm letno. 

V času terenskega popisa ploskev še nismo 
razvrščali v skupine ali jih združevali v prostorske 
enote, zato smo popisali oz. ocenili območja 49 točk 
oz. ploskev. Popisovali smo 15. in 16. marca 2003, 
ko vegetacija po dolgi zimi še ni začela odganjati. S 
tem smo lahko tudi objektivno ocenili razmere in 
kritje, ki ga imajo jerebice izven vegetacijske dobe. 

4.3 Raba tal in parcelna struktura 
4.3 Land use and parcel structure 

Po popisu posameznih območij , na katerih so 
opazovali jerebice, smo želeli oceniti, kakšna je 
primernost za življenje poljskih jerebic na celotnem 
območju Krško-Brežiškega polja in spodnjega 
Obsotelja. Oceno smo izdelali na podlagi kart rabe 
prostora in parceJne strukture na obeh območjih. 
Karte rabe tal v digitalni obliki smo pridobili od 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
RS (2002) . Te karte, skladne z razdelitvijo po 
temeljnih topografskih načrtih v merilu 1:5.000, so 
bj}e narejene na podlagi digitalnih ortofoto 
posnetkov (DOF) Geodetske Uprave Republike 
Slovenije . Izvorni letalski posnetki cikličnega 
snemanja Slovenije so bili za območje naše 
raziskave posneti med letoma 1995 in 1999; večina 
jih je bila posnetih leta 1997. 

Digitalne podatke o rabi prostora smo pre
oblikovali v rastrsko obliko z 2 m ločljivostjo 
slikovnega elementa in jih sestavili v celoto oz. dve 
območji - karti , ki jih bomo nadalje imenovali 
»Krško-Brežiško polje« in »Obsotelje«. Podatki o 
rabi prostora so zemljišča razvrščali v 27 kategorij, 
ki pa smo jih pri kasnejši obdelavi podatkov 
združevali v širše razrede. 

Parcelno strukturo zemljišč smo ocenili na 
podlagi Digitalnega katastrskega načrta (DKN), ki 
so ga izdelali v projektu prenos a zemljiško
katastrskih načrtov iz analogne v digitalno obliko. 
Meje parcel na načrtu smo vektoriziraJi, vsaka 
parcela je dobila svoj centroid, nanj pa je vezana 
parcelna številka, ki je indikator pisne in grafične 
baze podatkov (GURS 2003). DKN smo pridobili 
na Zavodu za gozdove Slovenije OE Brežice in sicer 
za 41 katastrskih občin. Tudi podatke o parcelni 
strukturi smo prenesli v okolje geografskega 
informacijskega sistema ID RISI in jih preoblikovali 
v rastrsko obliko z 2 m velikim rastrskim 
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Grafikon l : Primerjava absolutnih vrednosti rabe tal v hektarjih med območji opažanj poljskih jerebic na Krško-Brežiškem 
polju in spodnjem Obsotelju . 
Graph 1: Comparison of absolute values regarding land use befl..veen the most frequently observed locarions of grey 
partridges in the Krško-Brežiško and lower Obsotelje regions (in hectares). 
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Grafikon 2: Primerjava absolutnih vrednosti parcelnih površin v hektarjih med območji opažanj poljskih jerebic na 
Krško-Brežiškem polju in spodnjem Obsotelju. 
Graph 2: Comporison of absolll!e values regarding parcel structure beMeen the most frequently observed locations of 
grey partridges in the Krško-Brežiško and Im-ver Obsotelje regions (in hectares). 
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• urbana in industrijska zemljišča • parcele < 0,25 ha 
obdelovalna zemljišča • 0,25 - 0,50 ha 
trajni nasadi 0,51 - 0,75 ha 

• travinje 0,76- 1,00 ha 

• gozd, omejki in grmovne površine • > 1,00 ha 

• vode 

Slika 3: Izsek iz kart rabe tal ter parcelne strukture. Prikazano je območje vzhodno od Dobove s tremi raziskovalnimi 
ploskvami (22, 27 in 30). (Vir: MKGP RS 2002). Premer krogov na sliki je 500 m. 
Fif?11re 3: Land use map and cadastral map showing the region eastern of Dobova with three research areas (22, 27 and 
30). (Source: MKGP RS 2002). The di01neter of the circles is 500 meters. 

elementom. Za vsako parcelo smo imeli na voljo 
podatke o njeni površini in identifikacijski številki. 
Parcele smo sprva razvrstili v 48 površinskih 
razredov in jih kasneje pri analizi podatkov 
združevali v širše površinske razrede. 

4.4 Analiza podatkov 
4.4 Data analysis 

V okolju geografslah informacijskih sistemov (GIS) 
smo naredili preseke med kartama rabe tal in ploskev, 
ki predstavljajo območja najpogostejših opažanj 
jerebic, ter kartama parcel in ploskev. Tako smo 
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določili deleže površin posameznih vrst rabe tal in 
deleže površin po posameznih velikostnih razredih 
parcel na območjih opažanj jerebice. Dobljene podatke 
smo obdelali v preglednicah v Excelu, strukturne 
razlike v rabi tal med posameznimi območji pa smo 
preizkusili z Brandt-Snedecmjevim testom. 

Pred analizo smo karto rabe tal preoblikovali 
tako, da je obsegala šest razredov: obdelovalne 
površine, trajne kmetijske nasade (vinograde, 
sadovnjake, matičnjake), travinje, z drevjem in 
grmovnicami porasle površine (gozd, obvodna 
zarast in z drevjem obrasli omejki, plantaže 
gozdnega drevja), urbane površine (naselja, ceste, 
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Pregl edn ica l : Rezultati primerjave površinske strukture 
rabe tal in parcelne strukture med območji opažanj poljskih 
jerebic na Krško-Brežiškem polju in spodnjem Obsotelju 
(Brand-Snedecor test). 
Table 1: Comparison of !and use structure and parcel 
structure between the most frequently observed locations 
of grey partridges in the Kr.fko-Brežiško and lower 
Obsotelje regions (Brand-Snedecor Test). 

Primerjava med Raba 
območjema tal (X2

) 

I in II 45,47*** 

1 in III 58,20*** 

I in IV 37,74*** 

II in III 46,39*** 

Il in IV 7,22 
III in IV 58,66*** 

(* P<0,05: *** P < 0,001) 
(p = tveganje; p = risk) 

Velikost 
parcel (X2

) 

90,57"'** 

30,82*** 

45,01 *** 
41,28*** 

3,82 

13,64* 

industrijska zemljišča) in vodne površine. Karto 
parcelnih površin smo preoblikovali tako, da je 
obsegala pet velikostnih razredov. V prvem so 
površine velike od O do 0,25 ha, v drugem od 0,25 
do 0,50 ha. Ta dva razreda sta najpomembnejša za 
habitat jerebic. V tretjem razredu so površine od 
0,50 do 0,75 ha, v četrtem od 0,75 do 1 ha, v petem 
pa so površine večje od enega hektarja. Parcele take 
velikosti so najmanj primerne za jerebice. 

Po preseku karte rabe tal in karte parcelnih 
površin smo dobili nove kategorije rabe prostora, 
te pa smo združili v 4 razrede primernosti za poljsko 
jerebico. Razrede smo oblikovali po kriterijih, 
opisanih v poglavju o ocenjevanju primernosti za 
življenje poljskih jerebic. 

5 REZULTATI 
5 RESULTS 

5.1 Terenski popis ploskev in struktura 
rabe prostora 

5.1 Field inventory of the plots and land 
use structure 

Na podlagi terenskega popisa smo 49 točk opažanj 
poljske jerebice razvrstili v tri razrede plimernosti. 
Največjo piimernost smo ocenili na 8 točkah. Za 
te je značilna malopovršinska pestrost kmetijske 
rabe prostora z o hranjenimi omej ki. Del njiv ostane 
čez zimo nepreoran, na njivah je dovolj plevela in 
živalske hrane. Na toplih tleh z dobro propustnostjo 
je omogočeno gnezdenje poljskih jerebic, prehrana 

218 

in kritje sta tako zagotovljeni čez celo leto. Vpli\ 

človeka je manjši, ker so območja prepredena k 1 

lokalnimi cestami, naselja pa strnjcna. 
Slabšo primernost smo ocenili Ic na 10 točkah. 

zlasti če je bilo na območjih opa/anj do tretjine 
travnikov in smo ocenili, da je hrane Ia jerebice 
sicer dovolj, toda ta je manj raznovrstna in jo je 
pozimi premalo. Na teh obrnočjih s!llo popisali tudi 
monokulturne površine, kjer po spravilu poljskih 
pridelkov že jeseni primanjkuje skrivališč za poljske 
jerebice. Večino točk (31) smo uvrstili med zgoraj 
opisani skupini, pri dokončnem rangiranju pa so 
bile najpomembnejše prav razlike v kmetijski rabi 
prostora, ki smo jih tu podrobneje opisali kot 
značilnosti skupin z največjo in najmanjšo 
primernostjo za habitat poljske jerebice. 

Strukturo rabe tal smo preučili na vseh ploskvah 
na vsakem izmed štirih območij. Za primerjavo med 
štirimi območji smo združili kategorije rabe tal v 
šest skupin. Skupna površina analiziranih ploskev 
na območju »Vrbina« znaša 138,6 ha, na območju 
»Dobova« 194,3 ha, na območju »Drnovo« 504,2 
ha in območju »Bizeljsko« 99,0 ha. Porazdelitev 
skupin kategorij rabe tal je prikazana na grafi
kanu 1, rezultati preizkusa z Brandt-Snedec01jevim 
testom pa v preglednici l. 

Območje »Dobova« (Il) in območje »Bizeljsko« 
(IV) imata podobno strukturo obdelovalnih in 
travniških površin na ploskvah najpogostejših 
opažanj jerebic. Za obe območji je značilno, da je 
na plos kv ah poleg obdelovalnih tudi precej 
travniških površin. Na območju »Drnovo« (III) na 
ploskvah prevladujejo predvsem obdelovalne 
površine, podobno je tudi na območju »Vrbina« 
(1). Toda na ploskvah tega območja je tudi precej 
površin z drugimi kategorijami rabe tal, po čemer 
se tudi razlikuje od tretjega območja. 

Po takem ocenjevanju primernosti habitata sta 
najprimernejši območji »Dobova« in »Drnovo«, 
najslabše pa je območje »Bizeljsko«. Med 
prevladujoča tipa rabe tal na ploskvah sodijo 
obdelovalne in travniške površine. Obdelovalne 
površine so prevladujoče na širšem območju 
poimenovanem »Krško-Brežiško polje«, na 
območju »Obsotelje« pa prevladujejo travniške 
površine. Toda tudi na tem območju je delež 
obdelovalnih površin na ploskvah visok - nad 40 
% površine ploskev. Največ obdelovalnih površin 
je na ploskvah območja »Drnovo« (76 %) in na 
ploskvah območja »Vrbina« (67 %). Obdelovalne 
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površine so tisti tip rabe tal, ki predstavljajo večjih od 1 ha, vendar je tudi precej površin manjših 
najprimernejši habitat jerebicam. Pogojno p1imeren od 0,75 ha. Območje »Vrbina« (1) ima zelo veliko 
tip rabe so tudi travniške površine, še posebej, če površino parcel, večjih od 1 ha, ker so na ploskvah 
so prepletene z obdelovalnimi površinami. Ostali opažanj jerebic intenzivni sadovnjaki, topolovi 

tipi rabe so neprimerni za življenjski prostor jerebic. nasadi in velike njive. 
Na ploskvah so prisotni z manjšim deležem površin. 

Najprimernejši habitat jerebic je področje 5.2 
drobne parcelne strukture. Tako so najpomembnejše 

parcele s površinami pod 0,5 ha. Največ takšnih 5.2 
površin je na območju »Dobova« (65 %), sledita 

Določitev območij, primernih za 
življenje poljske jerebice 
Determination of the grey partridge 
ha bi tat are as 

območji »Bizeljsko« (54 %) in >>Drnovo« (44 %). 

Najslabša parcelno strukturo imajo ploskve na 
območju »Vrbina«, saj je 55 % parcel večjih od 1 
ha. Za habitat jerebic so primerne tudi parcele s 
površino, večjo od 0,5 ha, če so parcele ozke in 

dolge, ali pa so na večjih površinah urejene remize. 
Najprimernejšo parcelno strukturo imajo ploskve 
na območjih »Dobova« in »Bizeljsko<<. Parcele, 

manjše od 1 ha, poklivajo na območju »Dobova« 
kar 90 % ploskev, na območju »Bizeljsko« 76 %, 
na območju »Drnovo« 63 % in na območju 

»Vrbina<< 43 %. 
S presekom kart rabe tal in parcelnih površin smo 

ugotovm, da je največ področij, primernih za habitat 
jerebic na območju »Drnovo«, delu območja 
»Dobova« in delu območja »Vrbina«. Najmanj površin 

primernih za jerebice je na območju »Bizeljsko<<. 

Podobne rezultate smo ugotovili s terenskim popisom 
in ocenjevanjem ptimernosti. Tako je na prvih treh 
območjih 19 % obdelovalnih površin na parcelah s 

površino, manjšo od 0.5 ha. Največje strnjeno 
področje primerno za jerebice se nahaja na območju 
»Drnovo<<, ki se razteza od Žadovinka do Podbočja 
in Krške vasi. Na območju »Dobova« je 

najprimernejše področje od Brežic do Rigonc ob 
državni meji. Od Starega Grada do Spodnje Pohance 
pa vse do reke Save, je najprimernejše področje za 
jerebice na območju »Vrbina«, na območju »Bi
zeljsko« pa je primeren le ozek ravninski pas med 

Župelevcem in Drenovcem pri Bizeljskem. 
Razlike med porazdelitvami skupin smo 

podobno kot pri kategorijah rabe tal preizkusili z 
Brandt-Snedecorjevim testom (preglednica 1). 
Razlike med vsemi območji so značilno različne, 
razen med območjema »Dobova« (II) in »Bi
zeljsko« (IV). Na teh območjih je večina parcel na 
ploskvah v razredih manjših od 1 ha, večje parcele 

pohivajo le manjši del površine ploskev. Največji 
del površin je v velikostnem razredu med 0,25 in 

0,5 ha. Območje »Drnovo« (III) ima precej površin 
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Območje »Krško-Brežiške polje« je veliko 
16.846 ha (slika 4), od tega pokrivajo obdelovalne 
površine 6.167 ha (37 %). Obdelovalnih površin na 

parcelah, manjših od 50 arov, je na območju Krško
Brežiškega polja 3.177 ha. Ta površinski razred je 
največji in obsega 19 % zemljišč . Največji strnjeni 

kompleksi takih zemljišč so na Krškem polju (med 
Leskovcem pri Krškem, Velikim Podlogom, 
Črešnjicami in Dolenjimi Skopicami), na Dobo

vskem polju (med Trnjem pJi Brežicah in Rigoncami 
ob državni meji) in na območju Vrbi ne (od Starega 
Gradu do Spodnje Pohance in vse do reke Save) . 

Drugi največji razred so travinja na parcelah, manjših 
od 50 arov. Obsegajo 2 .0 ll ha oziroma !2 % 
površine. Največ takega travinja je v Jovsih, ob 

vodotokih in na področjih, kjer so tla plitva in jih ni 
mogoče obdelovati. Največji kompleks gozda na 
območju je Dobrava pri Kapelah, velik je tudi 

kompleks gozda na dvignjenem terenu nad Krškim 
poljem med Velikim Podlogom in Cerkljami ob Krki, 
na karti pa je viden tudi del Krakovskega gozda na 

shajnem levem robu. Veliko površino pokrivajo 
topolovi nasadi v Vrbini na štajerski strani Save. 

Urbane površine so razporejene po celotnem 
območju, ana področjih najprimernejših zajerebičji 
habitat (obdelovalne površine na parcelah, manjših 
od 0,5 ha) niso toliko plisotne, da bi bile omejujoč 

faktor za populacije poljskih jerebic. 
Območje »Obsotelje« obsega 1.955 ha (slika 4). 

Obdelovalne površine pokrivajo 370 ha oziroma 
19% zemljišč, od teh je na parcelah, manjših od 

50 a, skupaj 198 ha zemljišč (10 %). Travinje na 
parcelah, manjših od 50 arov, pa je s 312 ha (16 %) 
razred z največjo površino na tem območju. Precej 
je vinogradov, saj je vinogradništvo vodilna 

kmetijska panoga na tem območju. Urbane površine 
so pomaknjene pod Bizeljsko gričevje. Tako so za 
jerebice primerne površine na ozkem ravninskem 

pasu ob Sotli, kjer je precej miru. 
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Legenda 

• za habJtal najprimerneJše pO'vt"~ne 

• pogojno prin;eme površine . r!'anjši ukrepi 

• pogojno prim eme površine , več;i ukrepi 

neprimerne površine za habitar 

c 5km 

Sli ka 4: Karla območij , ugodnih za poljsko jerebico na območju Krško-Brežiškega polja in Obsotelja. 
Figure 4: Map oj areas suitable as grey partridge habitats in the Krško-Brežiško region and lower Obsotelje region. 

V okolju geografskih informacijskih sistemov smo 
izdelali prostorski model, ki ponazarja in razvršča 
območja po njihovi primernosti za poljsko jerebico. 
Območja primerna za habitat jerebic smo na kartah 
označili z zeleno barvo. Najprimernejša so območja 
temno zelene barve (obdelovalne površine na 
parcelah pod 50 arov), ostale površine svetlejših 
zelenih barv pa so primerne pod določenimi pogoji 
(ureditev remiz, zasaditev živih mejic). Pogojno 
p1imerne so obdelovalne površine na parcelah, večjih 
od 50 arov, in travinje na parcelah, velikih do 1 ha, 
če so v neposredni bližini obdelovalne površine. 
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6 RAZPRAVA 
6 DISCUSSION 

Z analiziranjem ploskev najpogostejših opaža(\j 
poljskih jerebic glede rabe tal, parcelne strukture 
ter terenskim popisom in ocenjevanjem primernosti 
ploskev smo ugotovili značilnosti območij, kjer se 
jerebice zadržujejo. Analizirall smo ploskve v obliki 
kroga z radijem 250 metrov. Tako velik radij smo 
izbrali tudi zato , ker se jerebice prilagajajo 
razmeram v okolju in se ne gibljejo znotraj prostora 
pravilnih geometrijskih oblik. Ocenili srno, da je 
na Krško-Brežiškem polju dovolj primernega 
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življenjskega prostora za poljsko jerebico, čeprav 
predstavlja prostorski model le izhodišče za 
podrobnejše popisovanje habitatov poljske jerebice. 
Na kartah rabe tal (MKGP 2002) namreč nismo 
prikazali omejkov in mejic, ki so pomemben 
element primernega habitata. Ni razvidno tudi 
katere kulture so posajene na njivah, katere njive 
niso zorane, v prahi. Takšne površine lahko 
določimo le s terenskim ogledom. Omejkov in njiv 
v prahi je dovolj na območjih »Vrbina«, »Bi
zeljsko«, delu območja »Drnovo« (del med 
magistralno cesto Ljubljana-Obrežje in reko Savo, 
v okolici letalske baze Cerklje) in na delu območja 
»Dobova« (Jovsi z okolico). Pogrešali smo jih na 
intenzivno obdelanem področju med magistralno 
cesto in Kalce-Naklim in na področju med 
Brežicami in Rigoncami. Lovci pripravljajo in 
vzdržujejo remize ter krmišča, ane bi bilo narobe, 
če bi uredili še nove remize. Odlična remiza, tako 
za jerebice kot za ostalo poljsko divjad, je v 
Drnovskem kotu (področje med Drnovim, Žado
vinkom in Bregami). 

Toda kaj so razlogi za majhno številčnost te 
poljske kure? Vzroke lahko iščemo v dejavnikih, 
ki jih v naši raziskavi nismo obravnavali. To so 
dejavniki, na katere ljudje lahko vplivamo in naravni 
dejavniki, na katere ne moremo neposredno 
vplivati . Vremenskih pojavov, ki so usodni za 
jerebico, ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo 
na plenilce jerebic in način kmetovanja. Največje 
izgube jerebicam še vedno povzroča kmetovanje. 
Raziskave v Veliki Britaniji so pokazale vzroke za 
upad številčnosti jerebic od leta 1969 do 1990 za 
več kot 50% (GOMERSALL 2003). Vzroki so: 

- izguba mest za gnezdenje, 
- pomanjkanje hrane za kebčke zaradi pesti-

cidov, 
- izguba mest za hranjenje in kritje čez zimo, 
- zaradi sla be zaščite ranljiv ost gnezd pred 

pleni lei, 
- izguba gnezd in gnezdečih ptic zaradi zgodnje 

in neprimerne košnje. 
Tudi Bluechel (2000) navaja, da so največji 

vzrok za upad populacije siromašenje habitatov 
jerebic, slaba mesta za gnezdenje ter pomanjkanje 
hrane pozimi. Avtor navaja, da 20 % gnezdečih 
samic in 60 % gnezd Gaje ali kebčkov) pokončajo 
plenilci in kmetijska mehanizacija. Velik pogin 
jerebic je tudi zaradi hudih zim. V Sloveniji je bila 
takšna zima leta 1962/63, ko je poginila skoraj vsa 
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populacija jerebic (ČERNE 1979) . Tudi lanske 
visoke temperature, suša in neurja s točo so 
negativno vplivale na populacijo jerebic. 

Veliko bi lahko storili za ohranjanje jerebic in 
njihovega habitata s subvencijami in predpisi, s 
katerimi bi spodbujali kmetovalce k prijaznejšemu 
kmetovanju do okolja. Spodbujati bi morali zlasti: 

- okoljsko osveščanje kmetovalcev in ostalih 
prebivalcev, 

- kasnejšo košnjo in način košnje (od sredine 
travnika navzven, uporabo plašil za divjad), 

- puščanje zelenih robov njiv (travni pasovi 
široki vsaj 1 m), 

- puščanje ter zasajanje grmovnih pasov, 
- setve podsevkov glavnim poljščinam, strni-

ščne setve in puščanje površin v prahi, 
- puščanje nepokošenih brežin jarkov in 

vodotokov, 
- uporabo selektivnih sredstev za varstvo 

rastlin, uporabo le v primeru neposredne ogro
ženosti in opuščanje šk.ropljenja zunanjih robov 
parcel. 

Še posebej s tem zadnjim ukrepom neškropljenja 
zunanjih robov njiv se poveča številčnost in 
raznolikost vrst žuželk, s katerimi se hranijo 
jerebičji kebčki. Posredni dokaz raznolikosti 
žuželčjih vrst na netretiranem robu so pokazale 
raziskave v Veliki Britaniji (KOLAR/CHRIS
TENSEN 2001). Jerebice so morale prehoditi 
povprečno 557 m dnevno, ko so iskale hrano na 
tradicionalno tretiranih površinah, zasejanih z žiti, 
medtem pa so na površinah z netretiranim 
šestmetrskim robom potrebovale za iskanje hrane 
le 163 m na dan. Daljša pot za hrano pomeni za 
jerebice večjo ranljivost in izpostavljenost 
plenilcem. Neka druga raziskava je pokazala, da je 
prirastek jerebičjega zaroda na obdelovalni površini 
z netretiranim rohnim pasom kar za 2,8 krat večji 
kot s tradicionalno rabo sredstev za varstvo rastlin 
(KOLAR/CHRISTENSEN 2001). 

Upadanje populacij poljske jerebice ni prisotno 
le v Sloveniji, podobno je po celotni Evropi. 
Zaščitena je v veliki večini evropskih držav in je 
uvrščena v tretjo naravovarstveno skupino evropsko 
pomembnih ptic (GEISTER 1998). V Evropski uniji 
se zavedajo tega problema, zato subvencionirajo 
p1ijaznejše kmetovanje v okviru programov, kot je 
npr. EU Setaside Program (program opuščanja dela 
površin v prahi). Vendar se tudi slovenska kmetijska 
politika premika v tej smeli. Leta 2001 je bil sprejet 
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Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP), ki 
je sestavni deJ kmetijske politike v državah, kjer 
naravne in strukturne danosti ne omogočajo 
konkurenčnosti kmetijske pridelave in se kmetijstvu 
priznava opravlj~e drugih javnih funkcij. Ukrepi 
so namenjeni predvsem zmanjšanju negativnih 
vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje kulturne 
krajine in biotske pestrosti, odpravljanja zaraščanja 
ter varovanje okolja in zavarovanih območij 
(KOLARJCHRISTENSEN 2001 ). Upamo lahko, da 
bodo ti in podobni programi pomagali vrniti poljsko 
jerebico na slovenska polja. Prav bi bilo, da se 
Slovenija v Evropi in svetu ne predstavlja le kot 
dežela, ki je domovanje vseh treh vrst velikih zveri, 
ampak tudi kot dežela s stabilno populacijo poljske 
jerebice in ostale male divjadi. 

7 POVZETEK 

Populacije poljske jerebice (Perdix perdix L.) so v 
upadanju tako v Sloveniji, kot drugod po Evropi. Z 
nekaterih območij je poljska jerebica celo izginila, 
drugod je zelo ogrožena. Med vzroke za upadanje 
populacij navajajo poleg klimatskih sprememb 
zlasti zmanjševanje življenjskega prostora zaradi 
intenzivnega kmetovanja. 

Na območju Krško-Brežiškega polja in spod
njega Obsotelja smo določili mesta najpogostejših 
opazovanj jerebic in celotno območje razdelili na 
štiri geografska območja: »Vrbina«, »Dobova«, 
»Drnovo« in »Bizeljsko«. Na ploskvah naj
pogostejših opažanj jerebic z radijem 250 metrov 
smo analizirali rabo tal, parcelno strukturo ter na 
podlagi terenskega popisa razvrstili ploskve po 
njihovi primernosti za habitat jerebice. Ugotovili 
smo značilnosti in razlike med štirimi območji 
zadrževanja jerebic. Najpogostejši tip rabe tal na 
večini ploskev so obdelovalne površine. Na 
nekaterih ploskvah prevladujejo travniške površine, 
vendar so tudi te obdane z obdelovalnimi po
vršinami. Ostali tipi rabe niso pomembni in 
primerni za habitat. Pokazali smo, da so si vsa 
območja, razen območij »Dobova« in ))Bizeljsko«, 
značilno različna glede strukture rabe tal. Naj
primernejšo parcelno strukturo imajo ploskve na 
območjih »Dobova« in »Bizeljsko«. Površine 
manjše od 1 ha pokrivajo na območju »Dobova« 
kar 90 % ploskev, na območju >>Bizeljsko« 76 %, 
na območju »Drnovo« 63 % in na območju 
»Vrbina« 43 %. S presekom karte rabe tal in 
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razredov parcelnih površin smo ugotovili primerna 
območja za življenjski prostor jerebic. Naj
primernejša so področja obdelovalnih površin na 
parcelah s površino manjšo od 0,5 ha. Na območju 
Krško-Brežiškega polja je takšnih površin 19 %, 
na območju Obsotelja pa je teh površin manj . 

Lovske organizacije se trudijo izboljšati 
življenjske razmere za to poljsko kuro z vzdrže
vanjem mejic, omejkov in osnovanjem remiz. Tudi 
pobude s strani programov EU in programov 
slovenske kmetijske politike naj bi pripomogle k 
izboljšanju življenjskih razmer in zmanjšanju izgub 
v populaciji jerebic. Izginotje te lepe in koristne 
ptice s polj, bi bil velik udarec biotski pestrosti in 
»sonaravnosti« slovenskega kmetijstva. 

8 SUMMARY 

The popuJations of grey partridge ( Perdix perdix L.) 
are declining in Slovenia, as they are elsewhere in 
Europe. Partridges have even become extinct in 
some regions, and in other regions they are a very 
endangered species. Besides climate change, one 
of the reasons for popuJation decline is the 
impoverishment of habitat due to intensive farming. 

The most frequently observed locations of grey 
partridges in the Krško-Brežiško field and lower 
Obsotelje region have been defined. Moreover, the 
whole area has been classified into four geogra
phical regions, namely "Vrbina'', "Dobova", 
"Drnovo" and "Bizeljsko". ln the most frequently 
observed sites of grey partridge habitation, within 
a radius of 250 met:r·es, the land use types and parcel 
structure were analysed. By using field inventory 
methods the locations were classified. The 
characteristics of and differences among four 
regions of partridge habitation were determined . 
The most frequent land use type determined are 
arable areas. In some places the prevalent land use 
type are grassJands, but such locations are also 
surrounded by cultivated areas. Other land use types 
are not important and suitable as partridge habitats. 
Differences in land use among the four regions, 
except between the regions "Dobova" and "Bi
zeljsko", have been noticed. The locations in the 
two regions "Dobova" and "Bizeljsko" have the 
most appropriate parcel structure. Areas smaller 
than 1 ha cover 90% of the Iocations in the region 
"Dobova", 76% in the region "Bizeljsko", 63% in 
the region "Drnovo", and 43 %of the locations in 
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the region "Vrbina". Regarding parcel structure, the 
regions "Dobova" and "Bizeljsko" are similar to 
each other, as are the regions "Drnovo" and 
"Bizeljsko". By overlaying land use maps and 
parcel structure maps, the areas suitable for grey 
partridge habitation have been determined. The 
most appropriate locations are cultivated areas with 
parcels smaller than 0.5 ba. There are 19 %of such 
areas in the Krško-Brežiško field, whereas the 
Obsotelje region has a smaller share. 

Hunting organizations try hard to improve the 
conditions for the grey partridge. The most 
important measures are preservation of hedges and 
field margins and planting the fields intended to 
provide both grain and cover. Initiatives from EU 
programmes and the Slovenian farming policy 
programmes should also help to improve habitat 
and reduce losses in the partridge population . If 
the grey partridge disappeared from the fields this 
would be a great loss. 
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Računalniško podprte metode izvajanja kvantitativnih meritev 
v rizosferi 
Computer assisted methods of quantitative measurenzent in th,e rizosphere 

Peter ŽELEZNIK* 

Izvleček: 
Železnik, P.: Računalniško podprte metode izvajanja kvantitativnih meritev v rizosferL Gozdarski vestnik. 62/2004, št. 4. V 
slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. l{t 9, Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

V zadnjem času vse bolj spoznavamo velik pomen mikorize za gozdne ekosisteme. Same raziskave rizosfere so zelo zamudne. 
Uvajanje računalniško podprtih metod kvantificiranja rizosfere se je razmahnilo zaradi časovnih prihrankov in kvalitete 
meritev. Tako smo preizkusili novo opremo Gozdarskega inštituta Slovenije za avtomatsko izvajanje meritev v rizosferi in 
podatke, pridobljene s tem sistemom primerjali s podatki pridobljenimi na klasični, okularni način. V članku je predstavljeno 
delovanje programske opreme WinRhizo, ki sistem poganja . 

Ključne besede: rizosfera, mikoriza, kvantificiranje, programska oprema WinRhizo 

Abstract: 
Železnik, P.: Computer assisted methods of quantitative measurement in the rizosphere. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, 
No. 4. [n Slovene, with abstract in English, lit. quot. 9. Translated into English by Jana Oštir. 

In the last few years we are becoming more aware of the important role of mycorrhizae for forest ecosystems. Research of the 
rizosphere is very time consuming. Computer assisted methods of quantilative analysis of the rizosphere have become 
widespread because of the time they save and the quality of measurements they enable. We have test ed the Slovenian Forestry 
Institute's new equipment for automatic measuring in the rizosphere and have compared the obtained data with data which 
was acquired in the traditional way, using a binocular magnifier. The article presents the software W1nRhizo, which drives 
the system. 

Key words: rizosphere, mycorrhizae, quantitative analysis, software WinRhizo 

1 UVOD 

V gozdnih ekosistemih igra pomembno v logo pri 
ohranjanju dinamičnega ravnovesja sožitje rastlin 
in gliv - mikoriza. Rastline v gozdnih ekosistemih 
so med seboj povezane z miceliji gliv, prek katerih 
poteka sprejem in pretok vode, hranil in asimilatov 
(SMITH/READ 1997). 

Zgodnje raziskave korenin in ektomikorize so 
se začele s kvalitativnim vrednotenjem pojavov, 
vendar je kmalu postalo jasno, da so za poglobljene 
raziskave odnosov in delovanja simbioze višjih 
rastlin in gliv potrebni zanesljivi kvantitativni 
podatki. Z začetki raziskav o vplivu ektomikorize 
na rast rastlin, na sprejemanje hranil in odpornost 
korenin na patogene, so raziskovalci iskali metode, 
s katerimi bi lahko primerjali rezultate različnih 
raziskav. V zadnjem času so postale pomembne 
raziskave rizosfere in predvsem mikorize kot 
indikatorja stresnih razmer v okolju. V različnih 
sukcesijskih fazah gozda ter pod vplivom različnih 
stresnih dejavnikov, se vrstna sestava in pogostost 
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pojavljanja mikoriznih gliv spreminja. (KRAI
GEffiR 1996, 2000). 

Zaradi ekonomičnosti pri raziskavah rizosfere 
največkrat uporabljamo talne vzorce, pridobljene s 
taJnimi sondami oz. v obliki večjih kvadrov zemlje. 
Analiziranje talnih vzorcev je v začetkih potekalo 
okularno in je bilo zelo zamudno. S povečevanjem 
moči osebnih računalnikov pa so se pojavile težnje 
po avtomatiziranem analiziranju talnih vzorcev. Pri 
takih sistemih računalnik analizira digitalno sliko 
očiščenih korenin iz vzorca. Dovolj zmogljivi 
računalniki so na voljo že vsaj 5 let, problem pa je 
predstavljala zanesljiva programska oprema in 
dovolj zmogljivi optični čitalci. Pomanjkljivosti 
programske in tehnične opreme so v preteklosti naši 
raziskovalci že preučevah (BOHINC et al. 1996; 
ROBEK 1999). Rezultati so pokazali, da je 
računalniška analiza digitalnih posnetkov sicer 
hitrejša, vendar rezultati niso zadosti dobri. V se 

* P. Ž., študent gozdarstva. Biotehniška fakulteta, oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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vrednosti, plidobljene z digitalno analizo, so bile 
podcenjene (ROBEK 1999). 

Standardni sistem za avtomatsko analizo korenin 
in koreninskih sistemov je opremljen z zmogljivim 
optičnim čitalcem in potrebno programsko opremo 
za analizo slik. Čitalec mora imeti nameščeno enoto 
za prosojnice, kije dvignjena nad površino skene1j a. 
Le-ta osvetljuje objekte na čitalcu tudi z zgornje 
strani, kar omogoča zajemanje zelo kontrastne slike 
objektov in zmanjšanje senc, ki nastanejo slikanja 
objektov v treh dimenzijah. V kolikor uporabljamo 
možnost dodatne osvetlitve, barvna analiza slik ni 
mogoča. To pri analizah ne predstavlja težave, saj 
pri ločevanju objektov s pomočjo računalnika ne 
uporabljamo barv kot kriterija za klasifikacijo točk 
(WinRhizo REFERENCE MANUAL 2001). 
Čiščenje vzorcev še vedno izvedemo ročno, za 
računalniško analizo pa potrebujemo le operate1ja 
računalnika, ki pozna funkcije programske opreme, 
nujnih za analizo slik. 

V laborat01iju za gozdno fiziologije in genetiko 
na Gozdarskem Inštitutu Slovenije (GlS) upo
rabljamo avtomatski sistem za obdelavo slik 
proizvajalca Regent Instruments . Sestavlja ga 
osebni računalnik in optični čitalec Epson STD 
1600+. Optični čitalec ima dodano tudi enoto za 
prosojnice. Poseben pokrov je dvignjen nad 
površino či talca, tako da na čitalec lahko polagamo 
prirejene pladnje iz prosojne plastike z vzorci 
korenin. Pred vdorom moteče stranske svetlobe so 
pladnji dodatno zaščiteni z okvi1jem iz polprosojne 
črne plastike. Sistem poganja programska oprema 
WinRhizo v okolju Windows 98. Program Win
Rhizo so na inštitutu že preizkušali (ROBEK 1999), 
vendar do sedaj ni bilo primernega optičnega 
čitalca, ki bi zagotovil dovolj kvalitetne slike za 
analize. Namen raziskave je bil preizkusiti kvaliteto 
izvajanja meritev nove tehnične pridobitve 
Gozdarskega inštituta Slovenije in primerjati 
rezultate že uveljavljene metode ročnega štetja 
korenin z računalniško podprto analizo digitalnih 
posnetkov vzorcev korenin. 

2 :METODE DELA 

Pri izvajanju kvantitativnih meritev na koreninah 
se srečujemo z mnogimi problemi. Korenine so 
sestavni del 1izosfere in so z ostalo materijo v tleh 
močno povezane. Ob jemanju vzorcev ne vemo, kaj 
se v zemlji dogaja in lahko zelo hitro poškodujemo 
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korenine v samem vzorcu. Vzorce je potrebno kar 
najhitreje prenesti v laboratorij, kjer jih pripravimo 
za analizo. Od zajemanja vzorcev do priprave na 
analizo lahko mine dosti časa, kar se tudi odraža 
na kvaliteti rezultatov, saj so korenine živo tkivo, 
ki ob ločitvi od rastline začnejo propadati. Priprava 
vzorcev je zelo destruktivna in lahko med njo tudi 
znatno poškodujemo korenine vzorca - odstraniti 
je namreč potrebno ves talni substrat, tako da 
ostanejo le korenine. Same metode kvantitativne 
in kvalitativne analize vzorcev so okularne, pri 
čemer je zelo pomemben dejavnik izkušenost 
osebe, ki analizo izvaja. Pri analizi vzorcev korenin 
nas zanimajo različni podatki. V našem primeru 
smo se omejili na meritev števila koreninskih 
vrši čkov v vzorcu korenin. Tako smo vzeli lO 
vzorcev prostornine 274 ml s talno sondo, ki seže 
do globine 18 cm. na stalni raziskovalni ploskvi GIS 
v pragozdnem rezervatu Rajhenavski Rog v 
Kočevskem Rogu. Vzorce smo prenesli v labo
ratorij, kjer smo jih shranili v hladilniku pri 
temperatmi 4°C. 

Vzorce smo grobo očistili z namakanjem v 
destihrani vodi, nato smo korenine s pomočjo 
pincete, igle in čopiča previdno očistili preostalih 
delcev talnega substrata. Po čiščenju in pripravi 
posameznega vzorca smo na njem izvedli celotno 
analizo, šele nato smo se lotili čiščenja naslednjega. 
Vzorec smo najprej slikali z optičnim čitalcem in 
sliko analizirali, potem pa smo štetje koreninskih 
vršičkov ponovili še ročno oz. okularno pod 
binokulatjem pri 6,25-kratni povečavi. Pri štetju 
upoštevamo vsako korenino, daljšo· od 1 mm. Prav 
tako smo šteli tudi začetke in konce vseh korenin . 

2.1 Zmožnosti programske opreme 
WinRhizo 

Preizkušali smo WinRhizo, verzija 4 .1 a. 
WinRhizo je enostavno in uporabno programsko 
orodje za izvajanje kvantitativnih meritev na 
koreninskih sistemih. Deluje v okolju Microsoft 
Windows (vse različice). Z uporabljeno verzijo 
lahko izvajajmo širok spekter meritev na digitalnih 
posnetkih korenin, bodisi iz talnih vzorcev bodisi 
celotnih koreninskih sistemov (mladike, nelesnate 
rastline). 

Osnova za analizo je digitalna slika objekta, ki 
ga preučujemo . Slike lahko pridobimo z zunanjimi 
programi, vendar je v WinRhizo vgrajen tudi modul 
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za delo z digitalnimi kamerami in optičnimi čitalci. 
Modul je izredno preprost in prijazen do upo
rabnika. V kolikor zajemamo slike z WinRhizo 
modulom, se avtomatično izognemo težavi z 
velikostjo objektov na sliki. V modulu imamo že 
vgrajeno možnost slikanja vzorca na pladnjih znane 
velikosti. Velikost slikanega območja lahko tudi 
ročno nastavljamo. Tako je zajemanje slik ob 
uporabi kvalitetnega optičnega čitalca in njihova 
analiza zelo poenostavljena. Kalibracija opreme ni 
potrebna in je opravljena s strani proizvajalca 
programske opreme. 

Izhodne podatke shranjuje program v modi
ficiranih datotekah ASCII formata, ki jih lahko 
enostavno prenašamo v programe za delo s 
preglednicami. 

2.2 Meritve s programom WinRhizo 

WinRhizo omogoča analizo celotne slike ali 
selektivno analizo, pri kateri dele slike poljubno 
izločimo ah vključimo v analizo. Programje uporaben 
za izvajanje morfoloških meritev, zahtevnih meritev 
razvejanj korenin, rekonstrukcije razvoja korenin in 
fraktalne analize koreninske arhitekture. 

Poglejmo si le najosnovnejše meritve, ki smo 
jih izvedli med poskusom; 

• »projected area«- površina na sliki, zasedena 
s koreninami; računalnik enostavno prešteje število 
osnovnih točk slike in ga pomnoži z velikostjo ene 
točke; meritev se izvaja vedno, 

• »surface area« - površina korenin v dotiku z 
zemljo, 

• povprečen premer korenin, 
• dolžina korenin na kubični meter zemlje, 
• volumen korenin, 
• število koreninskih vršičkov, 
• število razvejitev, 
• število križanj korenin (program zazna 

nenamerno križanje korenin- meritev je uporabna 
predvsem pri starih vzorcih, kjer je veliko korenin 
mrtvih in plavaj o na vodi ter tako povzročajo napake 
zaradi navideznega križanja). 

Podatki za dolžino, površino korenin, njihov 
volumen in število korenin so podani po debelins]<jh 
razredih korenin. Širino razredov nastavljamo po 
želji in potrebi, a vedno pred začetkom analize; v 
kolikor smo analizo že opravili, a z napačnimi 
velikostnimi razredi, moramo razrede modificirati 
in analizo opraviti še enkrat. 
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Vzorec, ki ga slikama mora biti c1m bolj 
očiščen. Zrnca zemlje, odpadlo lubje s korenin 
ipd., zmanjšajo natančnost rezultatov analize. V 
tem pogledu je priprava vzorcev na slikanje lahko 
bolj destruktivna kot priprava vzorcev na ročno 
štetje in meritve. WinRhizo namreč izvaja osnovne 
meritve na črnobelih slikah in tako ne loči med 
korenino in delci zemlje, sprijetimi s korenino. 
Manjše tujke v vzorcu , ki jih nismo odstranili, 
lahko pred analizo izločimo, lahko pa tudi 
avtomatsko nastavimo velikost objektov, ki jih 
računalnik pri analizi avtomatično izloči iz nje. 
Prav tako je možno nastavljati prag občutljivosti 
računalnika na sive tone, tj. področja na sliki, ki 
niso popolnoma bela ali črna (zasedena z objekti). 
Tako lahko iz analize vnaprej izločimo dele 
nelesnih rastlin, bife gliv ipd. WinRhizo metoda 
meritev v celoti temelji na analizi osnovnih enot 
digitalne slike - osnovnih točk in ne temelji na 
statističnih predpostavkah in modelih. 

V kolikor želimo lahko osnovne meritve 
izvedemo tudi s statističnimi metodami . Osnovno 
metodo »Line intersect« je razvil Newman (1966), 
modificiral jo je Marsh (1971), dokončno pa jo je 
preizkusil in uveljavil Tennant (1975). 

Pri tej metodi so korenine enakomerno razpro
strte preko osnovne vzorčne mreže. Nato štejemo 
kolikokrat korenine presekajo črte vzorčne mreže. 
Dolžina korenin se nato izračuna s formulo: 

Dolžina korenin (R) = 11114· N ·velikost stranice celice mreže 

Tennat je metodo preizkusil na koreninah 
bombaža in žit. V poskusu je ugotovil visoko 
značilno povezavo med dolžinami, izme1jenimi pod 
lupo in dolžinami, izračunanimi s pomočjo zgoraj 
omenjene formule. Oblikoval je tudi priporočljive 
velikosti meJilnih mrež, ki jih izbiramo glede na 
ocenjeno dolžino korenin oz. količino analiziranega 
materiala. Operate1ju sistema podrobnosti statistič
nega modela ni potrebno poznati, saj program izvaja 
vse meritve avtomatično. 

3 REZULTATI 

Rezultati analize desetih vzorcev so prikazani v 
tabeli l. Podano je število koreninskih vršičkov, 
dobljena s programom WinRhizo in po metodi 
ročnega štetja. 
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Tabela 1: Rezultati .~tetja koreninskih vršičkov v desetih 
vzorcih (program WinRhizo in metoda ročnega štetja) 

Vzorec Stevilo vršičkov Ročno 
po WinRhizo štetje 

1 496 419 
2 2309 1988 
3 1425 1237 
4 6756 8229 
5 5554 4813 
6 6285 9134 
7 6018 6178 
8 4572 3301 
9 2370 2137 

lO 5435 5542 

V povprečju so rezultati analize z WinRbizom 
večji od rezultatov ročnega štetja za 6%. Kot osnovo 
srno vzeli rezultate ročnega štetja, saj je metoda 
uveljavljena in preizkušena. 

3.1 Statistična analiza rezultatov 

Statistično analizo podatkov smo opravil s pomočjo 
programskega paketa SPSS for Windows 
(verzija lO.O). 

Med rezultati obeh metod štetja koreninskih 
vršičkov je test pokazal zelo visoko korelacija 
(tabela 2), kar kaže na tesno povezanost obeh 
metod. 

-------
Tabela 2: Rezultati računanja korelacije med rezultati 
analize vzorcev 

N ~ korelacija tveganje 
štetje 

Par z WinRHizo lO ,936 ,000 
in ročno štetje 

4 ZAKLJUČKI 

Avtomatski sistem za analizo slik WinRbizo se je 
v raziskavi pokazal kot primerno in uporabno orodje 
za analizo koreninskih sistemov lesnih rastlin. S 
statistično analizo rezultatov poskusa nismo 
ugotovili bistvenih razlik med rezultati računalniške 
analize slike in rezultati pridobljenimi z ročnim 
štetjem. To nam omogoča zamenjavo zamudne 
ročne analize vzorcev z bolj učinkovito in človeku 
manj obremenjujoče metodo avtomatske analize. 
Poraba časa pri avtomatizirani analizi vzorcev je 
po približni oceni do polovice manjša kot pri 
okularni metodi, prav tako se zmanjša obreme
njenost oči delavca zaradi uporabe binokularne 
Jupe, zaradi česar je poraba nove metode smiselna 
tudi s stališča delavca. 

Povedati je treba, da je bil poskus izveden na 
relativno majhnem vzorcu in smo v njem pre
izkušali le enega izmed mnogih kvantitativnih 
podatkov, ki nas pri raziskovanju 1izosfere zanimajo, 
zato bi bilo smiselno nadaljevati raziskavo z 
preizkušanjem tudi ostalih parametrov, ki jih 

Grafikon 1: Grafični prikaz števila koreninskih vršičkov v desetih vzorcih 

Analiza talnih vzorcev- število koreninskih vršičkov 

1 2 3 4 5 6 
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• Ročno šte~e 

------------- - -----
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analizira program WinRhizo. Ker šele dobro 
spoznavamo, kako velik pomen ima 1izosfera za 
gozdni ekosistem, so na področju metod 
kvantitativne in kvalitativne analize rizosfere nujno 
potrebne široko zastavljene nadaljnje raziskave. 

Potreben bi bil tudi napredek v razvoju metod 
čiščenja vzorcev, saj so zdajšnje metode zelo 
zamudne in destruktivne - pri čiščenju zlahka 
poškodujemo ali celo uničirno korenjne, kar 
povečuje odstopanja od dejanskega stanja in 
posledično privede do slabih rezultatov. Pri samem 
odstranjevanju taJnega substrata iz vzorcev 
priporočamo uporabo sistema finih sit. 
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v :estavku obravnavamo le osnovne določbe gozdarske zakonodaje, .ki o.~ogoča in ~st~er}a ra:z~oj ~uriz~a. v go~d~~m 
Jrostoru. Po~ebej pa so izpostavljene določbe iz turističn~ zakon~daJe, ki Je :. n~slaJanJ~ 1n vk.IJU~UJe trzenJe tun~ti~ne 1 

dbe ki se navezuie na gozdove. Iz pregleda in ocene wformatwno promocJJSkth gradiv ugotavl~a~vo, da gozdovi mso 
ponu · ~ · ·• · · t · t n produkte vključeni v samostojne turistične produkte, temveč služijo predvsem kot tunshcm motJV za razne uus Je e · 

KlJučne besede: turizem v gozdu, rekreacija, promocija, turistična ponudba. turistični produkt. 

1 UVOD 

Turizem mora upoštevati številne interese na istem 
prostoru in zagotoviti sočasno usklajeno rabo 
gozdnega prostora, da ohranimo naravne in 
kulturne vrednote, ki so nosilci turističnega razvoja. 
Le sistematično in načrtno delo pri proučevanju 
pogojev, ki so potrebni za razvoj turi.zma ~n ~ 
upoštevanjem vseh dejavnikov, ki utegneJO vpllvatl 
na predvideno razvojno pot, je zagotovljen trajen 
uspeh. To so tudi temeljne ugotovitve in usmeritve, 
ki jih moramo upoštevati pri vključevanju gozdov 
v turistično ponudbo. V prispevku želimo izpo
staviti iz te obsežne in zahtevne tematike le nekaj 
problematike s tega področja in kako le to 
razrešujemo v dosedanji zakonodaji in uveljavljeni 
tnr)stični ponudbi. To naj bi služilo za razpravo na 
posvetovanju na to temo, ki sta ga organizirala 
Turistična zveza Slovenije in Zavod za gozdove 
Slovenije (Mokrice, oktober 2003). 

2 PROBLEMATIKA IN OPIS 
PRISTOPA 

Nesporno je, da je gozd pomemben vir za razvoj 
turizma glede na različne cilje, udeležence v 
turizmu, načinu urejanja akti v nosti in podobno, saj 
ustvarja prijazno okolje, krajinsko sliko in ker daje 
turi stom prostor za raznovrstne rekreacij s ke 
aktivnosti. Zaradi večnamenske vloge gozda mora 
biti ta tudi ustrezno vključen v turistično ponudbo. 
Ugotavljamo, da turistični delavci vpletajo gozd v 
propagandne slogane, pišejo o gozdu, njegovih 
značilnostih in posebnostih, ki so osnova turistične 
privlačnosti. Tako pišejo o številu starosti drevesnih 
vrst, o najdebelejšem in najvišjem drevesu, o tišini, 
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ki šepeta, o gozdnih darovih, o senci, ki jo nudi 
gozd, o divjadi, pragozdovih in podobno (ZORKO 
1990), kar vse kot motiv lahko ponudimo turistom. 
Ugotavljamo pa, da Slovenija še nima izdelanega 
turističnega produkta, ki bi posebej opredelil 
možnost preživljanja dopusta ob neokrnjeni naravi, 
čeprav je napravljena v zadnjem času, kar nekaj 
naporov za nudenje turističnih storitev na območjih 
večjih gozdnih površin. Manjka povezanost 
nosilcev posamezne ponudbe in manjka orga
nizirani promocijski nastop (BIZJAK 1995). 

Trdimo, da mora biti razvoj turizma v gozdnem 
prostoru zasnovan tako, da deluje kot samostojen 
turistični produkt in da hkrati ohranja naravne 
vrednote gozda in kulturne krajinske posebnosti 
kraja. Trdimo tudi, da so gozdne ali naravovarstvene 
in druge vrste poti skozi gozd zelo pomemben del 
turistične infrastrukture, kar je treba upoštevati pri 
turistični ponudbi tudi z ustrezno promocijo in 
ustreznim pristopom trženja storitev. Na številnih 
posvetovanjih ( n. pr.: Korovci 1998; Mašun 1999; 
Logarska dolina 2000) je bilo sprejeto že vrsto 
usmeritev za to področje problematike kot n. pr.: 

- Preko Centra za promocijo turizma (opomba: 
sedaj je to nalogo prevzela Slovenska turistična 
organizacija) je potrebno sistematično in orga
nizirano promovirati turistične učne poti in v okviru 
promocijskih gradiv pripraviti projekt turističnih 
učnih poti kot posebne produkte; 

- izdelati je treba pregled vseh vrst poti v 
gozdnem prostoru, ki se lahko posredno ali 
neposredno vključijo v turistični razvoj in izdelati 
turistični prospekt; 

* mag . J. P., univ. dipl. inž. gozd. Kebetova u . 25 , 
4000 Kranj 
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upravljavci gozdnih učnih poti morajo proučiti 
pomen obstoječih gozdnih učnih poti za turizem in 
izdelati turistično ponudbo; 

- potrebnaje organizirana permanentna skrb za 
obveščanje in osveščanje javnosti o pomenu in vlogi 
rekreacije in turizma v gozdnem prostoru. 

Namen prispevka je, da v razpravi ugotovimo, 
kako so v promocijsko informativnih gradivih 
gozdovi vključeni v turistično ponudbo, in kako se 
uresničujejo dosedanje ugotovitve in usmeritve, ki 
so bile obravnavane v dosedanjih številnih 
posvetovanjih o razvoju turizma v gozdnem 
prostoru, in pri spremljanju razvoja gozdnih učnih 
poti pri vključevanju v turistično ponudbo. 

Problematiko vključevanja gozdov želimo 
osvetliti z dveh strani: 

- kako to omogoča zakonodaja; 
- kako so vključeni gozdovi v različna orodja 

trženja turističnih produktov. 
Tako navajamo pomembne cilje in temeljne 

usmeritev iz Zakona o gozdovih, in pripravljene 
zakonodaje s področja turizma, ki so neposredno 
ali posredno povezani z razvojem turizma (ali bodo 
vezani) na gozd in gozdni prostor. Vpogled, kako 
so zajeti gozdovi v turistični ponudbi, podajamo 
na osnovi pregleda slučajno izbranih informativno
promocijskih gradiv za turistično ponudbo na 
državni, območni in lokalni ravni. 

3 ZAKONODAJA 

3.1 Zakon o gozdovih 

Zakon o gozdovih zagotavlja sonaravno, eko
sistemsko in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, 
usklajeno z varstvom okolja in naravnimi vred
notami ter hkrati zagotavlja trajno uresničevanje 
ohranjanje, vzdrževanje in razvoj vseh funkcij 
gozdov(ekoloških socialnih in proizvodnih). Med 
socialne gozdne funkcije sta vključeni tudi 
rekreacijska in turistična funkcija. Navedena načela 
so tudi vključena v načrtovanje na vseh ravneh in 
pri obravnavanju gozdnega prostora. Pravilnik o 
goznogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 
vključuje tudi ovrednotenje funkcij gozdov. V 
ptiloženih merilih za ovrednotenje funkcij gozdov 
pa ugotavljamo, da za turistično in rekreacij ska 
funkcijo določena merila ostajajo le na stopnji 
inventarizacije izraženih potreb po teh funkcijah, 
ni pa predvideno celovito ovrednotenje naravnega 
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potenciala za rekreacijo in turizem. To ostaja 
prioritetna naloga pri urejanja tUiizma v gozdnem 
prostoru. 

3.2 Predlog zakona za pospeševanje 
turizma 

Temeljni cilj predloga zakona o pospeševanju 
turizma (avgust 2003) je vzpostavitev okolja za 
učinkovitejši in uspešnejši razvoj slovenskega 
turizma. Pri tem je zlasti pomemben poudarek na 
strateškem načrtovanju, oblikovanju in trženju 
slovenske turistične ponudbe . Razvoj turizma v 
Sloveniji temelji na načelih trajnostnega razvoja, 
ki mora upoštevati enakopravno obravnavo 
gospodarske, socialne in oko lj s ke razvojne 
komponente. Zaradi kompleksnosti turistične 
ponudbe zakon zahteva partnersko sodelovanje 
turističnih ponudnikov zasebnega in javnega 
sektorja ter civilne družbe na ravni turističnega 
območja in na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni 
je temeljni dokument strateškega načrtovanja 
razvoja turizma "Strategija slovenskega turizma". 

3.3 Strategija razvoja turizma 
2002-2006 

Sprejeta Strategija razvoja turizma 2002-2006 
postavlja temeljne strateške cilje, usmeritve in 
temeljna področja turističnega razvoja. Med 
prednostmi navaja ohranjeno naravno okolje in 
neokrnjene naravne znamenitosti in prisotnost 
ponudbe sonaravnega razvoja (neokrnjena narava, 
gozdovi, reke, jezera). Med navedenimi cilji 
ocenjujemo, da se najbolj navezujeta na gozdni 
prostor cilja: 

- dodatna ponudba 3.000 kakovostnih ležišč 
družinskega tipa v manjših hotelih, penzionih in 
zasebnih apartmajih in 

- povečanje in izboljšanje kapacitet v planinskih 
kočah in kampih. 

Ciljno turistično ponudbo oblikujemo glede na 
turistično strategijo z vsakoletno tmistično politiko 
in poslovne politike turističnih podjetij. Slovenska 
turistična ponudba je razdeljena na 8 turističnih 
trgov, kjer razvijamo 6 turističnih usmeritev ( to je: 
zdraviliški turizem, igralniški turizem, kraški 
turizem, 3E turizem, 3A turizem in navtični 
turizem) in 50-60 turističnih centrov. Strategija 
razvoja naj bi bila uravnotežena, ker vsebuje: 
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- gospodarsko uspešnost (igralniški turizem) 
- ekološka usme1jenost (3 E turizem, turizem 

Krasa in naravnih parkov), 
- socialnost (globalna vključenost okolja). 
Usmeritev 3 E turizem poudru.ja, daje Slovenija 

dežela z enim največjim deležev gozdnih površin 
(zelena dežela), z ekološko ohranjenim podeželjem 
(čista dežela) in relativno bogato etnološka 
ponudbo (raznovrstna dežela). 

Usmeritev 3 A turizem poudarja aktivne 
počitnice, atraktivna področja in adrenalinska 
območja, kar omogočajo naravne danosti (v obliki 
ponudb kot so: alpinizem, gorništvo in pohodništvo, 
ribištvo, aktivni vodni športi, ki so predvsem vezane 
na gozdni prostor). Na navedeni dve usmeritvi se 
tudi v večji meri veže strategija nekaterih drugih 
turističnih programov (n. pr.: Program naravne in 
kulturne dediščine). 

Vlada preko Slovenske turistične organizacije 
izvaja tržno politiko. Slovenska turistična organi
zacija predvidi s programom dela vsako leto 
strategijo trženja, ki obsega: 

- oblikovaJ1ie turističnih proizvodov, 
- strategijo trženja področij (grozdov), 
- načrt trženja po državah in tržno komu-

niciranje. 
Sprejeta strategija ima vrsto prigovorov. Naj 

omenimo le, da v okviru turistične ponudbe prezre 
pomen prostora, ki je omejen in še posebej 
naravnega potenciala, kot temelj posebnih zvrsti 
turizma. Zato bo t:t.·eba skrbno spremljanje pred
videnih razvojnih programov z obvezno okoljsko 
presojo, s katero naj se preveri posledice ciljev v 
prostoru in okolju. 

3.4 Strategija trženja slovenskega 
turizma 2003-2006 

Plipravljena strategija trženja slovenskega turizma 
za obdobje 2003-2006 vključuje strateške in 
taktične predloge, kijih postavlja trg in konkurenčni 
pogoji, po katerih mora delovati slovenska turistična 
ponudba, osredotočena le na najpomembnejša 
področja: ohranjene značilnosti, edinstvene doline, 
ali spektakularne naravne znamenitosti. Za 
ponudbo služijo: promocijski materiali, internet in 
testne poizvedbe. V si promocijski materiali morajo 
v celotni slovenski turistični ponudbi nositi logotip 
"Slovenija" in simbol slovenskega turizma. To velja 
tudi za vso strategijo komuniciranja. Pomembna 
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komunikacijska orodja st:t.·ategija trženja razvršča 
po pomenu v sledečem zaporedju: 

komunikacijsko-.informati v ne brošure za 
splošno javnost (splošni imidž, brošura o Sloveniji, 
splošni folder za množično distribucijo, turistične 
karte Slovenije, koledar pdreditev, seznam name
stitvenih zmogljivosti, brošure za predstavitev 
geografskih področij, produktne brošure - zdra
vilišča ter produktih in programskih platform - sem 
vključene tudi turistične tematske poti), 

- distlibucija brošur, 
- integralni turistični informacijski sistem -

spletna predstavitev, 
- promocijske aktivnosti za splošno javnost 

(časopisno in revialno oglaševanje, TV oglaševaje, 
radijsko oglaševaje, plakati. sejmi), 

- pospeševanje prodaje, 
- ostali odnosi z javnostmi, promocijski artikli, 

splošna pravila za uspešno oglaševanje 
turizma. 

4 VKLJUČEVANJE GOZDOV V 
TURISTIČNO PONUDBO V 
ŠIRŠEM OKOLJU 

Gozd je del tmistične ponudbe, saj daje prostor, 
najrazličnejšim dejavnostim za zadovoljevanje 
turističnih potreb (n. pr.: smučišča) in ker je ena od 
vlog turizma tudi rekreacijska vloga, kadru.· je obisk 
gozda ali rekreacije v njem osrednji ali celo edini 
turistični motiv ali vezan na kak drug turistični 
motiv (zdravilišče, letovanje na kmetijah itd). Vse 
bolj se uveljavlja mehki ali sonarvni - ekoturizem z 
novimi vsebinami, počitnice na kolesu, na konjskem 
sedlu, počitnice na pešpoteh, spoznavanje rastlin, 
nabiranje gozdnih sadežev, ogledi naravnih in 
kulturnih znamenitosti itd. 

Vključevanje gozdov v tmistično ponudbo smo 
iskali le s pregledom nekaterih komunikacijsko
informativnih gradiv in ocenili promocijsko aktiv
nost za splošno javnost. Izbrali smo slučajno le 
dosegljiva razpoložljiva gradiva na državni, 
pokrajinski in lokalni ravni ali območju turističnega 
centra. Iz teh materialov smo povzeli osnovne 
oblike promocije gozdov in opisano infrastrukturo 
za rekreacijske aktivnosti vezano na gozd. 

Za območje Slovenije naj omenimo: 
l. Monografijo: Slovenija brez gozda? Obup! 

1990, kjer je opisanih 12 gozdnih učnih poti 
(vključno E6 in E7). 
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2. Slovenski turistični vodnik (MK 1995) podaja 
spoznavanje Slovenije, v katerem je tudi nekaj 
podatkov o gozdovih. V opisih 20 območij, krajev 
in mest, 4 glavne cestne smeri in 30 zaokroženih 
smeli po pokrajinah Slovenije, so na kartah in slikah 
prisotni opisi kulturnih in naravnih znamenitosti, 
ki so večkrat navezani na gozd in gozdni prostor. 
Posebna ponudba v turističnih informacijah so 
opisane pešpoti po naravnih in kulturnih območjih, 
kjer je vključeno: 

71 planinskih in pohodnih poti (tudi E6, E7), 
- 20 gozdnih učnih poti (s podatki o izhodišču, 

dolžini in opisom vsebine), 
- 4 pohodne kulturne poti. 
3. Turistični prospekti Slovenije, Slovenska 

mesta, Slovenska zdravilišča, Slovenski kampi in 
podobni poudmjajo nedotaknjeno naravo, gora in 
jezer in le v skromnih opisih omenjajo, zelene 
gozdove in nekatere aktivnosti, ki so vezani na 
gozdni prostor, so pa pogost moti v v s likovnih 
gradivih teh prospektov. Tmistična karta Slovenije 
ima v maski gozdov nakazane potovalne cilje do 
naravnih in kulturnih znamenitosti v gozdnem 
prostoru (n. pr.: vtisani sta tudi: E6, E7). 

4. Koledar turističnih prireditev posreduje več 
kot 15.000 turističnih prireditev, med katerimi so v 
letu 2002 le tri vezane na gozdove (Gozdarstvo
kmet nekoč in danes, Gozdarske na Boh01ju, 
Otvoritev turistične in učne poti Kaštel). Turistični 
koledar prireditev se tekoče dopolnjuje na internetu. 
Ocenjujemo, da bi prireditve, ki so povezane z 
obujanjem starih običajev (n.: splavarjenje, 
oglatjenje, nekatere osrednje prireditve v tednu 
gozdov in podobno), gotovo sodile tudi v koledm· 
turističnih prireditev. 

5. Med ponudbo muzejev Tehnični muzej 
Slovenije v Bistri vabi na ogled stalne gozdarske 
zbirke in obisk učne gozdne poti ob njem. Tudi 
Prirodoslovni muzej občasno nudi razstave 
povezane z gozdom v koledarju prireditev 
Ljubljane ( v oktobru razstava Barvi ta jesen, otroci 
spoznavajo različne drevesne vrste in barve njihovih 
listov). 

V turističnih prospektih pokrajin ali območij 
turističnih centrov so bolj prisotni gozdovi in 
ponudba raznih rekreacijskih aktivnosti v njih. 
Navajamo nekaj primerov: 

L Prospekt Žreče, klimatsko zdravilišče in alpski 
smučarski center Rogla opisuje: "široko raz
prostranjeno območje Poh01ja, ki je nedvomno 
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velika naravna znamenitost Slovenije, ... je pravi raj 
za pohodnike, ljubitelje narave, za vse, ki se radi 
nadihajo svežega vonja dišečih smrek, nabirajo 
gobe, borovnice in zdravilne rože". Center nudi v 
okolici Zreč 4 označene poti od 5 do 10 km; na 
Roglji 7 označenih poti od 2 do 32 km in 6 
kolesarskih stez od 15 do 48 km, jahalne poti in 
oglede naravnih in kulturnih znamenitosti ter v 
slikah krajinsko gozdno krajino. 

2. Prospekt Gorenjske v ospredju postavlja gore. 
Pravi pa tudi, "če imate raziskovalni duh, potem 
lahko potujete skozi gozdove ali nabirate izkušnje 
na mnogih gorskih vrhovih in kmetijah, zanimivih 
golf igriščih urejenih v gozdu in v neizmernih 
gozdovih Pokljuke. Gozdovi so primerni za 
oži v ljanje zgodb, ki so jih pripovedovali lovci". 

3. Prospekt Kras turistične jame Slovenije 
omenja hladno borovje; Kras diši po njih. Dežela 
temnega velikega gozda, sega od Alp do dinm·skega, 
Balkana, je danes obljubljena dežela za vse, ki se 
želijo vsaj malo dotakniti prvotne narave, kjer še 
vedno živijo medvedi, risi, jeleni in celo volkovi. 
Tu se stika alpska dinarska in kraška flora. 

4. Prospekt turistične gozdne učne poti v 
Pomwju, v obliki zloženke nazorno predstavi 6 poti 
za turistično ponudbo. V saka pot je predstavljena 
z sledečimi elementi: dolžina poti, čas hoje, 
izhodiščna in končna postaja, turistične zname
nitosti poti, pomembne informacije, pregledno 
karto poti in skice poteka poti. S prospektom 
Pomurska turistična zveza navaja, da nudi tudi 
informacije o letovanju v letoviščih, gostiščih in 
turističnih kmetijah, znamenitostih, rekreaciji, 
izletih in prireditvah v Pomurju. 

Na lokalni ravni so izdana številna gradiva, 
prospekti, brošure in zloženke, ki vključujejo tudi 
določeno ponudbo v gozdnem prostoru. 

Imamo tudi samostojne zloženke o gozdni učni, 
zgodovinski, kulturni, naravovarstveni, geološki, 
popotniški ali še kako drugače poimenovane poti 
v gozdnem prostoru. Nekatere od teh imajo tudi 
izdelane vodnike kot pomoč posameznim turistom. 
Prospekti s turistično ponudbo kraja so opremljeni 
z uporabnimi kartami. Ponudbe na nekaterih 
prospektih, ki obravnavajo v turistični ponudbi 
gozd so lahko zelo specifične in domiselne. Tako 
n. pr. prijetno preseneti napis na prvi strani 
zloženke naravoslovne učne poti Menišija: 
"Prepotoval sem skoraj cel svet. Bival v hotelih 
najvišjih kategorij. V Menešinskih gozdovih pa 
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J.: Gozd v turistični 

sem prvič preživel večer v hotelu tisočerih 
zvezdic ... " (Roland K.t·engel, Nemčija). Gozdatji 
so izdali že številne publikacije (prospekte, 
vodnike, zgibanke, plakate, filme ... ),ki vključu
jejo gozdove v turistično ponudbo. 

Gozd je vključen v turistično ponudbo tudi preko 
javnih občil (radio, televizija, dnevni časopisi, 
revije), ko poročajo o raznih prireditvah vezanih 
na gozd. Kaj, kako in kako pogosto nisem 
raziskoval. Ocenjujem, da so kar pogosta obvestila 
o izletih v naravo. Drugih orodij za trženje turistične 
ponudbe gozdov nismo preverjali, ocenjujemo, da 
jih je vse več na spletnih straneh. 

Skupna ocena navedenih vsebin nekaterih 
promocijsko-informativnih gradiv je, da turistični 
delavci pišejo o gozdu kot sestavnem delu krajine, 
oziroma naravnega okolja vključno s travniki, polji 
vodami in gorami, vse z namenom, da zajamejo gozd 
z vsemi njegovimi razsežnostmi, značilnostmi, 
posebnostmi in skrivnostmi kot tmistični motiv, ki 
daje turistično privlačnost. Vse več je na raznih 
ravneh navedenih možnosti za različne aktivnosti, 
ki so vključene v tmistične karte tmističnih centrov, 
območij turističnih društev ali združenih v regiji. Je 
pa vsebina in tudi oblikovanje promocijskih gradiv 
še dokaj različna in tudi neuravnotežena glede na 
turistične potenciale. Značilno je tudi, da vsa gradiva 
relativno zelo pogosto vključujejo gozd v motive slik 
kulturnih spomenikov, krajev ali pokrajin. Še vedno 
ostaja gozd le kot motiv za trženje turističnih 
produktov in ne sodeluje vidno v tržni ceni storitev, 
ki jih nudi. Lahko trdimo, da manjka·celc;>vitega 
mrežnega sistemskega pristopa trženja različnih 
tmističnih stmitev v gozdu, ki bi jih nadzorovano 
vključevali v kakovostno tmistično ponudbo. 

5 ZAKLJUČEK 

O turizmu lahko trdimo, da ni nobene druge 
gospodarske panoge, ki bi bila tako neločljivo 
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prepletena z gospodarskim, socialnim, kulturnim 
in naravnim okoljem. Iz pregleda osnovne zako
nodaje s področja turizma izstopa poudarek na 
podjetniškem interesu, ki je nesporno tudi za 
tmizem osnovno gibalo, vendar ne sme spregledati 
izjemnega vpliva in pomena turizma na širše 
družbeno in naravno okolje. Za ohranjanje narave 
se ne prizadevamo več zgolj in samo znotraj iz 
prostorskega razvoja izločenih območij parkov in 
rezervatov, pač pa tudi v kulturni krajini, vendar je 
tudi kulturna krajina pomembna kulturna dediščina 
(Krajinska konvencija). Dediščina se dejansko 
prilagaja sodobnosti, dobiva nove vsebine in 
namembnosti, vendar mora biti pod rednim 
nadzorom varstvenih strokovnjakov. Turizem v 
gozdu in v kulturni krajini vnaša številne nevarnosti 
in negativne vplive. Zato moramo poskrbeti za 
ustrezne strokovne osnove s pospeševanjem 
raziskovalnega dela za turizem v naravnem okolju, 
ki bo vodilo sonaravnemu trajnostnemu razvoju. 
Gozdovi, ki so že prisotni v turistični ponudbi 
morajo biti zajeti celovito in usklajeno z razvojem 
gozdov in podeželja. 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Povzetek zaključne razprave na 22. gozdarskih študijskih dnevih 

Na 22. gozdarskih študijskih dnevih z naslovom 
Staro in debelo drevje v gozdu, ki so potekali 25. 
in 26. 3. 2004 v Ljubljani, so predavatelji 
osvetljevali in analizirali različne vidike obrav
navanja starega in debelega drevja v gozdu. Njihovi 
referati z ugotovitvami, zaključki in predlogi so že 

objavljeni v posebnem Zborniku študijskih dni, zato 
je skupina udeležencev študijskih dni pripravila 
samo najpomembnejše povzetke kratkih komen
tmjev med predavanji in poudarke iz zaključne 
razprave. Razpravljavci so izrazili naslednje misli, 
podatke in predloge, povezane z gospodatjenjem s 
starim in debelim drevjem: 

Janez Božič je prikazal prehod drevesa kot 
predmeta naravovarstva od začetkov va~·stva narave 
in časov Zakona o varstvu narave iz leta 1970 ter 
Zakona o naravni in kulturni dediščini iz leta 1981, 
kjer je bilo drevo obravnavano kot naravni 
spomenik zaradi svoje izjemnosti. V gozdarski 
zakonodaji je bila prepoved sečnje dreves s 
premerom nad 120 cm razumljiva vsakomur, kljub 
temu pa so v gospodarskem gozdu preživela 
predvsem drevesa, ki so jih revirni gozdarji ali 
lastniki gozda vzeli za svoja. Zakon o ohranjanju 
narave je poleg izjemnosti poudaril tudi habitatni 
in ekosistemski pomen in drevo kot naravna 
vrednota je postalo pomembno. Merila in ukrepi 
za to pomembnost so kompleksni, saj je v določenih 
primerih drevo pomembno tudi ko je mrtvo, 
pomembna paje tudi mrtva lesna masa v gozdu, ki 
ne nastane samo iz enega drevesa. Z Nature 2000 
postaja drevo del ekosistema, ki je habitat 
najrazličnejšim organizmom. Merila in ukrepi bodo 
tako postali še bolj kompleksni in s tem prilagodljivi 
dejanskim situacijam. 

Matej Demšar se je spraševal o tem, kakšna bo 
usoda debelih dreves v prihodnosti in ali se bo 
njihova količina v slovenskih gozdovih v piihod
nosti povečevala ali zmanjševala? 

Živan Veselič: V naslednjih desetletjih se bo 
količina debelega drevja v slovenskih gozdovih 
gotovo še povečevala, saj je predviden posek le do 
2/3 prirastka, ki se bo v gozdovih akumuliral in s 
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tem zagotavljal več debelega drevja. To pa ne velja 
za nekatera območja, kjer je delež debelega drevja 
nesorazmerno visok in bi bilo nesonaravno pa tudi 
ekonomsko nespametno ohranjati sedanje količine 
debelega drevja. 

V zvezi z Naturo 2000 bi ne upal reči, da v 
prihodnje ne bo težav, saj meril za varovanje 
območij Natura 2000 Evropa še nima izdelanih. 
Nekateri projekt zlorabljajo, na primer že z 
napačnirn prevodom območij Natura, ki jih uradni 
prevod navaja kot 'posebna ohranitvena območja', 
medtem ko jih nekateri namenoma prevajajo kot 
'posebna varstvena območja'. Cilji gospodarjenja 
z gozdom morajo biti dobro definirani, vendar jih 
moramo tudi pravilno razumeti. Tudi ko bodo 
območja Natura 2000 že določena, bo na njih še 
vedno treba posekati kakšno debelo drevo! 

Marijan Kotar je opozoril, da problem ni debelo, 
ampak prestaro drevje. Stanje na tem področju se 
bo v Sloveniji v p1ihodnosti izboljševalo. Mrtvega 
lesaje v slovenskih gozdovih dovolj, o tem pričajo 
tudi prime1jave med priraslo in posekana lesno 
maso ter rastjo lesnih zalog. Problem za slovenske 
gozdove je izginjanje talne flore in favne, predvsem 
mikoriznih gliv zaradi kislega dežja. Zato se 
razmere za rast drevja poslabšujejo. 

Jaka Šubic: Skoraj nič ni bilo govora o trajnosti. 
Vzor trajnosti za gospodarjenje z gozdom lahko 
iščemo v pragozdu, poučna je primerjava med 
debelinsko strukturo drevja v gospodarskem gozdu 
in pragozdu. Za prime1javo so vzeti podatki za 
gospodarski razred jelovo-bukovih gozdov v GGO 
Kočevje, v katerem je v 3. razširjenem debelinskem 
razredu (nad 50 cm premera) 30 % lesne zaloge ter 
podatki iz pragozda Rajhenavski Rog (51 ha), v 
katerem je v 3. razši1jenem debelinskem razredu 
kar 83 % lesne zaloge. Ta razlika se z inten
ziviranjem poseka debelega drevja ne bi smela še 
povečevati. Pragozd mogoče ni najboljši model za 
preve1janje trajnosti gozda kot ekosistema, vendar 
boljšega modela nimamo. 

V razpravi so bila do tega pristopa predstavljena 
različna stališča, npr.: trajnost gozda naj bi se 
prevetjala glede na delovanje gozdnih ekosistemov, 
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JI g Ive ITI m v·h ozdovih, ne vemo, vsekakor 
to odražalo v nasi g 
bo na koncu izbrala narava. 

niji imate veliko gozdov, 
Shirly Roden: V Slove · rekli da ste imeli 67% 

1 · a so mi ' 
59 %, pred 20 eti P . · zdaj ni gozda, le 2 % 

.. dorn.ovtDI 
gozdov. V moJI . . dreves, včasih ga je bilo 
• v h ·anJenih 
Imamo se o I . gozdni sklad, katerega . l ... mamo 
vehko. V Ang IJI I . dreves; za njihovo obvaro-

na~en je obvarovan]: ]'udje nanje vežejo ali nanje 

vanJe pred posekom s·il ~e:rn.Jjo za vsa živa bitja, ne 
pleza jo. Bog je ustvat 
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le za človeka . Ko bo ujeta zadnja riba, ko bo 

zastrupljena zadnja reka in bo posekana zadnje 

drevo, bomo spoznali, da denarja ni mogoče jesti. 

Pozivam vas , da tudi vi ohranite vaš gozd in vaša 

debela drevesa. 

Darij Krajčič: Neposredno na varstvu narave 

deluje v Sloveniji skupaj približno 200 ljudi. Veliko 

je tudi ljubiteljskih varuhov narave, ki zaslužijo vse 

spoštovanje. Samo z medsebojnim spoštovanjem 

bomo kos nalogam pri iskanju za vse sprejemljivih 

poti pri gospodatjenju z gozdovi. 

Sloveniji je bil pravkar odobren Life projekt na 

temo upravljalski načrti Natura 2000, kar je za nas 
ptiznanje. Glede na to, da je bilo včeraj v diskusiji 
rečeno, da če gozdov ne bomo gospodarsko 

izkoriščali, smo nepotrebni vsi, gozdna gospo
darstva, Zavod za gozdove Slovenije in tudi Zavod 
RS za varstvo narave, naj opomnim, da bi v tem 
primeru na področju varstva narave še vedno lahko 

delovali, omenjen projekt Life bi bil še vedno 
aktualen. Če se lahko prodaja les, se gotovo lahko 
prodaja tudi varstvo narave. 

Edo Kozorog: Manjkajo nam metila, koliko od mrle 

lesne mase je v gozdovih potrebne. V nekaterih 

dokumentih se potTebne količine navajajo v številu 

odmrlih dreves na hektar, v drugih v deležu odmrle 

lesne mase glede na lesno zalogo gozda. Vetjetno 

je odmrle lesne mase v gozdovih dovolj v l. in 2. 

razširjenem debelinskem razredu, v 3. pa je je 

premalo. Pri zagotavljanju res debelega drevja in 

odmrJe lesne mase nam manjka načrtnosti. 

Niko Torelli: Stradivari je izdeloval viol ine iz vsaj 

300 let stmih smrek. V stavbi Gospoda.J·ske zbornice 

Slovenije pa tudi v novem hotelu Prisank v Kranjski 

gori ni za zobotrebec lesa. V trgovini Baumax sredi 

Ljubljane prodajajo avstrijsko oglje in avstrijske 

b1ikete za kuijavo. Pri nas zaničujemo les, namesto 

da bi ga spoštovali in tu se moramo spremeniti! 

Franc Gašperšič: Preveč obo tav lj ivi smo pri 

reševanju znanih in že starih problemov. Že leta 

1963 si je skupina gozdarskih strokovnjakov 

ogledala Snežniške gozdove in na terenu obrav

navala njihovo problematiko, urejevalec g. Pipan 

je napisal članek »Težak položaj gospodatjenja s 
Snežniškimi gozdovi<<. Tudi poznejše analize so 
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jasno pokazale, da v primeru jelovo-bukovih 

gozdov na visokem krasu ne gre za prebiralne, 

ampak za zastarčene enomerne gozdove, ki 

potrebujejo načrtno obnavljanje. Od tega je že 40 

let, jelke so zdaj stare že več kot 170 Jet, pa vendar 

se še obotavljamo z obnovo teh gozdov. Obnova je 

mtina za zagotavljanje trajnosti, čakanje stanje samo 

zaostruje in javnost je treba pripraviti na nujno 

obnovo teh gozdov! 

Živan Veselič: V podporo prof. Gašperšiču naj 

poudarim, da imamo gospodarske enote, na pri mer 

Leskova dolina v snežniškem pogorju, kjer je delež 

drevja v tretjem razšitjenem debelinskem razredu 

zelo visok, vse do 70 %. V primeru Rajhenavskega 

Roga je delež drevja v tem razredu sicer 83 %, 

vendar le na površini 51 ha. V primeru Leskove 

doline pa gre za več kot 2.600 ha gozdov. Tako kot 

je bilo prej omenjeno, da gozdovi Rajhenavskega 

Roga z zatečeno strukturo niso stabilni, velja to tudi 

za gozdove omenjene gospodarske enote, vendar 

na znatno večji površini. 

Ivan Mohorič: Gozda1ji bi morali javnost še bolj 

kot doslej seznanjati s svojim delom in problemi, 

nastopati v javnosti in pisati prispevke v različne 

medije, tudi poljudne. 

Špela Habič: Večina dreves, ki so drevesne naravne 

vrednote, raste v gozdnem prostoru. Zato pred

lagamo, naj pri njihovem evidentiranju in obli

kovanju meril in sistema vrednotenja, ki sedaj ni 

zadovoljiv, sodelujeta Zavod za gozdove Slovenije 

in Zavod RS za varstvo narave. Gozdatji vemo za 

zanimiva drevesa v gozdu, zato bi bilo primerno, 

da bi nas vključili v določevanje teh dreves. Gozdna 

drevesa bi na podlagi me1il, prilagojenih predvsem 

parkovnemu drevju in drevju, ki posamič raste v 

kraj ini, večkrat ne bila zajeta med naravne vrednote, 

čeprav si po nekih drugih lastnostih to vsekakor 

zaslužijo. V gospodarskem gozdu so na primer zelo 

grčasta drevesa in drevesa drugače nenavadnih oblik 

iz ekoloških in estetskih razlogov primerna za 

vključitev med naravne vrednote. Nespametno je 

tudi med naravne vrednote ne vključevati zaradi 

starosti že prizadetih dreves. 

Drevesa so živa bitja, zato je nekako potrebno 

spremljati njihov razvoj. Primerno bi bilo ob obnovi 
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gozdnogospodarskega načrta enote npi .,ati .,tanje 
tistih najzanimivejših dreves \' CIHlli . ki \O (bodo) 

določena kot naravne vrecllwtc ( i/111cri ti di menz ije, 
opisati vitalnost in druge pomembne znake). Če 
želimo imeri v naših gn/.do\·ih ;animiva drevesa, 

ki bi jih uvrstili mcd nara\'IK \Tcdnote. se je treba 
za to tudi potruditi . Drc\esa, ki s svojimi merami 
morda ~e ne ustrezajo merilom ;a uvrstitev med 

naravne vrednote. revirni gozda1ji pa vedo, da so 

posebna po merah ali obliki in se jih zato pri izbiri 
drevja za posek izogibajo. moramo prav tako evi

dentirati in poskrbeti, da bodo dosegla večje mere. 
Brez aktivnega pristopa ne bomo imeli dreves

kandidatov, ki bi jih v prihodnje lahko uvrstili med 
naravne vrednote. 

Anton Lesnik: Med predstavnike gozdarske srenje 

se je tokrat 'infiltrirala' tudi javnost, na primeru 

ge. Rodnove smo imeli priložnost slišati pogled 

javnosti na gozdove in drevesa. Gozdarji bomo 

morali znati argumentirati naše strokovne odločitve 

pri gospoda1jenj u z gozdom tudi javnosti, ki večkrat 

gozd in drevje obravnava zelo čustveno. Javnosti 

moramo povedati, da imamo tudi mi radi gozd, saj 

smo se tudi zato odločili postati gozdmji. 

Boštjan Pihler: Razumem izvajalska podjetja, ki 

si zaradi podjetniških interesov želijo sekati 

gozdove, gozd je treba tudi obnavljati. Vendar je 

pri tem treba paziti na sonaravnost strukture gozda. 

Iz predstavljenih podatkov za S loven ijo smo 

vendarle lahko videli, da debelega drevja v 

slovenskih gozdovih v povprečju ni veliko. 

Predlagam, da razvojno fazo debeljaka ne obrav

navamo šablonsko (debelina drevja 30 cm), saj na 

nekaterih rastiščih drevje komaj doseže takšne 

dimenzije, ampak različno, odvisno od rastišča. 

Razvojno fazo debeljak bi lahko delili na debelinske 

razrede 30-50, 50-70 in nad 70 cm. Zaradi suš pa 

naj bi bilo gospodarjenje z gozdom še bolj 

podrejeno ohranjanju vode v gozdnem ekosistemu. 

Če pragozda ne jemljemo kot referenco gospo

darskemu gozdu, kaj potem vzeti za referenco? Ni 

ustreznih referenc. 

Maja Jurc: Načrtno puščanje lesne biomase v 

gozdu pomeni potencialno nevarnost za gradacijo 

nekaterih nevarnih vrst žuželk. Gojenje gozdov bo 

potrebno usmeriti tako, da bomo zmanjšali 
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sanitarno sečnjo in se bolj posvetili preventivnemu 
varstvu gozdov. 

Branko Južnič: Omenjanje izvajalskih podjetij v 
kontekstu problematike načina obravnave gozdov 
in debelega drevja ni umestno niti korektno, saj 
izvajalska podjetja samo izvajajo dela, opredeljena 
v gozdnogospodarskih načtrih. Ni primerno 
zaključevati o načinih gospodarjenja z gozdovi na 
podlagi povprečnih podatkov za slovenske gozdove. 
Gozdovi so v Sloveniji zelo različni in temu morajo 
biti prilagojeni tudi ukrepi. 

Aleš Kadunc: Pragozd ne more biti model za 
gospodarski gozd, ker ne izpolnjuje vseh funkcij, 
ki jih od gozda pričakujemo. Predlagam, da bi 
prihodnje študijske dneve pripravili v sodelovanju 
z lesarji, saj vidimo, da problemi v zvezi z 
gospodarjenjem z gozdovi v marsičem zadevajo 
tako gozdarstvo kot lesarstvo. 
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Andrej Kermavnar: Predlagam, da organiziramo 
strokovno srečanje na obravnavano temo in da se 
na terenu pogovorimo o gospodarjenju z gozdovi 
in njihovo problematiko. Morda bi medsebojne 
očitke zaradi različnih pogledov na ta način lažje 
zgladili. 

Andrej Bončina: Na debelo drevje ne moremo 
gledati parcialno, iz samo enega zornega kota, 
ampak moramo gledati kompleksno. Samo tako 
lahko tudi pravilno zastavimo gospodarjenje z 
gozdom. Trajnostno gospodarjenje ni ohranjanje 
stanja, ampak procesov. 

Robert BRUS 
Andrej BONČINA 

Živan VESELIČ 
Samo JENČIČ 

Franci FURLAN 
Tom LEVANIČ 
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Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 

Teden gozdov. ki bo letos v dneh od 24. 5. do 30. 5. 
2004. je tematsko namenjen mestnim gozdovom. 
S številnimi prireditvami v katerih bodo območne 
enote Zavoda za gozdove Slovenije sodelovale s 
turističnimi društvi, šolami, gozdarskimi društvi, 
lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami, 
bodo opozorili na pomen ekoloških in socialnih 
funkcij mestnih gozdov. Osrednji prireditvi bosta v 
Ljubljani, v ponedeljek 24. 5. 2004 ob 10.00 bo v 
dvorani Gozdarskega inštituta posvet o mestnih 
gozdovih Ljubljane, v torek 25. 5. 2004 pa bo na 
Ljubljanskem gradu slovesna podelitev priznanj 
najbolj prizadevnim lokalnim skupnostim za delo 
pri ureditvi mestnih gozdov. 

Avstrijski gozdarski šolski center v Osojah 
organizira v dneh 13. in 14. maja 2004 seminar o 
varstvu gozdov pred požari. Seminarja se bodo 
udeležili Jošt Jakša, vodja službe ZGS za varstvo 
gozdov, ki bo predstavil referat, Zoran Grecs, vodja 
oddelka ZGS za gojenje in varstvo gozdov, Boštjan 
Košiček, vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov 
na ZGS OE Sežana ter Vida Papler, vodja odseka 
za gojenje in varstvo gozdov na ZGS OE Bled. 

V dneh 6. in 7. maja 2004 bo v Bohinju 4. 
mednarodno omizje o delovanju daljinskih sistemov 
z lesno biomaso. IZ ZGS se bo omizja udeležil 
Štefan Kovač, vodja OE Murska Sobota. 

21. aprila je bil na Dunaju sestanek udeležencev 
Interreg projekta Gorski gozd . Udeležila sta se ga 
Dragan Matijašič, vodja oddelka ZGS za načrto
vanje in Viljem Potočnik, vodja odseka za 
načrtovanja na OEZGS Kranj. V dneh 2. in 3.junija 
bo pri Salzburgu slovesen začetek tega projekta. 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je ustanovljena delovna skupina za 
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obveščanje možnih prejemnikov finančnih sredstev 
iz EU na osnovi Enotnega programskega doku
menta (EPD). Za obveščanje bodo po Sloveniji 
delovale info točke, z pisnimi gradivi. Za področje 
gozdarstva bo delovalo 14 info točk , vodili jih bodo 
vodje odsekov za gojenje in varstvo gozdov na 
območnih enotah ZGS. 

20. aprila 2004 je bila v ZGS na obisku 
ekskurzija 48 finskih lastnikov gozdov. Ogledali so 
si gozdno posestvo Rudija Sgerma na Pohmju z 
najvišjo smreko v srednji Evropi (64 m). Slovensko 
gozdarstvo so jim predstavili Gorazd Mlinšek, vodja 
odseka za gojenje in varstvo gozdov na ZGS OE 
Slovenj Gradec, Jerneja Čoderl , vodja Krajevne 
enota ZGS Radlje in Tone Lesnik, vodja oddelka 
ZGS za stike z lastniki gozdov in javnostjo. 

Dne 21. aprila 2004 je ZGS je bilo v dvorani 
Gozdarske inštituta predavanje prof. dr. dr. h. c. Nika 
Torellija z naslovom Raba lesa v kontekstu več
namenskega trajnostnega gospodmjenja z gozdom. 
Gozd brez lesa? Predavanje je organiziral ZGS v 
sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije. 

Iz območne enote ZGS Tolmin so sporočili, da 
je l. maja 2004 zemeljski plaz na levem bregu 
Tolrninke pri Čadrgu poškodoval 21 ha varovalnega 
gozda bukve in drugih trdih listavcev. Škoda je 
ocenjena na 3 milijone SIT 

Letošnje srečanje popotnikov po evropskih 
pešpoteh bo 15. maja ob 10 .00 v Kobaridu. 
Organizira ga Komisija za evropske pešpoti v 
Sloveniji v sodelovanju z območno enoto ZGS 
Tolmin. Planinskim društvom Kobarid, Turističnim 
društvom Kobarid, in Društvom inženirjev in 
tehnikov gozdarstva gozdarstva Posočja. 

Tone LESNIK 
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Skandinavska tura 

Nekateri nosijo željo po potovanju dolgo v sebi preden 
jo uresničijo. Včasih pa kakšna pot kar pade z neba. 
Tako je bilo tokrat. Kolega Brane iz Dolenjskih toplic 
me je po telefonu postavil pred dejstvo: imamo še en 
prostor v avtodomu. Gremo za hi tedne na potep po 
Skandinaviji. Nujno rabimo nekoga, ki bo kaj posli kal. 
Imel sem par dni časa za odločitev in nobenega 
zasilnega izhoda. Bilo je vsaj sto razlogov proti , a 
prevladala je moja potepuška žilica. Saj že res celo 
večnost- nekaj mesecev- nlsem nikjer bil! 

In srno šli: Viktor, Brane in Boris, ki niso vsi 
gozda1ji. So pa vsi trije Dolenjci, kar tudi ni slabo in 
jaz, ki sem kvaril povprečje. Ne smem pozabiti na 
avtodom Adrie iz Novega mesta v katerega smo 
natrpali brane in pijače za vso dolgo pot na Sever 
Evrope. To je bil res naš dorn za celih 20 dni in od 
takrat dalje zavidamo polžem. 

Načrt poti je bil jasen: čimprej preko Avstrije, 
Nemčije, Danske do Norveške, ogled fjordov in skok 
na Lofote. Potem seveda klasična pot na Nordkap in 
od tam dalje samo še navzdol proti domu, preko 
Finske in Švedske. Za vse to je bil čas dokaj kratko 
odmerjen, kajti hoteli smo obiskati tudi vsa glavna 
mesta teh dr.ž.?v. Velja pravilo, da je dobra priprava 
že pol uspeha. To še kako drži, čeprav na nekaj stvari 
nismo mogli vplivati . Glede na to, da srno imeli 
spalnico in kuhinjo kar s seboj, smo se nepredvi
denim dogodkom zlahka prilagajali. 

Čeprav smo morali ves čas hiteti, je bilo dovolj 
časa za spoznav~nje krajev, pokrajine, utiipa življenja 
ljudi daleč zgoraj. Kot gozdarji smo seveda še posebej 
pozorno opazovali gozd, dokler je seveda še bil. To 
je bila prava praktična predstavitev sprememb 

Posnetek iz gozdar
skega muzeJa Rova
niemi (Finska) 
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vegetacije od juga proti severu. Prostranstva, ki jih 
nismo vajeni, redka poseljenost ogromnih področij , 

kjer na desetine kilometrov ne srečaš žive duše; to je 
na nas naredilo nepozaben vtis. 

Kakšni so ti ljudje, ki v teh pogojih, nad polarnim 
krogom, uspejo preživeti? Trd je njihov boj s kruto 
naravo. Saj so kar v sorodu z našimi hribovci s 
Tolminske, Gorenjske ali Koroške. Pa vendar smo 
na poti srečevali odprte, dobrosrčne in prijazne ljudi, 
ki so bili vedno pripravljeni na pogovor ali pomoč. 
Nobenega hitenja na cestah, hup najbrž v avtomobilih 
niti nimajo, od kretenj pa poznajo le pozdrav ali pa 
tisto za odstop prednosti. Mogoče se motim, toda na 
vseh 10.000 krn poti so bile naše izkušnje prijetne, z 
izjemo prvih in zadnjih sto kilometrov prometnega 
nereda po naših cestah. 

Lepote narave so nas očarale, presenetil nas je 
odnos ljudi do okolja. Urejenost mest, urejenost 
kampov, kjer nas je vedno čakalo vse čisto in 
pospravljeno. Le morda kakšnemu Slovencu pade na 
misel, da bi kje pogoljufal ali si kaj »sposodil« in le 
od začetka nam je bilo težko, pa srno se hitro navadili 
na ta za naše pojme pretiran red. Pri tem seveda 
prednjačijo Norvežani . Danci in Švedi ne zaostajajo 
veliko; Finci so nam pa že kar blizu. 

Uspelo nam je v celoti izpolniti predviden 
program, celo popiti kavico v centru Berlina . 
Neizpolnjen je ostal le ogled ulice »rdečih luči« v 
Koebenhvnu, kjer smo po enournem iskanju slavne 
četrti obupali in to zanimivost pustili za drugič. 

Za konec: če koga zanima še kaj več o dogo
divščinah na poti sem na razpolago. Pripravljeno 
imam diaprojekcijo, ki traja dobro uro . 

Janez KONEČNIK 
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LASINIKOM 
GOZDOV 

-odkup lesa na ka·mi·onski cesti, 
-odkup l·esa na pa nju, 
- s-rokovno opravim·o sečnjo in spravilo 
t·er v·sa gozdnogojitvena dela, 

- posredui.emo pfJi, nakupu in pr.oda~ii gozdov 

Nudimo konkurenčne cene in zagotavljamo 
plačilo v dogovorjenem roku. 



Prispevek 
k poznavanju 

pojavnosti, 
velik-asti in 

deleža rdečega 
srca pri bukvi 

osebnosti rastja 
in rastlinstva 

Oo v cev 

Teden gozdov 
2004 

ZVEZA 

GOZDARSKIH 
DRUŠTEV 

SLOVENIJE 
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Uvodnik 

Ob lO-letnica delovanja Zavoda za gozdove Slovenije 

Čestitam vsem sodelavcem, obenem pa se zahvaljujem ustanovam, ki nam 
omogočajo delovanje ali sodelovanje pri skupnih projektih, in poslovnim 
partnerjem za dosežene skupne uspehe pri izvrševanju našega poslanstva -
skrbnega usmerjanja ravnanja z gozdovi v dobro narave in ljudi. 

Deset let za gozdove ni veliko, med slovenskimi gozdarji pa kar pogosto 
zasledimo mnenje, da je to obdobje dovolj dolgo za celovitejšo oceno stanja in 
razmislek, kako naprej. 

Ker mi je poznana prehojena pot Zavoda, zadnjih šest let z najodgovornejšega 
mesta, ne bom zašel v ocenjevanje osrednje gozdarske ustanove ali pa v tarnanje 
o razmerah v gozdarstvu. Tega je kar dosti, tudi izključujočega gledanja, zato 
redko pride do skupnega nastopa gozdarjev. Menim, da tudi zato, ker nekateri 
računajo na rešitev, ki naj bi jo nekdo, ponovno s korenito spremembo predpisov, 
izumil za odpravo strokovnih, organizacijskih in finančnih težav pri gospodarjenju 
z gozdovi. Seveda je marsikaj treba izboljšati, tudi spremeniti, prilagoditi ali pa 
opustiti. Pa seveda to zapisati v načrtu države na osnovi strinjanja kar največjega 
števila ključnih akterjev. Tako bodo lažje rešljive tudi zagate gozdarstva, kot je 
na primer ta, da ekološke in socialne funkcije še niso tržno blago, ali pa tista o 
premajhni skrbi za vlaganja v povečevanje gospodarske vrednosti gozdov, pa 
kako izboljšati posestno strukturo in ekonomsko učinkovitost gospodarjenja, ter 
seveda kako razvijati delovanje javne gozdarske službe. 

Kar se tiče slednje, v širšem vodstvu naše ustanove pripravljamo vizijo razvoja. 
Razlogov za smelejše spremembe v Zavodu je več . Strokovni in organizacijski 
izhajajo iz spreminjajočega se okolja, to je novih nalog iz domače zakonodaje in 
obveznosti do EU, obsežnejšega dela na domačih in mednarodnih projektih, potreb 
po specialističnih znanjih, itd ... Seveda pa moramo jasno izpostaviti tudi finančne 
razloge. Ti so se najbolj razgalili ob sprejemanju državnih proračunov v zadnjih 
letih. Od tam p1ihajajasno sporočilo, da delovanje gozdarske službe ne bo mogoče 
zagotavljati samo iz proračunskih sredstev. 

Naša vizija temelji na racionalizaciji obstoječih nalog (npr.: gozdarsko 
načrtovanje, upravni postopki, izbira drevja za posek), uvajanju novih nalog javne 
službe (naravovarstveni nadzor, upravljanje zavarovanih območij, podpora 
izvajanju EU programa razvoja podeželja in povezovanju lastnikov gozdov, 
vključevanje v izobraževalni sistem osnovnega šolstva), širitvi obstoječih in 
uvajanju novih, dodatnih gospodarskih dejavnosti (prevzemanje upravljalskih 
nalog za državne gozdove in zasebne gozdove v večjih posestih, visoki lovski in 
ekoturizern, domači in tuji projekti s področja gozdarstva, varstva narave in okolja). 
Ukrepi za uresničitev bodo potrebnj na zakonodajnem področju, potrebno bo 
notranje kadrovsko prestrukturiranje in dopolnjevanje s specialjstj drugih strok, 
na organizacijskem področju bomo stremeli k racionalizaciji in decentralizaciji 
ter postavili jasno ločnico med javno službo in tržno-storitvena dejavnostjo v 
pridobitnem delu Zavoda, postavili bomo lastno razvojno službo, in kar je najbolj 
bistveno, zagotoviti bomo morali ugodno vzdušje s kakovostnejšo strokovno in 
osebnostna rastjo ter motiviranostjo zaposlenih. 

Andrej KERMA VNAR 
Direktor zavoda za gozdove Slovenjje 
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Znanstvena razprava 
GDK: 151.3:156.41 (Cervus elaphus L.) 

Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus 
L.) v dveh različnih območjih v Sloveniji 
Morphological indicators ofgro~<vth and de1 •elopment of red deer (Cervus elaplzus 
L. ) in two different areas in Slm'enia 

Miran HAFNER 

Izvleček: 
Hafner, M.: Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus 1.) v dveh različnih območjih v Sloveniji. 
Gozdarski vestnik, 62/2004, št 5-6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cil. lit. 17. Prevod v angleščino: Miran 
Hafner. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir. 

Analiza obravnava telesno maso in maso rogovja 2547 uplenjenih živali v dveh območjih z različno gostoto poseljenosti z jelenjadjo 
v SZ delu Slovenije. Jelenjad z večjo gostoto smo proučevali na območju vzhodnih Karavank, jelenjad z manjšo gostoto pa na 
območju Jelovice. Dinamika naraščanja telesnih mas s sta.rosgo je med obema populacijama podobna. Povprečne vrednosti telesnih 
mas so v Karavankah nižje v vseh starostnih razredih razen v razredu 5-9 letnih košut. Poleg od starosti je v tem območju značilna 
tudi odvisnost telesne mase od meseca uplenitve. Med jesenjo in zimo pri mladih živalih telesne ma.~e v Karavankah počasneje 
naraščajo, pri starejših živalih pa hitreje upadajo kot na Jelovici. Telesne mase samcev se močneje znižujejo v primerjavi z masami 
samic. Jesensko zimski trend upadanja telesnih mas srednjestarih in starejših samcev je večji od mlajših samcev. Pri samicah v 
Karavankah je največje upadanje zaznati v razredu srednjestarih živali. Masa rogovja je v obeh populacijah odvisna od starosti in 
telesne ma.~e. Ob upoštevanju starosti in meseca uplenitve ter izključitvi telesne mase se mase rogovja med območjema ne razlikujejo. 
Ob vključitvi vpliva telesne mase, ki pa je večja na Jelovici, so razlike med območjema značilne v vseh starostnih razredih samcev. 
Zimska mortaliteta se v absolutni višini, glede na odstrel, kot tudi v strukturi med območjema ne razlikuje. Ugotavljamo, da 
jelenjad z morfološkimi spremembami odraža veliko stopnjo plastičnosti v p1jlagajanju na različne bivalne razmere. 

Ključne besede: navadni jelen, telesna masa, masa rogovja, Jelovica, Karavanke 

Abstract: 
Hafner, M.: Morphological indicators of growth and development of red deer (Cervus elaphus l.) in two different areas 
in Slovenia. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 5-6. Jn Slovene, with abstract in English , lit. quot 17. Translated into 
English by Miran Hafner. English language editing by Jana Oštir. 

The analysis deals with carcass mass and antlers mass of 2547 individuals that were shot within two areas with different 
population density. Both areas are located in north-western part od Slovenia. Red deer population with higher population 
density hao; been studied in the area of eastern Karavanke mountains, the population with lower density has been studied in the 
area of Jelovica mountain plateau. The dinamics of carcass mass increase with age is sinunilar in both populations. The average 
values of carcass masses in population in Karavanke mountains are lower in all age classes with the only exception in the class 
of 5-9 year old females. Beside age, also dependance of ca.rcass mass from the month of shooting is significant in this area. In 
the fali to winter period carcass masses of young animals in Karavanke area increase slower and carcass masses of older animals 
decrease faster as the ones in the Jelovica area. Carcass masses of males decrease more, compared to carcass masses of females. 
The fali to winter trend of carcass mass decrease among middle age and older males is higher compared to younger males . 
Among females in Karavanke area the highest carcass mass decrease is detecled in the middle age class. Mass of antlers in both 
populations depends upon age and carcass mass. Excluding the influence of age, month of shooting and excluding carcass 
ma.~s , masses of antlers do not differ in-between both areas. If we include the influence of carcass mass, which happens to bi 
higher in Jelovica area, the differences in-between areas are significant in all age classes of males. Winter mortality does not 
differ in-between areas in respect of absolute height, shooting ratio and structure. We ascertain that red deer populalion with 
morphological changes reflecls high level of plasticity in adaptations with respect to living conditions. 

Key words: red deer, carcass mass, antlers mass, Jelovica plateau, Karavanke 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Tudi jeleni so izpeljali razvoj iz toplega podnebja 
v mrzlo obdobje ledenih dob. V prilagajanju na 
hladno okolje so se spremenili v številnih 
pogledih, med njimi tudi v telesni velikosti in 
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razvoju luksuznih organov. Pleistocenska klima, 
favna in flora kažejo na obdobje velikih in hitrih 
klimatskih in krajinskih sprememb. Jeleni so se 
prilagodili na vmesno področje med gozdom in 

* M. H., spec., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Kranj, Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj 
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travnate pokrajino v sezonskih klimatih. Odprta 2 NAMEN OBRAVNAVE 
pokrajina s sezonsko pogostostjo visoko kva- 2 AIM OF THE STUDY 
litetne hrane je spodbujala življenje v skupinah 
in razvoj velikega rogovja. Postali so v skupinah 
živeče tekaške živali (GEIST 1998). Navadni 
jelen je danes široko razprostranjen v palearktični 
regiji vse od Irske, proti vzhodu do Kitajske in 
skoraj od arktičnega kroga na Norveškem, do 
severne Afrike. Razvitost in telesna masa sta v 
različnih delih areala vrste različni. Naj večje 
mase dosega jelenjad v najvzhodnejših predelih 
razširjenosti. 

S starostjo se spreminjajo številni telesni 
kazalniki, med njimi tudi masa telesa. Praviloma 
narašča v teku rasti in razvoja živali, preko leta pa 
se spreminja tudi glede na fiziološko stanje živaE 

V prispevku želimo ugotoviti zakonitosti razvoja 
telesnih mas jelenjadi z morebitnimi razlikami v 
višini in dinamiki med obema območjema z 
različno gostoto poseljenosti . Zanima nas vpliv 
starosti in meseca uplenitve na višino telesnih mas. 
Želimo ugotoviti morebitne razlike med spoloma 
v dinamiki spreminjanja telesnih mas med 
jesenskim in zimskim obdobjem, kot tudi morebitne 
spremembe v dinamiki spreminjanja med pro
učevanima območjema. Ugotovi ti želimo razlike v 
masi rogovja med obema populacijama in proučiti 
odvisnosti mase rogovja od starosti, telesne mase 
in meseca up len itve. Z raziskavo želimo preveri ti 
dosedanje domneve o različnih telesnih masah 
jelenjadi med obema območjema. in letne periodične spremembe v okolju. Zmanjše

vanje telesnih mas je pogosta posledica pri
lagoditve na slabšo kvaliteto habitatov oziroma na 
visoko populacijsko gostoto. Jelenam zraste prvo 3 
rogovje v drugem letu življenja, z odraščanjem 

JELENJAD V OBMOČJU 
RAZISKOVANJA 

živali pa se povečuje. Postaja vedno bolj razvejano . 3 RED DEER IN AREA OF RESEARCH 
Velikost in obl ika rogovj a se razlikujeta med 
geografskimi širinami in dolžinami ter habitati. 
Njegova letna dinamika rasti in čiščenja je v tesni 
povezavi s sezono parjenja. Z velikostjo rogovja, 
telesno močjo in vitalnostjo jelena je povezan 
njegov reprodukcijski uspeh. Samci, ki so v 
procesu parjenja najbolj uspešni, imajo največje 
rogovje tako v absolutnem kot relativnem pomenu. 

Veliko rogovje je v tesni korelaciji z rangom 
dominance, aktivno udeležbo v parjenju in 
pogostostjo kopulacij (CLUTTON 1 BROCK 
1982). V velikosti rogovja se odraža zmogljivost 
zbiranja viška hranljivih snovi. Rogovje je 
sekundarni spolni znak in tkivo z nizko rastno 
prioriteto, ki raste takrat, ko so tkiva z višjo stopnjo 
prioritete že zadovoljena. Bolj ko samec preusmeri 
hranilne snovi od telesa v rogovje, večje zraste 
rogovje. Obstoji tesna povezava med močjo 
rogovja ocenjeno s točkami in telesno velikostjo 
samca, kar kaže, da so rogovja bolj vidna z večjo 
telesno velikostjo. V tem pogledu se rogovje 
smatra kot luksuzni organ, odvisen od stanja 
okolja. Poškodba in s tem zmanjšanje stopnje 
vitalnosti živali praviloma reducira tudi maso 
rogovja. 
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Po skorajšnjem iztrebljenju po revolucionarnem letu 
1848 je bila jelenjad na Gorenjsko naseljena po letu 
1890. Pridobljena je bila s Koroškega, Poljske, 
Ogrske in iz Zg. Štajerske. V svoji ogradi v 
Jelendolu je Bom izpustil tudi nekaj vapiti jelenov 
(BEVK 1954/55). V Krmi so bili naseljeni tudi 
jeleni iz Bel ja. Po podrtju obor so se jeleni verjetno 
laižali tudi z maloštevilnimi avtohtonimi živalmi. 
Na Jelovica je bila jelenjad naseljena v letu 1949, 
pripeljana je bila s Kočevske (ŽBONTAR, ustno 
sporočilo 1996). Kasneje se je verjetno križala tudi 
z jelenjadjo, ki je že živela v prosti naravi v 
Karavankah, občasno pa se je pojav lj ala tudi drugod 
na Gorenjskem. 

Gorenjsko danes poseljujeta dve večji skupini 
jelenjadi. Med seboj sta ločeni z avtocesto, 
velikimi mesti in reko Savo, ki ovirajo in
tenzivnejše prehode živali med obema ob
močjema. Jelenjad na Jelovici se v poletnem času 
zadržuje v večjem deležu na planoti, pozimi, še 
posebno v obdobjih višje snežne odeje se 
premakne na njeno obrobje. Spremenjeni gozdovi 
na Jelovici z nizkim deležem travniških in 
pašniških površin v zimskem obdobju ne nudijo 
zadostne prehrane. Na obrobju so rastlinske 
združbe bolj naravne, vrstna in strukturna pestrost 
je večja tako da je tudi obseg potrebnega 
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zimskega krmljenja zanemarljiv. Razporeditev 
jelenjadi v zimskem obdobju glede na krmišča 
ni bila ugotovljena (HAFNER 1997). Območje 
obsega približno 50.000 ha. Povprečni letni 
odstrel v obdobju 1996-2002 je znašal 141 živali 
z gostoto 0,28 živali 1100 ha. Povprečne ugo
tovljene izgube so znašale 8,8 živali /leto ali 0,02 
živali /100 ha. 

V Karavankah se jelenjad večinoma zadržuje 
v osrednjem delu območja tekom vsega leta. V 
poletnem času je v večjem deležu prisotna v 
višjih nadmorskih višinah, pozimi se premakne 
niže, v bližino velikih krmišč. Poletni habitati 
so boljše kakovosti kot na območju Jelovice saj 
je delež travnikov, pašnikov in planin znatno večji 
medtem ko zima predstavlja ozko grlo . S 
krmljenjem se jelenjad zadržuje v alpskih dolinah 
v bližini krmišč. Iz vaj ati se prične že v začetku 
novembra, na krmišča prihajajo velike skupine, 
zagotovljeno je dnevno krmljenje. Količina 
porabljene krme je velika. Manjši delež jelenjadi 
se premakne na obrobje. Območje je veliko 
približno 30.000 ha. Povprečni letni odstrel v 
obdobju 1996-2002 je znašal 280 živali z gostoto 
0,93 živali /100 ha. Povprečne ugotovljene 
naravne izgube so znašale 19,4 živali /leto ali 
0,06 živali /100 ha. 

Odstrel v Karavankah je bil v proučevanem 
obdobju večji z indeksom 1,99, njegova povprečna 
gostota zaradi manjšega areala pa je bila trikrat 
večja kot v območju Jelovice (indeks 3,3). 
Ugotovljene izgube so bile v absolutni vrednosti 
večje z indeksom 2,2, njihova gostota pa z indeksom 
3,0 glede na območje Jelovice. Znaten delež izgub 
so predstavljale mlade živali, pogosto so bile v 
Karavanškem delu najdene tudi v bližini krmišč. V 
obdobju 1998-2002 ugotavljamo skupno141 izgub 
zaradi različnih vzrokov. V strukturi izgub nismo 
odkrili značilnih razlik med obema območjema. 
Delež mladih živali v ugotovljenih izgubah je bil 
podoben , prav tako delež odraslih samcev v 
primerjavi s samicami 

4 METODE DELA 
4 WORKING METHODS 

Telesne mase smo ugotavljali na osnovi vzorca, 
ki gaje predstavljal odstrel2 .547 živali v obdobju 
1996-2002. Upoštevali smo podatke iz redne lovne 
dobe, podatkov odstrela (telet in enoletne 
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jelenjadi) v podaljšani in predčasni dobi (odločba) 
nismo upoštevali. Ocenjujemo, daje bil dosedanji 
odstrel izven zakonsko določene lovne dobe 
posamičen in omejen le na podpovprečne živali. 
Proučevali smo razlike srednjih vrednosti telesnih 
mas in srednjih vrednosti mas rogovja med 
populacijama po posameznih spolnih in starostnih 
kategorijah jelenjadi, dinamiko telesnih mas v 
okviru leta, starostno dinamiko ter razlike med 
spoloma . Razlike v telesnih masah med 
posameznimi starostnimi razredi smo ugotavljali 
s Scheffejevim testom. Razlike v telesnih masah 
in masah rogovja smo med posameznimi Jeti, kot 
tudi med območjema ugotavljali z analizo 
kovariance. Odvisnost telesne mase od starosti in 
meseca uplenitve in odvisnost trofejne mase od 
starosti in telesne mase smo izrazili z multiplo 
regresijo . Odvisnost telesnih mas med jesenjo in 
zimo med samci in samicami smo po posameznih 
masnih razredih ugotavljali s kontingenčnimi 
tabelami. Upoštevali smo podatke o starosti 
uplenjenih živali, ki je bila na osnovi priloženih 
čeljusti ocenjena na vsakoletni komisijski 
kategorizaciji odstrela. Telesna masa je bila 
podana z maso izčiščenega osebka z glavo, nogami 
in rogovjem. 

5 REZULTATIANALIZE 
5 RESULTS OF ANALYSIS 

5.1 Telesna masa med posameznimi leti 
5.1 Carcass mass in-between 

consecutive years 

Z analizo kovariance smo primerjali telesne mase 
med posameznimi koledarskimi leti po starostnih 
razredih. Pri teletih in enoletnih živalih smo kot 
kovariato upoštevali mesec uplenitve, pri starejših 
živalih (starostnih razredih) pa mesec uplenitve in 
starost (pri starosti - starost in kvadrat starosti). V 
karavanški populaciji jelenjadi pri nobeni od 
obravnavanih spolnih in starostnih skupin razlike 
v srednjih vrednostih telesnih mas med po
sameznimi leti niso statistično potrjene. V jelovški 
populaciji smo odkrili razlike med posameznimi 
leti le pri lanščakih na stopnji tveganja p = 0,014, 
pri teletih Ž spola (košuticah) na stopnji tveganja 
p = 0,025 in pri košutah razreda 5+ (p = 0,012). Na 
osnovi teh rezultatov zaključujemo, da se v letih 
1996-2002, telesna masa jelenjadi ni spremenila. 
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Z odstrelom in krmljenjem, to je načinom 
gospodarjenja, nismo spremenili telesne mase 
jelenjadi. 

5.2 Povezave med telesno maso in 
starostjo 

5.2 Relationship between carcass mass 
and age 

Analiza odvisnosti telesne mase glede na starost je 
vključevala 1.158 jelenov in 1.389 košut (Kara
vanke 716 jelenov, 845 košut, Jelovica 442 jelenov, 
544 košut) . Upoštevali smo vso oplenjeno jelenjad 
v celotnem proučevanem obdobju. Spremembe 
telesnih mas glede na starost (leta) so za obe 
območji razvidne iz grafikonov 1-4. Ugotavljamo, 
da je dinamika naraščanja telesnih mas s starostjo 
med obema populacijama podobna. Pri jelenih se 
med seboj ločijo večinoma samci do štirih let 
starosti, dveletne košute se od starejših praktično 
ne razlikujejo (Scheffejev test, p<0,05). 

5.3 Telesna masa glede na čas odstrela 
5.3 Carcass mass in dependence of time 

of shooting 

Pri proučevanju odvisnosti telesne mase od meseca 
odstrela smo kot neodvisno spremenljivko uporabili 
koledarski mesec odstrela (mesec in kvadrat 
meseca) . V primeru, da je bilo tveganje večje kot 
5%, da so parcialni regresijski koeficienti pri 
spremenljivki kvadrat meseca različni od nič, smo 
upoštevali le spremenljivko mesec. 

Odvisnost telesnih mas od meseca uplenitve pri 
teletih v Karavankah je šibka in ni bila pot1jena z 
veliko verjetnostjo Uelenčki R=0,12, p=0,101, 
košutice R=0,12, p=0,043) na Jelovici pa je bila 
odvisnost tesnejša Uelenčki R=0,45, p<O,OOO, 
košutice R=0,31, p<O,OOO). Telesne mase telet z 
mesecem uplenitve na Jelovici naraščajo, v 
Karavankah se od septembra do decembra bistveno 
ne spreminjajo (preglednici 1 in 2, grafikon 5). Pii 
enoletni jelenjadi odvisnost od meseca odstrela v 
obdobju september-december tako v Karavankah 
kot na Jelovici ni bila potrjena (grafikon 6). V 
primeru, da smo pri šilcujih upoštevali tudi mesec 

Grafikon 1: Telesna masa samcev glede na starost v Karavankah 
Figure 1: Carcass mass of ma/es in dependence of age in Karavanke area 
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Grafikon 1: Telesna masa samcev glede na starost na Jelovici 
Figure 2: Carcass mass of ma/es in dependence of age in Jelovica area 
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GraJikon 3: Telesna masa samic glede na starost v Karavankah 
Figure 3: Carcass mass offemales in dependence of age in Karavanke area 
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Grafikon 4: Telesna masa samic glede na starost na Jelovici 
Figure 4: Carcass mass r4 Jemal es in dependence of age in Jelovica area 
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avgust v Karavankah odvisnosti nismo odkrili, 
medtem ko je bila na Jelovici ugotovljena odvisnost 
na meji značilnosti (r=0,21, p=0,055) in sicer telesne 
mase z mesecem uplenitve naraščajo. 

Odvisnosti telesnih mas dveletnih jelenov od 
meseca uplenitve nismo odkrili pri nobeni od 
populacij. Pri triletnih jelenih v Karavankah je bila 
odvisnost značilna (r=0,32, p=0,004), prav tako tudi 
na Jelovici (r=0,40, p=0,031 ). Tudi pri vseh ostalih 
starostnih kategorijah smo ugotovili značilno 
odvisnost od meseca uplenitve. (Karavanke- štiriletni 
r=0,76, p<O,OOO, 5-9 letni r=0,42, p=O,OOl, 10+ letni 
r=0,43, p<O,OOO; Jelovica- štiriletni r=0,57, p=0,007, 
5-9letni r=0,40, p<O,OOO, lO+ letni r=0,68, p<O,OOO). 
Pri vseh kategorijah telesne mase z mesecem 
uplenitve upadajo. Upadanje telesnih mas jelenov v 
starosti od 3 let dalje je povezano z aktivno udeležbo 
v pa.tjenju. Domnevamo, da dveletni jeleni še izrazito 
rastejo, v procesu patjenja pa še nimajo bistvenega 
vpliva, zato se njihove telesne mase tekom leta 
bistveno ne spreminjajo. Odvisnosti telesnih mas od 
meseca uplenitve pri dveletnih košutah v Karavankah 
nismo odkrili, pri 3-4letnih košutah je bila odvisnost 
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značilna (r==0,47, p=0,004) in sicer telesna masa 
upada. Podobno velja tudi za 5-9 letne (r==0,40, 
p=0,027) in lO+ letne košute (r==0,52, p<O,OOO). Na 
območju Jelovice nismo odkrili odvisnosti od 
meseca uplenitve pri dveletnih, 3-4 letnih kot tudi 
ne pri košutah razreda 5-9 let, medtem ko telesne 
mase košut razreda lO+ let z mesecem uplenitve 
naraščajo (r=0,47, p=O,Oll ). 

Uplenjeno jelenjad v posameznih koledarskih 
mesecih smo združili v dve obdobji. V jesensko 
obdobje smo vključili meseca september in oktober 
(pri jelenih tudi avgust), v zimskem obdobju smo 
upoštevali meseca november in december. Za prikaz 
odvisnosti telesne mase od starosti srno v obeh 
obdobjih uporabili parabole 2. stopnje, ki se je 
izkazala kot primerna v nekaterih dosedanjih 
raziskavah. Pri košutah na območju Jelovice je bilo 
ugotovljeno, da parcialni regresijski koeficienti pri 
spremenljivki S 2 niso značilno različni od nič 
(p>0,05), zato jih v regresijski enačbi nismo 
upoštevali. Ugotovili smo naslednje vrednosti 
parametrov: 
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Karavanke 
Samci_! (ma/es 1) n = 218 Y = 49,1850 + 16,2466 S- 0,8482 S2 

; R = 0,78, p<O,OOOO 
Samci 2 (males 2) n = 109 Y = 42,0510 + 18,1553 S- 1,1442 S2 ; R = 0,70, p<O,OOOO 

__ S_am_ic_e_3....:(~fe_n_w_l_es_3....:.)_n _=_8_6 __ Y_=_49....:,_9_65_1_+_6...:..,8_2_72_S_-_0....:.,4_5_5_9_S_2 
...:...; ____ R. = 0,59, p_<_0,'-0_00_0 ___ _ 

Samice 4 (jemo/es 4) n = 133 Y = 56,9866 + 1,9840 S- 0,1351S"; R = 0,20, p=0.062 

Jelovica 
Samci 1 (ma/es 1) n = 135 Y = 58,5817 + 19,4180 S- 1,0814 S2 ; R = 0,75, p<O.OOOO 

__ S_al_n_c_i2_0_na_l_es~2)_n_=_8_4 __ Y_=_6_5_,8_6_56_+_1_3_.2_3_75_S_-_0_._71_6_6_S_2_; _____ R_=_0,_6_6,~p~<O,OOO_O ___ _ 
Samice 4 (jemale s 4) odvisnosti od starosti nismo odkrili ; n =53, R = O, Il, p=0,434 
Samice 5 (jemales 5) n = 90 Y = 65,5768 + 1,)584 S : r = 0,44, p<O,OOOO 

n = število analiziranih osebkov (number of ana/ysed spec imen) 
S = starost v letih (age in years) 
p = tveganje (risk) 
R: pri odvisnosti od več spremenljivk; r: odvisnost od ene spremenljivke 

Telesne mase jelenjadi se med jesenskim in 
zimskim obdobjem spreminjajo v obeh pro
učevanih območjih. V Karavankah je najmočnejše 
upadanje ugotovljeno pri starejših jelenih, izguba 
telesne mase na Jelovici paje izrazitejša v razredu 
srednjestarih jelenov.Telesne mase košut med 
obema obdobjema v Karavankah upadajo, upa
danje je najmočnejše med košutami srednjega 
starostnega razreda, medtem ko na Jelovici srednje 
stare in starejše košute telesno maso v zimskem 
obdobju celo pridobivajo. Ugotavljamo, da se v 
večini reprodukcijsko pomembnih starostnih 
razredov telesne mase med obdobjema v Ka
ravankah izraziteje znižujejo kot na Jelovici. 
Grafičen prikaz sprememb telesnih mas tako za 
samce kot za samice je razviden iz krivulj na 
grafikonih 7 in 8. 

5.4 Primerjava srednjih vrednosti 
telesnih mas med Karavankami in 
Jelovico 

5.4 Comparison of mean values of carcass 
masses in-between Karavanke and 
Jelovica 

Zaradi sprememb telesnih mas med posameznimi 
meseci smo v celotnem vzorcu z analizo ko
variance preve1jali razlike v srednjih vrednostih 
telesnih mas med obema populacijama. Pri teletih, 
enoletnih in dveletnih živalih smo kot kovariato 
upoštevali mesec uplenitve, pri starejših živalih 
(starostnih razredih) pa mesec uplenitve in starost 
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(pri starosti - starost in kvadrat starosti). Razlike 
so bile značilne pri vseh spolnih in starostnih 
razredih razen pri košutah razreda 5-9 let, kjer so 
bile razlike ugotovljene na meji značilnosli. V 
vseh primerih ima jelenjad na območju Jelovice 
višje telesne mase kot jelenjad na območju 
Karavank. Primerjava Karavanke - Jelovica je 
razvidna v preglednici l. Razlike med 
prilagojenimi aritmetičnimi sredinami med 
Jelovico in Karavankami so sledeče: 

jclenčki 4,3 kg 

košuti ce 5,6 kg 
lanščaki 12,8 kg 
junice 7,3 kg 
jeleni 2-4 15,0 kg 
jeleni 5-9 18,4 kg 
jeleni 10+ 18,6_~.~---
košute 2-4 6,0 kg 
košute 10+ 12,0 kg 

5.5 Gibanje telesnih mas jelenjadi od 
avgusta do decembra 

5.5 Carcass mass dynamics of red deer 
from August to December 

Glede na to, da se telesne mase spreminjajo tako 
s starostjo kot mesecem uplenitve, smo od
visnost telesnih mas od obeh znakov izrazili z 
multiplo regresije, ki ima naslednje vrednosti 
parametrov: 
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Grafikon: : Telesna masa telet glede na mesec odstrela 
Figure 5: Cm·cass mass of ca/ves with respect to month of shooting 

--Jelovica J 1 

--Jelovica K 
--·Karavanke K 1 

- - Kara v~~~~~ _j 

Teleta (Calves) 

-- -·-so,o -.------- ------ - --- -------- ------- -· ------~-~-~--, 

Ul 45,0 -
1/J 
ca 
E 
(/) 40,0 
(/) 
ca 
~ 
ca 
~ 35,0 
ca 
(/) 
ca 
E 30,0 . ca 
t: 
(/) 
Cb 
]i 25,0 

9 9,5 10 10,5 

mesec (month) 

11 11,5 12 

Jelovica J =Jelovica jelenčki (Jelovica male ca/ves), Jelovica K= Jelovica košutice (Jelovica female ca/ves), Karavanke 
J =Karavanke jelenčki (Karavanke male ca/ves) , Karavanke K= Karavanke košutice (Karavanke Jemale ca/ves), mesec 
9 (month 9) =september, mesec 12 (month 12) =december 

Gmfikun 6: Telesna masa enoletne jelenjadi glede na mesec odstrela 
Fi f{ llre n: Cm·cass mass of one year old red deer with respect to month of shooting 
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Jelovica J; Jelovica enoletni jeleni (Jelovica one year old males), Jelovica K; Jelovica enoletne košute (Jelovica one 
year old females), Karavanke J =Karavanke enoletni jeleni (Karavanke one year oldfemafes), Karavanke K= Karavanke 
enoletne košute (Karavanke one year old Jemales), mesec 9 (month 9) = september, mesec 12 (month 12) =december 
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Grafikon 7: Telesne mase glede na spol in starost ter čas odstrela- Karavanke 
Figur( 1· Carcass masses in respect of sex, age and time of shooting - Karavanke 
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Grafikon 8: Telesne mase glede na spol in starost ter čas odstrela -Jelovica 
Fig 11re 8: C01·cass masses in respect of sex, age and time of shooting -Jelovica 
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Preglednica l : Primerjava srednjih vrednosti telesnih mas med V Karavankami in Jelovica v obdobju 1996-2002 
Table 1: Comparison od mean values of carcass masses in-between Karavanke and Jelovica in 1996-2002 time period 

Starostni Območje 
Il 

T T 
n 

M s Razlike med! 
razred (area) 

p 
območjema (F test) 

(age class) ( differences in-bet 
ween areas (F test)) 

TeletaM Karavanke 302 35,6 36,0 11,1 F <t. .Jo(\1=41,886, 

(male ca/ves) Jelovica 167 39,9 39,4 10,4 p<O,OOO 

Teleta Z Karavanke 426 32,8 33,0 11,0 F<l. 6~21=101 ,743, 
(female calves) Jelovica 259 38,4 38,2 10,5 p<O,OOO 

Lanščaki (one Karavanke 108 54,3 54,4 10,5 F{l. IR6)=52,127 

year old ma/es) Jelovjca 81 67,1 67,0 10,0 p<O,OOO 

Junice (one Karavanke 200 49,8 49,9 10,3 F(J. .139)=67,059, 

year old females) Jelovica 142 57,1 57,1 10,1 p<O,OOO 

Jeleni 2 (ma/es Karavanke 105 73,8 73,8 10,3 F(t. 1761=113,818, 

2 years old) Jelovica 74 92,1 92,1 10,1 p<O,OOO 

Jeleni 3-4 Karavanke 96 95,4 93,8 10,0 3,2 F( 1• m 1
=16,089, 

(ma/es 3-4) Jelovica 46 106,5 108,1 10,2 3,4 p<O,OOO 

Jeleni 2-4 Karavanke 201 83 ,3 83,3 10,2 2,6 F<i. ~ 1 61=90,049, 
(ma/es 2-4) Jelovica 120 98 ,3 98,3 10,2 2,5 p<O,OOO 

Jeleni 5-9 Karavanke 37 114,0 114,9 9,8 6,7 F(l. 791=23,173, 

(males 5-9) Jelovica 47 132,4 131 ,6 9,9 5,9 p<O,OOO 

Jeleni 1.0+ Karavanke 40 118,8 123,3 9,5 10,6 F11 • . m= 13,464, 

(ma/es 10+) Jelovica 12 137,4 133,0 10,3 10,6 p<O,OOO 

Jeleni 5+ Karavanke 77 116,9 119,2 9,6 8,7 F<l. 1311=34,714, 

(ma/es 5+) Jelovica 59 134,2 131,9 10,0 6,9 p<O,OOO 

Košute 2 (females Karavanke 112 60,7 60 ,7 10,7 F1 ~, 16_
11
= 17,172, 

2 years old) Jelovica 55 66,4 66,4 10,5 p<O,OOO 

Košute 3-4 
1 

Karavanke 35 65 ,7 65,3 11,1 3,3 F1 ~, 58>=8,821 , 

{female s 3-4) Jelovica 28 71,8 72,2 10,7 3,4 p=0,004 

Košute 2-4 
1 

Karavanke 147 62,1 61,8 10,8 2,3 F
11

_ 225)=27,098 , 

(females 2-4) Jelovica 83 68,1 68,4 10.6 2,5 p<O,OOO 

Košute 5-9 Karavanke 28 67,6 68,6 10,7 6,6 F(l, ~M)=3,982, 
{females 5-9) Jelovica 25 73,0 71 ,9 10,8 6,0 p=0,052 

Košute 10+ Karavanke 39 63,8 63,3 11 ,1 11,6 F(l. 57)=33,861, 

(females 10+) Jelovica 23 75,8 76,3 11,0 10,7 p<O,OOO 

Košute 5+ Karavanke 67 65,7 65,6 10,9 9,5 F 11• 110>=23,139, 

(jemal es 5+) Jelovica 48 73,8 74,0 10,9 8,2 p<O,OOO 

S = starost -leta (age-years), M = mesec uplenitve (month of shooting) , T" = neprilagojena telesna masa (unadjusted 
carcass mass), Tr ==prilagojena telesna masa (adjusted carcass mass), N = število osebkov (number of individuals) 

Karavanke: 

Samci: n = 716; Y = 141,8551 + 21,7467 S- 1,2347 S 2 - 18,8842 M- 0,7773 M 2
; R = 0,92, p<O,OOOO 

Samice: n = 845; Y = 40,4972 + 9,7565 S- 0,5320S2
- 0,0590 M~; R = 0,73, p<O,OOOO 

Jelovica: 
Samci : n = 442; Y = 31,0346 + 29,5585 S - 1,8858 S 2; 

Samice: n = 544; Y = 37,3005 + 12,4847 S - 0,8239 S 2
; 

n = število analiziranih osebkov (number of analysed individuafs) 
S= starost v letih (age in years) 
M =mesec uplenitve (time of shooting) 
p = tveganje (risk) 
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R = 0,91, p<O,OOOO 

R = 0 ,75, p<O,OOOO 
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- -

V populaciji jelenjadi v Karavankah je bilo 
ugotovljeno, da so parcialni regresijski koeficienti 
pri spremenljivki Min M1 (samci) ter M 2 (samice) 
značilno različni od nič (p<0,05), zato smo jih 
poleg starosti upoštevali v regresijski enačbi. Pri 
obeh spolih na Jelovici pa smo ti spremenljivki 
izpustili, saj je bilo tveganje, da so parcialni 
regresijski koeficienti različni od nič večje kot 5%. 
Na območju Jelovice je bila tako pri samcih kot 
pri samicah spremenljivka mesec uplenitve 
neznačilna, ker se telesna masa v mesecih od 
avgusta oz. septembra do decembra spreminja v 
veliko manjši meri kot v populaciji na območju 
Karavank. V obeh populacijah dosežejo samci 
kulminacijo telesne mase pri 8 letih, košute pa v 
Karavankah pri 9 letih in na Jelovici pri 8 letih 
starosti. 

5.6 Razlike v telesni masi glede na spol 
5.6 Differences in carcass mass in respect 

of sex 

Telesne mase samcev in samic se razlikujejo že med 
teleti (Karavanke F11.7

25
l=43,433, p<O,OOO, Jelovica 

F1 ~, 
423

)=3,888, p=0,049 - analiza kovariance, 
kovariata mesec uplenitve) . Razmetje telesnih mas 
se s starostjo povečuje (R

5 
= O, 96, p<O,OOO). 

Največje razlike nastopijo v razredu odraslih živali. 
Razlike v telesnih masah med samci in samicami 
po posameznih starostnih razredih smo izrazili z 
razmerjem prilagojenih telesnih mas. Po posa
meznih starostnih razredih je za obe populaciji 
prikazano v preglednici 2. 

Glede na to, da se tekom leta telesne mase med 
samci in samicami različno spreminjajo, smo v 
okviru posameznih območij prirne1jali spremembe 
v telesnih masah med obema spoloma po 
posameznih težnostnih razredih med jesenskim in 
zimskim obdobjem. V Karavankah nastopajo razlike 
predvsem pri jelenjadi razreda 10+, zaradi 
močnejšega zmanjševanja telesnih mas jelenov (večje 
število jelenov v zimskem obdobju je uplenjeno v 
nižjih masnih razredih kot jeseni) v primerjavi s 
košutami. Na Jelovici smo ugotovili razlike med 
teleti , kjer se razlike med spoloma povečujejo (mase 
samčkov naraščajo hitreje kot mase samičk) in 
srednjestarimi ter starejšimi živalmi, kjer nastajajo 
razlike zaradi zniževanja telesnih mas samcev in 
naraščanja telesnih mas košut. V obeh populacijah 
srednje stari in starejši samci pozimi, v primerjavi z 
jesenjo v večjem obsegu izgubljajo telesne rnase v 
primerjavi s samicami. 

5. 7 Primerjava mas rogovja med 
populacijami 

5. 7 Comparison of masses of antlers in
between populations 

Mase rogovja smo proučevali z analizo kovatiance 
za obdobje 1998-2002. Med posameznimi leti smo 
razlike po območjih primerjali za celoten starostni 
razred 2+ jelenov. Kot kovariato smo upoštevali 
starost (S, S 2

), mesec uplenitve (M, M2
) in telesno 

maso (T, T2
). Razlik med posameznimi leti nismo 

odkrili pri nobenem od proučevanih območ ij. 

Ocenjujemo, da v proučevanern obdobju z gospo-

Preg lednica 2: Razmerje telesnih mas po starostnih razredih med samci in samicami 
Table 2: Relationship of carcass masses in-between ma/es and Jenwles 

Razmerje telesnih mas med samci in samicami 
Starostni razred (relations hip of carcass mass es i11-betveen ma les and females) 

(age classe) Karavanke Jelovica 
Jesen Zima Skupaj Jesen Zima Skupaj 
(fali) (winter) (total) (fall) (winter) (total) 

Teleta (calves) 1,08 1,10 1,09 1,02 1,08 1,04 

Lanščaki (one year old) 1,15 1,06 1,09 1,20 1,18 1,19 

Dveletni (nvo years old) 1,20 1,22 1,22 1,46 1,33 1,39 

3-4 letni ( 3-4 years old) 1,35 1,38 1,41 1,47 1,40 1,48 
2-4 letni (2-4 years old) 1,35 1,30 1,34 1,51 1,36 1,44 

5-9 letni (5-9 years old) 1,55 1,68 1,63 1.93 1,60 1,77 

10+ letni ( 10+ years ol.d.) 1,74 1,82 1,89 2,04 1,58 1,79 

5+ letni (5+ years old) 1,65 1,76 1,78 1,93 1,58 1,75 

2+ letni (2+ years old) 1,52 1,42 1,52 1,72 1,44 1,59 
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darjenjem z jelenjadjo nismo vplivali na spremembe 
mas rogovja v okviru posameznih populacij . 

Sredine mas rogovja smo primerjali med obema 
območjema. P1i tem srno tako kot v prime1javi med 
posameznimi leti po starostnih razredih kot kovaria to 
upoštevali starost, mesec uplenitve in telesno maso, 
pri dveletnihjelenih pa le mesec uplenitve in telesno 
maso. Razlik med posameznimi leti nismo odkrili, 
tudi razlike med območjema niso bile značilne. P1i 
izračunu prilagojenih aritmetičnih sredin za maso 
rogovja, kjer smo izključili samo vpliv starosti, smo 
ugotovili značilne razlike med območjema. V vseh 
starostnih razredih razen v razredu 10+ jelenov 
(velikost vzorca) je masa rogovja večja na območju 
Jdovice. Na osnovi tega sklepamo, da imajo jeleni 
težje rogovje na Jelovici zato, ker je v tem območju 
tudi večja njihova telesna masa. Razlike v masi 
rogovja med obema območjema zato lahko plipi
šemo boljšim prehranskim razmeram oziroma nižji 
gostoti populacije (preglednica 3) . 

5.8 Odvisnost mase rogovja od telesne 
mase, starosti in meseca uplenitve 

5.8 Dependence of anders mass from carcass 
mass, age and month of shooting 

Odvisnost mase rogovja od telesne mase, starosti 
osebka ter meseca uplenitve (ker le ta vpliva na 

telesno maso) smo izrazili z multiplo regresije. Ta 
ima naslednje vrednosti parametrov: 

Karavanke: 
Y == -1,2339 + 0,5143 S +0,0184 T- 0.0214 S2 

n == 222, R = 0,85, p<O,OOOO 

Jelovica: 
Y = -1,2873 + 0,4686 S +0,0196 T- 0,0136 S2 

n = l30, R = 0,90, p<O,OOOO 

n = število analiziranih osebkov (number of analysed 
animals) 

S= starost v letih (age in years) 
T = telesna masa v kg ( carcass mass in kg) 
p = tveganje (risk) 

Ugotavljamo, da je v obeh območjih masa 
rogovja odvisna le od starosti in telesne mase. 
Spremenljivko M (mesec)smo izpustili, saj je bilo 
tveganje, da so parcialni regresijski koeficienti 
različni od nič večje kot 5%. Kulminacija mas 
rogovja v obeh populacijah nastopi pri 11 letih 
starosti. 

Relativna masa rogovja (masa rogovja : telesna 
masa) se tekom mesecev s spreminjajoče telesno 
maso spreminja, zato jo v preglednici po starostnih 
razredih prikazujemo v razmerju do prilagojenih 
telesnih mas. Pri masi rogovja smo upoštevali le 
prilagoditev glede na starost. Ugotavljamo, da se 

Preglednica 3: Primerjava mas rogovja med območjema (upoštevan samo vpliv starosti) 
Tabfe 3: Comparison of masses o.f antlers in-between areas (the influence of age has been token into account) 

Starostni razred Območje N Rp Rn 1 s 
(age class) (area) 

Dveletni Karavanke 78 1,127 F<l. 1351=10,161, p=0,002 
(2 years old) Jelovica 59 1,380 

3-4 letni Karavanke 70 1,933 1,834 3,2 F< 1. 941=5 ,217, p=0,025 
(3-4 years old) Jelovica 28 2,265 2,364 3,4 

2-4 letni Karavanke 142 1.470 1,476 2,6 Fn. 2131=13,103, p<O,OOO 
(2-4 years old) Jelovica 75 1,758 1,752 2,5 

5-9 letni Karavanke 29 3,126 3,191 6,7 F<
1

• 561=4,312, p=0,042 
(5-9 years old) Jelovica 31 3,609 3,544 6,0 

10+ letni Karavanke 31 4,008 3,974 10,5 F,~. ~~1=1,674, p=0.205 
( 10+ years old) Jelovica 6 4,536 4,570 11,2 

2+ letni Karavanke 202 2,057 2,106 4,4 Fn. ~ 101=25,287, p<O,OOO 
(2+ years old) Jelovica 112 2,448 2,399 3,9 

5+ letni Karavanke 60 3,399 3,596 8,7 F< 1. 931=6,969, p=O,OlO 
(5+ years old) Jelovica 37 3,907 3,710 6,8 

S =starost v letih (age in years), M = mesec uplenitve (month of shooting ),T =telesna masa v kg ( carcass mass in kg), Rn 
=neprilagojena masa rogovja (kg) (unadjusted mass of ant!ers (kg), Rp =prilagojena masa rogovja (kg) (adjusted mass 
of antlers), N = število osebkov (number of animals) 
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Preglednica 4: Relativna masa rogovja 
Table 4: Relative mass of 0111/ers 

Starostni razred Relativna masa rogovja (Relative 1nass of antlers) 

(age class) Karavanke Jelovica 

Rn T R.i\1R Rn T RMR 

2 letni (2 years old) 1,127 73,8 1,53 1,380 92,1 1,50 

3-4 ( 3-4 years old) 1,933 95,4 2,03 2,265 106,5 2,13 

2-4 (2-4 years old) 1,470 83,3 1,76 1,758 98,3 1,79 

5-9 (5-9 years old) 3,126 114,0 2,74 3,609 132,4 2.73 

lO+ (JO + years old) 4,008 118,8 3,37 4,536 137,4 3,30 

5+ (5 +years old) 3,399 116,9 2,91 3,907 134,2 2,91 

RMR =relativna masa rogovja (relative mass of antlers), Rr =prilagojena masa rogovja (adjusted mass of antlers), Tr= 
prilagojena telesna masa (adjusted carcass mass) 

relativna masa rogovja med obema območjema 
bistveno ne razlikuje. 

Relativno maso rogovja smo ugotavljali na 
sledeč način: 

6 RAZPRAVA 
6 DISCUSSION 

V obeh populacijah dosežejo samci kulminacijo 
telesne mase pri 8 letih, podobno tudi košute pri 8 
oziroma 9letih starosti. Starostna dinamika telesnih 
mas se bistveno ne razlikuje od drugih podobnih 
raziskav. ŠTRUMBELJ /KOTAR (1974) za jelenjad 
na visokem krasu (Kočevska) ugotavljata kul
minacijo telesnih tež v 7. in 8. letu starosti. 
ADAMIČ 1 KOTAR (1983) za jelenjad v Snežniku 
ugotavljata, da je spreminjanje telesne mase v 
starosti nad 6 let neznatno. Prav tako ugotavljata v 
lovišču »Jelen« v Snežniku v obdobju 1976-1980 
podobne telesne mase telet in enoletne jelenjadi, 
kot smo jih ugotovili za območje Jelovice. 
CLUTION 1 BROCK (1982) omenjata podobne 
trende v razvoju telesnih mas, RAESFELD 1 
REULEKE (1991) pa za populacijo jelenjadi v 
Harzu in Reinhardswaldu navajata za jelene najvišje 
telesne mase med 6 in 9 letom starosti, za košute 
pa med 3 in 9 letom. BREWCZYNSKI (2002) 
navaja najvišjo telesno maso med 8 in 9 letom, po 
11 letu opaža znatno upadanje. 

Prilagojene sredine telesnih mas se značilno 
razlikujejo med obema populacijama pri vseh 
starostnih razredih z izjemo košut razreda 5-9 let. 
Jeleni dosežejo največje telesne mase v razredu 10+ 
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s povprečno maso v Karavankah 118,8 kg in na 
Jelovici 137,4 kg, košute pa v Karavankah v razredu 
5-9 letnih s povprečno višino 67,6 in na Jelovici v 
razredu 10+ letnih s povprečno višino 75,8 kg. V 
Snežniku so dosegli največje telesne mase jeleni v 
začetku proučevanega obdobja (1976) v starosti 12 
let v višini blizu 130 kg, ob koncu proučevanega 
obdobja ( 1980) pa jeleni med 8 in 10 letom starosti 
v višini blizu 150 kg. Telesne mase košut starejših 
od 3 let se v obdobju 1976-1980 niso tako močno 
spreminjale kot telesne mase jelenov. Najvišje mase 
so dosegale med 7 in 10 letom. ŠTRUMBELJ 1 
KOTAR (1974) za obdobje 1965172 navajata na 
visokem krasu (lovišče »Rog« Kočevje) povprečne 
teže dve in večletnih jelenov v višini 143,4 kg in so 
bliže telesnim masam v Jelovškem kot v Kara
vanškem območju. BREWCZYNSKI (2002) 
navaja za odrasle jelene v starosti nad 5 let v 
Karpatih telesno maso 146,1 kg, jeleni v starosti 8-
9 let pa imajo največjo, dosegajo cca. 150 kg. 

V teku leta se telesne mase spreminjajo skladno 
z značilnostjo posameznih starostnih razredov in 
vremenskimi periodičnimi značilnostmi okolja. 
Značilno spreminjanje telesnih mas med posa
meznimi meseci smo ugotovili pri večjem deležu 
proučevanih starostnih razredov. Pri mladih živalih 
(teleta) nastajajo spremembe predvsem zaradi rasti 
in razvoja živali, na starejše starostne razrede pa 
vplivajo stroški reprodukcije z značilnostmi 
periodike okolja. Med jesenskim in zimskim 
obdobjem telesne mase pri mladih živalih na 
Jelovici hitreje naraščajo kot v Karavankah, pri 
košutah počasneje upadajo, pri jelenih pa med 
populacijama nastopajo razhke med srednje starimi 
in starejšimi samci. V Karavankah smo ugotovili 
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odvisnost telesne mase od starosti in meseca 
uplenitve pri obeh spolih, na Jelovici pa le od 
starosti . 

Vpliv drugih dejavnikov na telesno maso poleg 
starosti ugotavljajo tudi drugi avtorji. LOISON 1 
LANGVATN 1 SOLBERG (1999) navajajo, da 
izguba telesne mase tekom zime med spoloma ni 
bila različna, ve1jetnost preživetja telet pa je bila v 
tesni povezavi z njihovo maso. RAESFELD 1 
REULEKE ( 1991) ugotavljata trend naraščanja 

telesnih mas telet do 180 dneva starosti, kar sovpada 
z začetkom decembra. Tudi ADAMIČ 1 KOTAR 
(1983) ugotavljata v Snežniku kulminacijo telesnih 
mas telet in enoletne jelenjadi večinoma v 
novembru . POLANC (2001) ugotavlja za del 
karavanške populacije jelenjadi statistično ne
značilno odvisnost med telesno maso telet in 
mesecem odstrela. Tudi ADAMIČ 1 KOTAR ne 
ugotavljata (1983) v nekaterih letih odvisnosti med 
telesno maso telet in enoletne jelenjadi in mesecem 
odstrela. V proučevanih populacijah smo odvisnost 
od meseca odstrela pri mladih živalih odkrili pri 
jelenčkih in košuticah na Jelovici, pri košuticah v 
Karavankah in pri šilatjih na Jelovici. Upadanje 
telesnih mas v teku zime navajajo tudi tuji avtOiji. 
BREWCZYNSKI (2002) ugotavlja, da so najtežji 
jeleo(u'plenjeni pred in med rukom (september, 
oktober), najlažji pa februarja. DELGIUDICE s 
sod. (2000) navaja, da belorepi jelen v času 
zimskega pomanjkanja izgubi do 32% telesne mase, 
DAVENPQ_RT 1939; MOEN/SEVERINGHAUS 
1981; SEVERINGHAUS 1981; DELGIUDICE et 
al.l992 - citira DELGIUDICE 2000 pa navajajo, 
da prosto živeči kopitarji tekom zime izgubijo do 
33% telesne mase . Izgubo telesne mase med 
poletjem in zimo na va jata tudi BIDOVEC 1 KOT AR 
(1998) pri gamsih v Sloveniji. BUBENIK (1966) 
navaja, da navadni jelen med rukom izgubi tudi 
30% svoje teže. V Karavankah doseže telesna masa 
najnižjo točko decembra, najbolj upade pri samcih 
razreda 5-9 let in 10+ let in sicer do 30 kg oziroma 
22% telesne mase (avgusta). V Jelovici doseže 
najnižjo točko novembra z razliko tudi do 30 kg (z 
nekaj nižjimi odstotki kot v Karavankah), vendar 
se izguba telesne mase v decembru zmanjša. Potek 
gibanja mase do začetka avgusta v naših pro
učevanih populacijah ni znan, domnevamo pa, da 
od pomladi dalje narašča, tako kot za samce 
ugotavljajo tudi drugi avtorji. RAESFELD 1 
REULEKE (1991) navajata, da samci prirašča jo na 
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masi od pomladi preko poletja do letnega viška v 
avgustu in septembru, kasneje, v jesensko zimskem 
obdobju pa jo izgubljajo. Po naših ugotovitvah so 
najnižje mase dosežene v decembru, ve1jetno pa 
tudi nadalje upadajo do konca zime. 

Upadanje telesnih mas med jeleni različnih 
starostnih razredov je med jesenskim in zimskim 
obdobjem različno. Mlajšim jelenam telesne mase 
manj izrazito upadejo v p1imerjavi s srednje starimi 
in starejšimi jeleni. RAESFELD 1 REULEKE 
(1991) npr. navajata, da telesne mase v obdobju 
avgust, september -januar močneje upadejo pri 
starejših kot pri mlajših jelenih. RAESFELD 1 
REULEKE (1991) tudi navajata za obdobje avgust, 
september, januar izgubo telesne mase pri lanščakih 
za 0-5 kg, pri dve do triletnih jelenih za 5 kg, 
štiriletnih ter 5-6 letnih za lO kg in pri starejših 
jelenih za 25 kg. Pri teletih je razbrati povečanje za 
cca 40%. Povečanje pri naših proučevanih popu
lacijah v obdobju avgust (september) - december 
je še posebno v Karavankah pri teletih manjše, 
kasnejše znižanje pa je večje v vseh razredih razen 
v razredu dve do štiriletnih jelenov. 

CLUTTON 1 BROCK (1982) navajata, da držijo 
harem in sodelujejo v bojih predvsem jeleni v 
starosti od 4-11let, delež ostalih udeleženih starosti 
pa je nizek. Mlajši jeleni v starosti od 1-3 let so 
večinoma preganjani od haremskih jelenov. Ločena 
primerjava (v razredu 2-4let) med 2 ter 3-4letnimi 
samci pokaže, da pri dve letnih jelenih razlike v 
telesni masi med meseci niso značilne, tri in 
štiriletni pa že izkazujejo značilno upadanje telesnih 
mas v obdobju avgust-december. Ugotovitvi veljata 
za obe proučevani populaciji. Domnevamo, da 
dveletni jeleni še izrazito rastejo, v procesu parjenja 
pa nimajo bistvenega vpliva. Tri in štiriletni jeleni 
so že bolj dorasli, večji delež jih tudi sodeluje v 
ruku, če že ne direktno pri razmnoževanju, pa so 
vsaj v večjem deležu udeleženi v kontaktih s 
haremskimi jeleni . 

Pri košutah v starosti od vključno dveh let dalje 
je v Karavankah zaznati značilno upadaqje telesnih 
mas v obdobju od septembra do decembra. 
Zniževanje telesnih mas ugotavljamo do 12 leta 
starosti in je najbolj izrazito med srednjestarimi 
samicami. Na območju Jelovice je med jesenskim 
in zimskim obdobjem zaznati naraščanje telesnih 
mas košut v vseh starostih od 5 leta dalje. V 
Karavankah ob znatnem znižanju telesnih mas košut 
dosegajo' največjo stabilnost telesnih mas dveletne 
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košute. Očitno na znatno zniževanje telesnih mas 
košut v Karavankah od 21eta dalje vpliva vsakoletno 
poleganje in vodenje telet. Delež telet pri starejših 
košutah je nižji, izguba telesne mase med ob
dobjema je pri njih nižja kot pri srednjestarih 
košutah. Na Jelovici se od jeseni do zime telesna 
masa srednjestarih in starejših košut celo povečuje, 
medtem ko se telesna masa samcev zmanjšuje. 
CLUTTON 1 BROCK (1982) ugotavljata, da so 
samice v prime1javi s samci sposobnejše zagotoviti 
dostopnost do kvalitetnih virov naravne prehrane v 
primerjavi s samci. 

Navadni jelen spada med vrste z znatnim 
spolnim dimorfizmom, saj so razlike v telesnih 
značilnostih med samci in samicami velike. Razlika 
v masah teles se pokaže že pri poleženih teletih, 
saj so samčki praviloma večji od samičk. V obeh 
proučevanih populacijah so bile razlike v masi 
uplenjenih telet med spoloma značilne. Razlika med 
jelenčki in košuticami je v Karavankah znašala 2,8 
kg, v jelovški populaciji pa 1,5 kg. RAESFELD 1 
REULEKE (1991) navajata, da je v obdobju 
maksimuma, v začetku decembra razlika med 
jelenčkj in košuticami cca 4 kg. LOISON 1 
LANGVATN 1 SOLBERG (1999) ugotavljajo, da 
je smrtnost med samčki večja ob isti masi v 
prime1javi s samičkami zato morajo biti cca 1 kg 
težji od povprečja njihove mase, da se smrtnost med 
obema spoloma izenači, kar vodj k spolnem 
dimorfizmu že med teleti. Razlike naraščajo tekom 
rasti in razvoja živali in dosežejo največje vrednosti 
v razredu odraslih živali. Iz podatkov v literaturi je 
razbrati, da so razlike v telesnih masah med samci 
in samicami v dveh populacijah jelenjadi v Harzu 
in Reinhardswaldu (RAESFELD 1 REULEKE 
1991) zelo podobne našim ugotovitvam (lanščaki 
1,17 oz. 1,08, 2-4 letni 1,36 oz. 1,40, 5-9 letni 1,54 
oz. 1,51 in v razredu 10+ 1,78 oziroma 1,72). 
CLUTTON 1 BROCK (1982) navajata, daje bila v 
jesenskem času povprečna telesna masa odraslih 
jelenov cca. 1,7 krat večja od samic. Zaradi razlik 
v spremif\ianju telesnih mas med spoloma se tekom 
leta spreminja tudi razme1je telesnih mas. Razmetje 
telesnih mas med spoloma se med jesenjo in zimo 
v Karavankah zmanjšuje predvsem pri starejših 
živalih (mase samcev upadajo močneje kot mase 
košut), na Jelovici pa se pri teletih povečuje, pri 
srednjestarih in starejših živalih pa tudi zmanjšuje. 
Vzrok je v zniževanju telesnih mas jelenov in 
naraščanju telesnih mas košut. LOISON 1 LAN-
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GVATN 1 SOLBERG (l999) npr. navajajo, da 
izguba telesne mase tekom zime med spoloma ni 
bila različna. V našem primeru ugotavljamo, da se 
v razmerju telesnih mas med spoloma populaciji 
med seboj najmanj razlikujeta pri živalih v starosti 
5-9 let. 

RAESFELD 1 REULEKE (1991) na osnovi 
analize odpadlega rogovja za populacijo jelenjadi 
v Harzu ugotavljata največje mase rogovja med 9 
in 14 letom starosti. BREWCZYNSKI (2002) 
ugotavlja v Karpatih največje mase rogovja 
(5,5-6 kg) v starosti med 10 in 11 leti, bistveno pa 
se ne zmanjša skoraj do 14leta. V obeh proučevanih 
populacijah ugotavljamo kulminacijo mase rogovja 
pri 1lletih starosti. Tudi ADAMIČ 1 KOTAR (1983) 
za populacijo jelenjadi na Postojnskem območju ne 
ugotavljata kulminacije mase rogovja pred 12. 
letom starosti, ŠTRUMBELJ 1 KOTAR (1974) pa 
ugotavljata kulminacijo teže rogovja pri I0-11 letih. 
Prilagojene sredine mase rogovja so bile največje 
na območju Jelovice pri jelenih razreda 10+, ki so 
dosegli tudi največjo telesno maso ( 137,4 kg) in so 
znašale v povprečju 4,57 kg. ŠTRUMBELJ 1 
KOTAR ( 1974) za območje Kočevske navajata za 
jelene 7+ s srednjo telesno maso 154 kg povprečno 
maso rogovja 5,27 kg. 

Mase rogovja so v obeh populacijah odvjsne od 
telesne mase in starosti . Med obema območjema 
se ne razlikujejo v nobenem razredu, če odstranimo 
vpliv starosti, meseca uplenitve in vpliv telesne 
mase. V primeru, da odstranimo samo vpliv starosti 
in meseca uplenitve, so razlike značilne v vseh 
razredih z izjemo jelenov 10+. Odvisnost mase 
rogovja od telesne mase in starosti navajajo tudi 
ADAMIČ 1 KOTAR (1983) in ŠTRUMBELJ 1 
KOTAR (1974). Povprečne mase rogovja v obdobju 
1976-1980 so bolj podobne masam na območju 
Jelovice, kot v Karavankah. POLANC (2001) za 
del populacije v Karavankah ugotavlja podobno 
stopnjo pojasnjenosti variabilnosti mase rogovja s 
telesno maso in starostjo pri jelenih od 3-10 
življenjskega leta in pri jelenih od 6-10 leta. 
Podobne koeficiente odvisnosti ugotavljata 
za populacijo jelenjadi v Snežniku v obdobju 
1976-1980 tudi ADAMIČ/KOTAR (1983). 
ŠTRUMBELJ 1 KOTAR (1974) za območje 
Kočevske ugotavljata, da v odvisnosti med maso 
rogovja in telesno maso ter starostjo Je 32% 
variabilnosti ni pojasnjene. V našem primeru je bilo 
v navedeni odvisnosti pri vseh jelenih starejših od 
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1 leta v Karavankah pojasnjeno 72%, v Jelovici pa 
8 l% variabilnosti. BREWCZYNSKI (2002) navaja 
tesno odvisnost mase rogovja od starosti, telesne 
mase in oblike rogovja. Ugotavlja tudi, da je masa 
rogovja najprej v korelaciji s starostjo, nato s telesno 
maso in nazadnje z obliko rogovja. V našem 
primeru ugotavljamo največjo korelacija s starostjo 
in nato s telesno maso. Zaradi pomanjkanja 
podatkov o obliki rogovja le te v analizi nismo 
upoštevali . 

Zaradi razlik v telesnih masah in masah rogovja 
ostaja v relativni masi rogovja med obema 
populacijama velika podobnost. Relativna masa 
rogovja dosega največje vrednosti v razredu 
odraslih jelenov z vrednostjo 3,37. Iz podatkov 
analize za populacijo v Karpatih (BREWCZYNSKI 
2002) je pri vseh uplenjenih jelenih (povprečna 
starost ni znana) razbrati vrednost 3,0; pri odras]jh 
jelenih (nad 5 letni in starejši) pa vrednost 3,3. Iz 
prispevka o jelenjadi na visokem krasu 
(ŠTRUMBELJ 1 KOTAR 1974) je razbrati, da 
znaša relativna masa rogovja odraslih 7+ letnih 
jelenov 3,42, vendar je potrebno upoštevati · 
transportno telesno težo proučevanih jelenov. 

7 ZAKLJUČEK 
7 CONCLUSION 

Na višino in dinamiko telesnih mas ter moč rogovja 
v veliki meri vplivata okolje in številčnost divjadi. 
MYSTERUD s sod. (2002) ugotavlja pozitiven 
vpliv deleža travnikov na telesne mase jelenjadi. 
Prve ugotovitve o povezanosti telesnih mas in 
številčnosti jelenjadi naj bi objavil BENINDE, 
1937- citirata RAESFELD 1 REULEKE (1991), 
kasneje pa podobno ugotavljajo tudi drugi avtmji . 
Visoka številčnost (glede na nosilno zmogljivost 
okolja) se odraža z nižjimi telesnimi masami in s 
tem slabšo kondicijo ter večjo smrtnostjo predvsem 
mladih živali, ob visoki populacijski gostoti in 
omejeni migraciji pa med spoloma v večjem obsegu 
pri samcih v primetjavi s samicami (CLUTION 1 
BROCK 1982). Redukcija telesnih mas se odraža 
kot strošek p1ilagoditve na slabše habitate oziroma 
večjo gostoto divjadi. Z naraščajočo številčnostjo 
jelenjadi se ob večjem upadanju telesnih mas 
samcev v primerjavi s samicami pričakuje tudi 
zniževanje spolnega dimorfizma. 
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V obeh proučevanih populacijah je starostna 
dinamika telesnih mas zelo podobna. Sredine 
telesnih mas so z izjemo v razredu 5-9 letnih košut 
v vseh starostnih skupinah nižje v okolju z večjo 
populacijsko gostoto. Poleg razhk v sredinah 
telesnih mas je opazna tudi razlika v letni dinamiki 
med obema območjema. V območju z večjo gostoto 
so telesne mase poleg od starosti značilno odvisne 
tudi od meseca uplenitve. Mlade živali maso 
počasneje pridobivajo, večina razredov odraslih 
živali pa jo, še posebno pri samicah in hitreje 
izgublja kot v območju z manjšo gostoto. Upadanje 
telesnih mas samcev med jesenjo in zimo je v obeh 
območjih praviloma močnejše kot pri samicah. V 
upadanju mas med območjema se najmanj razli
kujejo dveletne živali obeh spolov. Upadanje 
telesnih mas med jesenjo in zimo je večje pri 
starejših in srednjestarih jelenih v prime1javi z 
mlajšimi. Upadanje telesnih mas košut je večje v 
populaciji z večjo gostoto. Masa rogovjaje odvisna 
od telesne mase in starosti. Mase rogovja so večje 
v populaciji z večjo telesno maso jelenov, ob 
odstranitvi vpliva telesne mase se med popu
lacijama ne razlikujejo. Relativna masa rogovja se 
med območjema bistveno ne razlikuje. 

Jelenjad je vrsta z izrazito sposobnostjo pri
lagajanja na spremenjene prehranske in bivalne 
razmere. Z nižjimi telesnimi masami se prilagaja 
na slabše življenjske pogoje. Posledično se zaradi 
vpliva znižanih telesnih mas p1ilagodljivost odrazi 
tudi preko velikosti rogovja kot sekundarnega 
spolnega znaka in sicer se moč rogovja zmanjšuje. 
Osnovna starostna dinamika telesnih mas tako p1i 
samcih in samicah in mas rogovja ostaja med 
populacijama zelo podobna, večja gostota jelenjadi 
pa ob zniževanju telesnih mas v obdobju manjše 
prehranske ponudbe, povzroči večje spremembe pri 
mladih živalih, samicah in starejših sarncih kar 
spreminja tudi morfološke razllke med spoloma. 
Ob tem. da se absolutna naravna mortaliteta med 
obema območjema glede na višino odstrela 
bistveno ne razlikuje, prav tako pa ni bistvenih 
razlik v strukturi ugotovljenih izgub med obema 
populacijama ugotavljamo, da jelenjad ob prila
gajanju na drugačne bivalne in prehranske razmere 
z morfološkimi spremembami odraža veliko stopnjo 
plastičnosti v strategiji preživetja. 
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Znanstvena razprava 
GDK: 176.1 "Fagus sylvatica L. ":52 

Prispevek k poznavanju pojavnosti, velikosti in deleža rdečega srca 
pri bukvi 
A contributiun to the study of the occurrence, distribution and share of red heart 
in common beech 

Edvard REBULA* 

Izvleček: 
Rebula, E.: Prispevek k poznavat\iu pojavnosti, velikosti in deleža rdečega srca pri bukvi. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 5-6. 
V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit 12. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Študija je prispevek k poznavanju tematike rdečega srca pri bukvi. V njej so obravnavani dejavniki, ki vplivajo na rdeče srce. 
Prikazana je odvisnost, moč in način delovanja mer, velikosti in starosti drevesa, njegove vejnatosti, deleža krošnje in povprečnega 
prirastka na velikost in delež rdečega srca v drevesu. Posebna pozornost je posvečena vplivu kakovosti rastišča na rdeče srce. 
Na rdeče srce najbolj vplivajo mere drevesa in njegova starost. Vpliv drugih značilnosti drevesa je manj pomemben. Vse te 
značilnosti delujejo skupno in jih je treba tako tudi obravnavati. Ločena obravnava posamezne značilnosti ali mere drevesa 
lahko privede do napačnih zaključkov. Zato so tudi razlike, ki se kažejo med posameznimi rastišči, odraz stanja dreves in 
sestojev, zlasti njihove starosti, debeline in višine drevja. 

Ključne besede: rdeče srce, bukev, Slovenija. 

Abstract: 
Rebula, E.: A contribution to the study of the occurrence, distribution and share of red heart in common beech. Gozdarski 
vestnik, Vol. 62/2004, No. 5-6. ln Slovene, with abstract in English, lit. quot 12. Translated into English by Jana Oštir. 

This study is a contribution to the study of red heart in common beech.lt examines the factors which influence red heart. These 
are: the diameter, height and age of the tree, its branchiness, the ratio crown length to tree height and the mean annual increment. 
These factors influence the occurrence and share of red heart in a beech tree. The dependence. intensity and functioning of the 
mentioned factors is described. 
The dimensions of a tree and its age have the largest influence on red heart. The influence of other characteristics of the tree are 
Jess importanl. All these characteristics work together and should be treated as such. The study of individual characteristics of 
the tre.e or its dimensions can bring us to the wrong conclusions. The differences demonstrated between various sites are an 
indication of the status of trees and stands, especially their age, diameter and height. 

Key words: red heart, common beech, Slovenia 

1 UVOD 

O rdečem srcu bukve in njegovem vplivu na 
vrednost bukovine je pri nas in v svetu mnogo 
raziskav. Pri nas so BRINAR (1965), TORELLI 
(1972 in 1974), KOTAR (1994), OMAHEN (1998) 
in ŠMAJDEK (2001) raziskovali pojavnost rdečega 
srca pri bukvi in dejavnike, ki vplivajo na njegovo 
velikost Brinar, Torelli in Kotar poleg ugotovitev 
svojih raziskav podajajo še obširen pregled 
ugotovitev drugih avtorjev o rdečem srcu bukve. Iz 
teh pregledov lahko ugotovimo, da so ugotovitve o 
vplivu istega dejavnika (n pr. kakovosti rastišča, 
nadmorski višini, ekspoziciji ipd.) pri posameznih 
avtorjih precej različne in si mno go krat tudi 
nasprotujejo. Večina teh ugotovitev izhaja iz 
raziskav, kjer so ugotavljali vpliv posameznega 
dejavnika na velikost ali pojavnost rdečega srca in 
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pri temu niso dovolj ali pa sploh niso upoštevali (in 
ugotavljali) medsebojno delovanje vseh dejavnikov 
na rastišču. Zaradi tega prihaja do različnih 
ugotovitev posameznih avtmjev. 

V Sloveniji je Kotar s sodelavci in študenti zbral 
bogat zaklad podatkov o bukovem drevju in 
bukovini. Obdelava teh podatkov je pripeljala do 
mnogih ugotovi tev o rdečem srcu in dejavnikih, ki 
naj vplivajo (n. pr. KOTAR 1994), kakor tudi o 
vplivu rdečega srca na kakovost in vrednost 
bukovine. Omogočila je tudi ugotovitve o vrednosti 
bukovine ob cesti (REBULA, KOTAR 2003) in na 
panju (REBULA, KOTAR 2004). Zbrani podatki 
pa omogočajo tudi nekoliko drugačno obdelavo 
(posamezno drevo in ne povprečja ploskev), ki 

* E. R. prof. dr., univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva 4, 
6230 Postojna 
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lahko prispeva nova dognanja o rdečem srcu in 
pojasni razlike med ugotovitvami različnih avtorjev. 
To je tudi namen in cilj tega prispevka. 

Rdeče srce smo obravnavali na tti načine. 
l. Pojavnost rdečega srca smo izražali z 

deležem dreves z rdečim srcem (DDR) v vsaki 
skupini drevja (vzorčni ploskvi, rastišču, sečišču, 
kakovostnem razredu). 

2. Velikost rdečega srca smo prikazovali kot 
kubaturo (telesnino, prostornino) rdečega srca 
posameznega drevesa v m·' (RS) izmerjeno na 
vsakem drevesu ali kot povprečno kubaturo rdečega 
srca v drevesu na ploskvi (RSs = LRS/n) 

3 Kot delež kubature rdečega srca v tržni meri 
debla (DRS = RS/V) ali kot povprečni delež 
rdečega srca v povprečnem drevesu skupine 
(DRSs = RSs/Vs) 

Ugotavljali smo zveze (korelacije in regresije) 
med debeline, višino, starostjo drevesa, dolžino in 
deležem krošnje, povprečnim starostnim prirastkom 
ter pojavnostjo, velikostjo in deležem rdečega srca. 
Z ustreznimi regresijskimi enačbami pa smo 
ugotavljali velikost vpliva posamezne značilnosti 
drevesa. 

V raziskavi nismo posebej obravnavali mer 
(premera in dolžine) rdečega srca in njegove 

razporeditve v deblu. To je že ugotovljeno in ni 
sporno. Naša raziskava izhaja iz raziskovanja vpliva 
rdečega srca v deblu na vrednost debla in povprečno 
vrednost bukovine iz tega debla. Tu pa zadostuje 
obravnava velikosti oziroma deleža rdečega srca v 
deblu. 

2 POJAVNOST RDEČEGA SRCA 

Najbolj nasprotujoče so ugotovitve o pojavnosti 
rdečega srca (deležu dreves z rdečim srcem). Med 
praktiki vlada prepričanje o t.zv. beli in rdeči 
bukovini, to je mnenje, da naj bi bila na nekaterih 
rastišč ih bukev z rdečim srcem redkost (bela 
bukov ina, n.pr. Amerika pri Litiji, severno pobočje 
Učke) in da naj bi na drugih rastiščih skoraj vse 
bukve imele rdeče srce (n.pr. Snežnik, Mala in 
Velika gora, Rog). Tudi sam sem bil po izkušnjah 
iz prakse, ki so nastale s poslušanjem starih 
praktikov in delno tudi z mojim nesistematičnim 
opazovanjem, mnenja o različni bukovini. Pričujoča 
raziskava, pa mi je to preptičanje močno omajala. 
Zakaj je temu tako vidimo v preglednicah 1 in 2. 
Poleg podatkov o pojavnosti rdečega srca so tu še 
podatki o povprečni velikosti in povprečnem deležu 
rdečega srca na ploskvi. 

Preglednica 1: Pojavnost, velikost in delež rdečega srca ter nekatere značilnosti posameznih vzorčnih ploskev 

Sečišče S tev. Povprečja znakov za ploskev Rdeče srce 
vzor. plosk. dliev. Ds Hs As Vs Z vs DDR RS s DRSs 

n cm m let m3 mJ delež m3 delež 
l. Ždrocle 165 30,9 19,0 169,3 0,62 0,0038 0,673 0,077 0,124 

2. Svinščaki. 235 32,8 22,8 151,5 0,89 0,0062 0,770 0,072 0,081 
3. Starod 126 35,5 23,9 133,6 1,00 0,0078 0,897 0,049 0,049 

4. Jurjeva dol. 120 40,1 28,2 139,9 1,58 0,0117 0,883 0,121 0,077 

5. Draga 118 43,3 30,5 195,1 2,06 0,0108 0,975 0,379 0,184 

6. Bohor 1 109 52,2 26,7 119,7 . ·2,79 0,0244 0,780 0,345 0,124 

7. Soteska 1 171 53,6 26,8 239,5 3,47 0,0148 0,842 1,032 0,297 

8. Soteska 2 273 48,8 25,8 220,1 2,52 0,0109 0,967 0,537 0,213 

9. Ogence 169 39,1 32,9 140,1 1,82 0,0141 0,822 0,249 0,137 

10. Dletvo 137 43,3 29,8 132,9 2,00 0,0168 0,650 0,264 0,132 

11. Bohor 2 87 64,0 32,9 147,6 5,26 0,0357 0,977 0,935 0,178 

12. Krka 261 42,2 32,5 2,18 0,824 0,215 0,099 

V preglednici pomeni; Ds = povprečni prsni premer, Hs = povprečna višina, As = povprečna starost, Vs = povprečna 
tržna mera drevesa na ploskvi, Zvs = povprečni letni starosmi kubni prirastek drevesa. DDR = delež dreves z rdečim 
srcem (pojavnost rdečega srca), RSs = povprečna velikost rdečega srca in DRSs = povprečen delež rdečega srca. 

Opomba: Število dreves in povprečja znakov za vzorčne ploskve se razlikujejo od istih znakov v delu KOTAR-ja (1994). 
Razlika nastaja zato, ker smo v tej analizi obravnavali le drevesa debelejša od 25 cm prsnega premera. 
Povprečni delež dreves z rdečim srcem za vse podatke (1.971 dreves) je 0,836, velikost rdečega srca je 0.36 m' in delež 
srca v tržni meri drevesa je 0,11 ali 11 %. 
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Pregledn ica 2: Pojavnost, velikost in delež rdečega srca ter nekatere značilnosti skupin združenih podatkov 

Skupina zdr. Štev. Povprečja znakov za ploskev Rdeče srce 
vzor. plosk. drev. Ds Hs As 

n cm m let 

1 165 32,1 18,9 176,8 

2 679 46,3 25,4 207,4 

3 235 43,8 25,3 129,0 

4 462 47,8 30,5 156,6 

5 430 42,8 33,3 

Skup. povp. 1971 44,6 27,9 

V preglednici 1 vidimo, da se vse značilnosti 
od ploskve do ploskve precej razlikujejo. Znatno 
odstopajo tudi od povprečja. To velja tako za 
neodvisne spremenljivke (povprečja znakov 
ploskev), kot za odvisne spremenljivke (podatki o 
rdečem srcu). Razlike so znatne tudi znotraj 
posamezne rastlinske združbe (n. pr. Adenostylo -
Fagetum- vzorčni ploskvi 1 in 2, Lamio orvalae
Fagetum- vzorčne ploskve 9, 11 in 12, ali Abieti
Fagetum typicwn- vzorčni ploskvi 5 in 8). Nastaja 
vprašanje koliko so razlike v rdečem srcu posledica 
različnih rastišč (rastlinskih združb, kakovostnih 
razredov) in koliko posledica različnih stanj sestaja, 
predvsem različne debeline in starosti sestoja ter 
posledično večje kubature drevja. Pojavlja pa se tudi 
dilema, katere značilnosti rastišča upoštevati pri 
medsebojnem primerjanju . Rastišča lahko raz
vrščamo tudi po t.zv. bonitetnih - kakovostnih 
razredih. Tako razvrščanje sloni običajno na višinah 
drevja. Mi smo združili vzorčne ploskve s 
podobnimi višinskimi krivuljami in tako dobili 5 
skupin. Prva je ostala kar prva vzorčna ploskev. V 
drugo smo združili vzorčne ploskve 2, 7 in 8. V 
tretjo vzorčni ploskvi 3 in 6. V četrti skupini so 
ploskve 4, 5, 10 in 11 , v peti pa ploskvi 9 in 12. 
Značilnosti tako združenih skupin smo ptikazali v 
preglednici 2. 

Kazalec kakovosti rastišča je gotovo tudi 
povprečen letni starostni prirastek drevesa (Zv) ali 
pa njegovo povprečje za ploskev ali skupino (Zvs). 
V preglednicah 1 in 2 vidimo, da se gibljeta 
povprečna višina in povprečni starostni prirastek 
precej podobno: oba naraščata od zgoraj navzdol, 
tako kot narašča tudi kakovost sestojev. 

Z obema preglednicama smo poizkusih pojasniti 
zlasti razlike v pojavnosti , to je deležu dreves z 
rdečim srcem. V zvezi s pojavnostjo rdečega srca 
lahko ugotovimo naslednje: 
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Vs Z vs DDR RS s DRSs 
m} m3 delež m3 delež 

0,67 0,0038 0,673 0,077 0,115 

2,40 0,0104 0,868 0,515 0,215 

1,89 0,0149 0,843 0,176 0,093 

2,71 0,0174 0,855 0,404 0,149 

2,23 0,0141 0,823 0,229 0,102 

2,26 0,836 0,360 0,159 

l. V povprečju vseh ploskev smo ugotovili 
84% dreves z rdečim srcem. Delež se giblje med 
65-67% (Dletvo, Ždrocle) in 98 % (Bohor 2 , 
Draga, Soteska 2). 

2. Posebna analiza je pokazala, da so velike 
razlike med debelino in starostjo dreves z in brez 
rdečega srca na ploskvi. Drevesa brez rdečega srca 
so mnogo drobnej ša in mlajša. Lahko bi trdili, da 
so taka drevesa najmlajša in najdrobnejša drevesa 
na ploskvi. 

3. Razlike v ugotovljenih deležih so znatne. 
Podrobnejše analize pa so pokazale, da je delež 
dreves z rdečim srcem v dokaj tesni zvezi tudi s 
povprečno debelino dreves, njihovo kubaturo , 
starostjo in višino. Zveza med povprečnim 
starostnim prirastkom in deležem dreves z rdečim 
srcem je neznačilna. Nekaj razlik v povprečjih 
deleža nastaja tudi zaradi različnega razpona 
debelin. Tu je zlasti pomembna spodnja meja 
(naj tanjše drevje, kije največkrat brez rdečega srca). 
Z upoštevanjem teh zvez lahko pojasnimo velik del 
razlik med deleži rdečega srca. 

4 . Tudi na ploskvah z najmanjšim deležem 
dreves z rdečim srcem je takih 2/3. Te ploskve so v 
povprečju ali ekstremno drobne (Ždrocle) ali mlade. 
Nasprotno od tega so ploskve z zelo visokim 
deležem dreves z rdečim srcem. Tu so drevesa zelo 
debela ali stara in z drevesi največjih kubatur. 

5. Če upoštevamo zgornje ugotovitve in z 
njimi popravimo ugotovljene deleže dreves z rdečim 
srcem, se razlike zmanjšajo. Postanejo ne
pomembne. Zaključimo lahko da ni belih in rdečih 
bukovij. Če že so razlike med rastišči , so zelo 
majhne in so posledica nekega konkretnega 
rastiščnega dejavnika. Neupoštevanje kakega 
pomembnega dejavnika lahko privede do na
pačnega sklepa. To kažejo tudi razlike med 
ugotovitvami različnih avtorjev, ki so včasih 
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Diagram 1: Ve likos! rdečega srca v odvisnosti od zmnožka debeline in starosti drevesa (D • A) za skupine rastišč . 
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popolnoma različne. Tu nekatere dejavnike (tla, 
njihova globina, ekspozicija, položaj v krajini, 
nadmorska višina itd) nismo upoštevali. Zato se 
ugotovitve lahko razlikujejo od ugotovitev drugih 
avtorjev. 

3 VELIKOST RDEČEGA SRCA 

Medsebojne zveze značilnosti drevesa in količino 
ter deležem rdečega srca prikazujemo s kore
lacijskimi koeficienti in delni mi (parcialnimi) 
korelacijskimi koeficienti v preglednici 3. 

Podatki v preglednici 3 o vplivu posameznih 
značilnosti drevesa na rdeče srce se v glavnem 
ujemajo z že poznanimi dejstvi. Razlike in posebnosti 
pa bomo pojasnili v nadaljevanju. Vrednost podatkov 
v preglednici 3 paje v tem, da nam poleg (skupnega) 
vpliva posameznega dejavnika, kažejo še njegov 

parcialni vpliv. Regresijske enačbe pa nam kažejo 
moč (velikost) vpliva posameznega dejavnika. Po 
moči in načinu delovanja lahko značilnosti dreves 
razvrstimo v nekaj skupin: 

l. Značilnosti oz. znaki, ki zelo močno in 
enako (istosmerno, enak predznak korelacije in 
parcialnega korelacijskega koeficienta) odražajo 
svoj vpliv. Sem sodijo debelina, starost in kubatura 
drevesa. Vpliv vsakega od teh dejavnikov je zelo 
velik, progresiven in močno vpliva tudi če 
upoštevamo še druge dejavnike (parcialni vpliv). 
Ta vpliv nam kaže enačba l. 

R = 0,7593 

Znaki pomenijo: RS = količina rdečega srca v m3, D = 
prsni premer drevesa v cm, A = starost drevesa- let, H = 
višina drevesa- m. 

Preglednica 3 : Linearni in parcialni korelacijski koeficienti med količino in deležem rdečega srca pri bukvi ter posameznimi 
značilnostmi dreves . 

Količina rdeč. srca Delež rdečega srca 
Značilnost drevesa Koleracijski Pare. kor. Koleracijski Pare. kor. 

koeficient koeficient koeficient koeficient 
Prsni premer (D) 0,737*** 0,606*** 0,369*** 0,230*** 
Višina drevesa (H) 0,389*** - O, 159*** -0,04* 
Starost drevesa (A) 0,497*** 0,288*** 0,381 *** 0,261 *** 
Tržna mera debla (V) 0,798*~'* 0,500*** 0,369*** 0,093*** 
KoJič. rd. srca (RS) - - 0,708*** 0,694*** 
Delež. rd. sr. (DRS) 0,708*** 0,694*** - -
Dolžina krošnje (LK) 0,359*** -0,202*** 0,119*** -0,226*** 
Delež krošnje (DK) - -0, 192*** - -0,139*** 
Pov. dob. prir. (PZV) 0,587*** -0,095*** 0,265*** -0,210*** 

* korelacijski koeficient različen od nič na stopnji tveganja 0,05; *** korelacijski koeficient različen od nič na stopnji 
tveganja 0,001. 
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Preglednica 4: Sprememba velikosti rdečega srca zaradi spremembe velikosti posamezne značilnosti drevesa. indeks 

Značilnost Relativna velikost značilnosti drevesa 

Drevesa 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 

Relativna velikost rdečega srca 

Debelina 0,50 0,72 1,00 1,34 1,75 2,24 2,81 

Starost 0,75 0,88 1,00 1,13 1,27 1,40 1,55 

Višina 0,86 0,93 1,00 1,07 1,13 1,19 1,25 

Krašnja. 1,14 1,06 1,00 0,94 0,90 0,85 0,82 

Z v 1,07 1,03 1,00 0,97 0,94 0,92 0,90 

Zv =povprečni letni volumenski prirastek 

Primer: Če je prsni premer drevesa, ob enaki višini in starosti drevesa večji za 40%, n pr. namesto 50 cm je 70 cm je rdeče 
srce večje 2,81 krat, ali za 181%. 

Kljub zelo zanesljivi in tesni zvezi Je Izračun 
velikosti rdečega srca zelo tvegan. Enačbo 
navajamo le zato, da lahko presodimo moč vpliva 
posamezne značilnosti drevesa. To smo naredili 
tako, da smo za posamezno značilnost izračunali 
za koliko % se spremeni velikost rdečega srca v 
primerjavi z izhodiščno vrednostjo (vrednost 
1,00), pri nespremenjeni vrednosti ostalih dveh 
spremenljivk. Izračunali smo za vrednost spre
menljivke od 0,8 do 1,4. Izračun smo prikazali v 
preglednici 4. 

Iz enačbe in preglednice vidimo, da rdeče srce 
zelo hitro in progresivno narašča z debelina in 
starostjo drevesa in nekoliko manj z njegovo višino. 
Rekli bi lahko, da rdeče srce narašča progresivno s 
starostjo in velikostjo drevesa. V preglednici smo 
prikazali zakonitosti. Razlike so zelo velike, ne 
samo računsko. Tako velike pa so tudi v dejanskih 
okoliščinah v gozdu. Nastajajo kot posledica 
svojstvenih oko! iščin in pogojev v katerih raste 
posamezno drevo. Z upoštevanjem navedenih 
zakonitosti lahko v dobri me1i pojasnimo razlike v 
pojavnosti in velikosti rdečega srca v preglednicah 
1 in 2. Majhno rdeče srce in redko pojavnost 
(Ždrocle , Svinščaki in deloma Starod) pojasni 
»majhnost« povprečnega drevesa na teh ploskvah. 
Majhen delež v Dletvuje lahko posledica tudi nizke 
starosti. Nasprotno pa so zelo velika srca in deleži 
posledica velike velikosti (Bohor 2) ali pa starosti 
in velikosti (Soteska 2). Prav tako je velik delež 
dreves z rdečim srcem lahko posledica starosti 
drevja (Draga). 

Pomembna je ugotovitev, da posamezen de
javnik ne deluje sam zase, ni neodvisen od drugih, 
ampak povečuje tudi vpliv drugih. Deluje fakt01i
alno, kot zmnožek z ostalimi dejavniki. Zato smo 
poiskali vpliv skupnega delovanja najmočnejših 

264 

dejavnikov debeline in starosti drevesa. Tak vpliv 
ponazarja enačba 2. 

2. RS = 1,476. JO· li. (O • A)"-1195. ht.:.599; 

R = 0,7411 

Tudi ta enačba se odlikuje s tesno korelacija, 
izračun velikosti rdečega srca pa je ravno tako 
nezanesljiv. Regresijske enačbe samo s zmnožkom 
A•D kot neodvisno spremenljivko smo izračunali 
tudi za skupine delovišč, kot so prikazane v 
preglednici 2 . Izračun s temi enačbami smo 
prikazali na diagramu l . Tu vidimo, da velikost 
rdečega srca zelo hitro in progresivno narašča z 
zmnožkom debeline in starosti drevesa. Rdeče srce 
se začne pojavljati nekje okoli zmnožka l.OOO. To 
bi ustrezalo n. pr prsnem premeru 15 cm in starosti 
okoli 65 let na slabih rastiščih ali prsnemu premeru 
20 cm in starosti okoli 50 let na boljših rastiščih. 
Krivulje si sledijo v odvisnosti od kakovosti rastišča 
oziroma njihove višine. Najmanjše je rdeče srce na 
slabših in največje na najboljših rastiščih. 

2. Znaki oz. značilnosti, ki so v koleraciji z 
rdečim srcem, parcialna korelacija paje neznačilna 
ali pa je značilna le v določenih zvezah. Tak znak 
je višina drevesa, ki je v povezavi z debelina in 
starostjo dreves neznačilna. Če pa obravnavamo 
zvezo velikosti rdečega srca in kubature ter višine 
drevesa ali pa debeline in višine drevesa, je dodaten 
vpliv višine zelo značilen. Parcialna korelacija je 
šibka, v nekaterih zvezah celo neznačilna, kar 
pomeni da poleg debeline in starosti drevesa ne 
prispeva nič ali zelo malo k pojasnitvi va.Jiabilnosti 
rdečega srca. To se pokaže tudi v tem, da v nekate1ih 
regresijskih enačbah izpade višina drevesa kot 
neznačilna spremenljiv ka in to zaradi interkorelacije 
(D:h) . Dejstvo, da višina drevja kar precej vpliva 
na velikost rdečega srca, bi si mogoče lahko 
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razlagali tudi kot znak, da kakovost rastišča vpliva 4. RS =3,57•1Q-7•DI.6572 •AL91 07•zvo.6soi ; 

na njegovo velikost. Lahko pa si to razlagamo tudi 
tako, da imajo večja (višja in debelejša) drevesa 
večje rdeče srce. Na boljših rastiščih so pač večja 
drevesa. 

3. Dejavniki, ki so v razmeroma ohlapni toda 
zelo značilni pozitivni (CX < 0,001) korelaciji in 
značilni negativni parcialni korelaciji. Taki so 
dolžina in delež krošnje ter povprečni letni vol umni 
piirastek drevesa. Različni predznaki korelacije in 
delne korelacije pomenijo, da pozitivna korelacija 
kaže vpliv skozi velikost drevesa (velika krašnja, 
velik prirastek -->veliko drevo), negativna 
parcialna korelacija pa dodatno (poleg debeline, 
starosti in višine dreves) kaže specifičen vpliv samo 
tega znaka, ki je obratno sorazmeren velikosti 
rdečega srca. Delovanje teh značilnosti drevesa 
ponazarja enačba 3. 

R = 0,5889 

LK =dolžina krošnje v m 
Enačba ima nekoliko ohlapnejšo korelacijsko 

zvezo in kaže drugačno delovanje posameznih 
značilnosti drevesa kot prejšnje enačbe. Vzrok za 
to je, daje ta regresija izračunana samo za drevesa, 
ki imajo tudi podatke o dolžini krošnje ( LK, za 
844 dreves). Enačba kaže, da imajo drevesa z 
najdaljšimi krošnjami (pri nespremenjeni debelini, 
višini in starosti drevesa) najmanjše rdeče srce. In 
obratno, drevesa z najkrajšimi krošnjami imajo 
največje rdeče srce. Podobno deluje tudi delež 
dolžine krošnje (DK = LK/h). Njun relativni vpliv 
je viden v preglednici 4. Omenimo naj še, da je 
povprečna dolžina krošnje 13,68 m, kar je 52 % 
višine drevesa (0,52 je povprečni delež krošnje). 
Podoben vpliv kot krašnja ima tudi povprečni 
volumni starostni prirastek drevesa. Drevesa z 
večjim prirastkom imajo manjše srce. Vpliv je 
razmeroma majhen in je viden v preglednici 4. 
Najbrž je tak vpliv posledica delovanja velikosti 
krošnje. Razložimo si ga lahko takole: večja krašnja 
povzroča manjše srce ali preko prirastka: večja 
krašnja= večji p1irastek in posledica je ista- manjše 
rdeče srce. 

Zanimivo sliko pa nam kaže zveza rdečega srca 
ter debeline, višine, starosti in prirastka drevesa. 
Kaže jo enačba 4. V tej zvezi je izpadla višina 
drevesa kot neznačilna spremenljivka, njeno vlogo 
pa je prevzel prirastek drevesa. 
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R=0,7605 

Ta enačba kaže, da imajo drevesa pri enaki 
starosti in debelini večje rdeče srce, če priraščajo 
hitreje. To pa je na boljših rastiščih. Tako smo 
ponovno potrdili že postavljeno domnevo, da imajo 
dreves na boljših rastiščih večje rdeče srce. 

4 . Zanimiva je še medsebojna zveza velikosti 
in deleža rdečega srca. Ta je v veliko bolj ohlapni 
korelacijski zvezi, kot bi lahko pričakovali. 
Korelacija med njima je pozitivna, kar pomeni, da 
je pri večji količini rdečega srca večji tudi njegov 
delež v kubaturi drevesa. S starostjo in debeline 
drevesa narašča velikost rdečega srca hitreje kot 
tržna mera (kubatura) drevesa. Zato je med njima 
razmeroma ohlapna linearna korelacija. 

V se to velja le, če velikost rdečega srca 
obravnavamo v zvezi z debeline in višino drevja. 
Precej drugače pa je, če jo obravnavamo s tržno 
mero drevesa. Tako primerjavo vidimo na 
diagramu 2 in 3. Na diagramu 2 smo prikazali 
velikost rdečega srca glede na kubaturo drevesa, 
na diagramu 3 pa glede na tarifni razred Vmesnih 
(Čoklovih) tarif. 

Na diagramu 2 vidimo, da imajo drevesa na 
boljših rastiščih pri enaki kubaturi drevesa manjše 
rdeče srce. Slika je dovolj zgovorna, čeprav 
zaporedje skupin ni popolnoma dosledno . Ne
doslednost pa lahko pojasnimo s starostjo in 
debeline drevja (na boljših rastiščih je drevo pri 
enaki kubaturi tanjše). 

Podatke za diagram 3 smo izračunali z enačbo 
5, ki nam podaja zvezo med velikostjo rdečega srca 
in tržno mero ter višino drevesa. 

5. RS = 0,2498+0,2881 V-0,0195H; 

R = 0,7814 s.e. = ±0,336 m 1 

Diagram 3 nam daje zanimivo sliko in razlago 
za marsikatere razlike v ugotovitvah različnih 
avtorjev o velikosti rdečega srca in vplivu rastišča 
nanj. Vidimo, da velikost rdečega srca pri večjih 
debelinah (nad okoli 45 - 50 cm prsnega premera) 
res narašča s kakovostjo rastišča; na boljših 
rastiščih, z višjim drevjem je rdeče srce večje. 
Zanimivo pa je, da je pri drobnem drevju ravno 
narobe. Tu je rdeče srce pri drevesih enake 
debeline, večje na slabših rastiščih. Ta pojav je 
najbrž posledica različne hitrosti priraščanja 
drevesa in s tem posredno starosti. Enako debela 
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Diagram 2: Velikost rdečega srca po skupinah rastišč, v odvisnosti od tržne mere debla 
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Diagram 3: Vpliv debeline drevja na velikost rdečega srca po tarifnih razredih Vmesnih tarif 
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Diagram 4: Vpliv zmnožka debeline in starosti drevesa na delež rdečega srca po kakovosti rastišč 
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drevesa so na slabših rastiščih starejša. Vpliv 
starosti smo zajeli na diagramu l. Na diagramih 2 
in 3 lahko opazimo tudi, da se rdeče srce na boljših 
rastiščih pojavi šele pri debelejšemu drevju in 

drevesih z večjo kubaturo kot na slabših rastiščih. 
V prvi skupini na diagramu 2 in pri 2. ali 4. 
tarifnem razredu na diagramu 3 opazimo rdeče 
srce pri drevju manjših dimenzij kot na boljših 
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Diagram 5: Vpliv debeline drevja na delež rdečega srca po tarifnih razredih Vmesnih tarif 
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Diagram 6: Vpliv debeline drevja na delež rdečega srca po tarifnih razredih Vmesnih tarif 
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(Delež je izračunan z obrazcem DRS = lOORS/V) 

Diagram 7: Delež rdečega srca v odvisnosti od tržne mere debla 
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rastiščih z višjimi tarif nimi razredi. To nam pojasni 
preobrat v 9. debelinski stopnji. 

Obravnavali smo tudi vpliv dimenzijskega 
razmerja (razmerje višine in debeline drevja, 
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(R = lOOH/D) na rdeče srce. Korelacija je negativna. 
To je zaradi tega, ker je drobno drevje, ki ima zelo 
majhno rdeče srce ali pa ga tam sploh ni, najbolj 
vitko. Če pa obravnavamo dimenzijsko razmerje 
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drevesa kot dodatni kazalec (poleg debeline ali 
kubature drevesa) je ta v pozitivni korelaciji z 
velikostjo rdečega srca. Pri enakih debelinah jma 
vitkejše drevje večje rdeče srce. To pa je ponovno 
na boljših rastiščih. 

Iz vse obravnave lahko zaključimo, daje velikost 
rdečega srca odvisna od velikega števila značilnosti 
drevesa oz. dejavnikov. Podobno kot na pojavnost, 
ki smo jo obravnavali v prejšnjem poglavju. Ti 
dejavniki ne delujejo posamezno ampak skupno 
("v sodelovanju") z vsemi ostalimi. Zato je zelo 
tvegano ugotavljanje in napovedovanje delovanja 
posameznega dejavnika brez upoštevanja med
sebojnih zvez (kolinearnosti in interakcij) teh 
dejavnikov. 

4 DELEŽ RDEČEGA SRCA 
V TRŽNI lVIERI DREVES 

Pregled medsebojnih zvez deleža rdečega srca v 
tržni meti drevesa (naprej deleža rdečega srca) in 
posameznih značilnosti drevesa je podan v 
preglednici 3. Tu vidimo, da so korelacijski 
koeficienti pri deležu rdečega srca istih predznakov 
kot pri njegovi velikosti. So pa koeficienti mnogo 
nižji, kar kaže, da je napovedovanje deleža rdečega 
srca še veliko bolj tvegano. Največ dejavnikov, ki 
vpliv;1jo na rdeče srce deluje podobno na velikost 
in delež rdečega srca. Zato ne kaže tega ponavljati . 
Nekoliko drugače je le pri vplivu kakovosti rastišča. 
Prikazujemo ga na diagramu 4 . Podobno kot na 
diagramu 1 smo tudi tu prikazali delež rdečega srca 
v odvisnosti od zmnožka starosti in debeline dreves. 

Na diagramu 4 vidimo, da delež rdečega srca 
hitro in enakomerno narašča z debelina in starostjo 
drevesa. Zaporedje rastišč je tu drugačno kot na 
diagramu l. Je obrnjena. Največji delež je na 
najslabših rastiščih in najmanjši na najboljših. Slika 
na diagramu 4 dopušča domnevo, da je na slabših 
rastiščih delež rdečega srca v drevesu večji kot na 
boljših. Ta domneva je nekoliko v nasprotju z 
ugotovitvami Kotarja (1994). Vzrok različnim 
ugotovitvam je najbrž v tem, da je Kotar računal z 
drugačnim deležem rdečega srca (povprečje 
ploskev), z upoštevanjem vseh dreves na ploskvi. 
V tej raziskavi pa računamo le z drevesi debelejšimi 
od 25 cm, samo z drevesi, ki imajo rdeče srce in z 
zmnožkom starosti in debeline, Kotar pa je računal 
ločeno z debelina in ločeno s starostjo. Druge 
vzroke, ki povzročajo različne ugotovitve različnih 
avtorjev pa bomo pojasnili v nadaljevanju. 
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Delež rdečega srca smo računali na različne 
načine . Ocenimo ga lahko z enačbo 6. Izračun s to 
enačbo smo prikazali na diagramu 5. 

6. DRS = 15,46+3,01 V-0,344H; 

R = 0,3768 s.e. = ± 10,8 % 

Na diagramu 5 vidimo, da delež rdečega srca na 
vseh rastiščih narašča z debelina drevja hitro in 
progresivno. Najhitreje narašča na najboljših 
rastiščih. Tudi tu vidimo, da so razmerja med 
posameznimi rastišči pri drobnejšem drevju 
drugačna kot pri najdebelejšem. Obrat je pri prsnih 
premerih 60 - 65 cm. Pri tanjšemu drevju delež s 
kakovostjo rastišča pada. Pri najdebelejšem drevju 
pa je delež rdečega srca največji na najboljših 
rastiščih. Razmetja so podobna kot pri velikosti 
rdečega srca. 

Izračun količine rdečega srca z regresijskimi 
enačbami je nekoliko zanesljivejši kot enak 
izračun deleža rdečega srca, čeprav sta oba zelo 
tvegana. Zato smo delež rdečega srca izračunali 
tudi tako, da smo količino rdečega srca, izra
čunana z enačbo 5 (diagram 3) delili s tržno mero 
debla . Rezultate teh izračunov prikazujemo na 
diagramu 6. 

Na diagramu 6 vidimo, da delež rdečega srca 
dosledno pada z boljšo kakovostjo rastišča. Delež 
rdečega srca narašča z debelina, vendar degresivno. 
Razlike v deležih med diagramoma 5 in 6 
(absolutno) niso velike in jih lahko pripišemo 
različnim načinom izračunov in nezanesljivosti 
regresijskih enačb. 

Drugačen vrstni red rastišč dobimo, če delež 
rdečega srca prikažemo v zvezi s kubaturo debla. 
To smo za skupine rastišč prikazali na diagramu 7. 

Na diagramu 7 vidimo, da je delež rdečega srca 
pri enaki kubaturi debla na boljših rastiščih manjši. 
Slika kaže podobno zaporedje kot na diagramu 2. 
Rastišča si sledijo dosledno, razen za skupino 3. 
Razloge za to smo že pojasnili. 

Omeniti kaže še ugotovitev, da delež rdečega 
srca na posameznih rastiščih (vzorčnih ploskvah, 
sečiščih) ni v korelaciji z nobeno značilnostjo 
drevesa. Zato ni mogoče izračunati primerne 
regresijske enačbe. Iz tega pa lahko sklepamo dvoje: 

l. Da se tu delež rdečega srca zaradi različnih 
značilnosti drevesa le malo spreminja ali, 

2. da je razpon značilnosti drevesa (n. pr. 
debelin, starosti) zelo ozek in zato ni mogoče 
ugotoviti značilne korelacije. 
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Zaključimo lahko, daje sodba o vplivu kakovosti 
rastišča na delež rdečega srca precej tvegana. 
Ugotovili smo, da se razmetja spreminjajo pri 
različni debelini, starosti in kubaturi drevja. V 
absolutnih zneskih razlike niso velike. Zdi se, da 
so pri običajnih debelinah drevja z naših sečišč, 
deleži rdečega srca na slabših rastiščih nekoliko 
večji. 

5 POVZETEK UGOTOVITEV 
O RDEČEM SRCU 

Iz obravnave pojavnosti, velikosti in deleža rdečega 
srca lahko zaključimo naslednje: 

l. Na pojavnost, velikost in delež rdečega srca 
vpliva debelina, starost in višina drevesa, njegova 
hitrost priraščanja, vitkost in vejnatost oziroma 
velikost krošnje in še drugi dejavniki. Ti dejavniki 
delujejo skupno, multiplikativno, zato je težko 
ločeno ugotavljati vpliv posameznega dejavnika. 
Zato je tudi napovedovanje ločenega vpliva 
posameznega dejavnika na rdeče srce precej 
tvegano. 

2. Raziskava kaže različno pojavnost (delež 
dreves z rdečim srcem) rdečega srca na različnih 
območjih in rastiščih. Najmanjši ugotovljeni 
delež dreves z rdečim srcem v sestoj ih, ko so stari 
120 let in več, se giblje okoli 2/3, na nekaterih 
rastiščih pa imajo praktično vsa obravnavana 
drevesa rdeče srce. Podrobnejše proučevanje pa 
je pokazalo, da večino razlik lahko pojasnimo z 
različno debelina, starostjo in drugimi zna
čilnostimi dreves. Zato v praksi zelo razširjeno 
mnenje o rdeči in beli bukovini s posameznih 
rastišč nima prave osnove. 

3. Velikost rdečega srca (RS) narašča pro
gresi vno z velikostjo (večjo debelina, višino in 
kubaturo) drevesa in njegovo starostjo. Pri enaki 
velikosti in starosti drevesa imajo drevesa z dolgo 
krošnjo in velikim starostnim volumnim prirastkom 
manjše rdeče srce. Največje srce imajo vitka drevesa 
s plitvo krošnjo. Na slabših rastiščih najdemo rdeče 
srce pri tanjšem drevju kot na boljših. 

4. Delež rdečega srca v kubaturi drevesa 
(DRS=RS/V) narašča z debelina in starostjo 
drevesa progresivno in dokaj enakomerno s 
kubaturo drevesa. Pri veliki debelini in starosti 
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drevesa je vsakoletni prirastek rdečega srca večji 
kot prirastek vsega lesa. Na delež rdečega srca 
vplivajo iste značilnosti drevesa kot na velikost 
rdečega srca. Tudi način vplivanja je enak. 

5. Rastišče vpliva na rdeče srce kot skupek 
vplivov posameznih dejavnikov. Pri enaki debelini 
in starosti dreves je velikost rdečega srca večja na 
boljših rastiščih, njegov delež pa na slabših 
rastiščih. Če pa upoštevamo samo debelin o drevesa 
je pri srednje debelem drevju (do 45 - 50 cm 
prsnega premera) na slabših rastiščih rdeče srce 
večje. Pri najdebelejših drevesih pa je obrnjena. 
Največja rdeča srca so na najboljših rastiščih. Enako 
je tudi pri deležu rdečega srca, le da je obrat pri 
debelejšem drevju (55 - 60 cm). 
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Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu 
Trnovskega gozda nad dolino Trebuše 
Specifics of the \1egetation and flora of Govci on the northern edge of the Trnot ski 
gozd plateau above the Trebuša valle_v 

Igor DAKSKOBLER* 

Izvleček: 

Dakskobler, 1.: Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše. Gozdarski 
vestnik, 62/2004. št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 46. Prevod izvlečka v angleščino : Andreja 
Šalamon Verbič. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir. 
V članku je kratek oris gospodarjenja z gozdovi v dolini Trebuše, s poudarkom na Govcih, strmih, skalnatih dolomitnih 
pobočjih na severnem robu Trnovskega gozda. Opisane so posebnosti njihovega rastja, predvsem naravno črno borovje 
(Froxino orni-Pinetum nigrae) in združba bukve in dlakavega sleča (Rhododendro hirsuti-Fagetum). Govci so eno redkih 
območij v Sloveniji, kjer rasle na razmeroma majhni površini kar pet vrst, ki jim v okviru projekta Natura 2000 posvečamo 
posebno pozornost. To so trije naši endemiti: kranjski jeglič (Primula carniolica), Zoisova zvončica (Campanula zoysii), 
hladnikovka (Hladnikia pastinacifolia) ter Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii) in Scopolijev repnjak (Arabis 
scopoliana). Zaradi naštetih posebnosti rastlinstva in rastja bo severni rob Trnovskega gozda nad dolino Trebuše skoraj 
gotovo uvrščen med posebej zavarovana območja po merilih Evropske skupnosti. 

Ključne besede: Govci, Trnovski gozd, dolina Trebuše, vegetacija, flora, zgodovina gospodarjenja z gozdom 

Abstract:: 
Dakskobler, 1.: Specifics of the vegetation and flora of Govci at the nonhern edge of the Trnovski gozd plateau above the 
Trebuša valley. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 5-6. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 46. Abstract 
translated into English by Andreja Šalamon Verbič. English language editing by Jana Oštir. 
The article gives a short description of forest management in the Trebuša valley, especially on Govci, steep, rocky 
dolomite slopes on the northern edge of the Trnovski gozd plateau. The specifics of the vegetation of that region, above 
all of the natural Austrian black pine stands (Fraxino omi-Pinetum nigrae) and the community of beech and Hairy 
Alpenrose (Rhododendro hirsuti-Fagetum) are presented. The region of Govci is one of the rare regions in Slovenia 
where as many as five species significant for Europe (when speaking within the framework of the project Natura 2000) 
grow: those are our three endemics: Primula carniolica, Campanula zoysii and Hladnikia pastinacifolia, as well as the 
species Aquilegia bertolonii and Arabis scopoliana. On account of the above mentioned characteristics of its flora and 
vegetation the northern edge of the Trnovski gozd plateau above the Trebuša valley will almost certainly be ranged 
within the specially protected regions selected according to the criteria of the European Community. 

Key words: Govci, the Trnovski gozd plaleau. the Trebuša valley, vegetation, flora, history of forest management 

1 OPIS OBMOČJA 
IN ZGODOVINSKI PREGLED 
GOSPODARJENJA Z GOZDOM 

Trnovski gozd na severovzhodnem robu izredno 
strmo pada v dolino Trebu še. Skupno ime za skalnata 
in prepadna, s številnimi grapami razrezana pobočja 
Stanovega roba (1191 m), Poldanovca (1299 m) in 
Zelenega roba so Govci (zasledimo tudi obliki Golci 
in Golice in za najbolj skalnati del pod Poldanovcem 
in Zelenim robom Trebuška stena). Ime Govci oz. 
Golci (Golice) povezujemo s skalnatimi, marsikje 
zaradi skrajnih rastišč (prepadov, grap, rogljev), z 
gozdom neporaslimi (ogolelimi) pobočji. 

Območje današnje Gorenje Trebuše je bilo še v 
srednjem veku bolj ali manj neposeljena (ali vsaj 
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zelo redko naseljena) gozdnata krajina. Gozdove 
so močneje začeli izkoriščati šele v prvi polovici 
18. stoletja, z razvojem steklarstva. Prva steklarna 
je bila v kraju Na me linah (Na mlinih) ob Trebušici 
in je obratovala med leti 1722 in 1741. Druga 
steklarna (lastnik Matija Vogl) je bila blizu, le okoli 
300 m od prve, v smeri proti Čepovanu, v kraju 
Podgolce (obratovala je v času od 1759 do 1771). 
Potem so to dejavnost prenesli na planoto, najprej 
leta 1771 v Mrzlo drago in nato leta 1794 v Mojsko 
drago. Tam sta bili dve steklarni. Za kraj, kjer je 
stala prva, se je do danes ohranilo ime Stara glažuta. 

* dr. I. D., univ. dipl. inž. gozd., Biološki inštitut ZRC 
SAZU Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov 
drevored 13, SL0-5220 Tolmin 
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Severovzhodni rob Trnovskega gozda nad dolino Trebuše. Foto I. Dakskobler 

Gozdni rezervat Govci. Foto I. Dakskobler 
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Zadnji steklarski obrat v Mejski dragi je prenehal 
delovati okoli leta 1825 ali 1830, ko so bili vsi 
okoliški gozdovi izsekani (COSSAR 1926, 
SLOKAR 1964, FORTUNAT ČERNILOGAR 
1997, ŠTURM 2003). Tudi idrijski del trebuških 
gozdov, vanje sodijo Mali Govci, so močneje začeli 
izkoriščati v sredini 18. stoletja (KORDIŠ 1985, s. 
17-19). 

Srednji in zgornji del doline Trebuše (današnja 
Gorenja Trebuša) je bil v srednjem veku goriška 
posest (KOS 1954, s. 29, LIČER 2002) in Gorenja 
Trebuša je tudi kasneje pripadala Goriški in ne 
Tolminski (čeprav so se imeli njeni prebivalci vedno 
za Tolmince). Iz (Gorenje) Trebušeje vodila tovorna 
in pešpot na Lazno in naprej na Lokve, kar je bila v 
tistem času glavna povezava Trebušanov 
(Trebušarjev) z upravnim središčem v Gorici. Ta 
pot je vrisana tudi na vojaških zemljevidih iz druge 
polovice 18 . stoletja (RAJŠP 1 TRPIN 1997, s. 80 
in priloženi zemljevid - sekcija 180). Trebuški 
(trebušarski) gozdovi so bili sprva sestavni del 
obsežnih cesarsko-kraljevih gozdov Trnovskega 
gozda. Ti gozdovi imajo že več kot 200-letno 
tradicijo načrtnega gospodmjenja. O zgodovini tega 
gospodarjenja in o zgodovini Trnovskega gozda 
nasploh obstaja veliko gradi va, precej že 
objavljenega (nekateri prispevki so izšli tudi v 
Gozdarskem vestniku). Teh člankov v seznamu 
literature podrobneje ne navajamo, omenimo naj 
le nekatere njihove avtorje: V. Mikuletič, E. 
Kozorog, M. Vuga, J. Žigon, S. Zilli idr. S to 
problematiko se v zadnjih desetih letih poglobljeno 
ukvarjajo tolminski in goriški gozdarji. Delo 
koordinira Edo Kozorog, univ. dipl. inž., vodja 
oddelka za urejanje gozdov na Območni enoti ZGS 
v Tolminu, z njim pa zelo tvorno sodeluje, s prepisi 
(transkripcijami) iz gotice in prevodi starih listin 
in načrtov iz nemščine in italijanščine, Vitomir 
Mikuletič, univ. dipl. inž. gozd., med slovenskimi 
gozdarji najbrž najboljši poznavalec Trnovskega 
gozda in njegove zgodovine. Pomembno je, 
predvsem na začetku, k tem raziskavam prispeval 
Janko Žigon, univ. dipl. inž. gozd., z najdbo prvega 
gozdnogospodarskega načrta za Trnovski gozd 
(izdelal ga je gozdar Flameck leta 1771) v 
Državnem arhivu v Trstu (l. 1994), pa tudi nekateri 
drugi goriški gozdarji (npr. Matjan Šebenik st., 
univ. dipl. inž. gozd. in Ma1jan Šebenik ml., univ. 
dipl. inž. gozd.). 
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Iz obsežnega gradiva, ki so ga v desetih letih 
zbrali tolminski in goriški gozdarji (hranijo ga na 
ZGS, OE Tolmin), naj omenim le nekaj drobcev. V 
zapisniku komisije, ki je bila poslana na ukaz 
njegovega rimsko-cesarskega kraljevo-katoliškega 
veličanstva, da pregleda cesarske in zasebne 
gozdove ob avstrijskih morskih pristaniščih in 
hrvaški morski meji od 8. junija do 14. novembra 
1724 (kopijo nemškega originala v gotici je prof. 
Pietro Piussi iz Firenc poslal inž. Mikuletiču, ki je 
zapisnik prevedel v slovenščino, njegov prevod 
hranijo na ZGS, OE Tolmin) piše, "da se v dolini 
Trebuše nahaja 46 kočarjev ali podložnikov s precej 
velikimi posestvi, njivami in travniki, tudi s kako 
krpo gozda za domačo oskrbo z lesom. Ti plačujejo 
cesarskemu gozdnemu uradu za davek, dajatve, 
tlako, pašo, drva, les za gradnjo in vse drugo skupaj 
176 lir 25 soldov, to je povprečno 3 lire 50 soldov 
na hišo. Ni pa najti nobenega mejnika, zato si 
podložniki pridobijo od cesarskega gozda toliko 
zemljišča, kolikor si ga hočejo iztrebiti in požgati. 
Tega pa ni malo, kakor se je vsak dan dalo videti. 
Poleg tega pa v cesarski gozd ne gonijo na pašo 
samo goveje živino, temveč tudi ovce in koze, kar 
pa ne bi smelo ostati nekaznovano". 

Pri prvi izmeri deželnoknežjih gozdov tedanjega 
Goriškega glavarstva (zaključena je bila l. 1736), 
je Trnovski gozd obsegal še precejšnji del Trebuše, 
kasneje, v kartnem gradi vu prvega in naslednjih 
gozdnogospodarskih načrtov za Trnovski gozd (prvi 
načrt je izdelal Flamec k l. 1771, drugega Schneider 
l. 1804 in tretjega Koller l. 1840 oz. 1842) pa v 
glavnem ostajajo znotraj meja državnega gozda le 
Govci. Meje državnih gozdov z občino Trebuša so 
kasneje določili še l. 1877 (Gozdnogospodarski 
načrt za desetletje 1931-1940), morda že nekaj let 
prej (1864- geometer Z. Rejc, ustno sporočilo 9. 
3. 2004) . Meja državnega gozda je bila slabo 
označena tudi zaradi zahtevnega terena, redki 
mejniki so bili v hudourniških grapah in na 
grebenih. Po prvih treh načrtih so gozdarji do danes 
izdelali že več kot deset vedno bolj podrobnih in 
poglobljenih načrtov Trnovskega gozda. Večji del 
Govcev je v gozdnogospodarski enoti Trnovo, del 
vzhodno od Zelenega roba tudi v 
gozdnogospodarski enoti Idrija II (nekdanji rudniški 
gozdovi, idrijskemu rudniku so začeli plipadati l. 
1759, razmejitev pa so opravili l. 1768- KORDIŠ 
1985, s. 15). 
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Iz dosedanjih načrtov razberemo, da so bili 
gozdovi v Govcih zaradi naravnih razmer (st:xmine, 
nedostopnosti) v glavnem obvarovani večjih 
človekovih posegov (sečnje). Trebuške stene so 
dolomitna pokrajina v miniaturi, z goli mi in ostrinti 
vrhovi, melišči. Največji del je nepristopen 
(nedostopen) in je težko uresničiti poseke tudi na 
tistih policah, na katerih bi lahko zaradi značaja 
gozda izkoriščanje izvajali (Gozdnogospodarski 
načrt za desetletje 1931-1940). Gozdove v Govcih 
so torej v glavnem izk01iščali le v robnih delih nad 
Gorenj o Trebušo in na prehodu v planoto, v večjem 
delu pa so bili že v preteklosti opredeljeni kot 
varovalni . Morda so te gozdove najmočneje sekali 
v obdobju, ko sta bili ob Trebušici steklarni, torej v 
18. stoletju. Geolog ŠTURM (2003, s. 182-183) je 
izdelal oceno, po kateri sledi, da je bilo za 
enomesečno proizvodnjo stekla (ocenjuje jo na 7 
m3) potrebno 462 ton oz. 770 m3 lesa (pri tem je 
bilo za proizvodnjo pepeli ke potrebno 98% celotne 
porabe drvi, le 2 % pa za ogrevanje peči). Ob 
predpostavki, da so imeli trebuški gozdovi takrat 
podobno lesno zalogo kot jo imajo danes (okoli 140 
m3 /ha), so takrat na mesec morali posekati kar 5,5 
ha gozda. Avtor je kot območje, kjer so les sekali, 
opredelil levi breg Trebuši ce, 3,5 km levo in desno 
od lokacije nekdanje glažute (večja oddaljenost bi 
po njegovem mnenju najbrž že povzročila selitev 
glažute bližje izvoru lesa), torej pobočja med 
Stanovim in Gradovim robom s površino okoli 926 
ha (v glavnem je to zahodneje od območja, ki ga 
opisujemo v tem članku). Za golosek tako 
opredeljenega območja bi po njegovih izračunih 
potrebovali 14 let, prva steklarna pa je dejansko 
obratovala 19 let. 

2 RASTJE GOVCEV 

Gozdmji so leta 1975 izločili gozdni rezervat Govci 
z namenom, da bi preučevali inicialno stanje gozda 
in sukcesijski razvoj vegetacije (MLINŠEK et al. 
1980, s. 63-64, Gozdnogospodarski načrt g. e. 
Trnovo 1983-1992). Gozdni rezervat leži v odseku 
85 b, v gozdnogospodarski enoti Trnovo. V bližini 
Govcev je tudi pragozdni ostanek Bukov vrh 
(KORDIŠ 1985, KOVAČ 1999) . Bolj ali manj 
pragozdno zgradbo imajo v Trnovskem gozdu tudi 
altimontanski (zgornjegorski) jelovo-bukovi in 
bukovi sestoji na pobočjih Smrekovega vrha in 
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Belega hriba nad Smrekovo drago pod grebenom 
Golakov. 

Rastlinstvo Govcev je v prime1javi z drugimi deli 
Trnovskega gozda še razmeroma slabo raziskane. 
Pobočja bližje Čepovanu je v drugi polovici 19 . 
stoletja obiskal botanik KRAŠAN (1868, 1880, 
1882). Podatke iz tega območja najdemo tudi v 
obsežni Flori avstrijskega P1immja (POSPICHAL 
1897-1899). Dobro je Govce poznal goriški botanik 
Zirnich (njegove podatke sta objavila COHRS 
1953-1954 in MEZZENA 1986, njegov herbarij pa 
hranijo v P1irodoslovnem muzeju v Trstu). Floro 
Zelenega roba in Poldanovca je v svoji diplomski 
nalogi temeljito raziskal MARTINČIČ (1958) in 
najzanimivejše najdbe nekaj let pozneje (1961) 
objavil. O rastlinstvu Zelenega roba je pisal tudi T. 
WRABER (1959). Gozdno vegetacijo Govcev je 
na kratko v elaboratu o fitocenološki oznaki 
Trnovskega gozda opisal M. WRABER (1953, s. 
16). Kasneje so sodelavci Biološkega inšituta SAZU 
(MARINČEK 1 PUNCER 1 ZUPANČIČ 1977) 
gozdnogospodarsko enoto Trnovo fitocenološko 
kartirali v merilu 1: 10 000. Pri tem kartiranju je 
bil poudarek na gospodarskih gozdovih, manj 
pozornosti pa so posvetili varovalnim sestojem nad 
Trebušo. Naše raziskave vegetacije Govcev so bile 
objavljene v zadnjih letih (DAKSKOBLER 1998, 
1999, 2003) . Osnovna ugotovitev dosedanjih 
raziskav je, da v Govcih prevladuje alpsko rastje, 
kar je povezano predvsem z bližino Julijskih Alp 
in postglacialnim razvojem rastlinstva na tem 
območju . 

In katere so največje posebnosti gozdnega 
rezervata in Govcev na sploh? Najprej naj omenimo 
obsežno naravno nahajališče črnega bora. Opažali 
in omenjali so ga že številni avtorji, nekateri že v 
19. stoletju (npr. SCHARNAGGL 1873, s. 5, 
SECKENDORFF 1881, s. 34). Najstarejši nam 
znani vir je le z začetnicami imena in priimka (Jos. 
v. G.) podpisani članek iz leta 1867 (Die 
Schwarzfohre auf Karstboden. Osterreichische 
Monatsschrift fur Forstwesen. Band XVII, s. 508-
511, Wien). V tem zapisu med drugim na str. 508 
preberemo naslednje (prevod V. Mikuletič): "Na 
zboru avstrijskega gozdarskega društva, ki je bil v 
jeseni l. 1865 v Trstu, so v okviru 2. teme 
obravnavali tudi vprašanje, ali lahko štejemo črni 
bor na Krasu za domačo (avtohtono) ali pa za v 
novejšem času tja presajena drevesne vrsto. Ob 
splošni trditvi, da naj bi bil Kras nekoč večinoma 
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Gozdni rezervat Govci, vetrolom je preredčil bukov gozd. Foto I. Dakskobler 

Zoisova zvončica (Campanula 
zoysii) . Foto I. Dakskobler 

Bertolonijeva orlica (Aquilegia 
hertolonii). Foto R. Terpin 

Kranjski jeglič ( Primula carniolica ). 
Foto I. Dakskobler 

porasel s hrastom in črnim borom, je le en gospod 
govornik navedel pozitivno dejstvo, namreč, da v 
Gorenji Trebuši v c. k. Trnovskem gozdu raste črni 
bor, ki tja nikoll ni prišel umetnim potom in da so 
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že pred 120 leti sedem takih sadik presadili v 
državni gozd Panovec pri Gorici". Poročilo o 
srečanju avstrijskega državnega gozdarskega 
društva v Trstu l. 1865 je po drugih virih povzel 
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Požar je naravni dejavnik v gozdnem rezervatu Govci. Foto I. Dakskobler 

Hladnikovka (Hladnikia pastinacifolia). Foto L Dakskobler 

Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana). 

tudi ANKO (1985). Črni bor v Govcih pa 
seveda niso poznali le gozdatji, temveč 
tudi domačini, saj so iz njegovega lesa 
kroji li deščice "borov ke", ki so služile za 
razsvetljavo. Borovke so nosili prodajat 
tudi na Vipavsko, podobno tudi trske iz 
bukovega lesa (COSSAR 1926, FOR
TUNAT ČERNILOGAR 1997). 

Črni bor (Pinus nigra) je južno
evropska, mediteransko-montanska vrsta, 
razši1jena v gorovjih, ki obdajajo Sredo
zemlje, tako v severozahodni Afriki, 
Španiji, Franciji, Italiji, v jugovzhodnih 
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Foto Boštjan Surina 

Alpah, vzdolž Dinarskega gorstva vse do Grčije in 
Male Azije ter Krima in Kavkaza. Zaradi ge
ografske izolacije, ki preprečuje izmenjavo genov, 
se populacije med seboj genetsko precej razlikujejo. 
Botaniki so opisali več podvrst, različkov in ras 
(BRUS 1999). V Vzhodnih in Jugovzhodnih Alpah 
in v zahodnem delu Balkanskega polotoka uspeva 
tipična pod vrsta, t. i. avsttijski črni bor (Pinus nigra 
subsp. nigra = Pinus austriaca) . Naravnih 
nahajališč črnega bora je v Sloveniji razmeroma 
malo. Eno najobsežnejših so prav Govci nad 
Gorenja Trebušo, ostala naravna nahajališča na 
severnem Primorskem so v dolini Loške Koritnice, 
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v dolini Trente (predvsem na pobočjih Vogla), pod 
Treska pri Srpenici in nad dolino Tolminke. Drugod 
v Sloveniji črni bor v naravnih združbah najdemo 
npr. v Zgornji Savski dolini (v Karavankah), v dolini 
Save Bohinjke med Soteska in Nomenjem, na 
pobočjih Begunjščice, na severnih pobočjih 
Storžiča nad dolino Kokre, v Iškem Vintgarju, 
ponekod v Polhograjskem h1ibovju in v Zasavju, 
na strmih pobočjih v dolini Kolpo in še kje. Črni 
bor danes pogosto omenjajo kot drevo Krasa, kjer 
pa ni avtohton. Saditi so ga začeli pred dobrimi 150 
leti (okoli l. 1859) in izkazal se je kot najprimernejša 
vrsta za ogozditev kraških goličav. V razmeroma 
kratkem času je popolnoma spremenil podobo te 
pokrajine. Zdaj ga postopno že izpodriva avtohtona 
listavska vegetacija (hrasti, črni gaber, mali jesen). 

V Govcih črni bor raste na skalnatih, s številnimi 
grapami razrezanih osojnih strmih dolomitnih 
pobočjih in rogljih Stanovega roba, Poldanovca in 
Zelenega roba ter v Malih Govcih na severnem 
vznožju Bukovega vrha, na nadmorski višini od 450 
do skoraj 1300 m. Drevesa so 15 (največ 20) m 
visoka, na izpostavljenih grebenih navadno le okoli 
10 m, tam pogosto z značilno dežnikasto krošnjo, 
prsni premeri so od okoli 30 do 50 cm. Večje 
drevesne mere črni bor doseže na nekoliko boljših 
tleh, kjer se je kot pionir po požaru ali vetrolomu 
naselil na potencialno bukova rastišča (tam doseže 
tudi višino do okoli 30 m in premer v prsni višini 
do 80 cm) . 

Sestoji črnega bora v Govcih so po svoji 
floristični sestavi še precej podobni sestojem te 
vrste, ki jih na večjih površinah najdemo v 
Jugovzhodnih Alpah, npr. v Karnijskih Alpah, v 
Karavankah ter v delu Julijskih Alp (npr. v dolinah 
Koritnice, Rezije, Reklanice in Dunje), zato jih 
uvrščamo v južnoalpsko združbo črnega bora in 
malega jesena (Fraxino orni-Pinetum nigrae 
Martin-Bosse 1967) -DAKSKOBLER (1998, 
1999). Črno borovje v dolini lške (TOMAžiČ 1940) 
in v dolini Kolpe (ACCETTO 1999, 2001) 
raziskovalci uvrščajo v druge združbe. Črni bor se 
je naselil v Gavce najbrž v toplejšem poledeno
dobnem obdobju in ga bukev na rastiščih, ki so 
skrajna za uspevanje gozda, ni nikoli uspela 
izpodriniti. 

V zgornjem pasu razširjenosti črnega borovja v 
Govcih, na nadmorski višini med 1000 in 1150 
(1200) m, na zelo strmih skalnatih pobočjih (45° 
in več) v zelo vrzelastih sestoj ih (sklep okoli 50 o/o) 
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ponekod že raste rušje (Pinus mugo ). Na nekaj 
mestih pod Poldanovcern, tako v območju proti 
Stanovemu robu kot v območju proti Zelenemu 
robu, na teh skrajnih rastiščih uspeva tudi macesen 
(Larix decidua). Raste posamično ali v manjših 
skupinah (največ srno našteli osem dreves). Dosega 
podobne razsežnosti kot črni bor, prsni premer do 
okoli 45 cm in drevesne višino do okoli 16 (20) m. 
Macesen je gotovo ena izmed rastlinskih zna
menitosti Govcev, saj je to najbrž njegovo 
najjužnejše naravno nahajališče v Sloveniji in eno 
redkih izven območja Alp. 

Na vetrovnih kopah, v kotanjah pod stenami in 
na prepadnih strmalih Poldanovca in Zelenega roba 
ruševje povsem prevlada. V njem uspevajo le še 
posamični črni bori. Iz analize floristične sestave 
sklepamo, da v Govcih uspeva alpska oblika 
ruševja, zato jo začasno kot posebno geografsko 
varianto (var. geogr. Primula carniolica) uvrščamo 
v asociacija Rhodothamno-Pinetum 1nugo (Mar
tinčič 1977) Zupančič & Žagar 1980 mscr. 

Črni bor v Govcih porašča najbolj skrajna 
rastišča. Tam, kjer so razmere za uspevanje gozda 
manj skrajne, predvsem na policah in v žlebovih 
ter na zavetrnih pobočjih grap, prevladuje bukov 
gozd, v katerem je v podrasti zelo pogost dlakavi 
sleč (Rhododendron hirstum), grmovnica, ki je bolj 
značilna za rastje nad zgornjo gozdno mejo. 
Bukovje v Govcih po zgradbi in floristični setavi 
uvrščamo v posebno združbo, ki se imenuje prav 
po dlakavem sleču - Rhododendro hirsuti-Fagetum 
(DAKSKOBLER 1998, 2003). Ta združba uspeva 
na zelo strmih, kamnitih ali skalnatih osojnih 
pobočjih s plitvo, pogosto prhninasto rendzino od 
spodnjega do zgornjega dela gorskega pasu, od 
okoli (300) 400 do 1200 m nm. v. Doslej smo jo 
opazili še v Julijskih Alpah (ponekod na Bovškem, 
v dolinah Tolminke, Zadlaščice, Kneže in Bače) in 
v njihovemu prigorju (ponekod na Cerkljanskem), 
v dolini Id1ijce (posebno v njenem povirnem delu 
in na osojnih pobočjih njenega srednjega teka) in v 
dolini Trebuše, tu na največji površini prav v 
Govcih. Prav tako so znana nahajališča te združbe 
v Kolpski dolini, v Zasavju in na Snežniku. Sestoji 
asociacije Rhododendro hirsuti-Fagetum so izrazito 
varovalni. Njihova vrednost je splošno ekološka, 
biotopska, saj predstavljajo v (pod)gorskem pasu 
naših Alp in Dinarskega gorstva razmeroma redko 
in zelo ohranjeno rastlinsko združbo, v kateri 
uspevajo tudi nekatere redke, zaščitene, endemične 
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ali kako drugače znamenite vrste slovenske flore, 
npr. tisa (Taxus baccata), bodika (flex aquifolium), 
kranjski jeglič (Primula carniolica), Blagayev 
volčin (Daph.ne blagayana), kranjski prstnik 
(Potentilla carniolica) in lepi čeveljc ( Cypripedium 
calceolus)- pd čemer slednjih treh doslej v Govcih 
nismo opazili, pač pa v bližnjih trebuških in (ali) 
idrijskih gozdovih. 

Med naravnimi dejavniki, ki vplivajo na razvoj 
gozdov v Govcih so pogosti žled in vetrolorni (ti 
prizadenejo predvsem bukove sestoje - KRIVEC 
2003) in gozdni požari. Eden izmed njih je 
(najverjetneje) leta 1995 prizadel okoli 1,5 ha gozda 
(bukovje in črno borovje) pri skalnem roglju Kokoš, 
ki leži pod Zelenim robom. Preučevali smo 
spremembe talnih razmer in floristične sestave 
nekaj let po požaru in to primerjali z ohranjenimi 
okoliškimi sestoji (URBANČIČ 1 DAKSKOBLER 
2002). Po požaru se zmanjša rodovitnost, debelina 
in površina tal in poveča kamnitost in skalnatost. 
Precej se spremeni tudi vrstna sestava zeliščne 
plasti. Med drevesnirni in grmovnimi vrstami so 
pioni1ji predvsem vrbe (npr. gola in velikolistna 
vrba), kranjska kozja češnja (Rhamnus fallax)- ta 
je pomembna pionirska vrsta tudi na vetrolomnih 
površinah, alpski negnoj, črni gaber, črni bor in 
gorski javor. Ponoven razvoj gozda na požarišču 
bo najbrž dolgotrajen. 

3 RASTLINSKE POSEBNOSTI 

V izjemno razčlenjenem površju Govcev je veliko 
površin, ki jih lahko naselijo le najbolj skromne 
praprotnice in semenke, prilagojene na skrajne 
rastiščne razmere (inicialna tla, velika temperaturna 
nihanja, občasno pomanjkanje vlage). Taka rastišča 
so bolj ali manj navpični skalni pragovi, manjše 
stene, spodnji, najbolj strmi robovi žlebov in grap. 
V združbah skalnih razpok v Govcih v glavnem 
prevladujejo alpsko razširjene vrste. Med njimi je 
tudi Zoisova zvončica ( Campanula zoysii), kij o je 
v Trebuški steni prvi našel Zirnich leta 1941 
(COHRS 1954, s. 128, MEZZENA 1986, s. 39). 
Zoisova zvončica je reliktni endemit J ugovzhodnih 
Alp (predvsem Karavank, Kamniško-Savinjskih in 
Julijskih Alp). Njena klasična nahajališča so 
''Bohinjske Alpe" nad Velim poljem in Storžič, kjer 
jo je našel K. Zois, opisal pa l. 1788 Wulfen - T. 
WRABER ( 1990, s. 72). Najbolj proti zahodu 
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uspeva še v delu Karnijskih Alp (severna Italija), 
najbolj severno nahajališče je na Obirju Uužna 
Koroška, Avstrija), najbolj vzhodno na Uršlji gori. 
V Govcih so njena najbolj južna doslej znana 
nahajališča. V zadnjih letih smo raziskali in potrdili 
dve, v zadnji grapi pod Poldanovcem in v Orlejški 
grapi, obe v višinskem pasu od okoli 1000 do 1050 
m. Populacija je majhna, a vitalna. Raste v posebni 
geografski različici (var. geogr. Primula carniolica) 
združbe Clusijevega prstnika in Zoisove zvončice 
(Potentillo clusianae-Campanuletum zoysii 
Aichinger 1933), ki je sicer razširjena le v 
Jugovzhodnih Alpah. 

V skalnih razpokah posamično raste tudi 
Bertolonijeva orlica (Aqulegia bertolonii). To je 
endemit jugozahodnih Alp (SAURBIER 1 LAN GER 
2000, s. 42). Po doslej znanih podatkih uspeva v 
severozahodni Italiji (od Primorskih Alp do 
Apuanskih Alp v severnih Apeninih) in v jugo
vzhodni Franciji (Provansalske Alpe, Dauphineja), 
disjunktni (od glavnega precej oddaljeni) del areala 
pa ima v Sloveniji. Pri nas jo dobimo v gruščnatih 
žlebovih, na meliščih, na kamnitih subalpinskih in 
alpinskih traviščih ter v skalnih razpokah ponekod v 
Kamniško-Savinjskih Alpah, v južnem (tolminsko
bohinjskem) deluJ ulijskih Alp ter v severovzhodnem 
delu Trnovskega gozda. Kot vrsto Aquilegia 
bertolon.ii jo je v bohinjskih Julijskih Alpah prvi 
izrecno prepoznal botanik dr. W. Lippert, v 
ekskurzijskem protokolu (T. WRABER 2001, s. 37). 
Geografsko so nahajališča v naših Alpah precej 
oddaljena od nahajališč v severozahodni Italiji in 
jugovzhodni Franciji in rastlinski sistematiki bodo 
morda v prihodnje s primeijavo primerkov populacij 
iz Sloveniji in iz glavnega areala prišli do novih 
spoznanj in tudi drugačnega taksonomskega 
vrednotenja. V Trnovskem gozdu sta na nenavadno 
orlic o bila pozorna že T. Wraber in Martinčič, čeprav 
v njunih objavah še ni bila omenjena s tem imenom. 
V Govcih je Bertolonijeva orlica še bolj kot v 
združbah skalnih razpok ( Phyteumato-Potentilletum 
caulescentis, Primulo carniolicae-Potentilletwn 
caulescentis, Patenti/lo clusianae-Campanuletum 
zoysii) razširjena v gruščnatih žlebovih (v nekaj m2 

velikih meliščnih združbah). Posamično uspeva tudi 
v kanmitih traviščih z modriko (Sesleria albicans) 
in čvrstim šašem (Carex firma), ki jih ponekod 
postopno zarašča črni bor, v svetlih sestojih čmega 
bora ter v ruševju. Opazili smo jo v višinskem pasu 
od okoli (600) 900 do 1280 m. 
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Čeprav je rastje in rastlinstvo Govcev po 
povedanem v glavnem alpsko, so v njem tudi vrste, 
ki jih v naših Alpah (tudi v Govcem najbližjih 
Julijskih) ne najdemo. Med takimi vrstami bomo 
najlažje opazili kranjskega jegliča (Primula 
carniolica). To je slovenski endemit, ki raste v 
približno 70 km dolgem in 25 km širokem pasu 
zahodno in južno od Ljubljane, v porečjih Idrijce 
in Ljubljanice, na severnem obrobju Dinarskega 
gorstva. Z nekaj nahajališči seže še v Cerkljansko 
hribovje. Prvi gaje leta 1778 opisal dunajski botanik 
Jacquin, na osnovi primerkov, ki mu jih je s 
Kranjskega (najbrž iz okolice Idrije) poslal Hacquet 
(T. WRABER 1990, s. 66). Razširjen je v dinarski 
smeri od severozahoda proti jugovzhodu . Najbolj 
severozahodna doslej znana nahajališča so nad 
levim bregom Idrijce med Dolenjo Trebušo in 
Slapom (pod Skopice), najbolj severna na Cer
kljanskem (pri Orehku, Rodne). Najbolj zahodno 
uspeva še v Čepovanski dolini, najbolj južno pri 
Sodražici na Dolenjskem. Idrijske in trebuške grape 
sodijo gotovo med območja, kjer je ta znamenita 
vrsta slovenske flore najbolj pogosta. V Govcih smo 
jo opazili v različnih združbah, zelo obilna je 
predvsem v bolj vlažnem skalovju in tudi na 
podobno vlažnih kamnitih traviščih. Po njej smo 
imenovali združbo skalnih razpok s predalpskim 
prstnikom (Primulo carniolicae-Potentilletum 
caulescentis). V Govcih, zanesljivo vsaj pod 
Stanovim robom (det. I. Dakskobler, 19. 5. 2004), 
uspeva tudi križanec med kranjskim in lepim 
jegličem (Primula auricula), t. i. idrijski jeglič 
(Primula x venusta). 

Morda še večja znamenitost je hladnikovka 
(Hladnikia pastinacifolia ). Je namreč, kot je zapisal 
T. WRABER (1990, s. 110), zastopnica mo
notipičnega rodu (rodu z eno samo vrsto) z zelo 
majhnim območjem razširjenosti (Trnovski gozd, 
in to le južni rob med Selovcem, Malo goro in 
Predmejo ter severni rob med Zelenim robom in 
Poldanovcem). Njen odkritelj, na Čavnu l. 1819, naj 
bi bil znameniti slovenski botanik Franc Hladnik, 
po najnovejših raziskavah še bolj verjetno njegov 
učenec Henrik Freyer (T. WRABER 2003). O 
nahajališčih na severni strani Trnovskega gozda, na 
Zelenem robu, je prvi poročal Pittoni 1878 
(SUŠNIK 1964), pozneje jo je na Poldanovcu opazil 
MARTINČIČ (1958). V Govcih hladnikovka raste 
posamično na skalnatih rastiščih v vrzelastih 
sestojih črnega bora, v ruševju, v združbah skalnih 
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razpok (Phyteumato-Potentilletum caulescentis in 
Potentillo clusianae-Campanuletwn zoysii) in na 
kamnitih traviščih z vrstama Seslerža albicans in 
Carex firma, najbolj obilno prav na nekoliko 
g:ruščnatih tleh vzhodnega grebena tik pod vrhom 
Poldanovca. 

Kot zadnjo rastlinsko posebnost Govcev 
omenimo še Scopolijev repnjak (Arabis 
scopoliana). To je vrsta, ki je razširjena vzdolž 
Dinarskega gorstva od Trnovskega gozda na 
severozahodu do Bosne in Hercegovine (in morda 
celo do Prokletij v Albaniji) na jugozahodu. Po svoji 
razšitjenosti jo torej uvrščamo med ilirske vrste
T. WRABER (1990, s. 56), SURINA (2003). Njeno 
klasično nahajališče je Nanos (kjer jo je prvi našel 
Scopoli). V Trnovskem gozdu (na Čavnu) jo je 
omenjal FLEISCHMANN (1844, s. 212), vendar 
njegove navedbe kasneje ni še nihče potrdiL Lani 
avgusta smo Scopolijev repnjak našli na Stanovem 
robu, v razpokah majhnega skalnega roglja kakih 
15 m vzhodno pod vrhom (DAKSKOBLER 1 
ČUŠIN 2003, SURINA 2003). To je njegovo 
najbolj severozahodno znano nahajališče. Ob tem 
naj omenimo še eno ilirsko (torej vzdolž Dinarskega 
gorstva in še nekoliko širše) razširjeno vrsto, 
travnolistno vrčice (Edraianthus graminifolius), ki 
jo je na Poldanovcu prvi našel MARTINČIČ (1958, 
1961) in ima tu prav tako svoje najbolj severno 
nahajališče. Tudi za Trnovski gozd vsaj deloma 
velja ugotovitev, ki jo je za Snežnik zapisal T. 
WRABER (1990, s. 56): v geološki preteklosti 
(morda po zadnji ledeni dobi) so se tu proti 
severozahodu širile ilirske, proti jugovzhodu pa 
alpske rastline. 

4 ZAKLJUČKI 

Kranjski jeglič, Zoisova zvončica, hladnikovka, 
Bertolonijeva orlica in Scopolijev repnjak so v 
seznamu vrst (Priloga II Habitatne direktive), ki 
jim v okviru projekta Natura 2000 (BABIJ et al. 
2003) posvečamo posebno pozornost. Govci so eno 
redkih območij v Sloveniji, kjer raste na razmeroma 
majhni površini kar pet v ta seznam uvrščenih vrst. 
Zaradi njih, prav tako zaradi naravnega črnega 
borovja, bukovja z dlakavim slečem, ruševja, 
združb skalnih razpok in gotovo še česa, bodo strma 
in skalnata, ponekod prepadna, s številnimi grapami 
razrezana dolomitna pobočja na severnem robu 
Trnovskega gozda nad dolino Trebuše skoraj gotovo 
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uvrščena med posebej (za)varovana območja po 
merilih Evropske skupnosti. 

Botanikom, gozdarjem, naravoslovcem so Govci 
znani predvsem po tu na kratko in nepopolno 
naštetih naravnih znamenitostih. Lovci, ki vzorno 
vzdržujejo prečne poti, jih poznajo predvsem zaradi 
gamsov (BLAŠKO 2001 ). Iz starih gozdno
gospodarskih načrtov izvemo, da so se gamsi tu 
naselili šele v prvi polovici 19. stoletja, okoli leta 
1838. Strma ostenja nad dolino Trebuše so znana 
tudi kot vabljiv planinski cilj (KOZOROG 2001 ). 
Med Trebušarji in goriškimi planinci (Ita}jjani, 
Furlani, SJovenci) je še vedno živ spomin na smrtno 
nesrečo Nina Paternollija (mladega goriškega 
razumnika, pomembne osebnosti kulturnega 
življenja v Gorici po koncu prve svetovne vojne) 
19. avgusta 1923 v Govčniku pod Poldanovcem. 
Lani, 24. avgusta 2003, so se v Gorenji Trebuši 
spomnili šestdesetletnice tega tragičnega dogodka 
in tehtne razmišljanje ob tem je objavil T. 
WRABER (2004 ). Skoraj gotovo so bila o stenja in 
divje govške grape prizorišče še katere bolj ali manj 
znane in bolj ali manj tragične zgodbe iz naše 
polpretekle zgodovine. 

5 ZAHVALA 

Za dragoceno pomoč pri ptipravi tega prispevka in 
številne nasvete in podatke se iskreno zahvaljujem 
Vitomilju Mikuletiču, univ. dipl. inž. (Nova Gorica) 
in Edu Kozorogu, univ. dipl. inž. (ZGS, OE 
Tolmin). Slednji mi je tudi omogočil uporabo starih 
gozdnogospodarskih načrtov in drugih zapiskov, ki 
jih hranijo na Oddelek za urejanje gozdov ZGS, 
OE Tolmin. Hvala tudi geometru Zoranu Rejcu za 
kartno gradi vo in nekatere podatke in prof. dr. 
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Operativna izvedba nove zakonodaje s področja gozdnega 
semenarstva in drevesničarstva 
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Kraigher, H., Grecs, Z. Operativna izvedba nove zakonodaje s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva. Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 5~6. V slovenščini, cit. lit. 16. 
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tudi stroskl postopkov m obveznosti dobavJtelJev, predvsem glede sledljivosti in kakovosti semenskega materiala. 

Ključne besede: register semenskih objektov, gozdni reprodukcijski material, rastlinski potni list, postopki 

1 UVOD 
Pred vstopom v Evropsko unijo (EU) smo v Sloveniji 
sprejeli Zakon o gozdnem reprodukcijskem mate1ialu 
(ZGRM; Ur.LRS 58/02, 85/02) in Zakon o zdrav
stvenem varstvu rastlin (ZZVR; Ur.l.RS 45/01 ), ki 
sta usklajena z zahtevami EU ter več podzakonskih 
aktov, ki urejajo področje gozdnega semenarstva in 
drevesničarstva. Prišlo je do sprememb postopkov 
pri odobritvi gozdnih semenskih objektov, stro
kovnem nadzoru in pridobitvi glavnega sp1ičevala o 
izvoru gozdnega reprodukcijskega materiala, zahteva 
se izdaja rastlinskih potnih listov in cela serija admi
nistrativnih ukrepov za uporabo rastišču ustreznega 
gozdnega reprodukcijskega materiala in pre
prečevanje razširjanja karantenskih bolezni in 
škodljivcev. V prispevku pregledno predstavljamo 
postopke, ki so posledica nove pravne ureditve, 
predvsem odobritve , sledljivosti in kvalitete 
gozdnega reprodukcijskega materiala. Pregled je 
namenjen odgovornim osebam na Zavodu za 
gozdove Slovenije (ZGS; gojiteljem, vodjem 
krajevnih enot in revirnim gozdarjem, ki imajo v 
svojih revirjih evidentirane ali odobrene gozdne 
semenske objekte, namenjene pridelovanju gozdnega 
reprodukcijskega materiala), lastnikom teh objektov 
ter dobaviteljem, semenrujem in drevesničaijem. 

2 ODOBRITEV GOZDNIH 
SEMENSKIH OBJEKTOV 

Gozdni reprodukcijski material (GRM; semenski 
material, deli rastlin in sadilni material v skladu s 
3. čl. ZGRM) gozdnih drevesnih vrst, ki so 
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predpisane s Pravilnikom o seznamu drevesnih vrst 
in kližancev vrst (55 vrst in umetnih križancev, 
Ur.l.RS 83/02, 94/02), ki je namenjen trženju, je 
dovoljeno pridelovati samo v odobrenih gozdnih 
semenskih objektih (SO). Postopek odobritve 
(prilagojen postopek po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku (ZUP; Ur.l . RS 80/99, 70/00, 
52/02) vodi Gozdru·ski inštitut Slovenije (GIS), ki 
odobrene SO vpiše v Register. 

Soslednje postopkov pri odobritvi SO opre
deljujejo Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih 
semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" 
in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih 
objektov (Ur. l. RS 91/2003), Pravilnik o določitvi 
provenienčnih območij (Ur.l. RS 72/03), Pravilnik 
o pogojih in postopku za odobritev gozdnih 
semenskih objektov, namenjenih pridelovanju 
gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah 
"kvalificiran" in "testiran" (Ur.l.RS 19/04). 

Postopek odob1itve se začne na osnovi vloge, ki 
jo vloži lastnik ali njegov pooblaščenec na GIS. 

1) PRED VLOGO: Zavod za gozdove Slo
venije (ZGS) ob izdelavi Gozdnogospodarskih 
načrtov (GGN) popiše in kartira gozdove ("izbran") 
s poudarjeno funkcijo pridobivanja drugih gozdnih 
dobrin ter svetuje lastnikom gozdov o postopkih o 
GRM. 

• doc . dr. , H. K., univ. dipl. biol, uni. dipl. inž. gozd., 
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana 
~· spec . , Z. G., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, SI -1000 Ljubljana 
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2) VLOGA vsebuje podatke o lokaciji in 
lastniku, po potrebi pooblastilo lastnika, za semenske 
plantaže tudi načrt gospodmjenja in druge podatke. 

3) V postopku odobritve se ugotavlja skladnost 
s pogoji za odobritev posameznega SO za po
samezno kategorijo GRM (znano poreklo, izbran, 
kvalificiran, testiran) in namen uporabe (več
namensko gozdarstvo, ostali specifični nameni: »za 
sadnjo v gozdovih z omejenim lesnoproizvodnim 
pomenom« ali »ni za uporabo v gozdarstvu<<). Pred 
začetkom terenskih ogledov si GIS pridobi od ZGS 
OPISNI LIST, TTN 1:5.000 z vrisano lokacijo, 
izsek iz katastrskega načrta 1:5.000 z označenimi 
parcelami (lahko na isti karti ), TIN 1:25.000 z 
lokacijo in dostopom do SO. 

4) Sledi KOMISIJSKI TERENSKI OGLED, 
ki ga vodi predstavnik GIS v sodelovanju z dvema 
predstavnikoma ZGS. GIS na ogled obvezno povabi 
lastnika SO ali njegovega pooblaščenca, po potrebi 
tudi fitopatologa, dendrologa in/ali dobavitelja. 
Člane komisije za posamezno območno enoto 
imenuje z odločbo MKGP. Med ogledom se 
komisijsko izpolni OCENJEVALNI LIST. 

5) V kolikor SO ustreza kriterijem GIS izda 
ODLOČBO o odobritvi, ki vsebuje usmeritve za 
nego SO (izbran & testiran) in usmeritve za 
pridobivanje GRM (znano porekJo, izbran, testiran). 
Usmeritve za nego se morajo upoštevati pri izdelavi 
gozdnogojitvenih načrtov. 

6) GIS odobren SO vpiše v REGISTER SO in 
mu dodeli enotno identifikacijsko številko. 

7) SEZNAM SO: GIS obvezno izdela Seznam 
po stanju v Registru na l. januar in ga objavi 
najkasneje do konca januarja istega leta (Priloga 1: 

Seznam gozdnih semenskih objektov, stanje na dan 
01.01.2004 (Ur.l .RS 8/04) z dopolnjeno legendo). 

8) PREGLEDI: ZGS enkrat letno pregleda vse 
SO za kategoriji "znano poreklo" in "izbran", GIS 
enkrat letno pregleda vse SO za kategoriji 
"kvalificiran" in "testiran", oziroma kadarkoli na 
zahtevo lastnika. 

9) IZBRIS: Odobren SO se izbriše iz Registra 
na zahtevo lastnika ali 
po uradni dolžnosti, če se s pregledom 

ugotovi, da SO ne izpolnjuje več pogojev za 
odobritev po kriterijih za SO oz., da lastnik SO ne 
izpolnjuje svojih predpisanih obveznosti. 

10) OBVEZNOSTI LASTNIKOV: 
mora zagotoviti odobritev SO pred začet

kom pridobivanja GRM; 
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• mora upoštevati usmeritve za nego sestoja oz. 
skupine semenjakov; 

• mora pred osnovanjem semenske plantaže, 
klonov, klonske mešanice ah staršev družine 
izdelati načrt gospodarjenja in poskrbeti za njegovo 
uradno odobritev; 

• mora upoštevati potrjen načrt (»kvali
ficiran«); 

• mora vsako spremembo v načrtu v 30 dneh 
sporočiti GIS. 

11) IZJEME: V kategoriji »Znano poreklo« se 
za vsako drevesne vrsto ali umetnega križanca in 
za vsako provenienčno območje vpišejo kot enota 
odobritve tudi vsi gozdovi, skupine drevja in 
posamično drevje, ki so primerni za pridobivanje 
GRM, namenjenega uporabi izven gozdarstva; ti 
objekti so bili s sklepom za posamezno vrsto za 
celo provenienčno območje kot tip objekta vpisani 
v register kot »skupina semenjakov«, kot namen 
uporabe pa »ni za uporabo v gozdarstvu«. 

12) TAKSE: Kadar poteka postopek odobritve 
SO po uradni dolžnosti (v skladu z 69. čl. ZGRM) 
in, kadar gre pri odobritvi SO za zagotavljanje javne 
koristi (kar v praksi pomeni, da vlogo po pooblastilu 
lastnika vloži ZGS, ker je odobritev potrebna za 
pridobi vanje GRM v skladu s srednjeročnimi plani 
ZGS za seme in sadike za potrebe obnove gozdov 
na območju RS), je vloga za odobritev SO 
oproščena taks (28. čl. Zakona o upravnih taksah 
(ZUT), Ur.l.RS 8/00, 44/00, 81100, 33/0l, 45/01, 
42/02, O li 04 ). Sicer je višina takse predpisana s 
Sklepom (Ur.l.RS 20.07.2002). 

13) STROŠKI: Zagotavljanje pogojev za 
izvajanje ter izvajanje nalog po javnem pooblastilu 
se financira iz sredstev proračuna RS (58. čl. 

ZGRM). Stroške, ki nastanejo GIS v postopku 
odobritve SO, nosi vlagatelj. Stroške izdelave 
načrtov gospodarjenja s SO in izvedbe primerjalnih 
ali genetskih testov nosi lastnik SO (59. čl. ZGRM). 
ZGS v zvezi z dejavnostjo strokovnega svetovanja 
in usposabljanja lastnikov gozdov, ki se opravlja 
kot javna gozdarska služba, lastnike gozdov, ki 
ustrezajo pogojem za SO za pridelavo GRM 
kateg01ije »izbran«, obvešča in jim svetuje v zvezi 
z odobritvijo SO za pridelovanje GRM (28. čl. 

ZGRM). ZGS v okviru naloge zbiranja podatkov o 
stanju in razvoju gozdov, ki jo opravlja kot javno 
gozdarsko službo v skladu s predpisi o gozdovih, 
plipravi o pisni list ter potrebne podatke za pripravo 
Seznama SO (32. čl. ZGRM) in spremlja uporabo 
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GRM v gozdovih ter vodi podrobne evidence (20. 
čl. ZGRM). ZGS v okviru nalog javne gozdarske 
službe enkrat letno pregleda semenske objekte za 
proizvodnjo GRM kategorij »Znano poreklo« in 
»izbran«, GIS pa enako SO za kategoriji »kva
lificiran« in »testiran« (43. čl. ZGRM). 

3 POSTOPEK PRIDOBITVE 
GLAVNEGA SPRIČEVALA 

GRM se lahko trži, če ustreza kategorijam »znano 
poreklo«, »izbran«, »kvalificiran<<, »testiran«, če 
je zanj pridobljeno glavno spričevalo (13. in 14. čl. 
ZGRM, pristojni instituciji za nadzor: 61. čl., vzorce 
53. čl. ZGRM), je ustrezne kakovosti, ga spremlja 
dobaviteljev dokument (15., 16., 48. čl. ZGRM) in 
če je označen in pakiran na način, ki omogoča 
preverjanje njegove istovetnosti. Podrobne postopke 
in obrazce predpisuje Pravilnik o potrdilih in 
glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski 
material (Ur.l.RS 11/03, 19/04), Pravilnik o 
ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja 
(Ur.l.RS 127/03), Pravilnik o pogojih za vpis v 
register dobaviteljev in drugih obveznostih 
dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega 
reprodukcijskega materiala (Ur. l. RS 109/03) ter 
Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljk rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
gozdnega reprodu_kcijskega materiala oziroma 
semenskega materiala kmetijskih rastlin za 
inšpekcijski pregled pri uvozu (Ur.LRS 93/02). 

1) VLOGA: Dobavitelj mora najmanj 7 dni 
pred začetkom pridobivanja GRM sporočiti kraj in 
čas pridobivanja pristojni inštituciji za nadzor (za 
kategoriji »znano poreklo« in »izbran« je to ZGS, 
za »kvalificiran<< in »testiran« pa GIS). Vlogo ( 
formular vsebuje obrazec za vlogo in obrazec za 
potrdilo ZGS) dopolni z notarsko overjenim 
pooblastilom, če velja le-to za stalno ali za daljši 
čas, ali s pisno izjavo lastnika ali nj. pooblaščenca 
o enkratnem odstopu pravic. Vlogo dobavitelj po 
potrebi opremi z zahtevanimi taksami . Postopek je 
oproščen plačila taks, v kolikor je seme namenjeno 
za obnovo slovenskih gozdov, torej za zagotavljanje 
javne koristi (28. čl. ZUT, Ur.l.RS 8/00, 44/00, 81/ 
OO, 33/01, 45/01, 42/02, 011 04). Dokazilo je 
pogodba med dobaviteljem in ZGS (seme na
menjeno semenski hranilnici po 50. čl. ZGRM) ali 
SKZG oz. drugim lastnikom za uporabo v lastnih 
gozdovih. 
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2) ZGS pred začetkom pridobivanja GRM 
(kategorije »znano poreklo« in »izbran«) preveri: 

• ali je vlogo vložila upravičena oseba, 
• ali je dobavitelj vpisan v register, 
• ali je SO na Seznamu. 
GIS vodi enak postopek za kategoriji »kva

lificiran« in »testiran«. Pristojna inštitucija ob 
prejemu vloge preveri, če so bila upoštevana 
določila predpisov o upravnih taksah. 

3) POTRDILO ZGS: Med pridobivanjem: 
• dobavitelj dnevno posreduje pooblaščencu 

ZGS vzorec z drevesa (ta jih zapakira v papirnate 
vrečke, katere GIS predhodno razpošlje po
oblaščencem ZGS), 

• po končanem pridobi vanju ZGS izda potrdilo; 
v potrdilo vpiše zaporedno številko, kije sestavljena 
iz zadnjih dveh številk leta izdaje, šifre OE in 
zaporedne številke potrdila te OE (npr. 04/01101 je 
prvo potrdilo ZGS OE Tolmin, izdano v letu 2004), 

• kopijo potrdila z vlogo in vzorce takoj pošlje 
na GIS, 

• ZGS vodi evidenco o potrdilih in jo lx-letno 
posreduje na MKGP. 

4) GLAVNO SPRIČEVALO izda GIS v 7 
dneh PO ZAKLJUČENI DODELAVI na podlagi 
podatkov na potrdilu ZGS in v seznamu SO, če: 

• se podatki ujemajo s seznamom, 
• so potrdilu p1iloženi vzorci (v skladu s 4. čl. 

Pravilnika o potrdilih ... ), 
• so bila upoštevana določila o upravnih taksah, 
• je obrazec vloge in potrdila pravilno in čitljivo 

izpolnjen; 
oziroma NE IZDA, če: 
• niso bile upoštevane usme1itve za pridobivanje 

iz odločbe o odobritvi ali iz načrta za gospodarjenje 
z SO, 

• bi bil moral ZGS vlogo zavreči, 
• prejeti vzorci ne ustrezajo podatkom na 

potrdilu. 
POSEBNOSTI: 
• GIS izda za GRM, ki se bo dodeloval izven 

RS, glavno spričevalo v 7 dneh po pddobivanju, 
• glavno spričevalo se izda v dveh izvodih, od 

katerih prejme original dobavitelj, kopijo shrani GIS; 
več kopij mora biti posebej označenih; če se izda več 
glavnih spričeval na podlagi istega potrdila ZGS, se 
mora vsota količin GRM na vseh izdanih sp1ičevalih 
ujemati s količino na potrdilu ZGS in na dobaviteljevem 
dokumentu o dodelavi GRM (20. čl. Pravilnika o 
pogojih za vpis v register dobaviteljev .. . ), 
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• GIS vodi evidenco in jo lx-letno posreduje 

na MKGP. 
5) MEŠANJE: na osnovi POTRDILA GO

ZDARSKEGA INŠPEKTORJA o mešanju 
(dobavitelj naslovi vlogo na IRSKGLR, le-ta mu 
mešanje POTRDI na istem obrazcu) izda GIS novo 
glavno spričevalo s sklicem na prvotna glavna 
spričevala. 

6) lNOZ: glavno spričevalo za uvoženo partijo 
izda GIS na podlagi vloge dobavitelja s prilogami: 

• odločba o uvozu (fitosanitarna), 
• kopija carinskega dokumenta (kraj, datum, 

količina), 

• dokumente dobaviteljev ali državnih organov 
izvoznice o istovetnosti. 

7) Če se glavno sp1ičevalo izda za semenski 
material, pristojna inštitucija pri dobavitelju 
odvzame tudi vzorec dodelanega semenskega 
materiala, namenjenega slovenski gozdni genski 
banki (SGGB, 14. in 53. čl. ZGRM); količina in 
število vzorcev za SGGB se predvidi z letnim 
planom JGS na GIS za partije semena, ki so večje 
od količin, ki štejejo za majhne (Priloga 7 Pravilnika 
o pogojih za vpis v register dobaviteljev .... ). 

4 SEMENSKA HRANILNICA IN 
SLOVENSKA GOZDNA GENSKA 
BANKA 

Semenska hranilnica je skladiščen semenski 
material, ki obsega obvezne rezerve semenskega 
materiala za potrebe trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi za normalno obnavljanje gozdov in 
ohranjanje gozdnih genskih virov (50. čl. ZGRM). 

Gozdna genska banka je nadzorovana ali gojena 
populacija gozdnih lesnih rastlin, ki se upravlja za 
namene ohranjanja vrst in njihovih genskih skladov. 
Sestavljajo jo semenski objekti, posebni osebki ali 
populacije gozdnega drevja, živi arhivi gozdnih 
drevesnih vrst, testni nasadi, semenska banka in 
drugi biološki materiali. Gozdna genska banka je 
del genske banke po predpisih o olu·anjanju narave. 
Semenska banka je dolgoročno shranjena zbirka 
vzorcev semenskega materiala iz semenske 
hranilnice in drugih virov (53. čl. ZGRM). 

4.1 Semenska hranilnica 
(50.-52.čl. ZGRM) 

• ZGS skrbi za oblikovanje, shranjevanje, 
uporabo, 
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• shranjuje tudi vzorce iz 14. čl. ZGRM, 
• GIS izvaja strokovne preglede kakovosti in 

istovetnosti, 
• ZGS oblikuje program vlaganj v gozdove 1 

oblikovanje rezerv semenskega mateliala po vrstah, 
provenienčnih območjih, kategoriji in količini, 

• rezerve se uporabljajo za obnovo gozdov, 
• rezerve so v lasti RS in v upravljanju ZGS. 
• Sredstva za oblikovanje rezerv in hranjenje 

semena pridobi ZGS iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije, na podlagi Pogodbe o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, 
sklenjene med Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove 
Slovenije. 

• Sredstva, pridobljena s prodajo semena 
gozdnega drevja iz semenske hranilnice dreves
ničarjem, za naročeno vzgojo sadik gozdnega 
drevja, so sredstva proračuna Republike Slovenije. 

4.2 Slovenska gozdna genska banka 
(SGGB, 53. čl. ZGRM) 

Semensko banko sestavljajo vzorci tz se
menske hranilnice in drugih virov, 

• GIS skrbi za oblikovanje, shranjevanje in 
uporabo, 

• GIS lahko shranjene vzorce uporablja v 
znanstvene namene, 

• če se glavno spričevalo izdaja za semenskl 
material, pristojna inštitucija odvzame pri doba
vitelju tudi vzorec dodelanega materiala, na
menjenega SGGB, 

• zaradi dokazil o istovetnosti (65 . čl. ZGRM) 
se v SGGB shranjujejo tudi vsi med plidobivanjem 
odvzeti vzorci GRM. 

5 PARTUA GRl\1 IN DOBAVI
TELJEVA DOKUMENTACUA 

V vseh fazah pridelovanja GRM mora biti le-ta ločen 
po partijah, kar pomeni: fizično ločen glede na 
drevesno vrsto (križanca), kategorijo, številko 
glavnega spričevala, SO (izhodiščni mate1ial), namen 
uporabe, leto obroda (za semenski material), starost 
in vzgojno obliko sadik ali ukoreninjencev (sadilni 
material), obliko in trajanje vzgoje v drevesnici 
(puljenke) (11. čl. ZGRM). Torej imajo različne 
vzgojne oblike sadilnega materiala, to je različne 
partije, lahko isto številko glavnega spričevala. 
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V času dodelave in vzgoje GRM (v semenarni, 
drevesnici, ob skladiščenju, prevozu ipd.) mora biti 
GRM jasno označen in ločen po partijah. Ob 
dodelavi mora dobavitelj voditi Zapisnik dode
lovanja semenskega materiala in dobave semena 
(Priloga 9 Pravilnika o pogojih za vpis v register 
dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter 
zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega 
mate1iala (Ur.l.RS 109/03)), katerega kopijo pošlje 
na GIS kot informacijo o količini dodelanega 
semena za izdajo glavnega spričevala (20. čl. 

Pravilnika o pogojih za vpis v register do
baviteljev . ... (Ur.l.RS 109/03)). Ob vsakem 
premeščanju sadilnega materiala morajo biti vodeni 
zapisi. 

Za vsako partijo GRM se izda glavno sp1ičevalo 
o istovetnosti. Številka glavnega spričevala mora 
spremljati vsako partijo GRM, ki se trži (razen v 
primeru b·ženja GRM, za katero še ni izdano glavno 
spričevalo; v tem primeru partijo GRM spremlja 
številka potrdila ZGS). 

Dobaviteljev dokument vsebuje številko glav
nega spričevala, ime dobavitelja, količino GRM v 
pošiljki, botanično ime vrste (križanca), kategorijo, 
namen uporabe, identifikacijsko številko SO iz 
registra, leto obroda (semenski material), starost in 
obliko sadik ali potaknjencev (sadilni material), 
obliko in trajanje vzgoje v drevesnici (puljenke), 
tip, lokacijo, provenienčno območje in izvor SO, 
kakovostni razred (če je predpisan). Za »testiran« 
GRM vsebuje tudi podatke o morebitni genski 
spremenjenosti idr. 

Če se trži seme, mora dokument (razen v 
primeru, ko se trži majhne količine semena v skladu 
s Prilogo 7 Pravilnika o pogojih za vpis v register 
dobaviteljev . ... (Ur.l.RS 109/03)) poleg zgornjih 
podatkov vsebovati tudi podatke o čistosti, kalivosti 
(vitalnosti), teži 1000 semen, številu kalivih 
(vitalnih) semen na kilogram partije, ugotovljen po 
mednarodno priznani metodi ( 16. čl. ZGRM, 
Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme 
gozdnega drevja (Ur.l.RS 127 /03), Pravilnik o 
potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni repro
dukcijski material (Ur.l.RS 11103, 19/04)). 

Semenski material mora biti zapakiran na način, 
ki postane po odpiranju neuporaben. Za GRM 
dobavitelj ob trženju izda dokument, ki vsebuje 
Spričevalo o istovetnosti in kakovosti GRM (Priloga 
4: Obrazec 1 ali Obrazec 2), Rastlinski potni list 
(Ptiloga 6) in evidenco Porabe in zalog prejetega 
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reprodukcijskega materiala (Priloga 5; vse po 
Pravilniku o pogojih za vpis v register 
dobaviteljev .... (Ur.l.RS 109/03)), ki je lahko 
združen na enem listu . 

Kot distributer pri oskrbi zasebnih lastnikov z 
GRM ima ZGS vlogo dobavitelja GRM. ZGS 
lastniku, končnemu uporabniku, izda dobaviteljev 
dokument, ki poleg spričevala o istovetnosti in 
kakovosti GRM vključuje tudi nadomestni rastlinski 
potni list za predpisane drevesne oziroma grmovne 
vrste. Preko tega dokumenta ZGS zagotavUa 
sledljivost GRM od izvora do lokacije uporabe. 
Poleg spremljanja uporabe ZGS vodi tudi evidenco 
GRM po drevesnih vrstah, količinah, kategorijah, 
izvoru, provenienčnem območju, letu sajenja ali 
setve ter starosti uporabljenega reprodukcijskega 
mate1iala (20. čl. ZGRM). Sestavni del evidenc je 
tudi uporaba GRM, ki ga lastnik pridobi (iz 
odobrenega SO) in uporabi v lastnem gozdn (zadnja 
vrstica 5. čl. ZGRM). 

6 PROVENIENČNA USTREZNOST, 
KAKOVOST GRM 
IN LABORATORUSKE 
DIAGNOSTIČNE PREISKAVE 

6.1 Provenienčna ustreznost 
(Pravilnik o določitvi provenienčnih 
območij. Ur.l. RS 72/03) 

Na podlagi enotnih ekoloških razmer (vegetacija, 
geologija, tla, klima) so določene ekološke regije 
(skupno 7) in podregije na območjll Republike 
Slovenije. Za večinske drevesne vrste posamezne 
ekološke regije ustrezajo provenienčnim območjem, 
za manjšinske drevesne vrste in eksote pa je cela 
Slovenija enotno provenienčno območje. 

Zaradi usmerjanja uporabe GRM se uporablja 
naslednja lestvica primernosti uporabe GRM: 

l. najbolj primerna: v določenem provenienčnem 
podobmočju in višinskem pasu uporaba GRM 
proizvedenega iz semenskega objekta v istem 
podobmočju in višinskem pasu, 

2. zelo primerna: v določenem provenienčnem 
območju in višinskem pasu uporaba GRM pro
izvedenega iz semenskega objekta v istem pro
venienčnem območju in istem višinskem pasu, 

3 . primerna: v določenem provenienčnem 
območju in višinskem pasu uporaba GRM pro
izvedenega iz semenskega objekta v sosednjem 
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provenienčnem območju in istem višinskem 
pasu, 

4. manj p1imerna: v določenem provenienčnern 
območju in višinskem pasu uporaba GRM pro
izvedenega iz semenskega objekta v ostalih 
provenienčnih območjih in istem višinskem pasu, 

5. izjemoma primerna: v določenem pro
venienčnem območju in višinskem pasu uporaba 
GRM proizvedenega iz semenskega objekta v 
ostalih provenienčnih območjih in sosednjem 
višinskem pasu. 

Če v semenskih objektih določenega pro
venienčnega območja in višinskega pasu ni na 
razpolago najbolj primernega ali zelo p1imernega 
GRM in tega ni na razpolago niti v semenski 
hranil nici, se lahko, vendar največ za potrebe enega 
leta, shranjuje oziroma uporablja tudi GRM za 
primerno oziroma manj primerno uporabo. 

Če več kot lO let nj na razpolago niti GRM za 
manj primerno uporabo, se lahko shranjuje oziroma 
uporablja, vendar največ za potrebe enega leta, tudi 
GRM za izjemoma primerno uporabo. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je 
zaradi ohranjanja gozdnih genskih virov v ŠavJin
skem provenienčnem podobmočju dovoljena le 
uporaba GRM iz tega podobmočja (vse po 8. čl. 

Pravilnika o določitvi provenienčnih območij. Ur.l . 
RS 72/03). 

6.2 Kakovost grm in laboratorijske 
diagnostične raziskave 

Na osnovi ZGRM in ZZVR mora GRM, ki se 
trži , dosegati določene kriterije glede kakovosti 
(Pravilnik o pogojih za vpis v register do
baviteljev .... (Ur.l.RS 109/03)). Metode in pogoje 
analize semena gozdnega drevja predpisuje 
Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme 
gozdnega drevja (2003). Metode so identične 
metodam Mednarodnega združenja za testiranje 
semena (ISTA) , ki se postopno razvijajo (zadnji 
veljavni predpis je bil objavljen leta 2003). 

Vzorčenje jn testiranje semena lahko opravi 
dobavitelj ah pravna ali fizična oseba v imenu in 
za račun dobavitelja (Pravilnik o ugotavljanju 
podatkov . .. (Ur.l.RS 127/03)). 

GIS v okviru dejavnosti javne gozdarske službe 
izvaja strokovne naloge glede kakovosti in 
istovetnosti semenskega materiala v semenski 
hranilnici (50. čl. ZGRM). Torej je analiza 
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kakovosti GRM za potrebe semenske hranilnice 
financirana iz sredstev proračuna RS . 

Izvajanje laboratmijskih diagnostičnih preiskav 
in drugih testov GRM za potrebe inšpekcijskega 
nadzora izvaja GIS (65. čl. ZGRM). 

7 IZJEME IN POOBLASTILA 
LASTNIKA 

7.1 Pooblastilo ob odobritvi SO in za 
pridobitev glavnega spričevala 

Vlogo za odobritev SO lahko vloži lastnik ali 
pooblaščenec lastnika. Če vlagatelj ni lastnik 
zemljišča, priloži vlogi pooblastilo o zastopanju 
lastnika SO v postopku odobritve SO (30. čL ZGRM, 
P1iloga 1 Pravilnika o pogojih za odobritev gozdnih 
semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" 
in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih 
objektov (Ur. l. RS 91/2003) oz. Priloga 2 Pravilnika 
o pogojih in postopku za odobritev gozdnih 
semenskih objektov, namenjenih pridelovanju 
gozdnega reprodukcijskega materiala v kategmijah 
"kvalificiran" in "testiran" (Ur.l.RS 19/04)). 

Lastniki SO lahko odstopijo dobavitelju pravico 
do enkratne pridobitve GRM v SO s pisno izjavo 
oziroma z notarsko ovetjeno pisno izjavo za določen 
ali nedoločen čas dobavi tel ju, ki je vpisan v register 
dobaviteljev in s tem prevzame vse obveznosti in 
odgovornosti lastnika SO po ZGRM in po predpisih 
o gozdovih (26 . čL ZGRM). Obveznosti lastnikov 
SO so predpisane v 29. čl. ZGRM . 

7.2 Izjeme pri odobritvi 

ZGRM velja za GRM tistih vrst in umetnih 
križancev vrst, ki so predpisane s Pravilnikom o 
seznamu drevesnih vrst in križancev vrst (Ur.l.RS 
83/02, 94/02). Zakon se ne uporablja za sadilni 
material, ki ni namenjen za obnovo gozdov, 
pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih 
zaščitnih ali protierozijskih pasov gozdnega drevja 
in plantaž (3. in 5. čl. ZGRM). Ta GRM mora 
spremljati dobaviteijev dokument z navedbo "ni za 
uporabo v gozdarstvu" . ZGRM tudi ne velja za 
GRM, kije namenjen izvozu ali ponovnemu izvozu 
in GRM, katerega lastniki gozdov pridobijo iz 
lastnega gozda in ga sami pridelujejo za uporabo v 
lastnem gozdu, če ga uporabijo v istem ali 
sosednjem sestoju, iz katerega je bil GRM prvotno 
pridobljen (5 . čl. ZGRM). 
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Navedene izjema (»ni za uporabo v gozdarstvu«, 
5. čl. ZGRM), velja samo za sadilni material. Zato 
je v 42. čl. ZGRM zapisana tudi izjema za odobtitev 
SO v kategoriji }}znano poreklo« za vsako drevesno 
vrsto ali umetnega križanca in vsako provenienčno 
območje, v skladu s katero se le-ti vpišejo kot enota 
odobritve v Register vsi gozdovi, skupine drevja in 
posamično drevje, ki so primerni za pridobivanje 
GRM, namenjenega uporabi izven gozdarstva. Tak 
SO je odobren kot »skupina semenjakov«, kot 
namen uporabe je navedeno }}ni za uporabo v 
gozdarstvu«. V Seznamu gozdnih semenskih 
objektov- stanje na dan L.l.2004 (Ur.l.RS 8/04) so 
tako vpisani SO z zaporednimi številkami 1 do 103. 

7.3 Izjeme za nedodelan grm in za 
majhne količine semena 

GRM, ki se trži, mora ustrezati pogojem iz ZGRM 
in ZZVR. Ne glede na pogoje v ZGRM, je 
dovoljeno trženje omejenih količin GRM, na
menjenega testiranju, raziskovalnemu in znanstve
nemu delu, selekciji oziroma žlahtnenju ah 
ohranjanju gozdnih genskih virov in semenskega 
materiala, ki se ne uporablja za obnovo gozdov, 
pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih 
zaščitnih ali protierozijskih pasov gozdnega drevja 
in plantaž (10. in 3. čl. ZGRM). 

Majhne količine semena (predpisane s Prilogo 
7 Pravilnika o pogojih za vpis v register dobaviteljev 
in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za 
trženje gozdnega reprodukcijskega materiala 
(Ur.l.RS 109/03)) se lahko tržijo tudi z doku
mentom, ki ne vsebuje podatkov o kalivosti in 
številu kahvih (vitalnih) semen na kilogram partije 
(16. čl. ZGRM). 

Ponavljamo tudi naslednji dve možnosti: 
V kolikor se GRM dodeluje izven RS, se glavno 

spiičevalo izda v 7 dneh po končanem pridobivanju 
v SO za nedodelan semenski material ( 13. čl. 

· ZGRM). Partijo GRM, za katero še ni izdano glavno 
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spričevalo , dobavitelj opremi z dokumentom, ki 
namesto številke glavnega spričevala vsebuje 
številko potrdila (15. čl. ZGRM). 

8 VIRI 

ISTA 2003 . International Rules for Seed Testing, Ed . 
2003.International Seed Testing Organization, Zurich . 

Pravilnik o seznamu drevesnih vrst in križancev vrst. 
Ur.l.RS 83/02, 94/02. 

Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljk rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semen
skega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcUski 
pregled pri uvozu. Ur.I.RS 93/02. 

Pravilnik o določitvi provenienčnih območij. Ur.l. RS 72/03. 
Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih 

objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter 
o seznamu gozdnih semenskih objektov. Ur. l. RS 911 
2003. 

Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih 
obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje 
gozdnega reprodukcijskega materiala. Ur.l.RS 109/03. 

Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja. 
Ur.l.RS 127/03. 

Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni 
reprodukcijski material. Ur.l.RS LL/03, 19/04. 

Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih 
semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega 
reprodukcijskega materiala v kategorijah ''kvalificiran" 
in "testiran". Ur.l.RS 19/04. 

Seznam gozdnih semenskih objektov, stanje na dan 
01.01.2004. Ur.l.RS 8/04. 

<SPAN style= "FONT-FAMILY: Arial">SKLEP</ 
SPAN><SPAN style= "FONT-FAMILY: Arial">o 
uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah. 
Št. 423-06/2001-2. UJ.l .RS 20.07.2002 . 

ZG. 1993 . Zakon o gozdovih. Ur.I.RS 30/93, 13/98 -
odločba US, 56/99- ZON, 93/02 . 

ZUP. 1999. Zakon o splošnem upravnem postopku. Ur.l. 
RS 80/99, 70/00, 52/02. 

ZUT. 2000. Zakon o upravnih taksah . Ur.l.RS 8/00, 44/00, 
81/00, 33/01, 45/01 , 42/02, Ol/ 04. 

ZZVR. 2001. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin. Ur.l.RS 
45/01 . 

ZGRM. 2002 . Zakon o gozdnem reprodukcijskem 
materialu. Ur.LRS 58/02, 85/02. 

267 



Književnost 
Gozd in gozdarstvo Slovenije 

Zveza gozdarskih društev Slovenije je v sodelovanju 
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano RS in Zavodom za gozdove Slovenije 
pripravilo in izdalo novo publikacijo Gozd in 
gozdarstvo Slovenije. Na 40 straneh velikega 
formata sta v slovenskem, angleškem, francoskem 
in nemškem jeziku predstavljena tako slovenski 
gozd kot slovensko gozdarstvo, nekaj besed pa je 
namenjeno tudi lesni industriji. Poglejmo si naslove 
poglavij: 

- Naravna pestrost 
- Rastiščne razmere in ohraJtienost ter pestrost 

gozdov 
- Načrtno ravnanje z gozdovi v Sloveniji 
- Usmeritve za gospodrujenje z gozdovi 
- Rezultati polstoletnega načrtnega dela z 

gozdovi 
- Motnje, ki zmanjšujejo biološko in ekološko 

stabilnost gozdov 
- Lastništvo gozdov 
- Ustanove in organizacije, ki skrbijo za 

gozdove v Sloveniji 
- Gozdne učne poti 

- Mestni gozdovi 

- Lesno predelovalna industrija Slovenije 
Tekst spremlja 12 tematskih kart in 13 tabel in 

grafikonov ter 67 fotografij. 
Publikacije je prišla iz tiskarne prve dni maja 

2004, od skupne naklade 8.000 izvodov je bilo v 
prednaročilu odkupljenih 4.500. 

Avtor teksta je Franc Perko, karte in grafikone 
je izdelal Rok Pisek, fotografije so prispevali: 
Robert Brus (9), Lado Kutnar (14), Hrvoje Oršanič 
(10), Janez Konečnik (14), Igor Dakskobler (2), 
Boštjan Surina (1), Franc Perko (1), Mitja 
Cimperšek (1 ), Jurij Beguš (5), Mark Slabe (1 ), 
Tone Lesnik (2) in arhiv revije Les. 

Angleški prevod sta delo Bmice Novak in Jane 
Oštir, francoski del je prispevala Marie-Claude 
Oberti-Župančič, nemški del pa Janez Špendov. 
Lektoriranje slovenskega besedila je opravila 
Marjetka Šivic, publikacijo pa je oblikoval in 
pripravil za tisk Jmij Koščak, natisnila pa tiskm·na 
Euroraster d.o.o. 

Javnosti je bila predstavljena 13. maja na 
Rožniku, nato pa še 18. maja na tiskovni konferenci 
na Turistični zvezi Slovenije. 

Franc PERKO 

~---------------
Gozdarstvo v času in prostoru 

Stiki z lastniki gozdov 
in javnostjo 1947. leta 

Mesec maj je čas, ko gozdarstvo pospešeno goji 
stike z javnostjo. Pa se ozrimo malo v zgodovino. 
Takole je o tej dejavnosti zapisano (nelektorirano) 
v Poročilu gozdarstva za leto 1947: 

Tisk 

Odsek za tisk je v prvem planskem letu v 1947 
izvajal propagando gozdarstva načrtno in smotrno 
v okviru tekočih gozdarskih planskih nalog po 
aktualnosti vprašanj na terenu. Glede na nove 
pogoje dela v naši novi družbeni stvarnosti je tisk 
istočasno s propagando gozdnega lesnega gospo
darstva vršil tudi pre01ientacijo kmečkih množic 
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ter stalno poudatjal in osvetljeval vsakdanjo gozdno 
gospodarsko politično problematiko in uvajanje 
novih načinov in metod socialističnega dela. 

Glavno težišče gozdarsko-propagandnega dela 
je bilo usmerjeno v naš dnevni, tedenski in mesečni 
tisk ter v radio predavanja. 

Sumarni pregled dela na polju propagande 
gozdarstva po tisku v l. 1947 izkazuje sledeče 
številke: 

- 230 gozdarsko-propagandnih člankov v 
dnevnikih in tednikih, 

- 48 gozdarsko-strokovnih razprav v Gozdar-
skem vestniku, 

- 7 ponatisov važnejših člankov in razprav, 

- 3 strokovne brošure, 

- 1 strokovni priročnik (ing. Čokl Martin: 
Smolarski priročnik), 

GozdV 62 (2004) 5-6 



Gozdarstvo v času in prostoru 
l fotoreportaža (smolarjenje), 

1 filmski žurnal (smolrujenje). 

Posebna pozornost je bila v l. 1947 posvečena 
gozdarski propagandi po radiu, kjer smo dosegli 
zelo lep napredek. Med tem, ko je bilo v l. 1946 
prirejeno le eno predavanje iz gozdarstva, smo v l. 
1947 izvedli načrtno radio-propagando z aktualnimi 
radio-predavanji, reportažami in obvestili pa tudi 
aktualnimi opozorili (gozdni požari itd.), ki so bila 
pozneje objavljena tudi v časopisih in so se zelo 
dobro obnesla. Vsega je bilo v l. 1947 predvideno 
po planu 12, objavljeno po radiu pa 17 predavanj . 

Do srede l. 1947 je spadala v odsek za tisk tudi 
gozdarska propaganda. Sredi leta pa je bil spričo 
obsežnosti nalog tako tisk, kot za propagando 
ustanovljen poseben odsek za gozdarsko pro
pagando, katerega namen je z izložbami, stro
kovnimi filmi, fotografijami, modeli, lepaki in z 
drugimi propagandnimi sredstvi širiti gozdarsko 
prosveto in pospeševati gozdno gospodarstvo. Delo 
odseka je otežkočeno, ker primanjkuje potrebnega 
materiala, zlasti pa fotografskega. Tudi oprema 
lastne delavnice za modele in druga propagandna 
sredstva zadeva na težkoče, ker v tuzemstvu ni 
dobiti potrebnih strojev. Na polju gozdarske 
propagande so bila v letu 1947 izvršena sledeča 
dela: 

- 4 lepaki /smolarjenje, sodobna gozdna 
spravila, zatiranje lubadarja, gozdni požari/, 

- 7 izložb /smolarska v Beogradu, v Ljubljani, 
Mariboru in Slov. Bistrici, izložba peskanja v 
Beogradu, soudeležba p1i razstavi dela v Tolminu/, 

- 13 serij fotografij /razni stroji, žičnice, lesni 
obrati , smola1jenje, delovne brigade, prostovoljne 
delovne akcije itd./, 

- 5 filmskih posnetkov /gozdarska dela p1i GU 
Tržič, tolminska žičnica, smolarjenje, žičnica na 
Jelovici - ob sodelovanju odseka za propagando, 
žičnica na Jelovici kot lasten posnetek odseka za 
propagando/, 

- 8 ilustriranih risb, 

- 2 reklamno-propagandna lepaka. 

Vir: Poročilo gozdarstva za leto L947 (Arhiv RS 675/98) 

Franc PERKO 
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TEDEN GOZDOV 2004 

Gozd in moje mesto 
V mestnih ali urbanih gozdovih sta poudarjeni 

predvsem ekološka in socialna funkcija. Zaradi 

blagodejnega vpliva na zrakjih imenujemo pljuča 

mest, zaradi bližine in dostopnosti nudijo mešča

nom možnost za rekreacijo v naravi . Lokalna 

skupnost jih po zakonu o gozdovih lahko z odlokom 

razglasi za gozd s posebnim namenom in uredi 

odškodnine zasebnim lastnikom gozdov zaradi 

omejitev pri pridobivanju lesa ali, če tako zahtevajo 

lastniki, odkup zasebnih gozdov, ki so razglašeni 

za gozd s posebnim namenom. V Sloveniji imamo 

51 naselij s statusom mesta po sklepu Državnega 

zbora Republike Slovenije z dne 29. februarja 2000. 

Površina gozdov v coni oddaljenosti pol ure peš 

hoje od središča mesta, (kar je kriterij za določitev 

mestnih gozdov), za vsa mesta v Sloveniji je blizu 

79.000 hektatjev kar je 7% vseh gozdov. V mestih 

živi 40 % vseh prebivalcev Slovenije. Lokalne 

skupnosti se vedno bolj zavedajo pomena mestnih 

gozdov za prebivalce mest in se na razne načine 

lotevajo njihove ureditve. Letošnji teden gozdov, 

namenjen mestnim gozdovom je bil predvsem 

vzpodbuda za nadaljevanje dela na tem področju . 

Na 14 območnih enotah Zavoda za gozdove 

Slovenije so si v program za teden gozdov zapisali 

skupaj nad 130 različnih aktivnosti večinoma 

namenjenih popularizaciji in ureditvi mestnih 

gozdov. V prestolnici Slovenije sta bili dve 

prireditvi. 

V ponedeljek 24. maja je bjl v dvorani Gozdar

skega inštituta posvet o mestnih gozdovih Mestne 

občine Ljubljana, ki ga je organizirala Območna 

enota Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije v 

sodelovanju z Mestno turistično zvezo Ljubljane 

Posveta se je udeležilo okrog 60 ljudi. Udeležence 

so v uvodnem nagovoru pozdravili podžupan 

Mestne občine Ljubljana Slavko Slak, direktor 

Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Kermavnar in 

predsednik Mestne turistične zveze Ljubljana Pavel 

Brglez. Svoje referate so predstavili: doc. dr. Janez 

Pirnat z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 

gozdne vire Biotehniške fakultete (Pogledi na 

urbano gozdarstvo v Sloveniji v zadnjih desetih 

letih), Gorazd Maslo iz Mestne občine Ljubljana 
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(Gozd s posebnim namenom v mestni občini 
Ljubljana - parkovni gozdovi), prof. dr. dr. h. c. 
Niko Torelli iz Gozdarskega inštituta Slovenije 
(Drevo v mestu- arboristika), doc. dr. Primož Oven, 
Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete 
(Arboristične raziskave dreves v Mestni občini 
Ljubljana), Robert Rode iz Komunalnega podjetja 
Ljubljana (Praktični del zgodbe o mestnih gozdovih 
Ljubljana- parkovni gozdovi), Matij ana Tavčar iz 
Območne enote Ljubljana Zavoda za gozdove 
Slovenije (Gozd in mesto, mesto in gozd). 

V razpravi je bilo predvsem poudarjena velika 
potreba po odloku za gozd s posebnim namenom 
Mestne občine Ljubljana, za kar so začele teči 
priprave že leta 1997, v letu 2003 paje bil postopek 
ustavljen zaradi finančnih razlogov. Precej diskusije 
je bilo tudi o ravnanju z drevesi v mestih. Izvajalci 
- koncesionarji Mestne občine Ljubljana jih po 
mnenju strokovnjakov pogosto nestrokovno 
obravnavajo s premočnim obvejevanjem. 

Glavna osrednja prireditev tedna gozdov pa je 
bila 25. maja 2004 na Ljubljanskem gradu kjer so 
slovesno podelili priznanja najbolj prizadevnim 
lokalnim skupnostim za ureditev mestnih gozdov. 
Prireditev sta organizirala Zavod za gozdove 
Slovenije in Turistična zveza Slovenije. Udeležilo 
se je okrog 100 ljudi, pozdravni govorniki so bili 
Miloš Pavlica podžupan Mestne občine Ljubljana 
Jože Sterle državni sekretar za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo, Andrej Kermavnar direktor Zavoda za 
gozdove Slovenije in dr. Marijan Rožič predsednik 
Turistične zveze Slovenije. V območnih enotah 
Zavoda za gozdove Slovenije so po določenih 
kriterijih ocenili kako so lokalne skupnosti 
prizadevne pri opredelitvi in ureditvi mestnih 
gozdov ter izbrali po eno, ki je po teh kriterijih 
najboljša v območju. Upoštevali so predvsem ali 
imajo sprejet odlok o razglasitvi mestnih gozdov 
s posebnim namenom, ali imajo pripravljen 
osnutek za odlok o razglasitvi mestnih gozdov za 
gozd s posebnim namenom in v tem kontekstu 
določitev gozdov v prostorskem planu občine, ali 
namenjajo finančna sredstva za ureditev teh 
gozdov (tudi za odkup zasebnih parcel ali plačilo 
odškodnin zasebnim lastnikom če je gospodarjenje 
na njihovi gozdni posesti omejeno), ali imajo 
poseben načrt oziroma vizijo za ravnanje z 
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mestnimi gozdovi, ali so njihovi gozdovi oprem
ljeni s potmi za hojo, tek, kolesarjenje, trim 
stezami, gozdnimi učnimi potmi, ali so izdali 
popularizacijske publikacije o teh gozdovih. 
Občine Nova Gorica, Radovljica, Kranj, Domžale, 
Postojna, Kočevje, Novo mesto, Sevnica, Celje, 
Velenje in Sežana so prejele priznanja kot vzgled 
dobre prakse pri ravnanju z mestnimi gozdovi in 
kot vzpodbudo vsem, da bi se vse bolj zavedali 
njihovih dragocenih učinkov za kakovost življenja 
in delovali v prid njihovi ureditvi in razvoju. 

Površina gozdov v Sloveniji (59% celotne 
površine države) je kot delež celotne državne 
površine med največjimi v Evropski uniji in se 
zaradi zaraščanja opuščenih kmetijskih površin v 
odmaknjenih predelih podeželja povečuje. Na
sprotno pa se v urbanem okolju zaradi krčitev za 
infrastruktw·o, zazidave, kmetijstvo in drugo gozd 
krči. 

Tone LESNIK 
Zavod za gozdove Slovenije 

TEDEN GOZDOV 2004 

Srednja gozdarska in lesarska šola 
Postojna 

Srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne je 
ob letošnjem tednu gozdov pripravila 25. maja, 
zanimivo prireditev, sestavljeno iz treh dogodkov. 

V avli dijaškega doma so dijaki najprej predstavili 

raziskovalno nalogo Unška koliševka, za katero so 
bili tudi nagrajeni, saj so zanjo na tekmovanju 
prejeli srebrno plaketo. Unška koliševka je okoli 

50 metrov globoka udarna vrtača s prepadnimi 
stenami, nastala verjetno zaradi udora stropa nad 
rokavom podzemnega toka. Zanimiva je kot 

mrazišče in sodi med naj večje koliševke na 
Slovenskem. Izdali so zloženko z vrisano potjo, ki 

se mimo gradu Haasberg in Starega gradu vijugasto 
vzpenja do Unške koliševke, nato pa se strmo 

spušča spet proti gradu Haasberg. 

Sledilo je odprtje razstave fotografij Igorja 
Mezgeca. Otvoritev je s pesmijo in besedo 
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pospremila Ljoba Jenče, Dario Cortese pa je 

pripravil pravo gozdno gostijo: obiskovalci so lahko 
poskusili mlade bukove liste, napitek iz smrekovih 

vršičkov ter namaz iz čemaža. Ob koncu pa je še 

Robert Brus, profesor na oddelku za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, tudi odličen fotograf 

predstavil svojo knjigo Drevesne vrste na Slo

venskem . 

Srečanje gozdarjev na Sabotinu 

Zanimivo je bilo tudi pri Društvu inženirjev in 

tehnikov gozdarstva Posočja, ki sta skupaj z 

Območno enoto Zavoda za gozdove Tolmin 
pripravila 29. maja srečanje gozdrujev na Sabotinu. 

Minilo je že osemnajst let odkar so se prvič 

srečali gozdarji Nove Gorice in Gorice. Srečanja 
so se počasi razširila tudi na širše območje na 

obeh straneh državne meje. Vsa srečanja so bila 

neformalna, gojila jih je le ljubezen do narave in 

želja po spoznanju različnih sistemov orga

niziranosti in strokovnega dela gozdarstva. Vsa 

snidenja so potekala v prijateljskem vzdušju in 
so imela strokovno, kulturno in družabno 

vsebino. 

Letošnje srečanje je bilo ob vstopu Republike 
Slovenije v Evropsko unijo nekaj posebnega, zato 

so se odločili da to proslave, s srečanjem gozdarjev 

in gostov z obeh strani meje na Sabotinu. 

lVIoje najljubše drevo 

Galerija Avla Linhartova dvorana Radovljica je v 

sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, 

Območna enota Bled in Gozdarskim društvom Bled 
21. maja odprla razstavo likovnih del četrtošolcev 

ob Tednu gozdov: Moje najljubše drevo. V 

kulturnem programu so sodelovali učenci Glasbene 

šole Radovljica, povezovala pa ga je Alenka Bole 

Vrabec. 
Takole je na vabilu zapisal vodja OE Bled Andrej 

Av senek: 
»Letošnje prireditve ob Tednu gozdov so 

namenjene mestnim gozdovom. Mesto in gozd sta 
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Moje najljubše drevo 

dva nasprotna pola: gozd kot najpopolnejši sistem, 
ki ga lahko ustvali narava in mesto najpopolnejši 
sistem, ki ga zna ustvariti človek. Zavedati se 
moramo, da je mestno okolje drevesu po naravi tuje 
in mora drevo v svoji rasti in razvoju premagati 
številne ovire (motena preskrba s hranili, vodo, 
mehanske poškodbe. soljenje, ... ). Ugotovljeno je 
tudi, da je kakovost življenja v mestih v veliki meri 
odvisna od velikosti in kakovosti zelenih površin. 
Pomembni so učinki gozda p1i vlaženju, hlajenju in 
čiščenju mestnega zraka, dušenju hrupa, ustvarjanju 
živalskih prebivališč, pa tudi za okoljsko vzgojo v 
najširšem smislu . Gozdovi v urbanih okoljih 
opravljajo predvsem rekreacijsko , klimatsko in 
estetsko funkcijo . 

Mnogokrat že eno drevo odigra simbolno vlogo 
gozda v sodobnih mestnih okoljih. Prav to drevo je 
bilo cilj letošnjega likovnega natečaja«. 

Franc PERKO 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
4. državno tekmovanje gozdnih delavcev 
Slovenije Dolenjske Toplice, 14. - 15. maj 2004 

Gozdarska tek
movanja v seka
ških spretnostih 
so postala tra di
cionalna. Letos, 
natančneje 14. in 
15. maja je bilo 
izvedeno že če
trto državno tek-

movanje gozdnih delavcev Slovenije. Prireditev je 
v Dolenjskih Toplicah potekala na jasi, v tako 
imenovani ''Zeleni katedrali''. 

Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., z DIT 
gozdarstva Novo mesto pod okriljem Zveze gozdar
skih društev Slovenije in vodenjem Organi
zacijskega odbora 4. državnega tekmovanja gozdnih 
delavcev Slovenije (OO 4. DTGDS) ter podpmi 
mnogih donatorjev, je izpeljalo 4.državno tekmo
vanje gozdnih delavcev Slovenije. 

Otvoril ga je direktor GG Novo mesto in pred
sednik organizacijskega odbora, Andrej Kastelic s 
sogovornikom, Francijem Vovkom, županom 
občine Dolenjske Toplice. 

Novost je zastava z novim zaščitnim znakom 
tekmovanja (avtor znaka je Mitja Trebec). 

Dvig zastave je naznanil pričetek tekmovanja, 
dvignil jo je upokojeni delavec GG Novo mesto in 
tekmovalec iz sedemdesetih let, Ivan Štrumbelj. 

Na odlično pripravljenem tekmovališču, v 
jasnem sončnem dnevu, kar je omogočalo dobro 
in varno spremljanje "bojev za točke" v petih 
preizkušnjah spretnega rokovanja z motorno žago, 
se je pomerilo 56 profesionalnih "mojstrov sečnje" 
in 4 dijaki iz Srednje gozdarske in lesarske šole iz 
Postojne . Skupaj je torej nastopilo 15 ekip iz 
skorajda cele Slovenije. 

Seveda ni tekmovanja, če ni tudi razsodnikov in 
sodnikov. Slednjih je bilo 43 in so pod vodenjem 
tričlanskega razsodišča, regularne in pravično 
izmerili vse čase in ntilimetre, za kar jim gre velika 
zahvala. 

Zmagovalec je bil Janez Zrimšek, Gozdno 
gospodarstvo Postojna (prvikrat je zmagal v 
Postojni pred štirimi leti), drugo mesto je zasedel 

gospodarstvo Postojna in na tretje mesto se je uvrstil 
domačin Domine Krese, delavec Gozdnega 
gospodarstva Novo mesto. 

Tesno jim je na četrtem mestu sledil Silvo 
Krese iz GG Novo mesto, na petem Stojan Šircelj, 
GG Postojna, na šestem Aleksander Vrh, GG 
Postojna, na sedmem Pavel Nared, GG Postojna, 
na osmo mesto se je uvrsti Blaž Pregelj, GG 
Postojna, na deveto Ivan Gnus iz GG Brežice in 
na desetem mestu je pristal Matjaž Zamida iz GG 
Novo mesto. 

Ekipna uvrstitev na prvo mesto je pripadla 
gozda1jem iz GG Postojna, druga je bila ekipa GG 
Novo mesto, tretja pa Kraška ekipa GG Postojna. 

Sledijo v naslednjem vrstnem redu še ekipe iz 
GG Novo mesto (druga ekipa), SGG Tolmin, GG 
Brežice, GOZD Ljubljana, SGLŠ Postojna, 
SNEŽNIK Kočevska reka, OLG Murska Sobota, 
GG Maribor, Gozdarstvo GRČA, GG Celje, GG 
Bled in GG Slovenj Gradec . 

njegov ekipni kolega Robert Čuk, prav tako Gozdno Priprave 
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Za dober rezultat, se moraš tudi uleči 

Iz rezultatov 
vidimo. da so na 
Postojnskem res 
dobri sekači 

(oziroma kakor 
je zapisal Uroš 
Korbar v Kmeč
kem glasu, da so 
najboljši v Slo
veniji). Vendar 
pa je to le del 
resnice in zma
govalec Janez 
Zrimšek je de- Portret zmagovalca 

jal: "Danes se 
nas je zbralo 60 najboljših, od katerih bi lahko 
vsakdo slavil. Zmagal je lahko le tisti, ki je uspel iz 
vseh disciplin v tekmovalnem trenutku iztržiti kar 
največ". 

Le posamična zmaga v posamezni disciplini še 
ne pomeni s~upne zmage, je pa vsekakor to velika 
vzpodbuda za tekmovanje v naprej. Tako so v 
posamičnih disciplinah slavili: v prvi, to je v 
menjavi verige in obračanju meča je bil najhitrejši 
s 16,4 sekundami, Sergej Trebec (Srednja gozdarska 
in lesarska šola Postojna); v kombiniranem rezu je 
bil najnatančnejši Domine Krese (GG Novo mesto); 
v zelo zahtevni disciplini - zasek in podžagovanje 
je zmagal Robert Čuk (GG Postojna); v preciznem 
rezu hlodov na podlagi je svojo natančnost pokazal 
Sil vo Krese; najhitrejši in najnatančnejši pri 
kleščenjuje bil Pavel Nared (GG Postojna); podreti 
steber na balon v 9,6 sekunde pa zna le Marko 
Žgavec (SGG Tolmin). 
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Ali bom zarez al desko 

Zmagovalna trojica 

Zaključni govor sta imela Jože Falkner iz 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
predsednik organizacijskega odbora, Andrej Kastelic. 

Državno tekmovanje gozdnih delavcev Slo
venije, je bil tudi izbor državne ekipe za nastop na 
26. svetovnem tekmovanju gozdarjev v Valli di 
Lanzo v Italiji v času od 13. do 20. septembra. 
Ekipo, pod vodstvom avtorja piispevka, sestavljajo 
prvi trije uvrščeni tekmovalci in najvišje uvrščeni 

"mladinec", star od 18 do 21 let in to je Vojko 
Grahor iz GG Postojna. 

Tekmovanje je minilo brez najmanjših zapletov 
in težav. S predajo tekmovalne zastave je bilo 
tekmovanje tudi uradno zaključeno. Težko smo se 
poslovili od gostoljubnih "Dolenjcev". Obljubili 
smo si, da se ponovno snidemo čez dve leti na 
območju GOZD Ljubljana, kjer bomo ponovno 
preverjali znanje rokovanja z motorno žago. 

Adolf TREBEC, 
podpredsednik OO 4. DTGDS 
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3. EVROPSKO MLADINSKO TEKMOVANJE V GOZDARSKIH VEŠČINAH 

Zmaga v poznavanju gozda in ekipno drugo mesto 

Dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole iz Po~tqjne , 

ki so se pred kratkim vrnili k pouku, so na nedJvnem 
3. evropskem študentskem tekmovanju v gozdarskih 
veščinah, v dneh od 3. - 6. junija v Luui v Estoniji 
ponovno dokazali svojo moč in znanje. 

Otvotitve tekmovanja, ki se je odvijalo v idiličnem 

okolju šole, so s svojo prisotnostjo poleg ravnateljice. 
gospe Haana Zu ba. počastila še dva Eston')ka ministra 
in sicer minister za gozdarstvo, gospod Villu Reiljan 
(pred časom je bi 1 tudi deset let ravnetelj te šole v 
Luui) in minister za šolstvo, gospod Toi vo Maimels. 

Tekmovalo je 47 tekmovalcev iz dvanajstih držav. 
Srednjo gozdarsko šolo iz Postojne in s tem tudi državo 

Slovenijo je zastopala ekipa dijakov v sestavi Miha 
MRAKIČ, doma iz Radelj ob Dravi, Bojan PIRMAN 
doma iz Bečajev nad Cerknica, Urban RIBNIKAR 

doma iz Sebenj na Gorenjskem in Sergej TREBEC 
doma iz Rakeka pod vodstvom VADNU Marjana ter 
tehnični pomoči SAMEC Borisa, oba s Srednje 
gozdarske in lesarske šole iz Postojne in TREBEC 
Adolfa, iz Zavoda za gozdove Slovenije, OE Postojna. 

Kot opazovalci so tekmovanje spremljali predstav
niki Italije, Španije, Luksemburga, Norveške in 
Grčije. 

Že Jani smo zapisali o hudi konkurenci, ki se je 
stopnjevala tudi v letošnje leto . Predstavnikov 
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gozdarskih šol iz Avstrije, Belgije, Estonije. Finske, 
Francije , Latvije, Litve. Madžarske, Nemčije, in 

Nizozemske ni bilo lahko premagati. Res , da so 
ekipno v celotni preizkušnji ponovno zmagali dijaki 
iz Estonije (osvojili so 7.938 točk), naši pa so bili 
skupno drugi (s 7.933 točkami), vendar pa daje 
posamična zmaga v disciplini o poznavanju in izmeri 
gozda (kjer so naši fantje premagali vseh enajst ekip) 
razmislek o izrednem dvigu znanja in spretnostih. V 
skupni razvrstitvi jim slede še ekipe iz Avstrije (7.900 
točk), Nizozemske (7 .750 točk), Nemčije (7.500 
točk), Litve (7.459 točk), Latvije (7.247 točk), Finske 
(7.210 točk), Francije (6.999 točk), Madžarske(6.990 
točk), Belgije (6.341 točk) in Švedske (5.902 točk). 

Dijaki so z osvojitvijo prvega mesta v disciplini o 
poznavanju in izmeri gozda, s četrtim mestom v 
disciplini dela z motorno žago in skupnim ekipnim 
drugim mestom, na 3. evropskem tekmovanju v 
gozdarskih veščinah v Estoniji ponovno dokazali, da 
so praktično nepremagljivi. Dokazali so, da jim edina 
slovenska gozdarska šola, Srednja gozdarska in 
lesarska šola v Postojni, daje toliko znanja, da so 
povsem enakopraven partner, ali celo več, vsem 
podobnim šolam po Evropi bodo "trd oreh" tudi 
drugo leto v Kaunasu v Litvi . 

Adolf TREBEC 
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Najava 
MEDNARODNO POSVETOVANJE 

Spravilo lesa z žičnicami in trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
Cable Yarding Suitable ro Sustainable Forest Management 

Idtija, četrtek, 23. 9. 2004 

Spravilo lesa z žičnicami ima v Sloveniji dolgo 
tradicijo. Žičniško spravilo je tudi prva oblika 
mehaniziranega spravila v gozdovih. Začetki segajo 
v drugo polovico 19. stoletja, ko je na območju 
Bohinja Lambert von Pantz skonstruiral štiri 
enovrvne nihalke za spravilo lesa iz Jelovice, 
Pokljuke in Komarče. Pomembno mesto v zgo
dovini pripada tudi Štefanu Gnezdi, ki je v začetku 
prejšnjega stoletja skonstruiral žični žerjav in 
idrijski voziček. Tudi po 2. svet. vojni je bil 
inovativni nemir naših konstruktorjev precejšen, saj 
smo imeli celo podjetje Žičnica, ki je izdelovala 
tudi smučarske žičnice . V šestdesetih letih smo 
izdelovali žičnice 3BV 250 in 3BV 450, ki so 
delovale kot priključki na traktor. Proizvajali smo 
tudi klasične žične žerjave in žerjave s stolpi. 
Domači razvoj žičnih naprav se je zaključil konec 
osemdesetih let, od takrat strojno opremo izključno 
uvažamo. V zadnjih letih so se uveljavile uni
verzalne žične naprave za vse smeri spravila lesa. 

V obdobju šestdesetih let smo z žičnicami 
spravili več kot 100.000 m3 lesa, v sredini 
devetdesetih let smo dosegli najnižji nivo uporabe 
žičnic s trikrat manjšimi količinami. Veliko 
zmanjšanje gre predvsem na račun intenzivnega 
odpiranja gozdov z vlakami in cenejšega spravila s 
traktorji. Trendi zadnjih let kažejo ponovno 

Štefan Gnezda na svojem žičnem žerjavu iz l. 1932 
(fotografija I. SMOLEJ iz 1. 1988): slika vi tla na predelan em 
in prilagojenem osebnem vozilu SPA (Torino) iz l. 1925 
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Žični žerjav Syncrofalke, Predmeja, junij 2003 (foto Jaka 
Klun) 

povečevanje uporabe žičnic, ki morda kažejo tudi 
na zaostrovanje okoljskih zahtev, saj smo na 
grajenih traktorskih vlakah v velikih strminah 
dosegali zgornje meje tehničnih zmogljivosti 
traktOijev in verjetno tudi zgornje meje spre
jemljivosti za okolje. Kljub temu, da so stroški dela 
visoki, je uporaba žičnic na težkih in strmih terenih 
z vidika varovanja okolja edino sprejemljiva. V 
kolikor bomo hoteli gospodariti z vsemi gospo
darskimi gozdovi, potem bomo spravilu lesa z 
žičnicami zagotoviti nove razvoj ne usmeritve. Tega 
se zavedajo tudi na Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov, konec leta 2001 so na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije naročili raziskavo o žičnem spravilu v 
državnih gozdovih. 

V Idriji bomo predstavili nekatere rezultate te 
raziskave. Na posvetovanje smo povabili tudi 
strokovnjake iz tujjne (Avstrija- Univerza BOKU 
Dunaj, podjetje Franz Mayr Melnhof, Italija -
Univerza Padova in ZDA - Univerza v Washing
tonu). Prispevke bodo predstavili tudi domači 
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Najava 
strokovnjaki (Univerza v Ljubljani, SGG Tolmin, 
d.d., Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, Zavod 
za gozdove Slovenije, Tehniški muzej Slovenije in 
Gozdarski inštitut Slovenije). 

spletnih straneh Gozdarskega inštituta Slovenije 
(www.gozdis .si). 

IDRIJSKO POSVETOVANJE BOMO ORGA
NIZIRALI V TREH DELIH: 

Dopoldne: Predavanja v dvorani (začetek ob 
9 uri). 

Popoldne: Gospodarjenje z gozdovi in zgo
dovina pridobivanja lesa na Majnšku. 

Razvojni izzivi na področju zagotavljanja 
trajnostnega in ekonomsko neodvisnega gospo
darjenja z gozdovi so veliki . Zato bo posvetovanje 
primerno mesto za izmenjave izkušenj med 
domačimi in tujimi strokovnjaki in razmišljanja o 
perspektivah uporabe žičnic in celostnega zago
tavljanja trajnosti. Idrija ni izbrana naključno , saj 
je bogata zgodovina rudarstva nastajala sočasno z 
rabo lesa iz okoliških gozdov. 

Večerni del: Srečanje udeležencev na Idrijskem 
gradu (po 17. uri). 

Podroben program posveta bo predstavljen na 
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GOZDOVI 
SO SIMBOL, 
NARAVNA 
IN MATERIALNA 
VREDNOTA 
SLOVENIJE 
Ob 10 letnici delovanja se zahvaljujemo sodelavcem 
in lastnikom gozdov ter vsem gozdarskim in drugim 
organizacijam, s katerimi sodelujemo, za dosežene 
skupne uspehe pri izvrševanju našega poslanstva -
skrbnega ravnanja z gozdovi v dobro narave in ljudi. 
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OBVESTH .. O 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 prrspevke, 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 vodil'ni 
prispevki) recenziramo, ostale pr•ispevke recenziramo po presoji uredništva. Uredništvo si pridržuje 
pravico do popravkov prispevka. Avtorji l'ahko zahtevajo popravljen prispevek v pregled. 

Prispevek mora biN 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. Prisp.evki 
so lahko dostavljeni na uredništvo osebno, s priporočeno pošiljko ali po elektronskf pošti. Vodilni 
prispevek je treba poslati na GV v originalu in dveh kopij.ah (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 računalni,kom (Word for WIINDOWS, ASCII-format) ali s pisalnim 

strojem, z dvojnim razmi kom med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRO-zgradbo (uvod, 
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim •in angleš.~im 
izvlečkom (do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom 
preglednic, grafikonov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekad nega sistema 
do četrtega nivoja (npr. 2.3.1 .1 ). Obvezna je uporaba enot Sil in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe 
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo bJti izpisana 
ležeče (Abies alba Mili., Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (1regubov 1957)). Vire med besedilom 
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1 MOORE 1968a). Neavtorizirane 
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med 
besedilom citirane vire in literatmo se navede na koncu prispevka v poglavji.J Viri', in sicer po 
abecednem redu priimkov prvih avto~ev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni 
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več del 
istega avtorja v istem letu. Primeri: 
BAGATELJ, V., 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni-lj.si/vlado/sgmllsgmluvod.htm. 
BROOKS, D. J. 1 GRANT, G. E. 1 JOHNSON, E. 1 TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal 

of Forestry, 43, 2, s. 21-24. 
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.- Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s. 
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodars.tvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cest.-
- Ljubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s. · 
ZGAJNAR, L., 1995. Sekanci- sodobna in gospodama oblika les nega kuriva tudi za zasebna kurišča.

V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Bio masa -potencialni energetski 
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Ag·endja za prestrukturiranj-e energetike, Ljubljana, s. 
40-54. 

--- , 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1 O. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133. 
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90. 

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije moraj10 biti opremljeni_z zaporednimi oznakami. Njihove 
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se Uporablja 
decimalno vejico. Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu 
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko, 
imenom avto~a in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu 
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni 
in slike morajo biti neokvirjeni ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo 
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (viš,ina mal·e 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 

Les zares? 

Avstrijci so »ponosni na (svoj) les« ( «Stolz auf Holz«), Angleži zagotavljajo: »Les 
za vselej » (»Wood for Good«). Nemci so >>multifunkcionalna« celoviti in so besedo 
WALD uporabili kar kot akronim za »Wir Alle Leben Davon«. (»Vsi živimo od 
njega«). Sam sem skoval lepo se 1imajočo devize: »Les zares«, vendar bi ji dodal 
pomenljiv vprašaj. 

Spet in spet ugotavljamo, da lesa ne cenimo dovolj. Poslopje Gospodarske zbornice 
(»Esmeralda«) se blešči v steklu, plastiki in aluminiju. Nikjer lesa. Namesto zdravih 
lesenih stolov povsod plastično-kovinska motovila, na tleh tapisom, na stenah plastika, 
itd., itd. Kot sem že večkrat poudaril, bi poslopje GZ lahko postalo stalna razstava 
sposobnosti slovenske lesne industrije in trden dokaz vzornega sonaravnega, 
trajnostnega in »multifunkcionalnega« gospoda1jenja z obširnimi gozdovi prelepe 
»deželice na sončni strani Alp«. Kar pogreje me, ko v kavarnah vse pogosteje vidim 
kovinsko-plastične kopije znamenitega Thonetovega stola št. 14 izkrivljene bukovine 
(»Dunajski kavarniški stol«). V trgovinah plastični zobotrebci, fižolovke, avstrijski 
briketi in trske! Les zares ... res? 

Sprašujem: »Na kakšnem stolu sedite!?« Ahaa ... Bi si omislili lesenega? 

Z lesom je mogoče nadomestiti »umazane<<, energijsko potratne materiale in 
fosilna goriva. Les ima izravnana bilanco C0

2 
in majhen energijski vložek v procesu 

pridobivanja (H'' 1% energijske vsebnosti lesa) obdelave in predelave: za proizvodnjo 
žaganega lesa je treba le (18) 30-40 kWhlm\ za vezan les 60-80 kWh/m3, za iverne 
plošče 120-160 kWh/m3, za srednje goste vlaknene plošče (MDF) do 200 kWh/m3, 

za papir 500-1000 kWh/t, za jeklo 3000 kWh/ in za aluminj kar 70 000 kWhlt! !. 

PVC, aluminij, železo, jeklo, beton in opečnati zidaki resda utegnejo imeti tehnične 
prednosti, vendar pa so njihove energijske in okoljske bilance, kot jih je mogoče 
določiti z analizo življenskega cikla (LCA), v primerjavi z lesom dramatično slabše. 
Z vidika »Sekvestracije« ogljika je poleg uveljavljanja rabe lesa smotrno tudi 
podaljševati trajanje lesnih izdelkov in jih v različnih oblikah, vsaj delno, večkrat 
uporabiti; morda. v zaporedju: masivno in stavbno pohištvo'! iverne in vlaknene 
plošče, papir '! obnov ljivo gorivo. 

Seveda pa bi morala biti slovenska lesna industrija sposobna predelati slovenski 
les. Zato mora najprej premagati strukturno krizo. Zaradi bistveno dražje surovine 
in dražjega dela v primerjavi z vzhodnoevropskimi konkurentkami, pa Brazilijo, 
Kanado in Indonezija, izgublja konkurenčnost. Reši jo lahko le višja dodana vrednost, 
inovativni izdelki in naj modernejša tehnologija, ki omogoča fleksibilno proizvodnjo. 

Medtem, ko še ne zmoremo uporabiti vsega lesa kot ga predvidevajo 
gozdnogospodarski načrti (2003 le 75% možnega poseka), drugi že pospešeno 
varujejo svoje naravne gozdove, še posebej, ker razvoj računalništva ni uresnjčjl 

pričakovanj »brezpapirnega poslovanja« (paperless office) in ko poraba lesa narašča 
čez vse razumne meje. Poraba papirja postaja zanesljiv kazalnik razvitosti! Tako se 
npr. v ZDA proizvodnja lesa seli na plantaže ob hkratnem uveljavljanju načela štirih 
strategij (4R): redesign, reuse, replace and reduce. (»preuredi, ponovno uporabi, 
nadomesti in zma.njšaj«). 

V takšnih okoliščinah postaja usklajevanje ekonomskih, ekoloških in socialnih 
funkcij v kontekstu sodobnega multifunkcionalnega trajnostnega sonaravnega 
gospodrujenja z gozdnimi ekosistemi vse zahtevnejše in pomembnejše. 

Prof. dr. dr. h. c. Niko TORELLI 
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Znanstvena razprava 
GDK: 228 :(497.12):(234.323 .6 dolina Loške Koritnice)(045) 

Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah 
(severozahodna Slovenija) 
Fir-beechforesrs in the Loška Koritnica valley in the Julian Alps (northwestern 
Slovenia) 

Igor DAKSKOBLER* 

Izvleček: 

Dakskobler, I.: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Kodtnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija). Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 7-8. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit . lit. 24 Prevod v angleščino: Jana Oštir. 

Po standardni srednjeevropski metodi (BRAUN-BLANQUET 1964) smo fitoceno]oško preučili gozdne sestoje bukve, jelke, 
smreke in macesna, ki uspevajo na zelo strmih, osojnih dolomitnih pobočjih Loške stene nad dolino Koritnice v Julijskih 
Alpah. Po primerjavi njihove floristične sestave s podobnimi sestoji drugod na območju Jugovzhodnih Alp in v severnem 
delu Dinarskega gorstva (DAKSKOBLER 2002a, b, c) smo jih uvrstili v sintakson Homogyno sylveslris-Fagetum Marinček 
et al. 1993 var. geogr. Luzu la nivea Marinček ex Dakskobler 2002 rhododendre/osum hirsuti Dakskobler 2002 var. Homogyne 
alpina var. nov. Razlikovalnjce nove variante so vrste Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Sorbus chamaemespilus, 
Lycopodium anno/in um in Pinus mugo. Opisani jelovo-bukovi sestoji sodijo med najbolj naravne, od človeka najmanj vplivane 
gozdne sestoje v Posočju in bi bilo v prihodnosti smiselno podrobneje raziskati njihovo sestojno zgradbo in razvojno dinamiko. 

Ključne besede: fitocenologija, sinsistematika, jelovo-bukov gozd z dlakavim slečem , Homogyno sylvestris-Fagetum 
rhododendretoswn lrirsuti, Loška Koritnica, Julijske Alpe, Slovenija 

Abstract: 
Dakskobler, I.: Fir-beech forests in the Loška Koritnica valley in the Julian Alps (northwestern Slovenia). Gozdarski vestnik, 
Vol . 62/2004, No. 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 24 Translated into English by Jana Oštic 

Applying the standard Central-European method (BRAUN-BLANQUET 1964) we carried outa phytosociological study of 
forest stands of beech, fir, spruce and larch which thrive on the very steep shady dolomite slopes of the Loška stena rock 
walls above the Koritnica valley in the Julian Alps. After comparing their floristic composition with similar stands elsewhere 
in the region of the South-eastern Alps and in the northern part of the Dinaric mountains (DAKSKOBLER 2002a, b, c) we 
classified them into the syntaxon Homog_vno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. Luzula nivea Marinček ex 
Dakskobler 2002 dwdodendretosum hirsuti Dakskobler 2002 var. Homogyne alpina var. nov. The differential species of the 
new variant are Vaccinium vitis-idaea, Homogyne alpina, Sorbus chamaemespilus, Lycopodium annotinum and Pinus mugo . 
The fir-beech stands described are among the most natural forest stands in the Soča Valley and have been least disturbed by 
human impact, so it would be sensible in the future to study their structure and dynamics in more detail. 

Key words: phytosociology, synsystematics, fir-beech forest with Hairy alpenrose, Homogyno syfvesrris-Fagetum 
rhododendrelosum hirsuti, the Loška Koritnica valley, the Julian Alps, Slovenia 

1 UVOD IN RAZISKOVALNE 
METODE 
INTRODUCTION AND RESEARCH 
METHODS 

Pri naših raziskavah jelovo-bukovih gozdov na 
Bovškem (DAKSKOBLER 2002b) smo opozorili 
na raznomerne sestoje jelke, bukve, smreke in 
macesna, ki smo jih v glavnem našli na strmih 
pobočjih in izpostavljenih pomolih pod Loško steno 
v dolini Koritnice (slika 1). Med vsemi preučenimi 
jelovo-bukovimi sestoji v Posočju je vetjetno človek 
nanje najmanj vplival. Raziskali smo jih v letih 
1999-2002. Po strmih lovskih stezah (vzorno jih 
vzdržujejo lovci LD Log pod Mangartom) in 

GozdV 62 (2004) 7-8 

deloma brezpotju smo se povzpeli na gozdnate 
pomole pod Loško steno in po standardni 
srednjeevropski metodi (BRAUN-BLANQUET 
1964, WESTHOFF 1 van der MAAREL 1973, 
DIERSCHKE 1994) naredili 25 fitocenoloških 
popisov. Velikost popisne ploskve je bila od 200 
do 400m2

. Te fitocenološke popise smo p1idružih 
fitocenološkim popisom drugih jelovo-bukovih 
gozdov, ki smo jih naredili na Bovškem in drugod 
v Zgornjem Posočju (DAKSKOBLER 2002a, b, c). 
Obsežno popisno gradivo (na Bovškem smo skupno 

*dr. I. D., univ. dipl. inž. gozd., Biološki inštitut ZRC 
SAZU, Regijska raziskovalna enota Tolmin, Brunov 
drevored 13, SL0-5220 Tolmin 
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Slika l : Položaj raziskovanega območja na karti Slovenije in približna lega preučenih jelovo-bukovih sestojev pod Loško 
steno 
Fi f{ ure 1: Location of the research area on the map of Slovenia and approximate position of the investigated fir-bee ch 
stands under the Loška stena 

naredili 178 popisov) smo primetjali z metodami 
hierarhične klasifikacije. Uporabljali smo raču
nalniški programski paket SYN-TAX (PODANI 
1993, 1994). V ta namen smo pretvOJili kombinirane 
ocene zastiranja in pogostnosti z vrstilno pretvorbo , 
ki jo je predlagal van der MAAREL (1979) . 

Večino imen praprotnic in semenk navajamo po 
Registru flore Slovenije (TRPIN 1 VREŠ 1995), 
upoštevamo pa tudi nekatera dopolnila v novi izdaji 
Male flore Slovenije (MARTINČIČ et aL 1999). 
Nomenklaturni vir za imena mahov sta FRAHM 
in FREY (1992), za imena lišajev pa WIRTH 
( 1995). 
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2 EKOLOŠKA OZNAKA 
S PREGLEDOM GOZDNIH 
ZDRUŽB V RAZISKOVANEM 
OBMOČJU 

2 ECOLOGICAL DESCRIPTION WITH 
SURVEY OF FOREST COMMUNITIES IN 
THE RESEARCH AREA 

Koritnica je ledeniška dolina ob istoimenski reki v 
zahodnih Julijskih Alpah severovzhodno od Bovške 
kotline. Zgornji del doline je Loška Koritnica, z 
obsežnimi vršaji na levem bregu. Proti mejnemu 
prelazu Predel sega stranska dolina Predelice 
(KUNAVER 1991 ) s. 268). Mogočno ostenje nad 
levim bregom, Loško steno, pod vrhovi Vrh Krni ce, 
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Loška stena (greben Morež -
Bedinji vrh) in gozdnati pomoli 
pod njo (Ruševa glava, Zg. upan
ka, Zg. Žila). 

Foto: I. Dakskobler 

Oblica, Oltarji, Briceljk in 
Morež gradi v glavnem triasni 
dachsteinski apnenec s plastmi 
in vložki dolomita, pomoli 
nižje nad dolino: Planinica, 
Petričevec, Pologova in Ru
ševa glava pa so deloma iz 
triasnega glavnega dolomita, 
podobno kot pobočja nad 
dolino Predelice (JURKOV
ŠEK 1987 a, b). Tla v jelovo
bukovih gozdovih nad dolino 
Koritnice so zaradi dolomitne 
podlage plitva. Prevladuje 
rendzina, za katero je pogosto 
značilna debela plast prhnine 
in ponekod tudi surovega 
humusa. Višje ležeča območja 
na Bovškem, kamor uvrščamo 
tudi predele, kjer uspeva je
lovo-bukov gozd pod Loško 
steno, OGRIN (1996) uvršča 
v podnebje nižjega gorskega 
sveta v zahodni Sloveniji (zanj 
je značilen submediteranski padavinski režim z 
obilnimi padavinami in s povprečno temperaturo 
najtoplejšega meseca nad 10 °C) . Padavinske 
razmere, ki so značilne za rastišča tukajšnjih jelovo
bukovih sestojev, najbolje opišemo s podatki za 
merilno postajo Predel (1156 m). Na Predelu je bila 
povprečna ]etna količina padavin v razdobju 1961-
1990 2026 mm (interpolirana vrednost). Padavine 
so precej enakomerno razporejene preko vsega leta, 
z viškom v jesenskih mesecih (oktober, november) 
- B. ZUPANČIČ (1995). Temperaturnih podatkov 
za dolino Koritnice nimamo, iz podatkov najbližjih 
merilnih postaj (glej MEKINDA - MAJARON 
1995) pa sklepamo, da traja v tukajšnjih jelovo
bukovih sestojih vegetacijska doba (s povprečno 
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dnevno temperaturo nad 10 °C) od sredine maja do 
sredine oktobra, torej okoli pet mesecev. Ker 
prevladujejo osojne lege, je humidno gorsko 
podnebje bolj uravnano, z manj izrazitimi tempe
raturnimi ekstremi. 

Prevladujoča združba v dolini Loške Koritnice 
je gozd bukve in trilistne vetrnice (Anemono 
trifoliae-Fagetum Tregubov 1962 var. geogr. Luzula 
nivea Marinček, Poldini & Zupančič 1989). V 
sestoj ih te združbe je ponekod tudi precej jelke (nad 
Mangartsko planino, Ilovec). Kraje, kjer je razširjen 
gozd bukve in gozdnega planinščka (Homogyno 
sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. 
Luzula nivea Marinček ex Dakskobler 2002, sin. 
Abieti-Fagetwn praealpinum Robič 1965 mscr. var. 
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Slika 2: Dendrogramjelovo-bukovih gozdov (Homogyno sy/vestris-Fagetum var. geogr. Luzu la nivea) na Bovškem (MfSSQ, 
similarity ratio). 
Fig ure 2: Dendrogram of !he Jir-beech forests (Homogyno sylvestris-Fagerum var. J?eogr. Luzu/o nivea) in the Bovec 
region (MISSQ. similarity ratio) 

geogr. Luzula nivea Ma1inček 1978 mscr.), bomo 
opisali v nadaljevanju. Gozd bukve in dlakavega 
sleča (Rhododendro hirsuti-Fagetum Accetto ex 
Dakskobler 1998 var. geogr. Anemone trifolia 
Dakskobler 1998 subvar. geogr. Luzula nivea 
Dakskobler 2003) smo popisali na zelo strmih 
severnih pobočjih Petričevca (DAKSKOBLER 
2003). Subalpinski gozd bukve in kopjaste 
podlesnice [Polysticho lonchiris-Fagetum (I. Horvat 
1938) Marinček in Poldini & Nat·dini 1993 var. 
geogr. Anemone trifolia Poldini & Nardini 1993] 
najdemo ponekod pod Loško steno (npr. na 
Planinici), bolj sklenjeno pa pod vrhovi nad 
Mangartskim potokom in nad Predelom (od Špice 
nad Belim potokom do Predelske glave) in prav tako 
pod vrhovi na levem bregu Predelice (pod Kolo
vratom in Nemškimi glavami). Gozd smreke in 
golega lepena (Adenostylo grabrae-Piceetum M. 
Wraber ex Zukrigl 1973 corr. Zupančič 1993 var. 
geogr. Cardamine trifolia Zupančič 1999 subvar. 
geogr. Luzula nivea Zupančič 1999) je bovški 
gozdar I. Mlekuž (ustno sporočilo, marec 2004) 
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ugotovil v predelu Naklo. Gozd srrueke in alpskega 
negnoja (Laburno alpini-Piceetum Zupančič 1999 
var. geogr. Luzula nivea Zupančič 1999) na manjših 
površinah uspeva v zgornjem delu doline pod 
Koritniško planino (v dolini Koritnice to združbo 
omenja tudi ZUPANČIČ 1999, s. 110). Južnoalpski 
gozd črnega bora in malega jesena (Fraxino orni
Pinetwn nigrae Martin-Bosse 1967) in južnoalpski 
gozd rdečega bora in malega jesena (Fraxino arni
Pine tum nigrae Martin-Bosse 1967 pinetosum 
sylvestris T. Wraber 1979) je v Loški Koritnici prvi 
raziskoval T. WRABER (1979) in tj dve združbi 
sta najbolj razširjeni predvsem na pobočjih 
Kolovrata nad Logom, v prisojah pod Planjo, 
ponekod nad Mangartskim potokom, na pobočjih 
pod Jerebico in pod Loško steno, npr. na vznožju 
Fljanovca, Lesenatca (Lesnatca), Planinice, Ruševe 
glave itd . Gozd macesna in slečnika [Rhodothamno
Laricetum deciduae (Zukrigl 1973) Willner & 
Zukrigl 1999 var. geogr. Luzula nivea Dakskobler 
nom. prav.] smo popisali pod Loško steno, na 
osojah nad grapo Predelice in nad Mangartskim 
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potokom. Alpsko ruševje (Rhodothamno-Pinetum 
mugo Zupančič & Žagar 1980 mscr.) marsikje 
sklenjeno raste nad pasom subalpinskega bukovja 
(npr. nad Mangartskim potokom in pod Nemškimi 
glavami). Ponekod, predvsem na osojah, najdemo 
tudi obliko z macesnom (subasociacija -Laricetosum 
deciduae Zupančič 1993). 

O zgodovini Bovškega je obsežno knjigo napisal 
F. KLA YORA (2003). V njej lahko preberemo tudi 
marsikaj o razmeroma zgodnji prisotnosti človeka 
v doline Koritnice, saj so po njej in preko prelazov 
zahodno od Mangarta in preko Predela potekale 
starodavne poti, ki so povezovala južne kraje s 
severom. Zato so bili tukajšnji gozdovi, vsaj na 
dostopnejših krajih, verjetno pogosto sekani. Manj 
pa to najbrž velja za odmaknjene gozdne predele 
na pomolih pod Loško steno. Tudi v teh sestoj ih so 
v preteklosti, kljub veliki strmini in dolgemu, v 
glavnem račnemu spravilu vsaj občasno posekali 
posamezna vrednejša drevesa (predvsem macesne), 
ponekod so tudi pasli drobnico (ovce) - Iztok 
Mlekuž (ustno sporočilo marca 2004). Več so sekali 
v Petričevcu, tu še v prvih desetletjih po drugi 
svetovni vojni (revirni gozdar Anton Kravanja, 
ustno sporočilo poleti 2002 in l. Mlekuž, ustno 
sporočilo marca 2004). Danes imajo ti sestoji status 
varovalnega gozda in na njihov razvoj vplivajo v 
glavnem naravni dejavniki (npr. vetrolomi). 

3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
3 RESULTS AND DISCUSSION 

V se popise jelovo-bukovih gozdov na Bovškem 
smo sprva združili v eno tabelo in jih med seboj 
primerjali z metodo minimalnega porasta vsote 
kvadratov ostanka (MISSQ - minimization of the 
increase of error sum of squares). Mera različnosti 
je bil komplement koeficienta "similarity ratio". S 
to metodo smo dobili tri večje skupine popisov 
(slika 2). Po opravljenih primerjavah smo jih 
tolmačili kot subasociacije. Sestoje tretje skupine, 
uspevajo na najbolj skrajnih rastiščih (na zelo strmih 
osojnih pobočjih in na pomolih z debelo plastjo 
prhnine in surovega humusa), smo uvrstili v 
subasociacijo 

-rhododendretosum hirsuti (DAKSKOBLER 
2002b) . Vanjo so se, kot posebna oblika, varianta 
Homogyno sylvestris-Fagetum var. geogr. Luzula 
nivea rhododendretosum hirsuti var. Homogyne 
alpina , uvrstili tudi sestoji pod Loško steno, ki jih 
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bomo v nadaljevanju opisali nekoliko bolj po
drobno, s priloženo fitocenološko preglednica (v 
prispevku iz leta 2002 za to ni bilo prostora). 
Menimo namreč, da so zanimiv študijski objekt 
naravnega gozda v naših Alpah. 

Preučene sestoje smo našli na strmih do zelo 
strmih (20-45°), severnih, severovzhodnih, 
severozahodnih, redkeje tudi na južnih in jugo
zahodnih pobočjih in na uravnavah na nadmorski 
višini od okoli (1120) 1100 do 1450 (1470) m. 
Večinoma smo jih popisali na pomolih pod Loško 
steno: pod Planinico, pod Petričevcem, v Krnicah, 
v Dolgem plazu, V Glavah nad Pologovo glavo in 
pod Ruševo glavo (Pri Steni). Podobne sestoje smo 
od daleč opazili tudi drugod pod Ruševo glavo (Zg. 
Žita, Sp. Žila, Zg. Upoka), vendar nam teh krajev 
doslej ni uspelo obiskati . Nekaj popisov smo 
naredili tudi na pobočjih Planje nad Mangartskim 
potokom in na Kosmatem brdu pod Kolovratom nad 
grapo Predelice. Ti sestoji so praviloma mešani in 
raznomerni. V vrzelasti zgornji drevesni plasti 
(zastira navadno okoli 70 % popisne površine) 
prevladujeta z razmeroma enakovrednim deležem 
bukev in jelka, posamično je skoraj vedno 
primešana smreka, ponekod tudi macesen. Jelka je 
v splošnem slabo do srednje vitalna, predvsem na 
izpostavljenih grebenih s plitvimi tlemi je precej 
sušic. Tudi tu, podobno kot drugod v Sloveniji, je v 
primerjavi s stanjem pred nekaj desetletji opazna 
njena boljša rast, večji višinski prirastki in večja 
vitalnost krošenj. Največji premeri v prsni višini 
so od okoli 40 do 80 cm, največje drevesne višina 
pa zaradi skrajnih rastišč le okoli 20 do 24 m. V 
spodnji drevesni plasti, ki navadno zastira 10 do 30 
% popisne površine, sta najbolj pogosta bukev in 
jelka, prav tako gorski javor, alpski negnoj 
(Laburnum alpinum), makovec (Sorbus aria) in 
jerebika (Sorbus aucuparia), nekoliko redkejša sta 
smreka in macesen, zelo redek pa rdeči bor. 
Grmovna plast zastira 20 do 40 %, ponekod celo 
50 do 70 % popisne površine. V njej je podmladek 
vseh prej naštetih drevesnih vrst (razen rdečega 
bora), najbolj obilno jelov (ponekod precej obžrt) 
in bukov. Pogoste grmov nice so pritlikava jereb ika 
(Sorbus chamaemespilus), rušje (Pinus mugo), 
alpsko kosteničevje (Lonicera alpigena), navadni 
volčin (Daphne m.ezereum), kimastoplodni šipek 
(Rosa pendulina) in alpski srobot (Clematis alpina). 
V spodnji grmovni pJasti največjo površino zastira 
dlakavi sleč (Rhododendron hirsutwn), na nekaj 
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krajih (npr. pod Planjo nad Mangartskim potokom 
in v Glavah nad Pologovo glavo) pa smo na debeli 
plasti surovega humusa našli tudi rjasti sleč 
(Rhododendron ferrugineum) in križanca med 
dlakavim in rjastim slečem (R. x intermedium). 

Zeliščna plast navadno zastira med 50 in 70 % 
popisne površine- tudi v njej so pogoste mladice 
jelke in bukve, sicer pa prevladujejo vrste smrekovih 
gozdov (Vaccinio-Piceetea) in bazofilnih borovih 
gozdov (Erico-Pinetea), torej tako vrste, ki kažejo 
na plitva, dolomitna tla: spomladanska resa (Erica 
carnea), slečnik (Rhodothamnus chamaecistus), 
pisana šaš ulica ( Calamag ros tis va ria) in beli šaš 
( Carex alba) kot vrste, ki kažejo na počasen razkroj 
organske snovi in kopičenje prhnine in surovega 
humusa. Take vrste so npr. skalna robida (Rubus 
saxatilis), borovnica (Vaccinium myrtillus), 
brusnica (V vitis-idaea), dlakava šašulica 
(Calamagrostis villosa), hrastovka (Gymnocarpium 
dryopteris), alpski planinšček (Homogyne alpina), 
brinolistni lisičjak (Lycopodium ann.otinum) idr. 

Med vrstami bukovih gozdov (Aremonio
Fagion, Fagetalia sylvaticae) so bile na popisnih 
ploskvah bolj pogoste in stalne le trilistna vetrnica 
(Anemone trifolia), snežnobela bekica (Luzula 

nivea), škrlatnordeča zajčica (Prenanthes 
purpurea), navadna ciklama (Cyclamen 
purpurascens), trpežni golšec (Mercurialis 
perennis) in deveterolistna konopnica (Dentaria 
enneaphyllos), med vrstami visokih steblik 
(Adenostyletalia) pa vretenčasti salomonov pečat 
(Polygonatum verticillatum). 

Mahovna plast običajno zastira od 10-20 % 
površine, v njej pa imajo največjo stalnost nekatere 
vrste, ki uspevajo na dolomitnih skalah (Torte/la 
tortuosa, Fissidens dubius, Ctenidium molluscum), 
pa tudi vrste zakisanih prhninastih tal (Polytrichum 
formosum, Dicranum scoparium). Mahovne plasti 
nismo podrobneje preučili in srno določili le 
nekatere bolj pogoste mahove. 

Povprečno število vrst na popisno ploskev je 55, 
koeficient variacije pa je 20,5 %. Sestava po 
življenjskih oblikah (biološki spekter) in po 
horoloških skupinah je podobna kot srno jo 
ugotovili za jelovo-bukove gozdove na Bovškem 
na splošno (glej DAKSKOBLER 2002b). 

Celotna floristična sestava preučevane združbe 
je razvidna iz fitocenološke preglednice l. 
Nomenklaturni tip (holotypus) variante Homogyno 
sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. 

Preglednica 1 (Table 1 ): Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 var. geogr. Luzula nivea Marinček ex 
Dakskobler 2002 rhododendretosum hirsuti Dakskobler 2002 var. Homogyne alpina var. nov. 

Številka popisa (Number of releve) 2 3 4 5 6 7 8 
Tekoča št. popisa (Working nttmber) mp5Mp6 K12 Pg5 Pil Pr2 pt7 ptlO 
Nadmorska višina v 10m (Altitude in JO m) 126 125 136 118 120 116 119 121 

Lega (Aspect) N N NW w NW NW E w 
Nagib v stopinjah (Slope in degrees) 20 30 40 30 35 35 30 5 

Matična podlaga (Parent material) DA DA DA DA DA DA DA DA 
Tla (Soil) R R R R R R R R 

Kamnitost v % (Stoniness in o/o) 5 10 15 10 10 20 30 10 

Zastiranje v% (Cover in o/o): 

Zgornja drevesna plast (Upper tree layer) E3b 70 70 60 70 70 70 80 80 

Spodnja d.revesna plast (Lower tree layer) E3a 20 10 30 lO 20 30 20 20 

Grmovna plast (Shrub layer) E2b 30 20 40 20 40 30 10 10 
.Zeliščna plast (Herb layer) E2a 70 70 60 60 70 60 50 70 

Mahovna plast (Moss layer) El 10 10 10 10 10 10 10 10 
Sestoj (Stand): 

Največji prsni' premer (Maximwn diameter)- cm 40 40 70 60 50 60 40 45 

Največja drevesna višina (Maximum height)- m 19 18 20 22 22 22 17 17 

Velikost popisne ploskve (Releve area)- 10m2 40 20 40 20 40 40 40 40 

Mesec popisa (Month of taking releve) 6 6 8 6 8 8 8 8 

Število vrst (Number of species) 46 63 76 62 54 65 40 36 
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Luzula nivea Marinček ex Dakskobler 2002 
rhododendretosum hirsuti Dakskobler 2002 var. 
Homogyne alpina var. nov. je popis št. 17 v 
preglednici l. 

4 ZAKLJUČKI 
4 CONCLUSIONS 

Sestoji jelke in bukve na strmih dolomitnih pomo lih 
pod Loško steno v dolini Koritnice (Julijske Alpe, 
severozahodna Slovenija) so med najbolj naravnimi 
in najbolj ohranjenimi gozdnimi sestoji v celotnem 
Posočju. V preteklosti so v njih zaradi odmaknjenosti, 
težavnega dostopa in spravila najbrž le občasno 
sekali vrednejša drevesa (predvsem macesne), zdaj 
pa imajo status varovalnega gozda. Na njihov razvoj 
v zadnjih desetletjih torej vplivajo skoraj izključno 
naravni dejavnilci, med katerimi so pogosti predvsem 
vet:rolomi. Značilnost teh gozdnih sestojev je navadno 
vrzelast sklep zgornje drevesne plasti (v kateri sta 
jelki in bukvi primešana tudi smreka in ponekod 
macesen), raznomerna (in raznodobna) zgradba, bolj 
ali manj zapolnjen vertikalni profil, dobro pomla
jevanje jelke in bukve, počasen razkroj organske 

9 lO Il 12 13 14 15 16 17 18 19 

snovi in vsaj na uravnavah kopičenje surovega 
humusa in prhnine. Jelka je v splošnem slabo do 
srednje vitalna (precej je, predvsem na izpostavljenih 
grebenih, sušic). V primerjavi s stanjem pred nekaj 
desetletji je opazna njena boljša rast, večji višinski 
ptirastki in večja vitalnost krošenj . Zaradi naštetih 
dejstev so opisani sestoji zanimiv objekt za študij 
naravnega gozda na skrajnih rastiščih v alti
montanskem pasu naših Alp. Sodimo, da bi s 
podobnimi mešanimi gozdnimi sestoji na podobnih, 
a manj skrajnih rastiščih lahko gospodarili prebi
ralno, tako kot ta način gospodarjenja razumemo v 
zadnjem času (ptim. npr. BONČINA 2000, ROBIČ 
1 ACCETIO 2002 in druge članke v Gozdarskem 
vestniku 6017-9, 2002). 

Opisane gozdne sestoje (njihova zgradba in 
floristična sestava je razvidna iz preglednice 1) 
sinsistematsko uvrščamo v varianto Homogyno 
sylvestris-Fagetum Matinček et al. 1993 var. geogr. 
Luzula nivea Marinček ex Dakskobler 2002 
rhododendretoswn hirsuti Dakskobler 2002 var. 
Homogyne alpina var. nov. (holotypus je popis 17 
v preglednici 1)- primerjaj tudi DAKSKOBLER 
2002b. 

20 21 22 23 24 25 
pt8 k4 k11 klO K13 mp9 Mp8 Pg8 pk2 kr pt6 Zptl Pg7 Pr3 K16 K17 K7 
117 132 136 132 144 147 137 137 125 129 112 128 124 122 115 119 120 
NE w s w s NE NW NW NE NW N NE SW NWNW NW SW 

25 35 30 35 25 20 20 30 35 45 25 25 45 35 40 35 45 
DA DA DA DA DA D D DA DA DA DA DA DA DA DA DA D 

R R R R R R R R R R R R R R R R R 

20 10 10 10 10 o 10 10 20 10 10 10 20 10 lO 10 10 

70 60 70 70 60 50 70 60 70 70 70 60 50 60 50 60 70 
20 30 20 30 10 10 10 20 10 10 20 20 30 20 20 10 
30 40 20 20 40 70 30 50 10 , 30 40 30 50 30 60 50 30 
50 40 50 60 70 40 70 50 60 60 60 60 60 70 50 50 70 
10 20 10 10 10 10 10 lO 10 10 lO lO lO 10 20 20 lO 

50 70 80 70 60 40 60 50 40 50 40 45 60 50 so 80 40 
18 20 20 16 17 12 24 12 20 18 15 20 17 18 17 18 15 
40 40 40 40 40 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 20 

8 8 8 8 8 6 6 6 7 8 8 9 6 8 10 10 8 
54 54 63 43 46 33 43 49 64 56 55 67 68 64 73 55 52 

GozdV 62 (2004) 7-8 30!1 



Dakskobler, l. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahod na Slovenija) 

Značilne in razJikovalne vrste asociacije (Character and diff sp. of the ass.) 

VP Abies alba E3b 2 2 3 2 2 3 2 2 

VP Abies alba E3a + 1 + + + l + + 
VP Abies alba E2b + + + + + + 
VP Abies alba E2a 2 + 
VP Abies alba El + + + + + 
AT Asplenium viride El + + + + + 
VP Veronica urticifolia El + + + + + + 
TR Adenostyles glabra El + + + + 
VP Homogyne sylvestris El + + + + 
VP Saxifraga cuneifolia El + 

Geografske razJikovaJnice (Geographical diff sp.) 

AF Anemone trifolia El 

F Luzula nivea El + + + 
AT Paederota lutea E1 + + 

RazlikovaJne vrste subasociacije (Diff sp. of the subass.) 

EP Erica carnea El 2 + 1 2 + 
EP Rhododendron hirsutum E2 + l 2 2 2 + + 
VP Calamagrostis villosa El 2 2 2 + 1 + 
EP Rhodothamnus chamaecistus El + + + + 

RazJikovaJne vrste variante (Diff. sp. of the variant) 

VP Vaccinium vitis-idaea El + + + + + 
VP Homogyne alpina El + + + + 
A Sorbus chamaemespilus E2 + + r 

VP Lycopodium annotinwn El + + + + + + 
EP Pinus mugo E2b + 
EP Pinus mugo E2a + + + 
AF Aremonio-Fagion (Ht. 1938) Borhidi in Tarok et al. 1989 

Cyclamen purpurascens El + + + + + 
Dentaria enneaphyl!os El + + 
Helleborus niger El 

Knautia drymeia s. lat. El + 
F Fagetalia sylvaticae Pawt. in Pawt. et al. 1928 

Fagus sylvatica E3b 4 3 2 3 4 3 4 4 

Fagus sylvatica E3a 2 2 2 

Fagus sylvatica E2b 2 1 

Fagus sylvatica E2a + + + + + 
Fagus sylvatica El + + + + + 
Prenanthes purpurea El 

Daplme mezereum E2 + + + + + + 
Laburnum alpinum E3b 

Laburnum alpinum E3a + + + + 
Laburnum alpinum E2b + + + 
Laburnum alpinum E2a + + + 
Laburnum alpinum El + + + + + + + 
Lonicera alpigena E2 + + + + + + 
Acer pseudoplatanus E3b r + + 
Acer pseudoplatanus E3a + + 
Acer pseudoplatanus E2b + 
Acer pseudoplatanus E2a + 
Acer pseudoplatanus El + + + + 
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Dakskobler,! : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loske Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 

Pr. Fr. 

+ 2 1' 3 2 2 2 2 25 25 100 

+ + + + + 1 + + 21 

+ + + + + + + + 20 25 100 

+ + + + + 25 

+ + + 19 76 

+ + + + + + + + + + 15 60 
+ + + + + + + 14 56 

+ 
+ 

-----------------------------------------------------------------------
+ + + + 10 40 
+ + + + 10 40 

+ 3 12 

J _______________ + ______________________________ 24 __ 9_6_ t --+ + + + + + + + : + 1: ~~ 

+ + + 2 + 2 3 3 3 2 2 2 25 100 

+ + 2 2 3 3 2 3 3 2 2 25 100 

+ + + 2 2 3 + 2 2 + 3 + + 25 100 

+ + + + + + + + + + + + + 18 

+ + 2 + + + 2 24 96 

+ + + + + + + + + + 21 84 
+ + + + + 2 + + + 2 + + 19 76 

+ + + + + + 18 72 

j~ ________________ + ___________ 2 ____ + ____ + ___ + ____ + ___________ 2 _______ + ________ 1_3 ____ 1_6 ____ 6_4_ 
+ + + + + + 11 

]~ ________________ + ________ + ____________________ + _______ + _________________________ 2_2 ____ 8_8_ 

' + + + 13 52 
+ + + 3 12 r + 2 8 

3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 25 25 100 

1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 l l 2 1 2 1 24 
1 2 2 2 1 1 1 2 + 1 1 l 1 1 1 + 24 25 100 
1 + + + + + + + + 1 + + + + 21 

1 1 l 1 1 + 1 + 1 + l + + 21 84 
1 + l 1 l 1 + 1 1 1 1 1 1 l 1 1 + 25 100 

+ + + + + + + +. + + + 22 88 

+ 13 52 

1 + + + + + + + 12 

t-----------:-------:------------+--------:----+---+----:----:----:---+ ____________ 1_1~ ____ 1_5 ____ 6_0 __ 

+ + + + + + + + + 16 64 

j + + + + + + + + 15 60 
~1 --------------------------------3--1-l---4-4--

r + + + + 9 
7 28 

+ 
+ + + + + + + + 15 60 
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Dakskobler, 1.: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahod na Slovenija) 

Mercurialis perennis El + + + 
Me/ica nutans El + + + + 
Viola reichenbachiana El + + + 
Galium laevigatum El + 
Euphorbia amygdaloides El +' + 

~iwn martagon El + + 
Dryopteris jilix-mas El 
Polystichum aculeatwn El 
Senecio ovatus (= S. juchsii) El 
Neottia nidus-avis El + 
Aruncus dioicus El + 
Epipactis helleborine El + 

QP Quercetalia pubesceutis Klika 1933 
Sorbus aria E3b 
Sorbus aria E3a + + + + + + 
Sorbus aria E2b + + + + + + 
Sorbus aria E2a + + + + + + 
Sorbus aria El + + + + 
Convallaria majalis El 
Melittis melissophyllwn El 
Carex flacca E1 + 

QR Quercetalia roboris R. Tx. 1931 
Melampyrum pratense subsp. vulgatum El + + 
Potentilla erecta El 
Frangula alnus E2 

QF Querco-Fagetea Br.-BI. et Vlieg. 1937 
Carex digitata El + + + + + 
Hepatica nobilis El + + + 
Platanthera bifolia ? El 

VP Vaccinio-Piceetea Br.-BI. 1939 em. Zupančič (1976) 2000 
Vacciniwn myrtillus El 2 2 2 3 2 2 2 3 
Rosa pendulina E2 + + + 1 + + + 
Gymnocarpiwn dryopteris El + + + 
Aposeris foetida El + + 
Hieraciwn sylvaticum El + + + + + + + 
Picea abies E3b r + r 

Picea abies E3a 
Picea abies E2b + 
Picea abies E2a + + r + + 
Plcea abies El + + 
Clematis alpina E2 + + + + + + 
Maianthemum bifolium El + + + + + 
Oxalis acetosella El + + + + 
Gentiano asclepiadea El + + + + + 
Luzula sylvatica El + + 
Melampyrum sylvaticum El + + + 
Huperzia selago El + + + + 
Polystichwn lonchitis El + + + 
Valeriana tripteris El + + + 
Solidago virgaurea El + + + 
Phegopteris connectilis El + + 
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Dakskobler, l. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahod na Slovenija) 

+ + + + + 12 48 r-:_ -_ -_-+_ -_ -_ -_ -_ -_ -_-_+===============-+_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_+===-+_-_ -_ --+=====================1=0====4=0= 
+ + + r + 10 40 
+ + + + + + + 8 32 

+ + + 5 20 
3 12 

4 

t --------------------------------------------------------------4--
4 

4 

4 

~!,_ ---------------------------------------------------------------------4-
l 

+ 12 48 

l _________ + _______________________ + ________ + ___________ + ____________ + ________ l_1 __________ _ 
-r + + + + + + + + 14 20 80 

+ + + + 1 + + 14 
+ + + 7 28 

-r r + 2 8 

+ 4 

4 

+ 3 12 
+ 4 

+ 4 

+ + + + 9 36 

~-------------------------+ ___________________________________________ 4 ___ 1_6_ 
+ 1 4 

2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 25 100 t + + + + + + + 1 + + + + + + 25 l oo 

1 

__________ 2 ___ + ____ ++ ____ + ____________ + ____ + ___________________ + ___ + ____ + _____________ 2_4 _____ 96 __ 
+ 1 + + + + + + + 20 80 

+ + + + + + + + + + + 19 76 
+ + + + + + + + + 19 + + 19 76 

+ + 3 

]~ _________ + ___ + ____ + ________ + ____ + ____ + ____ + ____ + ____ + __________________ + _________ 13 _____ 19 _____ 76 __ 
+ + + + + + + + 13 

+ + 4 16 
t ___________ + ___ + ____________ + ____________ + ____ + ________ + ___ + ____ + ___ + __________________ 17 ____ 6_8 __ 
1 + + + + + + + + + + + 17 68 
lr ______ + ____ + ___ + ____ + ____ + ____ + ________ + __________________________ + __________________ l6 _____ 64 __ 
1 _______ + _______ + ________________ + ________ + ____ + ___________ + ____ + ___ + __________________ 15 ____ 6_0 __ l + + + + + 14 56 

+ + + + + + + + + + + 14 56 , ----------+----+-------------------+----+ ________ + ______________ + ____ + ______________ 1_2 ____ 4_8_ 

+ + r + + + + 12 48 
+ 2 + + + + + 11 44 

+ + + + + + + 11 44 
+ + + + + + 10 40 

GozdV 62 (2004) 7-8 309 



Dakskobler,!. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loske Kori tnice v Julijskih Alpah (severozahod na Slovenija) 

Larix decidua E3b + 
----·- ·-··· ·- - -

Larix decidua E3a 
Larix decidua E2b 

Larix decidua E2a 
------------

Lonicera nigra E2a + + + 
---- -·- -- -- -

Calamag ros tis arundinacea El + 
Orthilia secunda El + 
Blechnum spicant El 
Thelypteris limbosperma El 

EP Erico-Pinetea I. Horvat 1959 
Rubus saxatilis El + + + + + 
Calamagrostis varia El + 2 

Carex alba El + + + + + + 
Cotoneaster tomentosus E2 + + + 

--- --------- --- .. ·-· - -~ -- --~--- ··. - --- --~-~-~------ - - -
Pyrola minor El + -------- ------ --
Polygala chamaebuxus El + 
Cirsium erisithales El + + + 
Amelanchier ovalis E2b 
Amelanchier ovalis E2a 
Rhododendron ferrugineum E2 
Buphthalmum salicifoiium El 
Pyrola rotundifolia El + 
Pinus sylvestris E3 
Pinus sylvestris E2 
Epipactis atrorubens El 
Rhododendron x intermedium E2 

A Adenostyletalia G. et. J. Br.-BI. 1931 
Polygonatum verticiliatum El + + + + + 
Phyteuma ovatum El + + + + 
Salix glabra E2a 
Athyrium filix-femina El r 
Aconitum lycoctonum agg. El + 
Viola biflora El + 
Saiix appendiculata E2a 
Sorbus mougeotii agg. E2 

FB Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943 
Carex humilis EJ 
Lotus corniculatus El 
Peucedanum oreoselinum El 

SA Seslerietea albicantis Oberd. 1978 corr. Oberd. 1990 
Sesleria albicans El + + + + + + 
Aster bellidiastrum El + + + 
Laserpitium peucedanoides El r 
Campanula scheuchzeri El 
Betonica alopecuros El + 
Pinguicuia alpina El 
Carex ferruginea El + 
SUene alpestris El + 

AT Asplenietea trichomanis Br- BI. in Meier et Br.-Bl. 1934 
Valeriana saxatilis El 
Carex brachystachys EJ + 
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Dakskobler. l .: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 

_f + + r + 3 10 10 40 
r + + + 5 

t_ ___ + r + + 4 4 16 
+ 1 

r + + + + + + 10 40 
+ + + 2 + 6 24 

+ 3 12 
+ + 2 8 

1 + 1 4 

r · + + + + + + + + + + 24 96 
-i + + + + + 2 21 84 

+ + + + + + + + 18 72 

+ + + + + + + 10 40 
+ + + + 6 24 

+ + + + 5 20 
+ 4 16 

+ 2 
+ r 2 3 12 

2 + + 3 12 

+ + 2 8 
+ 2 8 

r 4 
l__ 4 

+ 4 
4 

+ + + + + + + + + + + + 19 76 
+ + + + + 9 36 

+ + 4 16 
+ r 3 12 
+ + 3 12 

+ 2 8 

+ + 2 8 

+ + 2 8 

4 

+ 4 
+ 4 

+ + + + + 12 48 
+ + + + + 9 36 

+ + r + 5 20 
+ + + + + 5 20 

+ + 5 20 
+ 2 8 

1 4 
4 

r + + + + + + 7 28 
+ + + r 5 20 
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Dakskobler, l. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 

Cystopteris fragilis El 
Aspleniwn trichomanes El 
Asplenium ruta-muraria El 
Moehringia muscosa El 
Polypodium vulgare El 
Primula auricula El 
Carex mucronata El 

TR Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 
Astrantia carniolica El + r + 
Gymnocarpium robertianum El + + + 
Campanula cespitosa El + 
Campanula cochlearitfolia El 
Biscutella laevigata El 

o Druge vrste (Other species) 
Sorbus aucuparia E3a + + 
Sorbus aucuparia E2b + 
Sorbus aucuparia E2a + + 
Sorbus aucuparia El + + + + + + 
Molinia arundinacea El + + 
Fragaria vesca El + 
Carex sp. El 
Parnassia palustris El + 

ML Mahovi in lišaji (Mosses and lichens) 

Tortella tortuosa EO + + + 
Dicranum scoparium EO + + + + + + + 
Fissidens dubius EO + + + + 
Ctenidhtm molluscwn EO + 1 + + + 
Polytrichum jonnoswn EO + + + + + 
Plagiochila porelloides EO + + 
Paraleucobrywn sauteri EO + + + 
Schistidium apocarpum EO + + + + 
Cladonia sp. EO + + + 
Neckera crispa EO + + + 
!sothecium alopecuroides EO + 
Rhytidiadelphus triquetrus EO + + 
Plagiothecium undulatwn EO + 
Hylocomium splendens EO 
Leucobryum glaucwn EO + + 
Orthothecium rufescens EO + 
Conocephalum conicwn EO 
Hookeria lucens BO 
Peltigera canina EO + + 
Peltigera leucophlebia EO 
Sphagnwn sp. EO 
Bartramia halleriana ? EO + 
Metzgeria sp. (furcata) EO + 
Thuidium tamariscinum EO 
Plagiochila asplenioides s. str. (P. major) EO 
Isothecium mysuroides EO 
Rhizomnium punctatum EO 
Eurhynchium striatum agg. EO 
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Dakskobler,!. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolin i Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 
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Dakskobler, l .: Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 

Brywn capillare EO + 
Bazzania trilobata EO 
Dicranum sp. EO 
Hypogimnia physodes EO 
Scleropodiwn purum EO 
Atrichum undulatum EO 

Lokacija popisov (Localities of releves): dolina Koritnice, pobočja Planje nad Mangartskim potokom (the Koritnica 
valley, the slopes of the peak Planja above the Mangartski potok gorge)- 9547/4: 1, 2, 14, 15; Log pod Mangartom, pod 
Ruševo glavo (Loška stena) - under the peak Ruševa glam in Loška stena - 9547/4: 3, 10, 11, 12, 13, 25; Log pod 
Mangartom, Pologova glava- Na Glavah pod Loško steno (Pologova glava- Na Glavah under the Loška stena) - 9647/ 
2: 4. )6, 21; Log pod Mangartom, pod Planin ico (Loška stena)- under the peak of Planinica- 9647/2: 5; Predel, Kosmato 
brdo pod Kolovratom (the saddle Predel, under the peak Kolovrat)- 9547/4: 6, 22; Log pod Mangartom, Petričevec (the 
peak Petričevec)- 9647/2: 7, 8, 9, 19; Predel, pod Nemškimi glavami (the saddle Predel, under the peak Nemške glave) 
- 9547/4: 17: Log pod Mangartom, Krnice pod Loško steno (Krnice under the Loška stena) - 9647/2: 18: Log pod 
Mangartom, Dolgi plaz pod Loško steno (Dolgi plaz under the Loška stena) - 9647/2: 23, 24. 

S SUMMARY 

We have researched fir-beech stands on steep 
prominences under the rock walls of Loška stena 
in the Koritnica valley (the Julian A1ps, north
western Slovenia , see also Figure 1) . The 
geological bedrock are Triassic rocks, Dachstein 
limestone with addition of dolomite and bedded 
dolomite (JURKOVŠEK 1987a, b). The soil in 
the studied stands is shallow rendzina. Typical for 
this part of Slovenia is a relatively humid 
temperate continental (mountain) regional climate 
(OGRIN 1996) . The local climate in shady aspects 
is colder, although with less extreme temperature 
oscillations. Stands offir and beech under the rock 
walls of Loška stena are among the most natural 
and best preserved forest stands in the entire 
region of the Soča Valley. Due to their remoteness, 
difficult access and difficult skidding in such 
areas, these forests used to be felled only 
occasionally (and most Jikely with low intensity, 
for the most part valuable larch trees only), 
whereas today they have the status of a protective 
forest. Due to the facts mentioned, their de
velopment in the last few decades has been 
influenced almost entirely by natural factors, 
among which frequent windthrow has been 
common. Characteristic for these multistructural 
(multistoreyed) forest stands is a usually open 
canopy of the upper tree layer ( where fir and beech 
are joined by spruce and in places larch), uneven
aged structure, nearly filled up vertical profile, 
effective natural regeneration of fir and beech, 
slow decomposition of organic matter, and, at least 

3 14 

on peneplains, accumulation of raw humus and 
moder. In general, fir is of bad to medium vitality 
(with a rather large number of dead trees , especia11y 
on exposed ridges) . ln compa.Iison with the situation 
of a few decades ago, we can detect better growth 
and height increment of fir and better vitality of its 
crowns. On account of the facts mentioned these 
stands present an interesting object for the study of 
natural forests on extreme sites in the altimontane 
belt of our Alps. We are of the opinion that with 
similar mixed forest stands on similar, but less 
extreme sites, selection forest management could 
be practiced, in the sense in which such mana
gement has been understood as oflately (comp. e.g. 
BONČINA 2000, ROBIČ 1 ACCETIO 2002 and 
other articles published in the journal Gozdarski 
vestnik 60/7-9, 2002) . 

The forest stands described (their structure and 
floristic com position is presen ted in Table 1) are 
synsystematically classified within the variant 
Homogyno sylvestris-Fagetum Marinček et al. 1993 
var. geogr. Luzula nivea Marinček ex Dakskobler 
2002 rhododendretosum hirsuti Dakskobler 2002 
var. Homogyne alpina var. nov. (holotypus is releve 
17 in Table 1) - compare also DAKSKOBLER 
2002b. 

6 ZAHVALA 
6 ACKNOWLEDGEMENT 

Za pregled besedila, dopolnila, popravke in 
p1ipombe se iskreno zahvaljujem prof. dr. Marku 
Accettu in upravitelju bovških gozdov Iztoku 
Mlekužu, univ. dipl. inž . (ZGS, OE Tolmin). 

GozdV 62 (2004) 7-8 



Dakskobler,!. : Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 

+ 

+ 

+ 

Prisrčna hvala tudj Marjanu Jarnjaku, univ. dipl. 
geografu in etnologu za pregledni zemljevid 
preučen ih jelovo-bukovih sestoj ev pod Loško steno 
in mag. Boštjanu Surini za tehnično pomoč . 

7 LITERATURA 
7 REFERENCES 

BONČINA, A., 2000. Načrtovanje v prebiralnih gozdovih 
- nekatere značilnosti, dileme in predlogi . - Gozdarski 
vestnik (Ljubljana) , 58, 2, s. 59-84. 

BRAUN-BLANQUET, J., 1964 . Pflanzensoziologie. 
Grundzilge der Vegetationskunde. 3. Auflage. - Wien -
New York, Springer, 865 s. 

DAKSKOBLER, I. , 2002a. Jelovo-bukovi gozdovi v 
zgornji Baški dolini (Julijske Alpe, zahodna Slovenija). 
- Hacquetia (Ljubljana), 1, 1, s. 35-88 . 

DAKSKOBLER. I. , 2002b . Jelovo-bukovi gozdovi na 
Bovškem (Julijske Alpe, severozahodna Slovenija) . -
Razprave 4. raz . SAZU (Ljubljana), 43, 2, s. 109-155. 

DAKSKOBLER. 1., 2002c. Jelovo-bukovi gozdovi v 
dolinah Kneže, Zadlaščice in Tolminke (južne Julijske 
Alpe, zahodna Slovenija). - Razprave 4. raz. SAZU 
(Ljubljana), 43, 3, s. 111-165. 

DAKSKOBLER, 1., 2003 . Asociacija Rhododendro hirsuti
Fagetum Accctto ex Dakskobler 1998 v zahodni 
Sloveniji . - Razprave 4. raz. SAZU (Ljubljana), 44, 2, 
s. 5-85. 

DIERSCHKE. H., 1994. Pflanzensoziologie. Grundlagen 
und Methoden. - Stuttgart. Eugen Ulmer, 683 s. 

FRAHM, J. P. 1 FREY, W. , 1992. Moosflora. 3. Aufl. -
Stuttgart, Eugen Ulmer, 528 s. 

JURKOVŠEK. B., 1987a. Tolmač listov Beljak in Ponteba. 
Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000. -Beograd, 
Zvezni geološki zavod, 58 s. 

JURKOVŠEK, B., 1987b. Osnovna geološka karta SFRJ. 
Beljak in Ponteba 1 : 100 000. - Beograd , Zvezni 
geološki zavod. 

KLAVORA, F.. 2003. Ampletium. Vliz, Flitsch, Plezzo, 
Bolec. Kdo dal podobo je Bovškemu. O zgodovini, 

GozdV 62 (2004) 7-8 

4 
4 

+ 4 

4 

+ 4 

4 

življenju, cesti in naseljih na Bovškem. - Tolmin , 
Samozaložba, 250 s. 

KUNAVER, J., 1991. Koritnica. Enciklopedija Slovenije-
5 zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 268. 

MAAREL, van der E., 1979. Transformation of cover
abundance values in phytosociology and its effects on 
community similarity.- Vegetatio, 39, 2, s. 97-114. 

MARTINČIČ, A. /WRABER, T. 1 JOGAN, N. /RAVNIK, 
V. 1 PODOBNIK, A. 1 TURK, B. 1 VREŠ, B., 1999. 
Mala flora Slovenije. Ključ za določanje praprotnic in 
semenk. - Ljubljana , Tehniška založba Slovenije, 
845 s. 

MEKINDA - MAJARON , T., 1995. Klimatografija 
Slovenije. Temperatura zraka 1961- 1990. - Ljubljana, 
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, 356 s. 

OGRIN, D., 1996. Podnebni tipi v Sloveniji . - Geografski 
vestnik (Ljubljana), 68. s. 39-56. 

PODANI, J., 1993. SYN-TAX-pc. Computer Programs for 
Multivariale Data Analysis in Ecology and Systematics. 
- Budapest, Scientia Publishing, 104 s. 

PODANI, J., 1994. Multivariate Data Analysis in Ecology 
and Systematics. A methodological guide to the SYN
TAX 5.0 package. - The Hague, SPB Academic 
Publishing bv, 316 s. 

ROBIČ , D. 1 ACCETTO, M. , 2002. Ocena rastiščnih 
razmer na izbrani lokaciji in ekološke implikacije pri 
prebiralnem gospodarjenju z gozdovi. Gozdarski 
vestnik (Ljubljana). 60, 7-9, s. 343-351. 

TRPIN, D. 1 VREŠ, B., 1995 . Register flore Slovenije. 
Praprotnice in cvetnice. - Ljubljana, Znanstveno
raziskovalni center SAZU. Zbirka ZRC, 7, 143 s. 

WIRTH, V. , 1995. Flechtenflora. - 2. Auf. Stuttgart, Verlag 
Eugen U1mer, 661 s. 

WRABER, T., 1979. Die Schwarzfohrenvegetation des 
Koritnica Tales (Julische Alpen). - Biološki vestnik 
(Ljubljana) . 27, 2, s. 199-204. 

ZUPANČIČ, B .. 1995. Klimatografija Slovenije. Padavine 
1961-1990. - Ljubljana. Hidrometeorološki zavod 
Republike Slovenije, 366 s. 

ZUPANČIČ, M., 1999. Smrckovi gozdovi Slovenije. -Dela 
4. raz. SAZU, 36, 212 s. in preglednice. 

315 



Znanstvena razprava 
GDK: 443:421(497.12*02) (045) 

Posledice viharnega vetra na Pokljuki v letu 2002 
Consequences of storm wind at Pokljuka in 2002 

Nikica OGRJS*, Maja JURC'' 

Izvleček: 

Ogris, N., Jurc, M.: Posledice vihamega vetra na Pok~juki v Letu 2002. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 7-8. V slovenščini, z 
izvlečkom v angleščini, cit. lit. 26. Prevod v angleščino : Jana Oštir. 

Od 14.11. do 16.11. 2002 je nad Slovenijo zapihal jugozahodni viharni veter. Prizadel je gornjesavsko dolino, Podravje, 
Primorsko, Gorenjsko in tudi osrednjo Slovenijo. Povzročil je precejšnjo škodo tudi v gozdovih. V uvodnem delu prispevku 
je prikazana zgodovina in vzroki vetrolomov na gozdnogospodarskem območju Bled od leta 1903 naprej. Prispevek sloni na 
podatkih iz sečnospravilnih manualov, ki so jih zbrali revirni gozdarji od januarja 2003 do 13. oktobra 2003. V krajevni enoti 
Pokljuka so revirni gozdarji pri vpisovanju podatkov v sečnospravilni manual posebej označevali domnevno trohneče smreke. 
Tako smo dobili tudi količino in debelinsko strukturo domnevno prisotne trohnobe pri podrtih drevesih zaradi vetra. Ker se 
podatki nanašajo na posamezne odseke, smo lahko prikazali tudi prostorsko razporeditev vetroloma. Veter je na Pokljuki 
skupaj podrl 25.490 bruto m3 lesne mase. Od tega je bilo domnevno 15 % trohnečih smrek. V gozdnogospodarski enoti 
Bohinj je veter podrl še 6.730 bruto m3 Lesne mase in od tega je bilo domnevno trohnečih 33 %. Pri analizi dejavnikov 
vetroloma smo uporabili metodo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali revirni gozdarji . Z vprašalnikom smo želeli 
dobili splošne ocene o morebitnih dejavnikih, ki so vplivali na vetrolom. Na vetrolom so verjetno najbolj vplivali zelo močan 
veter, plitka zakoreninjenost in razmočena tla. Prisotnost trohnobe je eden pomembnih dejavnikov pri vetrolomu. Podrtih 
dreves je bilo več na izpostavljenih mestih (vrhovi, gozdni robovi, privetrne strani pobočij) . 

Ključne besede: vetrolom, Pokljuka. dejavniki vetroloma, rdeča trohnoba 

Abstract: 
Ogris, N. , Jurc, M.: Consequences of storm wind at Pokljuka in 2002. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 7-8. In Slovene, 
with abstract in English, lit. quot. 26. Translated into English by Jana Oštir. 

From 14 to 16 November 2002 a south-western storm wind blew across Slovenia. It affected the upper Sava valley and the 
regions Podravje, Primorska, Gorenjska and central Slovenia. It caused considerable damage in forests . The introduction of 
lhis article presents the history and causes of windthrows in the forest management region Bled from the year 1903 onwards. 
This article is based on data from harvesting data fonns collected by district foresters in the forest management region of 
Bled from January 2003 to 13 October 2003. When entering data, the distrkt foresters in the unit of Pokljuka marked in 
particular the supposedly rotting spruces. This is how we obtained also the quantity and diameter structure of the assumedly 
present rot in trees faLien because of the wind. Since the data refers to individual forest subcompartments we could also 
present the Jocations of windthrow. The wind at Pokljuka felled in total25,490 gross m3 of wood mass, of this assumedly 15 
%of rotting spruce trees. In the forest management unit Bohinj the wind felled an additional 6,730 gross m1 of wood mass, 
including 33 % of assumedly rotting trees. When analysing the windthrow factors, the questionnaire method was used . 
District foresters filled in the questionnaire. The questionnaire was intended to obtain opinions on and general evaluations of 
factors which had influenced the windthrow. The most iofluential factors were assumedly the very strong wind, the shallow 
root system in trees and the wet soil. Rot was also an important factor in windthrow occurrence. More trees bad fallen in 
exposed locations (peaks, forest margins, wind-exposed slopes). 

Keywords: windthrow, Pokljuka, windthrow factors, root rot 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Leta 2002, med 14. in 16. novembrom, se je nad 
Slovenijo znesel viharni veter. Viharni veter (8. 
stopnje po Beaufortovi skali in več) dosega hitrosti 
nad 17 rn/s. Lomi veje na drevju, hoja proti njemu 
ni več mogoča, lahko tudi povzroča poškodbe na 
stavbah, ruši dimnike, trga žlebove in odkriva strehe 
(GREGORIČ 1 GREGORČIČ 1 BERTALANIČ 
2002). Viharni veter je povzročal škodo v 
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gornjesavski dolini, Podravju, Primorsb, Gorenjski 
in osrednji Sloveniji. Po nižinah večjega dela v Slo
veniji hitrost vetra ni presegla 20 m/s (72 km/h) , 

' N. O. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Slovenija 
Tel.: (01) 200 78 OO- Fax: (Ol) 257 35 89- e-mail : 
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gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83 , LOOJ 
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11 69- e-mail: maja.jurc@bf.uni-lj.si 
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v alpskih dolinah in v višjih legah pa je bila njegova 
jakost orkanska. Meteorološki postaji v Bovcu in 
na Kredarici sta izmerili sunke okoli 50 mis, t.j . 
180 km/h (ibid.). 

Iz meteorološkega pogleda je najvetjetneje šlo 
za krepitev vetra pri tleh zaradi vertikalnega 
valovanja zračnega toka nad gorskimi pregradami 
(GREGORIČ 1 GREGORČIČ 1 BERTALANIČ 
2002). Gorske pregrade zmotijo zračni tok, zato se 
nad grebeni za kratko preusmeri navzgor. Če so 
zračne plasti v okolici pregrade labilne, se lahko 
dobršen del zračnega toka preusmeri navzgor in nad 
gorskimi grebeni nastanejo nevihte. Če paje ozračje 
stabilno, tok zaniha v vertikalni smeri in nastanejo 
tako imenovani zavetrni valovi. Vzrok za nastanek 
viharnega vetra je bil v sinoptičnem položaju 15. 
in 16. novembra. Nad vzhodnim Atlantikom in 
zahodno polovico Evrope je bilo obsežno in 
globoko ciklonsko območje, povezano s prodorom 
in deformacijo višinskega zahodnega toka proti 
jugu. Prek Sredozemlja so tako v višinah pihali 
močni južni vetrovi in prinašali proti območju Alp 
zelo topel in razmeroma vlažen zrak, ki se je na 
južnih pobočjih Alp dvigal in okrepil intenzivnost 
padavin. V soboto, 16. novembra, se je središče 
ciklonskega območja iznad Biskajskega zaliva 
približalo Alpam, hladna fronta pa se je prek Italije 
pomikala proti Sloveniji. Najmočnejši vetrovi so 
nad Slovenijo zapihali tik pred in med večernim 
prehodom hladne fronte. Južni veter se je ob 
Dinarskem gorstvu na vzhodni obali Jadrana 
odklonil v jugovzhodno smer. Nižinski vzhodni tok 
je ustvaril blokado, prek katere se je višinski tok 
vzpenjal na grebene Julijskih Alp in se v zavetrju 
ojačan spuščal v doline. 

Veter je največjo škodo naredil na območju 
krajevne enote Pokljuka, kjer je zelo močan 
sunkovit veter jugozahodnik po prvih ocenah podrl 
okrog 21.000 bruto m3 lesne mase (ZAPLOTNIK 
2002). Po ocenah je v državnih gozdovih na platoju 
Pokljuke padlo 18.000 bruto m' lesne mase, na 
Mežaklji 1.000 bruto m3 in v Radovni 500 bruto 
m\ v zasebnih gozdovih pa še dodatnih 1.500 bruto 
m·1 . Veter je prizadel izpostavljene vzpetine 
Kokošnjice, Jerebikovca in Lipenščega vrha, močno 
je načel tudi jugozahodna čela sta1ih sestojev za 
večjimi površinami mladega gozda in planinskimi 
pašniki ali ob cestah. 

V poročilu o varstvu gozdov ZGS območne 
enote Bled za leto 2002 piše v poglavju o 
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vetrolomih, da je JZ vihar na Pokljuki podiral 
drevesa tako posamično, kot ploskovno. Na udaru 
so bila slabo zakoreninjena drevesa, drevesa 
okužena z glivami iz skupine rdečih trohnob in 
drevesa ob planinah, cestah, mladovjih in na vrhu 
vzpetin . Večina dreves je veter prevrnil, p1ibližno 
lO % pa jih je prelomil. Največje polomije so se 
zgodile na Belski planini, Za Ribnico, Rudna 
dolina, Mesnovec, Za mostičem in Jerebikovcu. 

Dejavniki, ki vplivajo na vetrolom, so tisti, ki 
vplivajo na učinkovitost zakoreninjenosti, na 
trdnostne in aerodinamične lastnosti drevesa ter na 
smer in lastnosti vetra v in nad sestojem 
(STATHERS /ROLLERSON /MITCHELL 1994). 
Dejavnike vetroloma lahko razdelimo na 
individualne lastnosti drevesa, lastnosti sestaja, 
lastnosti zakoreninjenosti in lastnosti tal, lastnosti 
topografske izpostavljenosti in meteorološke 
pogoje. Za vetrolom na Pokljuki nas je zanimalo 
ali so na vetrolom vplivali naslednji dejavniki: 
debelinska stopnja, prisotnost trohnobe, relief, 
nadmorska višina, ekspozicija, globina tal, 
kamni to st, skalovitost in stopnja ohranjenosti 
sestoje v. 

2 POKLJUKA 
2 POKLJUKA 

Pokljuka je gozdnata planeta v vzhodnih Julijskih 
Alpah. Planeta leži med dolinama Radovna in 
Krma. Jugovzhodni rpb planete se strmo spusti proti 
Savi Bohinjki. Gozdnogospodarska enota Pokljuka 
meri 4.594 ha in leži na nadmorski višini od 1.010 
do 2.260 m. Deset letni možni posek izračunan po 
podatkih o gozdovih za leto 2001 znaša 206.647 
m3. 

2.1 Podnebje 
2.1 Climate 

Pokljuka leži v območju ostrega visokogorskega 
alpskega podnebja z obilnimi padavinami . V 
vzhodnem delu pade letno 1.900 - 2.000 mm 
padavin, proti zahodu padavine naraščajo in na 
večjem delu dosežejo 2.600-2.700 mm. Padavine 
se pojavljajo v močnih nalivih, kar povečuje 
erozijo. Padavinska maksimuma sta dva: sep
tember in oktober ter april in maj. Približno 
polovico padavin predstavljajo snežne padavine. 
Vegetacijska doba je kratka. Sneg pri Mrzlem 
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studencu obleži od 88 do 198 dni, v povprečju 
159 dni (TRONTELJ 1995). 

Povprečna letna temperatura pri Mrzlem 
studencu je 3,0 °C. Na Rudnem polju je bistveno 
manjša (1,4 do 2,9 °C), ker se tja stekajo hladne 
zračne mase z gora. Na obrobju planete je topleje 
(2,5 do 5,5 °C) (TRONTELJ 1995). 

Prevladujoča vetrova sta jugozahodnik in 
severozahodnik (MANOHIN 1958, ČUK 1966). 
Prvi prinaša vlago in padavine, drugi pa suho 
vreme. Najbolj nevarni so jugozahodni vetrovi, ki 
nastajajo zlasti od junija do decembra (BERNIK 
1966, ČUK 1966). Posebej nevarni so v jeseni, ko 
dolgotrajni nalivi razrnočijo zemljo. Manj nevarni 
pa so severni vetrovi, ki se pojavljajo pretežno v 
prvi polovici leta. Že prvi urejevalci gozdov na 
Pokljuki so poznali nevarnost vetra in so v 
ureditvenem elaboratu iz leta 1903 predpisali smer 
sečnje od vzhoda proti zahodu, t.j. v protiveterni 
smeri (BERNIK 1966, ZUPANČIČ 1969). 

2.2 Talne razmere 
2.2 Soil and parent material 

characteristics 

Na Pokljuki prevladuje karbonatna matična podlaga 
(apnenec, dolomit, lapornat apnenec, lapor, 
karbonatna morena, apnenčev pobočni grušč, 
apnenčev peščenjak, lapornat skrilavec, laporna 
glina). Najbolj razširjen talni tip so rendzine. Ta 
humusnoakumulativna tla so pretežno plitva. Na 
apnencih in dolomitih so mestoma razvita pra
viloma globlja in bolj rodovitna 1java pokarbonatna 
tla, na karbona tni moreni, lapmju in drugih mehkih 
in zdrobljenih karbonatnih matičnih podlagah so 
precej razširjena evtrična 1java tla (URBANIČIČ 
1997). Izprana tla se pojavljajo redkeje. Na Pokljuki 
se mestoma pojavljajo tudi mešane in nekarbonatne 
podlage (apnenec z rožencem, mešana morena, 
sljudnat meljevec, glina). Na njih so se razvila 
distrična rjava tla, rjava opodzoljena tla in podzoli . 
Na območju pokljuških barij se pojavljajo oglejena 
in šotna tla. 

Posebnost Pokljuke so gozdna rastišča na 
ledeniških grobljah - morenah, ki jih večinoma 
poraščajo čisti smrekovi sestoji (URBANČIČ 1 
KUTNAR 1998). Za morensko matično podlago je 
značilen grbav mikrorelief, imenovan grbine. Gre 
za drobno vzvalovljen svet majhnih vzpetin in 
globeli, ki so razporejene mozaične in odločilno 
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vplivajo na mikrorastiščne razmere, zato močno 
vplivajo na razvoj vegetacije. 

2.3 Drevesna sestava 
2.3 Tree species composition 

Po podatkih o gozdovih za leto 2003 je v gozdno
gospodarski enoti Pokljuka naslednja drevesna 
sestava glede na lesno zalogo: 96,5% smreka, 1,4% 
macesen, 1,2% jelka, 0,7 %bukev in 0,2% gorski 
javor . 

3 ZGODOVINA VETROLOMOV NA 
POKLJUKI 

3 HISTORY OF WINDTHROW 
ON POKLJUKA 

Na področju Pokljuke in njene okolice so vetrolorni 
zelo pogost pojav. Če definiramo, da je večji 
vetrolom tisti, ki podre na nekem območju več kot 
15.000 bruto m 3 lesne mase, so se zgodili večji 
vetrolomi na gozdnogospodarskem območju Bled 
od leta 1903 naprej v naslednjih letih: 1918 (30.000 
m3

) , 1923 (40.000 m3), 1926 ( 17.000 m3
), 1958 

( 16.000 m-'), 1963 (44.000 m3), 1967 (44.300 m3
), 

1969 (30.000 m3), 1970 (25.600 m3
), 1975 (59.600 

m3), 1995 (22.000 m3) in leta 2003 (16.400 m3) 

(BERNIK 1966, BLEIWEIS 1983, Podatkovna 
zbirka Timber 1995 - 2002). 

Do leta 1965 so vet:rolomi navadno sledili večjim 
sečnjam, ki so bile posledica obnove po obeh svetovnih 
vojnah. Zelo velik snegolom leta 1961 pa je ustvaril 
pogoje za velik vetrolom na Pokljuki 16. novembra 
1963 (BERNIK 1966). Pred začetkom močnega vetra 
novembra 1963 je 4 dni skoraj neprenehoma deževalo 
in so bila tla zaradi tega zelo namočena. Hitrost vetra 
je naraščala do 8. in 9. stopnje po Beaufortovi lestvici 
in samo v nekaj urah je bilo podrtih 44.000 bruto m3 

lesne mase. Zaradi phtke zakoreninjenosti smreke in 
razmočenosti tal je bilo 90 % drevja izruvanega, le 
okrog 10 %je bilo polomij enega. 

Naslednji večji vetrolom na Pokljuki je bil leta 
1969 in potem še večji 1.7.1975 (slika 1 ). Takrat 
je neurje z dežjem in silovitim vetrom zajelo širšo 
okolico Bleda. Vetrni sunki so dosegali orkanske 
hitrosti, t.j . prek 120 km/h. Smreka na izpo
stavljenih položajih ni uspela kljubovati tem 
mogočnim pritiskom vetra . Situacija je bila 
podobna kot pri prejšnjih vetrolomih: razmočena 
tla in plitko zakoreninjena smreka (BLEIWEIS 
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Slika 1: Velrolomi na gozdnogospodarskem območju Bled od 1903 do 2003 (od leta 1903 do 1963 povzeto po BERNIK 
1966, od leta 1966 do 1981 povzeto po BLEIWEIS 1983, od leta 1982 do 1994 podatki iz gozdnogospodarskih načrtov 
GGE Pokljuka, od leta 1995 do 2003 dobljena iz Podatkovne zbirke Timber ZGS) 

1983) . Takrat je veter na območju Pokljuke , 
Mežaklje, Jelovice in Radovne podrl okoli 60.000 
bruto m 3 lesne mase. 

3.1 Vzroki vetrolomov na Pokljuki 
3.1 Causes of windthrow on Pokljuka 

O vzrokih vetrolomov na Pokljuki najdemo podatke 
pri nekaterih naših in tujih avtmjih. Tukaj navajamo 
njihove ugotovitve: 

l. Smreka na Pokljuki ima 50- 80 cm globok 
koreninski sistem, pogosto pa samo 15 - 30 cm, 
zato smreka nima zadostne opore. Sicer pa smreka 
na rahlih in globokih tleh razvije tudi globoke 
korenine, ki jo dobro zasidrajo v tla in takrat jo 
vihar prej prelomi kot izruje (ZUPANČIČ 1984, 
PUHE 2003, WRABER 1950). 

2. Ledeniška morena je slaba podlaga za 
odpornost gozda proti vetru (WRABER 1950, 
BLEIWEIS 1983). Na njej je zakoreninjenost drevja 
zelo plitka, zaradi česar je drevje proti vetru tudi v 
mešanem sestoju slabo odporno. Morenski material 
je navadno precej sipek, zato koreninam ne nudi 
dovolj opore. 

3. Ogroženost smrekovih sestojev se z raz

močenimi tlemi še poveča (BLEIWEIS 1983, 
BERNIK 1966). 

GozdV 62 (2004) 7-8 

4. Velikokrat delujeta skupaj kot rušilna dejavnika 
sneg in veter (BLEIWEIS 1983). BERNIK (1966) 
ocenjuje, da je bilo okoli 70 % vetrolomov na mestu 
že prej odprtih sestojev zaradi snega. 

5. Usodni za vetrolom so goli aJi preveč odprti 
grebeni in vrhovi (WRABER 1950). 

6. Gozdni robovi so tudi na udaru vetrov 
(BLEIWEIS 1983, ZUPANČIČ 1984). Vzrok 
škodam zaradi močnega vetra so lahko tudi ceste, 
ki sekajo sestoj in tako ustvarjajo umetni gozdni 
rob. 

7. Prehitro odpiranje sestojev na vetru izpo
stavljenih krajih se velikokrat izkaže kot usodno. 
Najbolj so občutljivi sestoji v dobi pomlajevanja in 
sicer v obdobju nasemenilnih in svetlitvenih sečenj 
(BERNIK 1966). · 

8. Enomerni smrekovi gozdovi ne pomenijo 
stabilnega in pred vetrom varnega gozda (WRA
BER 1950, ZUPANČIČ 1984). Mešani sestoji imajo 
boljšo zakoreninjenost, ker bolje izkoriščajo 
odpornost zemljišča (globino tal, skalne razpoke, 
medsebojno prepletenost korenin). 

9. Navadno smreko velikokrat okužijo glive iz 
skupine rdečih trohnob (Heterobasidion sp .), ki 
razkraja les in tako zmanjšuje upogibno trdnost 
dreves , ki so potem lažje tarče viharnih vetrov 
(WRABER 1950, JURC 2001 ). 
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10. Tudi oblika in velikost posameznih krošenj 3. Kakšen vzorec podrtij se je večinoma pojavljal 
imata pri močnem vetru odločilno vlogo CA-posamična drevesa; B-v skupinah več dreves; 
(BLEIWEIS 1983, MLINŠEK 1966). Čim globlja C-veliko površinsko [nad 5 arov]). 
je krašnja, tem nižje je oprijemališče in tem manjša 
je rušilna moč vetrov. Nesomerne krošnje so 
izpostavljene večjim obremenitvam ob vetru kot 
somerno razvite (SKATTER 1 KUCERA 2000, 
MLINŠEK 1966). 

11. Posebej so ogrožene smreke z dvoj nim 
deblom, ki nudijo vetru močan oprijem zaradi 
dvojne krošnje in s tem večje površine krošnje 
(WRABER 1950, BLEIWEIS 1983). 

4 METODA DELA 
4 WORKING METHOD 

V dogovoru med Oddelkom za varstvo gozdov na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije in Oddelkom za 
gojenje in varstvo gozdov na centralni enoti in 
območni enoti Bled Zavoda za gozdove Slovenije 
so bili dodatno zbrani podatki na področju 
vetroloma v gozdnogospodarski enoti Pokljuka. 
Revirni gozdarji so pri svojem običajnem ozna
čevanju drevja za posek beležili tudi podatek o tem 
ali je podrto drevo trohneče ali ni. Trohnobo so 
posebej obravnavali samo za smreko. Sicer rdeča 
trohnoba kot najbolj pogosta povzročiteljica 
trohnobe na smreki ne povzroča značilnih zunanjih 
znamenj na živem drevju (JURC 2001). Včasih 
opazimo odebelitev spodnjega dela debla ali močno 
smolenje na dnišču debla. Če udarimo z ušesom 
sekire po takem deblu, značilno votlo zadoni, kar 
nakazuje votlino v deblu. Če je drevo prelomljene 
lahko vidimo ali je deblo trohneče, votlo ali 
obarvano, kar nakazuje na prisotnost trohnobneža 
ali drugih razkrojevalk lesa. 

Pri raziskavi smo uporabili tudi anketni 
vprašalnik o oceni dejavnikov, ki vplivajo na 
podiranje oz. lomljenje dreves pri vetrolomu. 
Revirni gozdar je dobil navodilo, da na koncu 
vsakega dne, ko je določeval drevesa za posek, v 
pisarni izpolni vprašalnik. Vprašalnik je bil 
sestavljen iz naslednjih lO vprašarij: 

l. Ali se je v obiskanih oddelkih pojavljal 
domino efekt (A-da; B-ne). 

2. V kakšnem stanju je bila večina podrtih dreves 
(A-podrta s koreninami; B-prelomljena pri 
koreninskem vratu; C-prelomljena enkrat; D
prelomljena večkrat). 

320 

4. Na kakšnem reliefu se je večinoma pojavljal 
(A-na ravnem; B-na veliki strmini [nad 45° 
naklona]; C-na vrhovih). 

5. Kakšne so bile v glavnem sestojne razmere 
CA-drevesa rastejo v skupinah; B-drevesa rastejo 
posamič). 

6. Ah je prisotno mladje 1 gošča 1 letvenjak 1 
podstojna drevesa (A-je prisotno/malo; B-ga je 
zadosti/veliko; C-ga ni). 

7. Ali ste na debJih opazili ravne sisteme žuželk: 
(A-da, bili so okrogli in premer je bil 3mm; B-da, 
bili so okrogli in premer je bil nad 3mm; C-da, bih 
so eliptični; D-ne). 

8. Kakšna je večinoma globina tal na mestih 
podrtij CA-plitva; B-srednje globoka; C-globoka); 

9. Kakšna je povprečna skalovitost na mestih 
vetroloma (v %). 

10. Kakšna je povprečna kamnitost ne mestih 
vetroloma (v %). 

Podatke iz sečnospravilnih manualov in iz ankete 
smo vnesli v podatkovno zbirko, ki smo jo zasnovali 
v Microsoft Accessu. Analizo podatkov smo izvedli 
v računalniškem programu Weka in Statgraphics. 
Pri analizi zbranih podatkov iz sečnospravilnih 
manualov smo uporabili tudi podatke o gozdovih 
za leto 2002 (gozdni fondi 2002). Karto 
gozdnogospodarske enote Pokljuka smo iztisali v 
programu ArcMap . 

5 REZULTATI 
5 RESULTS 

Revirni gozdarji so izpolnili 29 anketnih vpra
šalnikov. Ker je lahko en vprašalnik nosil odgovore, 
ki so se nanašali na več odsekov, je število odsekov 
pomenilo ponder. Zato obravnavamo 149 primerov 
in ne samo 29. 

Iz preglednice 1 lahko sklepamo na naslednje: 

- da eno drevo podre drugo v smislu ''domino 
efekta", je pogost pojav C53,0 %); 

- velika večina dreves (95,3 %) je bila izruvana, 
le slabih 5 %jih je bilo odlomljenih; 

- veter je najpogosteje podiral po nekaj dreves 
skupaj, velikokrat (16,1 %) pa tudi samo posamična 
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Slika 2: Debelinska struktura podrtih netrohnečih in trohnečih dreves 

drevesa, nekaj primerov je bilo tudi 
velikopovršinskih (nad 5 a); 

- na udaru so bile predvsem ravninske lege in 
vrhovi; 

- veter je podiral večinoma drevesa, ki rastejo 
v skupinah (šopih); 

- da bi prisotnost mladja, gošče, letvenjaka 
vplivalo na rezultat močnega vetra, ni videti iz 
odgovorov na vprašanje 6; 

- podrta drevesa niso bila poškodovana zaradi 
žuželk; 

- tla in zakoreninjenost podrtih dreves je bila 
plitva. 

Preglednica 1: Rezultati anketnega vprašalnika - prikaz 
deležev odgovorov po vprašanjih (znak "-" pomeni, da 
odgovor v ustreznem vprašanju ni mogoč) (n = 149) 

Vprašanje Odgovori (%) 

št. A B c D Ni vrednosti 

1 53,0 47,0 - - o 
2 95,3 4,7 o o o 
3 16,1 68,5 15,4 - o 
4 62,4 6,7 24,8 - 6,0 
5 81,2 18,8 - - o 
6 94,0 2,0 4,0 - o 
7 o o o 97,9 2,1 

8 98,0 2,0 o - o 
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Kamni to st vetrolomnih območij se je gibala med 
7,5 o/o in 10,0 %, skalovitost pa med 1,1 %in 2,1 %. 

Analiza podatkov zbranih iz sečnospravilnih 
manualov do 13. oktobra 2003 je pokazala, da je 
veter na GGE Pokljuka podrl 14.460 bruto m1 lesne 
mase, v GGE Bohinj pa še dodatnih 1.566 m3• Na 
Pokljuki je bilo domnevno 2.092 m3 trohnečih 

dreves (15 %). V Bohinju pa je bilo domnevno 
trohnečega 510 m·1 (33 %). Debelinsko struktura 
podrtih dreves je prikazana v sliki 2. Največ dreves 
je bilo podrtih med 9. in 12. debelinsko stopnjo. 
Več je bilo podrtih tanjših dreves. Debelejša drevesa 
so se izkazala za odpornejša (debelinska stopnja 
13-15). To je razumljivo, saj upogibna trdnost 
dreves narašča s kubom prsnega premera 
(BRUCHERT 1 BECKER 1 SPECK 2000, PEL
TOLA et al. 2000). Najdebelejša drevesa pa spet 
postanejo bolj občutljiva. Slika 2 nakazuje tudi na 
to, da je podrtih trohnečih debel mogoče za nekoliko 
več v višjih debelinskih stopnjah. 

Močan veter je na GGE Pokljuka skupaj podrl 
25.490 bruto m3 lesne mase, v GGE Bohinj pa 
6.730 m3 (Timber 2003). S sečnospravilnimi 
manuali, ki smo jih zbrali do 13. oktobra, smo tako 
zajeli 57 %podrte lesne mase. 

Pri netrohnečih podrtih drevesih je bil naj
pomembnejši odločitveni dejavnik nadmorska 
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Legenda 
Volumen podrtih dreves 
po odsekih (m3) 
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višina in orografska lega. Pri trohnečih podrtih 
drevesih je bil odločujoč dejavnik orografska lega; 
za pomembne dejavnike pa so se pokazali tudi 
stopnja ohranjenosti, nadmorska višina, talni tip in 
kamnitost. Skoraj polovica ( 46 %) vse podrte lesne 
mase se je nahajala na južni do jugovzhodni strani 
pobočja hribov. 

Na sliki 3, kjer prikazujemo volumen podrtih 
dreves po odsekih, se opazi, da je bil vetrolom 
nekoliko močnejši na zahodnem delu Pokljuke in 
na Gorjušah. Slika 4 prikazuje delež podrtih 
trohnečih dreves glede na volumen podrtih dreves 
v odseku. Opazimo lahko, daje v GOE Bohinj več 
odsekov, ki imajo višji delež trohnečih podrtih 
dreves. 

Analiza relativnega deleža trohnečega po
drtega drevja po nadmorski višini je dala 
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Slika 5: Delež trohnečih podrtih dreves po 
nadmorski višini glede na podrto lesno 
maso v nadmorski višini 
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Sl ika 4: Delež podrtih trohnečih dreves 
v GGE Pokljuka in GGE Bohinj Legenda 

Delež podrtih 1rohnečih 
dreves glede na odsek (%) 

o 2 km 

[~.~~:o 
CJ 1·8 

9 ·27 

- 26-58 

- 59-100 

zanimive rezultate (slika 5). KORHONEN in 
STENLIND (1998) ugotavljata, da se v območju 
osrednje Evrope količina rdeče trohnobe nad 600 
- 700 m nad morske višine zmanjša. Naša 
raziskava slednjo ugotovitev potrjuje. Na sliki 5 
opazimo splošni trend zmanjševanja relativnega 
deleža podrtih trohnečih dreves z nadmorsko 
višino. Iz grafikona bi lahko sklepali, da se morda 
na območju Slovenije ta meja dvigne na 900 -
1.000 m nadmorske višine . Ker je bila količina 
podrtega drevja do 1.100 min nad 1.500 m n.m.v. 
majhna, so podatki v teh nadmorskih višinah 
manj zanesljivi. 

1""".--.-1\1 "" 11""\.1"\,... .1'\--

6 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI 
6 DISCUSSION AND SUMMARY 

Za vetrolom na Pokljuki 16. novembra 2002 sta bila 
odločilnega pomena viharni veter, ki je v sunkih 
dosegal tudi orkanske hitrosti, in razmočena plitva 
tla. Da to drži, petij uje dejstvo, da je bilo 95 o/o dreves 
izruvanih. K podiranju so pripomogli tudi drugi 
dejavniki. Eden med qjimi je prav gotovo ptisotnost 
trohnobe v drevesih, ki zmanjšuje upogibno trdnost. 
Med podrtimi drevesi je bilo ocenjenih 15 o/o 
trohnečih dreves. Raziskava nakazuje, da je v 
Sloveniji meja, ko se začne količina smrek okuženih 
z rdečo trohnobo zmanjševati, za okoli 200 m višja 
kot v osrednji Evropi. Dejavnik, pa naj bo še tako 
zelo izražen, skoraj nikoli ne deluje sam, ampak je 
povezan z drugimi dejavniki. Tako so bili vključeni 
v proučevanem vetrolomu na Pokljuki še orografska 
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lega, stopnja ohranjenosti, talni tip in matična 
podlaga. Na večjem delu Pokljuke je karbonatna 
matična (npr. ledeniške morene), na kateri so najbolj 
pogosto rendzine, katerih globina je največkrat samo 
do 30 cm. Plitva tla ne dopuščajo snu·ek.i, da bi razvila 
korenine v globino, zato razvije samo površinske 
korenine, ki jj ne nudijo dovolj opore. Tekstura tal 
na Pokljuki je na večji površini sipke narave, ki se 
ob dežju hitro razmočijo in ne dajejo koreninskemu 
sistemu zadostne opore. Pokljuški gozdovi so močno 
spremenjeni zaradi gospodarjenja v preteklosti, 
sestavlja jih večinoma smreka. Znano je, da so 
enomerni gozdovi manj odporni proti močnim 
vetrovom. Večja količina drevja je padla na vetru bolj 
izpostavljenih mestih, kot so vrhovi in privetrna 
pobočja hribov. 

Če pogledamo abiotske poškodbe slovenskih 
gozdov iz vidika količine poškodovane lesne mase, 
so vetrolomi na drugem mestu (PERKO 1 PO
GAČNIK 1996). Na prvo mesto so uvrščeni 
žledolomi in na tretjo snegolomi. Vetrolomi so v 
100 letih samo na GGO Bled podrli okrog 530.000 
bruto m3 lesne mase, v povprečju na leto 5.000 m3. 

Tako poškodovani gozdovi pomenijo škodo na več 
ravneh in pomenih. Čeprav nam takšne poškodbe 
nakazujejo na napake v gospodatjenju storjene v 
preteklosti, lahko iz njih pridobimo koristne nauke. 
Kljub temu, da živimo v obdobju, v katerem se 
obeta veliko ekstremnih vremenskih razmer zaradi 
podnebnih sprememb, se vsekakor zdi koristno, da 
se soočimo s preteklostjo naših gozdov, analiziramo 
njihovo trenutno stanje in si zadamo cilj, da bomo 
v piihodnosti vzgajali čim stabilnejše gozdove. 
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Znanstvena razprava je nastala na podlagi strokovne 
naloge Vzroki in posledice vetroloma na Pokljuki 
novembra 2002 (OGRJS 2004). 

8 VIRI 
8 REFERENCES 

BERNIK. R., 1966. Katastrofe v gozdovih triglavskega 
gozdnogospodarskega območja. - Gozdarski vestnik 
24: 270-273 

BLEIWErS, S., 1983. Pogostost in obseg škod zaradi ujm 
v slovenskih gozdovih. - Gozdarski vestnik 41, 6: 
233-249 

BRUCHERT, F. 1 BECKER, G. 1 SPECK, T. , 2000. The 
mechanics of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst]: 
mechanical properties of standing trees from different 
thinning regimes. - Forest Ecology and Management 
135:45-62 

ČUK, C., 1966. Rastiščne značilnosti triglavskega 
gozdnogospodarskega območja . - Gozdarski vestnik 
24: 273-278 

GREGORIČ, G. 1 GREGORČIČ, B. 1 BERTALANIČ, R., 
2002. Nevarni viharni vetrovi z juga. - Delo, priloga 
Znanost, 16. december 2002: 8-9 

JURC, D ., 2001- Rdeča trohnoba: povzročitelji. opis 
bolezni in ukrepi proti njej . - Ljubljana, Gozdarski 
inštitut Slovenije, 36 s. 

KORHONEN, K. 1 STENLIND. L 1998. Biology of 
Heterobasidžon annosum. V: Heterobasidion annosum: 
biology, ecology, impact. and control. - (Woodward. 
S. 1 Stenlid, J. 1 Karjalainen, R. 1 Hlittermann, A. eds .). 
CAB INTERNATIONAL 43-70 

MANOHIN, V., 1958. Klima Pokljuke. V: Kompleksna 
raziskovanja smrekovih sestojev na Pokljuki . TRE
GUBOV, V. (ur.). - Inštitut za gozdno in lesno 
gospodarstvo: 5-21 

MLINŠEK, D., 1966. Gozdnogojitveni problemi in naloge 
v gorskih smrekovih gozdovih. Gozdarski vestnik 24: 
257-270 

OGRIS, N., 2004. Vzroki in posledice vetroloma na 
Pokljuki novembra 2002.- Strokovna naloga, Ljubljana, 
Gozdarski inštitut Slovenije: 18 s. 

PELTOLA, H. 1 KELLOMAKI, S. 1 HASSINEN, A. 1 
GRANANDER, M., 2000. Mechanical stability ofScots 
pine, Norway spruce and birch: an analysis of tree
pulling experiments in Finland. -Forest Ecology and 
Management 135:143-153 

PERKO, F. 1 POGAČNIK, J., 1996. Kaj ogroža slovenske 
gozdove. - Ljubljana, Zveza gozdarskih društev 
Slovenije, Gozdarska založba Zbirka gozdarski nasveti 
3: 183 s. 

PUHE, J., 2003. Growth and development of the root 
system of Norway spruce (Picea abi es) in forest stands 
- a review. - Forest Ecology and Management 175: 
253-273 

GozdV 62 (2004) 7-8 



Ogris. N , Jurc , M.: Posledice vihamega vetra na Pokljuki v letu 2002 

SKATTER, S. 1 KUCERA, B., 2000. Tree breakage from 
torsional wind loading due to crown asymmetry. -
Forest Ecology and Management 135: 97-103 

STATHERS, R.J. 1 ROLLERSON, T.P. 1 MITCHELL, S.J., 
1994. Windthrow handbook for British Columbia 
forests. - British Columbia, Mininstry of Forests, 
Victoria, Research Program Working Paper 9401, 38 s. 

TRONTEU, M., 1995. Podnebje od Bohinja do Bleda. -
Ljubljana, Hidrometeorološki zavod Republike 
Slovenije: 63 s. 

URBANIČIČ, M. 1997. Talne razmere v G.E. Pokljuka. V: 
Gozdna tla- temeljna sestavina gozdnega ekosistema.
Posvetovanje. Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski 
inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta. 25.-26. 
september 1997, Poljče, Pokljuka, Ljubno. 

URBANČIČ. M. 1 KUTNAR, L.. 1998. Pestrost talnih 
razmer in pritalne vegetacije gozdov na morenah 
pokljuške plano te. V: Zbornik referatov, XIX. gozdarski 
študijski dnevi: Gorski gozd. DIACI. J. (ur.). Ljubljana 

: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire; 223-241 

WRABER, M., 1950. O vzrokih in posledicah vetroloma 
na Jelovici. -Gozdarski vestnik 8: 306-309 

ZAPLOTNIK, C., 2002. Veter se je spet znesel nad 
Pokljuko. - Gorenjski glas, 3. december 2002: 18 

ZUPANČIČ, M., 1969. Vetrolomi in snegolomi v Sloveniji 
v povojni dobi. -Gozdarski vestnik 27: 193-210 

ZUPANČIČ. M., 1984. Orkanski veter je pustošil po naših 
gozdovih.- Gozdarski vestnik 42, 187-189 

- Podatki o gozdovih za leto 2001. -Zgoščenka. Zavod 
za gozdove Slovenije, Centralna enota. 

- Podatki o gozdovih za leto 2003.- Zgoščenka. Zavod 
za gozdove Slovenije, Centralna enota, 22.4.2004. 

- Podatkovna zbirka Timber 1995 - 2003. -Zgoščenka. 
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, 21.1.2004 

- Poročilo o varstvu gozdov. Izvleček iz Poročila o delu 
Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Bled v 
letu 2002. - Zavod za gozdove Slovenije, Območna 
enota Bled: 31-39. 

Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) v dveh različnih 
območjih v Sloveniji 
Morphological indicators of grmvth and development of red deer (Cervus elaphus L.) ln two 
different areas in slovenia 

Miran HAFNER, spec., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj 

Abstract: 
Hafner, M.: Morphological indicators of growth and development of red deer (Cervus elaphus L) in two different areas in 
Slovenia. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 5-6. ln Slovene. with abstract in English, lit. quot. 17. Translated into English 
by Miran Hafner. English language editing by Jana Oštir. 

The analysis studies the carcass mass and antler mass of 2.547 individuals that were shot within two areas with different 
population density. Both areas are located in the north-western part of Slovenia. Red deer population with higher population 
density was studied in the area of the eastern Karavanke Mountains, while the population with lower density was studied in 
the area of the Jelovica mountain plateau. The dynamics of care as s mass increase with age is similar in both populations. The 
average values of carcass mass in the population of the Karavanke Mountains are lower in all age classes with the exception 
of the class of 5 - 9 year old females. In this area, the carcass mass significantly depends on the age of the animal and on the 
month of shooting. In the fali to winter period the carcass mass of young animals in Karavanke area increases slower and the 
carcass mass of older animals decreases faster than the ones in the Jelovica area. The carcass mass of males decrease more 
intensely than the carcass mass of females. The fali to winter trend of carcass mass decrease among middle age and older 
males is higher compared to younger males. Among females in the Karavanke area the highest carcass mass decrease is 
detected in the middle age class. Th.e mass of the antlers in both populations depends upon age and carcass mass. When 
taking into account the influence of age and month of shooting while excluding carcass mass, the antler mass does not differ 
between both studied areas. If we consider the influence of carcass mass, which is higher in the Jelovica area, the differences 
between the two areas are significant in all age classes of males. Winter mortality does not differ between the areas in 
structure, nor in proportionate values with regard to shooting ratio. We have established that red deer population reflects a 
high level of plasticity in adapting to various living conditions with morphological changes. 

Key words: red deer, carcass mass, antler mass, the Jelovica plateau, the Karavanke Mountains 

OPRAVIČILO UREDNIŠTVA 
V prejšnji.številki 5-6 je prišlo do neljube in hude napake. Pomotoma sta bili objavljeni nelektorirani razljčici angleškega 
besedila v člankih avtorjev Mirana Hafnerja in Igorja Dakskoblerja. V obeh člankih. so torej napake v angleškem delu. Za 
napako se opravičujemo lektorici Jani Oštir. ki je vestno in strokovno opravila svoje delo. Opravičujemo se tudi avtorjema. 
Potrudili se bomo, da v prihodnje ne bo prihajalo do napak, ki po krivici mečejo slabo luč na strokovno delo lektorice. 
Pravilni angleški izvleček prispevka M. Hafner ja objavljamo zgoraj. 
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Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? 

Florijan LEBAN" in Edo KOZOROG'" 

Izvleček: . . v y l v v · • 

Leban, F., Kozorog. E. : Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? Gozdarski vestmk, 62/2004, st. 7-8. s ovenSCim, 

~t. ~~~8~vku je prikazan razvoj gozdnatosti za zadnjih 240 let za Gozdnogospodars~o. obm~čje .Tolmin. Poleg obsegav·so 
poXaniptudi vzroki za zaraščanje kmetijsk1h površi~.' ter ~amen proizvodnih, ekoloških m socwlmh vlog gozda v obmoeJU. 
Podana je tudi primerjava državnih subvenCIJ kmetijStvu m gozdarstvu. . . 

Ključne besede: zaraščanje kmetijskih površin, vloga gozda, subvencija, Gozdnogospodarsko območJe Tolmm 

1 UVOD 

V mesecu juniju je Društvo inženirjev in tehnikov 
gozdarstva Posočja na Banjšicah organiziralo 
posvet z zgornjim naslovom. Povabljeni so bili 
različni strokovnjaki, ki so predstavili svoj pogled 
na temo, ki je zaradi intenzivnejšega zaraščanja na 
Primorskem nekoliko bolj aktualna, kot v nekaterih 
drugih okoljih v Sloveniji. 

Pogled »iz gozda« sva v lmenu Zavoda za 
gozdove Slovenije predstavila avtotja tega pri
spevka. Da bi lahko ovrednotili pomen in razsež~ 
nosti zaraščanja oziroma povečevanja gozdnatostt 
v Posočju, moramo ovrednotiti tako pomen gozdov, 
kot pomen kmetijskih zemljišč, najin poudarek je 
bil seveda na pomenu gozdov. 

V prispevku se bomo omejili na Gozdno
gospodarsko območje Tolmin (v nadaljevanju 
območje), ki približno sovpada z Goriško statistično 
regijo, geografsko pa Zgornjemu in Srednjemu 
Posočju. 

2 SPREMINJANJE GOZDNATOSTI 
V OBMOČJU SKOZI ČAS 

V zadnjem desetletju smo s pomočjo diplomskih 
in strokovnih nalog (LEBAN 1998 in 2000) 
sistematsko raziskovali razvoj gozda skozi stoletja 
po različnih virih. Podatki sicer niso mogli bili 
zajeti po enotni metodi, kljub temu pa nakazujejo 
trend spreminjanja gozdnatosti v zadnjih 240-tih 
letih. Najnižja gozdnatost v območju je bila okoli 
30 %, sedanja je 65,8 %. Med letom 1760 do 1940 
je površina gozdov narasla le za okoli 15 %. V 
povojnem obdobju, ko so bili procesi zaraščanja 
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najbolj intenzivni, se je povrsma gozda celo 
podvojila. V zadnjih 40-letih se je vsako leto 
povečala gozdnatost na celotni površini za okoli 
1 %. Zadnje desetletje se je to zgodilo delno zaradi 
vključitve rušja v gozdno površino, delno pa tudi 
zaradi podrobnejšega zajemanja gozdnega roba z 
digitalnimi ortofotoposnetki. 

Upoštevajoč projekt rabe tal se bo ob podobnih 
trendih (brez upoštevanja subvencij) v naslednjem 
desetletju površina gozda povečala še za okoli 8.500 
ha , desetletje kasneje pa še za dobrih 5.000 ha 
(zaraščajoče površine), gozdnatost naj bi se 

približala 70 % območja. . . . 
Vzrok za povečevanje gozdnatosti Je zlasti 

spremenjen način življenja in vrednostnega sistema, 
manjša odvisnost od kmetijske proizvodnje in s tem 
povezane demografske spremembe na podeželju in 
opuščanje kmetijskih zemljišč. Gozd se zato vrača 
na svoja prvotna rastišča , saj so naravno negozdne 
površine le visokogorske trate in skalovja ter 
vodotoki in močvirja. 

3 ZAZNAVANJE GOZDA DANES 

V novejšem času različne javnosti gozd zaznavajo 
zelo različno. Umetniki in naravovarstveniki gozd 
gotovo drugače zaznavajo kot gozdruji, kmetijci ali 
krajinarji. Starejši domačini, ki z nostalgijo gledajo 
na nekdanjo kulturno krajino, spet drugače od 

' F. L., inž. gozd., strokovni sodelavec 1, odsek za gozdno
gospodarsko načrtovanje , ZGS, OE !elmin 
•• E. K., univ. dipl. inž. gozd., vodja odseka za gozdno
gospodarsko načrtovanje , ZGS, OE Tolmin. 
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Grafikon 1: Delež gozdov v območju po različnih uradnih virih (stanje okoli leta 2001) 
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mlajše generacije, zlasti tiste, ki prihaja na podeželje 
le ob koncu tedna. Če želimo gozd obravnavati 
celovito in analitično, se moramo opreti na merljive 
kazalce. Na žalost pa so tudi nekatere zakonske 

določbe povezane z gozdom premalo dorečene, 
med seboj neusklajene ali se ne izvajajo v celoti 
(denimo Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o 
zemljiškem katastru, Zakon o gozdovih, ipd.) . Še 

Gozdnatost leta 2001 

Slika l in 2: Zaraščanje krajine v zadnjih 240-tih letih v območju 
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večje neusklajenosti so zaradi različnih metod 
ovrednotenja (zajemanja) gozda. 

Odstopanje med najnižjim in najvišjim 
deležem gozdov v območju po različnih uradnih 
podatkih je presenetljivo, kar za 22,3 o/o gozd
natosti , indeks odstopanja je kar 1,45. Če je že 
pri merljivih uradnih podatkih tako velika razlika, 
kako pestro je zaznavanje gozda šele na psi
hološkem in filozofskem dojemanju gozda pri 
različnih j av nostih? 

Najnatančnejši in zaenkrat najbolj ažuren 
podatek je po projektu rabe tal, pri katerem je 
sodeloval tudi Zavod za gozdove Slovenije (v 
nadaljevanju ZGS), saj so bili na celotni površini 
podlaga za izločanje gozda najnovejši digitalni 
ortofotonačrti DOF-5. Kljub temu, da se podatek 
na ZGS dopolni vsakih 10 let ob obnovi gozdno
gospodarskih načrtov (v poprečju je torej stanje 
staro 5 let) in da je podatek pridobljen z znatno 
nižjimi sredstvi, kot p1i projektu rabe tal (ta je bil 
izpeljan z nemajhnimi krediti Evropske banke za 
razvoj na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano), pa podatek ZGS odstopa sorazmerno 
malo, le 3,8 o/o (na nivoju Slovenije zaradi manjše 
intenzivnosti zaraščanja še manj , okoli 3 o/o). Vendar 
je projekt rabe tal enkraten in zaenkrat statičen 
projekt, podatki ZGS pa se dopolrljujejo vsako leto. 
Vzpostavlja pa se sistem dopolnjevanja podatkov 
rabe tal tako s podatki ZGS , kot s podatki drugih 
uradnih institucij. Tudi podatki katastra (za katere 
vodi uradno bazo podatkov podjetje Krim) oz. 
zemljiške knjige se bodo z dokončanjem uradnih 
digitalnih katastrskih načrtov in digitalizacija 
zemljiške knjige posodobili in poenotili z drugimi 
uradnimi bazami že v nekaj letih. Podatek 
Gozdarskega inštituta pa je bil pridobljen za 
raziskovalne namene iz satelitskega posnetka 
Landsat (KOBLER 2002). 

V prispevku se omejujemo na definicijo gozda 
po 2. členu Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 
30/93 in 67/02- v nadaljevanju Zakon) in 32. členu 
Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdno
gojitvenih načrtih (Uradni list RS, št 5/98). 

Po Zakonu so za ovrednotenje gozda ključne 
funkcije gozda. Celotni gozdni prostor je ovred
noten z ekološkimi, socialnimi in proizvodnimi 
funkcijami, vsaka je ovrednotena s tremi stopnjami 
poudarjenosti . 

Trenutno je v območju najpomembnejša 
varovalna funkcija, nato lesnoproizvodna , v 
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največjem porastu pa je funkcija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot, ki se 
delno prekriva z biotopsko funkcijo. Projekti kot 
so Natura 2000 (ta zavzema preko 50 % gozdov v 
območju) in uveljavljanje predloga regijskih in 
krajinskih parkov v državnem planu (že sprejeti in 
načrtovani parki bodo zajeli okoli 52% gozdov v 
območju) bodo pomen te funkcije izjemno povečali 
in vetjetno »potisnili« lesnoproizvodno funkcijo 
šele na tretje mesto. 

S prekrivanjem vseh funkcij gozdnega prostora 
ugotovimo, da je na 57.048 ha (36,8 o/o) izjemno 
pouda1jena vsaj ena funkcija in ima gozd absolutno 
prednost (tudi če se zarašča), na 57.864 ha (37,4 o/o) 
je vsaj ena funkcija poudarjeno z 2. stopnjo, na 
36.360 ha (25,8 %) pa so funkcije pouda1jene le s 
tretjo stopnjo. To nam tudi nakazuje, na kolikšnem 
delu površine je zaraščanje s stališča funkcij gozda 
bolj ali manj zaželeno. Če bi naredili presek še z 
interesi kmetijstva in vrednotami krajine, bi dobili 
gotovo celovitejšo podobo o koristi oziroma škodi 
tega pojava. 

4 GOSPODARSKI POMEN 
GOZDOV IN GOZDARSTVA 

Gozd je gotovo (poleg pitne vode, ki pa je povezana 
z gozdom) najpomembnejši obnovljivi naravni vir 
v Sloveniji, še bolj pa v območju . Dejanski pomen 
pa se kaže preko različnih pokazateljev. Naj
pomembnejši je trenutni posek, ki predstavlja le 
44 o/o možnega poseka (v zadnjih treh letih se je v 
poprečju letno sekalo 171 .847 m\ letni možni posek 
paje 393.187). Stanje v območju nazorno kaže tudi 
bilanca poseka in porabe lesa v območju v preteklih 
letih. 

Zgornji okvirni podatki (KOZOROG et al . 
2001) so presenetljivi zlasti zato, ker se kljub veliki 
gozdnatosti in sorazmerno bogati tradiciji gozdar
stva v območju, velik delež lesa »uvozi« v območje 
(poraba lesa je okoli 2 krat večja od poseka lesa v 
območju!) . To je razumljivo, ko gre za kvaliteten 
tehnični les, manj pa, ko gre za prostorninski les 
slabše kvalitete, ki ga je v območju veliko. 

Na ptikazano bilanco, ki je veljala v preteklih 
letih, je odločilno vplivalo podjetje Meblo, ki je 
porabilo približno 4 krat večjo količino lesnih 
ostankov, kot jih je na razpolago v območju iz 
sečnih ostankov. Z zaprtjem Iverke Meblo se bo 
tako poraba lesa v območju bolj uravnotežila z 
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dejanskim posekom v preteklih letih, saj v 
naslednjih letih ni pričakovati pretiranega povečanja 
sicer ekološko zanimivega kurjenja na biomaso. 
Posek pa se v zadnjih letih kljub vsemu povečuje 
in se bo s pričakovanimi podražitvami elektrike, 
kurilnega olja (ta je v nekaterih članicah EU 
bistveno dražje, kot pri nas) in drugih energentov 
še povečeval. Ta se lahko glede na možni posek še 
skoraj podvoji, vendar ob bistveno večjih vlaganjih 
v gozdove, kot v preteklosti (zlasti v odpiranje 
gozdov). 

Relativni pomen kmetijstva , gozdarstva in lova 
v primetjavi z drugimi dejavnostmi kaže delež bruto 
domačega proizvoda (BDP). Ta je do leta 1996 
padel na 5,3 %, leta 2001 pa ta predstavlja le še 
3,3 %, kar je celo nekoliko nižje, kot v Sloveniji 
(3,6 %). 

5 POMEN EKOLOŠKIH 
IN SOCIALNIH FUNKCU 

Pomen ekoloških in socialnih funkcij se sicer 
močno povečuje . Vendar metode za finančno 
ovrednotenje teh funkcij pri nas še niso dodelane. 
Po Zakonu o gozdovih imamo sicer zagotovljeno 
večnamensko vlogo gozdov, po drugih zakonih pa 
tudi na kmetijskjh zemljiščih, vendar z večjimi 
omejitvami, kot na gozdnih zemljiščih (npr. po 
zakonu o ohranjanje narave se ta omejuje na 
neškodljiv prehod preko zemljišč). V 5. členu 
Zakona je zelo konkretno zapisano, da morajo 
lastniki gozda dovoliti prost dostop in gibanje 
drugim osebam, ter dovoliti čebelarjenje, lov in 
rekreativno nabiranje plodov, zelnatih rastlin, gob 
in prostoživečih živali v skladu s predpisi. V 38. 
členu je tudi določeno, da so gozdne ceste javnega 
značaja (razen če ni zaradi poudarjenih ekoloških 
funkcij gozdna cesta zaprta z rampo). Javno rabo 
gozda je seveda težko denarno ovrednotiti , celo v 
primeru, kadar se te funkcije direktno tržijo (npr. 
preko turističnih agencij ali nabiralništva). 

Iz višine subvencij pa lahko ugotovimo, kako 
pomen funkcij vrednoti država, saj naj bi ta 
lastnikom gozda in kmetijskih zemljišč na
menjala proračunska sredstva . Lastniki imajo 
namreč zaradi javne rabe gozdov direktne in 
indirektne stroške pri uživanju lastnine (npr. 
omejitve zaradi večnamenskega gospodarjenja, 
povečanje stroškov vzdrževanja gozdnih cest 
zaradi javne rabe, ipd.). 
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Država zaradi tega financira javne službe 
(Kmetijsko gozdarski zavod, Zavod za gozdove 
Slovenije, veterinarsko službo, inšpekcijsko službo, 
ipd.) in namenja direktne subvencije lastnikom 
zemljišč. 

Podatke, ki smo jih pridobili od Agencije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2003 (v 
tem letu je bil sistem subvencioniranja v večji meri 
že prilagojen sistemu EU), smo prikazali na hektar 
kmetijskega in gozdnega zemljišča, ki je bilo kot 
tako prepoznana iz ortofotoposnetkov (Raba tal). 
Del subvencij se izplačuje direktno na hektar, del 
subvencij pa na glavo živine ali na razne projekte 
(obnova gospodarskih poslopij, promocija, ipd .). 
Tudi te smo zaradi nazornosti preračunali na hektar 
subvencionirane površine. 

V grafikonu 4 najprej preseneča, da je bilo v 
lanskem letu subvencionirano kar polovica vseh 
kmetijskih zemljišč v območju, medtem ko je v 
gozdarstvu subvencionirano le 0,2 % vseh gozdnih 
površin. Majhen delež subvencij je do neke mere 
razumljiv zaradi sonaravnega načina gospodarjeJ1ia, 
ki ga predpisuje Zakon o gozdovih. Vprašamo pa 
se lahko, ali država namenja lastnikom gozdnih 
zemljišč zadostna sredstva kot »nadomestilo« za 
izjemno široko javno rabo gozdov? Medtem, ko je 
javni interes na kmetijskih zemljiščih več ali manj 
vezan na estetsko funkcijo (urejena kulturna 
kraj ina). Fizična raba kmetijskih površin je narru·eč 

zelo omejena zaradi ograj in predvsem zaradi škode 
na obdelovanih površinah, raba gozdnih površin pa 
je razširjena na nabiranje gozdnih sadežev, vožnja 
po gozdnih cestah in na praktično povsem 
neomejeno gibanje. 

Za primerjavo smo vzeli še dve severno 
primorski občini. V občini Ajdovščina prevladujejo 
kvalitetna kmetijska zemljišča v Vipavski dolini, 
ki so primerna za intenzivno kmetovanje, javni 
interes pa tu ni tako zelo izražen, saj je le majhen 
del občine Ajdovščine predlagan oz . izločen v 
parke ali Naturo 2000 . V občini Bovec pa pre
vladujejo slabša kmetijska zemljišča na zah
tevnejših terenih, več kot polovico občine je že sedaj 
zajeta v Triglavski narodni park (in hkrati v Naturo 
2000), dodatna četrtina ozemlja pa je zajeta v 
Naturo 2000 -javni interes je torej tu izjemno 
poudarjen. 

Zato preseneča sorazmerno velik delež sub
vencioniranih površin v občini Ajdovščina (preko 
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Grafikon 2: Razvoj gozdnih fondov v zadnjih 240-tih letih v območju (v ha) 
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53 %) in izjemno majhen delež subvencioniranih 
površin v občini Bovec (okoli 22 %). 

Višina subvencij, ki je prikazana v grafikonu 5, 
je nekoliko bolj uravnotežena, vendar preseneča, 
daje tudi nekoliko nižja v občini Bovec, kot v občini 
Ajdovščina. 

Gotovo za zgornja razmeija ni kriva le politika 
subvencioniranja, postavlja pa se vprašanje, ali 
bo ta dosegla svoj namen (cilj, če je ta seveda 

sploh jasen)? V okoljih, kamor spada tudi občina 
Bovec, so terenske razmere, demografske težave 
in razdrobljena posest vzroki, ki onemogočajo 
kmetovanje in otežujejo uveljavljaje subvencij, saj 
tudi to opravilo zahteva veliko angažiranja. Ko 
ne bo več aktivna starejša generacija, ki je 
kmetovala predvsem zaradi tradicije, lahko z 
veliko verjetnostjo napovemo, da bodo obdelane 
le še površine, ki bodo subvencionirane. Izjema 

Grafikon 3: Bilanca poseka in porabe lesa v GGO (v bruto m3) 

Posek Poraba "Izvoz" "Uvoz" 
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Grafikon 4: delež subvencioniranih površin (v %) 
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bodo le najkvalitetnejša zemljišča (Vipavska 
dolina). Ob podobni politiki subvencioniranja pa 
to pomeni, da se bo v bodoče zaraslo v območju 
še skoraj 50 o/o kmetijskih zemljišč, gozdnatost 
bi bila v tem primeru v plihodnosti celo 77 o/o. V 
gorskih in hribovitih krajinah pa se bo tako 
zaraslo še 70 o/o zemljišč, ki so danes še 
prepoznana kot kmetijska. 

Grafikon 5: Višina subvencij (STT /subvencionirani ha) 
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6 RAZVOJNE USMERITVE IN 
ZAKLJUČKI 

Razvojne usmeritve za gozdni prostor v območju 
daje že Gozdnogospodarski načrt gozdnogospo
darskega območja Tolmin (2001-2010) kot gozdar
ski strateški dokument za obravnavano območje. 

Zaraščanje je v njem zaradi velikih vlaganj in 
slabe kvalitete pionirskih gozdov opredeljeno kot 
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eden izmed temeljnih problemov pri zagotavljanju 
trajnosti gospodrujenja. 

Kjer so poudarjene ekološke funkcije , je 
zaraščanje opredeljeno kot pozitiven pojav, v 
primeru poudarjenosti socialnih funkcij pa 
večinoma kot negativen. 

Iz tega izhajajo strateške usmeritve načrta in 
sicer: 

- Omogočanje posegov (povratne rabe) na 
območjih, kjer funkcije niso izjemno poudarjene 
(s poudarkom na usmerjanje na nekdaj opuščene 
kmetijske površine). 

- Oblikovanje koridorjev in razglednih točk, 
kjer so pouda.tjene socialne funkcije. 

- Ob dejstvu, da se Posoška krajina razvija iz 
agrarne v gozdnato, je nakazana (so)vloga 
gozdarjev pri spreminjanju odnosa prebivalstva do 
gozda ("utesnjevanje gozda", odnos do zveri, 
gospodarska izraba obnovljivega vira, razvoj 
tmizma v gozdnem prostoru, ipd.). 

Posvet sicer ni imel ambicij oblikovati skupnih 
zaključkov, ampak je bil namenjen izmenjavi 
strokovnih mnenj in izkušenj. Pokazalo se je, da so 
stališča do tega pojava med strokami zelo podobna. 
Zaznati je bilo predvsem tri skupna mnenja: 

l. Da se bodo morali problemi glede raz
drobljenosti posesti in opuščanje rabe na najboljših 
kmetijskih zemljišč reševali zlasti z aktivno politiko 
obdavčevanja. 
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2. Da morajo biti ukrepi subvencioniranja v 
kmetijstvu v prihodnje še bolj diferencirani glede 
na javni pomen krajine oz. kmetijskih zemljišč in s 
tem učinkovitejši. 

3. Da sedanja zakonodaja močno otežuje 
povratno rabo nekdanjih kmetijskih zemljišč . 
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Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2003 
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Izvleček: 

Furlan, F. 1 Winkler, I., Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2003. Gozdarski vestnik 62/2004, št. 7-8. V slovenščini. 

Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb se postopoma stabilizira. Povečuje se celotni prihodek od prodaje. Letos panoga 
spet izkazuje dobiček, realno se je povečala dodana vrednost. Stroški plač in amortizacije se realno zmanjšujejo, zmanjšalo 
pa se je spet število zaposlenih . 

.Ključne besede: gozdarska gospodarska družba, prihodek, stroški, uspešnost poslovanja, število zaposlenih . 

1 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 ne
pomembna, saj znaša njen delež v prihodku 
celotnega združenja le l, 1%. Zato se bomo v 
nadaljevanju omejili le panogo A - 02. 

Vir podatkov: AJPES; obdelava: CIS GZS; 
metodologija: SKEP GZS; distribucija: INFOLINK 
GZS. 

2 POSLOVANJE PANOGE 
GOZDARSTVO IN GOZDARSKE 
STORITVE V LETU 2003 

Najprej poglejmo nekaj podatkov o poslovanju vseh 
gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2003 . 
Podatke je posredovalo 39.837 (leta 2002 38.051) 
poslovno aktivnih družb. Skupaj so po nere
vidiranih podatkih ustvarili 12.029 mlrd SIT 
prihodkov leta 2002 11.115 mlrd . SIT, kar je 
nominalno 10% (leta 2002 10,9) %, realno pa 4,2 
% (leta 2002 3,2) % več kot v preteklem letu. 
Odhodkov je bilo 11.635 mlrd. SIT (leta 2002 
10.839 mlrd SIT), kar je nominalno 9 % (leta 2002 
5,8) % več, realno pa 3,2 % več (leta 2002 1,6 % 
manj) več kot v prejšnjem letu. Družbe so ustvarile 
314,8 mlrd SIT(leta 2002 215,5 mlrd SIT) čistega 
dobička, v povprečju pa so imele 464.381 zapo
slenih (leta 2002 469.166).Gozdarske gospodarske 
družbe so ustvarile 25.436 mlrd. SIT prihodkov, kar 
je nominalno 10,6 % (leta 2002 4,4 %) več, realno 

pa 5,0% več (leta 2002 3,3% manj kot v letu 2001). 
kot v letu 2002. Vseh odhodkov so izkazale 24,534 
mlrd SIT (leta 2002 22,931 mlrd . SIT, kar je 
nominalno 9,2% (2002 3,6) % več, realno pa 3,6 
%več kot v letu 2002. 

Prihodki so rasli počasneje kot stroški. Trend 
padanja prodajnih cen gozdnih lesnih sortimentov, 
ki se je začel že v letu 1996 in je do leta 2002 znašal 
2-3 % letno, se je v letu 2003 nekoliko zmanjšal. 
Vendar moramo upoštevati, da se je temu pri
lagodila ponudba lesa, saj smo v letu 2002 in 2003 
posekali komaj nekaj čez 2,6 mio. m\ kar je manj 
kot 40% pričakovanega prirastka za obdobje 2001 
- 2010. Povečujejo se stroški blaga, materiala in 
stoJitev. Zniževanje stroškov gre v veliki meri na 
račun nizkih osebnih dohodkov, ki znatno zaostajajo 
za rastjo inflacije. Interesa za izvajanje del v 
gozdovih, kjer se zagotavljajo tudi vse obveznosti 
do države, je zato vedno manj. 

Iz podatkov za leto 2003 lahko ugotovimo, da je 
znašal delež prihodkov iz gozdarstva v prihodkih 
gospodarstva komaj 0,21 % kar je enako kot v letu 
2002, skupaj s kmetijstvom, lavam in ribištvom pa 
1,2 (2002 1,4) %. 

V letu 2003 je v gozdarski panogi poslovalo 73 
družb, ki so skupaj zaposlovale L749 delavcev. To 
pomeni po lanskemu povečanju za 6,25 % spet 
3,2% padec števila zaposlenih glede na predhodno 
leto. Povprečno število zaposlenih po delovnih urah 
je bilo 2.040 (leta 2002 2.222). V 5 (leta 2002 4) 
velikih družbah je bilo 650 (leta 2002 587) 

* F. F. spec., univ. dipl. inž. gozd., sekretar Združenja 
gozdarstva, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana 
** I. W. dr. gozd . zn., redni profesor, Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire. Biotehniška fakulteta. Večna pot 
83, Ljubljana 
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zaposlenih, ustvarili pa so 40 % (leta 2002 32) 
celotnega prihodka panoge. Pet (leta 2002 šest) 
srednjih družb, kije zaposlovalo 54lljudi (leta 2002 
713), je ustvarilo 28 % (leta 2002 35 %) medtem 
ko je bilo v 63 malih družbah zaposlenih 849 ljudi 
(leta 2002 922) ljudi, ustvarili so pa 31 (leta 2002 
32) % celotnega prihodka panoge. Največji 
prihodek na zaposlenega so ustvarile velike družbe, 
15.812 milijonov SIT na zaposlenega (leta 2002 
13.179 SJT). Srednje družbe so realizirale 84,1 % 
(leta 2002 86,6 %), male pa 59,3 (2002 62,4 %) 
p1ihodkov velikih družb na zaposlenega. Povprečen 

Preglednica 1: Prihodki 2003 

KAZALCI 
Prihodld 

Kosmati donos od poslovanja 

Čisti prihodki od prodaje 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 

Čisti prihodki od prodaje na rujem trgu 

Finančni prihodki 

Finančni prihodki iz deležev 

Finančni prihodki iz terjatev 

Izredni prihodki 

Preglednica 2: Odhodki 2003 

KAZALCI 
Odhodki 

Poslovni odhodki 

Stroški blaga, materiala in storitev 

Stroški dela 

Stroški plač 

Odpisi vrednosti 

Amortizacija 

Finančni odhodld 

Finančni odhodki od obresti 

Izredni odhodki 

Pregledni ca 3: Dobiček in izguba v poslovnem letu 2003 

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 
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p1ihodek za vso panogo je znašal 12.469 milijonov 
SIT na zaposlenega delavca (leta 2002 l0.567 
milijonov SIT). Povprečno povečanje prihodkov na 
zaposlenega je znašalo v letu 2003 kar 18 %, 
največje v velikih družbah, skoraj 20 %. To navaja 
k sklepu, da se pogoji gospodarjenja v srednjih in 
majhnih družbah zaostrujejo hitreje kot v velikih 
družbah. Zato bi lahko z združevanjem v večje 
družbe učinkovitost panoge še povečali. 

Poglejmo si nekaj poslovnih rezultatov, ki jih je 
gozdarska panoga dosegla v letu 2003. 

2003 (v 000 SIT) Indeks 2003/2002 
25.436.216 110,6 

24.816.702 113,4 

23.766.563 111,7 

20.451.525 114,0 

3.315.038 98,9 

621.305 88,6 

156.665 75,5 

464.640 94,1 

315.728 109,1 

2003 (v 000 SIT) Indeks 2003/2002 
24.534.055 109,2 

24.210.802 109,7 

14.947.404 115,2 

7.655 .791 104,9 

5.289.804 104,5 

1.337.055 87,6 

1.159.137 94,6 

299.680 85,4 

131.383 88,1 

23.573 74,1 

2003 (v 000 SIT) Indeks 2003/2002 
1.253.656 184,1 

1.385 .047 166,9 

2.544.184 123,8 

195.251 217,4 

1.058.413 179,1 

33 .976 12,4 

33.984 12,5 
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Preglednica 4: Sredstva panoge (aktiva bilance stanja) 2003 

KAZALCI 
Sredstva 

Stalna sredstva 

Neopredmetena dolgoročna sredstva 

Opredmetena osnovna sredstva 

Dolgoročne finančne naložbe 

Gibljiva sredstva 

Zaloge 

Preglednica 5: Viri sredstev (pasiva bilance stanja) 2003 

KAZALCI 
Obveznosti do virov sredstev 

Kapital 
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 

Panoga je skupaj izkazala 1.219,672 (1.253.656 
SIT -33.984 SIT) dobička. Če pa upoštevamo samo 
rezultat panoge iz poslovanja ugotovimo, da je po 
izgubah v letih 2002 v višini - 188,616 milijonov 
SIT in 2001 - 152,775 milijonov SIT, v letu 2003 
dobiček v višini 605,900 milijonov SIT. Polovica 
dobička je torej ustvarjena v panogi, ostala pa v 
drugih dejavnostih s kateri mi se ukvarjajo v 
gozdarskih gospodarskih družbah in drugih 
organizacijah, ki se ukva1jajo s procesom pri
dobivanja lesa. 

Panoga je v preteklem letu ustvarila 9.599 
milijarde SIT dodane vrednosti, kar je 1 1,3 (2002 
4,9) % več kot v predhodnem letu . Upoštevaje 
inflacijo- cene življenjskih potrebščin, ki je v letu 
2003 znašala 5,6 %, gre torej za 5,7 % realno rast 
dodane vrednosti. 

Primerjava med gozdarsko dejavnostjo in 
celotnim gospodarstvom kaže na relativno velika 
odstopanja pri posameznih kazalcih. Poslovanje 
gozdarstva je bilo v letu 2003 ugodneje kot v zadnjih 
dveh letih. Praktično se je poravnalo s poslovanjem 
ostalega slovenskega gospodarstva in še vedno ni 
neto zadolženo. V letu 2002 je bila v gozdarstvu 
pomembno boljša donosnost sredstev in kapitala 

~,...-,.,-11/ C:l) fl")fV'IA\ 7 O 

2003 (v 000 SIT) Indeks 2003/2002 
23.336.228 109,3 

13.549.758 103,0 

93.086 104,4 

10.398.814 98,4 

3.057.858 122,4 

9.747.047 119,2 

1.403.974 147,2 

2003 (v 000 SIT) Indeks 2003/2002 
23 .336.228 109,3 

16.695.748 104,3 

842.443 103,7 

5.265.072 129,5 

se je praktično poravnala s celotnim gospo
darstvom. Letos pa donosnost sredstev že zaostaja 
za slovenskim gospodarstvom, močan porast 
obveznosti in odstopanja od slovenskega gospo
darstva pa beležimo pri kratkoročnih finančnih in 
poslovnih obveznostih . Prihodek na zaposlenega pa 
zelo jasno nakazuje, da je gozdarstvo delovno 
intenzivna panoga , saj ta znaša komaj 48 % 
celotnega gospodarstva. Tudi v letu 2003 so bili 
stroški dela na zaposlenega v gozdarstvu nižji kot 
v gospodarstvu. Bistveno se je spremenilo tudi 
razmerje v dodani vrednosti , ki se je v gozdarstvu 
glede na lansko leto zvišala za 11,3 %, v celotnem 
gospodarstvu pa za 10,5 %. 

Dodana vrednost na zaposlenega v gozdarstvu 
pomeni 76,8 % dodane vrednosti v celotnem 
gospodarstvu . Delež amortizacije se je realno znižal 
tako v celotnem gospodarstvu in še bolj v panogi 
gozdarstvo. Zniževanje amortizacije sicer izboljšuje 
tekoči rezultat poslovanja, je pa to slaba naložba za 
prihodnost. Za ostale stroške dela lahko ugotovimo, 
da njihov porast v naši panogi zaostaja za stroški 
celotnega gospodarstva kar je v nasprotju z visoko 
stopnjo tveganja pri izvajanju procesa p1idobivanja 
lesa. 



Furlan, F. , Winkler, l. : Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2003 

Preglednica 6: Primerjava nekaterih ekonomskih kazalnikov med gozdarstvom in celotnim gospodarstvom v letu 2003 

KAZALCI 
Vrednost kazalca 

Gozdarstvo Gospodarstvo 

Finančna neodvisnost (kapital/sredstva) 0,715 0,468 

Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva 1 kratkoroč. obveznosti) 1,798 1,170 

Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev 1n obveznosti (kratkor. 
poslovne terjatve 1 kratkor. posl. Obveznosti) 2,443 1,471 

Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in kral. finančne naložbe 1 sredstva) 0,173 0,264 

Delež opredmeten ih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva) 0,446 0,431 

Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva) 0,060 0,082 

Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obveznosti 1 obveznosti 
do virov sred.) 0,262 0,501 

Delež neto dolga(neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev) - 0,227 0,031 

Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki) 1,037 1,030 

Dobičkovnost prodaje(dobiček iz poslovanja 1 čisti prihodki iz prodaje) 0,035 0,051 

Dobičkonosn0st kapitala (neto dobiček 1 kapital)- ROE 0,061 0,046 
Dobičkonosnost sredstev (neto dobiček 1 sredstva) - ROA 0,044 0.021 
Prihodki na zaposlenega- v tisočih (prihodki 1 povp. št. zap.) 12.465,922 25.770,839 

Stroški dela na zaposlenega - v t isočih (str. dela 1 povpr. 
število zaposlenih) 3.751,933 3.805,348 

Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški plač 1 
povpr. število zapos1enih) 2.592,457 2.700,487 

Čisti dobiček na zaposlenega- v tisočih (čisti dobiček 1 povpr. 
število zaposlenih) 5l8,713 1.116,727 

Čista izguba na zaposlenega - v tisočih (čista izguba 1 povpr. 
števi lo zaposlenih) 16,665 440,830 

DV na zaposlenega -v tisočih (dodana vred. 1 povp. število zaposlenih) 4 .704,207 6.125,689 

Osn. in neopredmetena sredstva na zap. - v tisočih (osn. 
In neopr. sredstva 1 povp. št. zap.) 5.141,929 14.064,426 

Delež prodaje na tujih trgih (či sti prih. iz prodaje na tuj . trgih /prihodki) 0,130 0,264 

Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih (amort. In dobiček 
zmanjšan za izg. 1 prihodki) 0,086 0,072 

Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki) 0,047 0,047 
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 0,312 0,152 

Del e:.l prodaje na tujih trgih (čisti prih. iz prodaje na tuj. trgih /prihodk.i) 0,156 0,133 

3 TRENDIPOSLOVANJA 
Trende poslovanja prikazujemo za obdobje 1998-2002. 
Realne trende smo izračunali tako, da smo upoštevali 
stopnjo inflacije v posameznem letu. Nato smo vse 
kazalce po letih preračunali na vrednost v letu 2002. 

spet zmanjšalo, za 2,9 %. Zmanjševanje pa glede 
na postopno uvajanje strojne sečnje lahko pri
čakujemo tudi v prihodnje. 

Povečanje števila zaposlenih je bilo v letu 2002 
samo prehodno. Njihovo število se je v letu 2003 

Število družb se v letu 2003 v primerjavi z 
lanskim letom ni spremenilo . V Združenju za 
gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije je 
108 poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z 

Preglednica 7: Inflacija in revalorizacijski indeksi v obdobju 1998 do 2003 

KAZALCI 
Leto 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Inflacija 7,5 7,6 8,9 7,0 7,2 5,6 

Letna revalorizacija poslovnih 
dogodkov (indek?) 107,5 107,6 108,9 107,0 107,2 100,0 

Indeks za preračun poslovnih dogodkov 
na leto 2002 143,5 133,4 124,9 114,7 107,2 100,0 
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Preg lednica 8: Zaposleni in število družb v obdobju 1998 do 2003 

KAZALCI 

Število zaposlenih 

Število družb 

Preglednica 9: Indeksi prihodkov po cenah leta 2002 

KAZALCI 

Prihodki 

Kosmati donos od poslovanja 

Čisti prihodki od prodaje 

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
Čisti prihodki od prodaje na tttiem trgu 

Finančni ptibodki 

Finančni prihodki iz deležev 

Finančni prihodki iz terjatev 

Izredni prihodki 

dejavnostjo gozdarstvo in gozdarske stmitve. Slabo 

poslovno aktivnost ugotavljamo pri 35 ali 32% vseh 
subjektov. V glavnem gre za samostojne podjetnike 
z največkrat enim, redko dvema zaposlenima. 

Po petih letih naraščanja čistih p1ihodkov na tujih 
trgih ugotavljamo v letu 2003 padec prodaje. Zato 
je padel tudi 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 o/o v letu 

2001 in 2002, v letu 2003 pa padel na 14%. Kljub 
razmeroma zaostrenim razmeram na mednarodnem 
trgu lesa in nizki realizaciji sečenj je delež izvoza 
še vedno visok. Vzrokov je več. Na eni strani se 
manjšajo domače lesno predelovalne zmogljivosti, 
na drugi strani pa se gozdarske gospodarske družbe 

Preglednica 10: Indeksi odhodkov po cenah leta 2003 

KAZALCI 

Odhodki 

Poslovni odhodki 

Stroški blaga, materiala in stotitev 

Stroški dela 

Stroški plač 

Odpisi vrednosti 

Amortizacija 

Finančni odhodki 

Finančni odhodki od obresti 

Izredni odhodki 
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Leto 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1.959 1.782 1.739 1.695 1.801 1.749 

60 59 67 65 73 73 

Leto 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

84 79 86 89 92 100 
80 77 85 85 90 IOO 
81 80 88 87 91 100 
86 85 89 84 89 100 
49 47 76 100 106 100 
70 49 58 l40 114 100 
84 74 103 168 134 100 

83 57 67 168 107 100 
399 282 219 359 92 100 

same ukvarjajo s primarno predelavo les a in 
proizvodnjo plošč, kar povečuje vrednost izvoza in 
s tem njen delež celotnem prihodku. Glavni vzrok 
za nižji delež izvoza je padec in stagnacija cen 
žaganega lesa. 

Praktična stagnacija plač v gozdarstvu nakazuje 
resno stanje v teh organizacijah. Velike obremenitve 
je možno kompenzirati le z nižjimi plačami in nižjo 
amortizacijo. Oboje realno zelo hitro pada in ogroža 
poslovanje v bodoče . V letu 2003 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. 

Celotni dobiček se je v panogi po dokaj 
konstantni vrednosti v obdobju od leta 1999 do 

Leto 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

90 80 88 91 93 100 
84 78 85 88 93 100 
74 70 81 86 88 100 
98 88 88 85 98 100 
99 89 89 86 99 100 

115 100 
] 11 120 119 123 116 lO O 
210 158 195 187 118 100 

75 100 
4361 1276 1766 2810 135 100 
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Preglednica Il : Indeksi dobička 1n izgube gozdarstva v letu po cenah 2003 

KAZALCI 
Leto 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Celotni dobiček 37 59 59 59 55 100 
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) 57 100 
Dobiček pred davki, obrestmi in 
amortizacijo (EBDIT) 80 100 
Davek (iz dobička) 16 19 43 41 46 100 
Čisti dobiček 41 67 63 62 57 100 
Celotna izguba 217 1108 283 367 833 100 
Čista izguba 1975 1108 275 367 833 100 

Preglednica 12: Dobiček iz poslovanja družb za obdobje 1998 do 2003 (v 000 SIT) 

KAZALCI 
1998 1999 

Dobiček,-
izguba -168.505 - 38.944 

2001 in majhnemu padcu v letu 2002, v letu 2003 
znatno povečal. Močan realen porast je razviden 
tudi pri davku iz dobička saj se je v primerjavi s 
prejšnjim letom skoraj podvojil. Če pa raziskujemo 
samo dobiček iz poslova~a, dobimo rezultate, ki 
smo jih strnili v preglednici 11. 

V zadnjih šestih letih je bil dobiček iz poslovanja 
le v letu 2000 in 2003 razmeroma visoko paziti ven. 
V treh od šestih let pa je izguba iz poslovanja 
presegala 150 milijonov SIT. 

Sredstva, ki so do leta 2001 kazala rahel trend 
povečanja in so pokazala v letu 2002 v glavnem 

Leto 
2000 2001 2002 2003 

518.270 - 152.775 - 188.616 605,900 

trend padanja ohranjajo v letu 2003 raven prejšnjega 
leta .. Zlasti izrazit trend prejšnjih treh let se je jasno 
ohranil pri opredmetenih osnovnih sredstvih. 
Pomembno so se do leta 2002 zmanjšale tudi 
zaloge, kar je vsekakor prispevalo k zmanjševanju 
stroškov poslovanja. Žal pa so se te zaradi zaostrenih 
tržnih razmer v letu 2003 spet povečale. 

Obveznosti do virov so imele po rastočem trendu 
do leta 2001 v letu 2002 rahel padec. Vendar pa žal 
beležimo izrazit porast dolgoročnih finančnih in 
poslovnih obveznostih, kar nakazuje povečanje 
zadolževanja panoge. 

Preglednica 13 : Indeksi gibanja sredstev po cenah leta 2003 

KAZALCI 
Leto 

1998 1999 2000 2001 2002 200~ 

Sredstva 97 94 98 99 96 100 
Stalna sredstva 101 103 104 102 100 100 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 65 53 70 94 100 100 
Opredmetena osnovna sredstva liS 118 114 IlO 106 100 
Dolgoro~ne finančne naložbe 44 42 49 66 84 100 
Gibljiva sredstva 89 81 89 93 88 100 
Zaloge ...... 89 71 90 103 91 100 

Preglednica 14: Gibanje indeksov obveznosti do virov sredstev po cenah leta 2003 

Leto 1 

KAZALCI 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Sredstva 97 94 98 99 96 100 
Obveznosti do virov sredstev 97 93 108 99 95 100 
Kapital 106 104 114 105 100 100 
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 23 84 80 74 104 100 

Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 75 64 97 89 80 100 
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Preglednica 15: InJd;si števila zaposlenih in dodane vrednosti 

KAZALCI 
Leto 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Povpr~čnn število zaposlenih po delovnih urah 119 109 105 103 109 100 
Dodana vrednost (DV) 90 86 91 81 92 100 

Preglednica 16: Indeksi finančnih kazalcev poslovanja (leto 2003= 100) 

KAZALCI 
Leto 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Finančna neodvisnost (kapital/sredstva) 237 220 208 198 !05 !OO 
Kratkoročni koefici ent(kratkoročna 
sredstva 1 hatkoroč. obveznosti) 156 156 134 116 lil 100 
Razmerje kratkor. posl. terjatev in obveznosti 
(kratkor. posl. terjatve 1 kratkor. posl. obveznosti) 75 84 80 78 123 100 
Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. 
finančne naložbe 1 sredstva) 123 109 80 81 92 lO O 
Delež opredmetenih osnov. sred. 
(opr. osn. sred. 1 sredstva) 163 159 137 119 111 100 
Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva) 125 94 108 112 95 100 
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne 
obveznosti 1 obveznosti do virov sred.) 95 82 90 94 87 100 
Delež neto dolga(neto dolg 1 obveznosti 
do virov sredstev) 126 115 99 92 96 100 
Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki) 127 123 114 105 99 100 
Dobičkovnost prodaje( dobiček iz poslovanja 1 
čisti prihodki iz prodaje) - 64 90 79 42 100 
Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček 1 
kapital) - ROE - 39 61 54 33 100 
Dobičkonosnost sredstev (neto 
dobiček 1 sredstva) - ROA - 43 66 56 34 100 
Prihodki na zaposlenega - v tisočih 10.951 11.410 12.650 13.415 10.555 12.465 
(prihodki 1 povp. št. zap.) 88 92 101 108 85 100 
Stroški dela na zaposlenega - v tisočih 3.816 3.833 3.872 3.797 3.383 3.752 
(str. dela 1 povpr. število zaposlenih) 102 102 103 101 90 100 
Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški 2.763 2.675 2.720 2.687 2.360 2.592 
plač 1 povpr. število zaposlenih) 103 103 105 104 91 100 
Čisti dobiček na zaposlenega - v tisočih 222 395 380 387 272 519 
(čisti dobiček 1 povpr. število zaposlenih) 43 76 73 75 52 100 
Čista izguba na zaposlenega - v tisočih 333 207 52 72 124 17 
(čista izguba 1 povpr. število zaposlenih) 1959 1218 306 424 729 100 
DV na zaposlenega - v tisočih (dodana 4.407 4.617 5.036 4.600 3.993 4.704 
vred. 1 povp. število zaposlenih) 94 98 107 98 85 100 
Osn. in neopredmetena sredstva na zap. -
v tisočih (osn. in neopr. sredstva 1 povp. št. zap.) 177 190 156 158 97 100 
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. 
lz prodaje na tuj. trgih /prihodki) 77 76 103 122 115 100 
Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih 
(amort. in dobiček zmanjšan za izg. 1 prihodki) 70 118 Ul 100 78 100 
Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki) 155 172 146 134 115 100 
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 147 139 117 99 105 100 
Dejanska davčna stopnja dobička 
(davek/celotni dobiček) 56 55 76 88 84 100 
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Po štiriletnem padanju (1998- 2001) se je število 
zaposlenih v letu 2002 povečalo za 6,2 % ali za 
106 delavcev. K temu je po našem mnenju 
prispevala širitev v dejavnost lesarstvo. Zaostritve 
v panogi lesarstva pa vplivajo na zmanjšanje števila 
zaposlenih v letu 2003 . Dodana vrednost iz leta v 
leto niha do leta 2000, za obdobje od leta 2001 do 
2003 pa kaže izrazit in dokaj konstanten trend 
naraščanja in je v letu 2003 dosegla tudi najvišjo 
vrednost v celotnem obravnavanem 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 . Zmanjšanje 
ugotavljamo tudi v letu 2003. Zato se kot je 
razvidno iz preglednic 12 in 16 ter ostalih podatkov 
družbe zaradi slabih poslovnih rezultatov za
dolžujejo. Z dolgovi gozdarstvo tudi v letu 2003 
financira nove poslovne dejavnosti kar povečuje 
obseg celotne dejavnosti. Žal zaenkrat to še ne 
povečuje donosnosti kapitala , čeprav se to za leto 
2003 nakazuje, dolgoročno pa pomeni mnogo večje 
tveganje poslovanja. Gozdarske gospodarske družbe 
na ta način postajajo vse bolj podobne povprečnim 
gospodarskim družbam v Sloveniji. 

Trend upadanja opredmetenih osnovnih sredstev 
v obdobju od leta 1998 do leta 2002 se je v letu 
2003 ustavil. Celotna gospodarnost gozdarstva pa 
v letih 2002 in 2003 ostaja v nasprotju z rahlim 
pozitivnim trendom, značilnim do leta 2001, 
praktično nespremenjena. Prihodki na zaposlenega 
so v letu 2002 realno padli (padanje cen od 1996 
dalje) p1i čemur je porast stroškov realno še nižji 
(velika prizadevanja gozdarskih gospodarskih 
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subjektov za znižanje stroškov) . V letu 2003 pa so 
se nominalno in realno povečali, vendar še niso 
dosegli ravni iz leta 2001. V primerjavi s prejšnjim 
letom se je pomembno povečala dodana vrednost 
in kapital na zaposlenega. Zaradi vključevanja 
drugih dejavnosti (lesarstvo) se je delež prodaje 
na tujih trgih do leta 2002 povečeval, v letu 2003 
pa spet padel. V skladu z dobičkom je skok davkov 
razumljiv. Vedeti pa je treba, da je v veliki me1i 
rezultat realnega zaostajanja plač in znižane 
amortizacije. 

4 ZAKLJUČEK 

Pričujoča raziskava kaže še vedno na dokaj 
intenzivno dogajanje v gozdarskih gospodarskih 
družbah. Izrazitih enosmernih trendov ni. Gozdar
stvo spreminja svojo poslovno strukturo in je 
skušalo tudi v letu 2003 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 razme1ja in traja že od leta 1994. Pri 
tem se stanju na trgu tako okroglega kot žaganega 
lesa ne da izogniti. Prodaja okroglega lesa se 
zaostruje zaradi vse manjših kapacitet v primarni 
predelavi lesa (žagarstvo, proizvodnja ivernih in 
panelnih plošč) in kemični predelavi lesa (pro
izvodnja celuloze). Konkurenčnost na trgu 
žaganega lesa pa izgubljamo zaradi visokih stroškov 
predelave, ki so tudi posledica pomembno manjših 
predelovalnih kapacitet v p1imerjavi s kapacitetami 
v tujini. 
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KWF zborovanje - dogodek leta 2004 

Kuratorij za gozdno delo in tehniko (KWF) je v 
Gross-Umstadtu in okolici od 16. do 19. junija 
organiziral največjo evropsko oziroma svetovno 
gozdarsko priredi tev v letu 2004. Zborovanje je 
združilo celo vrsto strokovnih posvetovanj oz. 
kongres, sejem gozdarske opreme in predstavitve 
izvajanja gozdarskih delovnih postopkov (strokovno 
ekskurzijo). Ob zborovanju je bila še cela vrsta 
spremljajočih prireditev. Sobota je bila dan 
gozdarskih podjetnikov. Na sejmu je bilo izvedenih 
več tekmovanj sekačev in tekmovanje voznikov 
zgibnih polprikoličatjev. Predstavili so se traktorji 
oldtime1ji, zakurili so oglarsko kapo. Sklican je bil 
občni zbor članov KWF in sklada GEFFA. Pre
bivalcem Gross-Umstadta so prikazali zgodovinski 
razvoj dela sekačev od ročnega dela do dela s 
sodobnimi motornimi žagami. Predstavila seje Elmia 
2005. 

Kongresni del se je začel s šestimi delavnicami: 
- Kakovost, varstvo okolja, varstvo pri delu -

kako priti do celovitega vodenja na gozdnih obratih 
(moderator S. Lewark, univerza Freiburg) 

- S procesno usmeritvijo do optimiranih logi
stičnih verig ( G. Becker, Freiburg) 

- Usmerjanje sodelavcev v procesni organizaciji 
(H . U. Stolzenburg, gozdarski šolski center 
Mtinchehof) 

- Les za energijo- tržišče bodočnosti za gozdne 
obrate (V. Holtkampfer, gozdni obrat Olsberg, visoka 
šola Rottenburg) 

- Gozdarska podjetja v procesni ver~gi gozdar
stva in lesarstva ( J. Erler, univerza Dresden -
Tharandt) 

- Gozdna tehnika: kje srno, kaj potrebujemo, 
kakšni so trendi? (H. Jacke, univerza Gottingen) 

Pri pripravi vseh šestih delavnic so sodelovale 
gozdarske šolske ustanove iz raznih nemških dežel. 
Delavnice so bile različno kakovostne in različno 
obiskane. Zlasti z zadnjo, šesto so bili nekateri 
slovenski udeleženci zelo zadovoljni. V prvi delavnici 
je bilo še največ ergonomije, vendar ni prinesla 
posebnih novosti, tudi razprave ob pripravljenih 
referatih ni bilo veliko. V skladu z glavno temo 
celotnega zborovanja je bila pomembna ugotovitev 
delavnice, da samo vključitev varstva pri delu v 
procesno usmeritev poslovanja gozdarskih obratov 
lahko zmanjša neprimerno visoko število nezgod v 
gozdarstvu. Integralno procesno vodenje mora 
vsebovati skrb za kakovost, za okolje in za varnost. 
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Varnost torej mora biti eden od prednostnih ciljev 
poslovanja. Vsi zaposleni morajo biti vključeni v 
njeno zagotavljanje in odgovornost vseh se povečuje . 

Delavnica je posvetila veliko časa certificiranju 
gozdnih obratov po ISO standardih 9 000 in 14 000. 
Ugotovi li so, da je tako cer ti fi ci ra nje za posamezne, 
zlasti manjše privatne obrate predrago. Rešitev je 
certificiranje za več obratov hkrati ali vključitev 
manjših podjetij v poseben projekt stalnega internega 
preverjanja celovite kakovosti. 

Plenarno zasedanje ali strokovni kongres je 
osvetlil vodilno temo zborovanja : »Procesna 
usme1itev v gozdarstvu- nova tehnika, novi partnerji, 
novo razmišljanje« s treh vidikov - filozofskega, 
teoretičnega in praktičnega. Filozof prof. dr. dr. O. 
Hbffe z univerze Tiibingen je govoril o etiki 
humanega gospodarjenja in poskušal za gozdarsko 
dejavnost prikazati posebnosti šestih principov 
oziroma korakov do končnega cilja: prednosti 
globalizacije, trajnosti koristi, optimizacije namesto 
rnaksimiranja dobička, procesnega ravnanja. Prof. dr. 
G . Becker z inštituta za izkoriščanje gozdov in 
gozdarsko delo univerze Freiburg je ugotovil, da je 
gozdarstvo vse bolj izpostavljeno pritiskom zaradi 
vse večje konkurence, tudi zaradi šitjenja Evropske 
unije in pritiskom družbe na zagotavljanje socialnih 
funkcij gozdov. Prisiljeno je v zmanjševanje stroškov. 
Samo tehnična racionalizacija ne bo več zadostovala. 
Le procesna orientacija poslovanja z opustitvijo 
funkcionalnega vodenja in uvajanjem k cilju 
zadovoljevanja strank usmetjenega verižnega procesa 
(npr. usklajenost gojenja in pridobivanja) lahko 
pripomore k boljši kakovosti (ceni) proizvodov in 
uslug gozdarstva. Dr. G . Erlacher, predstojnik 
avstrijskih državnih gozdov je prikazal, kako so 
praktične rešitve procesnega vodenja izboljšale 
gospodarsko uspešnost državnega podjetja . S 
kombinacijami funkcionalnega in teritorialnega 
vodenja so močno zmanjšali trajanje poti lesa iz 
gozda do kupca in preusmerili prodajo lesa iz gozda 
na skladišča kupcev po željah kupcev. Prikazal je 
tudi, kako to spreminjanje upravljanja še vedno 
poteka in kako bo teklo v bodoče. 

Že iz uvodnih pozdravnih nagovorov v plenumu 
je bilo mogoče povzeti nekaj temeljnih ugotovitev: 

- Gozdarstvo je v gospodarski krizi, vendar ni 
razlogov za malodušje. Gozdovi bodo še naprej rasli, 
ljudje bodo tudi v Evropi še potrebovali les, zlasti se 
povečujejo potrebe po bioenergiji - lesu za kurjavo. 



Gozdarstvo v času in prostoru 
- Kljub vse večjim zahtevam družbe za varovanje 

okolja in zadovoljevanje socialnih funkcij gozda je 
mogoče pridobi v ati les, seveda s stalnim 
racionaliziranjem poslovanja (npr. s pomočjo 
informatike). 

- Da bi gozdarstvo prebrodila krizo, mora 
vzpodbujati porabo lesa, sodelovati z lesno predelavo 
in se tržno usmeriti k kupcem. Svojo ponudbo mora 
razširiti tudi na uslužnostne dejavnosti. 

- Grobe ocene pokažejo, da na 115 mio hektarov 
gospodarskih gozdov v Evropi letno priraste 575 mio 
m3 lesa, izkoristimo ga pa samo 380 mio m3. Zato 
bi lahko brez škode podvojili porabo gradbenega lesa 
na prebivalca, ki je v Evropi v primerjavi z ZDA zelo 
nizka (z 0,3 m3 na 0,6 rn3 letno). Da je to mogoče. 
kaže finski primer, kjer je zadnjih 10 let letno rasla 
poraba industrijskega lesa za 1 do 1,5 mio m3, kar je 
povečalo zaposlenost in standard prebivalstva. 

- Tudi vremenski ekstremi poslabšujejo položaj 
gozdarstva, vendar veliko število lastnikov gozdov 
in zaposlenih v gozdarstvu potrebuje vzpodbude in 
strokovne, tudi ergonomsko prilagojene rešitve za 
bodočnost. 

V nadaljevanju plen uma je potekala naslednje dni 
razprava v ožjih krogih, v štirih forumih: 

- Raba debelega lesa kot optimirani proces od 
gozda do kupca . 

- Socialno trajnostno zaposlovanje v gozdarstvu. 

- Varstvo pri delu- nove strukture, novi procesi. 
Preboj? 

- Zaključni forum: gozdna uprava- brez upanja?, 
gozdarski podjetnik - bo tolkel revščino?, lesna 
industrija - mednarodno konkurenčna? Strategija 
izhoda iz krize. 

Na forumu o zaposlovanju so vnaprej pripravljeni 
razpravljavci (uvodniča1ji na odru) in diskutanti iz 
publike ugotovili, da se je tudi v Nemčiji močno 
zmanjšalo število potrebnih gozdnih delavcev ob 
veliki mehaniziranosti oz. avtomatizaciji dela v 
gozdu s strojno sečnjo. Izgube gozdnih obratov 
zahtevajo odpuščanje delavcev. Kako jim najti 
zaposlitev? Povečevanje porabe lesa, tudi kot 
energetskega vira (saj v gozdu ostaja ogromno lesnih 
ostankov) lahko poveča zaposlovanje . Delo v gozdu 
bo potrebno še naprej (ročno delo se seli v slabo 
dostopne in debelejše gozdove), vendar bo treba delo 
razširiti na uslužnostne dejavnosti, na izrabo še 
drugih gozdnih proizvodov, tudi nelesnih . Delo za 
zagotavljanje še drugih, socialnih in okoljskih funkcij 
gozda bo treba ovrednotiti in tržiti. 
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Na forumu o varnosti pri delu so referenti govorili 
o novih organizacijskih strukturah varnosti na vseh 
poslovnih ravneh, ko naj bi bilo s sodelovanjem 
varnostnikov z uprave, pooblaščencev na obn.Hih. 
izobraževanjem in nadzorom ter premijskim 
nagrajevanjem delavcev. ki se pri delu varno 
obnašajo, mogoče zmanj.~ati število nezgod. Prav 
tako naj bi z obdobnim preverjanjem zdravstvenega 
stanja gozdnih delavcev (lahko tudi samo v pogovorih 
z njimi) zmanjšali obolevnost in absentizem ter prišli 
do delavcem sprejemljivih predlogov za izboljšanje 
ergonomske prilagojenosti dela . Inštruktorji za varno 
delo. ki opazujejo delavce in jih poučujejo na delu 
so bili dobro sprejeti in kadar so v teč<~je vključeni 
še vodstveni delavci lahko pričakujemo, dJ bo njihovo 
delo uspešno pri dolgoročnem zmanjšanju nezgod. 
Izobraževanje o varnosti je najuspešnejše , kadar 
poteka hkrati za vso skupino delavcev in vključuje 
tudi delovodje ali revirnega vodjo in pri tem sodeluje 
psiholog, ki upošteva skupinsko dinamiko (klimo v 
skupini). Vsaka skupina ima namreč svoje ustaljene 
norme in učinek treninga posamez hitro ugasne, ko 
se delavec vrne v skupino. Na tem forumu so 
predstavili še pripravo novega panožnega pravilnika 
za gozdarstvo, ki jo zahteva spremenjena tehnologija 
dela zlasti pri pridobi vanju lesa. 

Osrednji najprivlačnejši del KWF zborovanja je 
bila predstavitev delovnih procesov ali delovnih 
postopkov na deloviščih v gozdu ali t.im. strokovna 
ekskurzija. Na dveh območjih, na ravnem in na 
nagnjenem terenu je bilo na 12 deloviščih prikazano 
v živo 26 delovnih procesov. Razdelili so jih v tri 
skupine: premena in osnovanje gozda, nega sestojev, 
sečnja, logistika in še posebne teme. Nekoliko 
podrobneje so prikaze razdelili v naslednje teme: 
premena in osnovanje gozda, pridobivanje debelega 
lesa in lesa listavcev, pridobivanje lesa na nagibu, 
pridobivanje lesa za energijo, varnost pri delu, 
združljivost z okoljem, priprava dela in nadzorovanje 
strojev, uporaba konjev v gozdu, plezalna tehnika z 
vrvmi. Vsi tehnični postopki in izbira delovišč je bila 
podrejena zahtevam in omejitvam gojenja gozdov na 
gozdnem obratu Dieburg . Uporabljena so bila 
predvsem tista delovna sredstva, ki jih je KWF že 
preizkusil ali jih še preizkuša in jih je bilo mogoče 
sestaviti v smotrne verige. Vsak prikazani delovni 
proces oziroma zaporedje delovnih postopkov je bilo 
v vodniku po ekskurziji natančno opisano. Opis je 
večinoma vseboval: opis rastišča in sestaja, opis 
postopkov, posebnosti delovišča, procesno usmeritev 
in stičišča postopkov, delovne naloge, pripravo dela, 
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opremljenost delavcev, nagrajevanje, učinke, stroške, 
kontrolo uspešnosti ter končno presojo glede varnosti 
dela, sprejemljivosti za okolje, gospodarnosti, 
procesne usmerjenosti in izpolnjevanja zahtev 
certificiranja . Zares celovita ocena vsakega 
prikazanega delovnega procesa. V vodniku so še 
fotografije in tehnični podatki uporabljenih sredstev. 
Na deloviščih je bilo mnogo od navedenega ob 
odvijanju procesa pojasnjeno še na posterjih in 
govorno. Seveda je bilo mogoče o vsem tudi 
povprašati predstavljalce, ki pa večinoma niso bili 
zastopniki proizvajalcev opreme. 

V okviru varnosti pri delu so bile obravnavane 
štiri teme. Pri predstavitvi hessenskega modela 
organizacijske strukture vodenja varnosti dela kot 
oblikovalskega procesa je bilo pojasnjeno odkrivanje 
nevarnosti in izbira varovalnih ukrepov in tehnike 
dela pri usmerjenem podiranju s pomočjo žične vrvi 
traktorja. Poskusni in šolski center Diemelstadt je 
prikazal zanesljivo usmerjeno in varno podiranje 
debelih dreves s pomočjo škatlastega oblikovanja 
korenovca in zaseka. Pri podiranju robnih nazaj 
nagnjenih težkih debel listavcev je bil za njihovo 
usmerjanje stran od objektov in cest uporabljen težak 
bager z vilicami na dolgi hidravlični roki. 
Predstavljena je bila še internetna stran »Varstvo pri 
delu in ergonomija« za učenje varne tehnike dela 
(www.waldaJ·beitsschule.de). 

Tudi sejem gozdarskih strojev in novosti je bil zelo 
obsežen. Ob okrog 5 km dolgi poti po travniku in 
gozdu je bilo razporejena 407 razstavljavcev. Med 
njimi so tudi mnogi prikazali stroje v gibanju ali celo 
pri delu v gozdu ali na žagarskem obratu. Prireditelji 
so tudi tu poskušali poudari ti nekatere teme s 
posebnimi prikazi : kurjenje z lesom, uporaba konj, 
plezanje z vrvmi, preizkušanje uporabnosti. 
Značilnosti sejma je težko izluščiti zaradi tolikšne 
množice razstavljavcev, Enaka delovna sredstva 
razstavljajo poleg proizvajalcev še mnogi trgovci in 
se pojavljajo večkrat. Mnogo je bilo razstavljenih 
strojev za sečnjo in zgibnih polpriklopnikov, številni 
tudi na sejmu rabljene opreme, ki je bil tokrat prvič 
na KWF zborovanju, medtem ko je na Elmii že 
ustaljena praksa. Kombiniranih strojev za sečnjo in 
spravilo ni bilo veliko . Zanimiv je bil prikaz 
razkladanja zgibnih polpriklopnikov naravnost na 
kamionske polprikolice, ki so same stale ob 
kamionski cesti. Številni so bili cepilni stroji, sekalni 
stroji in stroji za spravilo sečnih ostankov. Mnoge 
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tehnične novosti se pojavijo samo na sejmih, potem 
pa hitro izginejo iz uporabe. Tako se lahko vprašamo 
o smotrnosti stroja, ki v gozdu iz debelega lesa 
izdeluje polena za kurjenje v kaminu ali težkega 
bagra za naganjanje drevesa. Tudi cepilni stroji kot 
priključki traktorja za delo v gozdu niso ravno 
smotrni, saj bi bilo bolje transportirati dolg les in 
polena izdelovati na skladiščih . Sekalni stroji za 
sečne ostanke pa nasprotno v gozdu omogočijo boljšo 
izrabo biomase. Med številnimi osebnimi 
varovalnimi sredstvi smo na več mestih opazili hlače, 
ki niso podJožene samo znotraj, ampak so na kolenih 
zunaj prevlečene z nepremočljivo plastjo, ki omogoča 
sekaču delo kleče z vzravnano hrbtenico. Na sejmu 
je bilo, kot vedno, tudi precej razstavljavcev, ki so le 
malo povezani z gozdarstvom, saj sejem obišče tudi 
mnogo laične publike, pogosto cele družine z otroki. 
Ciljna publika so tudi mali lastniki gozda in drobni 
predelovalni lesni obrati. Med razstavljavci smo 
zasledili tudi nekaj slovenskih: Vilpo s traktorjem 
Woody, Tajfun z vitJi in LIV z nakladalniki. 

Še nekaj besed o spremljajočih prireditvah. Na 
občnem zboru članov društva KWF smo izvolili 
novega predstojnika in podelili so tri KWF medalje 
za zasluge za delo za KWF in nagrado sklada E.G. 
Strehlke za prispevek k humanizaciji dela v gozdu. 
Tovarne motark so priredile tekmovanja sekačev in 
prikaze športne panoge z gozdarskim orodjem 
(ameriški timber show). Ves čas sejma je potekalo 
tekmovanje voznikov zgibnih polpriklopnikov v 
prekladanju lesa. Ob kongresnem šotoru so paradirali 
stari traktorji. Gozdarska šola Magdeburgerforth je 
na trgu pred mestno hišo v Gross-Umstadtu za 
prebivalstvo privlačno prikazala delo sekačev od 
uporabe dvoročne žage in sekire prek dvoročnih 
motark in poljskih kopij enoročnih ter ruske Družbe 
do sodobnih motark. Pri tem so vse stare motorke še 
delovale in delavci so bili opremljeni v skladu s 
prikazanim zgodovinskim obdobjem iz nekdanje 
DDR. 

Zborovanje KWF je bila torej zelo velika in zelo 
pestra prireditev, tako da vsega ni bilo mogoče 
spremljati. Prireditev je bila zares zanimiva in lahko 
smo hvaležni prirediteljem. ki so povabili gozdarske 
strokovnjake iz novih dežel Evropske unije in iz 
vzhodne Evrope, da smo si jo ogledali in obnovili 
stare prijateljske stike med nami. 

Prof. dr. Marjan LIPOGLAVŠEK 
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VESTI IZ ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

Prireditve ZGS na 42. Kmetijsko 
živilskem sejmu v Gornji Radgoni 

ZGS že vrsto let sodeluje z razstavami in pri
reditvami na avgustovskem sejmu v Gornji 
Radgoni. Veliko število obiskovalcev in zanimive 
prireditve so priložnost za uspešno predstavitev 
organizacije in gozdarstva. 

>>Na sejmu v Gornji Radgoni se bo letos kadilo«, 
tak je bil naslov sporočila ZGS za medije o letošnjih 
prireditvah na 42. Kmetijsko živilskem sejmu v 
Gornji Radgoni od 28. avgusta do 3. septembra. In 
res se je kadilo. Najprej se je dvignil dim iz prave 
oglarske kope, ki smo jo slovesno prižgali v soboto 
28. avgusta 2004 ob 14. uri. Po oglarski tradiciji 
kopo prižge plipadnica lepšega spola. Tokrat je čast 
pripadla direktmici Agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja Sonji Bukovec. 
Prisoten je bil tudi predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije Feri Horvat. Pozdravni 
govorniki so bili Andrej Kermavnar, direktor ZGS, 
Janez Erjavec, direktor Pomurskega sejma in župan 
Občine Litija, gospod Kaplja. Andrej Kermavnar 
je poudaril pomen oglatjenja za razvoj podeželja 
in dopolnilno delo na kmetijah, Janez Erjavec paje 
dejal, da ga veseli odlično sodelovanje z Zavodom 
za gozdove Slovenije. Otvoritveno prireditev in 
razstavo oglarstva je v sodelovanju s Pomorskim 
sejmom organizirala Območna enota ZGS Brežice. 
Razstavni prostor na sejmu, kjer je bila postavljena 
oglarska kopa je bil izpostava Oglarske dežele iz 
Dol pri Litiji, odkoder so bili tudi oglarji, ki so 
kuhali oglje in nadzorovali kopo. Oglatjenje za 
prodajo oglja in turizem na podeželju se v Dolah 
pri Litiji razvija že nekaj Jet pod vodstvom Jožeta 
Praha, revirnega gozdarja iz Krajevne enote ZGS 
Radeče in Dušana Maka, pxedsednika krajevne 
skupnosti Dole pri Litiji .V oglarski kopi se je 
kuhalo oglje vse dni letošnjega sejma, v družbi 
oglarjev so nastopali tudi ljudski godci in pevci. V 
torek 31 avgusta je bilo na sejmu posvetovanje o 
oglarstvu. Udeležili so se ga predstavniki različnih 
gozdarskih in drugih organizacij . Predstavniki 
oglarjev iz Kozjanskega, Škofjeloškega hribovja, 
Gozda Martuljka in Dol pri Litiji pa so ustanovili 
oglarski klub in izbrali iniciativno skupino za 
vodenje kluba. 2. in 3. septembra je bila ob kopi 
slikarska kolonija slikanja z ogljem. 
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Kadilo pa se je tudi v nedeljo 29. avgusta, ko se 
je ob 10.00 začelo 6. državno sekaško prvenstvo 
lastnikov gozdov na katerem se je pomerilo 54 
posameznikov in 14 tričlanskih ekip iz vse 
Slovenije. Tekmovali so v menjavi verige in 
obračanju letve na motorni žagi, kombiniranem 
prežagovanju, preciznem prežagovanju, zaseku in 
podžagovanju, kleščenju ter podiranju na balon. 

Vodja organizacije tekmovanja je bil Jmij Beguš, 
vodja oddelka za gozdno tehniko ZGS, predsednik 
25 članske sodniške ekipe s predstavniki več 
območnih enot paje bil Andrej Klinar, vodja odseka 
za gozdno tehniko na Območni enoti Bled. 
Tehnična ekipa, ki je bila tudi sestavljena iz 
predstavnikov več območnih enot je štela več kot 
20 članov. Tekmovanje je vzbudilo izjemno 
pozornost med gledalci, po oceni si ga je ogledalo 
najmanj 3.000 gledalcev. Dogodek sta posneli in o 
njem poročali ekipi TV Slovenije in TV Malibor. 

Ekipno je prvo mesto osvojila območna enota 
Nazarje , drugo mesto Kmetijska zadruga Saleška 
dolina, tretje pa Območna enota Postojna. Med 
posamezniki je bil na prvem mestu Anton Planinšek 
iz Območne enote Naza1je, na drugem Janko Mazej 
iz kmetijske zadruge Saleška dolina in na tretjem 
Marko Jelšnik iz Fortija. 

Obisk gozdarskih strokovnjakov 
iz ZDA 

V začetku septembra sta ZGS obiskala G . Keith 
Douce, profesor na Oddelku za entomologijo na 
College of Agricultural and Environmental 
Sciences Univerze Georgia, ZDA in dr. David J. 
Moorhead, profesor za gojenje gozdov na šoli za 
gozdne vire Univerze Georgia , ZDA. 

Želita se povezati in sodelovati pri osnovanju in 
oblikovanju spleta The Bugwood Network z 
informacijami s področja entomologije, gozdarstva, 
poškodovanosti gozdov, naravnih virov in kme
tijstva. 

Podlubniki pustošijo tudi letos 

Zaradi ekstremnega napada podlubnikov lansko 
leto, ki sta mu botrovala izjemna suša in visoke 
temperature, je bilo treba posekatj kar za 406.000 
kubičnih metrov lesa iglavcev. Po pričakovanju se 
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napad nadaljuje tudi letos. Do konca julija je bilo 
napadenih že 266.500 kubičnih metrov iglavcev (v 
lanskem letu do tega časa 117.000 kubičnih metrov. 
Večji del letošnjega napada izvira že iz lanske jeseni 
in je bil evidentiran še pred letošnjim rojenjem. 
Sanacija žarišč z napadom podlubnikov teče letos 
intenzivneje kot lani. Lansko leto je bilo v tem času 
saniranih 40% letos pa kar 80%, nedvomno tudi 
zaradi utečenosti dela iz lanskih izkušenj ter 
prizadevanja revirnih gozdarjev ZGS, ki so 
obveščali in akti v irali lastnike gozdov. Zelo 
intenziven napad podlubnikov se bo po priča
kovanjih nadaljeval tudi v drugi polovici leta. 

Črpanje finančnih sredstev iz EU 
za vlaganja v gozdove 

Temeljni dokument za iz vaj anje evropske strukturne 
politike v Sloveniji- Enotni programski dokument, 
v tretji prednostni nalogi med šestimi določa 
»prestrukturiranje kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva«. Ukrep štev. 4 v tej prednostni nalogi so 
»investicije v gozdove za izboljšarije gospodarske 
in ekološke vrednosti gozdov«. Končni prejemniki 
finančnih sredstev iz tega vira v Sloveniji so zasebni 
lastniki gozdov, njihova združenja in zakupniki 
zasebnih gozdov. Do teh finančnih sredstev lahko 
pridejo preko Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je upravičenec 
do sredstev iz EU za navedeni ukrep. Končni 
prejemniki lahko pridejo do finančnih sredstev le 
na podlagi javnega razpisa na katerega se prijavijo 
z vlogo katere del je izdelani projekt za izvedbo 
vlaganj v gozdove. Sestavni del projekta je seznam 
gozdnih parcel, kjer se bodo dela izvajala. Dela, 
zajeta v projektu, morajo biti vključena v gozdno
gojitvene načrte z navedenimi cilji ter ute
meljitvami. V primeru skupnega projekta za več 
lastnikov, mora biti v projektu naveden vsak lastnik 
gozda s površino in finančnim deležem s katerima 
je udeležen v projektu. Vlogo morajo kandidati za 
končne prejemnike oddati na Agencijo Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Strokovno pomoč lastnikom gozdov pri izdelavi 
projektov in vlog opravlja Zavod za gozdove 
Slovenije, vloge pa morajo oddati lastniki gozdov. 
Letošnji rok za oddajo vlog je bil 10. september 
2004. Celotna finančna kvota za vlaganje v nego 
gozdov za leto 2004 je 113 milijonov SIT, polovico 
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od tega so sredstva EU na osnovi EPD, polovico 
pa so finančna sredstva iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Novo o vlaganjih v gozdove iz državnega 
proračuna Republike Slovenije 

Izšel je novi pravilnik o financiranju in sofinanciranju 
vlaganj v gozdove, ki med drugim v 24. členu določa, 

da so najvišji stroški na enoto dela, ki se p1iznajo za 
izračun financiranja ali. sofinanciranja 16.000 SIT 
na delovni dan, če dela izvaja lastnik ali zakupnik 
gozda oziroma 21.800 SIT na delovni dan, kadar 
mora Zavod za gozdove Slovenije izvesti izvršbe 
odločb za dela, določena z zakonom. 

Naj višji strošek na enoto dela pri financiranju 
in sofinanciranju del v zasebnih gozdovih se je z 
novim pravilnikom torej povečal iz prejšnjih 12.600 
SIT na 16.000 SIT oziroma za 27%. 

Udeležba ZGS na seminarju in delavnici 
Interpretacija narave 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo ter Agencija 
Republike Slovenije za okolje sta v dneh od 6. do 8. 
septembra 2004 organizirala seminar in delavnico 
Interpretacija narave. Predavatelj je bil John Veverka 
iz Michigana, ZDA. Seminar je bil 6. septembra v 
predavalnici Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, delavnica pa 7. in 8. septembra v Bistri 
pri Vrhniki . Seminarja se je udeležilo okrog 1 OO 
poslušalcev iz različnih organizacij. Zavod za gozdove 
Slovenije je bil udeležen s 16 udeleženci iz vseh 
območnih in iz centralne enote. Udeleženci so bili 
sodelavci, ki se pri svojem delu veliko ukvarjajo z 
vodenjem raznih skupin javnosti na ekskurzijah, na 
gozdnih učnih poteh in drugih oblikah obiskov gozdov. 
Delavnice se je udeležilo manjše število udeležencev 
kot jih je bilo ne seminarju, iz ZGS so bili na delavnici 
štirje. ti bodo svoja spoznanja prenesli tudi ostalim 
sodelavcem, ki so se udeležili le seminarja. 

Predavatelj seminarja je udeležencem na 
zanimiv, na trenutke tudi humoren način predstavil 
teoretične in praktične osnove interpretacije, 
psihološke vidike obiskovalcev, namen in cilje 
interpretacije, modele načrtovanja, oblikovanje 
interpretacijskih razstav, evaluacijo interpretacije, 
ter izvedbo s finančnimi, kadrovskimi in uprav
ljalsk.imi elementi. 



_____ Gozdarstvo v času in prostoru 
Objave v medijih o gozdu, gozdarstvu in 
ZGS v prvi polovici leta 2004 

Kolikšna je pojavnost določene dejavnosti , 
organizacije in njenih prireditev ali dogodkov v 
medijih je mogoče reči le na podlagi sistematičnega 
spremljanja objav v medijih. To je profesionalno 
delo, ki je sestavni del odnosov z javnostmi ali ožje 
gledano odnosov z mediji . To delo običajno 
opravljajo specializirane agencije, saj si le redko 
katera organizacija lahko privošči lasten tim za 
spremljanje objav v medijjh. V strokovnem žargonu 
odnosov z mediji se spremljanje objav imenuje 
kliping. 

Zavod za gozdove Slovenije s pomočjo spe
cializirane agencije že drugo leto spremlja kliping 
in sicer na gesla gozd, gozdarstvo, Zavod za 
gozdove Slovenije in nesreče pri delu v gozdu. 

Glavni podatki iz analize klipinga za prvo 
polovico leta 2004 kažejo: 

Obdobje od l. l. do 31. 4. 2004: 
Na vsa navedena gesla je bilo skupaj 137 objav 

od tega na geslo gozd 89, na geslo gozdarstvo 70 , 
na geslo Zavod za gozdove Slovenije 32, na geslo 
nesreče pri delu v gozdu 2. 

Teme, ki so bile največkrat objavljene so po 
vrstnem redu: lovski zakon, lubadar, višje kvote 
odstrela divjadi in gozdne učne poti. ZGS se je 
primarno pojavil v 56% objav. 

Obdobje od 1. 4. 2004 do 30. 6. 2004: 
Na vsa navedena gesla je bilo skupaj 528 objav 

od tega na geslo gozd 369, na geslo gozdarstvo 150 
objav. na geslo Zavod za gozdove Slovenije 199 
objav in na geslo nesreče pri delu v gozdu 2 objavi. 

Teme, ki so bile največkrat objavljene si sledijo 
po vrstnem redu: denacionalizacija gozdov, teden 
gozdov, Natura 2000, predelava lesne biomase. ZGS 
se je primarno pojavil v 70% objav. 

Tone LESNIK 

Kadri in izobraževanje 

UNIVERZA V LJUBLJANI -
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA GOZDARSTVO IN OBNOVUIVE GOZDNE VIRE 

Doktorske disertacije v letu 2003 

ŽITNIK, Sašo 

Vpliv metod dodelave in shranjevanje želoda doba 
(Quercus Robur L.) na kakovost semena in sadik: 
doktorska disertacija::: The infl.uence of treatment 
methods and storage of common aok (Quercus 
Robur L.) acorns on seed and seedling quality : 
doctoral dissertation 

COBISS - ID:::l101990 

Signatura (Gozdarska knjižnica): DD 65 

Izvleček: 

Shranjevanje dobove ga žel oda za več kot eno leto 
je zelo problematično, zato je bil namen raziskave 
razviti metodo večletnega shranjevanja želoda in 
priti do novih spoznanj o vlogi sladkorjev, fitinske 
kisline in fizioloških procesov dozorevanja želoda 
na vzpostavljanje odpornosti želoda na izsušitev na 
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nizke temperature. Dva vzorca želoda smo nabrali 
na različnih rastiščih in v različnih letih. Po 
opravljenih predpripravah (posmaturacija, termo
terapija) in postopnem zniževanju temperature smo 
del želoda trajno shranjali pri temperaturi -3 C, -
6 C in -9 C: prvi vzorec 18 mesecev in drugi vzorec 
6 mesecev. Med shranjevanjem smo analizirali 
vlažnost in kalivost želoda, vsebnost sladkotjev 
(glukoza, fruktoza, galaktoza, saharoza, rafinoza, 
stahinoza), škroba in fitinske kisline v želodu in 
rast sadik v drevesni ci. Želod smo uspešno shranili 
čez dve zinti na temperaturi -3 C, oziroma čez eno 
zimo na temperaturi -6 C. V obeh ptirnerih je bila 
kalivost ves čas shranjevanja okoli 90%. Vsebnost 
glukoze in fruktoze v želodu se je med prvo zimo 
shranjevanja povečala do spomladi . Vsebnost 
saharoze in rafinoze v želodu se je povečala do 
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.sredine prve zime shranjevanja in se nato do 
spomladi znižala. Rezultati raziskave so pokazali, 
da bi lahko nizka vlažnost shranjenega želoda 
( 40,5%) povečala odpornost želo da na nizke 
temperature. 

POKORNY, Boštjan 

Notranji organi in rogovje srnjadi (Capreolus 
capreolus L.) kot bioindikatorji onesnaženosti 
okolja z ioni težkih kovin : doktorska disertacija = 
Roe deer (Capreolus capreolus L.) organs and 
antlers as bioindicators of environmental pollution 
with heavy metals : doctoral dissertation 

COBISS - ID=494806 
Signatura (Gozdarska knjižnica): DD 66 
Izvleček : 

Onesnaženost okolja lahko ugotavljamo s 
pomočjo bioindikatorjev - organizmov, ki omo
gočajo vpogled v prostorsko in časovno razsežnost 
vpliva onesnažil na življenjsko združbo. V 
kopenskih ekosistemih je srnjad ena naj
primernejših vrst za bioindikacijo onesnaženosti 
okolja z ioni težkih kovin, vendar bioindikacijski 
potencial vrste ni bil v celoti izkoriščen niti v 
slovenskem niti v evropskem prostoru. Zaradi tega 
smo v sklopu disertacije (i) določili vsebnosti težkih 
kovin (z metodami ICP-MS in AAS) v ledvicah ter 
jetrih 234 osebkov srnjadi uplenjenih v letu 1998; 
v vzorcih 116 rogovji srnjakov, uplenjeuih v obdobju 
1961 - 2002; v 104 kupčkih iztrebkov srnjadi in 
damjakov; v vzorcih gozdnih tal ter prehranskih 
virih srnjadi.; (ii) določili nihajočo simetrijo rogovja 
282 srnjakov; (iii) mikroskopsko določili pogostnost 
in vrstno sestavo spor višjih gliv v iztrebkih srnjadi. 
Najpomembnejše ugotovitve in zaključki so: (1) 

Sezonska variabilnost vsebnosti Hg in Pb v organih 
srnjadi s kulminacijo v poznem poletju oz. zgodnji 
jeseni je posledica večje intenzitete prehranjevanja 
ter pogostega prehranjevanja z gobami (spore višjih 
gliv smo našli v 89% pregledanih vzorcev 
iztrebkov) v tem letnem času. (2) Vsebnosti težkih 
kovin v ledvicah srnjadi se med območji razlikujejo 
- najbolj obremenjena je srnjad na Pokljuki 
(posledica svojevrstnih abiotskih in biotskih razmer 
na visoki planoti) ter v Zgornji Mežiški dolini 
(posledica rudmjenja in topilniške dejavnosti). (3) 
Znotraj šaleške doline se vsebnosti kovin v ledvicah 
srnjadi prostorsko dobro ujemajo z dejavniki, ki 
vplivajo na razporeditev kovin v območju (smer 
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vetrov, vpliv inverzijskih plasti), in tako potljujejo 
pomen vrste za bioindikacijo onesnaženosti okolja. 
(4) Relativna masa ledvic v primerjavi z maso telesa 
(SKI indeks) je enostaven, racionalen in zgoden 
pokazatelj izpostavljenosti populacUi svincu; 
največjo vrednost SKI ima srnjad iz Zgornje 
Mežiške doline. (5) Rogovje srnjakov zaradi 
sposobnosti kopičenja onesnažil , vsakoletne 
intenzivne rasti v točno določenem obdobju leta in 
dostopnosti zgodovinskih vzorcev zelo primeren 
ciljni organ za določitev onesnaženosti okolja, in 
sicer tako v smislu prostorskih prime1jav kot tudi 
retrospektivnih študij. (6) Najvišje vrednosti PB v 
rogovju srnjakov smo izmerili v najstarejših 
najnižje pa v najmlajših vzorcih; onesnaženost 
okolja s Pb je torej v Šaleški dolini v drugi polovici 
dvajsetega stoletja kontinuirano upadala. (7) 
Soodvisnost med letnimi emisijami iz TEŠ in 
povprečnimi letnimi vsebnostmi Pb v rogovju 
srnjakov potrjuje, da imajo izvedeni sanacijski 
ukrepi v TEŠ za posledico manjšo obremenjenost 
življenjske združbe v območju. (8) Upad asimterije 
rogovja po izgradnji čistilne naprave na TEŠ in 
soodvisnost med povprečnimi vsebnostmi Pb v 
rogovju ter njegovo asimetrijo kažeta, da je 
onesnaženost okolja eden poglavitnih dejavnikov 
stresa, ki vpliva na odklon od idealne simetrije tega 
bilateralnega organa. 

JURC, Dušan 

Ekofiziološke značilnosti gli ve Cenangium 
ferruginosum Fr. na borih : doktorska disertacija= 
Ecophysiological characteristics of the fungus 
Cenangium ferruginosum Fr. on pines : doctoral 
dissertation 

COBISS - ID=ll46278 
Signatura (Gozdarska knjižnica): DD 67 
Izvleček: 

Opravljene so bile morfološke anaize 
konidiomov in apotecijev gli ve Cenangium 
ferruginosum, spremljan je bil razvoj simptomov 
bolezni in razvoj trosišč na vejah črnega bora. Glive 
običajno obiskuje anamorfv stromah že v februarju, 
vedno pred razvojem teleomorfa. Apoteciji 
sproščajo askospore do konca junija. Dolžina 
odmrlih delov vej, na kateri so rasli apoteciji, je 
povprečno merila 45 cm. Iz kvadratnega milimetra 
himenija se je na uro sporstilo med 2100 in 2800 
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askospor. Pomanjkanje vode v gojišču zmanjša rast 
mi celija glive C. Ferruginosum bolj kot rast mi celija 
Spbaeropsis sapinea in Naemacyclus niveus, ne 
raste p1i dostopni vodi aW 0,95 in slabše raste pri 
aW l kot pri aW 0,995. Rast gliv S.Sapinea in 
Phialaphora hoffmanii v atmosferi različnih 
koncentracij terpenskih ekstraktov borovih iglic iz 
treh podvrst črnega bora (Bled- Slovenija, Ceveni 
in Korzika - Francija) se ni razlikovala od kontrol 
brez terpenskega ekstrakta. Gliva C. ferruginosum 
pa je v atmosferi z naj večjo koncentracijo terpen av 
iz podvrste P. nigra ssp. Austriaca (Sloveniija), iz 
katere je bila izolirana, rasla najhitreje. Krašnja 
črnih borov na šestih poskusnih ploskvah so imele 
pozimi leta2001/2002 povprečno 17% odmrlih iglic 
zaradi sušenja vej. Opravljene so bile izolacije iz 
1575 koščkov skorje 525 odmrlih vej in iz 576 
koščkov 192 zdravih vej. Iz odmrlih vej je zraslo 
68 taksonov in določenih je bilo 35 vrst, iz zdravih 
vej je zraslo 14 taksonov in določenih je bilo 5 vrst. 
Odmiranje vej je v največji meri povzročila gliva 
S. sapinea (izolirana iz 64,4% okuženih vej). 
Domnevamo pa, da so ob močni suši sposobne 
povzročiti odmiranje vej še naslednje izolirane 
glive: Hormonema dematioides, C. ferruginosum, 
Truncatella hartigii, Phomopsis occulta, Alternaria 
alternata in Trichoderma viride. Endofitno je od 
patogenov v skmji prisotna gliva H. dematioides. 
Število izolacij glive C. ferruginosum se je na 
splošno ujemalo s številom najdenih vej z apoteciji 
te glive. 

KADUNC, Aleš 

Vloga gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) 
v gozdnih ekosistemih: doktorska disertacija== The 
role of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) 
in forest ecosystems : doctoral dissertation 

COBISS - ID==1165478 
Signatura (Gozdarska knjižnica): DD 68 
Izvleček: 

Delo obravnava vlogo gorskega javorja (Acer 
pseudoplatanus L.) na 4 tipih gozdnih rastišč. To 
so javorjeva rstišča (Aceri-Fraxinetum ill.), 

348 

ohranjena bukova rastišča (Lamio orvalae
Fagetum), zasmrečena rastišča iste potencialne 
združbe in jelovo bukova rastišča (Omphalodo
Fagetum acer.). Za vsak rastiščni tip smo izvedli 
meritve na 5 ploskvah. Ugotavljali smo pomen in 
odzivanje gorskega javmja glede na talne razmere 
in kroženje snovi. V ta namen smo analizirali 102 
javoJja v odvisnosti od rastiščnih razmer, proučili 
hitrost razgradnje v tleh glede na rastiščne lastnosti, 
ugotovili vpliv javorja na izboljšanje talnih in 
rastnih razmer v smrekovih nasadih ter povezanost 
preskrbljenosti s hranili s talnimi razmerami. 
Pokazalo se je, da gorski javor v smrekov ih nasadih 
s svojim odpadom ne prispeva znatno k hitrejši 
razgradnji v tleh. Večji delež gorskegajavmja vpliva 
na povišano koncentracijo kalija v iglicah smreke. 
Debelinska rast smreke ni odvisna od pre
skrbljenosti iglic s hranili in od deleža gorskega 
javmja v njeni bližini. Hitrost razgradnje je odvisna 
od globine tal oziroma se s skalovitostjo upo
časnjuje. Višinska rast gorskega javmja je naj
močneje odvisna od globine tal (pozitivno) in 
starosti (negativen vpliv). Debelinska rast gorskega 
javmja pa je hitrejša pri večjih in manj utesnjenih 
krošnjah ter na globljih tleh. Počasnejše debelinsko 
p1iraščanje je posledica višje starosti drevja, višje 
koncentracije dušika v listju in višjih razmerij med 
površino in prostornino krošenj. Proizvodna 
sposobnost rastišč, merjena z rastiščnim indeksom 
pri 80. letih, je pozitivni povezavi z globino tal, s 
fosforjem v listih, delno tudi s kalijem in t velikostjo 
krošenj . Vpliva preskrbljenosti z dušikom na 
višinsko rast in proizvodno sposobnost rastišč 
nismo potrdili. Starost sestojev je na vrednost 
rastiščnega indeksa učinkovala negativno. Gorski 
javor, dokler še ni prestar, se lepo odziva na 
sproščanje krošnje z redčenji. Širina branike pokaže 
tudi negativen vpliv višjih temperatur in prenizko 
količino padavin na lokacijah, kjer klimatske 
spremenljivke lahko zavzamejo kritične vrednosti. 

Pripravila Maja BOŽIČ, univ. dipl. bibl. 
Vodja Gozdarske knjižnice 

in INDOK dejavnosti 
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Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli- Ambasador RS v znanosti 

Dne 30. 6. 2004 so v veliki dvorani Vlade RS 
podelili častne nazive Ambasador RS v znanosti 
prof. dr. Hannu Hardtu iz ZDA, prof. dr. Veri 
Pompe-Kirnovi, prof. dr. Alešu Leaonardisu in prof. 
dr. dr. h.c. Niku Torelliju. 

Profesor Torelli se je rodil 4. 7. 1940 v Ljubljani . 
1959 je maturiral je na Klasični gimnaziji v 
Ljubljani. 1964 je diplomiral na Gozdarskem 
oddelku Biotehniške fakultete in za diplomsko 
nalogo prejel univerzitetno študentsko Prešernovo 
nagrado. 1968-68 je kot fitocenolog služba! na 
Biroju za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani. 1968 
se je zaposlil kot asistent v Katedri za tehnologio 
lesa, kjer je 1974 magistriral. 5 let je bil aspirant v 
strogem akademskem okolju Humboldtove univerze 
v Berlinu, kjer je 1979 ubranil disertacijo z 
naslovom "Beitrag zur Okologie und Physiologie 
der fakultativen Farbkernbildung bei der Rotbuche 
(Fagus silvatica L.)". Istega leta je postal 
predstojnik Katedre za tehnologijo lesa, kjer je 

naslednjih dvajsetih letih ustvaril prepoznavno 
podobo Katedre v pedagoških in znanstvenih krogih 
doma in v tujini. 1990 je postal redni profesor za 
področje tehnologije lesa. Od 1999 je direktor 
Gozdarskega inštituta Slovenije. 

Pestro življenjsko pot profesorja Torellija 
dopolnjuje izredna širina raziskovalnih področij, na 
katerih je dosegel izjemne dosežke tudi po 
mednarodnih merilih. To so anatomija lesa in 
skmje, biološke, fizikalne. mehanske in tehnološke 
lastnosti lesa, zlasti manj znanih in neznanih 
tropskih lesnih vrst, pa drevesna fiziologija in 
arboristika. Posebej velja poudariti raziskave o 
odzivu drevja na mehanska in polucijska poško
dovanja, raziskave o kvaliteti lesa, ki nastaja v 
takšnih razmerah ter možnosti bioelektrične 
karakterizacije drevesne kondicije za napoved 
kakovosti lesa ter preživetvenih možnosti drevja v 
normalnih, stresnih razmerah in starosti. Z bogatimi 
raziskovalnimi izkušnjami je profesor Torelli več 

Ambasadorji RS v znanosti, od leve: prof. dr. Aleš Leaonardis, prof. dr. Hann Hardt iz ZDA, prof. dr. Vera Pompe-Kirn, 
prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli. Priznanja je podelil minister za šolstvo in šport Dr. Slavko Gaber (skrajno desno) 
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let uspešno opravljal delo nacionalnega koOt·dina
torja MŠZŠ za področje Gozd J gozdarstvo, 
lesarstvo in papirništvo, od leta 2000- 2003 je bil 
član Sveta za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije. Več let je bil nacionalni predstavnik v 
COST Ad hoc Tehničnem komiteju za gozdarstvo, 
lesarstvo in papirništvo in EUREKA. 

Njegov konjiček je in ostaja strokovna termino
logija. Med drugim je pripravil več sto lesarskih 
gesel v Velikem splošnem Jeksikonu DZS in 
Velikem slovenskem leksikonu MK. 

Z izrednim občutkom za povezanost obveznih 
študijskih snovi in lastnih raziskovalnih izsledkov 
je svoje bogato znanje posredoval številnim 
generacijam študentov lesarstva in gozdarstva, 
podiplomskim študentom v okviru obveznih in 
izbirnih predmetov ter študentom ALU-smer 
oblikovanje. Odgovorna mesta v lesni industriji in 
na Oddelku za lesarstvo danes zasedajo njegovi 
bivši študentje. Številnim je bil mentor, sedmim 
pa tudi »doktorski oče«, od tega dvema tujima. O 
njegovih izjemnih predavateljskih sposobnostih 
pričajo tudi številna vabljena predavanja v tujini. 

Kot direktor Gozdarskega inštituta Slovenije je 
bistveno pripomogel k uveljavitvi znanstvenih načel 
in kriterijev odličnosti v stroki . Začel je utJjevati 
organske vezi med gozdarstvom in lesarstvorn v 
smislu sodobnega multifunkcionalnega trajnost
nega gospoda1jenja z gozdnimi ekosistemi. Dvignil 
je nivo znanstveno-raziskovalnega dela in 
komuniciranj tako v kolektivu kot tudi z zunanjimi 
sodelavci in uporabniki. 

Profesor Torelli je bil, kot le malokdo, znan
stveno in organizacijsko aktiven tudi v širših 
mednarodnih okvirih. Vodil je več mednarodnih 
projektov v Afriki in Mehiki. Kot strokovnjak za 
trajnostno rabo tropskih gozdov je proučeval 
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lastnosti manj znanih in neznanih tropskih lesnih 
vrst iz ekvatorialne Afrike in Mehike, skupaj preko 
70 vrst. V letih 1977 -1988 je bodisi kot raz
iskovalec, bodisi kot svetovalec mehiške vlade ali 
kot izvedenec FAO devetkrat obiskal Mehiko. 1988 
je bil glavni koordinator mednarodne skupine 
ekspertov pri izdelavi Tropskega gozdarskega 
akcijskega programa FAO za Mehiko (predhodnik 
današnjih Nacionalnih gozdnih programovv ). Na 
osnovi njegovih raziskav je nastalo 43 monografij 
o bioloških, fizikalnih, kemičnih in tehnoloških 
lastnostih najpomembnejših lesov Srednje 
Amerike. 

ProfesorTorellije objavil preko 130 znanstvenih 
in sh·okovnih razprav v domačih in mednarodnih 
revijah. Njegovo najobsežnejše delo je »Estudio 
promocional de 43 especies forestales tropicales 
mexicanas« SARH Ciudad de Mexico -Ljubljana, 
692 s., ki vsebuje 43 monografij o najvažnejših 
Srednjeameriških lesovih. 

Za vrhunske znanstvene in raziskovalne dosežke 
je prejel več nagrad doma in v tujini. Izpostavljamo 
predvsem Nacionalno priznanje Mehike »Merito 
Nacional Forestal« za področje gozdarstva in 
lesarstva, ki gaje 1986 kot edini tujec prejel za svoje 
raziskovalno in strokovno delo v Mehiki in častni 
doktorat (doctor honoris causa), ki mu ga je 1998 
podelila dunajska univerza Universitat fiir Boden
kultur (BOKU). 

S povzetkom bogatega življenjepisa profesorja 
Torellija želimo opozoriti na njegove izjemne 
znanstvene in pedagoške dosežke in na njegovo 
neprecenljivo vlogo pri mednarodni promociji 
slovenskega gozdarstva in lesarstva ter mu 
čestitamo za pridobljen naziv ambasadorja 
republike Slovenije v znanosti. 

Dr. Tom LEVANIČ 

GozdV 62 (2004) 7-8 



Društvene vesti 
PANNONIA 2004 
32. srečanje gozdarjev obmejnih dežel iz Slovenije, Avstrije in Madžarske 

Lasz16 Nemesszeghy je leta 1972 kot redni 
udeleženec zborovanj madžarskega gozdarskega 
združenja predlagal vzpostavitev stikov med 
gradiščansko in madžarsko gozdarsko zvezo. Kot 
utemeljitev za vsakoletna srečanja so navedli: 

1. Razvijanje strokovnih in medčloveških 
stikov. 

2. Podobnost med klimatskimi, rastiščnimi in 
gozdnogospodarskimi danostmi znotraj regije: 
obmurski in podravski pas v Sloveniji, SZ 
Podonavje na Madžarskem in AvstrUskem Gra
diščanskem. 

Tako kot prvo srečanje PANNONIA, ki je bilo 
leta 1973 v Sloveniji, je bilo tudi letošnje 32. 
tradicionalno srečanje gozdarjev obmejnih dežel v 
Pommju. Dva dni, to je 3. in 4. junija 2004 smo 
bili gostje Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva 
in lesarstva Pomurja iz Murske Sobote v sode
lovanju Zavoda za gozdove Slovenije OE Murska 
Sobota, Gozdnega in lesnega gospodarstva Murska 
Sobota, Gozdarstva Gornja Radgona in Lesno 
gozdarske zadruge Gornja Radgona. Tema le
tošnjega srečanja je bila primerna letošnjemu 
vremenu: voda, gozd in ljudje ob reki Muri. Vsako 
leto se srečanja udeležijo predstavniki društev kot 
je to določeno v pravilih Pannonie. Prav tako je 
določen vrstni red gostiteljev in število udeležencev 
iz posamezne države. Iz Slovenije se je poleg 
gostiteljev srečanja udeležilo Podravsko gozdarsko 
društvo (Maribor), iz Avstrije Burgenlandischer 
Forstverein (Eisenstadt) in iz Madžarske Orszagos 
Erdeszeti Egyesi.ilet Nagykanizsai Hel yi Csoportja 
(Nagykanizsa) ter Orszagos Erdeszeti Egyesl.ilet 
Szombathelyi Helyi Csoportja (Szombathely), 
skupaj 15 gozdatjev. Posebnost letošnjega srečanja 
pa je bila, da smo se na srečanju prvič zbrali vsi 
udeleženci iz EU. 

Gostitelji so pripravili zanimiv in pester 
program. Prvi dan smo se zbrali v Gornji Radgoni, 
kjer nas je z uvodnim nagovorom pozdravil 
predsednik murskosoboškega društva Štefan Kovač. 
Od tam smo krenili do Murske Šume, kjer so nas 
seznanili s problemi gospodarjenja s hrastom, iz 
mrtvice reke Mure pa je odmeval orkester reglja
jočih žab, ki ga menda (zaradi sušnih let) tako 
glasnega niso slišali že nekaj let. Sledil je ogled 
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cerkvice Sv. Trojice v Lendavskih goricah od koder 
je čudovit panoramski razgled tudi na Štajersko in 
ki hrani mumijo Hadika, legendarnega poveljn1ka 
protiturške obrambe lendavskega gradu. V na
daljevanju smo si v Ižakovcih ogledali še tmistično 
znamenitost pravi rečni mlin na Muri, katerega 
posamezni sestavni deli so zgrajeni iz točno 
določene drevesne vrste. V logu mehkih listavcev, 
kjer smo se le s težavo otepali komarjev, so kolegi 
predstavili Naturo 2000. Da ne bi odšli na počitek 
le z mislijo na nadležne komarje, so nas za zaključek 
prvega dneva povabili še v klet Radgonske gorice, 
kjer so nam predstavili postopke pridobivanja 
znamenite Radgonske penine. Drugi dan smo si 
ogledali primestni gozd Gornje Radgone po imenu 
Lisjakova struga, kjer pa nas je že vztrajno preganjal 
dež. Posebno doživetje je bil obisk in ogled 
gornjeradgonskega gradu, saj smo bili deležni 
vpogleda v zasebne prostore tamkajšnjega najem
nika gradu g. Herzoga. Ljudske pevke so nam na 
gradu poleg ubrane ljudske pesmi ponudile še 
domače dobrote iz Apaške doline. Pot smo 
nadaljevali po tej dolini v Segovce, kjer je vodni 
rezervat občine Gornja Radgona. Seznanili smo se 
s problemom pitne vode Apaške doline zaradi 
gnojenja kmetijskih površin in pomenom gozda za 
zdravo pitno vodo. Za zmanjšanje negativnih 
vplivov gnojenja v kmetijstvu in obremenitev 
podtalnice z nitrati, je občina Gornja Radgona v 
sodelovanju s SKZG na najbolj ogroženih območjih 
odkupila del kmetijskih zemljišč in jih po nasvetu 
ZGS pogozdila. Dejanje vredno posnemanja. Za 
konec smo si ogledali še gozd v Konjišču, katerega 
posebnost je, da se nekateri deli rastišča zaradi 
izredne sušnosti sploh ne zarastejo več in spo
minjajo na stepski gozd. 

Tako smo sklenili prijetno dvodnevno druženje 
s stanovskimi kolegi iz sosednjih dežel. Pomurska 
kulinarična ponudba je bila poglavje za sebe, 
gostitelji pa na nivoju, ki presega evropske 
standarde. 

Nasvidenje naslednje leto na Madžarskem v 
županiji Zala! 

Za Podravsko gozdarsko društvo 
Mateja COJZER 
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Opravičilo 

V prispevku Rebula, E., Kotar, M.: Stroški sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na 
panju (Gozdarski vestnik 62, št. 4) je prišlo do neljube napake. Pravilni grafikon 4 na strani 195 je: 

Grafikon 4: Ci1jna vrednost bukovine na panju 
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Družbene spremembe po letu 1991 in novi zakon 
o gozdovih leta 1993 so postavile zasebni sektor gozdarstva 
v nov položaj. 

Celotno odgovornost za gospodarjenje s svojimi gozdovi so 
prevzeli njihovi lastniki, gozdarska služba jim je pri tem v 
pomoč. 

V praksi pa je polna odgovornost lastnikov gozdov 
uveljavljena v poslovnih zadevah, pri odločitvah, koliko bodo 
sekali v svojih gozdovih, v okviru ugotovljenih donosnih 
sposobnosti gozda, kaj bodo s posekanim drevjem oz. s 
pridobljenimi sortimenti. 

Lastniki pa se premalo zavedajo svojih odgovornosti za gozd 
predvsem takrat ko je treba opraviti potrebna gojitvena in 
varstvena dela. 

Naglo se spreminja socialna sestava, lastnikov gozdov in 
narekuje nov pristop. 
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Uvodnik 

Ali bi kazalo prevetriti 
naša razvojna pričakovanja v zasebnih 
gozdovih? 

Družbene spremembe po letu 1990 in novi zakon o gozdovih leta 
1993 so postavile zasebni sektor gozdarstva v nov položaj. Temeljno 
odgovornost za gospodarjenje z svojimi gozdovi so prevzeli njihovi 
lastniki, gozdarska služba jim je pri tem v pomoč. V praksi pa je 
polna odgovornost lastnikov gozdov uveljavljena v poslovnih 
zadevah, pri odloči tv ah koliko in kdaj bodo v okviru donosnih 
sposobnosti gozda sekali v svojih gozdovih in kaj bodo s posekanim 
drevjem oz. pridobljeni sortimenti. Vse analize zadnjega obdobja 
kažejo, da se mnogi lastniki premalo zavedajo svoje odgovornosti 
za gozd predvsem takrat, ko je treba opraviti potrebna gojitvena in 
varstvena dela. K temu veliko prispevajo socialne spremembe, ki se 
kažejo tudi spreminjanju socialne strukture lastnikov gozdov. Na 
eni strani se je kot posledica denacionalizacije povečal delež velike 
gozdne posesti, hkrati pa ni nobenih sprememb pri majhni in 
najmanjši posesti, ki se še naprej drobi. Majhna posest odvrača 
lastnika od celostnega gospodarjenja, saj so prihodki na taki posesti 
premajhni in zato za večino lastnikov nezanimivi Pripravljenosti, 
da bi se majhni gozdni posestnilci povezovali za dosego boljših 
ekonomskih učinkov je premalo, ni pa tudi skorajda nikakršne 
organizirane pobude za povezovanje. Pa vendar imamo institucije, 
ki brez sramu pobirajo članske prispevke, malo ali nič pa ne storijo, 
da bi svojim članom ponudile kaj uporabnega za njihovo 
gospodarjenje. Kljub nekajletnem obstoju se na področju gozdarstva 
še vedno borijo z otroškimi boleznimi Hkrati stagnira marsikje tudi 
gozdno zadružništvo. Javna gozdarska služba opravlja pomembno 
svetovalno delo, v okviru razpoložljivih materialnih možnosti še 
zagotavlja izvedbo najnujnejših gozdno gojitvenih in varstvenih del, 
vendar primerjave med načrtovanim obsegom teh del in dejansko 
realizacijo marsikje ne vzbujajo zaupanja v njeno učinkovitost. 
Nehote se kritično porodi občutek, da gozdarji v zasebnih gozdovih 
delamo marsikaj, vendar pa, ali res vse tisto kar bi lahko prispevalo 
k učjnkovitejšemu gospodarjenju.z gozdovi. 

Tem vprašanjem bodo v letu 2005 posvečeni tradicionalni 
gozdarski študijski dnevi. Tema Razvoj in perspektive gospodarjenja 
z zasebnimi gozdovi odpira možnosti za kritično in celostno presojo 
našega strokovnega delovanja v zasebnih gozdovih pa tudi za 
ponovno opredelitev nekaterih razvojnih usmeritev, ki bodo v polni 
meri upoštevale nove posestne razmere v zasebnih gozdovih in 
spremenjeno socialno sestavo naših lastnikov gozdov. 

Prof. dr. Iztok WINKLER 
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Znanstvena razprava 
GDK: S35 (497.12*12) (045) 

Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja 
v obdobju 1830-2000 
Clwnges in the forest cover of the K arH forest IIWI7a~ement reg ion in the period 
1830- 2000 

Domen ŠEBENJK*, Andrej BON ČINA** 

Izvleček: 

Šebenik,D., Bončina, A.: Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja v obdobju 1830-2000. Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 9. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. liL 15. Prevod v angleščino Jana Oštir 

Avtorja prikazujeta spreminjanje gozdnatosti Kraškega gozdnogospodarskega območja na podlagi analize Krajepisne karte 
Primorja (Cana corografica del Litorale) iz leta 1830 ter podatkov o gozdnatosti do leta 2000. Leta 1830 je gozd pokrival 
193% celotne površine območja, najmanj gozda je bilo v predelu Krasa (14,5%), nekoliko več v Istri (20,8%), največ pa v 
submediteransko-preddinarskem predelu območja (23,2%). Površina gozda je bila močno fragmentirana, saj 50% celotne 
gozdne površine predstavljajo zaplate, manjše od 1 ha, le 5% površine gozda pa zaplate s površino, ki je bila večja od SO ha. 
Površina gozda se je povečevala zaradi pogozditev ter zaraščanja opuščenih kmetUskih površin, tako da je gozd leta 2000 
pokrival že 55% celotne površine. Najbolj se je povečala gozdnatost na Krasu in najmanj v Istri. Trendi nakazujejo povečevanje 
gozdnih površin v Kraškem gozdnogospodarskem območju. 

Ključne besede: zaraščanje, Kras, pogozdovanje Krasa, Kraško gozdnogospodarsko območje, Krajepisna karta Primorja, 

Abstract: 
Šebenik. D, Bončina, A.: Changes in 1he forest cover of the Karst forest management region in the period 1830 - 2000. 
Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No.9. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 15. Translated into 
English by Jana Oštir. 

The authors present the changes in the forest cover of the Karst forest management region on the basis of an analysis of the 
chorological map of the Littoral dating from 1830 and on the basis of data on the forest cover collected up to the year 2000. 
In 1830 the forest covered 19.3 o/o of the total area, the !east forest areas were in the Karst region (14.S %), somewhat more in 
Istria (20.8 %), while the most forested area was that of the sub-mediterranian pre-Dinaric region (23 .2 %). The forest was 
very much fragmented as patches smaller than 1 hectare accounted for 50 % of the total forest area and only S %of the forest 
area were patches larger than 50 ha. The area covered by forest increased due to afforestation and to the overgrowing of 
abandoned agricultural !and, so that in the year 2000 the forest accounted for as much as 55 % of the total surface. Forest 
cover increased most in the Karst region and least in Istria. Trends show that forest areas in the Karst forest management 
region will conlinue to increase. 

Key words: overgrowing, Karst, afforestation of the Karst, the Karst forest management region (FMR of Sežana), chorological 
map of the Littoral 

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA 
INTRODUCTION AND SUBJECT 
DEFINITION 

Človek je najprej naseljeval predele, kjer so bile 
razmere zanj naj ugodnejše, kasneje paje koloniziral 
tudi območja, ki so bila za kmetijsko rabo manj 
primerna. Kolonizacija je spremenila krajino ali jo 
celo degradi.rala - posebno zaradi požigalništva in 
pretirane paše v območjih, ki zaradi klimatskih, 
orografskih in talnih razmer niso bila ptimerna za 
takšno kmetijsko rabo. Očiten primer takšne rabe 
je Kraško gozdnogospodarsko območje. Začetek 
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intenzivne rabe tega prostora sega v obdobje 
halštata, ko so v območju živeli Ilirski Japodi, ki 
so bili poljedelci in živinorejci (HRŽENJAK 1953). 
Zaradi pretiranega krčenja in kmetijske rabe, 
predvsem paše drobnice (ČEHOVIN 1 986), je bilo 
celotno območje nekaj stoletij skoraj povsem golo; 
Kras pa postane oznaka za morfološki tip pokrajine 

* D.Š., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Tolmin, Tumov drevored 17, 5220 Tolmin 
**prof. Dr. A.B .. univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška 
fakulteta, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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Sebenik, D., Bončina , A.: Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja v obdobju 1830-2000 

za kamnito in domala brezgozdno površje, posejano 2 NAIVIEN RAZIS KA VE 
z vrtačami (GAMS 1998). 2 AIM OF THE STUDY 

Človek se je začel zavedati nepravilne rabe 
zemUišč šele takrat, ko mu je začelo primanjkovati 
lesa kot vira energije in gradbenega materiala. V 
19. stoletju se je prav zaradi pomanjkanja lesa 
porodila misel o ponovni pogozditvi Krasa. Tržaška 
občina je že leta 1842 izdala odredbo o pogozditvi 
goličav s semenom domačih Ustavcev, ki pa ni 
uspela (ČEHOVIN 1986, GAŠPERŠIČ 1 WIN
KLER 1986). Šele leta 1859 je Josipu Kolle1ju uspel 
nasad s sadikami črnega bora pri Bazovici. V 

Z raziskavo želimo ugotoviti površino in prostorsko 
razmesti tev gozdov na območju Kraškega gozdno
gospodarskega območja v letu 1830, primerjati 
gozdnatost po posameznih gozdnogospodarskih 
enotah in treh glavnih predelih območja med letoma 
1830 in 2000 ter z analizo demografskih razmer 
pojasniti razloge za spreminjanje stopnje gozd
natosti v obdobju 1830-2000. 

obdobju od 1859 do 1914 so s črnim borom 
pogozdili 10.842 ha kraških goličav (ČEHOVIN ; ~~~~E DELA 
1986). Akcije pogozdovanja golih površin so bile 
tako obsežne, da so zanje izvedeli po vsej Evropi 
(GAŠPERŠIČ 1 WINKLER 1986), močno pa so 
vplivale tudi na razvoj idej o trajnostnem 
gospodarjenju. O obsežnosti pogozdovanja nam 
pričajo fotografije, pisni viri in današnje stanje 
gozdov. 

V Sloveniji se gozdnatost povečuje (Statistični 
letopis Republike Slovenije 2000), vendar je 
obseg zaraščanja z gozdom med gozdno
gospodarskimi območji zelo različen. Površina 
gozdov se povečuje tudi na Krasu, ki je v zavesti 
Slovencev dolga leta veljal in delno še vedno velja 
za prispodobo gole površine. Zaraščanje z gozdom 
je odvisno od naravnih, družbenih in gospodarskih 
razmer. Za gozdarje in tudi celotno družbo je 
zanimivo, kako in zakaj se je gozdnatost spre
minjala. Gozdarji imamo za to povsem praktične 
razloge; če želimo namreč poznati in razumeti 
sedanje stanje gozdne vegetacije, moramo poznati 
njen dosedanji razvoj in preteklo rabo. Različni 
zgodovinski viri so lahko koristen pripomoček za 
spoznavanje zgodovine gozdov in gozdarstva. Za 
območje Krasa, za katerega domnevamo, da se je 
raba zemljišč močno spreminjala, so na voljo 
različni viri o pretekli rabi zem1j išč, na primer 
Jožefinska merjenja (Knjiga III), franciscejski 
kataster, zemljiška karta, vojaške karte, itd. Eden 
izmed virov o rabi zemljišč na Krasu je karta Car ta 
corografica del Litorale iz leta 1830, ki je predmet 
naše raziskave (ŠEBENIK 2001). Karto je v 
Tržaškem arhivu našel Janko Žigon. 
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Glavni predmet raziskave je karta Carta coro grafi ca 
del Litorale (slika 1), v slovenskem jeziku 
Krajepisna karta Primorja. Karto smo v skenirani 
obliki dobili v Tržaškem arhivu (Archivio di stato 
di Trieste ). Ta karta nazorno prikazuje rabo zemljišč 
Slovenskega Primorja in Istre v letu 1830. 
Sestavljena je iz večjega števila kart, od tega jih 26 
pokriva tudi del sedanje slovenske države, in sicer 
večji del Tolminskega in Kraškega gozdno
gospodarskega območja: slovensko obalo, Čičarijo, 
del Brkinov, celotni Kras, zahodni del Vipavske 
doline in Trnovskega gozda, Goriška Brda, 
Kanalsko dolino, Cerkno ter tolminsko in kobariško 
območje z Bovcem. 

Krajepisna karta Primorja je žal na razpolago 
brez tekstnega gradiva, zato smo vse informacije o 
površinah zemljišč po katastrskih občinah ugotovili 
s pomočjo digitalizacije. Izvirna karta je v barvni 
obliki, izdelana v merilu 1:28.800. Na njej so 
izloeene površine naslednjih zemljiških kategmij: 
neplodna zemljišča, pesek in grušč, gozdovi, 
pašniki, travniki, njive, vinogradi, vodovje, naselja. 
Na karti je označena meja območja (Primmja) in 
meje katastrskih občin. 

Zaradi velikega števila podatkov smo pri 
digitalizaciji razmejevali samo gozdne, negozdne 
in neplodne površine. Med negozdno površino smo 
v k lj učili površine tra v nikov, pašnikov, nji v, 
vinogradov, rek, naselij in solin. V tej kategoriji 
seveda prevladujejo kmetijske (obdelovalne) 
površine . 

.Krajepisna karta Primorja ne pokriva celotnega 
Kraškega gozdnogospodarskega območja, zato smo 
vse površine digitalizirali po katastrskih občinah. 
Celoten postopek digitalizacije smo opravili s 
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Slika 1 · Izsek iz Krajepisne karte Prim01ja 
Fig11re 1: Section from the Chorofogical map of the Lit/oral 

Preglednica 1: Legenda Krajepisne karte Primorja 
Ta/;/t: 1: Legend of the Chorologica/ map of the Littoral 

pomočjo računalniškega programa Mapinfo na 
Območni enoti Sežana Zavoda za gozdove Slo
venije. Pri primerjavi gozdnatosti Kraškega 
gozdnogospodarskega območja med letoma 1830 
in 2000 smo upoštevali samo tiste katastrske 
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občine, ki jih zajema Krajepisna karta Primotja. 
Rezultate raziskave prikazujemo na ravni gozdno
gospodarskih enot (GE), ki obsegajo eno ali več 
katastrskih občin, ter na ravni treh predelov 
(stratumov). Celotno gozdnogospodarsko območje 
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(GGO) smo namreč zaradi preglednosti razdelili 
na tri predele, predvsem glede na družbene 
(zgodovinske) in naravne (geološke, orografske, 
vegetacijske) razmere (slika 2): 

• Kras (GE Goriško, GE Kras I, GE Kras II, 
GE Vrhe); 

• Submediteransko-preddinarski predel (GE 
Brkini 1, GE Brkini II, GE Vremščica, GE Trnovo, 
GE Čičarija); 

• Istra (GE Istra). 

Za primerjavo gozdnatosti med letoma 1830 in 
2000 smo uporabili masko gozdov iz leta 2000 
(GGN SEŽANA 2001 ), ki jo je izdelal Zavod za 
gozdove Slovenije, OE Sežana. 

V območju smo analizirali tudi demografske 
spremembe v obdobju 1869-2000. Pri tem smo 
razlikovali urbano in podeželsko prebivalstvo. Za 
urbano smo opredelili prebivalstvo večjih naselij 
oziroma naselij, ki so leta 1991 imela vsaj tisoč 
prebivalcev. Vsa ostala naselja smo opredelili kot 
podeželska_ Podatke smo zbrali iz Krajevnega 
leksikona Slovenije (1968, 1995). Ker Kraško 
gozdnogospodarsko območje ne pokriva vseh občin 
v celoti, smo upoštevali samo tista naselja, ki so 
vključena v gozdnogospodarsko območje. 

4 KRAŠKO 
GOZDNOGOSPODARSKO 
OBMOČJE 

4 THE FOREST MANAGEMENT REGION 
OF SEŽANA 

4.1 Naravne razmere 
4.1 Natural conditions 

Kraško območje zajema jugozahodni del Slovenije. 
Razprostira se na površini 1.524,62 km\ kar 
predstavlja 7,5 % celotnega slovenskega prostora. 
Sega od morske obale v Istri do višine 1027 m na 
Vremščici, oziroma 1028 m na Slavniku. Na vzhodu 
meji z GGO Postojna, na severozahodu in severu z 
GGO Tolmin, na zahodu meji z Italijo, na jugu pa s 
Hrvaško. Za območje je bila značilna intenzivna 
raba kmetijskih zemljišč, prevladovala je reja 
prašičev, drobnice in govedi. V preteklosti je b1la 
kmetijska raba intenzivna tudi na manj rodovitnih 
tleh - na rendzinah Krasa in strmih pobočjih 
slovenske obale, sedaj pa je omejena na površine z 
globokimi in rodovitnimi tlemi. Za kras značilna 
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gola, suha, kamnita pokrajina se hitro zarašča in 
tako izgublja svojo tradicionalno podobo. 

V večjem delu območja prevladujejo apnenci s 
tipičnimi značilnostmi kraškega sveta, manj je 
geološko, petrografsko in orografsko specifičnih 
flišnih sedimentov (Brkini, Istra, obrobje Vipavske 
doline). V kraškema delu Primmja se fliš prepleta 
s tršimi apnenci, kar je omogočalo razvoj inten
zivnega kmetijstva. 

Kraško območje predstavlja posebnost tudi v 
klimatskem pomenu, saj je v južnem delu močno 
izražen submediteranski, v severnem pa konti
nentalni vpliv. Za submediteranska podnebje so 
značilne višje temperature, večja vetrovnost, redek 
pojav snega in zmrzali, večja sušnost, več jasni ne 
in osončenosti ipd. 

Kraško območje je heterogeno, zato smo ga 
glede na naravne in družbene dejavnike razdelili 
na tri predele (slika 2): 

• Kras; glavna značilnost predela je tipično 
kraški relief - vrtačasti ravnik z vmesnimi bolj 
ravnimi deli. Izločen predel se zelo dobro ujema z 
novo geografsko regionalizacijo Slovenije (PERKO 
1 ADAMIČ 1998), po kateri je pokrajina Kras 
sestavni del sredozemske makroregije. V tej 
pokrajini je poprečni naklon terena 6,9 stopinj, 
poprečna nadmorska višina 334 m, gostota 
prebivalstva v letu 1991 pa je bila 44 preb./km2 

(ibid). 

• Submediteransko-preddinarski predel; po
dobno je ta predel imenoval že Ilešič (1958). Po 
novi regionalizaciji pa v ta predel spadajo naslednje 
pokrajine (PERKO 1 ADAMIČ 1998): ( 1) Brki ni 
in dolina Reke, (2) Podgorski Kras, Čičarija in 
Podgrajsko podgorje, (3) del Pivškega podolja in 
(4) del pokrajine Vipavska dolina (Vrhe). Za ta 
predel so značilne višje poprečne nadmorske višine, 
in sicer 526 m (1 ), 587 (2) in 607 m (3) ter nekoliko 
večji nakloni terena (7,5 do 11,5 stopinj), kar je 
skupaj z nekoliko bolj ostrimi klimatskimi 
razmerami vplivalo na opuščanje kmetijske rabe. 
Geološka podlaga je različna, prevladujeta pa 
apnenec in fliš. 

• Istra; krajino opredeljuje gričevnat svet 
uravnanih planot in polj. Izločen predel oziroma 
gospodarska enota se dobro ujema s pokrajino 
Koprska Brda (PERKO 1 ADAMIČ 1998). V 
primerjavi s prejšnjim predelom je v tem predelu 
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znatno nižja poprečna nadmorska višina terena (180 
m), poprečni nagib pa zanaša 11,5 stopinj (ibid) . 
Zaradi ugodnih klimatskih razmer, rodovitnosti in 
prisotnosti vode so bili v tem predelu idealni pogoji 
za naselitev. 

4.2 Demografske in gospodarske 
razmere 

4.2 Demographic and economic 
conditions 

V obdobju od 1868 do danes se je poseljenost 
močno spreminjala (preglednica 2). Gostota 
prebivalstva je bila najvišja okoli leta 1910, ko je 
znašala 78 preb./km2. Žrtve prve in druge svetovne 
vojne ter medvojno in povojno izseljevanje so do 
leta 1961 gostoto znižale na slabih 65 preb./km 2

. 

Od leta 1971 do 1991 pa beležimo ponovno rast 
prebivalstva, v letu 1991 je gostota prebivalstva 
znašala 97 preb./km2 (Krajevni leksikon Slovenije 
1968, 1995), Perko in Adamič (1998) pa navajata, 
da je gostota prebivalstva v sredozemski ma
kroregiji 106 preb./km 2

, vendar ta regija ne 
vključuje preddinarskega dela Kraškega gozdno
gospodarskega območja (Vremščica), hkrati 
navajata zelo različno gostota prebivalstva (preb./ 
km 2

) po posameznih pokrajinah: 232 v Istri 
(Koprska brda), 65 v Pivškem podolju in Vremščici, 
48 v Brkinih in dolini reke, 44 na Krasu in le 19 na 
Podgorskem Krasu, Čičariji in Pograjskem podolju. 

Najočitnejši dvig števila prebivalstva beležimo 
v predelu Istre, v Brkinih pa se število prebivalstva 
stalno zmanjšuje. Rast prebivalstva je omejena 
predvsem na večja naselja; izjema je predel Istra, 
kjer jo opažamo tudi na podeželju. Perko in Adamič 
(1998) navajata, da je bila rast prebivalstva v 
obdobju 1961-1991 različna po pokrajinah sredo
zemske makroregije, in sicer +9,5% na Krasu in 
kar +52,6% v Istri (Koprska Brda), medtem ko se 
je zmanjšala v Brki nih in dolini Reke ( -12,9%) ter 

v Podgorskem Krasu, Čičariji in Pograjskem 
pod olju ( -13,0% ). Za razumevanje procesa za
raščanja je pomemben tudi podatek, da se je v 
sredozemski regiji, to je območju, ki se kar dobro 
ujema z območjem, ki je zajeto na Krajepisni karti 
Primmja, v obdobju 1961/1991 delež kmečkega 
prebivalstva zmanjšal na samo 5,3% celotnega 
prebivalstva. 

Za večji del območja je značilna dnevna 
migracija podeželskega prebivalstva v industrijska 
središča. Kljub temu pa se precejšen del tega 
prebivalstva ob redni zaposlitvi ukvmja s kmetij
stvom. 

Ker je bilo gozdov sorazmerno malo, je bila 
pridelava lesa vedno drugotnega pomena. Gozd so 
ljudje uporabljali predvsem za varovanje naselij 
pred btujo, pašo živine in drobnice ter pridobi vanje 
stelje in lesa za domače potrebe (ŠEBENIK 2001 ). 

5 REZULTATI IN DISKUSIJA 
5 RESULTS AND DISCUSSION 

5.1 Razširjenost zemljiških kultur 
leta 1830 

5.1 Land use in the year 1830 

Z analizo Krajepisne karte Primorja smo ugotovili, 
da je gozd leta 1830 pokrival 19,3 o/o površine 
gozdnogospodarskega območja, kije bila vključena 
v analizo. Na preostali površini je prevladovala 
kmetijska(= negozdna) raba, 1 %celotne površine 
pa so predvsem zaradi velike skalovitosti opredelili 
kot neplodna zemljišča. 

Med gospodarskimi enotami so opazne znatne 
razlike v stopnji gozdnatosti leta 1830. Najmanjša 
stopnja gozdnatosti (preglednica 3) je bila v GE 
Goriško, GE KrasI, GE Kras II, največja pa v GE 
Vrbe, GE Brkini I in GE Brkini IL Razlogi za 
različno gozdnatost so v naravnih razmerah in 
takratni poseljenosti posameznih gospodarskih 
enot. 

Preglednica 2: Število in gostota prebivalcev v Kraškem gozdnogospodarskem območju v obdobju 1869-1991 (Krajevni 
leksikon Slovenije 1968, 1995) 
Table 2: Nwnber of inhabitants and popufation density in the Karst FMR (FMR of Sežana) in the period 1869-199/ 
(Lex icon of place name s in Slovenia 1968, ]995) 

Leto 
1869 1900 1910 1931 1961 1971 1981 1991 

Štev. prebivalcev 98705 113203 119555 116505 98786 105155 116585 122694 

Gostota poseljenosti (preb./km2) 64,7 74,2 78,4 76,4 64,8 69,0 76,5 80,5 
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S l i l-.~t 2: Predeli in gozdnogospodarske enote v Kraškem gozdnogospodarskem območju 
Fu.! lll 't .2 Regions and j01·esr management unit s of the Karst Forest management reg ion ( FMR of Sežana) 

Gospodarske enote Goriško, Kras 1 ter Kras II 
so si med seboj podobne glede na orografske in 
demografske razmere, zato je bila tudi stopnja 
gozdnatosti skoraj enaka. Leta 1830 je bila 
gozdnatost v GE Goriško 13,7 %, GE Kras I 
12,5 %, GE Kras II pa 14,5 %. Na tem območju 
so se ljudje preživljali predvsem s kmetijstvom. 
Paša drobnice in govedi je bila intenzivna 
(HRŽENJAK 1953), kar je vzrok za majhno 
površino gozdov. 

Visok delež gozdov v GE Vrhe (44,1 %) lahko 
p1ipišemo razgibanosti in neprimernosti terena za 
kmetijsko rabo pa tudi majhni površini enote, ki je 
vključena v raziskavo, saj Kraj epi sna karta Primmja 
vključuje le manjši del te gospodarske enote. 
Gospodarski enoti Brkini I in Brkini II sta zaradi 
geoloških, geografskih in klimatskih razmer 
posebnost sredi kraškega sveta. Ostrejše podnebne 
razmere, razmeroma slaba rodovitnost zemljišč in 
razgiban teren so vzrok za večjo gozdnatost, ki pa 
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leta 1830 vseeno ni presegla 30 % celotne površine. 
Gozdnatost v GE Brkini 1 je bila 27,5 %, GE Brki ni 
Il pa 28,8 %. V tem območju so se ljudje preživljali 
predvsem z živinorejo, zato je bila paša sorazmerno 
intenzivna. 

Nizka stopnja gozdnatosti v GE Istra (20,8 %) 
je posledica in ten zi vnega poljedelstva in za 
kmetijstvo ugodnih orografskih razmer. Gostejša 
poselitev in ugodne klimatske in orografske razmere 
so bile vzrok, da so med kmetijskimi zemljišči 
prevladovale njive, po čemer se to območje znatno 
razlikl~e od preostalih gospodarskih enot, kjer so 
med kmetijsko rabo prevladovali pašniki. Gozd se 
je obdržal predvsem na bolj strmih, za kmetijstvo 
neustreznih predelih. 

Na podlagi analize digitalizirane Krajepisne 
karte Primorja karte ugotavljamo, da je bila gozdna 
površina močno razdrobljena (preglednica 4). 
Polovico celotne površine gozda predstavljajo 
zaplate s površino, ki je bila manjša od enega 
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• Gozdna površina 

_ Meja območja. ki ga pokriva 
Carla cnrogra.fica del Litorale 

- MejaGE 

Slika l Površina gozdov v Kraškem gozdnogospodarskem območju v letu 1830 
Fit: Im' 3: Forest area in the Karst forest management reg ion in 1830 

hekta1ja. Največja stopnjo razdrobljenosti gozdne 
površine smo registrirali v gospodarskih enotah 
Istra, Goriško in KrasI, najmanjšo pa na v Brkinih 

I, Brkinih II in Čičariji. Manjša razdrobljenost 
gozda je opazna predvsem v območjih, ki so bila 
za kmetijsko rabo manj primerna . 

Slika-+: Spreminjanje gozdnatosti 
v Kraškem GGO v obdobju 1830 
- 2000 (Podatki od leta 1880 do 
1910 so povzeti po ŽUMER 1976) 
FiFurc 4: Changes in the forest 
cover in the Karst FMR (FMR of 
Sežana) in the period 1880 - 2000 
(data from 1880 to 1910 are from 
ŽUMER 1976) 
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Preg ledni ca 3: Primerjava zemljiških kultur po gozdnogospodarskih enotah v Kraškem GGO v letih 1830 in 2000 
Table 3: Comparison of /and use by forest management units in the Karst FMR (FMR of Sežano) in the years 1830 
and 2000 

3a) v hektarjih 

GGE 
Stanje 1830 Stanje 2000 

Gozd Negozdno Neplodno Skupaj Gozd Ne gozdno Neplodno Skupaj 

Goriško 1.311,7 8.228,8 28,1 9.568,6 6 .130,2 3.373,8 64,6 9 .568,6 

Kras 1 2.488,0 17.402,5 78,5 19.969,0 11.120,6 8.786,1 62,3 19.969,0 

Kras II 1.670,1 9 .846,3 41,2 ll.557,6 6.338,3 5.106,4 112,9 11.557,6 

Vr he 726,6 913,2 7,7 1.647,5 1.126,2 518 ,8 2,5 1.647,5 

Brkini 1 2.392,6 6284 27,8 8.704,4 5.867,2 2.814-,0 23,2 8.704.4 

Brkini II 3 .337,8 8.091,9 175,3 11.605,0 8 .187,8 3.351,8 65,4 11.605,0 

Čičarija 3.075,6 14-.4-18,5 126,6 17.620,7 10.510,9 7.077,3 32,5 17.620,7 

Istra 7.140,8 26.529,2 664,8 34.334,8 14.123,9 19.527,0 683,9 34.334,8 

Skupaj 22.143,2 91.714,4 1.150,0 115.007,6 63.405 ,1 50.555.1 1.047,4 115.007,6 

3b) v% 

GGE 
Stanje 1830 Stanje 2000 

Gozd Negozdno Neplodno Skupaj Gozd Negozduo Neplodno Skupaj 

Goriško 13,7 86,0 0,3 100,0 64,1 35,3 0,7 100,0 

Kras 1 12,5 87,1 0.4 100,0 55,7 44,0 0,3 100,0 

Kras II 14,5 85,2 0,4 100,0 54,8 44,2 1,0 100,0 

Vr he 4-4-,1 55,4 0 ,5 100,0 68,4 31,5 0,2 IOO,O 

Brkini 1 27,5 72,2 0 ,3 100,0 67,4- 32,3 0,3 100,0 

Brkini LI 28,8 69,7 1,5 100,0 70,6 28,9 0,6 100,0 

Čičarija 17,5 81,8 0,7 100,0 59,7 40,2 0,2 100,0 

Istra 20,8 77,3 1,9 100,0 41,1 56,9 2,0 100,0 

Skupaj 19,3 79,7 1,0 100,0 55,1 44,0 0,9 100,0 

Pregl ednica 4 : Velikostna struktura gozdnih zaplat v 
Kraškem gozdnogospodarskem območju v letu 1830 
Table 4: Size structure offorest patches in the Karst FMR 
(FMR of Sežana) in the yenr 1830 

5.2 Spreminjanje rabe zemljišč 
v obdobju 1830-2000 

5.2 Changes in land use in the period 
1830-2000 

Razdrobljenost. gozdnih površin 

Velikosti razredi Delež celotne gozdne 
gozdnih zaplat (ha) površine(%) 

o- 0,5 35 

0,5- 1 15 

1 - 3 21 

3- 5 6 

5- 10 7 

10-20 7 

20-50 5 

50- 100 2 

100 in več 3 
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Rabo zemljišč iz leta 1830 (Krajepisna karta 
Primmja) smo prime1jali s podatki o gozdnatosti 
iz leta 2000 (ZGS 2000). Ker KI·ajepisna karta 
Primorja ne pokriva celotnega gozdnogospo
darskega območja, smo analizirali spreminjanje 
rabe zemljišč le na tistem delu območja , ki je 
p1ikazan tudi na karti iz leta 1830; to je 115 .007,6 ha 
oziroma 75,4 % celotnega gozdnogospodarskega 
območja . 

Primerjava kaže, da se je zemljiška raba bistveno 
spremenila . V obdobju 1830-2000 se je stopnja 
gozdnatosti povečala od 19 % na 55 % celotne 
površine, delež negozdnih (kmetijskih) površin pa 
se je v obdobju 170 let zmanjšal iz 80% na 44% 
celotne površine. Izjemno povečevanje gozdnatosti 
povezujemo z izseljevanjem podeželskega pre-
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bi valstva, op uščan jem paše in druge kmetijske rabe 
ter s pogozdovanjem (slika 5). Zaradi socialnih 
sprememb po zadnji svetovni vojni (deagrarizacija) 
se je pričel gozd iz gozdičev avtohtonih listavcev 
in delno tudi iz borovih kultur, ki so bile osnovane 
v drugi polovici 19. stoletja, širiti na opuščene 
kmetijske površine in kmetijske površine z 
ekstenzivno pašo. Sedaj je zaraščanje tako 
intenzivno, da Kras izgublja svojo tradicionalno 
podobo. Iz nasadov črnega bora in ostankov gozdov 
nastajajo strnjeni kompleksi gozda z več tisoč 
hektarji (Čičarija, Brkini); gozdnatost pa v 
nekaterih gospodarskih enotah že presega 
65 % celotne površine. Že Gašperšič in Winkler 
( 1986) sta v svoji študiji Ponovna ozelenitev in 
gozdnogospodarsko aktiviranje slovenskega krasa 
prikazala, da je zaraščanje kraškega območja 
posledica družbenih, gospodarskih in socialnih 
sprememb, pri tem pa tudi opozorila na vpliv 
spreminjanja živinskega fonda (opuščanje paše) na 
intenzivnost zaraščanja. Intenzivnost zaraščanja 
namreč ne moremo pojasniti s skupnim številom 
prebivalstva, saj se je število prebivalcev povečalo. 
Ob tem je zanimivo, da se ohranja tudi število 
po deželskega pre bi vals tva, močno pa se je 
spremenila socialna struktura prebivalstva, saj se 
je drastično zmanjšal delež kmečkega prebivalstva. 

Intenzivnost zaraščanja v analiziranem obdobju 
1830-2000 se med posameznimi predeli Kraškega 
območja opazno razlikuje. Najbolj intenzivno 
zaraščanje zasledimo v gospodarskih enotah 
Goriško, Kras l in Kras II; nekoliko manjše v 
Čičariji, najmanjše pa v Brkinih I, Brkinih Il, Istri 
in Vrheh. Rezultati so presenetljivi, saj kažejo, da 
se je gozdnatost najbolj povečala v tistih gospo
darskih enotah, kjer je bila stopnja gozdnatosti leta 
1830 najnižja. 

V GE Goriško, GE KrasI in GE Kras Il in Vrbe 
je gozd leta 1830 pokrival le 14,5 % celotne 
površine, prisoten je bil le v bližini naselij in v 
odročnih - za kmetijsko rabo neprimernih krajih. 
Ugotovljena gozdnatost je nižja kot jo na primer 
Perko in Adamič (1998) omenjata pri opisu 
pokrajine Kras, kjer naj bi bila najnižja gozdnatost 
v 19. stoletju, ko naj bi gozd pokrival 15 do 20% 
površine. Do leta 2000 se je gozdnatost tega predela 
povečala kar na 57,8 o/o celotne površine. 

Submediteransko-preddinarski predel, še 
posebno pa gospodarski enoti Brki ni I in Brkini Il, 
je bil od nekdaj najbolj gozdnat v Kraškem 
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gozdnogospodarskem območju; leta 1830 je 
gozdnatost znašala 23,2 % in se v analiziranern 
obdobju povečala na 64,8 %celotne površine. Gozd 
je pokrival predvsem strma pobočja in ozke grape, 
kjer je bila obdelava zemlje najtežavnejša. Razvoj 
kmetijstva so omejevali naklon terena, ostrejša 
klima ter delno tudi razmeroma sprana in kisla tla. 
Zaradi intenzivnega izseljevanja iz podeželja se je 
gozd hitro razširil na opuščene kmetijske površine. 

V GE Istra je povečanje gozdnatosti v obdobju 
1830-2000 najmanjše. Gozdnatost je narasla z 
20,8 % na 41,1 %. Del gozdov so verjetno izkrčili 
po letu 1830; to nakazuje p1isotnost mladih sestojev 
na košenicah, predvsem pa kataster iz leta 2000, ki 
v posameznih predelih te gospodarske enote 
prikazuje nižjo gozdnatost, kot je bila v letu 1830. 
Tudi slika 5 kaže,_da so bile nekatere gozdne za plate, 
evidentirane na karti iz leta 1830, kasneje jzkr·čene. 

Krajepisna karta Primorja pokriva samo majhen 
del celotne GE.Vrhe; ugotovljena visoka gozdnatost 
je posledica strmega in za obdelavo neprimernega 
terena. V delu GE Vrhe, ki je vključen v analizo, 
so leta 1830 prevladovali vinogradi, danes pa te 
površine pokriva gozd. Kmetijske površine so se 
ohranile le na ravninskem delu v bližini naselij. 

6 RAZPRAVA 
6 DISCUSSION 

Intenzivno zaraščanje kmetijskih povrsm ni 
značilno le za Kraško GGO, temveč gre za splošno 
značilnost predvsem obrobnih predelov Slovenije. 
Ker je bilo za GGO Tolmin izdelana podobna 
analiza (LEBAN 1998; GON TOLMIN 2001), je 
zanimiva primetjava rezultatov o spreminjanju 
gozdnatosti v obeh območjih (preglednica 5). 

Gozdnatost na Tolminskem je bila leta 1830 
znatno višja (za 50%), medtem ko je danes višja le 
za 10 %. Iz preglednice 5 je mogoče zato razbrati, 

Prcgkdni ca 5 Primerjava spreminjanja gozdnatosti v 
Kraškem GGO in GGO Tolmin v letih 1830 in 2000 
TaiJ/e 5: Comparison of changes in the forest cover in the 
forest management regions of Sežana and Tolmin in the 
years 1830 and 2000 

GGO 
Leto 

1830 2000 Indeks 
Kraško GGO 19,3 o/o 55,1% 2,8 
Tolmin 30,1 o/o 62,2% 2,1 
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KRAŠKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE 

PIU~IF.RJ ,\I "A C:Ol-JI:"ATOSTI ~lEl> LETO>.JA 18.'0 1:" lOOtl 

• GOZD:O.ATOI/KIJUl'NOV LErU 18 .<0 
la:] GOZD). ,\ TO IZK!.JL'l'NO V LETU 1000 
• \ ;OZON,\ Tt> V I.J:"fU 18.10 IN I.ETLI ~IO'JIJ 
0 KMETIJSK.·\ Ilo: !lST•\I. A I'OVR~I~A 
- ~t f,MGI" 

- ~lU•\ 01:1)..10C"H. KI GA I'OKI!IV•\ 
l "ART.I COR()GR.IFICA Df."l. UTORAIJ. 

Sl ika 5: Gozdnatost Kraškega gozdnogospodarskega območja v letih 1830 in 2000 
Fi~ure 5: Forest cover in the Km·st forest management reg ion ( FMR of Sežana) in the years 1830 and 2000 

da je bilo zaraščanje v Kraškem gozdnogospo
darskem območju intenzivnejše. 

Zaraščanje kmetijskih površin se še vedno 
nadaljuje- predvsem zato, ker večina podeželskega 
prebivalstva ni več odvisna od kmetijske dejavnosti. 
Trendi nakazujejo povečevanje gozdnatosti in 
nadaljnje spreminjanje tradicionalnih krajinskih 
podob. Zaraščanje, če ga presojamo po ekoloških 
kriterijih, ne predstavlja nikakršnega problema. Za 
gozdarsko službo predstavlja dodatno delo in 
probleme pri obvladovanju vse večje površine 
pionirskih gozdov v Sloveniji. Zaraščanje Krasa in 
drugega obrobja Slovenije (Tolminska, Postojnska, 
Kočevska itd.) pa je ob istočasni gospodarski, 
demografski in politični centralizaciji države vsaj 
vprašljivo, če že ne problematično- še posebno z 
vidika gospodarsko in demografsko skladnega, 
policentričnega jn trajnostnega razvoja Slovenije. 
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7 POVZETEK 

Da lahko razumemo današnje stanje gozdov, je zelo 
pomembno poznati njihovo preteklost. Zgodovina 
razvoja gozdov nam je pomembno izhodišče za 
načrtovanje. V Tržaškem arhivu (A.rchivio di Stato 
di Trieste) so našli geografsko karto Carta 
corografica del Litorale (Krajepisna karta Pri
morja), ki prikazuje rabo zemljišča oziroma 
zemljiške kulture v letu 1830. Dobljena karta je 
poleg Jožefinskih merjenj (Knjiga III.) in fran
ciscejskega katastra eden od starejših virov rabe 
prostora na Slovenskem. 

Karta pokriva večji del Tolminskega in Kraškega 
gozdnogospodarskega območja ter celotno Istro. 
Zaradi obsežnosti področja, ki ga karta pokriva, 
smo se z analizo omejili samo na Kraško gozdno
gospodarsko območje. Z digitalizacija Krajepisne 
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karte Primorja smo izločili gozdne in neplodne 8 SUMMARY 
površine, vso ostalo površino pa smo ocenili kot 
negozdno površino, ki vključuje travnike, pašnike, 
njive, vinograde in sadovnjake, reke in naselja. 

Krajepisna karta Primorja ne pokriva celotnega 
GGO, zato smo vse površine digitalizirali po 
katastrskih občinah in jih zaradi preglednosti 
združili po posameznih gozdnogospodarskih 
enotah. 

Delež gozdnih površin v letu 1830 je bil nizek. 
Za celotno gozdnogospodarsko območje je znašal 
dobrih 19 %, v letu 2000 pa je bil delež gozdov 
55 %. Glavni vzrok za povečevanje gozdnatosti 
območja je bilo obsežno pogozdovanje in padec 
števila podeželskega prebivalstva ter z njim 
povezano opuščanje kmetijskih površin. 

Kraško gozdnogospodarsko območje smo zaradi 
boljše preglednosti razdelili na tri predele: 

• Kras: Glavna značilnost predela je tipično 
kraški relief- vrtačasti ravnik z vmesnimi bolj 
ravnimi deli. Apnenčaste skalovito površje je danes 
že močno poraščeno. Gozdnatost se je v dobrih 170 
letih povečala iz 14,5 %na 57,8 %. 

• Submediteransko-preddinarsk.i predel: Sestav
ljeno je iz treh krajinskih enot: doline Reke in 
Bistriškega, Brkinov in Kraško preddinarskega 
primorja. Dolina Reke in Bistriško ter Kraško
Preddinarsko Primorje je kraški svet, medtem ko 
je za Brkine značilna tipična krajina mehkih flišnih 
kamenin. Razgiban teren, višje nadmorske višine 
in sorazmerno ostre podnebne razmere so vplivale 
na opuščanje kmetijske pridelave in paše. Na 
splošno je celotno območje sorazmerno obilno 
poraščeno z gozdnim drevjem. Gozdnatost je od 
leta 1830 narasla iz 23 ,2 %na 64,8 %. 

• Istra: Krajino opredeljuje gričevnat svet 
uravnanih planot in polj. Zaradi dobrih klimatskih 
razmer, rodovitnosti in prisotnosti vode so bili tukaj 
idealni pogoji za naselitev. Gozdnatost območja je 
od leta 1830 narasla iz 20,8 % na 41,1 %, kar pa je 
manj kot v ostalem območju. Gozd je bil verjetno 
dodatno skrčen po letu 1830. To nam potrjujejo 
mladi sestoji, kataster iz leta 2000 ter p1imerjava 
maske gozdov v letih 1830 in 2000. 

Trendi nakazujejo, da se bo zaraščanje Kraškega 
gozdnogospodarskega območja še nadaljevalo, tako 
da lahko v območju pričakujemo večje strojene 
gozdne komplekse. 
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If we wish to understand the present state of the 
forest, it is very imp011ant to be aware of its past. 
The history of forest development is an important 
starting point for planning. In the gulf of Trieste 
(Archivio di Stato Trieste) the geographical map 
Carta corografica del Litorale (Chorological map 
of the Littoral) was found and it shows the [and use 
in the year 1830. The map represents - - together 
with Joseph II's ]and survey (Volume III) and the 
Franciscan cadastre - one of the oldest sources 
illustrating land use in the Slovene territory. 

The map covers the larger area of the forest 
management regions of Tolmin and Sežana as well 
as the whole of Istria. Because of the size of the 
land covered by this map, we have limited the 
analysis solely to the Karst forest management 
region (FMR of Sežana). By digitalising the 
Chorological map of the Littoral we have eliminated 
the forest areas and unproductive land; the rest of 
the area bas been considered as non-forest areas 
whicb include meadows, pastures, fields, vineyards 
and orchards, rivers and settlements. 

The Chorological map of the Littoral does not 
cover the whole of the forest management region, 
therefore all areas have been digitalised by cadastral 
communities and have been linked by forest 
management units. 

The portion of forest areas in the year 1830 was 
small. It was slightly above 19% for the whole forest 
management region, while in the year 2000 it 
amounted to 55 %. The main reason for the increase 
in forest cover are social and demographic changes, 
abandoning of pasture and afforestation with the 
black pine. 

The Karst forest management region (FMR of 
Sežana) has been di vi ded into three parts for the 
sake of clarity: the Karst, the sub-mediterranian pre
Dinaric region and Ist1ia. 

- The Karst region: its main characteristic is a 
typical karstic relief- a karst plain with sinkholes 
and some more level areas. The rocky limestone 
terrain has become quite strongly overgrown. In 170 
years the forest cover has increased from 14.5 %to 
57.8 %. 

- The sub-mediterranian pre-Dinaric region: it 
is composed of three landscape units: the valley of 

the river Reka; the Bistriško region and the pre
dinaric littoral of the regions Brkini and Karst. The 
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valley of the Reka, the Bistriško region and the 
Karst pre-dinaric littoral are karstic landscapes, 
while the region Brkini is a typical landscape of 
soft flysch stone material. The broken relief, high 
altitudes and rather harsh climatic conditions were 
the factors which influenced the abandoning of 
agricultural production and pasture. In general the 
whole region is rather intense1y covered with forest 
trees. Since 1830 the forest cover has increased from 
23.3% to 64.8 %. 

- The region of Istria: this is a Iandscape of hilly 
levelled plains and fields . Due to good climatic 
conditions, fertility of the soil and the presence of 
water this region offered ideal conditions for 
settlements. The forest cover of Isllia has increased 
from 20.8% in 1830 to 41.1 % which represent<; slower 
growth than in the other regions . There were probably 
additional cuts of the trees in the forest sametime after 
1830. This is confirmed by young stands, the cadastre 
from the year 2000 and by a compruison of forest co ver 
in the years 1830 and 2000. 

Trends show that the increase of forest cover in 
the forest management region of Sežana will 
continue to increase and that we can expect larger 
contiguous forest complexes in the area. 
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Znanstvena razprava 
GDK : 323 .13+360 (045) 

Kombinirani stroji za sečnjo in spravilo lesa 
Harwarders 

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček: 
Košir, B.: Kombinirani stroji za sečnjo in spravilo lesa. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 9. V slovenščini, z izvlečkom v 
angleščini , cit. lit. 8. Prevod v angleščino: Jana Oštir. 
Obravnavane so morfološke značilnosti kombiniranih strojev za sečnjo in spravilo lesa. V podatkovni bazi smo upoštevali Je 
kolesne stroje z maso nad 13.500kg in izračunali povprečja nekaterih tipičnih značilnosti . Narejene so primerjave z zgibnimi 
polprikoličarji in posebnimi stroji za sečnjo . Izračunane so skupne motnje površine in skupne obremenitve tal pri spravilu z 
zgibnimi traktorji ter s sistemom strojne sečnje s kombiniranim strojem ter dvema strojema - strojem za sečnjo in zgibnim 
polprikoličarjem. 

Ključne besede: strojna sečnja, kombinirani stroji , vplivi na tla 

Abstract: 
Košir, B.: Harwarders. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No. 9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 8.Translated 
into English by Jana Oštir. 
The article treats the morphological characteristics of harwarders. In the data base only wheeled machines with a weight 
above 13,500 kgs have been examined. The average values of some of their typical characterislics have been calculated. 
Comparisons have been made with forwarders and harvesters . Calculations have been made of total soil disturbances and of 
total load on ground for steering-frame skidders, for mechanized cutting with one machine (harwarder) and for operations 
emp\oying two machines - harvester and forwarder). 

Keywords: cuHo-length, forvester, harwarder, impact on soil 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Kombinirani stroji za sečnjo in spravilo lesa so se 
pojavili pred nekaj leti kot tehnološki poizkus 
racionalizacije strojne sečnje in spravila lesa. 
Koncept je bil zanimiv in je pokazal več prednosti 
pred starejšimi sistemi, pri katetih so uporabljali 
pri strojni sečnji dva stroja : enega za sečnjo in 
drugega za spravilo lesa. Sistem enega samega 
kombiniranega stroja zahteva manjša vlaganja v 
nabavo stroja in v samo organizacijo dela. V 
dosedanjih razpravah o strojni sečnji smo se teh 
strojev le bežno dotaknili (KOŠIR 2002a, 2004), 
zato smo si zadali nalogo, da jih nekoliko 
podrobneje osvetlirno. Podobno je tudi z vpra
šanjem vplivov na gozdna tla, ki srno jih že 
obravnavali (KOŠIR/ROBEK 2000, KOŠIR 
2002b), zato smo razpravo o njih nadaljevali z 
vidika uvajanja novih strojev. 
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2 METODA 
2 METHOD 

Tehnične značilnosti sodobnih strojev za sečnjo in 
spravilo lesa sistematično spremljamo po l. 2001 
(projekt Tehnologija pridobivanja lesa in vplivi na 
gozdno okolje , projekti GZS) in jih vnašamo v 
podatkovno bazo. Podobno počenjarno s podatki o 
učinkih različnih strojev za sečnjo in spravilo pri 
strojni sečnji. Zanimajo nas predvsem ta'iinične 
značilnosti, ki jih objavljajo proizvajalci strojev. Pri 
nekaterih tipih imamo v bazi več različic (npr. 
različne velikosti koles, različne zmogljivosti sečnih 
glav), če pa proizvajalec teh možnosti ne omenja, 
možnih različic ne upoštevamo. Podatkovna zbirka 
je v nastajanju in jo nenehno dopolnjujemo. 

Glede na to, da imamo zbrane podatke za stroje 
z različnimi masami in zmogljivostmi smo za to 
primerjavo vzeli med stroji za sečnjo in zgibnimi 
polptikoličarji samo tiste, ki imajo maso večjo od 

* dr. B. K. univ. dipl. inž . gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnov~jive gozdne vire, Večna 
pot 83, 1000 Ljubljana 
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____ Kosw, B · ~~~in i r~ st~~a sečnjo in spravilo lesa 

P1cgktln1LJ 1 Nekaj značilnosti stroje_v v izračunu obremenitev tal pri spravilu lesa z lha goz.dne površine . 
Ta/Jfe 1: Some characteristics of machllles in the cafculation of total load 011 ground at cutting and H:ood extractwn on 1 
ha forest area 

Dolžina S irina Višina Masa Koles Tovor Doseg Gume širina Tip Length Width Heigth Weigth No. of Load Reach Tyres 
wlteels m m m kg kg m 

Stroj za sečnjo 1 Harvester 6,45 2,75 3,95 16.900 6 10,0 600 
Zgibni polprikoličar 1 Forwarder 9, ll 2,73 3,78 15.900 8 14.000 9,2 600 
Kombinirani stroj 1 Harwarder 9,22 2,80 3,95 19.800 8 13.000 11,0 600 
Zgibni traktor 1 Skidder 5,40 2,20 2,75 6.000 4 4.500 20* soo 

*Povprečna razdalja zbiranja na lahkem terenu - Average bunching distance on easy terrain 

13.500kg, kar je najmanjša masa kombiniranih 
strojev v naši bazi . 

Za namene tega prispevka smo razmislili o tem, 
katera možnost: uporaba dveh strojev (stroj za 
sečnjo z zgibnim polprikoličmjem) ali uporaba 
enega stroja (kombinirani stroj za sečnjo in spravilo 
lesa) je glede vpliva na tla ustreznejša. Napravili 
smo model spravila (in sečnje s kombiniranim 
strojem) za primer sečnje iglavcev v sestojn z 
jakostjo sečnje 60m3/ha. Ostale podmene so v 
preglednici l. 

Prime1jali srno teoretične obremenitve tal zaradi 
sečnje in spravila lesa z različnimi tehnologijami . 
Kot p1imer smo vzeli tehnologijo kratkega lesa in 
jo primerjali z tehnologijo mnogokratnikov pri 
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iglavcih. Primetjali smo en kombinirani stroj .. ~ 
dvema st:rojema pri strojni sečnji , obe tehnologiJI 
pa s spravilom z zgibnim traktorjem (šteli smo, da 
je obremenitev tal prj sečnji z motorno ž~go 
zanemarljiva). Značilnosti strojev oz. P?da..,tkl z~ 
izračun so v preglednici l. Dovolili smo SJ sestevat1 
tlake strojev, da bi dobili linearna razmerja me~ 
posameznimi obremenitvami. Beležili smo tudt 
število prehodov posameznega stroja ter izraču~lali 
moteno ter površino zbij anja taL Izračun je okvire~ 
in ne upošteva različnih premikov stroja zaradi 
obračanja v sestoju. Prav tako smo pri vsakem 
ciklusu računali obremenitve z največjim do
voljenim bremenom in nismo upoštevali morebitni~ 
preobremenitev (večji tlaki strojev na tla, manJ 

prehodov) ali neizkoriščeneg_a 
prostora za breme (manjši tlakt, 
več prehodov stroja). Pri izra~ 
čunu obremenitev nas je bolJ 
zanimal logični potek spravila: 
kot dejanske obremenitve tal , kl 
so v resnici močno odvisne od 
lastnosti tal in jih je najbolje 
izmeriti pri dejanskem poteku 
dela. 

Predpostavili smo, da ima 
stroj za sečnjo tlak 78kPa, 
neobremenjeni zgibni polpriko
ličar 58kPa, obremenjeni pa 
122kPa. Zgibni traktor je imel 
v izračunu obremenitev 55k.Pa 

Slika 1: Kombiniran stroj Valmet 
Combi 801 (slika proizvajalca_) 
Figure : Valmet 801 Comhl per
forming (producer's photo) 
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pri prazni voznJt in 130kPa pri polni vožnji. 
Kombinirani stroj je v izračunu imel obremenitev 
59kPa (neobremenjen) oz 113kPa (obremenjen). 
Obremenitve pri posameznih vožnjah smo seštevali 
in tako dobili skupno obremenitev pri spravilo lesa 
s površine lha. 

3 REZULTATI 
3 RESULTS 

Kombinirani stroji za secllJo in spravilo lesa 
združujejo funkcije strojev za sečnjo in zgibnih 
polprikoličatjev. Tudi njihova sestava kaže na 
podobnosti z obema skupinama strojev. Namen 
njihovega razvoje je, da se nadomesti dva stroja z 
enim, ki bi opravljal vse funkcije stroja za sečnjo 
in zgib nega polprikoličarja. V si so z gibne kon
strukcije. Zadnji del je namenjen bremenu in je 
podoben zadnjemu delu zgibnega polprikobčarja. 
Na prvem delu so namestili vrtljiva kabino z 
dvigalom in glavo za sečnjo ter motor (slika 1 ). Ti 
stroji lahko podrejo drevo in izdelajo sortimente, 
opravijo nakladanje na prostor za tovor in nato les 
odpeljejo do gozdne ceste, kjer ga razložijo oz. 
sortirajo v skladovnice. Trd oreh pri tem razvoju je 
bila sprememba glave · za sečnjo, ki prvotno ni 
namenjena prekladanju lesa, čeprav je mogoče z 
noži za kJeščenje posamezne kose lesa tudi preložiti. 
Glava za sečnjo pri kombiniranih strojih ima torej 
dva namena: podreti drevo in izdelati sortimente 
in biti hkrati dovolj učinkovita p1i nakladanju oz. 
razkJadanju lesa. 

Nakladanje in razkladanje lesa lesa je pri teh 
strojih kritično opravilo, ki je zamudnejše kot pri 
zgibnih polplikoličarjih, ki imajo klešče prirejene 
le za ta namen. Razvoj kombinirane sečne glave 
zato zanesljivo še ni končan . Sečna glava Valmet 
335 DUO, kijo uporablja Valmet 801 Combi (slika 
1) dobro kaže razvoj v smeri dvojne rabe sečne 
glave. Poleg posebne sečne glave, se spreminja tudi 
nakladalni prostor. Ta je lahko gibljiv v vertikalni 
in horizontalni smeri tako, da se nekoliko prilagaja 
smeri osi podrtega drevesa, ki ga sečna glava 
obdeluje. Ta možnost pomeni, da lahko sečna glava 
hkrati s kleščenjem drevesa izdelane sortimente 
naklada neposredno na prostor za tovor. Sortimenti 
ne padajo na tla ob stroju kot pli običajni strojni 
sečnji, od koder jih je potrebno nato spet pobrati in 
naložiti, temveč padajo neposredno na prostor za 
tovor. 
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Seveda ima tak način dela tudi slabosti. Primeren 
je predvsem za sestoje, kjer ne pričakujemo zelo 
veliko število različnih sortimentov kot so npr. 
zgodnejša redčenja ali enomerni sestoji brez velike 
mešanosti drevesni vrst. Težave nastanejo namreč 
p1i sortiranju, ki mora biti končano ob kamionski 
cesti, od koder les vozimo neposredno do kupca . 
Ola va za sečnjo je sicer plirejena tudi za prekladanje 
sortimentov, vendar je pri tem manj učinkovita od 
navadnega pri meža zgibnih pol prikoličarjev. 
Sortiranje sortimentov iz tovora, v katerem je 
žagarska hlodovina iglavcev in listavcev naključno 
zmešana z drugimi sortimenti, je zamudno in manj 
učinkovito, kot to delo opravijo zgibni 
polprikoličatji. Ti povečini sortirajo sortimente že 
v gozdu in vozijo iz gozda najprej hlodovina in nato 
kakšen drug sortiment. Pri nekaterih kombiniranih 
strojih poskušajo to slabost odpraviti tako, da pri 
izdelavi drevesa in nakladanju sortimentov pazijo 
na kateri del prostora za tovor naložijo posamezno 
vrsto sortimenta. Videli smo tudi primer, da so 
prostor za tovor razdelili s pomožnimi ročicami na 
dva ali tli dele, v katere nato zlagajo posamezno 
vrsto sortimentov. V zvezi s tem vprašanjem se 
pojavljajo vedno nove rešitve, ki omogočajo, da se 
prilagodimo različnim sestojnim in terenskim 
razmeram. 

Iz preglednice 2 razberemo nekaj razmerij, ki 
kažejo na sorodnost kombiniranih strojev s 
posebnimi stroji za sečnjo in spravilo lesa. Vidimo, 
da je moč teh strojev bližje moči rnot01jev zgib nih 
polprikoličarjev. Enako velja tudi za njihovo 
dolžino, saj pretežni del te dolžine zavzame tovor. 
Pri primerjavi mase strojev ugotovimo, da so bližje 
strojem za sečnjo oz., da so nekje med povprečno 
maso zgibnih polprikoliča1jev in strojev za sečnjo. 
Njihove delovne hitrosti so podobne strojem za 
sečnjo, zgibni polprikoliča1ji so nekaj hitrejši. 
Dejanske delovne hitrosti so seveda odvisne od 
delovnih razmer in jih ne poznamo, dokler ne 
opravimo ustreznih meritev in prime1jav. Cestna 
hitrost pri teh strojih ni najvažnejši podatek, saj jo 
lahko uporabijo le v primernih pogojih in le redko 
uporabljajo največje možne cestne hitrosti . 

Pomembnejša je primetjava dosega dvigala. Ta 
je med povprečnim dosegom dvigala zgibnih 
polprikoličarjev in strojev za sečnjo, vendar 
moramo vedeti, da sta doseg dvigala in lastnosti 
sečne glave soodvisni značilnosti, ki sta pri večini 
proizvajalcev na izbiro kot različici istega 
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osnovnega stroja. Pričakujemo lahko, da bo šel po 
eni strani razvoj kombiniranih strojev v smeri 
približevanja strojem za sečnjo, torej povečevanju 
dosega dvigala in zmogljivosti sečne glave in po 
drugi strani povečevanju največjega tovora, ki je 
danes povprečno manjše, kot pri zgibnih pol
pzikoličarjih. Tak razvoj bo zahteval povečanje mase 
stroja za kakšno tono ali več in izziv konstrukterjem 
je, kako bodo uspeli pri tem zmanjšati statični tlak 
na tla kombiniranega stroja. 

Če izračunamo razmerje med največjim tovorom 
in maso stroja, dobimo pri kombiniranih strojih 
0,80, kar pomeni, da ti stroji lahko naložijo 80% 
svoje mase, pri zgibnih polprikoličarjih - ki so 
narejeni za prevoz lesa - pa je to razmerje 0,89, 
torej ugodnejše z vidika prevoza lesa. Razlika se 
zdi majhna, vendar pomeni v praksi več voženj p1i 
spravilu določene količine lesa in s tem tudi večje 
vplive na tla, saj vsaka vožnja več pomeni dodatno 
zbijanje tal. To razmerje lahko izračunamo tudi za 
vse stroje v tehnološki verigi. Rezultat je v tem 
primeru drugačen in ugodnejši za uporabo enega 
stroja, saj moramo pzi računu razmerja med maso 
in bremenom pri dveh strojih upoštevati maso obeh 
strojev (dobimo neugodno razmezje 0,45). Zagotovo 
bo tudi izboljšanje tega razmerja, ali vsaj izena
čevanje med obema skupinama, predmet na
daljnjega razvoja. 

Pri prevozu lesa je nosilnost stroja (zgibnega 
polprikoličatja ali kombiniranega stroja) odvisna 
od prostora za tovor in od stabilnosti stroja na 
neravnem terenu, kjer je odločilen prečni naklon. 
Prostor za tovor je mogoče spremeniti in pri 
nekaterih zgibnih polprikoličarjih poznamo rešitve, 
pri katerih je prostor za tovor spremenljiv (širši ali 
ožji pri istem stroju). Glede na to, da je spravilne 
smeri največkrat zelo težko prilagajati terenu (npr. 
težnja po padničn1h smereh, kjer je prečni naklon 
majhen), lahko razmišljamo tudi pri kombiniranih 
strojih o spremenljivi širini nakladalnega prostora. 
To bi pomenilo, da bi tudi ti stroji na ravnih terenih 
oz. primernih poteh lahko nakladali precej več, na 
v prečni smeri nagnjenih terenih pa manj. Spre
menljiva širina in gibljiv prostor za nakladanje bo 
tem strojem omogočil izenačitev števila voženj pri 
odvozu lesa s številom voženj, ki ga potrebujejo 
z gibni polprikoličarji. S tem, da hkrati opravijo tudi 
sečnjo, se bo uporaba teh strojev zagotovo izkazala 
za gospodarno. 

Novejša težnja konstrukte1jev strojev za sečnjo 
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in spravilo je, da lahko isti osnovni stroj (motor, 
kabina, podvozje, dvigalo) uporabimo za različne 
namene, odvisno od p1iključka, ki ga nastavimo na 
stroj. Primera takšnih kombinacij sta (KWF 2004): 

Primer 1 (Ponsse): 
Example 1 (Ponsse): 

• Osnovni stroj (vključno z dvigalom) + sečna 
glava = stroj za sečnjo 

• Osnovni stroj (vključno z dvigalom)+ primež 
+ prostor za tovor= zgibni polprikoličar 

Primer 2 (Valmet): 
Example 2 (Valmet): 

• Osnovni stroj (vključno z dvigalom 
s primežem) + prostor za tovor = zgibni pol
prikoličar 

• Osnovni stroj (vključno z dvigal om 
s primežem) + plošča = zgibni vlačilec 

• Osnovni stroj (vključno z dvigalom 
s primežem) + klešče = zgibni traktor s kleščami 

Za to razpravo je pomemben primer l. Takšna 
rešitev omogoča večjo univerzalnost strojev, vendar 
je vsaka kombinacija v nekem trenutku uporabna 
le za en namen. Če želimo početi s strojem nekaj 
drugega, moramo zamenjati priključek . Po 
proizvajalčevih podatkih je to mogoče narediti v 
desetih minutah (http://www.ponsse.com). Stroji 
teh kombinacij torej - strogo gledano - ne spadajo 
v skupino kombiniranih strojev, saj imajo v nekem 
hipu le en namen - bodisi sečnjo, bodisi spravilo 
lesa. Možnih uporab je veliko. Podjetje, ki ima več 
strojev za sečnjo in zgibnih polprikoličarjev, 
opravlja delo v različnih delovnih razmerah, zato 
je včasih težko obdržati optimalno izkoriščenost in 
ravnotežje med učinki strojev za sečnjo ter zgibnimi 
polprikoličatji. Pri pravih kombiniranih strojih te 
težave ni - stroji opravljajo sečnjo in spravilo 
sočasno- pri strojih, ki lahko delajo bodisi kot stroji 
za sečnjo ali za spravilo lesa, pa lahko v kritičnem 
času uporabimo stroje za kritični namen. Takšne 
kombinacije so uporabne tudi za podjetnike, ki 
delajo z majhnimi ekipami ali celo sami. Podobno 
kot pri pravih kombiniranih strojih lahko tudi z 
uporabo raznih priključkov pri istem stroju 
dosežemo, da en strojnik opravi sečnjo in spravilo 
lesa pri bistveno manjšem vložku kapitala. Glavni 
strošek pri nabavi takšne kombinacije namreč še 
vedno predstavlja osnovni stroj (z dvigalom). 
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Preglednica 2: Nekatere važnejše značilnosti strojev za sečnjo in spravilo lesa (povprečja veljajo za stroje z maso nad 13,5 
t na kolesih) 
Table 2: Some important characterstics of machines for cutting and wood exfl·action (the ave rage values are for wheel ed 
machines with a weight above 13,500 kgs) 

11 

Število koles 1 No. of cases (n) 

Moč motorja 1 Engine kW . 
Masa 1 Weight kg 

Širina 1 Width m 

Dolžina 1 Length m ' 

Prehodnost 1 Clearance cm 

Hitrost 1 1 Speed 1 km/h 

Hitrost 2 1 Speed 2 km/h 

Doseg 1 Reach. m 

Premer kleščenja 1 Delinzbing diameter cm 

Tovor 1 Load kg 

Tlak 1 Ground pressure kPa 

Strošek priključkov je manjši in manj občutljiv na 
izkoriščenost delovnega časa, torej na vprašanje, 
koliko časa v letu dni uporabljamo stroj le za sečnjo 
ali le za spravilo lesa. Še vedno pa ostane 
pomembna težnja za čim večjo izkoriščenostjo 
osnovnega stroja. 

Pri izračunu obremenitev tal smo upoštevali 
povprečne vrednosti strojev z maso nad 13 .500kg, 
zato so bile nekatere vrednosti v izračunu nekoliko 
drugačne , kot so v preglednici 2. Izračun obre
menitev tal smo naredili za 5m delčke vlak, ki so 
potrebne za spravilo vsega lesa s površine lha . 
Izračunane tlake po delih vlak smo nato sešteli kot 
so nastajali po posameznem ciklusu. Začetek vlake 
je vedno najbolj obremenjen, saj gre preko njega 
ves transport lesa iz bolj oddaljenih delov vlake, 
nato pa obremenitve postopoma upadajo. Povzetek 
obremenitev tal je v preglednici 3. Motena površina 

Kombiniran Zgibni - Stroj za 
stroj polprikoličar sečnjo 

Forvester Forward er Harvester 
5 34 32 

121 129 145 
15.840 16.047 15.655 
2,71 2,88 2,81 
9,31 9,82 7,00 
67 65 86 
7,7 8,6 7.8 
25 ,6 23,3 24,9 
9,9 8,8 10,4 
50 56 

12.600 14.206 
59 51 55 

tal je izračunana iz podatkov o ši1ini stroja in gostote 
vlak, površina zbijanja pa še dodatno iz širine gum. 
V so ta tlakov je odvisna od stati čnega tlaka stroja 
kadar je neobremenjen in če je naložen, vendar 
nanjo največ vpliva število tovorov oz. prehodov 
po vlaki. Razlike med tehnologijama sečnje in 
spravila lesa z enim ali dvema strojema niso velike, 
pač pa razlike narastejo, če strojno sečnjo s 
spravil om primerjamo z običajno tehnologijo sečnje 
z motorno žago in spravila s traktorjem. 

Na sliki 2 prikazujemo rezultate izračuna 
obremenitev tal pri sečnji (kombinirani stroj, stroj 
za sečnjo) ter spravilu (kombinirani stroj, zgibni 
polprikoličar, zgibnik) lesa pri redčenju lha sestoja 
iglavcev in jakosti sečnje 60m-'lha (KRČ/KOŠIR 
2003, KRČ 2004). Število ciklusov je odvisno od 
velikosti bremena, zato je največje pri zgibniku in 
najmanjše pri zgibnem polprikoličarju. Doseg 

Preglednica 3: Skupni rezultati izračuna obremenitev z vožnjo strojev 
Table 3: Results of ca/culation of load white driving 

1 Stroj 2 Stroja Zgib nik 
1 machiue 2 machines Skidder 

Gostota vlak 1 Skidtrack density miha 455 500 250 
Moteno 1 Disturbed m.l 1273 1375 500 
Površina zbij anja 1 Area of compaction m2 545 600 250 
Število tovorov 1 No. of loads 4,4 4,1 12,7 
Število prehodov 1 No. of passes 10 11 26 
Vsota tlakov 1 Sum of grozm.d pressures kPa 827 908 1947 
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Slika 2: Rezultati izračuna obremenitev tal 
Figure 2: Results of calculation oj the load on ground 

dvigala je odločilen za izračun dolžine vlak (gostota 
vlak) po kateri potujejo stroji. Dolžina vlake s katero 
obvladamo 1 ha, je neposredno odvisna od delov
nega dosega stroja. Ta je največja pri uporabi dveh 
strojev in najmanjša pri zgibnem traktorju, ki ima 
- glede na vitel - največji doseg. 

Vidimo, da obremenitve prj vseh tehnologijah 
naraščajo oz. upadajo stopničasto. Razlog je v 
načinu dela pri nakladanju ali vezanju bremena. 
Podobno se obnašajo tudi razlike v obremenitvah 
- nastopajo stopničasto - glede na to, kako se med 
seboj prekrivajo posamezni ciklusi. Razlika med 
uporabo dveh strojev (običajno pri strojni sečnji) 
in zgibnika je pozitivna v vsem obsegu uporabe 
zgibnega traktorja (do dolžine vlake 180m), nato 
pa je negativna. To pomeni, da ima zgibni traktor 
pri manjših gostotah vlak precej večje obremenitve 
tal od uporabe strojev za sečnjo in zgibnih 
polprikoličarjev. Res pa je, da je pri uporabi 
zgibnega traktmja motena površina manjša, vendar 
je na njej zbijanje tal večje. Primerjava med 
tehnologijo enega kombiniranega stroja ali dveh 
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strojev pri strojni sečnji je prav tako povečini 
pozitivna, vendar ni prav velika. 

Sklepamo lahko, da je z vidika obremenitev tal 
uporaba enega stroja nekaj prijaznejša od uporabe 
dveh strojev. Na višino te razlike najbolj vplivajo 
velikost bremena in statični tlak na tla pri 
neobremenjenem oz. obremenjenem stroju. 
Pomemben je tudi doseg dvigala, ki vpliva na 
gostoto vlak in neposredno vpliva na količino lesa 
po tekočem metru v lake. 

Za primerjavo gospodarnosti dela s kombi
niranimi stroji za sečnjo in spravilo lesa so 
pomembni njihovi učinki. Neposredna primerjava 
z gospodarnostjo dveh strojev je mogoča le v 
primeru, da razpolagamo s podatki o učinkih 
povsem določene kombinacije strojev. Povprečja so 
za takšno primerjavo neuporabna. Nekatere meritve 
kažejo (BODELSCHWINGH 2003), da so kombi
nirani stroji gospodarnejši pri krajših spravilnih 
razdaljah in manjših koncentracijah delovišč 
(potrebno je manj premikov). 

GozdV 62 (2004) 9 



__________ Košir, B.: f<ombin irani stroji za sečnjo in spravi lo lesa 

4 ZAKLJUČEK izboljševanju odnosa med maso in koristnim 
4 CONCLUSION bremenom strojev. 

Prednosti kombiniranih strojev so manjši stroški 
usposabljanja in servisiranja, manjši stroški 
premikov s prevozom strojev, manjša občutljivost 
na koncentracijo delovišč, manjši stroški delavcev 
(pol manjša ekipa). Tudi investicija je manjša, 
preprostejša je organizacija dela. Primernejši od 
sistema dveh strojev so za manjše organizacije ali 
celo podjetnike. Slabosti vidimo v tem, da imamo 
»Vsa jajca so v enem gnezdu«, pri samem delu pa 
več časa porabijo za prekladanje lesa kot zgibni 
po1prikoličarji . Nerešene so tudi težave s sorti
ranjem sortimentov. 

Cilj konstrukterjev gozdarskih strojev je - vsaj 
tistih, ki jim je mar za ekološko p1imernost strojev 
-da bi, vsaj glede tlaka na tla, zapisali, da je zbijanje 
tal po brezpotju s strojem, enako zbijanju tal ob 
hoji po brezpotju. Ta cilj je bil -tehnično gledano 
-že dosežen, drugo vprašanje paje, kdaj bo rešitev 
tehnološko in ekonomsko sprejemljiva. Značilnost 
in pogoj tehnološkega razvoja je pač ta, da v 
nobenem trenutku ne moremo biti zadovoljni z 
doseženim. Vedno se postavi še neko vprašanje ali 
pomislek, ki lahko postavi pod vprašaj vse, kar smo 
do tedaj dosegli. Razlike med obremenjenostjo tal 
pri uporabi enega kombiniranega ali dveh posebnih 
strojev so v prid enega stroja, vendar so majhne in 
neprepričljive. Nadaljnji razvoj bi moral težiti k 

GozdV 62 (2004) 9 

5 VIRI 
5 REFERENCES 

BODELSCHWTNGH, E., 2003 The new Valmet 802 Com bi 
- first operational test resulls under Central European 
conditions, V: Austrofoma 2003, Schlaegl, Austria. s. 6. 

KOŠIR, B. 1 ROBEK, R., 2000 Značilnosti poškodb drevja 
in tal pri redčenju sestojev s tehnologijo strojne sečnje 
na primeru delovišča Žekanc. - Z.gozd. in les., 62, 
s. 87-115. 

KOŠIR, B., 2002a Tehnološke možnosti strojne sečnje. -
Zbornik referatov: Strojna sečnja v Sloveniji, GZS, 
Združenje za gozdarstvo, Ljubljana, s. 7-20., 2002. 

KOŠIR, B., 2002b Vpliv strojne sečnje na sestoj in gozdna 
tla.- Zbornik referatov: Strojna sečnja v Sloveniji, GZS, 
Združenje za gozdarstvo, Ljubljana, s. 66-82. 

KOŠIR, B. 2004 Učinki dela pri strojni sečnji. Gozd. V., 
62 (1), Ljubljana, s. 19-25 . 

KRČ, J./KOŠIR, B., 2003 Opportunities with the intro
duction of new harvesting technjques in Slovenia V: 
Proceedings Posters, 2nd Forest engineering conference, 
Vaxjo, Švedska, s. 48-51. 

KRČ, J. 2004., Analiza jakosti možnih sečenj z vidika 
uvajanja sodobnih tehnologjj gozdnega dela na 
severnem predelu Slovenije. Gozd. V., 62 (1), Ljubljana, 
s. 12-19. 

... http://www.ponsse .com/englanti/index eng.html. 
Spletna stran Ponsse. 

.. . KWF 2004. Prospekt ni material razstave gozdarskih 
strojev. Gross-Umstadt, Nemčija. 

313 



--~-

Znanstvena razprava 
GDK: 323.13 (045) 

Stroji za sečnjo na gosenicah 
Tracked harvesters 

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček: 

Košir, B.: Stroji za sečnjo na gosenicah. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 9. V slovenščini , z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 14. 
Prevod v angleščino: Jana Oštir 

Obravnavana je skupina strojev za sečnjo na gosenicah . Na podlagi morfološke analize so prikazane razlike med skupinama 
goseničnih in ko lesnih strojev za sečnjo. Posebej je obravnavana stabilnost goseničnih strojev za sečnjo v primeru, da podirajo 
in obdelujejo drevje s strani ali od spredaj. Izpostavljene so nekatere prednosti kot tudi slabosti goseničnih strojev za sečnjo 
pred kolesniki. Na primeru treh strojev so prikazani učinki sečnje glede na velikost drevesa. 

Ključne besede: strojna sečnja, goseničarji, modološka analiza strojev 

Abstract: 
Košir, B.: Tracked harvesters. Gozdarski vestnik, Vol. 62/2004, No . 9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 
14.Translated into English by Jana Oštir. 

The article deals with a group of tracked harvesters . On the basis of a morphological analysis the differences between the two 
groups -- caterpillars and wheeled harvesters- are presented. The author discusses the stability of caterpillars in the case of 
felling and processing trees from the side or from the front. He draws attention to some of the advantages and shortcomings 
of caterpillars in comparison with wheeled machines. Three examples of machines are used lo presen! the efficiency of 
cutting with regard to tree size. 

Key words: cut-to length, caterpillars, morphological analysis 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Strojna sečnja je v Sloveniji . Poleg tehnoloških 
vprašanj (KOŠIR 2002a,b) moramo reševati tudi 
tehnična vprašanja, ki se tičejo vrste strojev, 
njihovih tehničnih lastnosti, porabe energije itd. 
V dosedanjih razpravah smo stroje za sečnjo ob
ravnavali bolj površno in se nismo spuščali v 
tehnične značilnosti posamezne vrste stroja. 
Tehnološki in organizacijski vidik in vplivi na 
okolje so bila pač važnejši od tehničnega 
(KOŠIR/ROBEK 2000, KRČ/KOŠIR 2002, 
2003a ,b, KRČ 2004, KOŠIR 2004a,b,c). Po
mebni so bili tudi pomisleki glede uvajanja nove 
tehnologije z gojitvenega in drugih vidikov 
(KOŠIČEK 2004, VESELIČ 2004), iz katerih 
se da razbrati kompleksnost odločitev, s katerimi 
se srečujejo slovenski gozda1ji, pa tudi površnost, 
s katero je bil doslej obravnavan tehnično 
tehnološki razvoj. 

Razvoj stroj ne sečnje pri nas zahteva, da 
osvetlimo tudi posamezne tehnične plati strojev za 
sečnjo. Izbira med njimi bo predmet obravnave 
gozdarjev, ki se dnevno srečujejo s takšnimi 
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problemi. Tokrat smo se lotili razlike med kolesnimi 
in goseničnimi izvedbami (slika 1). Podobno kot 
poznamo obe izvedbi pri vlačenju in vožnji lesa, so 
tudi stroji za sečnjo lahko na kolesih ali na 
gosenicah. Na nekaj primerih si bomo ogledali 
poglavitne razlike in posebne možnosti, ki jih 
ponujajo gosenični stroji za sečnjo. Zanimalo nas 
je predvsem razme1je med nekaterimi najvaž
nejšimi parametri, kot je širina stroja, doseg dvigala 
in največji premer kleščenja. 

2 METODA 
2 METHOD 

Naslonili smo se na podatkovno bazo, v kateri 
zbiramo morfološke značilnosti strojev za sečnjo 
in zgibnih polprikoličarjev. V okviru projektov 
Tehnologija piidobivanja lesa in vplivi na gozdno 
okolje in deloma pri projektu Ekonomske možnosti 
strojne sečnje v Sloveniji, smo podatke pričeli 
urejati v l. 2001. V bazi smo zbrali podatke o 56 

* dr. B. K. univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna 
pot 83, 1000 Ljubljana 
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Sli ka 1: Gosenični stroj za sečnjo 
MHT Neuson pr! delu (foto: Jaka 
Klun) 
Flxure 1: Tra eked han·ester MHT 
Neuson performing (photo: Jaka 
Klun) 

kolesnih in 21 goseničnih strojih za sečnjo (skupaj 
z več različicami). Baza je odprta in jo še naprej 
izpopolnjujemo. Zbirali smo naslednje podatke (po 
skupinah podatkov prikazujemo le tiste, ki so 
pomembni za ta prikaz): 

• Splošno: vir podatka, oblika stroja, znamka, tip. 

• Motor: tip motorja, moč kW - obrati, navor 
Nm - obrati, velikost tanka 1, vlečna sila kN. 

• Prenos moči, vrsta prenosa, prestave naprej, 
prestave nazaj, delovna hitrost, potovalna hitrost. 

• Mere: dolžina m, širina m, višina m, pre
hodnost m, masa kg. 

• Dvigalo; doseg m, navor kNm. 

• Sečna glava: znamka in tip, masa glave kg, 
premer podiranja cm, premer kleščenja ern. 

Podatkovno bazo nenehno dopolnjujemo, vendar 
lahko že danes opravljamo morfološke analize. 
Učinke strojev smo povzeli iz druge podatkovne 
baze, v katero shranjujemo iz različnih virov zbrane 
učinke strojev za sečnjo in zgibnih polprikoličaljev. 

Odvisnost med maso stroja, dosegom dvigala 
ter največjo dvižno silo (od nje je odšteta masa 
sečne glave) smo izračunali ob podmeni, da se z 
maso stroja povečuje njegova širina, da dela stroj 
iz strani (najmanj ugoden položaj za stabilnost 
stroja) ali od spredaj in da je teža dvigala 15k.N. 
Rezultati so primerljivi s tujimi izračuni (WAS
TERLUND 1996), le da so upoštevane novejše 
vrednosti tehničnih značilnosti strojev za sečnjo. 
Iz največje dvižne sile smo izračunali največji prsni 
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premer drevesa (ta.rifa V8), ki ga lahko stroj oklesti. 
Največji premer podiranja drevesa je po podatkih 
proizvajalcev nekaj večji od največjega premera 
kleščenja, sicer ga je mogoče oceniti. 

3 REZULTATI 
3 RESULTS 

V preglednici 1 prikazujemo nekaj izbranih 
značilnosti goseničnih in kolesnih strojev za sečnjo. 
Čeprav je število primerov med skupinama zelo 
različno, se povprečje moči mot01ja med skupinama 
bistveno ne razlikuje . Enako velja tudi za največji 
premer kleščenja, ki je med skupinama skoraj enak. 
Sklepamo lahko, da vsaka od skupin vsebuje 
podatke tako za majhne, kot tudi velike stroje, zato 
lahko s precejšnjo gotovostjo primetjamo tudi 
povprečja drugih znakov. 

Goseničarji so pri približno enako močnem 
stroju precej težji - v povprečju za 50%. Pri tem 
lahko obvladujejo enak premer, kot lažji kolesni 
stroji za sečnjo . Tudi nekaj širši so (za 7%), vendar 
pomembno krajši (le 65% dolžine kolesnih 
traktorjev) . V povprečju je njihova prehodnost 
preko ovir nekaj manjša, vendar še vedno dovolj 
velika za dokaj nemoteno vožnjo po brezpotju. Na 
večjo prehodnost kolesnikov precej vplivajo 
konstrukcije nekaterih tipov (npr. CAT 550, 570, 
580 ali Skogsjan 487 S in XL), ki imajo gibljivo 
prehodnost tudi preko 1 OOcm (hidromotor v vsakem 
kolesu, izjemno gibljivost in možnosti prilagajanja 
terenu). Pri goseničaljih takšne konstrukcije za 
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Preglednica 1: Primerjava nekaterih značilnosti goseničnih in kolesnih strojev za sečnjo 
Tabli' J: Comparison of some chamcteristics oj tracked and wheel ed harvesters 

Število 1 No of cases (n) 

Moč motorja 1 En.gine (kW) 

Masa 1 Weight (kg) 

Širina 1 Width (m) 

Dolžina 1 Length (m) 

Prehodnost 1 Clearance (cm) 

Hitrost l 1 Speed 1 (km/h) 

Hitrost 2 1 Speed 2 (km/h) 

Doseg 1 Reach (m) 

Premer kleščenja 1 Delimbing diameter (ern) 

Tlak 1 Ground pressure (kPa) 

sedaj niso možne. Prenos moči pri sodobnih 
goseničrujihje hidro-mehanski z dvema prestavama 
naprej in nazaj. Podobno, kot imajo to urejeno 
nekateri kolesni stroji za sečnjo, je tudi kabina p1i 
goseničatjih hidravlično gibljiva in se na zmernih 
naklonih terena lahko postavi v vodoravni položaj 
(Timberjack 608L ima uravnavanje kabine v 
vodoravni položaj mogoče do 27° vzdolžnega in 
20° prečnega naklona terena). Ergonomska oprema 
kabine se bistveno ne razlikuje od tiste pri kolesnih 
strojih za sečnjo, prav tako ne računalnik in program 
za delovanje sečne glave. 

Hitrosti goseničarjev so bistveno manjše, vendru· 
je to v skladu z dosedanjim poznavanjem teh strojev, 
ki razvijajo velike vlečne sile p1i majhnih hitrostih . 
Pri obeh skupinah strojev so vlečne sile odvisne 
predvsem od mase stroja in ne od načina prenosa 
sil na tla. Povprečna vlečna sila goseničatjev je 214 
kN, kolesnikov pa 116 kN , vendar je skupina 
goseničnih strojev za sečnjo v povprečju težja . 
Dovolj dobra ocena vlečne sile stroja je kar vrednost 
teže stroja (kN), ki jo pri goserničmjih zmanjšamo 
za 4, pri kolesnih strojih pa za 8%. 

Pomembna značilnost teh strojev je tudi spo
sobnost dela na velikih nak.lonih. Uspešnejši so na 
gladkih in ne preveč skalovitih terenih. Mnogi med 
njimi zelo uspešno delajo na zelo strmih terenih z 
nakloni do 60% ab celo do 70%, kot je avstrijski 
prilagojeni zgib ni goseničru· Snake, narejen na osnovi 
kolesnega VaJmeta 911 (STAMPFER/STEIN
MUELLER 2001 ). S pomočjo pomožnega vitJa 
lahko nekateri (Robin) po tovarniških podatkih delajo 
do 100% naklona terena, vendar o tem nimamo na 
voljo neodvisnih študij. 
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Goseničar ji Kolesnjk.i 
Tracked harvesters Wheeled harvesters 

1 

21 56 

133 126 
20.294 12.909 

2,8 2,6 
4,2 6,5 

0,65 0,87 
2,2 7,6 
4,7 24,7 

9,4 9,4 

56 50 
44 55 

Povprečna dolžina gosenic je okoli 3,5m, širina 
pa 0,60m, vendar obstajajo poleg osnovnih izvedb 
tudi možnosti nabave širših gosenic, ki pridejo prav 
na zelo mehkih terenih s slabo nosilnostjo tal, saj 
pomembno zmanjšajo tlak strojev na podlago. Tudi 
osnovne izvedbe gosenic so takšne, da je tlak na 
podlago kljub precej večji masi goseničarjev pri 
enako velikih motorjih manjši, kot ga imajo kolesni 
stroji za sečnjo . Ti tlaki so seveda manjši od tlakov 
na podlago, ki jih imajo razni trakt01ji za vlačenje 
lesa . Govorimo seveda o statičnem tlaku na 
podlago, ki je pri goseničatjih (kljub večji masi 
stroja) v povprečju za skoraj 20% manjši kot pli 
kolesnikih. To podpira našo predstavo o tem, da so 
goseničazji primernejši za malo nosilne podlage. 
Dinamični tlaki so lahko nekajkrat večji od 
statičnih, vendar so težko izmerljivi, kar velja za 
vse gozdarske stroje. 

Naslednje vprašanje, ki smo se ga lotili je, kako 
so najvažnejši znaki med seboj odvisni. Iz povprečij 
se ne da razbrati , kako narašča moč z maso stroja 
(slika 2). Očitno je odnos med znakoma zelo tesen . 
Premikanje težjega stroja zahteva sorazmerno večjo 
moč motorja in obratno . Večja masa stroja je 
tehnična značilnost , ki je v sorazmerju s spo
sobnostmi stroja za sečnjo, da doseže in podira oz. 
obdeluje drevje določene debeline. Stroji z večjo 
maso omogočajo tudi večjo izbiro sečnih glav z 
različnimi največjimi preme1i podiranja in kleščenja 
drevja. Značilnosti sečne glave niso povezane s tem, 
ali je stroj na gosenicah ali na kolesih. Odvisnost 
premera kleščenja od mase stroja je zato bolj 
ohlapna, vendar velja, da imajo težji stroji večji 
doseg dvigala in lahko podirajo debelejše drevje. 
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-:-~~-;ščanje moči motorja glede na maso stroja pri goseničarjih in kolesnikih 
51.1ka .- ·, . Increase of engine power by mach ine weight for tracked and wheel ed lwrvesters 
F1 ~ 1 11 e - · 
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c 
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Jj 150 

o o 100 -
:ž 

50 

Kolesniki- Wheeled D o 
R2 = 0,7031 

• 

R2 = 0,9396 

Goseničarji- Tracked 

Li 
0

_0 ________ 5 ________ 1_0 _______ 1_5 _______ 2_0 _______ 2_5 _______ 3_0_:~ Masa- Weight ton 

p ·emer podiranja je v povprečju za 24 do 29% večji 
~ remera kleščenja. V nadaljevanju smo izbrali 

0 re~er kleščenja kot merilo primerjav, ker je -
p etriJ. sko gledano - objektivnejši in je bližje 
geom k..i. "b r· 

mu Premeru drevesa, Je v gozdarstvu naJ oJ 
prsne . . . . 
uveljavljeno menlo vehkost1 drevJa. 

Iz prikaza na sliki 2 je razvidno, da imajo 
kolesniki prj enaki masi stroja večje moči motmja 
oz. da imajo gosenični traktorji pri enaki moči 
motOJja večjo maso vsega stroja. Drugače po
vedano, imajo gosenični stroji za sečnjo večjo 
specifično maso (kg/kW) kot kolesnik.i. Ta je pri 

Pregled nica 2: Največji prsn~ premeri drevesa (cm), ki ga gosenični stroji lahko obdelajo glede na maso stroja in največji 

d - a- dvigala - delo s stram 
-rosl e/~ ? . Maximum tree diameter at breast height (cm) !hat tra eked machines can process with re gard to machine weight 
IO 'J t - · f . j ' f "d 

d l St boom reac 1 - processmg rom t 1e st e an arge 

Doseg dvigala Teža stroja 

Boom reach Machine weight kN 

ID 
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 

Največji prsni premer je večji od premera kleščenja 

4 28 37 Maxima/ tree diameter is greater than delimbing diameter 

5 21 29 37 44 52 60 

6 17 23 30 37 44 50 57 63 69 74 

7 19 25 31 37 43 49 56 61 66 71 

8 16 21 26 32 38 43 49 55 60 65 69 

9 18 23 28 33 38 44 49 54 59 64 

10 16 20 24 29 34 39 44 49 54 58 

11 18 22 26 30 35 40 44 49 54 
~ 

12 16 19 23 27 32 36 40 45 49 

13 17 21 25 29 33 37 41 45 

14 16 19 22 26 30 34 38 42 

15 17 20 24 27 31 35 39 

"'--..J\1 t::') l?004) 9 377 
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Preglednica 3: Največji prsni premeri drevesa (cm), ki ga gosenični stroji lahko obdelajo glede na maso stroja in največji 
doseg dvigala - delo od spredaj 
Table 3: McL'r:imum tree diameter at breast height (cm) that tracked machines can process 1vith regard to machine weight 
and /argest boam reaciJ -processing from the front 

Doseg dvigala Teža stroja 
Boom reach Machiue weight kN 

m 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 
Največji prsni premer je večji od premera kleščenja 

4 Maxima[ tree diameter is greater than delimbing diameter 
5 43 
6 33 44 56 
7 27 36 45 55 
8 23 30 37 46 55 
9 20 26 32 39 47 
10 17 22 28 34 40 
11 15 20 25 30 35 
12 18 22 26 31 
13 16 20 24 28 
14 18 22 25 
15 16 20 23 

obeh skupinah odvisna od velikosti stroja in se z 
velikostjo povečuje. P1i večjih- torej težjih strojih 
- specifična masa degresivno narašča, vendar je 
razlika med goseničnimi in kolesnimi stroji 
vseskozi v prid goseničnim strojem. Najmanj ši 
gosenični stroji za sečnjo imajo specifično maso 
okoli 140kg/kW, najmanjši kolesnild pa okoli 80kg/ 
kw. Veliki stroji na gosenicah imajo specifično 
maso okoli 150kg/kW, kolesni pa okoli 120kg/kW. 
Posamezni tipi strojev se v obeh skupinah med seboj 
močno razlikujejo, saj je z velikostjo strojev pri 
goseničmjih pojasnjeno le okoli 21%, pri kolesnikih 
pa 38% variabilnosti. 

V preglednici 2 prikazujemo rezultate teore
tičnega izračuna, 1d upošteva izključno stabilnost 
stroja na horizontalni podlagi pri največjem dosegu 
glave za sečnjo, ne pa tudi, kakšna je dejanska 
opremljenost stroja za sečnjo. Predpostavili smo, 
da noben stroj ni opremljen s sečno glavo, ki bi 
zmogla kleščenje drevja debelejšega od 75cm (npr. 
Konigstiger), čeprav nekateri še večji stroji podirajo 
do lOOcm in več. Pri manjših strojih smo upoštevali 
ustrezno manjše zmogljivosti sečnih glav. 

Stroj , ki ima maso npr. 18t in je opremljen s 
sečno glavo, ki je sposobna kleščenja drevesa do 
50cm debeline, bo lahko izkoristil zmogljivosti 
sečne glave nekako do 7m oddaljenega drevja. Pri 
bolj oddaljenem drevju pa bo moral drevo najprej 
podreti in ga privleči v bližino (tehnično zahtevno 
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65 
55 64 74 
47 55 63 72 
41 48 55 63 71 
37 42 48 55 62 70 
33 38 43 49 55 62 69 
30 34 39 44 50 55 62 
27 31 35 40 45 50 56 

in nevarno opravilo), kjer ga bo obdelal, ali pa se 
bo moral premakniti bližje. Sečnja pretežkega 
drevja na večji razdalji od stroja tudi pri strojni 
sečnji predstavlja večjo nevarnost nezgod oz. večjih 
poškodb v sestoj u. Poleg teže drevesa vpliva na 
varnost dela ter pravilnost smeri podiranja, ki 
pomeni hkrati smer premika drevesa pri izdelavi 
sortimentov tudi nagnjenost drevesa in s tem 
povezan moment, ki ga mora stroj obvladati s svojo 
silo. Podiranje pretežkih dreves na večjih 

oddaljenostih zato predstavlja zahtevno opravilo . 
Vedno ostaja seveda še kombinacija podiranja 
oddaljenega drevja z motorno žago in obdelave s 
sečno glavo. 

Če bi stroji za sečnjo delali izključno v smeri 
njihove vzdolžne osi, kjer so stabilnejši, bi se 
rezultati iz preglednice 2 močno spremenili 
(preglednica 3). Pri izračunu preglednice 3 smo 
upoštevali, da je dolžina gosenic odvisna od mase 
stroja in se povečuje od 3 do 4m (povprečje iz baze 
podatkov je 3,53m). Če bi enak račun naredili za 
kolesne stroje za sečnjo, ki so precej daljši od 
goseničarjev (preglednica 1) bi videli, da pri delu 
od spredaj stabilnost stroja ne predstavlja omejitve 
dosegu dvigala in največjemu premeru kleščenja. 

Praktične omejitve pri dosegu dvigala je - vsaj 
pri redčenjih v zgodnejših razvojnih fazah -
vidljivost, kije v gostih sestojih že pri desetih met1ih 
zelo slaba. Označenega drevja se ne vidi, sečni glavi 
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Slika 3: Učinki treh goseničnih strojev za sečnjo (Robin = 9.3t, Neuson = 12,51, Konigstiger = 28t) 
Figure 3: Efficiency ofthree rracked harvesters (Robin= 9,3t, Neuson = 12,5t, Konigstiger = 28f) 
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so v napoto drevesa, ki niso označena. Večji doseg 
dvigala je pri goseničarjih pomembnejši zato, ker 
so tako zmanjšani premiki v sestoju, ki so pri 
goseničarjih nekaj počasnejši kljub zelo dobri 
gibljivosti stroja. S tega vidika lahko tudi 
predpostavimo, daje pri goseničnih strojih za sečnjo 
koncentracija delovišč (to ne pomeni nujno večje 
koncentracije lesa na delovišču) pomembnejša, kot 
pri kolesnikih. 

Učinki goseničnih strojev za sečnjo so v mejah 
kolesnikov in so odvisni od sečne glave in sestojnih 
razmer. Največji goseničar iz primerjave na sliki 
3 ima učinke (STAMPFER 2001), ki so povsem 
primerljivi z velikimi kolesnimi stroji za sečnjo , 

kot so Valmet 921 ali Timberjack 1470. Vidimo, 
da je med tremi, po masi in zmogljivostmi 
različnimi stroji, pri zelo drobnem lesu majhna 
razlika, ki pa z debelino drevesa že nad 0,2 m3/ 
drevo hitro narašča. Slika dobro pokaže na razlike 
med majhnimi (Robin) in velikimi (Konigstiger) 
stroji. 

Zanesljiva primerjava učinkov med obema 
skupinama strojev je seveda mogoča le s podrobno 
časovno študijo v pii merljivih sestojnih in terenskih 
razmerah, saj so viri, iz katerih črpamo podatke, iz 
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različnih okolij. Takšne študije bi tudi odgovorile 
na vprašanje, kateri stroji so v določenih delovnih 
razmerah gospodarnejši. 

4 ZAKLJUČEK 
4 CONCLUSION 

Gosenični stroji za sečnjo so narejeni za delo v 
težavnih razmerah, med katere štejemo slabo nosilne 
in str me terene. Delajo lahko v redčenjih in v končnih 
posekih, povsem enako kot kolesni stroji za sečnjo. 
Njihove morfološke značilnosti kažejo, da so pri 
enako močnem motorju težji in nekaj širši, vendar 
tudi krajši. Širina stroja je pomembna v primerih, 
ko stroj podira drevje iz strani . Velik doseg dvigala 
lahko- če želimo izkmistiti zmogljivosti sečne glave 
- zahteva podiranje pretežno od spredaj. Stabilnost 
stroja za sečnjo vedno omejuje največji premer 
drevesa, ki ga obvladajo. 

Gosenični traktorji imajo v izjemnih delovnih 
razmerah več prednosti pred kolesniki, vendar tudi 
določene slabosti. Med slednje štejemo počasno 
gibanje, neprimernost za delo v skalovitih terenih, 
kljub manjšemu tlaku na tla so poškodbe zgornjega 
sloja tal in korenin lahko večje, neprimerni so za 
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vožnjo po gozdnih cestah, saj lahko močno 
poškodujejo zgornji ustroj ceste. Kljub temu lahko 
zaključimo, da so pri nas na voljo tereni in sestoj ne 
razmere, v katerih bi gosenični stroji za sečnjo lahko 
uspešno delovali. To velja tako za manjše gosenične 
stroje za sečnjo z maso nekaj nad St (premer drevesa 
do 40cm), kot tudi za najtežje, ki imajo maso nad 
20t (premer drevesa do 75cm in več). Odgovor na 
to, kateri stroji se bodo pri nas uveljavili, bodo dale 
študije gospodarnosti dela v različnih delovnih 
razmerah. 
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Strokovna razprava 
GDK: 2 :932+ 7:922.1 " 1950-1952" (045) 

Državne gozdove so izkoriščala lesnoindustrijska podjetja 

Franc PERKO* 

Izvleček: 

Perko, F.: Državne gozdove so izkoriščala lesnoindustrijska podjetja. Gozdarsld vestnik, 62/2004, št. 9. V slovenščini, 
cit.lit. W. 

V prispevku je obravnavano obdobje 1950-1952, ko so izkoriščanje državnih gozdov vršila lesnoindustrijska podjetja (LIP). 
Gozdna gospodarstva so LIP prodajala les na panju, jim oddala delovišča in potrebne prometnice, po opravljenem delu pa 
delovišča tudi prevzela. Gozdna gospodarstva so se v tem obdobju bolj posvetila gojenju gozdov, ki je bilo v prvih povojnih 
letih zapostavljeno. 

Ključne besede: državni gozdovi, leto 1950-1952, gozdno gospodarstvo (GG), lesnoindustrijsko podjetje (LIP) , prodaja lesa 
na panju, 

l. UVOD 

Nekaj let po drugi svetovni vojni gozdna gos
podarstva niso gospodarila le z državnimi gozdovi, 
temveč tudi z nacionalizirano lesno industrijo, če 
posamezni lesni obrati niso bili dodeljeni zadruž
nemu sektorju, posameznim večjim podjetjem ali 
lokalnim ustanovam. Različne reorganizacije pa so 
bile v tistem času kar pogoste. Z odločbo vlade LRS 
dne 26. 12. 1949 je prišlo do korenite reorganizacije 
gozdarske službe v Sloveniji . Gozdarstvo in lesna 
industrija sta se razdružili. Velike potrebe po izvozu 
lesa in izdelkov ter devizah, od katerih je bil takrat 
odvisen naš gospodarski razvoj, so vodile do 
zaključka, da bi dve specializirani organizaciji, 
gozdarstvo in lesna industrija, bolje opravljali to 
nalogo . Gozdna gospodarstva v okviru gozdno
gospodarskih območij naj bi skrbela za čim boljši 
razvoj državnih gozdov (ta je bil v prvih povojnih 
letih odrinjen na stranski tir, saj je bila vsa skrb 
posvečena pridobivanju lesa), nova lesnoindustrijska 
podjetja (LIP) pa bi prevzela, tudi v okviru območij, 
posek in izkoriščanje državnih gozdov. LIP naj 
plačujejo gozdnim gospodarstvom ceno lesa na 
panju. To je bil praktično edini dohodek, s katerim 
so gozdna gospodarstva opravljala gozdno biološka 
dela v gozdovih. LIP so prevzela tudi večino delovne 
sile od takratnih GG(FUNKL 1985). Pri LIP so se 
ustanovile manipulacije v rangu gozdnih uprav, ki 
so izvajale vso eksploatacijo. 

Turk (TURK 1955) takole opiše organizacijske 
oblike izkoriščanja gozdov in razloge za reorga
nizacije: »Organizacija gozdarstva in lesne industrije 
se je zelo pogosto menjavala v opera ti vi in 
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republiškem vodstvu, pri tem pa je panoga izko
riščanja gozdov prehajala zdaj sem, zdaj tja. 
Pravzaprav je bistveno le to, kje je ta panoga bila v 
okviru terenskih gospodarskih organizacij, ali v 
sklopu gozdarstva ali lesne industrije. V začetku je 
bilo izkoriščanje gozdov pri gozdnih gospodarstvih; 
od konca 1949. do konca 1952. leta je bilo pri 
lesnoindustrijskih podjetjih, pozneje, od leta 1953 
naprej pa zopet pri gozdnih gospodarstvih. Za prenos 
eksploatacije k LIP je tedaj govorila potreba, da bj 
se gozdna gospodarstva lahko čimbolj posvetila 
gojitvi in negi gozdov, ki sta bili prej zaradi pretirane 
eksploatacije zapostavljeni. Menili so, da si bodo LIP 
v lastni režiji svoje žage uspešneje oskrbovala z 
lesom, ker so trdili, da so bila prej GG kriva za slabo 
alimentacijo žag. Za vrnitev eksploatacije h GG leta 
1953 pa je bilo odločilno mnenje, da naj se zaradi 
izčrpanosti gozdov in potrebnih sanitarnih sečenj 
eksploatacija priključi gozdarstvu, da bi se laže 
opravljala medsebojno povezana dela, kombinirala 
zaposlitev gozdnih delavcev in v istih rokah združila 
gradnja gozdne prometne mreže.« 

2. SKLEPANJE POGODB 
O PRODAJI LESA 

S prenosom izkoriščanja gozdov LIP so se zgodile 
revolucionarne spremembe. Ker je šlo za popolnoma 
nove odnose, je Ministrstvo za gozdarstvo LRS, 
Uprava za izkoriščanje gozdov 15. decembra 1949 
izdala Začasna navodila za sklepanje pogodb 

* mag. F. P. univ. dipl. inž. gozd., Slivice 34, 1381 Rakek 
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zaradi sečnje lesa. Navodila 
so poslali vsem gozdnim 
gospodarstvom. Poglejmo si 
nekaj najpomembnejših delov 
teh navodil (Arhiv RS fond 
675, fasc. 48): 
- Organi, ki gospodarijo z 
gozdovi in podjetja, ki izko
riščajo gozdove, morajo skle
niti pogodbe o prodaji 
oziroma nakupu lesa na panju 
na podlagi predpisov uredbe 
o sklepanju pogodb v gospo
darstvu (Služb. list štev 103 od 
20. 12. 1946), Pravilnika za 
izvršitev te uredbe (Služb. list 
štev. ll od 7. 2. 1947) in teh 
navodil. 

- Pogodbe se sklepajo po 
priloženem obrazcu in sicer 
praviloma najpozneje do]. 12. 
za lesne mase, ki so s sečnim 
planom odobrene za kritje 
planskih potreb lesnega pod
jetja za naslednje leto. Pred 
sklepanjem pogodb je po
trebno urediti ves material, 
prevzet od odkazovalcev. Na 
podlagi tega materiala gozdna 
gospodarstva, in sicer vsako 
za svoje področje sestavUo 
))seznam lesnih mas« po prilo
ženem obrazcu za posamezna 
sečišča . Sečišča se grupirajo 
tako, da pridejo vsa sečišča; ki 
se bodo predala enemu lesno
industrijskemu podjetju v en 
seznam. Ta seznam se potem 
p1iloži pogodbi za tisto pod
jetje. Na področju enega gozd
nega gospodarstva namreč 
lahko izkorišča gozdove več 
lesnih podjetij, eno lesno 
podjetje pa lahko jzkorišča 
gozdove na področju dveh ali 
več gozdnih gospodarstev. 

- V seznamu lesnih mas 
se pripravi za vsa sečišča 
enega tesnega podjetja 
rekapitulacija po drevesnih 

vrstah in masah, ti podatki pa 
se vnesejo v L člen pogodbe. 
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Gozdna uprava Slov. Konjice 
Logarija: Lukanja 
Sečišče štev.: 7 
Osankarca 

Prevzemni zapisnik sečišča po izvršeni sečnji 

Dne 7. 11. 1951 

LIP Slov. Konjice po Gozdni manjpulaciji Lukanja, po svojem 
zastopniku tov. Mercu Blažu, šefu GM Lukanja predaja Gozdnemu 
gospodarstvu Malibor odnosno Gozdni Sl. Konjice, ki prevzame po 
svojem zastopniku tov. Kopu Frideriku, višjem logarju v Lukanji, po 
predpisih sklenjene pogodbe štev. 7 z dne 13. l. 1951 sečišče štev. 7-
Osaokarica: 

Pii prevzemu sečišča je ugotovljeno: 
l. Po pogodbi je netto masa znašala: 
iglavcev: 

hlodi 
jam. ceL 
tesan l. 
odpad. 
Skupaj 

2. Dejanska izmera poseka: 
iglavcev: 

hladi 
jam. les15 
okrogli gr. les 
drva /:70 prrnl 
listavcev: 
drva 
Skupaj 

3. Poseka je pospravljena. 

400 phn 
208 " 
283 
112 

1.003 

312 plm 
8 " 
8 

46 

1 
525 

4. Ugotovilo se je, da ni previsokih panjev. 
5. Na sečišču ni bilo posekanih neodkazanih dreves. 
6. Na poseki ni puščenih odkazanih a neposekanih dreves. 
7. Pomladek ni bil pri sečnji in spravilu poškodovan. 
8. Izvozna cesta iz tega sečišča je vrnjena v istem stanju kot ob pričetku 
poseka . 

Prečitano in podpisano. 

Za LIP Slov. Konjice: 
Šef gozdne manipulacije Lukanja: 

Merc Blaž l.r. 

Žig: Lesno 
industrijsko podjetje 

Konjice 

Prepis prevzemnega zapisnika 

Za Gozdno upravo Slov. Konjice: 

Upravitelj: 

Krištof Stanko Lr. 

Žig: Gozdno 
gospodarstvo Maribor 

Gozdna uprava 
Konjice 

(Arhiv RS. Ministrstvo za gozdarstvo, fond 675, fasc. 18) 
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~DzdDo gosyOuarsuvo 0V.L~c~Ja oo ~oci yreQa,~sno ina~Bwrij~~o 
po ujetje Ajd.ovsčina pa 2_.>ravzaa1S za sečnjo oc..ksz&l:le i.e:Jne mase ili ~.1.cerc 

V 50Znne~ Preue~Q &andio,odu.l/lli uu.ldrij6 
48b aaB ~=eves Je~~e 

..t'rtt~a a.:z:E::vesa so oCLrazau.a. s ~ai .. ;;-;ev .1 dc 486. 
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206-areves jelke 
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Zapisnik (del) o prevzemu in predaji odkazane lesne mase sestavljen dne 6. marca 1951 v Sv. Luciji (Arhiv RS fond 657, fasc . 18) 

- Po podpisu pogodbe je potrebno lesno maso, iz 
l. člena pogodbe, kupcu na terenu tudi predati z 
»zapisnikom o prevzemu in predaji odkazane lesne 
mase«. Zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki, se priloži 
pogodbi kot njen sestavni del. Prav tako se priloži 
pogodbi od obeh strani podpisan seznam lesnih mas. 

- Praviloma je potrebno predati kupcu odkazano 
lesno maso najpozneje do 15. decembra. Zaradi 
letošnje zakasnitve pa se rok za sklepanje pogodb 
določa do 22. decembra, rok za predajo lesnih mas 
na panju pa do 30. decembra 1949. 

- Če se med letom pojavi napadene ali po
lomljeno drevje in se to nahaja na sečišču, kije kupcu 
predano, potem to podjetje prevzame tudi to drevje. 
Če pa se tako drevje nahaja izven eksploatacijskega 
področja podjetja, t.j . v predelih, ki ne gravitirajo na 
obstoječe planirane komunikacije podjetja in ga 
podjetje ne more prevzeti , gozdno gospodarstvo tako 
drevje poseka v lastni režiji ali pa ga proda na panju 
drugim interesentom. Rok sečnje okuženega drevja 
odredi gozdno upravni organ. 

- Če se med izvrševanjem pogodbe plan zviša ali 
pa nastane potreba po novih sortimentih, se predaja 
drevja za te namene vrši sproti z odkazovanjem. 
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- Merjenje in klasifikacijo izdelanih sortimentov 
izvrši kupec po svojih nameščencih, ki rezultate vnašajo 
v premernice podjetja. Ker je tako lesno podjege, kakor 
tudi gozdno gospodarstvo državno, ni osnove, da bi 
merjenje in klasifikacija lesa bili namenoma napačni. 
Zato se me1jeoje kupca jemlje za podlago obračuna 
vrednosti lesa na panju. V dokaz da so sortimenti 
premerjeni jih mora kupec opremiti s tekočimi 
številkami po »premernici« in s svojim žigom. Ker pa 
se pri merjenju in klasifikaciji lahko namenoma 
napravijo napake, je v 6. členu pogodbe predpisana 
intenzivna kontrolo gozdarskih organov nad krojen jem, 
merjenjem in klasifikacijo v samem gozdu, ll člen pa 
daje možnost gozdarskim organom zahtevati popravke 
na terenu opaženih napak tudi v mateiialnih knjigah. 

- Ko kupec opravi posek, izdelavo in izvoz lesa na 
predanem sečišču, mora poseko predati nazaj gozdnemu 
gospodarstvu po priloženem vzorcu zapisnika. Ti 
zapisniki se morajo prav tako priložiti pogodbi . 

- Poseko morajo gozdarski organi pred pre
vzemom temeljito pregledati ter v zapisniku ugotoviti 
vse nepravilnosti , ki jih je kupec napravil na poseki . 

Navodilom za sklepanje pogodb so bili priloženi 
vsi potrebni vzorci zapisnikov. 
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2.1 Pogodba o prodaji in odkupu lesa 

Za prodajo lesa, ter predajo in prevzem delovišč, kot 
končnega akta so bili predvideni številni dokumenti. 
Gozdna gospodarstva so na osnovi odkazila prodala 
na pa(\ju les LIP. Sestavljena je bila Pogodba o 
prodaji in nakupu lesa, ki je imela naslednje dele 
(Arhiv RS, Ministrstvo za gozdarstvo, fond 675 fasc . 
18): 

Predmet pogodbe 

Tu sta bila vpisana prodajalec in kupec, ter količina 
lesa (ločena na iglavce in listavce ter na tehnični les 
in drva) ki je bila določena z letnim planom. Sestavni 
del pogodbe so bili: 

- Seznam lesnih mas po količini, vrsti drevja, 
sortimentih, kvalitetnih razredih za posamezne 
oddelke, odseke ali parcele. 

- Zapisnik o prevzemu in predaji odkazane 
lesne mase. 

- Zapisnik o predaji prometnih naprav v uporabo. 
- Zapisnik o prevzemu in predaji posek po 

dovršenih sečnih delih, ki se priloži pogodbi 
naknadno. 

- Zapisnik o prevzemu prometnih naprav po 
dovršeni eksploataciji, ki se tudi priloži pogodbi 
naknadno. 

Poleg vnaprej odkazanega drevja, so bile predmet 
pogodbe tudi naknadno odkazane količine lesa, ki 
jih je bilo potrebno posekati zaradi poškodb pri 
izkoriščanju, zaradi škodljivcev, bolezni in ujm, ter 
potreb poseka zaradi spravila, gradnje barak ali 
drugih gradbenih objektov vezanih na eksploatacijo 
odkazane lesne mase. V primeru večjih kalami tet je 
lahko prodajalec iz redne sečnje izločil tolikšno lesno 
maso, kolikor jo je napadlo zaradi kalamitete. 

Zapisnik o prevzemu in predaji odkazane lesne 
mase je moral vsebovati naslednje podatke: 

- navedbo sečišča, 
- vrsto in število dreves, 
- začetno in končno številko na odkazanem 

drevju, 
- rok sečnje in izdelave, 
- rok izvoza izdelanega materiala s posek. 
Če med pogodbenikoma pri prevzemanju od

kazanega drevja ni bilo soglasja glede odkazovanja 
in ocene lesne mase, je moral kupec v zapisniku 
podati utemeljen ugovor . Če se nista uspela 
dogovoriti prodajalec in kupec sama, je dokončno 
odločitev dala arbitražna komisija, v katero sta vsak 
od partnerjev določila po enega strokovnjaka. 
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Predsednik arbitražne komisije je bil strokovnjak 
izven obeh resorjev, ki sta ga sporazumno določila 
oba resorna ministra (za gozdarstvo in za lesno 
industrijo) . Spori pa niso smeli ovirati proizvodnje. 

Sečnja 
V členih, ki so obravnavali sečnjo je bilo opredeljeno 
kako mora kupec izkoristiti posekana drevje (če je 
izdelal manj vredne sortimente, kot bi jih lahko, ali 
če ni v celoti izkoristil lesa na sečišču je bil kupec 
dolžan plačati odškodnino). Kupec je moral podirati 
drevje tako, da je čim manj poškodoval sosednje 
drevje in podmladek. Stara drevesa v mladih sestojih 
je bilo pred posekom potrebno »okresati« (oklestiti) . 
Izdelan je moral biti popoln gozdni red, poleg tega 
pa se je kupec moral držati zakonitih predpisov. 
Sečnja na »SUŠ« se je smela vršiti samo po 
predhodnem dovoljenju prodajalca. 

Merjenje 
Merjenje in klasifikacija se je vrši1a po jugo
slovanskih standardih. Merjenje in klasifikacijo je 
opravljal kupec, ki je moral prodajalca o pričetku 
del pravočasno obvestiti. Prodajalec je imel pravico 
vpogleda v vse kupčeve materialne knjige in nadzora 
nad me1jenjem in klasifikacijo . »Premernice« je 
moral podpisati pristojni logar gozdne uprave. 
Izdelane sortimente je moral kupec oštevilčiti in 
žigosati s svojim žigom. 

Obračun vrednosti lesa na panju 
Količina lesne mase, za katero se je obračunala in 
plačala cena lesa na panju, se je ugotovila na podlagi 
materialnih knjig za sečnjo in izdelavo sortimentov 
v gozdu lesnega podjetja, tej masi pa se je dodala še 
>>pri izdelavi sortimentov izgubljena masa« in sicer: 

l. za skorjo, če je v gozdu merjena obeljena oblovina: 

- pri hrastovi in brestovi oblovini 12% 
- pri bukovi oblovini 6% 
- pri oblovini ostalih listavcev 8% 

- pri smrekovi in jelovi oblovini 10% 
- pri oblovini rdečega bora 11% 
- pri oblovini črnega bora in macesna 15% 

2. za odpadek pri tesanju se neto masi sortimentov 
prišteje še: 

- pri konično tesanih tramih 60% 
- pri tesanih tramih na živ rob do 8 m dolžine 75% 
- pri tesanih tramih na živ rob čez 8 m dolžine 100% 

- pri tesanih pragih 60% 
- pri kretniškem tesanem lesu 100% 

od skupne neto mase sortimentov. 
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3. za odpadek pri cepJjenju se neto masi sortimentov 
prišteje še: 

- pri dogah listavcev do 80 cm dolžine 180% 
- pri dogah listavcev 80 do 90 cm dolžine 200% 
- pri dogah listavcev 90 do 100 cm dolžine 230% 
- pri dogah listavcev čez 1 JO cm dolžine 250% 
- pri dog ah jelke in smreke 150% od skupne neto mase 

sorti men tov. 
Za odpadek pri drzanju (maklanju) celuloze je 

potrebno neto masi dodati še 7% (bruto masa se dobi 
tako, da se neto količina podeli s 0.93). Masi 
hlodovine vseh vrst se zaradi nadmere in obrabe doda 
še 3% njihove kubature. 

Plačilo kupnine 
Vrednost lesa na panju je moral plačati kupec po 
ceniku za prodajo lesa na panju, ki je veljal na dan 
določen za plačilo . 

Rok plačila je bil praviloma 15 dni po zaključku 
meseca. 

Izvoz 
Kupec je smel iz gozda odvažati (spravljati) le 
oštevilčene in žigosane sortimente. 
Spravilo lesa se je lahko vršilo le po poteh, ki jih 
sporazumno odredita prodajalec in kupec. Spravilo 
mora biti opravljeno v roku določenem za vsako 
sečišče posebej v zapisniku o prevzemu in predaji 
sečišč, oziroma v eventualno podaljšanem roku. 

Predaja in prevzem posek 
Kupec je moral po opravljenem odvozu (spravilu in 
prevozu) lesa z zapisnikom predati poseko (sečišče) 
prodajalcu. Prav tako je moral predati tudi prometne 
naprave. Če delo ni bilo opravljeno v skladu z 
dogovorom in veljavnimi predpisi se v zapisniku 
pozove kupca, da odpravi vse pomanjkljivosti tako 
na sečišču kot prometnicah. Če vsega tega ne odpravi 
v roku 15 dni, se to ugotovi z zapisnikom in kupcu 
se zaračuna pogodbena kazen. Kupca je bilo potrebno 
pozvati, da pri tej končni predaji obvezno sodeluje 
in podpiše zapisnik. Če kupec tega ne stori, ugotovijo 
to prodajalčevi organi v samem zapisniku z navedbo, 
da je bil kupec pravočasno pozvan, a predaji ni 
prisostvoval. V takih primerih je opravil gozdni red 
in uredil prometnice prodajalec na stroške kupca in 
to lahko tudi z najeto delovno silo po višjih cenah, 
če ni imel na razpolago redne planske delovne sile. 

Kazni za neizvršitev pogodbenih obvez 
Za neizpolnitev obvez iz pogodbe je plačal kupec 
kazen in sicer: 
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- Za vsako posekana a neodkazano drevo, ki je 
zaradi kupčeve nepazljivosti tako poškodovano, da 
se mora posekati, plača kupec, razen vrednosti lesne 
mase po veljavnem ceniku, še 300% vrednosti kot 
pogodbeno kazen. 

- Če v določenem roku ni posekal odkazanih 
okuženih dreves na sečiščih, za vsako drevo 500% 
njegove vrednosti. 

- Če je po končani sečnji pustil na poseki 
neposekana odkazana drevesa za vsako drevo 200 
din, za vsak previsok štor pa din 100. 

- Če ni izvršil odvoza lesnih sortimentov s 
poseke v danem roku in je s tem zavlačevanjem 
ogrožal zdravstveno stanje gozda zaradi širjenja 
okužbe, je plačal kazen 10.000 din. 

- Če na poziv prodajalca na poseki ni napravil 
gozdnega reda v danem roku, je plačal za vsak ha 
neurejene poseke 15.000 din. 

- Če je izdelal les v manj vredne sortimente, 
3 kratno razliko vrednosti. 

- Če ni dostavil prodajalcu izvlečka iz mate
rialnih knjig do 7. v mesecu, je plačal 1.000 din za 
vsak dan zamude. 

- Za vsak neurejen hektometer prometne naprave 
po poseku določenega roka je plačal 10.000 din. 

- Prodajalec pa je plačal kupcu kazen, če v 
določenem roku ni izvršil predaje lesne mase za 
sečnjo in sicer V2 o/o vrednosti nepredane lesne mase 
za vsak dan zamude za prvih 15 dni, 1 o/o te vrednosti 
dnevno za nadaljnjih 15 dni, a po tem roku 2% za 
vsak dan zamude. 

Poleg pogodbenih kazni in povračila stvarnih 
stroškov prodajalcu za delo, ki ga je ta opravil, ker 
ga kupec v določenem roku ni izvršil, je nosil kupec 
vso zakonito in mate1ialno odgovornost za škodo, 
nastalo zaradi neizvršitve pogodbenih obvez 
neposredno ali posredno. 

Ostale določbe 
Naključno škodo je do podpisa zapisnika o predaji 
stoječega drevja nosil prodajalec, po podpisu 
zapisnika pa kupec, ki mu ta odgovornost preneha z 
izpolnitvijo obveznosti po tej pogodbi. 

Obe pogodbeni stranki sta se obvezali reševati vse 
premoženjske spore iz te pogodbe pred pristojno 
državno arbitražo. 

Obe pogodbeni stranki sta se zavezali, da 
priznavati vse morebitne obvezne predpise pristojnih 
državni organov s katerimi se spreminjajo določbe 
pogodbe, vse do njene dokončne izpolnitve. 
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Gozdno goapodura~o 
--811: .Luci ja o·:J So6i. 

K pogodoi štev.~5D 

Zapis~1ik 

o 1)redaji v u.porabo prometnih r.upre.v(c:Gst in gozdnih poti) 
Lesno industrijske~u p~4jetju Ajdovščina v planske~ letu 1~51 

Da -oo Lesno. industrijskemu podjetju Ajdovščina v planskem letu . 
1951 o~o~očen izvoz lasnih mas iz gozdov na ?Odročju Gozdn~ga goapou~stva 
sv,L~cija ob Soči,~ ta . od~t~pa v ~~orabo uasladnje ~~1jonske o~ste in 
gozdne potil 

l.)Kamjonsi.m ce;::ta .Podroteja-Bela v dolžini 6 kmov dobrem stanju • .Jlea. ~po
ra~o jo je LIP dolžan posipati z gramozom in čistiti kdnale in propu-
ste. 

2.}Kamjonska ·cesta Bela-Krekovše 1 dolzina 10 kiDVtV sred.njedobrem stanju. 
Tekom uporabe jo· je posipati z . g-ra.IDOZ(!)m. in ei.sti ·u kanale in pxopuate. 

).)Kwnjonska oes-ta Bele.-Krama.r~ča, e1o.L~ina IO km.V sreCI.jem stanJu..0.6 kw.. 
jo je ·au!:lea.la. voa.e. • .i?o Lretmo s"tauo po.sipa.nje z gra.m.ozom in č1ščeoje 
kaua.J.ov. 

4.)Kam.jonslra cesta11 ~'ra.ncoska cesta11 5_ km.dolzine,v srecu1jem stanju.š.:r~::~.r:pe 
v zelo slaber:r.. stanju, .?o"Grebuo sta.lno pooipavaz.tje. 

5.)K~~jonska cesta Preska-Tri smreke 5 k~.doliine.V dobrem stanjo.Po~rebno 
je redno posipavanJe z grasozom. · 

Zapisnik o predaji v uporabo prometnih naprav (cest in gozdnih poti) LIP Ajdovščina v planskem letu t95t (Arhiv RS 
fond 657 fasc. 18) 

2.2 Seznam lesnih mas po količini, vrsti 
drevja, sortimentih in kvalitetnih 
razredih za posamezne oddelke, 
odseke oziroma parcele 

Seznam je bil sestavljen po posameznih oddelkih in 
odsekih oziroma parcelah . Za vsako dreve.sno vrsto 
je bil podan podatek o številu odkazanih dreves, bruto 
lesni masi in neto količini po sortimentih (hladi 
iglavcev, jamski les , celulozni les, drva iglavcev, 
hi odi listavcev, hlodi listavcev za žago, hlodi listavcev 
za železniške pragove, celulozni les, drva, odpadek). 

2.3 Zapisnik o prevzemu in predaji 
odkazane lesne mase 

Zapisnik je vseboval seznam odkazanih lesnih mas po 
številu dreves, ločeno po drevesnih vrstah in objektih 
(odsekih, parcelah). Ker je bilo pri odkazilu vsako drevo 
posebej oštevilčeno, je bilo v zapisniku zabeleženo od 
katere in do katere tekoče številke je označeno odkazano 
drevje. Poleg tega je bil v tem zapisniku določen rok za 
dokončanje sečnje in rok za izvoz lesa. 

2.4 Zapisnik o predaji prometnih 
naprav v uporabo 

Da je bil Lesnoindustrijskemu podjetju omogočen 
dostop in spravilo ter izvoz lesa mu je Gozdno 
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gospodarstvo odstopilo v uporabo potrebne kamionske 
ceste in gozdne poti. V zapisniku je bila navedena 
prometnica, njena dolžina, stanje in potrebna dela v času 
uporabe. Zapisnik sta podpisala zastopnik Gozdnega 
gospodarstva in Lesnoindustlijskega podjetja. 

2.5 Zapisnik o prevzemu in predaji 
posek po dovršenih delih 

Prevzem se je opravil za vsako sečišče posebej, 
opravi 1 pa se je takoj, ko je bilo delo na njem končano. 
V zapisniku so se znašli podatki o dejanski izmeri 
posekanega lesa in sortimentih. ki so bili izdelani. 
Ugotovilo se je ali je bilo posekana vse odkazano 
drevje, ali je bil poškodovan podmladek, ali je bil 
opravljen gozdni red. Tu se je odločalo o eventualnern 
plačilu odškodnine, kije bila za številne nepravilnosti 
zagrožena v pogodbi . 

2.6 Zapisnik o prevzemu prometnih 
naprav po dovršeni eksploataciji 

Z zapisnikom je bilo ugotovljeno v kakšnem stanju 
je LIP gozdnernu gospodarstvu vrnilo prometnice, 
ki mu jih je le-to oddalo v začasno uporabo. 
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3 KAKO JE BILO V PRAKSI celo norčujejo, češ saj gre ta denar iz državne blagajne 
v začetku leta 1950 se je del gozdarske dejavnosti v državno blagajno ali iz enega žepa v drugega in 
preselil k LfP. Gozdna gospodarstva so lahko več zločin nad gozdom je poravnan«. 
energije posvetila gojenju gozdov, ki je bilo v prvih 
povojnih letih na stranskem tiru. Načeloma je bilo ob 
prehodu pridobivanja lesa k LIP vse primerno urejeno. 
Nadzor nad delom LIP v gozdovih je bil pod 
pristojnostjo gozdnih gospodarstev. Gozdarji so imeli 
(če si pogledamo pogodbo) v rokah škarje in platno. 
Ali je bilo v praksi res tako? V praksi so se pojavljale 
številne težave. Na eni strani je bil od gozdarstva 
odtujen del njegove dejavnosti, na drugi strani pa so 
bili stalni pritiski za čim več lesa, kije ob pomanjkanju 
drugega gradbenega materiala igral pri obnovi države 
odločilno vlogo, hkrati paje bil les eden (če ne edini) 
najpomembnejšjh izvoznih artiklov za pridobivanje 
prepotrebnih deviz. Plačnik vsega je bi 1 gozd. 

Radšel (RADŠEL 1952) v prispevku Iz prakse 
ugotavlja takole: »Tako se je gozdarstvo razbremeoDo 
vse dejavnosti, ki spada v čisto eksploatacijo gozdov. 
Takrat pa so žal, nekatere dejavnosti, ki po svojem 
značaju sodijo v delokrog gozdarstva, t.j. posek, 
izdelava in spravilo lesa do gozdnih cest, ostale v 
okviru novoustanovljenih lesnih manipulacij oziroma 
lesnoindusttijskih podjetij. Na ta način je bilo podano 
slabo jamstvo za vzdrževanje sečnega reda. Gozdne 
manipulacije, ki so prevzele ta del gozdarske 
dejavnosti, katere pravilno ali pa nepravilno strokovno 
izvaja1~e ima za gozdarstvo daljnosežne posledice, 
niso zainteresirane za vzdrževat~e reda na sečiščih. 

Vendar ne smemo misliti, da ima sečni nered po 
naših gozdovih svoje vzroke samo v delitvi 
gozdarstva od lesne industrije. Nikakor ne, kajti tudi 
stopnja in naglica eksploatacije ne moreta biti 
opraviči lo za slabo vzdrževanje gozdnega reda . V 
vsakem primeru se od obeh prizadetih, tako od 
gozdarstva kakor tudi od lesne industrije, zahteva kar 
najbolj kakovostna obdelava gozdnih sortimentov ter 
popolno izkoriščanje lesne gmote in ostalih 
sortimentov (lubje itd.). 

Kje je potem glavna kri vda za sečni nered po naših 
gozdovih? Neizvajanje sečnega reda je le posledica 
malomarnosti in nezainteresiranosti večine terenskih 
manipulantov in tudi nekaterih logarjev. 

Od kod izvira ta nezainteresiranost nekaterih 
odgovornih ljudi? Znano je da so sečni predpisi, izdani 
ob prepustitvi te gozdarske dejavnosti lesni industriji, 
predvideli za neizvajanje sečnega reda določene kazni 
(globe). Globe pa niso dosegle uspeha, temveč so 
pomenile le nekak odkup za neizvajanje sečnega reda. 
Od tod nezainteresiranost nekaterih manipulantov, 
logarjev in ostalih, ki so se sicer trudili za vzpostavitev 
sečnega reda, ki pa so se po večkratnih neuspelih 
opozori]jh končno vdali, češ pa naj pride do besede 
pogodbena globa. Mnogi ljudje se danes iz teh sankcij 
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4 ZAKLJUČEK 
Tedanje družbene razmere so dopuščale, da je bil 
pretežni del žrtve prenesen na gozd. Na današnji 
razvojni stopnji to ni potrebno. Po letu 1993 smo 
gozdarstvo razdelili na več delov: javno gozdarsko 
službo, ki strokovno usmerja razvoj vseh gozdov, 
zadruge, ki naj bi povezovale predvsem male zasebne 
gozdne posestnike pri trženju pa tudi opravljanju del v 
njihovih gozdovih in koncesionmje, ki opravljajo vsa 
dela v državnih gozdovih. P1i državnih gozdovih je vse 
skupaj malo bolj zapleteno, ker se poleg javne 
gozdarske službe in koncesionarjev, pojavi še Sklad 
kmetijskih zemUišč in gozdov RS, ki nastopa kot lastnik 
gozdov v imenu države. V sak od teh akterjev ima svoje 
interese, zahteve in potrebe, kar lahko vodi do razmer, 
ki niso vedno v prid gozdu . Ob primerni strokovni 
zasedbi javne gozdarske službe in usposobljenosti 
koncesionarjev pa mora lastnik težiti k temu, da je 
ravnanje v državnih gozdovih za vzor. Državni gozdovi 
morajo usklajeno in v optimalni meri opravljati vse 
splošnokoristne funkcije; tudi lesnoproizvodno, ki jo 
vse pogosteje le sramežljivo omenjamo. 

5 VIRI 

FUNKL, L., 1985 . Slovensko gozdno in lesno gospodarstvo 
po letu 1941. Pomen zgodovinske perspektive v 
gozdarstvu. Biotehniška fakulteta VTOZD za gozdar
stvo, str. 89-112. 

RADŠEL, V., Za boljši sečni red v naših gozdovih, 
Gozdarski vestnik 1952, str. 87-89. 

TURK, Z., 1955. Izkoriščanje gozdov v desetletju 1945-
1954. Gozdarski vestnik št. 9-10, str. 296-321. 

- Začasna navodila za sklepanje pogodb zaradi sečr* 
lesa. 1949. Ministrstvo za gozdarstvo LRS. Arhiv RS 
fond 675, fasc. 48. 

- Pogodba o prodaji in nakupu lesa, 1951. Gozdno 
gospodarstvo Postojna. Arhiv RS fond 675. fasc. 18. 

- Zapisnik o prevzemu in predaji odkazane lesne mase, 
1951. Gozdno gospodarstvo Postojna. Arhiv RS fond 
675, fasc. 18. 

- Seznam lesnih mas predanih lesno industrijskemu 
podjetju Il. Bistrica, 1951. Gozdno gospodarstvo 
Postojna. Arhiv RS fond 675, fasc. 18. 

- Zapisnik o prevzemu in predaji odkazane lesne mase sestavljen 
dne 6. marca 1951 v Sv. Luciji. Gozdno gospodarstvo Sv. Lucija 
ob Soči. Arhiv RS fond 675, fasc. 18. 

- Zapisnik o predaji v uporabo prometnih naprav (cest 
in gozdnih poti) Lesno industrijskemu podjetju 
Ajdovščina v planskem letu 1951. Gozdno gospodarstvo 
Sv. Lucija ob Soči. Arhiv RS fond 675, fasc . 18. 

- Prevzemni zapisnik sečišča po izvršen.i sečnji, 1951. Gozdna 
uprava Slov. Konjice. Arhiv RS fond 675, fasc. 18. 

387 



Strokovna razprava 
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Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje ? 

Jože PAPEŽ* 

Izvleček: . ~ ~~· . . r 4 
Papež, J.: Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje? Gozdarski vestmk, 62/2~04 , _st." 9." ~ slovenscmi, CJt . It. . . . 

v prispevku ki je kratek dopolnjen povzetek avtorjevih člankov iz monografiJe, ki Je Izsla leta ~~Ol ob 1000~ letmc'.~~sta 
Gorica je p;ikazan relativni pomen primestnega gozda Panovec za ohranj~nje ?iotske r_aznolikost1 m_ dendrolosk~ ded1scme, 
izvajanJe rekreacije, pridobivanje lesa in gojenje divjadi . Na.kazani so tud1 novi pogled! na uporabo m vrednotenJe prostora. 

Ključne besede: primestni gozd , Panovec, Nova Gorica, biotska raznolikost, dendrološka dediščina 

1 UVOD 

Leta 2001 je ob 1000 letnici mesta Gorica izšla 
monografija Panovec včeraj, danes, jutri. V 
monografiji o primestnem gozdu Panovec smo 
skušali zbrati vse dosedanje vedenje o tem 
enkratnem gozdu, ki ni bil nikoli v zasebni lasti. V 
letih 1999-2001 so pri raziskavah sodelovali: dr. 
Franc Batič (lišaji), dr. Igor Dakskobler (rastlin
stvo), Mi1jam Gorkič (dvoživke), Mirko Perušek 
(ptice), Katja Poboljšaj (dvoživke), mag. Gabrijel 
Seljak (glive), Marijan Šebenik (gozdna učna pot 
Panovec), dr. Staša Tome (plazilci), Bojan Zadravec 
(metulji), Igor Zadravec (divjad), Zoran Zavrtanik 
(obremenitve gozda) in urednik mag. Jože Papež 
(krajinske in ekološke značilnosti, dosedanje 
gospodrujenje z gozdovi, divjad, ohranja!1ie biotske 
raznolikosti in ovrednotenje prostora). Zaradi 
pomanjkanja časa in prezaposlenosti primernih 
raziskovalcev, nismo obdelali in prikazali po
membnih področij, kot so flora in favna tal, mahovi 
in epifitske združbe, žuželke in mali sesa lei . Ravno 
tako ne more nihče jamčiti, da smo na področjih, 
ki smo jih v letih 1999-2001 raziskovali, registlirali 
vse v Pruwvcu prisotne vrste. 

Na podlagi takratnega stanja in ugotovitev 
raziskav smo v monografiji s teoretskega in 
praktičnega vidika ocenili stopnjo ohranjenosti 
biotske raznolikosti, predvideli ukrepe za njeno 
ohranjanje in pospeševanje, ovrednotili prostor in 
predlagali prostorsko opredelitev izvajanja sorodnih 
dejavnosti. Končna ugotovitev je bila, da je Panovec 
enkratna zaplata kolikor toliko ohranjenega stru·ega 
gozda v kmetijsko-urbani krajini, katerega osnovne 
naloge so ohranjanje biotske raznolikosti in 
dendrološke dediščine in zagotavljanje rekreacije 
meščanom Nove Gorice. Pridobivanje lesa in 
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izvajanje lova pa sta drugotnega pomena. Zato smo 
predlagali razdelitev Panovca na vzhodni in zahodni 
del. Vzhodni del naj bi bil namenjen predvsem 
ohranjanju biotske raznolikosti, v zahodnem delu pa 
bi usmerjali izvajanje tistih rekreativnih dejavnosti , 
ki niso preveč moteče za ohranjanje biotske 
raznolikosti in ki so sprejemljive za vse ostale 
uporabnike prostora. Ravno tako smo bili mnenja, 
da bi bilo za Panovec ve1jetno najbolje, da bi se Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Mestna občina 
Nova Gorica dogovmila o prenosu lastništva na 
Mestno občino Nova G01ica. Menili smo, da Mestna 
občina Nova Gorica ve1jetno ne bo obremenjena s 
ptihodkom od lesa, tako kot dosedanji lastnik SkJad 
kmetijskih zemljišč in gozdov, in bo pripravljena 
vlagati v ohranjanje biotske raznolikosti in dend.ro
loške dediščine in v gradnjo, obnovo in vzdrževanje 
objektov za rekreacijo. 

V treh letih se za ohranjanje biotske raznolikosti in 
dendrološke dediščine in za izboljšanje rekreacije 
meščanov Nove Gorice praktično ni veliko naredilo. 
Društvo inženi1jev in tehnikov gozdarstva Posočja je 
leta 2001 s pomočjo Mestne občine Nova Gorica 
obnovilo gozdno učno pot Panovec in izdalo zgibanko 
namenjeno osnovnošolski mladini . Zavod za gozdove 
Slovenije-Območna enota Tohnin je za vse gozdove 
Panovca izdelal gozdnogojitvene načrte in analizo 
odkazila drevja za obdobje 1997-2003, kar omogoča 
boljše načrtovanje ohranjanja in pospeševanja biotske 
raznolikosti in izvajanja sečenj. V seznam zavarovanih 
h.abitatov Natura 2000 (gozdna združba Ornithogalo 
pyrenaici-Carpinetum) pa se je poleg dosedanjega 
gozdnega rezervata v oddelku 3 uvrstilo tudi oddelke 
2, 4, 7, 8 in 19. 

* Mag. J. P., univ. dipl. inž . gozd., Cankarjeva 28, 5000 
Nova Gorica 
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Geološka podlaga Panovca je eocenski fliš, ki 
ga gradijo plasti laporja, skrilaste gline in 
peščenjakov. Globina tal je odvisna od nebesne 
lege, nagiba in načina razpadanja osnovne 
kamen ine. 

Nova Gorica z okolico sodi med najtoplejša 
območja Slovenije. Povprečna letna temperatura 
znaša 12° C, povprečna januarska temperatura je 
okrog 3° C, povprečna julijska temperatura je 
22-23° C, letno paje 80-100 dni z najvišjo dnevno 
temperaturo nad 25° C. V obdobju 1952-1961 je v 
Solkanu padlo povprečno 1.443 mm padavin . 
Padavinska maksimuma sta bila dva: junij-julij 
( 165-164 mm) in oktober (172nun). Kljub relativno 
visoki količini padavin pride v času najvišjih 
temperatur do prekinitve rasti vegetacije, predvsem 
drevja. 

3 KAJ JE BIOTSKA 
RAZNOLIKOST 

Biotska raznolikost je pojem, ki se je v svetovnem 
in tudi našem prostoru pričel bolj intenzivno 
uporabljati po konferenci o okolju in razvoju, ki je 
bila leta 1992 v Rio de Janeiru. Angleški ali bolje 
rečeno ameriški pojem >>biodiversity« je bil sprva 
domena strokovnih krogov v biologiji, v zadnjem 
desetletju pa so ga začeli uporabljati tudi nara
vovarstveniki, politiki in gozdarji. Izraz biotska 
raznolikost ljudi še vedno bega. Predvsem zato, ker 
se na prvi pogled zdi, daje to nekaj kar bi se lahko 
izmerilo (npr. število vrst, biomasa, populacijska 
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gostota), toda v praksi so merljive le določene 
komponente biotske raznolikosti. 

Biotsko raznolikost bi lahko enostavno opredelili 
kot različnost življenjskih oblik, vendar je potrebna 
popolnejša definicija. V ameriškem gozdarskem 
slova1ju »The Dictionary of Forestry« iz leta 1998 
je biotska raznolikost opredeljena kot: 

l. Pestrost in obilje življenjskih oblik, pro
cesov, funkcij in strukture rastlin, živali, in drugih 
živih organizmov, vključno z relativno zamo
tanos~o odnosov vrst, združb, genskega fonda in 
ekosistemov v prostoru, od lokalnega preko 
regionalnega do globalnega . Navadno razlikujemo 
pet ravni biotske raznolikosti: 

• Genska raznolikost se nanaša na gensko 
raznolikost znotraj vrst. 

• Vrstna raznolikost se nanaša na pestrost vrst 
v nekem prostoru. 

• Združbena ali ekosistemska raznohkost se 
nanaša na pestrost združb ali ekosistemov dolo
čenem prostoru. 

• Krajinska raznolikost se nanaša na pestrost 
ekosistemov v krajini. 

• Regionalna raznolikost se nanaša na pestrost 
vrst združb, ekosistemov ali kraj in znotraj 
specifične geografske regije. 

2. Indeks vrstnega bogastva v združbi, eko
sistemu ali krajini in relativna obilnost teh vrst. Vsa
ka raven biotske raznolikosti ima tri sestavne dele: 

• Raznolikost sestave ali število sestavnih delov 
ali elementov sistema je označena z merili, kot so 
število vrst, genov, združb ali ekosistemov. 

• Raznolikost zgradbe ali pestrost vzorcev ali 
organiziranosti sistema kot na primer struktura 
habitatov, struktura populacij ali morfologija vrst. 

• Raznolikost delovanja ali številčnost ekoloških 
procesov znotraj sistema kot na primer režim 
motenj, vloga vrste v združbi in kroženje hranilnih 
snovi znotraj ekosistema. 

Splošno pravilo je, daje treba biotsko raznolikost 
ocenjevati in vrednotiti v širšem prostoru in to 
najmanj na nivoju krajine. Originalno se je za 
splošni značaj krajine uporabljal izraz »matica«, 
ki je bil sinonim za bolj ali manj homo gene velike 
površine kmetijskih zemljišč ali starih gozdov. 
Odgova1jajoče zaplate so bili ostanki gozdov ali 
gozdne jase. Z upoštevanjem navedenih dejstev in 
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novih pogledov na krajinsko ekologijo, smo gozd 
Panovec obravnavali kot krajino in zaplato, odvisno 
od načina obravnave. 

4 PANOVEC KOT GOZDNA 
KRAJINA 

Če biotsko raznolikost ocenjujemo na nivoju 
krajine, moramo upoštevati motnje (naravne in 
antropogene) ter prostorske in časovne dimenzije 
tega pojava. Da bi dojeli kumulativni vpliv 
človeških aktivnosti v prostoru in času, je potreben 
krajinski pristop. Spremembe v sestavi in zgradbi 
krajine močno vplivajo na biotsko raznolikost. Za 
rastlinske in živalske vrste velja, da človeško 
preoblikovanje in poenostavljanje krajine pospešuje 
generaliste na račun specialistov in redkih vrst. 

Vlogo Panovca v kmetijsko-urbani krajini lahko 
ovrednotimo le, če preučimo, kaj Panovec kot 
gozdna krajina predstavlja z vidika biotske 
raznolikosti . Pri opredeljevanju biotske raznolikosti 
je upoštevana definicija, ki je navedena v »The 
Dictionary of Forestry« iz l. 1998, pri čemer smo 
ocenjevali naslednje nivoje biotske raznolikosti: 
pestrost vrst, pestrost gozdnih združb in pestrost 
sestojev v Panovcu kot gozdni krajini . V pričujočem 
prispevku pa je prikazana le pestrost sestave vrst, 
gozdnih združb in sestojev. 

4.1. Pestrost vrst 

Pestrost sestave vrst je prikazana v preglednici 1, 
kjer je narejena tudi primerjava z Zemljo in 
Slovenijo. Poudariti je treba, da so podatki za 
Panovec okvirni, saj se recimo ne ve koliko 
rastlinskih vrst, ki so bile registrirane pred dobrimi 
120 leti, je zaradi spremenjenih življenjskih razmer 
še prisotnih in koliko jih je že izumrl o. Veliko vrst, 
kijih navajajo stari botaniki, je v Panovcu uspevalo 
na mokriščih (ob potočkih in vlažnih travnikih). 
To pa so rastišča, ki so bila v zadnjih desetletjih 
najbolj prizadeta ali celo uničena. Ocenjuje se, da 
ni več primernih biotopov za uspevanje okoli 50 
vrst praprotnic in semenk ter 27 vrst lišajev. Kljub 
temu lahko trdimo, da so v Panovcu nekatere 
skupine živih bitij zelo močno zastopane, njihov 
delež od v Sloveniji registriranih vrst paje naslednji: 
domače drevesne vrste 59 %, lokalne drevesne vrste 
46 %, grmovje 11%, zelišča in trave 14 %, praproti 
25 %, lišaji 8 %, glive 32%, ptice 9%, plazilci 33%, 
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dvoživke 42 %, dnevni metulji 31 %, nočni metulji 
12 %in divjad 33 %. Poleg tega so registrirane še 
naslednje tujerodne rastlinske vrste: 60 dreves, 13 
grmov, 25 zelišč in trav in 1 gliva. 

Nekatere tujerodne drevesne vrste se prav 
uspešno pomlajujejo in predstavljajo gradnu in dobu 
hudo konkurenco. Najbolj problematični vrsti sta 
robinija in rdeči hrast in v vlažnih in zavetrnih legah 
tudi jelka. Od grmovnih vrst je najbolj pro
blematičnajaponska medvejka, ki agresivno osvaja 
vse začasno ogolele ali presvetljene površine. 
Dosedanje izkušnje kažejo, da se bo s prisotnostjo 
večine tujerodnih vrst potrebno sprijazniti, kajti 
njihova odstranitev je praktično nemogoča in 
predraga. Potrebno pa bo predvideti in izvajati 
ukrepe, s katerimi se bo vzdrževalo ravnotežje med 
tujerodnimi in domačimi vrstami, saj je semenski 
fond tujerodnih drevesnih vrst prisoten na celi 
površini Panovca. 

4.2. Pestrost gozdnih združb 

Pestrost gozdnih združb v Panovcu je v primerjavi s 
Slovenijo majhna. Vendar so, razen gozdne združbe 
Seslerio autumnalis-Quercetwn petraeae, prisotne 
vse, ki se v Vipavski dolini pojavljajo na eocenskem 
flišu. Njihov površinski deležje naslednji: 

• Gozd gradna in senčnega sasa Carici 
umbrosae-Quercetum petraeae, ki porašča bolj 
sušne grebene in zgornje dele pobočij, se razprostira 
na 48 % površine. 

• Gozd belega gabra in pirenejskega ptičjega 
mleka z vejicatim šašom Omithogalo pyrenaici
Carpinetwn betuLi caricetosum pilosae, ki se 
pojavlja po dolinah in vznožjih pobočij, zavzema 
43 %površine. 

• Bukov gozd z gradnom Castaneo-Fagetum 
sylvaticae, ki porašča predvsem osojna in strma 
pobočja ozkih dolin, je prisoten na 8 % površine. 

• Gozd črne jelše Carici elongatae-Alnetum 
glurinosae, ki se pojavlja v širokih dolinah na 
oglejenih tleh, predstavlja 1 % površine. 

Najbolj siromašna je gozdna združba Castaneo
Fagetum sylvaticae, kar je v skladu s predpostavka, 
da so najbrž kartirali realno in ne potencialno 
naravno vegetacijo. Gozdni združbi Carici 
umbrosae-Quercetum petraeae in Omithogalo 
pyrenaici-Carpinetum betuli caricetosum piLosae 
sta si po pogostosti pojavljanja drevesnih in 
grmovnih vrst podobni, več pogostih vrst zelišč, 
trav in polgrmov paje v slednji. Za gozdno združbo 
Carici elongatae-ALnetum gLutinosae je značilno 
prevladovanje ene drevesne vrste, majhno število 

Pregledni ca l : Število registriranih vrst za posamezne skupine živih bitij na Zemlji. v Sloveniji in v Panovcu 

Zemlja Slovenija Panovec 
Posamezne 

Ocena Registrirano 
Registrirano število vrst 

skupine 
števila število Lokalne V nesene V nesene 

živih domače domače tuje rodne 
bitij vrst vrst 

vrste vrste vrste 
drevje 250.000 71 33 9 60 
grmovje 328 36 13 

zelišča, trave 2.794 400 25 
praproti 12.000 75 19 
1išaji 20.000 860 68 

glive 62.500 2.680 738 130 1 
ptice 9.091 361 33 
plazilci 5.954 21 7 
dvoživke 4.014 19 8 
dnevni metulji 150.000 186 58 
nočni metu1ji 1.200 150 

divjad 21 7 

Opombe: 
Podatki za Zemljo so povzeti po Mršicu (1997) 
Podatki za Slovenijo so povzeti po Mayerju (1958), po Mršicu (1997) in po Mali flori Slovenije 
Podatki za Panovec so povzetek rezultatov raziskav 
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pogostih grmovnih in zeliščnih vrst in velik delež 
redkih zeliščnih vrst. Praproti so maloštevilne in 
so v vseh štirih gozdnih združbah redke. V vseh 
gozdnih združbah se pojavlja skupaj le 36 od 232 
vrst, od tega: 5 drevesnih vrst, 10 grmovnih vrst, 
20 zelišč, trav in polgrmov in samo l praprot. Ker 
je vsem štirim gozdnim združbam skupno Je 36 vrst, 
je več kot očitno, da bo biotska raznolikost 
zagotovljena le, če bodo v Panovcu prevladovali 
starejši sestoji, v katerih naravna sestava drevesnih 
vrst ne bo preveč spremenjena. 

4.3. Pestrost sestoj ev 

V gozdu, v katerem ni čutiti direktnega vpliva 
človeka, so naravne motnje (veter, sneg, žled, strela, 
požar, žuželke, divjad, i.t.d.) tiste, ki zagotavljajo 
pestrost sestoj ev in biotsko raznolikost. Velikost in 
oblika motenj, intenzivnost motenj, pogostost 
motenj ter gostota in vzorec motenj ustvarjajo 
različne biotope in habitate, ki prostorsko in 
časovno zagotavljajo obstoj vseh po naravi danih 
vrst. Ker je človek v večini gozdov zmernega 
podnebnega pasu prisoten že tisočletja, so 
človekove dejavnosti tiste, ki so nadomestile 
naravne motnje in ustva1jajo razmere za obstoj in 
razvoj različnih rastlinskih in živalskih vrst. 
Človekove dejavnosti, ki povzročajo motnje, so: 
sečnja, steljarjenje, gozdna paša, nabiralništvo, lov, 
vnašanje tujerodnih vrst, rekreacija, onesnaževanje 
zraka, vojni spopadi, i.t.d .. 

V zadnjih 500 letih je bil vpliv človeka na 
gozdove v Panovcu tako močan, da je dejanska 
sestava drevesnih vrst po današnjih kriterijih stroke 
močno spremenjena. Posledica dosedanjega načina 
gospodarjenja je, da znaša· delež tujerodnih 
drevesnih vrst v Panovcu že 50 % od skupne lesne 
zaloge. Trenutno predstavlja Panovec enkratno 
mešanico hrastovih sestojev in sestojev umetno 
vnesenih domačih in tujerodnih drevesnih vrst, od 
katerih se nekatere uspešno naravno pomlajujejo 
Uelka, robinija, rdeči hrast). Kakšno je trenutno 
stanje je lepo razvidno iz sestoj ne karte Panovca, 
ki smo jo izdelali na podlagi leta 2002 izdelanih 
gozdnogojitvenih načrtov. Kljub združevanju 
podobnih sestojev smo izločili 15 sestojnih tipov, 
ki se razlikujejo po sestavi drevesnih vrst, hektarski 
lesni zalogi in površinski zastopanosti. V grobem 
lahko ločimo naslednje sestojne tipe: 

• Hrastovih sestojev z naravno zastopanostjo 
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drevesnih vrst (več kot 70 o/o hrasta in lokalnih 
domačih listavcev) je 42 %. 

• Mešanih sestojev s prevlado domačih listavcev 
(lokalnih in vnesenih) je 22 %. 

• Sestojev tujerodnih listavcev (robinija in rdeči 
hrast) je 15 %. 

• Sestojev domačih vnesenih iglavcev (črni bor, 
jelka, smreka) je 12 %. 

• Sestojev tujerodnih iglavcev je 9 %. 
Pestrost sestojev je najbolje opredeljena z 

navpično plastovitostjo, sezonskimi spremembami 
vegetacije in pogostnostjo pojavljanja posameznih 
rastlinskih vrst. Značilnosti glavnih sestojnih tipov 
so naslednje: 

• Hrasti s svojo za svetlobo propustno krošnjo 
omogočajo, daje navpični profil v celoti zapolnjen 
s sencovzdržnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. 

• Sestoji črne jelše in velikega jesena, ki 
poraščajo ekstremna rastišča, so dvoplastni, z bujno 
razvitim grmovnim slojem. 

• Bukovi sestoji z gostimi krošnjami izključujejo 
razvoj navpičnega profila. 

• Sestoji rdečega hrasta so izrazito enoplastni 
in izključujejo pojavljanje drugih drevesnih in 
grmovnih vrst. 

• Sestoji robinije so dvoplastni. Za mlajše 
razvojne faze je značilna grmovna plast, v kateri 
prevladuje agresivna japonska medvejka. V 
starejših razvojnih fazah v zgornjo plast vdirajo 

gorski javor, veliki jesen in bodika, kar je odvisno 
od gozdne združbe. 

• V sestojih črnega in rdečega bora ter 
evropskega in japonskega macesna je v vseh plasteh 
znatna plimes avtohtonih listavcev, zato je navpični 
profil precej zapolnjen. 

• Strnjeni sestoji jelke, snueke in Lawsonove 
paciprese so enoplastni. Pri presvetlitvi prične v 
smrekove sestoje vdirati robinija, v jelovih sestoj ih 
pa se prične pomlajevanje z jelko. 

Na splošno velja, da se bogastvo in pestrost 
rastlinskih in živalskih vrst povečujeta z debelina 
drevja in zapolnjenostjo navpičnega profila. Iz opisa 
navpičnega profila sestojev je razvidno, da biotsko 
raznolikost zagotavljajo predvsem hrastovi sestoji. 

S PANOVEC KOT ZAPLATA 
GOZDA 

Iz znanih zgodovinskih virov je razvidno, da je bil 
Panovec vedno zaplata gozda v kmetijski krajini. Kjub 
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Karta sestojev 
Hrastov/ s~slo}i 

O Me!>ani sestoj/ domai.Jh 1/sta~cev 
8 Sestoji tujarodnlh 1/slavcav 

: · • Sestoj/ dom~~č/h Ig/avcev 
, W Sestoji tujerodnih ig/avcev 

nenehnim antropogenim motnjam (oskrba z lesom, 
paša, steljarjenje, nabiranje plodov, vnašanje tujerodnih 
drevesnih vrst) je predstavljal zatočišče za rastlinske 
in živalske vrste, ki so se tu ohranile, saj je bil od 
XVI. stoletja naprej gozd v njegovi neposredni okolici 
večinoma izkrčen. Z rastjo urbanih površin je Panovec 
postal del kmetijsko-urbane krajine, vendar je s 
kmetijskim delom te krajine povezan le na 
jugovzhodnem delu, kajti povsod drugod ga skoraj 
neprepustno omejujejo urbane površine in industJijska 
cona Kromberk. Vendar se tekom časa njegova vloga 
ni spremenila. Ker v gozdovih Spodnje Vipavske 
doline prevladujejo panjevci robinije, še vedno 
predstavlja kolikor toliko ohranjeno zaplato prvobitne 
vegetacije, čeprav tujerodne drevesne vrste 
predstavljajo že 50 % trenutne lesne zaloge. 
Pomembno je predvsem to, da postaja Panovec star 
gozd, kakršnih v okolici ni veliko. 

Da je Panovec nekaj posebnega in da zasluži 
posebno obravnavo, so vedeli tudi 1.1985, ko je bil 
z občinskim odlokom razglašen za naravno 
znamenitost. Za vse objekte, ki so bili razglašeni 
za naravno znamenitost, je bil v strokovnih osnovah 
za razglasitev tudj režim varstva, ki je za Panovec 
predvideval: varovanje gozda znotraj predlaganih 
meja, izločitev iz normalnega gospodrujenja (razen 
sanitarne sečnje), poudatjeni sta bili znanstveno-
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raziskovalna (študij ekologije, populacij gozdnega 
drevja, sukcesij in človeških vplivov na ekosistem) 
in rekreacijska funkcija, pred vsakim posegom v 
gozd pa je bilo predvideno soglasje pristojne 
nru·avovarstvene službe. Glavni namen odloka je bil 
zaščita Panovca, ki ima regionalni pomen, pred 
zunanjimi posegi, ki so bili predvideni za širitev 
industrijske cone v Kromberku. Velika zasluga 
odloka je, da se površina gozdov v Panovcu ni več 
krčila. Odloka se dosledno ne izvaja, ker se z 
gozdovi gospodari, vendar z upoštevanjem 
določenih omejitev. 

6 DOSEDANJE GOSPODARJENJE 
Z GOZDOVI 

Zgodovinsko gledano so za Panovec značilna 
naslednja obdobja: 

• V času, ko je človek krčil gozdove in 
pridobival kmetijska zemljišča, se je Panovec iz do 
sedaj nam neznanih razlogov ohranil. 

• Približno 200 let (XVI. in XVII. stoletje) je 
bilo mesto Gorica življenjsko odvisno od lesa iz 
Pan ovca. 

• Z začetkom merkantilizma in razvojem zunanje 
trgovine je bil hrast iz Panovca rezerviran za potrebe 
avstrijske mornarice (XVIII. in XIX. stoletje) . 
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• Za obdobje od konca XIX. stoletja do 
osemdesetih let XX. stoletja so značilni načrtno 
gospodarjenje z gozdovi in prizadevanja za 
melioracijo degradiranih gozdov in čim večje 
donose lesa, kar so skušali doseči z vnašanjem 
tujerodnih drevesnih vrst. 

• Trenutno smo pred odločitvijo ali se bomo 
odločili za ohranjanje biotske raznolikosti in 
dendrološke dediščine ter zagotavljanje rekreacije 
meščanom mesta Nova Gmica ali pa bomo v gozdu 
še vedno videli le kubike lesa. 

Načrtno gospoda1jenje z gozdovi v Panovcu se 
je pričelo l. 1879, ko se je pričelo z izvajanjem 
prvega gozdnogospodarskega načrta za obdobje 
1879-1888. Poleg tega načrta je ohranjen še drugi 
načrt za obdobje 1889-[898. Znano je, da so 
Avstrijci izdelali gozdnogospodarski načrt tudi za 
obdobje 1905-1914 in Italijani za obdobje 1933-
1942. Naslednji gozdnogospodarski načrti so bili 
izdelani po II. svetovni vojni. Panovec je bil 
vključen v GGE Gorica, gozdnogospodarski načrti 
pa se nanašajo na desetletja 1976-1985, 1986-1995 
in 1997-2006. Za vmesno obdobje so na razpolago 
le skromni podatki o vnašanju tujerodnih drevesnih 
vrst za časa Italije. 

Gozdovi so bili najbolj ohranjeni na začetku 
XVIII. stoletja, po več desetletni prepovedi sečnje, 
in najbolj prizadeti po koncu I. svetovne vojne. 
Gibanje lesnih zalog in načrtovanih sečenj je 
prikazano v preglednici 2. Iz prikaza je vidno 
nihanje lesnih zalog, medtem ko je bil etat 
presenetljivo ves čas na približno isti ravni 600 do 
800m3. Izjema sta le podatka za leti 1724 in 1905. 
V zadnjih treh desetletjih so bile sečnje vedno večje 
od načrtovanih in sicer: 

Preglednica 2: Lesna zaloga in etat v Panovcu 

• V obdobju 1976-1985 je bil predpisani etat 
dosežen s 189 %, pri iglavcih s 110 % in pri listavcih 
z 216 %. 

• V obdobju 1986-1996 je bil predpisani etat 
dosežen s 134 %, pri iglavcih z 212% in p1i listavcih 
s 126 %. 

• V obdobju 1997-2003 se je v sedmih letih 
doseglo 122 o/o predpisanega 10 letnega etata, pri 
iglavcih s 126 o/o in pri listavcih s 121 %. 

Za Panovec smo za obdobje 1997-2003 

analizirali in proučili odkazjlo in izvajanje 
sečenj. Bistvene ugotovitve so naslednje: 

• Usmeritve za povečanje lesne zaloge so bile 
neustrezne, saj je bila intenziteta 5-8 % od lesne 
zaloge predpisana za skoraj vse tipe sestojev, tudi 
za drogovnjake hitro rastočih tujerodnih iglavcev. 

• Pri listavcih je bila struktura odkazila 
naslednja: redčenje 51 %, pomladitvena sečnja 2 %, 
panjevska sečnja 21 %, sanitarna sečnja 26 %. 

• Pri iglavcih je bila struktura odkazila 
naslednja: redčenje 54 %, pomladitvena sečnja 
27 %, sanitarna sečnja 19 %. 

• V oddelkih, v katerih prevladuje hrast, se je 
odkazalo 12-28% od lesne zaloge, v drogovnjakih 
iglavcev pa 16-308 % od lesne zaloge. 

• Od vsega odkazanega hrastavega drevja 
predstavljajo sušice (zaradi zamujenih redčenj 
izločena suho drevje) kar41% lesne mase, glavnina 
sušic pa je bila v debelinskem razredu 11-30 cm. 

• V 7 letih se je predpisane sečnje doseglo z 
122 % (iglavci 126 % in listavci 121 %), zato je 
bilo potrebno izdelati spremembe in dopolnitve 
gozdnogospodarskega načrta, s katerimi se je 
povečalo predvidene sečnje. 

Leto Lesna zaloga (rnJfha) Etat (rnJ/leto) Etat/lesna zaloga (%) Sestoji 
iglavci listavci skupaj iglavci lis tav ci skupaj iglavci li stavci skupaj iglavcev ha 

1724 280 280 1.500 1.500 
1843 960 960 
1879 96 96 613 613 17 68 
1889 98 98 797 797 22 80 
1905 55 120 175 1.300 1.300 20 75 
1933 1 40 41 708 708 46 70 
1976 31 96 127 171 503 674 15 14 14 
1986 34 123 157 58 570 628 5 \3 11 73 
1997 61 194 255 266 839 1.105 12 Il Il 79 

Opomba: Za obdobje 1997-2006 so upoštevani podatki aneksa k gozdnogospodarskemu načrtu Gorica 
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NOVI POGLEDI NA 
VREDNOTENJE IN UPORABO 
PROSTORA 

dnotenje in namembnost gozdnega prostora 
:Sasom spreminjata in sta odvisna od razvoja 
:e, trenutnih potreb in političnih odločitev. 
wtno se v Panovcu na istem prostoru 
vljajo različne interesne dejavnosti, ki med 
•j niso usklajene. Tradicionalnim dejav
im, pridobi vanju lesa in lovu, so se že pred 
•m pridružile raznovrstne rekreativne 
mosti, nova pa je skrb za ohranjante biotske 
olikosti in dendrološke dediščine. Ce teh pet 
vnosti ovrednotimo po pomenu, dobimo 
~dnji prioritetni vrstni red: 
Ohranjanje biotske raznolikosti je prioritetna 
rnost državnega pomena. Ohranjeni hrastovi 
.ovi z vsemi po naravi danimi vrstami, ki 
ščajo 42 % površine Panovca, predstavljajo 
ki fond in situ , ki se bo zaradi dovolj velike 
llacije sposoben pril~gajati prihajajoči~ 
atskim spremembam. Ce bo v teh gozdovih 
lj sušic in podrtic, bo poskrbljeno tudi za 
1itev življenjskega okolja ptic, dvoživk, gliv, 

Ohranjanje dendrološke dediščine je iz 
stvenih in strokovnih razlogov ravno tako 
tenitost državnega pomena. Z evidentiranima 
!revesnima vrstama, od tega 42 domačih in 60 
)dnih , je Panovec enkratni učni poligon, ki ga 
.ujejo vsi, od predšolskih otrok do študentov 

lrstva. 
Rekreacija ima lokalen pomen, zato je 

ena na tretje mesto. 
Pridobivanje lesa, ki je bilo nekoč izredno 
:mb no (oskrba mesta Gorica z drvmi in 
>enim lesom, ter les za ladjedelništvo) je 
ilo na pomenu, zato je uvrščeno na četrto 

l. 

:..ov je v Panovcu že od nekdaj tradicionalna 
10st. Ker se s to dejavnostjo ukvarja manjše 
::> ljudi, je gojenje divjadi in izvajanje Jova 
~no na zadnje peto mesto. 
jnovejša strokovna dognanja in izhodišča za 
jan je biotske raznolikosti so znana iz obsežne 
1 tudi domače literature, gre le za problem 
o v praksi izpeljati . Ravno tako so za Panovec 
predlogi za prostorsko opredelitev izvajanja 
1eznih rekreativnih dejavnosti . Gre v bistvu 

za konflikt različnih interesov, v katerega so 
vpleteni gozdmji, naravovarstveniki , lastnik, lovci, 
rekreativci, in vodstvo Mestne občine Nova Gorica. 

Prvi in vetjetno najbolj težak korak bo prepričati 
gozdarje, da je zaradi ohranjanja biotske 
raznolikosti treba nekatere gozdove začasno izločiti 
iz gospodarjenja (10-30 let), da je bilo vnašanje 
hitro rastočih tujerodnih drevesnih vrst strokovna 
in politična napaka, in da panjevsko gospodarjenje 
z robinUo siromaši biotsko raznolikost. Mišljenje, 
daje vse gozdove s sečnjo nujno potrebno negovati, 
in da so sušice v gozdu znak slabega gospodarjenja, 
pa je v gozdarski stroki še vedno prevladujoče. 
Miselni zasuk bo potreben tako pii delavcih Zavoda 
za gozdove Slovenije, kot tudi pri delavcih 
koncesionatja SGG Tolmin. 

Delavci Zavoda za varstvo narave bi na primeru 
Panovca morali upoštevati l. 2002 sprejeto 
Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji in l. 2003 zavarovane habitate iz projekta 
Natura 2000. Potrebno bo preveriti in dopolniti 
občinski odlok iz l. 1985 in določiti nov režjm 
varovanja, ki bo v skladu z mednarodno sprejetimi 
obvezami. 

Večinski lastnik Panovca je Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, ki je prehodna institucija, 
ki bo prenehala obstajati, ko bo končan proces 
denacionalizacije. Prob1em Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS je, da mora ustvarjati 
dohodek in da ne more namenjati denarja za take 
potrebe, kot se kažejo v Panovcu. Tu se kaže 
dvoličnost države in neusklajenost delovanja dveh 
ministrstev, MKGP in MOPE. Po eni strani 
sprejema mednarodno potrjene obveze o ohranjanju 
habitatov, po drugi strani pa zahteva rento od vseh 
gozdov, ki so v njeni lasti. Na razpolago sta dve 
možnosti, ali Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS nameni del rente za neprofitna vlaganja v 
Panovec, ali pa ga brezplačno prenese na Mestno 
občino Nova Gorica. 

Zakon o divjadi in lovstvu, ki ga je 19. 12. 
2003 sprejel Državno zbor Republike Slovenije, 
v 10. členu določa kaj so !ovne in nelovne 
površine. V 7. točki prvega odstavka .so kot 
nel ovna površina navedeni : otroška in športna 
igrišča, redno obiskovana in označena spre
hajališča, kopališča in podobni objekti . Lovci se 
bodo pač morali prilagoditi novi lovski za
konodaji in v zahodnem delu Panovca prekiniti 
z izvajanjem lova, kar pomeni, da bodo morali 
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ukiniti tudi tri vzdrževana krmi šča, na katerih vovarstvenega nadzornika ali redarja, ki bi skrbel 
izvajajo odstrel divjih prašičev. za red in vzdrževanje infrastrukture. 

Mestna občina Nova Gorica-Oddelek za okolje 
in prostor, pripravlja prostorsko ureditveni plan 
občine Nova Gorica, katerega del je tudi ureditveni 
načrt za rekreacijsko cono Panovec. Če se bo pri 
izdelavi tega načrta upoštevalo usmeritve iz 
monografije o Panovcu, bo narejen velik korak 
naprej. Če bo Mestna občina Nova Gorica s 
proračunom tudi zagotovila sredstva za rekreacijsko 
cono Panovec, je to drugi korak naprej. Za to so 
vse možnosti, saj dopolnjeni zakon o igrah na srečo 
določa, da je treba del koncesijske dajatve, ki je 
namenjen lokalnim skupnostim na tako imeno
vanem zaokroženem turističnem območju, porabiti 
za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za 
turistično infrastrukturo . Naj spomnim, bivše 
vodstvo Mestne občine Nova Gorica z županom 
Črtomirom Špacapanom na čelu je z izdajo 
monografije o Panovcu omogočilo, da se je na enem 
mestu zbralo vse kar je bilo do sedaj znanega o 
njem. Novo vodstvo z županom Mirkom Brulcem 
na čelu pa lahko njihov odnos do Panovca nadgradi 
z naslednjimi konkretnimi vlaganji: urejanje 
infrastrukture za rekreacijo, v opuščenem objektu 
zraven gozdarske hiše ureditev naravovarstvene 
učilnice , premestitev strelišča na primernejše 
lokacijo, košnja travnikov, zaposlitev nara-
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8 ZAKLJUČKI 

Povrnimo se še k provokativnemu naslovu »Pa
novec kot ponos, upanje ali razočaranje«. Če se bo 
uresničilo večji del predlaganih pobud, bomo 
meščani Nove Gorice lahko ponosni na Panovec. 
Če se bo v javnosti pričelo bolj intenzivno 
pogovarjati o njem in se bo realiziralo vsaj del 
predlaganih pobud, bo obstajalo upanje, da se bo 
kaj spremenilo. Če bo ostalo tako kot je, bo to 
razočaranje . 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Stališča upravnega odbora Združenja za gozdarstvo Gospodarske 
zbornice Slovenije 
Upravni odbor Združenja za gozdarstvo Gospodarske zbornice Slovenije je na svoji redni 8. seji 
29.09.2004 v Murski Soboti razpravljal o Strategiji razvoja Slovenije. Oblikoval je na slednje poudarke, 
ki bi jih morala Strategija s področja gozdno lesnega kompleksa vsebovati: 
Obvezno je iskati načine za povezovanje gozdno lesnega kompleksa in znotraj tega pričeti s 
pospešenim uvajanjem novih tehnologij dela. Na zakonodajnem področju je treba ustvariti 
pogoje za intenziviranje gospodarjenja z gozdovi in vsem, ki se ukvarjajo s pridobivanjem 
lesa, zagotoviti enakost pred zakoni. 

OBRAZLOŽITEV: 

POGLEDI ZG NA OSNUTEK 
STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENUE 

1 STANJE 
Z vidika stalnega nižaftia deleža v skupnih prihodkih 
gospodarstva Republike Slovenije, ki znaša le še 0,21 
%in deleža BDP z 0,18 o/o je gozdarska gospodarska 
panoga vse marti pomembna. Kljub uvedbi novih 
učinkovitejših metod dela se bosta deleža še naprej 
manjšala . Gozdarstvo je namreč delovno intenzivna 
panoga z volumenskimi, težkimi in razmeroma 
cenenimi proizvodi. Vendar je poleg nepol>rednih 
funkcij gozdov treba upoštevati tudi posredne 
funkcije, ki se jih običajno zavedamo šele, ko gozdov 
ni (problemi degradiranih gozdov oziroma goličav: 
Sredozemlje, Bližnji vzhod, Iran, Kitajska, Srednja 
in Severna Amerika). Takrat postanejo voda in čist 
zrak dobrine v kroničnem pomanjkanju, erozija pa 
nerešljiv problem. Pojavijo se še klimatske spre
membe in stroški sanacij v državi hitro posegajo v 
vire drugje ustvarjenih prihodkov. 

Zato mnogi menijo in vse bolj jasno dokazujejo , 
da so posredne koristi mnogo večje (v strukturi celo 
do 90 o/o vrednosti) od neposrednih (vseh vrst gozdnih 
proizvodov) ki tako dosežejo le do 10 % skupne 
vrednosti vseh koristi, ki jih gozdovi dajejo. 

Dejstvo je, da je ponudba lesa v Evropi, zlasti v 
tem trenutku iz vzhodno evropskih držav ogronma in 
da cene gozdnih lesnih sortimentov od leta 1996 
neprenehoma padajo v povprečju od 2-3 % na leto. 
Les nima na panju praktično nobene vrednosti več . 

Prodajna vrednost lesa po kri va samo še stroške 
proizvodnje, ki pa zadostujejo le za pridobivanje 
kakovostnejših sortimentov. Zato ostaja visok delež 
manj vrednih sortimentov v gozdovih neizkoriščen. S 
tega vidika je treba zato presojati tudi možnost uporabe 
bioodpadkov kot energetskega vira. V sedanjem 
trenutku zato pridejo v poštev le lesni odpadki na lesno 
predelovalnih skladiščih vseh vrst, nikakor pa ne 
pridobivanje bioenergije iz odpadkov iz gozdov. 
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2 UVAJANJE NOVIH 
TEHNOLOGIJ DELA 

Učinke gospodarjenja iz gospodarskih gozdov, ki 
prevladujejo in v katerih je potrebno gospodariti po 
načelih trajnosti, sonaravnosti in optimalne kakovosti 
moramo povečevati ali pa vsaj ohranjati. To je možno 
le, če bomo smeleje pristopili k uvajanju strojne 
sečnje v slovenskih gozdovih. Zato je Združenje za 
gozdarstvo že v letu 2002 financiralo raziskave o 
možnostih strojne sečnje v Sloveniji . Dobili smo 
odgovore o površinah, sestojnih razmerah in 
tehnologijah, ki jih je možno v Sloveniji takoj 
uporabiti. Te ugotovitve smo v letu 2003 nadgraditi 
z raziskavami o ekonomskih možnostih strojne sečnje 
pri nas. Zaradi vedno dražje delovne sile se tudi pri 
nas strojni sečnji ne bomo mogli izogniti, čeprav del 
stroke in javnost pri nas zaenkrat takemu načinu dela 
nista prav naklonjena. V letu 2004 smo že organizirali 
delavnico Strojna sečnja debelega drevja na Mašunu 
v Postojni, v teku paje raziskovalni projekt Spravilo 
lesa v pogojih strojne sečnje . Poleg tega je ena 
gospodarska družba stroj za sečnjo in spravilo lesa 
že nabavila, druga paje v procesu nabave. Tehnološki 
preskok iz klasične na strojno izvedbo sečnje je torej 
praktično uresničen. Temu pa po razpoložljiv ih 
podatkih sledijo tudi že ekonomski učinki. 

3 PROBLEM NIZKJH REALIZACIJ 
SEČENJ 

Eden izmed načinov za povečanje deleža etata in 
realiziranih sečenj v prirastku slovenskih gozdov je 
tudi uvedba strojne sečnje. Klasično izvajanje sečnje 
zlasti drobnejšega drevja postaja predrago. 

Prirastek za obdobje 2001-2010 je ocenjen na 6,9 
milijonov m' . Realizirane sečnje so le v zadnjih dveh 
letih prekoračile 2,6 milijonov m\ prej pa so vse do 
leta 1990 znašale izpod 2,6 in 2,5 milijonov m\ kar 
je pod 40 % prirastka. Z novimi območnimi načrti je 
etat še vedno postavljen komaj na 58 o/o delež od 
prirastka. V Evropi se kot intenzivno gospodarjenje 
z gozdovi smatra šele, ko delež realiziranih sečenj 
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presega 80 % prirastka. V podobnih rastiščnih 
razmerah realizirajo tudi po 10 m-1 etata na leto in 
hektar. Možnosti pri nas je torej dovolj in z uvedbo 
novih tehnologij bi razpoložljivi naravni in obnov ljivi 
vir - les lahko mnogo bolje izkoristili. 

Z višjimi sečnjami bomo zmanjšali tudi stroške 
varstva gozdov, ki v marsikaterem gozdno 
gospodarskem območju že presegajo stroške obnove 
in celo nege gozdov. Zaradi nizkih sečenj ostaja v 
gozdu mnogo fiziološko oslabelega in suhega drevja. 
Tu se razvijajo bolezni in škodUi vci, ki ob namnožitvi 
napadajo vse bolj zdrava drevesa in v skrajnosti lahko 
pomenijo resno grožnjo na večji površini zdravih 
gozdov. Stroške varstva gozdov pa povečuje tudi 
neusklajenost med preveliko populacijo rastlinojede 
divjadi in prehranjevalnimi možnostmi gozdnega 
okolja (rastlinsko komponento). Prevelika populacija 
rastlinojede divjadi zahteva drage načine zaščite 
(individualne, kot najdražja, kolektivne), ki 
stroškovno na enoto površine hitro presežejo prodajne 
vrednosti visoko kakovostnega lesa s proizvodno 
dobo celo 120 in več let. Ta strošek bi bilo z 
ustrezninti uskladitvami možno zanesljivo znižati . 

4 SPREMEMBA V IZBIRI DREVJA 
ZA POSEK 

Povečane dohodke iz gozdov in predelave lesa je 
možno doseči tudi z drugačno izbiro drevja za posek. 
S tem bi dosegli učinke v gozdarski in lesarski 
panogi . Gozdarstvo bi ob isti količini lesa doseglo 
večje prihodke od lesa. Ali za isti dohodek bi lahko 
posekali manj lesa. Ali ni to- v skladu z ekološkim 
pristopom gospodarjenja z gozdovi? Lesna industrija 
pa bi za enoto tržnega izdelka potrebovala manj lesa 
in energije, kar je spet zelo ekološki pristop. Skupni 
gospodarski učinek verige bi bil tako mnogo višji. 

Tehnična in biološka vlaganja v gozdove so bila 
v preteklosti, zlasti pred letom 1987 zelo visoka. Po 
nekaterih območjih so dosegla celo 45 % prodajne 
vrednosti lesa, vlaganja med 30 in 40 % prodajne 
vrednosti lesa pa so bila kar pogosta. Do leta 2000 
se je obseg vlaganj zlasti v zasebnih gozdovih močno 
zmanjšal. Z novimi območnimi gozdno gospo
darskimi načrti znašajo predvidena vlaganja za 
obdobje od 2001-2010 19,5 % prodajne vrednosti 
lesa. Tako visoke vložke vlaganj je potrebno, to bi 
storil vsak dober gospodar, izkoristiti. To paje seveda 
možno s povečanjem sečnje, poleg tega pa še z 
ustrezno izbiro drevja za posek. To pomeni, da 
moramo čim več drevja izbrati za posek na višku 
vrednosti posameznega drevesa . Le tako bodo 
vlaganja dobila svoj smisel in oplemenitenje. 
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5 PROIZVODNE DOBE V 
SLOVENSKIH GOZDOVIH SO 
PREDOL GE 

Danes v slovenskih gozdovih gospodarimo s 
predolgimi proizvodnimi dobami, ki pomenijo visok 
delež debelega in starega drevja , z mnogimi 
napakami in majhno tržno vrednostjo. V procesu 
gospodarjenja z gozdovi znamo gojiti in vzgojiti 
osebke najvišjih kakovosti, žal pa jih prepozno 
izberemo za posek. Zato jih pogosto tržimo šele, ko 
jim zaradi padca kakovosti pade prodajna vrednost. 
Na ta način si ob velikih stroških vlaganj zmanjšu
jemo prihodke od lesa. Tu je prizadeta gozdarska 
panoga. 

Zaradi nižjih sečenj mora lesna industrija del lesa 
uvažati, kar je vedno dražje, kot če izkoriščaš domačo 
surovino. Drug problem, ki obremenjuje lesarsko 
panogo pri uporabi domačega lesa pa je, da je les 
drevja zaradi previsoke starosti slabe kakovosti. To 
pomeni, da je potrebno za enoto izdelka porabiti 
mnogo več lesa in energije. S tem nastajajo višji 
stroški, ki jih pri nobenem izdelku s ceno na 
domačem ali tujem trgu ni mogoče pokriti . 

6 POMEMBNOST GOZDNO 
LESNEGA KOMPLEKSA 

Lesna industrija je v povezavi z gozdarstvom zelo 
pomemben gospodarski kompleks. Žal jo je država 
v okvirju svojih strateških opredelitev v zadnjem 
obdobju (lO- 12 let) spregledala. Še danes pa je to 
neto izvoznica z 2,3 % deležem zaposlenih in kar 
lO % deležem v izvozu države. Uporablja največji 
delež domače surovine, ki je obnovljiva, njegove 
lastnosti pa lahko celo usmerjamo v skladu z našimi 
potrebami. Glede na tržne razmere lahko s izvedbo 
sečnje čakamo. Pri tem se nam lesna zaloga še naprej 
povečuje - (prirastek) ali pa jo ob ugodnih tržnih 
razmerah pospešeno pridobivamo. 

Zato niti količina niti kakovost izbranega drevja 
za posek nista samo stvar lastnika gozdov in panoge 
gozdarstva. Jasno opredeljeni cilji države na tem 
področju lahko gospodarnost dela z ustreznimi 
odločitvami pomembno povečajo. 

7 ZAPIRANJE PREDELOVALNIH 
KAPACITET LESNE 
INDUSTRIJE 

Razmeroma nizka realizacija sečenj je tudi posledica 
neprestanega zmanjševanja lesno predelovalnih 
kapacitet. Večje žagarske obrate smo skoraj opustili . 
Manjši zasebni so zastareli, nizkih kapacitet in slabe 
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kakovosti predelave. Spet rabimo veliko dela in lesa 
za malo izdelkov. Zapiramo tovarne ivernih plošč, 
proizvodnjo mizarskih ali panelnih plošč, zelo jasno 
je tudi kaj bo z velikim porabnikom manj kako
vostnega lesa VIPAP Krško. Prodaja gozdnih lesnih 
sortimentov postaja vse večji problem. 

Predelovalna industrija torej izginja, država pa za 
svoje funkcioniranje odpira vedno nove urade in 
delovna mesta. To spet pomeni nasprotje: manj 
prihodkov, več stroškov. Popolnoma jasna je 
odsotnost strategije države v odnosu do porabe lesa. 
Če bomo že gospodarno pridobivali les, bomo ob 
odsotnosti predelave lesa postali zopet izvoznik 
surovin. Po kakšni ceni glede na to, da naše probleme 
zelo dobro poznajo? 

8 ZARAŠČANJE KMETUSKIH 
POVRŠIN ZMANJŠUJE SKUPNI 
UČINEK GOSPODARJENJA 

V odnosu do kmetijstva bo potrebno opredeliti koliko 
časa bomo še naprej dopustili zaraščanje opuščenih 
kmetijskih zemUišč. Zadnji podatki pridobljeni z 
aerofotogrametrijo kažejo, da znaša gozdnatost naše 
države že 60 %. V tem delu Evrope nam ni podobne 
države. Najbližja je Finska s 70 % gozdnatostjo, 
vendar je tam znatno višji delež absolutno gozdnih 
zemljišč (najbolj donosna »kultura« je gozd) . Naše 
opuščene kmetijske površine pa bi seveda ob najbolj 
ekstenzivnem kmetijstvu dajale večje donose kot 
gozd. Donose in dohodke bi se torej dalo povečati 
tudi na ta način. Seveda pa večja kmetijska pridelava 
ni v skladu z interesi širšega prostora Evropske 
skupnosti. 

9 NEPOKLICNO IZVAJANJE DEL 
PRI PRIDOBIVANJU LESA 
MOČNO POVEČUJE STROŠKE 
IZVEN GOZDARSKE 
DEJAVNOSTI 

Konkurenca in medsebojno sodelovanje je gibalo 
zdravega gospodarstva. Seveda morajo delovati vsi 
udeleženci pod enakimi pogoji. Pri izvajanju vseh 
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del s področja pridobivanja gozdnih proizvodov temu 
ni tako. Zahteve, kijih morajo izpolnjevati gozdarske 
gospodarske družbe so neprimerno večje od zahtev 
izvajalcev za izvajanje del v zasebnih gozdovih. Tu 
bi moralo priti do izenačenja . Večje stroške, ki 
nastajajo na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva ter invalidsko pokojninskega zavarovanja nosi 
država. V zasebnih gozdovih je na enoto proizvoda 
kar 13 - 15 krat več smrtnih žrtev in več kot 10 krat 
več nezgod (vseh nezgod s telesnimi poškodbami se 
ne prijavi) kot v državnih gozdovih, kjer je zahtevana 
raven znanja mnogo višja. Kot posledica tega 
nastajajo veliki socialni, sociološki in psihološki ter 
materialni problemi, zlasti ko je žrtev nosilec 
kmetijskega gospodarstva. Materialno ovrednotenje 
takih posledic je težko. Strošek zaradi ene smrtne 
žrtve v Evropski skupnosti ocenjujejo na 60 - 120 
milijonov Sit. Z več znanja se tveganje pri izvajanju 
takih del hitro zmanjšuje in stroški hitro padajo. Zato 
je strošek ustreznega izobraževanja nepomemben v 
primerjavi s posledicami kakršnekoli telesne nezgode 
ali celo s smrtjo. Pogoje za izvajanje katerih koli del 
je potrebno za vse udeležence proizvodnih procesov 
izenačiti . 

10 VZPODBUJANJE 
POVEZOVANJA GOZDARSTVA 
IN LESARSTVA 

Odvisnost gozdno lesnega kompleksa je torej zelo 
velika. Po načelu razvitih držav s teh področij, bi 
morali gozdarji in lesarji nastopati skupaj. Ločeno 
nastopanje nima učinkov. Skupno nastopanje pa 
pomeni že znaten delež in večji vpliv zaposlenih in 
pomembno udeležbo v ustvmjenem prihodku . 

Glede na potencialno količino in kakovost 
donosov iz slovenskih gozdov in glede na stanje lesne 
industrije, bi dodatne vzpodbude, ki so jih v podobne 
namene deležne druge gospodarske panoge tudi na 
tem področju dale zanesljive dolgoročne gospodarske 
učinke. 

Wubljana, o~ JQ 2004 
Franci FURLAN, 

Gospodarska zbornica Slovenije 
Združenje za gozdarstvo 
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Nastanek in razvoj notranje delitve idrijskih erarnih gozdov 

Notranja delitev gozdov na oddelke in odseke 
kakršno poznamo danes, je v preteklosti zajemala 
predvsem gozdove v katerih se je načrtno go
spodarila. Načrtno gospodarjenje je zahtevalo 
pregled nad stanjem gozda in orientacijo na terenu. 
To pa je zahtevalo tudi ustrezno znanje in sredstva, 
zato so se dela izvajale le v gozdovih z intenzivnim 
gospodrujenjem v predelih z velikimi potrebami po 
lesu. Tako je bilo tudi v idrijskih gozdovih. Velike 
potrebe rudnika po jamskem lesu in drveh za žganje 
rude so kmalu narekovale bolj načrtno delo z 
gozdom. 

V začetku obstoja rudnika (okoli leta 1500) je 
bilo njegovo delovanje v rokah Benečanov. Leta 
1510 je cesar Maksimilian I. podelil rudnik več 
veličinam, gospostvom v državi, leta 1578 pa je bil 
pod nadvojvodo Karlom VI kupljen za erar države. 
Gozdovi v okolici so bili takrat v lasti različnih 
gospostev. Rudnik je gozdove od njih odkupil za 
svoje lastne potrebe. Zunanje meje gozdov, ki so 
bili v lasti rudnika so se vzpostavljale v 17. in 18. 
stoletju. Na terenu so se vzpostavili mejniki, kamni 
z vklesanim križem, ter umetne preseke, ki so se 
kasneje tudi obnavljale. Te meje so se obdržale vse 
do današnjih dni, ko gozdovi pripadajo državni 
lastnini. 

Pri razmejitvah so sodelovali tudi znani idrijski 
kartografi in zemljemerci, ki so svoje znanje iz 
rudarskih jamomerskih izkušenj prenašali tudi na 
področje izmere gozdov. Tako je za južni del 
idrijskih gozdov poznana tako imenovana Mrakova 
razmejitev iz leta 1769. Imenovala se je po Jožefu 
Mraku (1709-1786), znamenitemu idrijskemu 

Mejni kamen rudniške posesti iz leta 1820. Pevc- K. O. 
Idrijski Log 
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jamomercu in zemljemercu, ki je sodeloval tudi pri 
izmeri gozdov pri Čabru. Ta meja se je kasneje 
izgubila, napravljena pa je bila nova, Jettmarska 
preseka, ki se je poimenovala po nadgozdarju 
Jettmarju . Pri tej razmejitvi so označili mejne točke 
s tekočimi številkami, vklesanimi v naravne ali 
umetne kamne , poleg tega pa so napravili tudi 
umetno preseko. 

ldrUski državni gozdovi v nekoliko bolj 
oddaljeni preteklosti niso bili razdeljeni na oddelke 
tako kot danes . To pa ne pomeni, da tedaj niso 
poznali nikakršne notranje delitve. V začetku jih 
po vsej ve1jetnosti niso razdelili na manjše enote, 
temveč so si pomagali s krajevnimi imeni. V 18. 
stoletju, ko so že ugotavljali donose, pa so gotovo 
poznali kako notranjo delitev. Kaže, da so bile to 
po nekaj sto hektarjev velike površine poimenovane 
s krajevnimi imeni. 

Šele ob pripravi gozdnogospodarskih načrtov 
za enoti Idrija 1 in Idrija II pred letom 1880 so za 
obe enoti izdelali temeljno notranjo delitev. 
Razdelitev je potekala od leta 1875 do 1880.Ta se 
je z nekaterimi popravki v ohranila vse do današnjih 
drn. Na presekah, na mejah oddelkov ter na mejah 
enote so postavili tudi tako imenovane varnostne 
kamne, ki na zunanji meji služijo tudi kot mejniki . 
Na vsakem mejnem kamnu je vklesana zaporedna 
številka kamna in znak KK (Kaiser und Konig) , ki 
je označeval posest rudniških gozdov. Ob prihodu 
Italijanov so znak KK spremenili v DF (Domania 
Forestale). 

Gozdnogospodarska enota Idrija 1 je bila z 42 
delno umetno naprav ljenimi in delno uporabljenimi 

Mejni kamen rudniške posesti iz leta 1820. Na kamnu je 
simbol alkimistov - simbol živega 
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Pri Grofovskem tirmanu- Križna Gora K. O. Mrzli Log 

naravnimi progami ter z 22 presekami razdeljena v 
56 oddelkov. V začetku so jih imenovali sečni 
oddelki (Hiebsfacher). Povprečna velikost oddelka 
je bila okoli 60 hektarjev. 

26. Svetovno prvenstvo 
gozdarjev 
13.- 20. september 2004, Valli di Lanzo, 
Italija 

Bron izpred dveh let posrebrili 
in pozlatili 

Slovenska ekipa gozdnih delavcev, kije bila izbrana 
na 4. državnem tekmovanju gozdnih delavcev v 
Dolenjskih Toplicah 15. maja letos, v sestavi: 

Janez ZRIMŠEK iz Dobca, delavec pri GG 
Postojna, Robert ČUK iz Podkraja, delavec pri GG 
Postojna, Domine KRESE iz Dolenjskih Toplic 
delavec GG Novo mesto in mladinec: Vojko 
GRAHOR iz Smrij pri Premu, delavec pri GG 
Postojna in vodstvom vodje ekipe, TREBEC 
Adolfa, iz Zavoda za gozdove Slovenije ter 
tehnični pomoči VADNU Marjana ter SAMEC 
Borisa, oba s Srednje gozdarske in lesarske šole 
iz Postojne in TURK Antona iz Zavoda za gozdove 
Slovenije, OE Novo mesto, se je udeležila 26 . 
svetovnega tekmovanja gozdarjev v V alii di Lanzo 
v Italiji. 
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Tudi gozdnogospodarsko enoto Idrija II so 
razdelili na oddelke. Ker se večina gozdov 
razprostira ob Idrijci, njenem pritoku Belci in na 

severnem robu Trnovske planete, so za razmejitev 
oddelkov uporabili kar naravne meje , kakršne so 
na primer rob planete, potok Belca, reka Idrijca in 
greben med tema vodama. Strma pobočja ob Belci 

so razdelili s podložnimi presekami od potoka 
navzgor. Pri tem so upoštevali doline in grebene 
pobočnih reber. Celotno enoto so razdelili na 65 
oddelkov s povprečno površino 60,80 ha. Oddelki 
na planoti pa so bili zaradi transportnih razmer po 
površini precej večji. 

Pred letom 1900 so v tej enoti naredili popravke. 
Iz oddelkov od 54 do 63 so izločili gozdove na 
južnem robu in iz te površine napravili 5 novih 
oddelkov. Isto leto so razdelili oddelek 18 in tako 
dobili oddelka 18 in 18 l. Tako ima enota Idrija II 
danes 70 državnih oddelkov. 

Jože KOVAČ 
fotografije Ignac PIŠLAR 

Tekmovalni del slovenske ekipe gozdnih delavcev na 
svetovnem prvenstvu gozda1jev 2004 

Tekmovanje je bilo izvedeno v petih pre
izkušnjah : 

- podiranje drevesa na 15 m oddaljen cilj (čim 
natančneje zadeti cilj - količek), 

- menjava verige in obračanje letve motorne 
žage, 

- kombinirano prežagovanje dveh hlodov, ki 
ležita pod različnimi koti, 

- precizno prežagovanje hlodov na podlagi ( pri 
tem pa ne zarezati v podlago), 

- kleščenju oz. obvejevanju drevesa. 
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TOČKOVANJE DOSEŽKOV 
Za dobljene rezultate so podelili medalje: 

- najboljšim ekipam, 
- najboljšim posameznikom za skupni rezultat, 
- najboljšim posameznikom iz vsake disciphne. 

REZULTATI TEKMOVANJA 
Med 30 ekipami se je naša uvrstila na 13. mesto. 

Zmagala je ekipa Avstrije, sledi ji Italija, tretja 
je Nemčija, četrti so bili Romuni, peti Ukrajinci in 
šesti Švicruji . 

V posamičnih uvrstitvah je Robert ČUK zasedel 
l. mesto v preizkušnji menjava vetige in obračanje 
meča, sicer pa je v seštevku vseh petih preizkušenj 
pristal na 34. mestu, s 1.484 točkami. 

Janez ZRIMŠEK je osvojil skupno 30. mesto 
(s 1.496 točkami) in Domine KRESE skupno 51. 
mesto (s 1.395 točkami). 

Zmagovalec je bil Rus Ilya Shvetsov s 1.602 
točkami, drugi je bil Italijan Massimiliano Biemmi 
s 1.598 točkami in tretji Avstrijec Herwig Erhard s 
1.591 točkami. 

V mladinski konkurenci (ta je bila letos že 

402 

K tekmovalcem z "bojno opre
mo" se je pridružil še del 
vodstva ekipe 

drugič) je med osemnajstimi nastopajočimi, naš 
"junior", Vojko GRAHOR zasedel skupno 
dvanajsto mesto, v posamični disciplini (menjava 
verige in obračanje meča) pa odlično drugo mesto. 

Tudi letos moramo poudariti, da so zmagovalci 
tisti, ki se s takimi tekmovanji ukvatjajo profesio
nalno, oziroma so tovarniški demonstratmji. 

Slovenski tekmovalci izhajajo iz delavskih vrst 
z visokim učinkom dela, kar pa ne zadostuje za 
skupno zmago na svetovnem tekmovanju. Kljub 
vsemu je v posamični disciplini , seveda ob 
velikem osebnem vložku, možno doseči lep uspeh 
oziroma zmago. 

Za konec: 
Izboljšali smo rezultate preteklih treh tekmovanj , 
saj smo se v skupnem ekipnem rezultatu povzpeli 
za 4 mesta. Ponovno smo pridobili še nova znanja, 
kar nam vliva upanje za še večje dosežke na 
naslednjem 27. svetovnem tekmovanju gozdarjev 
leta 2006 v Estoniji. 

Adolf TREBEC 
vodja SLO ekipe 
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Odprto pismo g. Andreju Kermavnarju, direktorju 
Zavoda za gozdove Slovenije. 

Spoštovani g. direktor! 
K pisanju me je vzpodbudil Vaš uvodnik v 5-6 
številki GoV., posebno tisti del, kjer pišete o 
racionalizaciji. Načelno se s takim razmišljanjem vsi 
strinjamo in tudi sam bi se podpisa] pod tak članek. 
Toda .... 

Racionalizacija pomeni izboljšanje, zmanjšanje, 
razmerja med vložkom in izložkom (autputem). 
Običajno in lažje se racionalizira z zmanjšanjem 
vložka (stroškov). Vse racionalizacije v gozdarstvu 
zadnja leta so bile take in bojim se, da bo taka tudi ta, 
o kateri govorite. Seveda je možna tudi druga pot 
racionalizacije, s povečanjem izložka. Ta je običajno 
k01istnejša. Vaši konkurenti si zagotavljajo denar in 
prosperitete že z obljubami, da bodo izboljšali izložek. 
Z nekaj primeri želim opozoriti kam so privedle 
nekatere dosedanje racionalizacije v gozdarstvu. 

Največje (dejanske, vsebinske) racionalizacije z 
vašega področja dela so bile narejene pri urejanju 
gozdov. Poleg drugih, ugodnih, učinkov so njihove 
posledice tudi slabši ureditveni načrti (n. pr. čedalje 
manj ustreznih informacij za lastnika gozda). Za 
gozdarstvo pa je usodnejše, da tako načrtovanje ni 
moglo (ni znalo?, ni hotelo?) slediti potrebam in 
zahtevam družbe v zvezi s potrebami nrejanja prostora 
in okolja. Praznino so hitro in zelo agresivno zapolnili 
drugi . Ali so ti bolj(e) usposobljeni za upravljanje s 
prostorom, da ne rečem z gozdom, ki pokriva že blizu 
60% prostora? Ali mislite, da je kakih petdeset 
gozdarskih strokovnjakov, ki to delajo (na vsakega 
pride 20 000 ha gozda!) res prevelik strošek za to 
državo in da je kakšen bolj racionalen način za 
načrtovanje rabe (vseh funkcij!) in obvladovanje več 
kot pol državnega prostora in ravnanje z lesom, kot 
edino surovino, ki jo imamo? Ve se koliko ljudi in 
ustanov se s tem ukvmja, kdo kaj naredi, koliko to 
stane. Racionalizacije so nujne; vprašartie je kje. 
Zgodijo se običajno tam, kjer so zanje najbolj 
dojemljivi in tam, kjer nimajo moči, da bi se jim uprJi. 

Ena od racionalizacij je privedla tudi do sedanjega 
stanja v gozdarstvu. To je močno drugačno kot v 
drugih panogah. Dokazov za to je mnogo. Enega 
nam kaže kar Gozdarski vestnik. Primerjajte njegov 
položaj (finančno stanje, naklada, naročniki, sestava 
piscev ... ) s položajem drugih revij in publikacij, ki 
so vzdrževane iz iste vreče. Naprej, vsa državna 
uprava se hitro (in brez potrebe!) širi. Javna 
gozdarska služba je pohvalna izjema. Ali je to v 
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državnem merilu sploh racionalizacija? Ali je taka 
racionalizacija pri tako zbirokratiziranem (revirni 
gozdar, kljub računalnikom, tiskalnikom, obrazcem 
in drugi podobni opremi, porabi menda že več kot 
polovico časa za pisanje odločb, izpolnjevanje 
obrazcev ipd.) in centraliziranem (menda morate že 
vsak računček in izdatek podpisati kar Vi) delu sploh 
možna z zmanjševanjem števila zaposlenih. Ne vem, 
kaj naj bi s tem dosegli, v razmerah, ko je že sedaj 
neustrezno zasedenih, ali pa niti niso, kar nekaj 
krajevnih enot in revirnih vodstev, niso pravočasno 
izdelani gozdnogospodarski načrti, ko nima kdo 
odkazovati v tako zahtevnih, izpostavljenih in 
zaostrenih razmerah kot je Snežnik ipd. Ne razumem 
kaj pomeni racionalizacija pri izbiri drevja za posek. 
Ali to pomeni opuščanje odkazila v nekaterih 
gozdovih? Katerih? Čigavih? Kako naj gozdar brez 
odkazovanja še usmerja razvoj gozda, zasleduje in 
realizira vse postavljene cilje in za to odgovmja? Ali 
to pomeni, daje izbira drevja za posek tako preprosto, 
nestrokovno in neodgovorno delo, da ga lahko 
opravlja vsak? Če je temu tako, se gozdarstvu slabo 
piše. Ne samo, da ne bo več odkazovalcev, tudi vaše 
uprave in Zavoda kmalu na bo več! 

Sprašujem se, ali je to izganjanje ali umikanje 
gozdarjev iz družbenega dogajanja. Ve se, kako je 
treba zasnovati in voditi organizacije, da bodo uspešne 
in učinkovite (hierarhija, odločanje, število in 
pristojnosti nivojev ipd). Poznani so prijemi kontrole 
in ukrepanja (kdaj, kateri ukrepi, na katerem nivoju), 
ki zagotavljajo njihovo trajnost in uspešnost. Gozdmji 
se obnašamo, kot da o temu ne vemo nič. Sami lahko 
rešimo vrsto težav, ki pa so obrobne in ne zagotavljajo 
prav velikih racionalizacij; niti denarnih in še manj 
kar se tiče učinkovitosti. Bojim se, daje že mimo čas, 
ko bi sami lahko rešili bistvene probleme in zagotovili 
racionalno in učinkovito delovanje gozdarstva. Če je 
temu tako, potem so nujne velike spremembe 
("sistemske"), ki jim samo gozdarstvo ni kos in tudi 
zanje ni pristojno. Take racionalizacije, kot jih slutim 
v Vašem uvodniku, ne bodo rešile problema. Gotovo 
pa bodo poslabšale že tako nezavidljiv položaj 
gozdarstva v naši družbi. Zato Vam tudi pišem. 

S spoštovanjem 

D. Picudo, 8. 8. 2004. 
prof. dr. Edvard REBULA 

Poslano tudi uredniku Gozdarskega vestnika, s 
prošnjo za objavo. 
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VESTI IZ ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE 

Zavod za gozdove Slovenije je praznoval 
10 letnico 

17 septembra 2004 je bila v Kočevju slovesna 
prireditev ob 10 letnici Zavoda za gozdove 
Slovenije. Na Marofu, pred sedežem Območne 
enote ZGS Kočevje se je zbralo nad 850 ude-

Slavnostni govornik Andrej Kermavnar direktor ZGS 

Povabljeni gostje 

ležencev, po mnenju mnogih največje število na 
gozdarskih prireditvah doslej. Poleg večine 
delavcev ZGS, tudi upokojenih in gostov iz drugih 
organizacij v Sloveniji, so se prireditve udeležili 
tudi gostje iz Hrvaške in Italije. 
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Prireditev je obsegala slovesnost z nagovori in 
podelitvijo priznanj zaslužnim osebnostim, 
spremljajoči kulturni program, družabne igre in 
strokovne ekskurzije. 

Pozdravni govorniki so bili: Janko Veber župan 
Občine Kočevje, Jože Sterle državni sekretar za 
gozdarstvo, lovstvo in 1ibištvo iz MKGP, Mladen 
Berginc državni podsekretar na Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, Franc Ferlin predsednik 
Sveta ZGS in Jože Jeromel predstavnik Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, osrednji slavnostni 
govornik paje bil Andrej Kermavnar direktor ZGS. 

Priznanja za izjemno vestno in prizadevno delo 
so dobili naslednji delavci ZGS: Matjan Šebenik 

Prireditveni šotor 

Družabne aktivnosti 

vodja Krajevne enote Nova Gorica, Vida Papler 
vodja odseka za gojenje in varstvo gozdov na 
Območni enoti Bled, Andraž Bernikrevirni gozdar 
na Območni enoti Kranj, Emi Brancelj tajnica 
Krajevne enote Vrhnika, Janez Škerbec vodja 
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Krajevne enote Stari trg, Drago Vereš revi.rni gozdar 
na Območni enoti Kočevje, Boris Markovič revirni 
gozdar na Območni enoti Novo mesto, Jože Prah 
revirni gozdar na Območni enoti Brežice, Franc 
Strmšek revirni gozdar na Območni enoti Nazarje, 
Avgust Kunc svetovalec za gojenje gozdov na 
Območni enoti Slovenj Gradec, Ivan Kolar revirni 
gozdar na Območni enoti Maribor, Zdravko Horvat 
revirni gozdar na Območni enoti Murska Sobota, 
Edvin Drobnjak revirni gozdar na Območni enoti 
Sežana. 

Priznanje za izjemen prispevek k ustanoviti in 
razvoju ZGS pa so prejeli: mag. Primož Ilešič, Jože 
Falkner, mag. Aleksander Golob in mag. Živan 
Veselič. 

Gozdarji Območne enote Kočevje so udeležence 
popeljali na več strokovnih ekskurzij: po gozdni 
učni poti Rožni studenec, na kolesarsko turo po 
Kočevski, na Stojno z ogledom gradu Fridrihštajn 
in gozdnega rezervata Mestni vrh ter na obori za 
divjad na Smuki in Starem logu. 

Prireditev je zelo odmevala tudi v medijih. O 
njej so poročali: TV Slovenija, lokalna TVR-kanal, 
Radio Slovenije, Radio Univox, Radio Krka, Radio 
Ognjišče, Dolenjski list, Delo, Večer· in Dnevnik. 

Obsežno in zahtevno prireditev je uspešno 
organiziral in izvedel organizacijski odbor v 
katerem so bili Bojan Kocjan vodja Območne enote 
Kočevje kot predsednik, Anton Smrekar vodja 
Območne enote Postojna in Toni Breznik vodja 
Območne enote Nazarje. 

Aktivni v tednu vseživljenjskega učenja 

V petek 15. oktobra 2004 je Andragoški center 
Slovenije slovesno odprl Teden vseživljenjskega 
učenja s katerim vsako leto v Sloveniji popu
larizirajo učenje kot življenjski stil v vseh starostnih 
obdobjih. V Tednu vseživljenjskega učenja po vsej 
Sloveniji različne organizacije izvedejo veliko 
število raznih izobraževalnih dejavnosti. Že nekaj 
let se v to aktivnost uspešno vključuje tudi Zavod 
za gozdove Slovenije predvsem s študijskimi krožki 
pa tudi z drugimi prireditvami. To se je lepo videlo 
tudi na slovesnosti ob odprtju, kjer so podelili 
priznanja zaslužnim za učenje odraslih. Med 
desetimi dobitniki priznanj je tudi revirni gozdar 
Zavoda za gozdove Slovenije Jože Prah inženir 
gozdarstva. Jože »deluje povsod kjer je povezava z 
naravo: v gozdarstvu, planinstvu, ekologiji, razvoju 
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podeželja, ohraftianju naravne in kultm·ne dediščine, 
dejaven je tudi v publicistiki, izdajateljstvu, 
turizmu, hkrati pa vse te dejavnosti tudi zavzeto 
predstavlja na radiu in v drugih medijih. Je 
predsednik Planinskega društva Sevnica, vodil je 
že številne študijske krožke, je tajnik Komisije za 
evropske pešpoti v Sloveniji, član različnih društev 
in zvez. Med drugim je tudi organizator planinskih 
taborov ter inštruktor. Idej za delo in različne 
projekte mu nikoli ne zmanjka«.Tako so o Jožetu 
zapisali v prilogi revije Naša žena, ki je predstavila 
vse dobitnike priznanj. 

V Tednu vseživljenjskega učenja 2004 je 
Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline v 
sodelovanju z gozdarji Krajevne enote ZGS 
Mokronog organiziralo srečanje na katerem so 
predstavili načine skupne prodaje lesa, pravilno 
me1jenje in krojenje lesa, lesne standarde in napake 
lesa. Na srečanju se je zbralo okrog 60 udeležencev, 
prišli so tudi predstavniki lastnikov gozdov iz Bele 
Krajine, Grosuplja, Rakitne, Logarske doline in 
Skupnosti Planinca iz Radovljice. Društvo lastnikov 
gozdov Mirenske doline je bilo ustanovljeno leta 
2002 na pobudo in ob prizadevanju Jožeta Morija 
vodje Krajevne enota ZGS Mokronog in Jurija 
Fašaleka, sedanjega predsednika društva ki zdaj 
šteje 150 članov. Izdaja svoje glasilo Bukov list, 
člani društva sodelujejo pri izbiri drevja za posek, 
oddelčnem gospodarjenju z gozdovi v lasti različnih 
lastnikov, prodaji lesa, nabavljanju strojev in opreme 
za sečnjo in spravilo lesa, se izobražujejo in 
organizirajo strokovne ekskurzije. Na srečaqju so 
zasnovali tudi ustanovitev Zveze društev lastnikov 
gozdov. 

V letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja teče 
v sodelovanju s slovenskimi železnicami, zelo 
zanimiv projekt Branje na vlaku. Študijski krožek 
Zavoda za gozdove Slovenije Sorica pod vodstvom 
Boštjana Škrlepaje v okviru tega projekta pripravil 
v Gačah pod Blegošem ob nekdanji gozdni 
železnici nočni literarni večer ob ognju. Literarni 
večer obsega seznanitev z gozdnimi železnicami 
ter odlomke iz povesti, zgodb in pesmi v povezavi 
z naravo in gozdom. 

V nedeljo 24. 10. 2004 se je Tednu vse
življenjskega učenja pridružil tudi študijski krožek 
Svibno, ki je krajanom predstavil svoje večletno 
delo. Krožek se lahko pohvali z lepimi uspehi na 
področju turizma na podeželju, odprli so turistično 
gozdno pot na Svibnem, izdali zgibanko o Svibnem 
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ter zgoščenko z glasbo svibenskih ljudskih godcev 
in pevcev, organizirali za svoje člane vrsto predavanj 
in ekskurzij. Svoje delo so predstavili z računalniško 
projekcijo, kulturnim programom in postrežbo 
Društva kmečkih žena in deklet Arnika. Spomnili 
so se tudi svojega mentorja Jožeta Praha in se mu 
zahvalili za delo . Udeležence prireditve je 
nagovorila dr. Marija Markeš, državna sekretru:ka 
za kmetijstvo na MKGP. 

Nove gozdne učne poti 

Število gozdnih učnih, naravoslovnih, turističnih in 
drugim tematskih poti je v zadnjih letih zelo naraslo 
in še narašča. Tem potem je bilo namenjeno tudi 
posvetovanje 23 . septembra v Radovni, ki so ga 
organizirali Triglavski narodni park, Zavod za 
gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije. 
Zbralo se je okrog 40 udeležencev iz Triglavskega 
narodnega parka, turističnih društev, osnovnih šol 
in Zavoda za gozdove Slovenije. Na posvetu so 
obravnavali teme: pregled dosedanjih posvetov o 
gozdnih učnih in turističnih poteh ter realizacija 
zaključkov (Tone Lesnik), pomen učnih poti za 
zavarovana območja narave (Breda Ogorelec) , 
Vodenje obiskovalce po učnih poteh (Ivan Žni
daršič), ptiprava kolesarske poti po Radovni (Janja 
Geltar), pomen tematskih poti za razvoj podeželja 
(dr. Marko Koščak), predstavitev učnih poti v 
Triglavskem narodnem parku (Marjeta Albinini), 
predstavitev nove gozdne učne poti na Rahtelov vrh 
pri Slovenj Gradcu (Gorazd Mlinšek). 

V razpravi je bil dan predlog, da se vzpostavi 
koordinacija razvoja in upravljaJ1ja tematskih poti na 
državni ravni. Koordinator naj bi bil Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo, ki bi povezovalo vse 
upravljavce poti. Po podatkih Zavoda za gozdove 
Slovenije iz leta 2003 je v Sloveniji okrog 80 gozdnih 
učnih in podobnih tematskih poti. Z največ potmi 
(okrog 50) upravlja Zavod za gozdove Slovenije. 

V okvir posveta v Radovni je spadala tudi 
otvoritev kolesarske poti po Radovni, ki vključuje 
naravne in kulturne znamenitosti od Krnice pri 
Gorjah do Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni. 
Pot je nastale v okviru projektne naloge Kolesa 
naprej - kolesa nazaj, ki ga je izvedel turistični 
podmladek na Osnovni šoli Gorje. 

V petek 22. oktobra 2004 je bila ob 10 letnici 
drevesnice Štivan v Matenji vasi pri Postojni odprta 
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nova naravoslovna pot Štivan. Pobudnik zanjo je 
bila drevesnica Štivan, strokovno delo paje opravila 
Špela Habič iz Območne enote Postojna. Otvoritve 
se je udeležilo okrog 60 udeležencev. Pot vsebuje 
zanimive novosti, ki aktivirajo obiskovalce k 
doživljanju in razmišljanju. 

Izšla je druga številka Lista -
glasila ZGS 

Konec oktobra 2004 je izšla druga številka 
internega glasila ZGS. Posvečena je predvsem 
jubileju - 10 letnici Zavoda. Uvodni članek z 
naslovom ZGS je prehodil 10 let je napisal mag. 
Živan Veselič pomočnik direktmja ZGS. V članku 
je zapisal : >> V ZGS zelo skrbno načrtujemo tudi 
prihodnji razvoj naše institucije. Na podlagi 
poglobljenih analiz dosedanjega dela že dlje časa 
p1ipravljamo strategijo prihodnjega razvoja ZGS, 
ki mora temeljiti na vseh izkušnjah preteklega 
obdobja ter potrebah prihodnjega časa«. Zelo 
zanimiv je tudi intervju z naslovom »Najtežja je 
bila razdružitev« v katerem je mag. Franc Ferlin 
osvetlil čas ko se je reorganizirala gozdarstvo v 
Sloveniji in je nastal ZGS ter svojo vlogo kot 
državnega sekretarja v obdobju 1993 do 1997. V 
Listu so vodje strokovnih oddelkov orisali svoje 
poglede na dosedanje in prihodnje na delo na svojih 
področjih, objavljene pa so tudi fotografije in teksti 
o prejemnikih priznanj ob 10 letnici ZGS. 

Mediji o gozdu in gozdarstvu v juliju, 
avgustu in septembru 2004 

Analiza medijskih objav, ki jo je za ZGS pripravil 
Press Clipping d. o. o . iz Matibora za obdobje od 
l. 7. 2004 do 29. 10. 2004 kaže, da je bilo skupno 
888 objav od tega 527 na geslo gozd, 152 na geslo 
gozdarstvo, 199 na geslo Zavod za gozdove 
Slovenije in 10 na geslo nesreče pri delu v gozdu. 
Največ objav je bilo o temah: denacionalizacija 
gozdov, srečanja z medevedi, napad podlubnikov v 
Sloveniji, predelava lesne biomase. Zavod za 
gozdove Slovenije se je v medijskih objavah pojavil 
primarno 121 krat, splošna ocena medijskega 
pojavljanja je pozitivna (104 objave od vseh ali 
52 o/o), nevtralnih objav je bilo 40%, negativnih pa 
8%. 

Tone LESNIK 
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Branje ob gozdni železnici 

Letošnja akcija »Branje na vlakih<< je potekala ob 
Tednu vseživljenskega učenja in je bila medijsko zelo 
odmevna. Le redkokdo pa ve za njen delček, ki se je 
odvijal ob gozdni železnici, v dolini , kamor Slovenske 
železnice ne sežejo in kamor nobena od letos tako 
darežljivih založb (še) ni segla- v Gače na Blegošu. 
BraJtia ob gozdni železnici ni spremljal medijski blišč, 
temveč žar ognja in kasneje baterij, da smo lahko brali 
in se na strmem Blegošu lahko gibali. 

Pojdite s prstom do Škofje Loke, dalje skozi 
Železnike proti Davči v smeri Potoki in že ste tam, v 
Gačah, na pobočju Blegoša. Na nenavadnem večeru, 
privlačnem kot so vse plireditve študijskih krožkov 
po Sloveniji . To pot je bilo nenavadno to, da smo ob 
soju ognja in šumenju precej polnega potoka -
prejšnje dneve je namreč deževalo - zbrali zato, da 
bi brali. Bilo nas je petindvajset, z vseh vetrov, vseh 
starosti, tudi otroci. No, prevladovali so člani 
študijskega krožka Sorica, ki že tretje leto premika 
razvoj na križišču med škofjeloškimi, cerkljanskimi 
in bohinjskimi gorami z obnavljanjem kozolcev, 
postavljanjem poti po Groharjevih domačih krajih, 
oživljanjem "pajštube" in sedaj branjem ob gozdni 
železnici . Nismo le brali. Bile so deklamacije, zapele 
so orglice pa odlomki v Jeze1janščini, spregovotile 
so nam pesmi Neže Maurer, Lojzeta Krakarja, 
Alferije Bržan, besedila Iztoka Geistra in francoskega 
avtOija, ki je napisal knjigo O možu, ki je sadil hraste 
ter mojstrovine številnih manj znanih ustvarjalcev 

slovenske besede, tudi bližnjega pisatelja in pesnika 
P1imoža- tako se je predstavil. Zaokrožil o je pecivo, 
mošt, priložili smo na ogenj, z baterijami je prišla še 
ena družina. Mnogo lepih besed, zgodb in spominov 
se je zbudilo- opis razvoja in vloge železnic, posebej 
gozdnih in še posebej tiste, Lovrenčeve, ki jo je 
napravil v Gačah sam s svojimi in to iz lesa- koliko 
takih izumiteljev in spretnih rok je iz v okolju 
dosegljivih materialov napravilo mojstrovine! 
Oživela so doživetja ob spravi lu lesa s konji , spomini 
na mladostna potepanja po gozdu, prve gozdarske 
izkušnje, našli smo svoje mladostne odločitve, za 
katere nismo vedeli, opisali smo današnja iskanja 
sprostitve na sprehodih po gozdu. Li za se je zleknila 
očetu v naročje, oče je bral razmislek o razmerju 
med tisoči posekanih kubikov lesa in vlogo odmrlega 
drevesa v gozdu. 

To je bil nenavaden in neobičajen uk pod z luno 
obsijanimi jelkami, ki ga je spremljalo šumenje 
potoka, oranžen sij ognja in sproščeno besedovanje 
nas, ki smo bili tam. 

Hvala gostitelju, domačinu Tonetu Globočniku, 
da nas je sprejel v Gače. Hvala študijskemu krožku 
Sorica, živi priči vseživljenjskega učenja in kulture 
bivanja na Sorici. Posebej hvala njihovemu mentmju, 
Boštjanu Škrlepu , vodji krajevne enote ZGS v 
Železnikih, ki je povabil imenitne goste ter pripravil 
branje bo gozdni železnici, 1ci se ga bomo še dolgo 
spominjali . 

Nevenka BOGATAJ 
Andragoški center Slovenije 

Društvene vesti 

Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? 

8. junija 2004 je Društvo inženirjev in tehnikov 
gozdarstva Posočja na Banjšicah organiziralo posvet 
z zgornjim naslovom . Povabljeni so bili različni 
strokovnjaki, ki so predstavi li svoj pogled na temo, 
ki je zaradi intenzivnejšega zaraščanja na Pri
morskem nekoliko bolj aktualna, kot v večini drugih 
okolij v Sloveniji. 

Stojan Ščuka s Kmetijsko gozdarskega zavoda No va 
Gorica je poudaril, da je glavni vzrok za močan trend 
zaraščanja v Posočju zlasti razdrobljena posest, ki one
mogoča učinkovito in racionalno kmetijsko proizvodnjo. 

Kmetijsko gozdarski zavod je podal že vrsto 
pobud za omejitev tega problema, vendar je ob 
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sedanji zakonodaji težko prisiliti ali stimulirati 
lastnika zemljišč, ki ni zainteresiran za obdelavo. 
Trdno je prepričan, da lahko to reši le ustreznejša 
(aktivnejša) davčna politika. 

Prof. dr. Ivan Marušič je v svojem razmišljanju 
izhajal iz dejstva, da se gozd vrača na svoje prvotno 
ozemlje, ker človek teh zemljišč ne potrebuje več . Zdi 
se mu neetično in neracionalno, da mu to preprečujemo 
z visokimi stroški samo zato, ker izhajamo iz 
predpostavke, da je urejena kulturna krajina taka, kot 
je danes ali v preteklosti ne da bi definirali tudi želenega 
(ciljnega) stanja. Ker je po definiciji problem ovira pri 
doseganju cilja in ker ciljnega stanja ne poznamo, 

407 



Društvene vesti 
zaraščanje ne more biti resničen problem, čeprav ankete 
kažejo. da ga javnost kot takega prepoznava. 

Ker živimo v socialni družbi se mu zdi tudi 
neetično pospeševati kmetijstvo v težjih terensbh 
razmerah, ki so značilne za večino območja. KmetUci 
so od svojih proizvodov vse bolj odtujeni in izgubljajo 
motivacijo in ustvarjalnost. Vse več je namreč 
p1imerov, da svojih proizvodov ne morejo prodati, 
zemljo pa obdelujejo le zaradi subvencij, ki izpade v 
teh razmerah kot »beraštvo«. Rešitev je v razvijanju 
produktov, ki so ekonomsko upravičeni in zanimivi 
za trg, pa čeprav se bodo v neki krajini raz vi li povsem 
druge kmetijske dejavnosti. Na kulturno krajino 
namreč mnogokrat gledamo preveč statično, saj jo 
je tudi v preteklosti človek oblikoval in preoblikoval 
glede na svoje potrebne. Krajina je v resnici 
dinamična, podvržena spremembam, ki so navadno 
sporne le za starejše generacije, mlajše pa bodo 
zatečeno stanje sprejele kot povsem normalne. 

Pogled »iz gozda« sva v Imenu Zavoda za 
gozdove Slovenije predstavila Edo Kozorog in 
Florijan Leban, najin prilagojen prispevek je v 
obliki članka predstavljen v prejšnji številki GV. Da 
bi lahko ovrednotili pomen in razsežnosti zaraščanja 

oziroma povečevanja gozdnatosti v Posočju, moramo 
ovrednotiti na eni strani pomen gozdov, na drugi 
strani pa zlasti pomen kmetijskih zemljišč. Najin 
poudarek je bil seveda na pomenu gozdov. 

Glavni organizator in tudi povezovalec posveta 
Marko Gasparič, predsednik DIT gozdarstva 
Posočja, posveta ni koncipiral tako, da bi oblikovali 
skupne zaključke, ampak je bil namen zlasti 
izmenjavi strokovnih mnenj in izkušenj. Pokazalo se 
je, da so stališča do tega pojava med strokami zelo 
podobna. V razpravi je bilo zaznati zlasti tri skupna 
mnenJa: 

l. Da se bodo morali problemi glede raz
drobljenosti posesti in opuščanje rabe na najboljših 
kmetijskih zemljišč reševali zlasti z aktivno politiko 
obdavčevanja. 

2. Da morajo biti ukrepi subvencioniranja v 
kmetijstvu v prihodnje še bolj diferencirani glede na 
javni pomen krajine oz. kmetijskih zemljišč in s tem 
uči nk o vi tej š i. 

3. Da sedanja zakonodaja močno otežuje 
povratno rabo nekdanjih kmetijskih zemljišč. 

Edo KOZOROG univ. dipl. inž. gozd. 
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Uvodnik 

Kaj nam lahko da gozd? 
Od gozda vsi veliko pričakujemo. Pričakovanja so si pogosto v nasprotju. 

Ta prjčakuje iz njega les, ki je okolju prijazna surovina, ki ustvarja domačno.st, 

drugi denar, profit, tretji prijeten prostor za rekreacijo. Četrti pozna in ceni njeg~ve 
ekološke funkcije, nekomu da življenjsko energijo pogled na drevo, gozd; enemu 
je gozda že preveč, drugi bi ga želel imeti pred hišnim pragom. Nekomu je gozd 
enostavno preprosta »tovarna<< lesa, ki jo kaže v popolnosti izkoristiti, nekdo 
drug bi vse zavaroval in občudoval delo narave, ki enkrat ustvatja in kopiči, nato 
to čudo narave razgrajuje in daje mesto novim generacijam. Spet drugi bi delal 
tako, kot nam svetuje razvita Evropa, ki ima zaradi svojih preobhkovanih in nič 
kaj naravnih gozdov in krajine, pogosto slabo vest, ki si jo lajša z nasveti drugim. 
predvsem manj razvitim. Eni so p1ipravljeni na pogovore in usklajevanja, drugi 
nepopustljivo vztrajajo pri svojem. Eni se ravnajo po »modi«, drugi dejansko 
gledajo na gozd kot naravno dobrino, ki nam lahko trajno nudi svoje številne 
koristi . 

Stroka mora pri tem iskati ravnotežje, ne sme podlegati pritiskom, na gozd 
mora gledati celovito. Pretežni del gozdov v Sloveniji sodi v kategorijo 
lesnoproizvodnih; to so tisti gozdovi, ki morajo hkrati opravljati vse splošho 
koristne vloge. Tak gozd lahko ob zagotavljanju ekoloških in socialnih funkcij 
praviloma daje tudi les. Če vemo, da so naša rastišča »dobra«, lahko v naših 
gozdovih gojimo kvaliteten les. Prav ta kvaliteten les lahko lastniku povrne 
vloženo delo in sredstva, hkrati pa sestoji v katerih gojimo ta les, opravljajo za 
vse davkoplačevalce tudi vse druge k01istne naloge. Kvaliteten les daje tudi 
delo in zaslužek tistim, ki delajo v lesni industriji. In teh ni tako malo! 

Naše edino naravno bogastvo gozd moremo in moramo bolje izrabiti. 
Večnamenski gozd zmore in mora dajati tudi les, in to predvsem kvaliteten les. 
Težiti moramo k temu, da dobimo iz gozda čimveč kvalitetnega lesa. Žal pogosto 
ravnamo tako kot »varčen« gospodar, ko njegovi otroci vedno jedo nagnita 
jabolka. Tudi zadnje jabolko, ki ga dobe proti koncu zime je nagni to. 

Kdaj je drevo v večnamenskem gozdu zrelo za sečnjo? Odgovor je sila 
preprost. Takrat ko daje najvrednejši les! Ali je tako v praksi? Pogosto kar 
odJašamo in čakamo s posekom takih dreves, prej pridejo na vrsta t_ista 
»prizadeta«, čeprav bi v sestoj ih prav ta, katerih vrednost je že zmanjšana, lahko 
dobro opravljala svojo negovaJno vlogo. Takšna drevesa lahko tudi mirne duše 
prepustimo naravnemu procesu umiranja in razgradnje, tako bomo z njimi dosegli 
dvojni učinek: dobro za okolje in boljši ekonomski učinki gospodarje!f.ja z 
gozdovi. 

Danes vlada pri nas obsedenost od uporabe biomase za pridobivanje energije. 
Joj koliko ostankov je v gozdovih, kako majhen delež prirastka posekama. 
Pridobivanje biomase pa seveda zahteva svojo ceno. Ni dovolj subvencionirati 
daljinskega ogrevanja in kotlov. Praviloma pa lesno biomaso za energetske 
potrebe v naših gozdovih lahko plidobimo le kot postranski produkt pri gojenju 
kvalitetnega lesa. 

Gozdovi so naravno bogastvo z večnamensko vlogo in zato je potrebno z 
njimi gospodariti po načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti. Ob 
pravilnem izvajanju teh postulatov pri ravnanja z gozdovi, si lahko gozdarska 
stroka zagotovi obstoj in se z mirno vestjo pojavi pred javnostjo in politiko. 

Mag. Franc PERKO 
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Znanstvena razprava 
GDK: 131 +156.42:(497.12 Škofjeloško hribovje)(045) 

Morfološke značilnosti rogovja srnjadi (Capreolus capreolus L.) v 
populaciji v Škofjeloškem hribovju 
Morphological charac;eristics of antlers in roe deer (Capreolus capreolus L.) m 
the population of the Skofjeloško hribovje area 

Miran HAFNER* 

Izvleček: 
Hafner, M.: Morfološke značilnosti rogovja srnjadi ( Capreolus capreolus L.) v populaciji v Škofjeloškem hriba..vju. Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, ciL. lit. 29. Prevod v angleščino: Miran Hafner. Lektura 
angleškega besedila: Jana Oštir. 

Značilnosti rogovja srnjadi smo pro~čevali na meritvah 26 znakov v vzorcu 182 živali uplenjenih v obdobju 1980-2003 na 
površini cca. 75 km\ v populaciji v Skofjeloškem hribovju. Večina znakov rogovja je v tesni medsebojni pozitivni korelaciji. 
Negativna povezava je ugotovljena pri razmaku med nastavki, premerom nastavkov in širini lobanje v povezavi z nekaterimi 
drugimi znaki rogovja. Telesna masa doseže največje vrednosti pri 5 letih, rogovje pa pri 6 letih starosti. Telesna masa je 
odvisna od starosti in meseca uplenitve. Večina proučevanih znakov rogovja je odvisna od starosti in telesne mase. Ob 
izključitvi vpliva telesne mase se srednje vrednosti večine proučevanih znakov razlikujejo med starostnimi razredi z izjemo 
razmaka na vrhu vej, dolžine vej do prednjega parožka, razmaka med parožki, višine rož na čelni strani, višine nastavkov in 
dolžine nosne kosti. Večina proučevanih znakov, k.i izražajo moč rogovja imajo najvišje vrednosti v srednjem starostnem 
razredu. Zaradi različnih sprememb srednjih vrednosti proučevanih znakov se s starostjo spreminjajo tudi razmerja med 
nji1~i. Po kulminaciji mase rogovja se skrajšuje dolžina rogovja in parožkov ter obsegi zgornjega dela rogovja. V območju 
nastavkov in rož postaja rogovje širše, povečuje se najožji razmak med vejama. S starostjo se povečuje razmerje med najožjim 
in naj širšim razmakom, skrajšuje pa razdalja med najožjim in najširšim razmakom. Manjkajoči parožki se pogosteje pojavljajo 
v razredu mladih in razredu starih v primerjavi z razredom srednje starih živali . Razlik med manjkajočim prednjim ali 
zaqnjim parožkom nismo odkrili. Z naraščajočo starostjo nastajajo na rogovju in zgornjem delu lobanje karakteristične 
spremembe, ki so lahko v pomoč pri razvrščanju uplenjenih živali v ustrezne starostne razrede. 

Ključne besede: srnjad, telesna masa, masa rogovja, značilnosti rogovja, Škofjeloško hribovje 

Abstract: 
Hafner, M.: Morphological characteristics of antlers in roe deer (Capreolus capreolus L.) in the population of the Škofjeloško 
hribovje area. Gozdarski vestnik, Vol. 6212004, No. lO . In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 29. Translated into 
English by Miran Hafner. English language editing by Jana Oštir. 

Mcirphvological characteristics of roe deer antlers have beeo studied on a sample of 182 animals belonging to the population 
in the Skofjeloško hribovje area which were hunter-harvested in the period from 1980 to 2003 on an area of approximately 75 
km2. 26 various traits have been measured. The majority of antler traits are in tight positive correlation. Negative correlation 
has been ascertained in the distance between the bases of antlers, the diameter of the base and skull width in connection with 
some other antler characteristics. Carcass mass reaches highest values at the age of 5 years, white antler mass reaches highest 
values at the age of 6 years. Carcass mass depends on age and month of shooting. The majority of antler traits which were 
studi ed depend on age and carcass mass. If we exclude the influence of carca.ss mass, the mean values of the majodty of traits 
studi ed differ among age classes -with the exception of the inside spread at the top of the ma in beams, the main beam length 
to front tine, the distance between pedicles, the height of bases on the front side, the height of pedicles and the length of the 
nasal bone. The majority of the traits studied which express the potency of antlers reach highest values in the middle age 
class. Because of the various changes of mean values of the traits studied, the relations between the mean values also vary 
with age. After the culmination of antler mass, the length of the main beams and pedicles and the circumfereoce of the upper 
part of the main beam start to decrease. In the area of pedicles and bases the antlers tend to increase in spread as does the 
smallest inside spread. The ratio between smallest inside spread and greatest inside spread increases with age, while the 
distance from the point of the smallest inside spread to the point of the greatest inside spread on the main beam decreases. 
Missing tines would occur more frequently among younger and older age classes compared to the middle age classes. We 
have not detected any differences between missing front and back tine. With age characteristic changes occur on antlers and 
upper part of skull which could be of help at assigning hunter-harvested animals into adequate age classes. 
Key words: roe deer, carcass mass, antler mass, antler characteristics, Škofjeloško hribovje area 

1 UVOD 
INTRODUCTION 

Samci večine vrst jelenov (Cervidae) v določenem 
delu leta na čelnem delu lobanje nosijo kostne 
izrastke, ki jih imenujemo rogovje. Posebnost 

GozdV 62 (2004) 10 

rogovja vseh jelenov je ta, da vsako leto - v času 
ciklusa tvorbe rogovja- odpade in zraste na novo. 
Rogovje jelenov je edina kostna struktura pri 

* M. H., spec., univ. dipl. inž. gozd . Zavod za gozdove 
Slovenije, OE Kranj, 4000 Kranj 
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sesalcih, ki se vsako leto v popolnosti regenerira 2 NAMEN OBRAVNAVE 
(ROLF 1 ENDERLE 1999). Razvija se na koščenih 2 AIM OF THE STUDY 
izrastkih čelne kosti, imenovani čelni nastavki 
(BUBENIK 1966, SIMONIČ 1976). Večina 
avtorjev se strinja, da so se strukture rogovj a jelenov 
razvile kot vidni sekundarni spolni znaki, po
membni v intraspecifičnih interakcijah (GEIST 
1966, CLUTTON-BROCK 1982, MARKUSSON 
1 FOLSTAD 1997), predvsem v tekmovanju med 
samci in kot znaki izbora s strani samic 
(CLUTTON-BROCK 1982, BERGLUND 1996), in 
so vidni znaki individualne kvalitete. Tudi samci 
srnjadi uporabljajo rogovje v p1istopu do tetitmijev 
kar prispeva k dostopu do samic in posledično 
vpliva na njihov reprodukcijski uspeh. 

V saka vrsta jelenov ima značilno osnovno obliko 
rogovja (LINCOLN 1992) ki je morfo-funkcionalna 
adaptacija na določeno okolje in socialni način 
življenja (CROITOR 2001). Srnjad je teritorialna 
vrsta, prilagojena na rastlinske združbe zgodnjih 

V prispevku ugotavljamo zakonitosti razvoja 
telesne mase in znakov rogovja srnjakov starejših 
od enega leta. Zanima nas vpliv starosti in meseca 
uplenitve na telesno maso in vpliv telesne mase, 
starosti in meseca uplenitve na različne znake 
rogovja. Želimo ugotoviti morebitne razlike med 
starostnimi razredi v telesni masi in v proučevanih 
znakih rogovja. Zanimajo nas spremembe v 
proučevanih znakih rogov ja povezane s starostjo ob 
izključitvi vpliva telesne mase. Spoznati želimo 
spremembe v razmetjih posameznih proučevanih 
znakov, ki nastajajo tekom rasti in razvoja rogovja. 
z raziskavo želimo preveriti nekatere dosedanje 
domneve o starostno pogojenih značilnih 

spremembah v velikosti in medsebojnem razmerju 
posameznih znakov rogovja. 

sukcesijskih stopenj z veliko robovi (GEIST 1998). 3 SRNJAD V OBMOČJU 
RAZISKOVANJA Telesna oblika in notranja zgradba izražata vrsto 

prilagojeno na visoko selektivno prehrano in 
preference do mehkih, z nutrienti bogatih ras
tlinskih delov, značilni so kratki ciklusi pre
hranjevanja, počivanja in prežvekovanja (HOF
MANN -citira GEIST 1998). Srnjad izkazuje nizko 
stopnjo spolnega dimorfizma, je klasični skakaj oči 
tekač nizke vztrajnosti in odličen skrivač 

(GAMBARYAN - citira GEIST 1998). Posledično 
so samci razvili kratko, enostavno rogovje s tremi 
izrastki. 

Pri številnih vrstah jelenov je bil na značilnosti 
rogovja ugotovljen vpliv starosti, velikosti telesa, 
prehrane in žlez z notranjim izločanjem (BUBENIK 
1966, BROWN 1983, HARMEL 1 WILLIAMS 1 
ARMSTRONG 1988, BLAKE 1 ROWELL 1 
SUTTIE 1998), vpliv gostote populacije in 
vremenskimi razmerami v času rasti rogovja 
(KRUUK et. al. 2002), zgodnjim razvojem 
posamezne živali (SCHMIDT et al. 2001) ter 
gostoto nekaterih zajedalcev v prebavnem traktu 
(DITCHKOFF et al 2001). Pomemben naj bi bil 
tudi genetski vpliv (HARMEL 1 WILLIAMS 1 
ARMSTRONG 1988, WILLIAMS 1 KRUEGER 1 
HARMEL 1994), DITCHKOFF et al 2001), 
predvsem v povezavi z odpornostjo proti boleznim, 
čeprav so tovrstni podatki precej redki. Razvoj 
rogovja naj bi bil pravi signal kvalitete njegovega 
nosilca (DITCHKOFF et. al. 2001). 
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3 ROE DEER IN THE RESEARCH AREA 

Značilnosti rogovja srnjadi smo proučevali pri 
srnjakih v starosti dveh in več let v populaciji na 
območju Škofjeloškega hribovja, v neposredni 
bližini Kxanja, v lovski družini Jošt za obdobje 
1980-2003. Proučevano območje obsega manjši 
geografski prostor med Bitnjem in Besni co v dolžini 
15 in širini 5 km in obsega površino cca. 75 km2• 

30% površine proučevanega območja prepletajo 
travniki, pašniki in gozdovi, 70% površine prekriva 
le gozd. V proučevanem območju so prisotna 
številna naselja, območje je obremenjeno s 
pohodniškim turizmom. Gostota odstrela sn~adi je 
znašala v povpreču 2,5 ži vall/100 ha letno. Poleg 
srnjadi se v proučevanem območju občasno 

pojavlja divji prašič, v zimskem obdobju pa na 
p1ibližno 50% površine posamezni osebki jelenjadi. 

4 
4 

METODE DELA 
WORKING METHODS 

Značilnosti rogovja smo proučevali v vzorcu 182 
srnjakov, za katere je bila ugotovljena starost, za 
večino od njih pa tudi telesna masa (153 srnjakov) 
in masa rogovja (18lsrnjakov). V analizi so bile 
upoštevane le živali, pri katerih na rogovju ni bilo 
opaznih znakov poškodb. Za vsako rogovje smo 
izvedli sledeče meritve: 
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MR- masa rogovja (mass of antlers) 
2 DV- dolžina veje (length of main beam) 
3 RVŠ- notranji razmak med vejami na najširšem 

mestu (greatest inside spread) 
4 LRVS - dolžina vej do notranjega razmaka na 

najširšem mestu (main beam /engthfrom the base 
to the point of greatest inside spread) 

5 RVO - notranji razmak vej na najožjem mestu 
{smallest inside spread) 

6 LRVO - dolžina vej do notranjega razmaka na 
najožjem mestu (main beam length from base to 
the point of smallest inside spread) 

7 RNR - notranji razmak vej nad rožami (inside 
bemn spread above coronet) 

8 LRNR - dolžina vej do notranjega razmaka vej 
nad rožami (main beam length from base ro the 
point of inside spread above coronet) 

9 RV- notranji razmak na vrhu vej (insžde spread 
on top of ma in beams) 

lO DPP - dolžina prednjega parožka (front tine 
length) 

11 DZP- dolžina zadnjega parožka (back tine length) 
12 DZGP - dolžina zgornjega parožka (upper tine 

length) 
13 DVPP- dolžina veje do prednjega parožka (main 

beam length from base to front tine) 

Sl ika 1, 2: Prikaz meritev na rogovju 
Figure /, 2: Presentation of antler measurements 

14 DVZP - dolžina veje do zadnjega parožka (main 
beam lengthfrom base to back tine) 

15 RP- razmak med prednjim in zadnjim parožkom 
na veji (distance between front and back tine on 
main beam) 

16 OR -obseg rož (coronel circumference) 
17 OVNR - obseg vej nad rožami (main beam 

circumference above coronet) 
18 OVPPP - obseg vej pred prednjim parožkom 

(main beam circuniference before front tine) 
19 OVPZP - obseg vej med prednjim in zadnjim 

parožkom (main beam circuniference between 
front and back tine) 

20 VR- višina rož na čelni strani ( c01·onet height on 
front side) 

21 PN - premer nastavkov (pedicle diameter) 
22 VN - višina nastavkov (pedic/e height) 
23 RNS - spodnji razmak med nastavki (lower 

interspace between pedicles) 
24 RNZ - zgornji razmak med nastavki (upper 

interspace between pedicles) 
25 ŠL- najožja širina lobanje med očesnima 

votlinama (smallest seul/ width between eye 
cavities) 

26 DN- dolžina nosne kosti (11asal bone length) 

telesna masa v kg (carcass mass in kg), masa rogovja v gramih (antler mass in g) ostale meritve v milimetrih (other 
measurements in mm). 
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Normalnost porazdelitve telesne mase in znakov 
rogovja smo prevetjali s Shapiro Wilks W testom. 
Razlike v telesnih masah, masah rogovja in 
proučevanih znakih rogovja in lobanje med 
posameznimi letniki smo ugotavljali s Scheffejevim 
testom . Odvisnosti med znaki rogovja smo 
proučevali s Pearson avi m korelacij s kim 
koeficientom. Razlike v srednjih vrednostih telesnih 
mas, mas rogovja in ostahh značilnostih rogovja in 
lobanje smo med posameznimi starostnimi razredi 
ugotavljali z analizo kovariance. Pri znakih, pri 
katerih je bilo tveganje, da njihova porazdelitev ne 

ustreza normalni porazdelitvi večje od 5%, smo 
razliko med srednjimi vrednostmi, z upoštevanjem 
vpliva telesne mase proučevali s Kruskall 
Wallisovim testom. Odvisnost telesne mase od 
starosti in meseca uplenitve in odvisnost trofejne 
mase od starosti, telesne mase in meseca uplenitve 
smo izrazili z multiplo regresijo. Tudi odvisnost 
vseh ostalih proučevanih znakov rogovja in lobanje 
od starosti, telesne mase in meseca uplenitve smo 
izrazili z multiplo regresije . Odvisnosti med 
številom parožkov in starostnimi razredi smo 
ugotavljali s kontingenčnimi tabelami. Povezavo 

Pr~gkd ni ca 1: Telesna masa in izbrane značilnosti rogovja glede na starost. Podatki so podani v obliki : aritmetična 

sredina, standardna napaka 
Tohle 1: Carcass mass and selected antlcr characteristics in relation ro age. Data are in the form of arithmetic mean, 
standard error 

1 
Starost v letih (Age in years) 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 >9 

TM 15,7(0,28) 16.3(0,25) 17.3(0,41) 18.3(0,55) 17,0(0,85) 16,4(0,37) 16.4(0,67) 15,3(0,68) 15,7(1,48) 

MR 175,7(5,2) 218.8(5,9) 261,0(8,0) 280,5( 14.3) 214.0(16.0) 198,0(7,42) 208,9(11,5) 208,7(15,0) 172,4(23,1 

DV 185,0(3,1) 203.0(2,6) 213.0(3.4) 220,0(6.3) 195,0(8,0) 186,0(4.1) 184,0(6,4) 195,0(7.8) 163,0( 18,2) 

RVS 96,8(4.09) 112.1(4.3) 127,4(5,0) 110.7(5.6) 95,8(6,7) 92,4(6,4) 95,9(5,3) 91,7(9,9) 55,4( 12,2) 

LRVS 167,Q(4,1) 191,0(3,8) 199,0(5,5) 205,0(7.7) 181,0(12.0) 168,0(6.5) L73.0(6,9) 185.0(8,1) 157,0( 19,2) 

RVO 15,4(0.65) 15,9(0,76) 16,9(1,02) 18,3( 1,32) 21.4(1,82) 18,9(1,47) 21,5(1·,61) 18, 7(2.54) 12,7(3,38) 

LRVO 12,8(0.9) 13,8(0.8) 15,7(1.5) 20,0(1,8) 18.5(2,3) 25,9(3,6) 20.5(2,4) 29.1(5,1) 36,2(6.8) 

RNR 15,6(0.67) 15,6(0,72) 17,1(1,17) 18,6(1,28) 20,5(2,00) 20,0(1.11) ' 21,3(1.74) 20,7(2,08) 17,1(2,05) 

LRNR !,21(0.07) 1.33(0,06) 1,46(0.11) 1,79(0,13) 1,64(0,14) 2.12(0,22) 1.77(0,12) 2,01(0,17) 2,08(0.29) 

RV 94,9(4.67) 110,2(4.50) 119.7(7,28) 100,4(7,57) 85,4(11,17) 89,9(8,16) 97,9(5.65) 91,0(10,02) 54,9( 12,43) 

DPP 27.5(2,!) 41,2(2,3) 51,5(2,7 ) 42,[(5,3) 41,0(6,1) 33,9(5,2) 34,3(4,7) 36,0(5.4) 2).4(7,2) 

DZP 29,0(2.5) 37,2(2.0) 40.4(2,4) 35,9(2,5) 32.0(4,5) 16,5(4,1) 25,6(3,9) 25,9(5,8) 11.2(3,7) 

DZGP 37.0(2,1) 50,3(2,2) 54,9(2,7) 55,4(4.3) 44,8(5,9) 34.1(2,9) 36,4(4,5) 42,3(6,6) 22,7(8,8) 

DVPP 105,0(1.6) 109.0(1,9) 112,0(2,4) 122,0(3,7) 111,0(3,6) 106,0(3.6) 106,0(4,9) 113,0(3,3) 122.0(8.5) 

DVZP 147,0(2,0) 153,0(1.9) 158.0(2,2) 164,0(3,6) 158,0(2,8) 154,0(2.9) 148.0(3,1) 152,0(3,4) 153,0(0,1) 

RP 43,1 ( 1,7) 44,0( 1,7) . 45.7(1.6) 41 '9(2, 7) 45,6(3,4) 45,1 (2,5) 42,1(3.6) 39.2(2,6) 31,2(4,5) 

OR 104,0( 1.5) 113,0(1,9) 122,0(2.1) 130,0(4.0) 119,0(6,3) 116.0(2,1) 1 13.0(2,5) 116.0(3,5) 108,0(6,4") 

OVNR 60,0(Ll) 62,6(1,0) 66,8(1,2) 70.4(2,0) 62,2(2,2) 62.0(1,2) 63,2(1.8) 62,6(2,8) 59,6(4,0) 

OVPPP 50,9(0,8) 57,2(1,0) 62.2(1.2) 61,6(1,6) 58,7(2.4) 57,1(1,8) 56.0(1,6) 56,2(2.4) 49,9(1,2) 

OVPZP 40,6(0,7) 47.7(1,0) 50.8(1.4) 50.5(2,0) 47,2(1,6) 44,2(2,5) 43,7(1.6) 44,7(2,9) 39,3(2,6) 

VR 10,2(0.31) 10.2(0.31) 10,8(0,49) 11,7(0,60) 10,9(0.75) 9,8(0,54) 9,3(0.40) 9,4(0,49) 9,4( 1.53) 

PN 15,9(0,24) 17,9(0,20) 18,8(0,30) 20,0(0,44) 18,5(0,49) 19,2(0,52) 19,5(0,45) 19,3(0,58) 20,8(0,95 ) 

VN 13,0(0.36) 13,8(0,36) 14,0(0,32) 13,3(0,47) 13,7(0,62) 13,1(0,95) 13,1(0,61) 12,8(1,07) 11,10;03) 

RNS 16,7(0,39) 15.0(0,36) 14,9(0,43) 15,5(0,47) 17,5(0,96) 17,2(1,24) 17.3(0,57) 18,2(0,98) 15,0(1.16) 

RNZ 17,5(0.45) 16,0(0,57) 16.5(0,70) 18.4(0,81) 21,0(1 ,33) 20,9(1,04) 21,9(1,15) 2l,5(1,42 18,9(1,92) 

ŠL 51.2(0.40) 52,6(0,40) 52,7(0,42) 54,1(0,50) 52,3(0,65) 52,2(0,56) 54,1(0,72) 53.4(0.72) 55,7(1,05) 

DN 61,0(0,54) 62,6(0,73) 63,3(0.77) 62,2(1,01) 60,3(1,01) 58.2( 1 ,06) 62.7(1,25) 61,0(1,50) 63,3( 1.80) 

TM v kilogramih (TM in kilograms), MR v gramih (MR in grams), vse ostale mere v milimetrih (all other measures in 
millimeters) 
Poudarjen tekst-podatki ustrezajo normalni porazdelitvi v razredih 2-3 letnih. 4-5 letnih in 6+ letnih (Shapiro Wilk s W 
rest p>0,05) (stressed text- data correspond to normal distribution in age classes 2-3, 4-5 and 6+ years old (Shapiro 
Wilk s W test p>O,OS) 

414 GozdV 62 (2004) 1 O 



Hafner. M.: Morfološke značilnosti rogovja srnjadi (Capreolus capreolus L. ) v populaciji v Škofjeloškem hribovju 

med telesno maso in starostjo, med trofejno maso 
in starostjo ter med telesno in trofejno maso smo 
testirali s Spearmanovo rang korelacija. Starost 
živali je bila pridobljena iz evidenčne knjige 
odstrela, določena pa je bila na osnovi obrabe 
zobovja. Telesna masa je bila podana z maso 
izčiščenega osebka z glavo, nogami in rogovjem. 

5 REZULTATI ANALIZE 
5 RESULTS OF ANALYSIS 

5.1 Odvisnost med veJikostjo rogovja, 
starostjo in telesno maso 

5.1 Relationship between size of antlers, 
age and carcass mass 

Analiza odvisnosti telesne mase od starosti je 
vključevala 153 srnjakov, velikosti rogovja od 
starosti pa 181 srnjakov, vendar na celotnem vzorcu 
ni bilo vedno mogoče izmeriti vseh proučevanih 
znakov. Večinoma proučevani znaki naraščajo do 
5 leta starosti. V TM se 2 letne živali razlikujejo od 
5 letnih. V MR se 2 letni raz1ikujejo od 4, 5 in 6 
letnih, 3 letni od 5 letnih ter 5 letni od 7 letnih . V 
DV se 2 letni razlikujejo od 4 in 5 letnih. Pri RVS, 
RVO, RNR in RV razlik med posameznimi 

starostmi nismo odkrili. V DPP se razlikujejo le 2 
letni od 4 letnih osebkov. V DVPP, DVZP in RP 
razlik med leti nismo odkrili. V OR se ločijo 2 letni 
od 4, 5 in 6 letnih in 3 letni od 5 letnih. V OVNR se 
ločijo 2 letni in 3 letni od 5 letnih. V OVPPP se 
ločijo 2letni in 10 letni od 3, 4, 5 in 6letnih. V PN 
se 2 letni ločijo od vseh ostalih in 3 letni od S letnih. 
V VN, RNS in RNZ razlik med posameznimi 
starostmi nismo odkrili. V SL se 2 letni osebki 
razlikujejo od 5 letnih (Scheffejev test, p<0,05, 
preglednica 1 ). Na osnovi ugotovitev smo osebke 
grupirali v 3 razrede in sicer 2-3 letne, 4-5 letne in 
6+ letne srnjake. 

Ugotavljamo, da je večina znakov v značilni 
medsebojni pozitivni povezavi in v povezavi s 
telesno maso (preglednica 3). Negativna povezava 
je značilna predvsem za RNS v povezavi z MR, 
DV, OR, OVPP, PN in VN, med SLin RP, med 
RNZ in VN, med PN in RP in med RP ter DVPP. 
Negativne odvisnosti nastopajo predvsem v 
povezavi nekaterih znakov rogovja s spodnjim in 
zgornjim razmakom med nastavki, premerom 
nastavkov in ši1ino lobanje. Povezava med telesno 
maso in starostjo je šibka (rs=0,173, p=0,033, 
n= 153), med maso rogovja in starostjo podobna 
(rs=O,l98, p=0,008 , n=l8l), vendar potrjena z 

Preglednica 2: Korelacijska matrika med velikostjo proučevanih znakov (n=128, p<0,05) 
Tahle 2: Correlation matrix among researched characteristics size (n=l28, p<0,05) 

TM MR DV RVS RVO RNR RV DPP DVP DVZ RP OR OVN OVP PN VN RNS RNZ SL 
p p R pp 

TM 1,00. 
MR 0~55 1.00 

DV 0.44 . 0,73 1,00 

RVS 0,21 0,28 0,32 1,00 

RVO 0,30 0,20 - 0,30 1,00 

RNR 0,28 - - 0,22 0,97 1,00 

RV - - 0,23 0,88 0,33 0,25 1,00 

DPP 0,37 0,51 0,45 0.36 0,34 0,27 0,28 1,00 

DVPP 0.30 0,45 0,72 - - - - - 1,00 

DVZP - 0,32 0,63 - - - - 0,21 0,62 1.00 

RP - - - - - - - 0,27 -0,28 0,43 1,00 

OR 0.42 0.75 0,70 - 0,20 0.21 - 0,39 0,55 0,43 - 1.00 

OVNR 0,28 0,65 0,61 - - - - 0,25 0,50 0,35 - 0.71 1,00 

OVPPP 0,37 0.71 0,64 0,41 0,23 - 0,33 0,51 0,40 0,36 - 0,65 0,65 1,00 

PN 0.40 0,62 0,42 - 0,22 0,27 - 0,22 0.41 0,24 -0,22 0,58 0,51 0,41 1,00 

VN 0,36 0,37 0,24 - 0,23 - - 0,31 - - - 0,26 - 0,24 - 1,00 

RNS - -0,27 -0,17 - 0,47 0.54 - - - - - -0,21 - -0,20 -0,25 -0,35 1.00 
RNZ - - - - 0,71 0,79 - - - - - - - - - -0,18 0,82 1,00 

SL 0,25 0,34 - - - - - - - - -0,30 0,35 0,25 - 0,47 19 - - 1,00 
. . . 

Upoštevam so le znak1, ki se porazdelJUJeJO normalno (p<0,05) . 
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y = 13,57166 + 1,3546966x- 0,1197372x2 
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Slika .1: Odvisnost telesne mase od starosti 
Ft)~ 11re 3: Dependence of carcass mass on age 
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Slika 4: Odvisnost mase rogovja in dolžine znakov rogovja od starosti 
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Fig11rC' 4: Relationship betv,·een antler mass and antler length characteristics and age 
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manjšim tveganjem. Odvisnost med maso rogovja 
in telesno maso je tesnejša (r

5
=0,528, p<O,OOOO, 

n=l53); tveganje je izredno majhno. V okviru 

posameznih razredov je sledeča: 2-3letni (rs=0,428, 
p<O,OOO, n=71 ), 4-5 letni (r

5
=0,592, p<O,OOO, 

n=43), 6+ letni (r
5
=0,440, p=0,005, n=39). 
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:-·-VR --l 

E 
i =~~s r-------------~-------------------------------------, 1 RNZ 
i 

E 
Q) 

100 E o 
c: 

E ra 
ra ii) 
~:s 
1:J 1:J 
N 1: 

~ ra 
G.l .E o 

mc: 
Q) Q) 
IJ) ... 

..c.! 
o E 

::::1 
o ... 
~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

--PN 

OVPPP 
--OVPZP 

--OVNR 
--ON 

--SL 
·--OR 

starost (age) 

Slika 6: Odvisnost obsegov in podatkov nastavkov od starosti 
Figure o: Relationship between antler main beam circumference and pedic/es characteristics and age 

5.2. Odvisnosti telesne mase od starosti 
in meseca uplenitve 

5 .2. Dependences between carcass mass, 
age and month of shooting 

Pri telesni masi (TM) smo proučevali odvisnost od 
starosti (S in S2) in meseca (M in M2) uplenitve. 
V celotnem vzorcu ugotavljamo sledeče odvisnosti: 

GozdV 62 (2004) 10 

Y = 15,2422 + 1,2433 S - 0,1099 S2
- 0,0267 M 2 

R = 0,40, p<O,OOOO, n = 146 

Ugotavljamo odvisnost telesne mase od starosti 
in koledarskega meseca uplenitve. Z naraščajočo 
starostjo telesna masa narašča, v večji starosti 
upada. Z mesecem uplenitve telesna masa upada. 
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5.3. Odvisnost proučevanih znakov rogovja Pri znakih rogovja smo proučevali odvisnost od 
od starosti telesne mase in meseca starosti (S in S""), telesne mase (Tin Tl) in meseca 
uplenitve ' uplenitve (M in M 2

) . Pri znakih, ki se ne 
5 3 D d b t , tle porazdeljujejo normalno (Shapiro Wilks W test, 

· · epen e~c~ e ween an r p>0,05) , smo odvisnost od starosti in od telesne 
charactensttcs ~nd age, carcass mass and mase ugotavljali s Spearmanovim rang 

month of shootmg korelacijskim koeficientom. 

MR: 
DV: 
RVS : 
RVO: 
RNR: 
RV: 
DPP: 
DVPP: 
DVZP: 
RP: 
OR: 
OVNR: 
OVPPP: 
PN: 
VN: 
RNS: 
RNZ: 
SL: 

n = 146 Y = 30,0081 + 33,2178 S -2,7123 S2 + 0,4054 T 
n = 146 Y = 130,3317 + 16,3466 S- 1,5345 S2 + 0,1214 T2 

n = 145 Y = 49,7399 + 10,1593 S- 1,2284 S2+ 2,5345 T 
n = 145 Y = 3,8147 + 0,4879 S+ 0,6613 T 
n = 160 Y = 13,6980 + 0,7470 S 
n = 160 Y = 109,8059-0,3055 S2 

n = 143 Y =- 41,9920 + 10,2489 S- 0,9776 S2 + 2,5480 T + 2,5245 M 
n = 143 Y = 91,1702 + 0,0628 T~ 
n = 143 Y = 91,1702 + 0,0629 T 2 

n = 139 Y = 35,2206 + 4,3207 S- 0,4793 S2 

n = 145 Y = 41,4108 + 9,8146 S- 0,7490 S2 + 2,9775 T 
n = 145 Y = 35,3087 + 3,2626 S- 0,2497 S2 + 1,2217 T 
n = 143 Y = 65,1199 + 2,0006 T- 13,6221 M + 1,0540 M 2 

n = 146 Y = 8,2799 + 1,1657 S- 0,0550 S2 + 0,3786 T 
n = 146 Y = 7,2805 + 0,3693 T 
odvisnosti nismo odkrili 
n = 127 Y = 10,1064 + 0,7385 S+ 0,6072 M 
n = 145 Y = 48,4304 + 0,3527 S + O,OlOO T2 

R = 0,66, p<O,OOOO 
R = 0,53, p<O.OOOO 
R = 0,41, p<O,OOOO 
R = 0,32, p<0,0004 
r = 0,33, p<0,0002 

R = 0,24, p<0,0064 
R = 0,48, p<O,OOOO 
R = 0,29, p<0,0023 
R = 0,25, p<0.0026 
R = 0,29, p<0,0029 
R = 0,57, p<O,OOOO 
R = 0,43 , p<O,OOOO 
R = 0,45, p<O,OOOO 
R = 0,72, p<O.OOOO 
r = 0,34, p<O,OOOO 

R = 0,46, p<O,OOOO 
R = 0,44, p<O,OOOO 

V razredu 2-3 letnih in 4-5 letnih smo ugotavljali odvisnosti pri LRVS jn DN : 

LRVS: 
DN: 

n = 96 Y = 72,3562 + 7,5518 S+ 5,4833 T 
n = 106 Y = 58,5991 + 0,0131 T 2 

R = 0,55, p<O,OOOO 
R = 0,23, p<0,0165 

V razredu 4-5 letnih in 6+ letnih smo ugotavljali odvisnosti za LRNR, DZGP in OVPZP: 

LRNR: n = 68 Y = 1,1993 + 0,0745 S r = 0,30, p<0,0140 
DZGP: n = 76 Y = 30,2843- 3,6235 S+ 0,0919 T 2 + 0,2322 M2 R = 0,55, p<O,OOOO 
OVPZP: n = 75 Y = 96,2132- 1,3474 S+ 1,4274 T- 21,5442 M + 1,6947 M2 R = 0,52, p<0,0002 

V razredu 2-3 letnih in 6+ letnih smo preverjali 
odvisnost za VR. Odvisnosti nismo odkrili, za 
celoten vzorec pa smo preve1jali odvisnost VR od 
starosti in telesne mase tudi s Spearmanovim rang 
korelacijskim koeficientom. Niti odvisnost od 
starosti niti odvisnosti od telesne mase nismo 
odkrili. 
S Spearmanovim rang korelacijskim koeficientom 
smo preverjali odvisnost od starosti in od telesne 
mase tudi za LRVO, DZP. Ugotavljamo sledeče 
odvisnosti: 

LRVO 

Odvisnost od starosti: 

n = 127, r
5 
= 0,50, p<O,OOOO 

Odvisnosti od telesne mase nismo odkrili 

418 

DZP 
Odvisnosti od starosti nismo odlaili 

Odvisnost od telesne mase: 

n = 142, rs= 0,17, p=0,0367 

n = število analiziranih osebkov (number of 
analysed individuals), 
S = starost v letih (age in years) , 
T =telesna, masa (carcass mass), 
M = mesec v letu (morah in year), 
p = tveganje (risk) 

Pri večini proučevanih znakov rogovja ugo
tavljamo odvisnost od starosti in telesne mase. 
Odvisnost le od telesne mase smo odkrili pri DVPP, 
DVZP, VN in DZP. Odvisnost le od starosti smo 
odkrili p1i RNR, RV, RP in LRVO. 
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5.4. Primerjava srednjih vrednosti 
proučevanih znakov med 
starostnimi razredi 

5.4. Comparison of mean values of studied 
characteristics between age classes 

Z analizo variance in Kruskall Wallisovim testom 
smo proučevali razlike med srednjimi vrednostmi 
proučevanih znakov med starostnimi razredi. Pri 
večini znakov smo odbili značilne razlike (p<0,05), 
na meji značilnosti smo odkrili razlike pri RV 
(F=3,0341, P=0,052). Značilnih razlik nismo odkrili 
pri DVPP, RP, VR, VN in DN. Glede na to, da so 
proučevani znaki rogovja poleg odstarosti odvisni 
tudi od telesne mase uplenjenih živali, smo z analizo 
kovariance vpliv telesne mase odstranili, pri analizi 
srednjih vrednosti telesnih mas pa smo odstranili 
vpliv meseca uplenitve. Pri telesni masi smo kot 
kovariato upoštevali koledarski mesec uplenitve (M 
in M~), pri znakih rogov ja pa vpliv telesne mase (T 
in T1

) in koledarski mesec uplenitve (M in M 2) . 

Primerjava srednjih vrednosti telesne mase in 
rezultati testov so prikazani v preglednici 3, 
rezultati testov znakov rogov ja so prikazani v tekstu. 

Telesna masa se značilno razlikuje med 
starostnimi razredi. Največje vrednosti dosega v 
razredu srednje starih živali. 

S starostjo se spreminjajo številni proučevani 
znaki rogovja . Pri večini znakov smo odkrili razlike 
med starostnimi razredi. Srednje vrednosti MR so 
v srednjem starostnem razredu večje kot v razredu 
mladih, v razredu starejših upadejo (F=20,2971, 
p<O,OOO). Delež mase rogovja v (p1ilagojeni) telesni 
masi znaša v razredu 2-3 letnih 1,218, v razredu 
4-5 letnih 1,545 in v razredu 6+ letnih 1,314 %. 
DV ima v razredu srednjestarih živali višje vrednosti 
kot v razredu mladih, v razredu starih DV upade 
(F=7,21l0, p=O,OOI) . Podobno ugotavljamo tudi za 
RVS (F=10,0844, p<O,OOO) in LRVS (F=4,4532, 
p=0,038). RVO s starostjo narašča (F=7, 1199, 
p=O,OOl). P1i proučevanju LRVO med posameznimi 

starostni mi razredi vpliva telesne mase nismo 
izključili (H=27 ,4609, p<O,OOO). Upoštevaje vpliv 
obeh parametrov ugotavljamo, da ima LRVO 
najvišje vrednosti v razredu starih srnjakov. SredJ\ie 
vrednosti RNR (F=l1,2166, p<O,OOO) so najvišje 
v razredu starejših živali, podobno ugotavljamo za 
LRNR (F=8,1777, p=0,006), kjer smo vpliv starosti 
lahko izključili le v razredu srednjestarih in starejših 
živali. Pii RV razlik med starostnimi razredi nismo 
odkrili (F=2,6690, p=0,074). DPP se razlikuje med 
vsemi sta.rostnimi razredi (F=4,5694. p=0,012) in 
doseže najmanjše vrednosti v razredu starejših 
živali . Podobno velja za DZP (H= 11,1230, p=0,004) 
in DZGP (H= 17,1001, p<O,OOO), kjer so bile razlike 
med starostnimi razredi značilne vendar ob 
upoštevanju vpliva telesne mase živali , Razlike med 
razredi v srednjih vrednostih DVPP so bile nekoliko 
nad mejo značilnosti (p=0,057) z največjimi 
vrednostmi v srednjem starostnem razredu . DVZP 
pa dosega najmanjše vrednosti v razredu starejših 
živali (F=6,1074, p=0,003). Razlik v srednjih 
vrednostih RP med posameznimi starostnimi 
razredi nismo odkrili (p=0,123). 

Ugotavljamo značilne razlike v OR med 
posameznimi starostni mi razredi (F= 10,9378, 
p<O,OOO). Največje vrednosti dosega v razredu 
srednjestarih, najmanjše pa v razredu mladih živali. 
Podobno ugotavljamo za OVNR (F=6,5248, 
p=0,002) in OVPPP (F=9,3897, p<O,OOO). Podobno 
velja tudi za OVPZP (p=0,003), kjer pa je med 
vsemi tremi starostnimi razredi prisoten tudi vpliv 
telesne mase. V srednjih vrednostih VR razlik med 
posameznimi starostnimi razredi nismo odkrili, 
podobno tudi ne pri VN. PN se med posameznimi 
starostnimi razredi značilno razlikuje (F=35,6762, 
p<O,OOO), najvišje vrednosti dosega v razredu 
starejših živali. Razlike med starostnimi razredi v 

RNS in RNZ so značilne (F=5,7644, p=0,004 in 
F=21,1867, p<O,OOO) in sicer dosega tako RNS kot 
RNZ najvišje vrednosti v razredu starejših živali. 

Preglednica 3: Primerjava sred1~ih vrednosti telesnih mas med starostnimi razredi 
Table 3: Comparison of mean values of carcass masses between age classes 

Starostni razred (age class) n Tp Tn M F- vrednost (F value) 
2-3 letni (2-3 years old) 68 16.11 16,05 7,4 F-8,3153, p<O,OOO 

4-5 letni (4-5 years old) 42 17,61 17,69 6,9 

6+ letni (6+ years old) 36 16,40 16,39 7,2 

M =mesec uplenitve (month of shooting), Tn =neprilagojena telesna ~as~ (unadjusted carcass mass), Tr= prilagojena 
telesna masa (adjusted carcass mass), n =število osebkov (number of mdlVIduals) 
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Srednje vrednosti ŠL se med starostnimi razredi 
razlikujejo (F=4,2311, p=0,017), najvišje vrednosti 
dosegajo starejše živali. V DN med razredoma 
mladih in srednjestarih živali razlik nismo odkrili, 
upoštevaje vpliv telesne mase pa med vsemi tremi 
starostnimi razredi dosega največje vrednosti v 
razredu srednjestarih srnjakov. 

5.5 Odvisnosti med proučevanimi znaki 
5.5 Relations between studied antler 

characteristics 

Glede na to, da se proučevani znaki s starostjo in 
spremembami v telesni masi različno spreminjajo, 
se spreminjajo tudi razmerja med njimi . Z 
naraščaj oč o starostjo, do kulminacije MR, 
naraščajo različni znaki dolžine rogovja počasneje 
kot MR, po kulminaciji MR pa tudi počasneje 
upadajo. Najpočasneje upadata DVPP in DVZP, 
posledično podobno tudi RP. DVZP upada nekoliko 
hitreje od DVPP, kar posledično pomeni 
skrajševanje razdalje med prednjim in zadnjim 
parožkom. V si trije znaki do kulminacije mase 
rogovja naraščajo počasneje, po kulminacUi mase 
rogovja pa tudi upadajo počasneje kot MR. Tudi 
OR in OVNR v višji starosti živali upadata 
počasneje kot MR, medtem ko je trend upadanja 
OVPPP in OVPZP podoben trendu upadanja MR 
(slika 4, slika 6). 

Spreminja se tudi razme1je med posameznimi 
znaki dolžine rogovja. Do kulminacije DV 
naraščajo DVPP, DVZP in DPP podobno kot DV, 
medtem ko DZP narašča počasneje. Po kulminaciji 
DV najpočasneje upadajo DVPP in DVZP, medtem 
ko DV in DPP ter DZP upadajo hitreje. Oba parožka 
izgineta v starosti med 11 in 12 letom. V vseh 
starostih razen v starosti 2letje zadnji parožek krajši 
od prednjega parožka (slika 4). Razmerje med 
obsegi rogovja v primerjavi z dolžino rogovja se 
po njeni kulminaciji, z naraščajočo starostjo 
praviloma povečuje, kar še posebno velja za OR in 

OVNR. Najhitreje upada OVPPP, sledi mu OVPZP, 
najpočasneje pa upadata OR in OVNR (slika 4, 
slika 6). 

RVS se s starostjo spreminja podobno kot LRVS 
in DV, kar potrjuje ugotovitev, da je LRVS 
praviloma na vrhu vej . V pozni starosti v nekaterih 
primerih ugotavljamo, da LRVS ni več na vrhu vej 
ampak nekoliko pod njim. V nasprotju z RVŠ , ki z 
upadanjem DV upada, pa RVO s starostjo narašča, 
kar zmanjšuje razmerje med največjim in najožjim 
razmakom med vejami. Z naraščajočo LRVO in 
upadajočo LRVS se zmanjšuje tudi dolžina vej med 
najožjim in najširšim razmakom vej . RVO in RNR 
se v odvisnosti od starosti spreminjata zelo 
podobno, saj je precejšen del meritev RVO sovpadal 
z RNR (slika 5) . 

Razme1je med PN in VN se s starostjo povečuje. 
Tudi razmerje RNS in RNZ do VN se s starostjo 
povečuje. Razmerje med VR in VN se s starostjo 
bistveno ne spreminja, medtem ko se razmerje RNZ 
do RNS s starostjo povečuje. Razmerje DN do ŠL 
se s starostjo zmanjšuje (slika 6) . 

Z naraščajočo starostjo se povečLtiejo ali ostajajo 
večinoma nespremenjeni nekateri znaki spodnjega 
delarogovja in lobanje in sicer VR, VN, RNS, RNZ, 
PN, ŠL in DN. Tako v primerjavi z MR, kot tudi 
primetjavi z dolžinami in obsegi različnih znakov, 
ki se s starostjo zmanjšujejo pa se njihovo 
medsebojno razmerje povečuje , kar daje rogovju 
drugačen videz. 

5.6. Manjkajoči parožki 
5.6. Tines reduction 

Med vsemi tremi starostnimi razredi nismo odbili 
razlik v manjkajočem prednjem parožku 
(X2 = 4,6765, df = 2, p = 0,096). Razlike v manjka
jočem zadnjem parožku so bile med starostnimi 
razredi značilne (X2 = 9,6468, df = 2, p = 0,008. 
Razlike nastajajo predvsem med mladimi in 

Preglednica 4: Primerjava rogovja z manjkajočimi parožki po starostnih razredih 
Tahfe 4: Comparison of antlers with missing fines between age classes 

Starostni Prednji parožek/front tine Zadnji parožek/back tine 
razred Popolno rogovje Nepopolno Popolno rogovje Nepopolno 
Age class complete antler incomplete complete antler incomplete 

2- 3 73 5 71 7 

4-5 49 o 49 o 
6+ 50 5 46 9 

172 10 166 16 
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srednjestarimi ter med starimi in srednjestarimi 
srnjaki. V večjem deležu se pojavlja manjkajoči 
zadnji parožek v razredu mladih ali v razredu 
starejših srnjakov v primetjavi s srednjesta1imi. 

Razlik med manjkajočim prednjim oziroma 
zadnjim parožkom nismo odkrili niti v okviru 
posameznih starostnih razredov niti v celotnem 
vzorcu . S podobno verjetnostjo lahko manjka 
prednji ah pa zadnji parožek. 

6. RAZPRAVA 
6. DISCUSSION 

Rogovje jelenov (Cervidae) je pomembno v 
medsebojnih interakcijah v okviru istega spola za 
pridobitev pristopa do samic, kar vpliva na 
reprodukcijski uspeh (CLUTTON-BROCK 1982) 
in je prerasla v vlogo imponiranja in razpoznavanja 
med so vrstniki (B UBENIK, citira SIMONIČ 1976). 
Rast in velikost rogovja jelenov je v tesni povezavi 
z ekološkimi faktotji in med različnimi območji 
variira (LEVENGOOD 1 WOOLF 1 ROSEBERRY 
1994). Populacije v okolju z revnimi prehranskimi 
pogoji in/ali z visoko gostoto pogosto kažejo poleg 
nizke reproduktivne sposobnosti in zmerne velikosti 
telesa tudi slabo razvito rogovje (MA TIIOLI 1991 ), 
v okoljih z dobrimi prehranskimi pogoji in gostoto, 
usklajeno z nosilno kapaciteto okolja pa so 
navedene vrednosti večje. Številni avtorji 
ugotavljajo razlike v telesni masi in masi rogovja 
med posameznimi populacijami pri različnih vrstah 
jelenov (npr. BENDER et. al. 2003), v Sloveniji 
KOTAR 1 ŠTRUMBELJ ( 1978), ADAMIČ 1 
KOTAR (1983), HAFNER (2004). Velikost rogovja 
je pri samcih jelenov v tesni povezavi s starostjo in 
telesno maso, kar vpliva na borbeno sposobnost in 
uspeh parjenja oziroma reprodukcijski uspeh 
(STEWART et al. 2000, CLUTTON-BROCK 
1982). BUBENIK (1966) navaja, da je za jelene, 
ob prekoračitvi določene individualno določene 
starostne meje, značilno starostno zmanjševanje 
velikosti rogovja in nastane z naraščajočo negativno 
bilanco izmenjave snovi okostja (HANSARD et al. 
-citira BUBENIK 1966). 

Telesna masa, kot tudi različni znaki rogovja se 
tudi pri samcih srnjadi ( Capreolus capreolus) s 
starostjo spreminjajo. Najvišje vrednosti dosežejo 
večinoma v razredu srednjestarih živali, nato s 
starostjo upadajo. V proučevani populaciji je rast 
telesa izražena s telesno maso večinoma zaključena 
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pri 5. letu starosti. Lobanja je večinoma dorasla že 
v starosti 2 let, saj se v kasnejših letih zelo malo 
spreminja, medtem ko rogovje doseže kuJminacijo 
pri 6 letih starosti. KOTAR 1 ŠTRUMBELJ (1978) 
ugotavljata, da srnjaki glede na telesno težo 
odrastejo v drugem letu starosti in jo zadržijo do 8. 
oziroma 10. leta starosti . Največjo težo rogovja 
ugotavljata med 3. in 10 letom starosti. Tudi drugi 
avt01ji ugotavljajo, da masivnost rogov ja večinoma 
s starostjo narašča, je pa močno odvisna tudi od 
prehranskih pogojev (KNIGHT 2001 ). Rogovje 
srnjadi v proučevani populaciji dosega največjo 
maso pri 6. letih starosti. LE MEUNIER - citira 
KRžE (2000) ugotavlja višek razvoja rogovja med 
3. in 4. letom, pozneje ugotavlja enakomerno 
kakovostno nazadovanje. Navaja, da so bili vrhunski 
srnjaki vedno med 4. in 6.letom. SIMONIČ (1976) 
navaja, da srnjad doseže največjo maso rogovja v 
bogatih, ugodnih okoljih med 3. in 7. letom starosti, 
v revnejših, zlasti hladnejših okoljih pa med 5. in 
9. letom, vendar pa je rogovje srnjadi močno 
odvisno od različnih vplivov, ki njegov normalni 
razvoj lahko močno spreminjajo. KOTAR 1 
ŠTRUMBELJ (1978) navajata, da je v redko 
naseljenih populacijah verjetnost oblikovanja 
težkega rogovja pri 3. letnih srnjakih večja kot v 
gosto naseljenih populacijah. EIBERLE - citira 
KRŽE (2000) navaja, da srnjakovo rogovje doseže 
višek med 5. in 10. letom starosti. BUBENIK in 
NEČAS - citira BUBENIK (1966) navajata, da 
največje mase rogovja pri srnjadi nastopijo po 5. 
letu starosti, kar je eno do dve leti za doseganjem 
največje telesne mase. SCHOPF -citira BUBENIK 
( 1966) navaja, da znaša delež mase rogovja v telesni 
masi srnjakov od 1,212 do 1,306 %. V našem 
primeru smo ugotovili delež v (prilagojeni) telesni 
masi v razredu 2-3letnih 1 ,218, v razredu 4-5 letnih 
1,545 in v razredu 6+ letnih 1,314 %, pri tem je bil 
v masi rogovja upoštevan tudi del mase lobanje. 

Telesna masa srnjakov je odvisna od starosti in 
meseca uplenitve, masa rogovja, kot tudi drugi 
znaki rogovja pa so odvisni od starosti, nekateri 
tudi od telesne mase. Le pri marij šem številu znakov 
rogovja smo zaznali tudi odvisnost od meseca 
uplenitve. Odvisnost telesne mase od starosti je pri 
srnjakih šibka (rs =0,172), odvisnost mase rogovja 
od starosti je podobna (rs=0,198), povezava med 
maso rogovja in telesno maso je tesnejša 
(rs= 0,528). Tudi KOTAR 1 ŠTRUMBELJ ( 1978) 
ugotavljata odvisnost teže rogovja od telesna mase 
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in starosti tako pri srnjadi na dveh lokacijah s 
korelacijskim koeficientom R:::0,50 in 0,53, 
ADAMIČ 1 KOTAR (1983) pa s korelacijskim 
koeficientom R=0,60. V našem primeru smo v 
odvisnosti med maso rogovja in starostjo ter telesno 
maso ugotovili korelacijski koeficient R=0,66. 
UECKERMAN - citirata SIMONIČ ( 1976) in 
BUBENIK (1966) je ugotovil korelacijski ko
eficient med telesno težo in težo rogovja pri srnjadi 
v višini -0,50. Tudi UECKERMANN in NEČAS -
citira KRŽE (2000) sta ugotovila značilne povezave 
med telesno težo in težo rogovja. DROZD 1 PIETA 
1 PIWNIUK (2000) ugotavljajo odvisnost mase 
rogovja od telesne mase v razponu R= 0,330 -
0,494. Najnižjo korelacija ugotavljajo pri naj
starejših živalih (R=0,291), najvišjo med naj
mlajšimi (R= 0,460). V našem primeru je znašala 
r

5
=0,528 in se ni pomembneje razlikovala med 

starostnimi razredi. V primerjavi s srnjadjo 
(rs=0,172) je bila pri jelenjadi ugotovljena znatno 
tesnejša odvisnost med telesno maso in starostjo 
(R=0,848), pot1jenaje bila tudi z veliko ve1jetnostjo 
(HAFNER 2003). 

Večina znakov rogovja je med seboj v med
sebojni pozitivni odvisnosti. Negativno odvisnost 
smo ugotovili predvsem v povezavi nekaterih 
znakov rogovja s spodnjim in zgornjim razmakom 
med nastavki, premerom nastavkov in širino 
lobat~e. MARTINI, citira KRŽE (2000),je ugotovil 
povezanost med širino lobanje in težo rogovja. Tudi 
v našem primeru ugotavljamo pozitivno odvisnost. 
Srnjaki s širšo lobanjo imajo praviloma večjo maso 
rogovja. Najtesnejše povezave (R>0,70) smo ob 
medsebojni primerjavi različnih znakov ugotovili 
med RVO in RNR, saj je razmak med vejami na 
najožjem mestu pogosto sovpadal z razmakom nad 
rožami, med DV, OR, OVPPP ter MR, med DVPP, 
OR in DV, med RNZ in RVO, med RNZ ter RNS 
ter med OVNR in OR. Ugotavljamo, da na maso 
rogovja v največji meri vpliva dolžina vej in obsegi, 
ter da je rogovje z močnejšim obsegom rož 
praviloma daljše in debelo tudi v spodnjem delu 
vej. 

S starostjo se spreminja večina znakov rogovja. 
Večina znakov se razlikuje med posameznimi 
starostnimi razredi. Razlik med starostnimi razredi 
nismo odkrili le pri RV, DVPP (razlike so bile 
nekoliko nad mejo značilnosti) in pa pri RP, VR, 
VN in DN. Pri večini proučevanih znakov ugo
tavljamo najvišje vrednosti v razredu srednjesta.J.ih 
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živali. Pri RVO, LRVO, RNR, LRNR, PN, RNS, 
RNZ in SL pa ugotavljamo največje vrednosti v 
razredu starejših živali. V razredu srednjestarih 
živali največje vrednosti dosega večina znakov, ki 
izražajo velikost in moč rogovja. Pri tem so 
pomembni predvsem dolžina vej in dolžin·a 
parožkov, kot tudi obse gi na vseh proučevan ih delih 
rogovja (OR, OVNR, OVPPP in OVPZP). V 
razredu srednjestarih živali dosega najvišje 
vrednosti tudi dolžina nosne kosti. Poleg tega 
ugotavljamo najvišje vrednosti tudi v lokaciji rasti 
prednjega kot tudi zadnjega parožka (DVPP, 
DVZP), kar je povezano z razlikami v dolžini vej 
med posameznimi starostnimi razredi, medtem ko 
v razmaku med parožki pomembnejših razlik med 
starostnimi razredi nismo zaznali. Mesto izrasta 
prednjega parožka (DVPP) je od starosti manj 
odvisno in bolj stabilno (razlike med starostnimi 
razredi so bile na meji značilnosti) od mesta izrasta 
zadnjega parožka (DVZP), ki se s starostjo izraziteje 
spreminja. Prav tako v razredu srednjesta.Iih živali 
ugotavljamo največje vrednosti razmaka vej na 
najširšem mestu (RVS), saj z naraščajočo dolžino 
vej naraščajo tudi absolutne vrednosti razmaka, km 
je razvidno iz lokacije razmaka vej na najširšem 
mestu (LRVS), ki je praviloma v zgornjem delu vej 
in z dolžino vej narašča. Podobno velja za razmak 
na vrhu vej (RV), ki je sicer podoben kot razmak 
na najširšem mestu, kar pomeni, da je najvišji 
razmak praviloma na vrhu ali le nekoliko pod vrhom 
vej. 

V razredu starejših živali opažamo naj višje 
vrednosti predvsem pri znakih, ki v manjši meri 
izražajo moč rogovja, in to predvsem v spodnjem 
delu rogovja, v večji meli pa vplivajo na 1"\iegovo 
obliko. Ugotavljamo največje vrednosti premera 
nastavkov, razmaka med nastavki na spodnjem 
mestu (nad lobanjo), razmaka med nastavkt na 
zgornjem mestu (pod rožami) ter širine lobanje. 
Prav tako ugotavljamo največje vrednosti v 
razmaku vej na najožjem mestu, ki se za razliko od 
obeh mlajših starostnih razredov, kjer je v večini 
primerov nad rožami, v razredu starejših živali v 
večjem deležu premakne po vejah navzgor, ka.I· je 
razvidno iz lokacije razmaka vej na najožjem mestu 
(LRVO). Lokacija vej na najožjem mestu v 
določenem deležu sovpada z razmakom vej nad 
rožami (RNR), katere vrednosti so tudi v tem 
razredu največje. Lokacija mesta razmaka vej nad 
rožami je prav tako v tem razredu največja. Razlike 
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med starostnimi razredi ne nastajajo zaradi višine 
rož (VR) merjene na čelni strani lobanje, saj 
pomembnejših razlik v višini med starostnimi 
razredi nismo odkrili, pač pa zaradi povešenosti 
oziroma nagnjenosti rož na stranskem delu rogov ja, 
ki se v razredu starejših živali povečuje. Razlik v 
višini nastavkov med starostnimi razredi nismo 
odkrili . Tudi BANFIELD (1960) navaja, da je 
zniževanje višine nastavkov le navidezno zaradi 
njihovega povečevanja debeline in debelitve čelne 
kosti. BUBENIK (1966) navaja, da je višina 
nastavkov največja pri enoletni srnjadi, upada pa 
do starosti, dokler lobanja raste, kar naj bi bilo do 
četrtega leta starosti, kasneje se ne spreminja . 
WILKE, citira KRŽE (2000) ugotavlja, da s 
starostjo pokostenijo tudi lobanjski šivi, kar je 
mogoče s pridom uporabiti kot metodo za ugo
tavljanje starosti, BANFIELD (1960) navaja 
debelitev čelne kosti s starostjo, SCHUMACHER, 
citira KRŽE (2000) pa navaja, da je mogoče tudi 
po stanju nekaterih hrustančnih delov na lobanji 
sklepati na starost živali ali kot navaja RUPP, citira 
KRŽE (2000) da je za presojo starosti uporabna 
metoda pokostenitve nosnega pretina. Navedene 
značilnosti v naši raziskavi nismo proučevali. 
BANFIELD (1960) navaja, da nalaganje kosti na 
nastavkih z naraščajočo starostjo nudi mogoče 
mehanizme za določanje starosti. Razmerja med 
premerom nastavkov v primerjavi z njihovo višino 
ugotavljajo tudi HELL etal., citira KRŽE (2000). 
NEČAS (1963)- citira BUBENIK 1966 ugotavlja 
tesno povezavo (r:::0,73) med premerom nastavkov 
in maso rogovja srnjadi . Pri tem je seveda 
pomembno, na katerem mestu je bil premer metjen. 
HELL 1 SOVIŠ (1963)- citira BUBENIK (1966), 
pa tudi nekate1i drugi so poizkušali izdelati metodo 
ugotavljanja starosti na osnovi empirično določene 
formule, v kateri se upošteva premer in dolžina 
nastavkov. Nekateri tudi ugotavljajo, da se pri 
najmlajših starostnih razredih razmak med 
rožnicama povečuje, nekateri pa ugotavljajo tudi 
povešenost kron (rož), vendar so jih ugotovili tudi 
pti zelo mladih srnjakih (citira KRžE 2000). 

Zaradi različnih sprememb v absolutnih 
vrednostih proučevanih znakov med posameznimi 
razredi se spreminjajo tudi nekatera razme1ja med 
posameznimi znaki rogovja, kar daje rogovju 
drugačen videz. S starostjo rogovje ob zmanjšanju 
vrednosti dolžin in obsegov ohrani močan in čvrst 
spodnji, lobanjski del z nastavki in višino rož. 
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Spreminja se tudi oblika spodnjega dela rogovja, 
ki se kljub pridobivanja premera nastavkov odraža 
v večjih vrednostih notranjega razmaka med 
nastavki tako na spodnjem kot na zgornjem delu 
(RNS, RNZ). S starostjo se povečuje tudi razlika v 
razmaku med spodnjim in zgornjim delom 
nastavkov. Ob zmanjševanju različnih znakov dolžin 
rogovja se spreminjajo tudi razmetja med njimi. S 
starostjo se zmanjšuje delež prednjega in zadnjega 
parožka v skupni dolžini rogovja. Dolžina vej do 
prednjega parožka v odnosu do dolžine vej 
počasneje upada, podobno velja za dolžino vej do 
zadnjega pa.rožka v odnosu do dolžine vej . Razmak 
med parožki se spreminja manj izrazito, kot upada 
dolžina vej. S starostjo se zmanjšuje tudi delež 
zadnjega parožka v skupni dolžini obeh parožkov. 
Razmerje med debelina rogovja v primerjavi z 
dolžinami se v razredu starejših živali praviloma 
povečuje, tako rogovje kljub absolutnemu zmanjše
vanju obsegov daje vtis večje debeline. Podobno 
velja tudi za obseg rož, saj njene vrednosti počasneje 
upadajo kot skupne vrednosti dolžine rogovja. 
Razmerje obsegov na razi ičnih delih rogov ja v 
p1ime1javi z obsegom vej nad rožami se s starostjo 
bistveno ne spreminja, v razmetju do obsega rož 
pa s starostjo upada predvsem obseg vej med obema 
parožkoma. 

V razredu starejših živali se lokacija razmaka 
vej na najširšem mestu v p1imerjavi z dolžino vej 
bistveno ne razlikuje od ostalih starostnih razredov, 
povečuje pa se razmerje med lokacijo najožjega 
razmaka in dolžino vej. Poleg tega, da se s starostjo 
vrednosti najožjega notranjega razmaka med 
vejama praviloma povečujejo, kar zmanjšuje razlike 
med največjim in najožjim razmakom vej, se 
povečuje tudi oddaljenost najožjega razmaka od 
spodnjega roba rož. Zaradi povešenih rož se ob 
pove če vanju razmaka med vejama nad rožami 
povečuje tudi oddaljenost od spodnjega roba rož. 
V območju zgornjega dela nastavkov in rož postaja 
rogovje vse širše, najožji razmak postaja vse večji, 
razmetje med najožjim in najširšim razmakom se 
povečuje, lokacija najožjega razmaka pa se z 
zgornjega roba rož premika po vejah navzgor. 

Vzporedno z rastjo rogovja v razredu mladih 
živali, kot tudi vzporedno z upadanjem rasti v 
razredu starejših živali se pogosteje pojavljajo 
manjkajoči parožki. Razlik v morebitnem pogo
stejšem izpadanju prednjega ali zadnjega parožka 
nismo odlaili. 
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7. ZAKLJUČEK 
7. CONCLUSION 

Tudi rogovje srnjakov je pomembno v medsebojnih 
interakcijah med samci za pridobitev pristopa do 
samic oziroma teritorijev, kar vpliva na njihov 
reprodukcij ski uspeh. Rast in velikost rogovja 
jelenov (Cervidae) je v tesni povezavi z ekološkimi 
fakt01ji odvisno je tudi od starosti in telesne mase, 
kar velja tudi za srnjad. Značilnosti rogovja srnjadi 
smo na meritvah 26 znakov proučevali v vzorcu 
182 živali uplenjenih v obdobju 1980-2003 na 
površini cca. 75 km2

, v populaciji v bližini Kranja, 
v Škofjeloškem hribovju. Večina znakov rogovja 
je v tesni medsebojni pozitivni korelaciji. Negativna 
povezava je ugotovljena pri razmaku med nastavki, 
premerom nastavkov in širini lobanje v povezavi z 
nekaterimi drugimi znaki rogovja. Telesna masa 
doseže največje vrednosti pri 5 letih, rogovje pa 
pri 6 letih starosti. Telesna masa je od v is na od 
starosti in meseca uplenitve. Večina proučevanih 
znakov rogovja je odvisna od starosti in telesne 
mase, le pri manjšem številu znakov smo zaznali 
tudi odvisnost od meseca uplenitve. Ob izključitvi 
vpliva telesne mase se srednje vrednosti večine 
proučevanih znakov razlikujejo med starostnimi 
razredi z izjemo razmaka na vrhu vej, dolžine vej 
do prednjega parožka, razmaka med parožki, višine 
rož na čelni strani, višine nastavkov in dolžine nosne 
kosti. Večina proučevanih znakov, ki izražajo moč 
rogovja (dolžine in obsegi) imajo najvišje vrednosti 
v srednjem starostnem razredu. S starostjo se 
srednje vrednosti proučevanih znakov različno 
spreminjajo, zato se spreminjajo tudi razmetja med 
njimi. Po kulminaciji mase rogovja se skrajšuje 
dolžina rogovja in parožkov ter obsegi zgornjega 
dela rogovja. V območju nastavkov in rož postaja 
rogovje širše, povečuje se najožji razmak med 
vejama, povečuje se razmetje med najožjim in 
najširšim razmakom, skrajšuje pa lokacija med 
najožjim in najširšim razmakom. Manjkajoči 
parožki se pogosteje pojavljajo v razredu mladih in 
v razredu starejših živali. Razlik v manjkajočem 
predujem ali zadnjem parožku nismo odkrili niti v 
celotnem vzorcu niti v med posameznimi starost
nimi razredi. Z naraščajočo starostjo nastanejo na 
rogovju značilne spremembe tako v absolutnih 
vrednostih kot tudi v razme1ju različnih znakov 
rogovja. S tem pridobi rogovje kot tudi zgornji del 
lobanje spremenjeno obliko, katere značilnosti so 
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lahko v pomoč pri razvrščanju uplenjenih živali v 
ustrezne starostne razrede. 
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Strokovna razprava 
GDK: 221.4:52:(497.12 Pohorje)(045) 

Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Smolarjevo 
v Lehnu na Pohorju 
Ana/_ysis of selection forests on the research site Smolarjevo at Lehen on Poho1je 

Anton KUNSTEK*, Andrej BON ČINA** 

Izvleček: 
Kunstek, A., Bončina A.: Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Smolarjevo v Lehnu na Pohorju. Gozdarski 
vestnik, 62/2004, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 30. Prevod izvlečka v angleščino : 

avtorja. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir. Prevod povzetka v angleščino: Jana Oštir. 

V prispevku je opisan razvoj prebi.ralnih gozdov v Lehnu na Pohorju. V njih smo izločili referenčni objekt Smolarjevo za 
študij strukture in razvoja prebiralnega gozda na rastišču jelovij s praprotmi. V njem smo izmerili debelinsko strukturo, 
ocenili vitalnost drevja in analizirali pomladek . Lesna zaloga sestojev presega 440 m3/ha, delež debelega drevja (d;:::SO cm) 
je 50% celotne zaloge, v njej prevladujeta jelka (55) in smreka (43%), listavci so redki (2%). Pomlajevanje poteka nemoteno, 
v pomladku se najbolje uveljavlja jelka. Sedanja dobra vitalnost jelke obeta njeno ohranjanje v prihodnosti. Naravni pogoji 
za visoko kakovostno proizvodnjo v Lehnu so ugodni in primerni za uveljavljanje različnih gojitvenih sistemov, med katerimi 
ima prebiranje osrednje mesto. 

Ključne besede: gospodarjenje z gozdom, prebiralni gozd, prebiralno gospodarjenje, jelov gozd, Dryopterido-Abieletwn, 
struktura sestaja, pomlajevanje, Pohorje 

Abstract: 
Kunstek, A, Bončina, A.: Analysis of selection forests on the research site Smolarjevo at Lehen on Pohorje. Gozdarski 
vestnik, Vol. 62/2004, No. lO. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 30. Abstract translated into 
English by the authors. English language editing by Jana Oštir. Summary translated into English by Jana Oštir. 

In the article, the development of selection forests at Lehen on Pohorje is described. A detailed analysis of the growing stock, 
increment and forest tree species composition has been made on the basis of information which were collected for forest 
management plans for the forest management units Lehen and Ribnica on Pohorje and on the basis of forest information 
system data. The reference research site Smolarjevo has been selected for the purpose of monitoring selection forest 
development. On this research site we measured the BHD structure, estimated the vitality of trees and analysed the young 
growth. Forests at Lehen are an example of large forest property forests with a selection structure of the stands. The average 
growjng stock is medium high; the most common tree species are sil ver fir and Norway spruce. There is no problem with the 
process of regeneration. ln further development, the authors suggest the use of selection management 

Key words: forest management, selection forest, selection forest management, silver-fir forest , DT)'Opterido - Abietetum, 
stand structure, regeneration, Pohorje 

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA 
INTRODUCTION AND PROBLEM 
DEFINITION 

V Sloveniji zavzemajo prebiralni gozdovi le 4% 
celotne gozdne površine, čeprav je bilo v povojnem 
obdobju kar 85 % visokih gozdov uvrščenih med 
prebiralne (MATIJAŠIC 1 BONČINA 2002). 
Domnevamo lahko, da se sama zgradba gozdnih 
sestojev ni toliko spreminjala, kot kažejo številke, 
ampak se je spreminjal način razvrščanja gozdov. 
V sedemdesetih in osemdesetih letih je skupinsko
postopno gospodarjenje popolnoma zamenjalo 
prebiralno gospodarjenje, tudi tam, kjer bi bil ta 
način najbolj racionalen . V zadnjih petnajstih letih 
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so raziskave prebiralnih gozdov bolj pogoste (na 
primer BONČINA 1994, 2000, CENČIČ 2000, 
2002, DIACI 1 ROŽEMBERGAR 2002, KOŠIR 
2002, KOTAR 1993, 2002, PRELOŽNIK 2002, 
ROBIČ 1 ACCETTO 2002). 

Za razumevanje razvoja, zgradbe in funkcio
niranja prebira1nih gozdov so pomembni stalni 
raziskovalni objekti, ki so uporabni kot referenčni 
objekti za primerljive gospodarske gozdove. 
Lehenski gozdovi so zanimivi kot referenčni objekt 

* A. K, univ. dipL inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
Območna enota Maribor 
** prof dr. A. B., univ. dipl. inž. gozd., Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta , Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, Sl-1001 Ljubljana 
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za prebiralne gozdove zaradi različnih razlogov. 
Omenimo vsaj nekatere. Večji del dosedanjih 
raziskav prebiralnih gozdov se nanaša na jelovo
bukove gozdove, gozdovi v Lehnu pa so primer 
raznomernihjeJovih gozdov s prevladujoča združbo 
Dryopterido-Abietetum. V Lehnu prevladujejo 
raznomerne sestojne zgradbe. Te so posledica 
"kmečkega prebiraoja", ki predstavlja v slabem in 
dobrem pomenu besede tradicionalen način ravnanja 
s temi gozdovi (CENČIČ 2000). Lehenski gozdovi 
imajo tudi bogato raziskovalno tradicijo, saj so bili 
Pogačnikovi gozdovi na Lehnu pomembni kot 
raziskovalni objekt za prebiralno gospodarjenje 
(POGAČNIK 1947, ČOKL 1959, 1960, 1965, 
CENČIČ 1990, 2000). Zaradi navedenih razlogov 
smo v Lehnu izbrali raziskovalni- referenčni objekt 
SmoJmjevo in ga podrobno raziskali. 

2 NAMEN PRISPEVKA 
2 AIM OF THE STUDY 

Z izborom raziskovalnega objekta Smolatjevo in 
njegovo podrobno analizo želimo prikazati 
ugotovljene vrednosti o strukturi, sestavi in 
funkcioniranju prebiralnega gozda, ki bodo 
uporabne pri gospodmjenju s podobnimi gozdovi 
na Pohorju. Ocenili smo namreč, da je stanje 
(struktura, sestava, pomlajevanje) prebiralnih 
gozdov v objektu Smolarjevo ustrezno in v 
splošnem boljše kot v preostalih raznomernih 
gozdovih v Lehnu, zato so lahko ugotovljene 
vrednosti iz objekta Smolarjeve referenčne za 
preostale lehenske gozdove. S prime1javo strukture 
raznomernih jelovih gozdov v Lehnu na Pohmju s 
primerljivimi gozdovi v Sloveniji in tujini (Couvet 
v Švici in Schwarzwald v Nemčiji) želimo opozoriti 
na razlike in podobnosti v strukturi in razvoju 
raznomernih jelovih gozdov v različnih deželah. 

3 METODE DELA 
3 WORKING METHODS 

Na podlagi terenskega ogleda gozdov v Lehnu smo 
na gozdni parceli številka 570/000 D v oddelku 5a 
izločili referenčni objekt za spremljavo razvoja 
prebiralnega acidofilnega jelovega gozda na 
silikatni podlagi. Glavni kriteriji za izbiro objekta 
Smolarjevo so bili: ustrezna prebiralna zgradba, 
visoka lesna zaloga, ustrezna prisotnost pomladka, 
ohranjena naravna drevesna sestava. 
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Velikost objekta znaša 5,24 ha. Polno premerbo 
celotnega objekta smo izvedli v začetku junija 2002. 
Merili smo s premerko, meritveni prag je biJ 5 cm. 
Zapisnikar je istočasno ocenjeval vitalnost posamez
nega drevesa po u·istopenjski lestvici (zelo dobra, 
dobra, slaba). Glavni klite1ij ocenjevanja je bil pri 
igJavcih osutost krošnje, oblika vrha, poškodovanost 
vrha, p1i listavcih pa poškodovanost vrha in p1isotnost 
spečih poganjkov. Osutost krošenj smo ocenjevali 
izkustveno, atJasov osutosti nismo uporabljali. 

Na podlagi ugotovljene debelinske strukture smo 
izračunali lesno zalogo za posamezno drevesne 
vrsto. Uporabili smo tarife, ki so določene za ta 
oddelek v gozdnogospodarskem načrtu za gospo
darsko enoto Lehen. Za jelko in smreko smo 
uporabili prirejene Al gan ove tari fe P7, za listavce 
pa prirejene Alganove tarife P6. 

V izbranem objektu smo izbrali transekt za 
analizo pomJadka. Linija je potekala od juga proti 
severu z azimutom 19 stopinj. PJoskvice so bile 
velikosti 1,5 mx 1,5 m, z medsebojno oddaljenostjo 
4 m. Pri določevanju lege posamezne ploskve smo 
uporabili busoJo, merski trak, trasirko in sestavljivi 
leseni kvadrat, velikosti 1.5 m x 1,5 m. Analizirali 
smo 52 ploskvic v skupni površini 117 m 2

, kar 
predstavlja 0,22 %celotne površine raziskovalnega 
objekta. Na vsaki ploskvi smo analizirali drevesne 
sestavo in višinsko strukturo mladic. Višino mladic 
smo medli z letvico, kije bila razdeljena na višinske 
razrede. Poleg tega smo na vsaki ploskvici opisali 
nekatere druge znake, kot so zasn·tost, opad, itd. 

Ugotovljene vrednosti za prebiralne gozdove v 
raziskovalnem objektu Smolarjevo smo primetjali 
z vrednostmi za prebiralne gozdove v gozdno
gospodarski enoti Lehen, ki smo jih ugotovili na 
podlagi informacij, ki so zbrane v gozdarskem 
informacijskega sistemu Zavoda za gozdove 
Slovenije. Hkrati smo rezultate primerjali z 
opravljenimi raziskavami v nekaterih primerljivih 
objektih v Sloveniji, Švici in Nemčiji. 

4 OPIS OBJEKTA 
4 DESCRJPTION OF THE RESEARCH SITE 

Referenčni objekt Smolarjevo leži znotraj gospo
darske enote Lehen v oddelku 5a. Gozdovi 
gospodarske enote Lehen zavzemajo podnožje 
severnih obronkov Poh01ja, ki bolj ali manj strmo 
padajo v dolino med Ribnico in Lovrencem na 
Pohorjem, deloma sega tudi na pobočja severno od 
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te doline. Enota leži v katastrskih občinah Rdeči 
breg II in Lehen. Na področju Lehna vlada zmerno 
toplo zaledne podnebje(GGN GE Lehen 1987-96). 
Letnih padavin je od 1.100 do 1.500 mm na vrhu 
Pohorja. Padavine so razporejene ugodno; od maja 
do septembra jih pade več kot polovica. Med 
posebnostmi lahko omenimo toplotno inverzija ter 
pogoste spomladanske in jesenske megle v spodnjih 
legah. Človekov vpliv je bil v preteklosti na Pohorju 
odločilnega pomena (BAŠ 1967). Z izkorišč~em 
bukovine za glažute in pozneje z oglarjenjem je 
spremenil nekdanje mešane gozdove v čiste iglaste 
sestoje (CENČIČ 2000). Danes je v enoti glavna 
drevesna vrsta jelka, ki pa jo v zadnjih desetletjih 
zamenjuje smreka. Povprečna proizvodna spo
sobnost rastišč v gospodarski enoti Lehen je 13,2 
m~lha (GON GE Lehen 1987-1996). 

V raziskovalnem objektu Smolmjevo prevladuje 
vzhodna in severovzhodna ekspozicija. Poimenovali 
smo ga po bližnji kmetiji. Njegova površina meri 5,24 
ha ter spada v mrežo raziskovalnih objektov za 
spremljanje razvoja prebiralnih gozdov na Slo
venskem (BONČINA et al. 2004). Objekt na severni 
in vzhodni strani omejuje potok, na južni strani je 
označen z odsečno mejo, na zahodni strani pa je 
označen z oddelčno mejo. Povprečen naklon objekta 
znaša 30%. Nadmorska višina objekta sega od 480-
530 m. Objekt je izločen na rastišču Dryopterido
Abietetum. Matično podlago predstavljajo kre
menasti peščenjaki . Tla so plitva do globoka, rjava, 
peščena do peščeno glinasta, suha do sveža, srednje 
humozna. Zgradba sestoja je izrazito raznomerna z 
visoko lesno zalogo ter z vsemi tremi položaji . Glavni 
drevesni vrsti sta jelka in smreka, posamično se 
pojavlja bukev, javor, jesen, gaber, lipa in brest. V 
vrzelih se bujno pojavlja podmladek. 

S REZULTATI 
5 RESULTS 

5.1 Oznaka preteklega gospodarjenja v 
Lehnu in glavnih razvojnih 
značilnosti gozdov 

5.1 Description of previous management 
at Lehen and of the principal deve
lopment characteristics of the forests 

Po razpoložljivih virih je bil prvi lastnik gozdov na 
severni strani Pohorja Benediktinski samostan v 
St.Pavlu v Labotski dolini na Koroškem (CENČIČ 
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2000). V lasti tega samostana in raznih fevdalcev 
so gozdovi ostali vse do kmečke odveze leta 1848, 
ko so prešli v last bližnjih kmetij. Odkupljene in 
tako združeno nekdanje Praprotnikovo, Trjenkovo, 
Menikovo in Ambroževo posestvo je ostalo v rokah 
Edvarda Pogačnika vse do leta 1942, ko mu je bilo 
po okupatorju odvzeto. Po osvoboditvi je bilo 
posestvo s sodno odločbo zopet vrnjeno prejšnjemu 
lastniku. Na podlagi razlastitvene odločbe pa mu 
je bilo zopet odvzeto, lastninska pravica pa 
vknjižena na Splošno ljudsko premoženje. Z 
denacionalizacijo je posest prešla v last prejšnjih 
lastnikov. Gozdovi v Lehnu so bili torej do začetka 
prejšnjega stoletja v lasti večjega števila kmečkih 
posestnikov. Za posestva, ki so bila navezana na 
les in na dohodke iz lastnih gozdov, je značilna 
stalna raba (izkoriščanje) gozda. Velik del gozdov 
je bil močno izsekan, kar pričajo podatki o 
nekdanjih Pogačnikovih gozdovih (CENČIČ 2000, 
2002). Lesna zaloga prebiralnih gozdov nekdanjega 
Praprotnikovega in T1jenkovega posestva je bila leta 
1909 komaj 192 m~/ha, leta 1966 pa že 375 m·'lha, 
zaloga prebiralnih gozdov nekdanjega Ambro
ževega posestva je leta 1938 znašala 235m3/ha , leta 
1966 pa že 398 m3/ha. 

Povprečna lesna zaloga v Lehnu je v primerjavi 
s podobnimi gozdovi v Sloveniji nekoliko višja. 
Leta 2001 je znašala 392m3/ha, v Sloveniji pa 234 
m3/ha (Poročilo o delu ZGS za leto 2001). Nizka 
lesna zaloga, ki so jo ugotovili v načrtih za obdobje 
1977-86 je posledica visokega poseka v obdobju 
1967-76 (preglednica 1). Od leta 1967 se je delež 
jelke zniževal na račun smreke, v zadnjem obdobju 
pa se povečuje delež bukve na račun ostalih 
listavcev. V zadnjem obdobju ( 1987-2001) je opazen 
velik dvig lesne zaloge kar za 58 m.lfha, ki je delno 
posledica moratmija na posek in manjših sečenj. 

Drevesna sestava se je na območju Lehna v 
zadnjih petdesetih letih spreminjala, predvsem se 
je spreminjalo razmetje med smreko in jelko. Delež 
jelke je leta 1957 znašal 69 % v lesni zalogi, leta 
1987 pa 46 %. Delež smreke je leta 1957 znašal 
27% v lesni zalogi, leta 1987 pa 48 %. Listavci 
ohranjajo v lesni zalogi precej konstanten delež. 
Delež bukve se le počasi povečuje in znaša 4 %. 

Poleg bukve sestoje gradijo še javor, jesen, brest, 
kostanj, graden (slika 1 ). 
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Pregled nica 1: Razvoj strukture lesne zaloge (m1/ha) lehenskih gozdov v obdobju 1957-2001 
Table 1: Development of the structure of growing stock (m·iha) in the Lehen forest s from 1957- 2001 

Leto Jelka Srn reka Ostali iglavci 1 Bukev 1 Ostali Jistavci Skupaj 
Year Fir Spruce Other co11. trees Beech .Other decid. trees Total 

1957 240 95 7 4 3 349 

1967 251 120 7 7 4 389 
1977 187 130 7 7 4 335 

1987 153 159 7 9 6 334 
2001 171 195 9 16 1 392 

(Vir: CENČIČ 2000, GGN GE Lehen. GGN GE Ribnica na Pohorju) 
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Slika 1: Delež drevesnih vrst v lesni zalogi lehenskih gozdov v obdobju 1957-2001 
Fi Qttre / _Share ofindividuaftree species in the growing stock ofthe Lehenforestsji-om 1957-2001 

5.2 Struktura prebiralnih gozdov v 
raziskovalnem objektu Smolarjevo 

5.2 Structure of uneven-aged (selection) 
forest stands on the research site 
Smolatjevo 

5.2.1 Lesna zaloga in drevesna sestava 
5.2.1 Growing stock and tree species composition 

Lesna zaloga v raziskovalnem objektu znaša 442 
m.lJha in je nekoliko višja od poprečne zaloge 
lehenskih gozdov. Delež debelega drevja (d ;:;:. 50 
cm) je visok (50%), kar vpliva na skupno visoko 
lesno zalogo (preglednica 2) . 

Dre vesna sestava je dokaj raznolika (Preglednica 
2), kar indicira tudi vplive v preteklosti in razvojne 
značilnosti gozdov. Skupno število drevesnih vrst je 
enajst, glavni sta jelka in smreka, ki skupaj 
predstavljata 98 % celotne lesne zaloge v objektu, 
jelka 55 % in snu·eka 43 % celotne zaloge. Delež 
listavcev je nizek, saj komaj presega 2 % skupne 
lesne zaloge. Listavce najdemo predvsem v spodnjih 
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položajih, prevladujejo drevesa s prsnim premerom 
od druge do sedme debelinske stopnje. Razlaga za 
vse hstavce ni enotna. Bukev se uveljavlja; glede na 
debelinsko strukturo lahko p1ičakujemo povečanje 
njenega deleža v lesni zalogi, kar je poleg naravnih 
procesov odvisno tudi od gojitvene obravnave. Druge 
vrste listavcev pa se vsaj v splošnem ne morejo 
uveljaviti v razmerah prebiralnega gozda; za njih je 
značilno, da se sicer pomladijo, vendar le redko 
uspejo prerasti v zgornji sestojni položaj. 

5.2.2 Debelinska struktura sestojev 
5.2.2 Diameter structure of the stands 

Iz debelinske strukture je razvidno sorazmerno visoko 
skupno število drevja (d<lO cm ; Niha = 414) . Z 
naraščajočo debeli no se število dreves po debelinskih 
stopnjah evidentno zmanjšuje. Največji padec števila 
dreves je opazen med drugo in tretjo debelinsko 
stopnjo. Porazdelitev okvirno ustreza J- porazdelitvi, 

vendar sta opazna pribitek debelejših dreves in 
primanjkljaj dreves med četrto in deveto debelinsko 
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Pregledn ica 2: Struktura lesne zaloge po drevesnih vrstah in debelinskih razredih 
Table 2: Distribution of the growing stock per tree species and per dia meter class 

Dreves na Debelinski razredi Skupaj Delež v skupni 

Vrsta A B 
Smreka 9,93 81,88 

Jelka 32,68 87,30 

Bukev 3,11 0,74 

G. javor 1,44 o 
V. jesen 0,85 o 
č. jelša 0,66 o 
Graden 0,05 o 
B. gaber 0,49 o 
Lipa 1,04 0,33 

D. kostanj 0,35 o 
G. brest 0,14 o 
Skupaj (m3/ha) 50,74 170,25 

Skupaj (%) 11,47 38,48 

stopnjo, ki predstavljajo srednji položaj -pomemben 
člen za nemoteno delovanje prebiralnega gozda. 

5.2.3 Vitalnost drevja 
5.2.3 Tree vitality 

Jelka zavzema največji delež v lesni zalogi, njena 
vitalnost je v povprečju zelo dobra. Delež osebkov 
z zelo dobro vitalnostjo znaša 64 %, dobro vitalnih 
je 33 %, slabo vitalnih pa je le 3 % vseh dreves 
(preglednica 4). Največ osebkov z zelo dobro 
vitalnostjo je med drugo in peto debelinsko stopnjo 
in med deveto in tiinajsto debelinsko stopnjo. Med 
vitalnostjo jelke in smreke praktično ni razlik; 
listavci so zelo vitalni. 

c 
98,69 

122,80 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

221,49 

50,05 

5.2.4 Pomladek 
5.2.4 Young growth 

(m3/ha) 

190,50 

242,78 

3,85 

1,44 

0,85 

0 ,66 

0,05 

0,49 

1.37 

0,35 

0,14 

442,48 

100,00 

lesni zalogi (%) 

43,05 

54,87 

0,87 

0,33 

0,19 

0,15 

0,01 

0,11 

0,31 

0,08 

0,03 

100,00 

Glavni pogoj za nemoteno delovanje prebiralnega 
gozda je stalno pomlajevanje vseh drevesnih vrst 
(preglednica 5). Drevesne vrste se stalno pomla
jujejo, veliko osebkov pa tudi propade. V objektu 
Smola1jevo ni težav s pomlajevanjem, kar kaže 
gostota pomladka. Glavni drevesni vrsti v pomladku 
sta jelka in smreka. Delež jelke v višinskem razredu 
90-129 je kar 100 %, tudi v skupnem pomladku 
prevladuje jelka (69 %), srnreka je manj pogosta 
(30 % ), gorski javor je zelo redek ( 1 % ), delež 
drugih vrst pa skorajda ničen. Glede pomlaj~vanja 
je zanimiva tudi višinska struktura javmja, bresta 

Pr~g l ed ni ca 3: Število dreves po debelinskih stopnjah in drevesnih vrstah v raziskovalnem objektu Smolaljevo (površina 5,24 ha) 
Tubtc 3: Number of trees by diameter class and tree species on the research site SmofaJjevo (area 5.24 ha) 

Dreves na Debelinska stopnja 
vrsta 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 N Niha 

Smreka 317 139 55 25 35 23 45 80 77 54 27 24 10 4 6 921 176 

Jelka 763 403 242 117 84 69 63 70 68 51 43 44 8 6 3 2.034 388 

Bukev 33 33 38 13 6 3 1 127 24 

G. javor 71 35 19 4 l 130 25 

V. jesen 91 20 Il 2 1 125 24 

Č. jelša 64 28 5 2 99 19 

Graden 2 1 1 4 1 

B. gaber 23 13 8 1 45 . 8 

Lipa 18 17 4 6 3 2 50 10 

D. kostanj 5 2 3 2 1 13 2 

G. brest 14 6 1 21 4 

Skupaj 1.401 697 386 173 131 96 109 150 145 105 70 68 18 10 9 3.569 
Skupaj/ba 267 133 74 33 25 18 21 29 28 20 13 13 3 2 2 681 
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Preglednica -1- : Vitalnost smreke, jelke in listavcev v objektu Smolarjevo (N =število dreves na hektar; meritvcni prag je 5 cm) 
Table 4: Vitality of the Nonvay spruce, silver fir and deciduous trees on the research site Smolarje\'0 (N = number of 
trees per hectare; measurement threshold is 5 cm) 

Drevesna vrsta zelo dobra dobra slaba skupaj/ha 
Srn reka N 115 56 4 175 

% 66 32 2 100 
Jelka N 246 129 12 387 

% 64 33 3 100 
Li stavci N 60 49 o 109 

% 55 45 o 100 

Preglednica 5: Struktura pomladka po višinskih razredih in drevesnih vrstah v številu osebkov na hektar (število ploskev 
52, velikost ploskve 1,5 krat 1,5 m) 
Table 5: Structure of young grmvth by height c/asses and tree species in the number of trees per hectare (number ofplots 
52, surface of plot 1.5 x 1.5 m) 

Višinski razred Srn reka Jelka 
(Klice) (8.462) (63.590) 

0-19 10.000 21.453 

20-49 598 2.051 

50-89 171 513 

90- 129 256 

>130* 427 1282 

Skupaj 1 ha** 1.206 25.555 

"op. od 1,3 min do debeline 5 cm ** brez klic 

in gradna. Pojavljajo se do višine 49 cm, odsotnost 
v višjih razredih (50-129 cm) si lahko razlagamo z 
vplivom divjadi oziroma s svetlobnim! razmerami, 
ki niso ugodne za razvoj teh drevesnih vrst. 

6 RAZPRAVA 
6 DISCUSSION 

6.1 Primerjava izsledkov 
6.1 Comparison of findings 

Primerjava temelji na primerjavi raziskovalnega 
objekta Smolarjevo s celotno gospodarsko enoto 
Lehen in vsemi prebiralnimi jelovimi gozdovi s 
praprotm.i (tip Dryopterido-Abietetum) nekaterimi 
drugimi objekti na podobnih rastiščih v Švici in 
Nemčiji. Podatki iz Švice se nanašajo na občinske 
gozdove v Couvetu v kantonu Neuchatel ter zasebne 
gozdove družine Wepfler v dolini Emmental. Slednji 
objekt je primer nekdanjih prebiralnih gozdov, v 
katerih zadnjih petdeset let zaradi družinskih 
razlogov ni bilo gozdnogojitvenih posegov, zaradi 
družinskih razmer so bili praktično prepuščeni 
naravnemu razvoju. V občinskih gozdovih Couveta 
je tJ.· adi cij a prebiran ja prisotna že 120 let. Pre v lad uj ej o 
gozdovi jelke in snu-eke z združbamj Abieti-Fagetum 
in Cardamino-Fagetum. Letno pade povprečno 1290 
mm padavin, povprečna letna temperatura znaša 
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G. javor G. brest Graden Skupaj/ha 
(598) (85) (72 .735) 

171 85 31.709 

85 2.734 
684 

256 

1.709 

652 85 37.092 

6,5"C. To so sestoji, v katerih je začel razvijati 
gospodmjenje na osnovi kontrolne metode Henry 
BioJley (SCHUTZ 2001 ). Zanimiva je tudi pri
meijava z gozdovi območja v Schwarzwaldu, ki leži 
v nemški zvezni deželi Baden - Wiirttemberg 
(IUFRO Meeting, 2001 ). 

6.1.1 Lesna zaloga in prirastek 
6.1.1 Growing stock and increment 

Prebiralni gozdovi zavzemajo po podatkih Zavoda 
za gozdove 6,5% celotne površine jelovih gozdov s 
praprotmi. Njihova poprečna zaloga (BONČINA et 
al. 2004) je 289 m3/ha. Poprečna lesna zaloga na 
območju gospodarske enote Lehen (392 m·'/ha) je 
nekoliko nižja od zaloge v objektu Smolarjevo 
(442 m~/ha), kar je razumljivo, saj je objekt referenčni 
za lehenske gozdove. Zanimivo je, da zaloge 
lehenskih gozdov in Smolarjevega zavzemajo 
vrednosti med lesnimj zalogami v Couvetu 
(505 m3/ha) in Schwarzwaldu (350 m3/ha). Odsto
pajo gozdovi Wepfler, kar je zaradi negospodarjenja 
tudi razumljivo (IUFRO Meeting, 2001); tam je lesna 
zaloga dosegla 997 mJ/ha, 85 % lesne zaloge je v 
tretjem razši1jenem debelinskem razredu! 

V gozdovih Couveta je z raziskavami začel že 
Henry Biolley, eden pionirjev kontrolne metode. 
Lesne zaloge v Couvetu se gibljejo med 350 in 
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400 sv/ha, to je p1ib1ižno med 390 in 450 m3/ha. V 
gozdovih Schwarzwalda se povprečna lesna zaloga 
giblje okrog 350 m 3/ha, kar je nekoliko pod 
vrednostmi v Lehnu na Pohorju. Vrednost lesne 
zaloge 442 mJ!ha v objektu Smolrujevo je nekoliko 
nižja kot lesna zaloga v občinskih gozdovih Couveta. 

Pomemben kazalec stanja gozdov je gibanje 
vrednosti ptirastka. Vrednosti v analizi so povzete 
iz gozdnogospodarskih načrtov. Povprečni tekoči 
ptirastek v gozdnih sestojih v Lehnu znaša 9,81 m3/ha 
pti iglavcih in 0,84 m3/ha pii listavcih (skupaj 10,65 
m~lha). V raznomernih jelovih sestojih celotnega 
Dravskega Pohorja (rastišče Dryopterido -
Abietetwn, površina= 10.700 ha) znaša lesna zaloga 
320m3/ha, tekoči ptirastek pa 10,0 m·;/ha (CENČIČ 
2000). Tudi v gozdovih Couveta in Schwarzwalda 
se gibljejo vrednosti tekočega volumenskega 
prirastka med 9,0 in 12,0 m1/ha. 

6.1.2 Drevesna sestava 
6.1.2 Tree species composition 

V prebiralnih gozdovih na rastišču jelovij s 
praprotmi prevladuje smreka (62%) in jelka (23% ). 
V gozdovih gospodarske enote Lehen prav tako 
prevladujeta stm·eka (50%) in jelka (44%), sledi 
bukev (4%), neznatno pa so zastopani ostali iglavci 
(2% ). V izbranem referenčnem objektu je delež 
jelke celo še večji (55%), kar gre na račun nekoliko 
manjšega deleža smreke ( 43% ), medtem ko je delež 
listavcev zelo nizek. Presenetljivo je, da je jelka 
kljub močni prizadetosti v preteklosti zadržala 
znaten delež v skupni lesni zalogi. Sklepamo lahko, 
da je funkcioniranje teh prebiralnih gozdov, ki se 
odraža v pomlajevanju, preraščanju in prirastku, 
ugodno prav zaradi prevlade igJavcev v lesni zalogi. 
Bukev je vrsta, ki je bila v preteklosti zastopana z 
večjim deležem, vendar so jo v 19. in 20. stoletju 
močno izsekali. V prihodnosti bo sestava gozdov v 
objektu Smolarjevo in celotnem Lehnu odvisna od 
načina ravnanja z gozdovi- torej gozdnogojitvenih 
ukrepov, na katere bodo vplivali gozdnogospo
darski cilji, razmere na trgu pa tudi gozdnogojitvena 
problematika, kot sta vitalnost, pomlajevanje itd. 
Vsekakor pa trendi nakazujejo (BONČINA et al. 
2004) na večji pomen in delež bukve v teh 
gozdovih, kar lahko v prihodnosti omejuje 
prebiranje. Delež bukve se povečuje tudi v 
Schwarzwaldu (IUFRO Meeting 2001), kjer so v 
preteklosti bukev podobno izsekali kot na Pohmju. 
Z ·ustrezno gojitvene obravnavo bi lahko povečali 
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delež kakovostnih dreves gorskega javorja in 
veljkega jesena, ki se pojavljata predvsem ob 
potokih. Delež jelke bo mogoče ohranjati v znatnem 
deležu, njen delež v prihodnosti pa bo močno 
odvisen predvsem od njenega zdravstvenega stanja. 

6.1.3 Posek 
6.1.3 Cut 

Na višino sečnje v zasebnih gozdovih močno 
vplivajo razmere na trgu lesnih sortimentov in 
potrebe lastnikov gozdov, zato je predvidevanje 
prihodnje višine poseka dokaj tvegano. Eno izmed 
pomembnih vprašanj v prihodnosti bo zagotovo 
vrednost debelega drevja oziroma debelejših 
sortimentov. Zaenkrat je v Lehnu podobno kot v 
celotni Sloveniji posek izredno nizek, saj znaša 
povprečni letni posek od leta 1994 do leta 2000 le 
5,2 m 3/ha. V Schwarzwaldu povprečno sekajo 7,8 
m.lfha letno, za obdobje 2001-2011 predvidevajo še 
višji letni posek, in sicer 8,5 m·'/ha. Večino poseka 
predstavljajo drevesa s premerom med 25-50 cm, 
lesno zalogo pa akumulirajo na drevesih, debelejših 
od 50 cm (IUFRO Meeting 2001 ). Analize v objektu 
Smolarjevo kažejo, da je višina lesne zaloge 
ustrezna in jo kaže ohranjati, kar pomeni, da bi bil 
posek okvirno enak prirastku, upoštevaje naravno 
odmiranje drevja , ki po nekaterih virih (npr. 
KURTH 1994) znaša okoli 10% ptirastka. 

6.2 Zaključek 
6.2 Conclusion 
Ugotovljene vrednosti v objektu Smolatjevo so 
zanimive in uporabne kot referenčne vrednosti za 
preostale lehenske in tudi druge raznomerne gozdne 
sestoje, ki uspevajo v podobnih rastiščnih razmerah. 
Teh vrednosti ne moremo enostavno prekopi ra ti; 
prebiralni gozdovi so namreč lahko zelo različni 
(lesna zaloga, struktura, pomlajevanje), odvisno tudi 
od ciljev gospodarjenja. Vsekakor pa so lahko dobra 
orientacija za gospodarjenje v primerljivih gozdovih, 
saj so primer gozdov z zgledno prebiralno zgradbo, 
ki glede na opazovanja nemoteno funkcionirajo daljše 
obdobje. 

Gozdovi v Lehnu na Pohmju so se skozi pretekla 
stoletja in desetletja močno spreminjali. Spre
minjala se je zgradba sestojev, višina lesne zaloge 
in prirastka ter drevesna sestava. Današnje stanje 
gozdov je odraz preteklega gospodatjenja. Na 
gospodarjenje v preteklosti so močno vplivali 
družbeni dejavniki, kot so spremenjeno lastništvo 

GozdV 62 (2004) 10 



Kunstek . A., Bone ina, A.: Analiza prebira ln ih ~o~dov v raziskovalnem objektu Smolarjevo v Lehnu na Pohorju 

gozdov, glažutarstvo in gospodarske krize. Gozdni 
sestoji so raznomerni s srednje visokimi lesnimi 
zalogami, prirastek je zmanjšan . Prisotne so 
različne sestojne oblike, od malopovršinsko 
skupinsko-raznomernih, prebiralnih in dvoslojnih. 
Objekt Smo1arjevo je zgled kakovostnih in 
ohranjenih sestojev v Lehnu na Pohorju. Večino 
lesne zaloge predstavlja jelka in snu·eka. Analiza 
pomladka kaže na bujno pomlajevanje. V prvih 
treh višinskih razredih pomladka prevladujeta jelka 
in smreka, nato delež smreke močno upade, kar 
nakazuje, da je v rastiščnih razmerah, ki jih 
sooblikujejo prebiralni sestoji s sorazmerno visoko 
zalogo, jelka bolj uspešna pri preraščanju. Delež 
jelke v sestojih bo odvisen od zdravstvenega stanja, 
vitalnost je zelo dobra, težko pa je napovedati, kako 
bo z njeno vitalnostjo v prihodnje. Zaključimo pa 
lahko, da glede na splošni trend zmanjševanja 
deleža jelke v slovenskih gozdovih rezultati 
opravljene analize kažejo, da bo jelko v znatnem 
deležu lažje ohranjati v jelovjih s praprotnu kot pa 
v dinarskih jelovo-bukovih gozdovi (BONČlNA et 
al. 2004). Naravni pogoji za visoko kakovostno 
proizvodnjo v Lehnu so izredno dobri in primerni 
za uveljavljanje različnih gojitvenih prijemov v 
okviru svobodne tehnike gojenja gozdov. Eno 
izmed ključnih sistemov predstavlja prebiranje, kar 
je lahko hkrati tudi prispevek k ohranjanju jelke. 

7 SUMMARY 
The article describes the analysis of silver fir 
selection forests at Lehen on Pohorje. The forests 
at Lehen are an example of private sil ver fir forests 
with fern . The reference research site Smolarjevo 
was chosen for the purpose of examining the 
development of selection forests. The forests at 
Lehen and the research site Smolarjevo were 
compared to similar sites in Slovenia, Switzerland 
and Germany. The surface of the Lehen forests is 
433 ha, the growing stock is 392 m3/ha and the 
increment 10.65 m 3/ha. The tree species com
position is characterised by Norway spruce and 
silver fir, whi)e deciduous trees represent only 4% 
of the growing stock. 

In the area of Lehen, the reference site Smolarjevo 
was chosen to monitor selection forests; the site is 
in the vicinity of the holding Smolar and comp1ises 
an area of 5.24 ha. On the site complete 
measurements of stands were made, and analyses of 
the tree composition, DBH structure, young growth 
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and vitality were canied out. With adjusted Algan's 
tariffs for selection forests the growing stock was 
calculated, equalling 442 m~/ha. In the growing 
stock, silver fir (55 %) and Norway spruce (23 %) 
prevail, while deciduous trees represent only a minor 
2 % of the growing stock. The DBH structure 
demonstrates a relatively high total number of trees 
(d<lO cm; Niha= 414). The DBH siJ:ucture of the 
stand shows a J-disttibution with a smplus of large 
diameter trees and a deficit of medium thick trees 
between the fourth and ninth diameter class. The 
growing stock on the research site is 442 m3/ha, 
which is somewhat higher than the average stock of 
the Lehen forests (392 m3/ha). The share of large 
diameter trees (d ~ 50 cm) is high (50 %), which 
has an influence on the total high growing stock. 
The vitality of the sil ver fir is good. Regeneration is 
unobstructed, the number of young trees (h<130cm) 
is high, N = 352.083 1 ha. The composition of the 
young growth shows that the portion of sil ver fir will 
increase in the future . The future tree species 
composition and the stand structure at Smolarjevo 
and in the Lehen forests will be dependent on forest 
management plans, the market conditions and of the 
future silvicultural issues in these forests . All these 
factors will influence future silvicu)tural planning. 
For the Lehen forests the authors propose selection 
management. 
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Strokovna razprava 
GDK: 228.81:176.1 "Fagus sylvarica L.'': (497.12 Donačka gora)(045) 

Pragozd na Donački gori 

Mitja CIMPERŠEK* 

Izvleček: 

Cimperšek, M.: Pragozd na Donački gori. Gozdarski vestnik, 62/2004, št. 10. V slovenščini, cit. lit. 30. 

Donačka gora je svojevrsten in dragocen naravni in kulturni spomenik. Na njegovem severnem pobočju je zanimiv "pragozdni" 
ostanek, ki je zavarovan od leta 1965. Zaradi preteklega gospodarjenja ni več "deviški'', značaj divjine je ohr~~il samo n~ 
tretjini površine. Intenzivnost in časovna odmaknjenost preteklega gospodarjenja odseva v nenaravni strukturm m teksturn~ 
zgradbi sestojev. V nenavadnem spletu rastiščnih dejavnikov: strmine, osojne lege io apneno-silikatne kamnine, se je na Gon 
izoblikovala samosvoja podzdružba gozda bukve in velecvetne mrtve koprive s srebrenko - Lamio orvalae-Fagetum (Horvat 
1938) Borhidi 1963 var. geogr. Dentm·ia pollyph_vlos (Košir 1962) Marinček 1995 lunarietosum rediviae subas. nova. 

Ključne besede: bukov pragozd, fitocenologija, Lamio orvalae-Fagetwn lunarietosum, naravovarstvo, Donačka gora, Rogatec, 
zgodovina 

1 UVOD 

Gpra je hrana in pragozd na njej je začimba. 
(Boštjan Anka) 

Gorska območja so svojevrstne pokrajine, celo tako 
svojevrstne, da jih je geograf Anton Melik označil 
za "pozitiven relief'. Ta pozitivnost se nanaša na 
višinsko razgibanost, strme naklone in intenzivne 
procese, ki nenehno spreminjajo njegovo sestavo 
in izgled. Glede tolmačenja pojma gora obstojajo 
številne nejasnosti, kajti kar je za nekoga gora, je 
lahko za drugega hrib. Po splošni razlagi je gora 
ozemlje, ki je višje kot hrib ali pa po višini izstopa 
iz svoje okolice za najmanj tristo metrov. 

Geometrijsko pravilen stožec Donačke gore 
privlači poglede od blizu in daleč, zato ne 
preseneča, da je znamenita gora na vseh starejših 
vedutah slatinskega zdravilišča (slika 1). Že od 
nekdaj je veljalo, da so vrhovi gora, najprimernejši 
kraji za navezovanje stikov z božanstvi. V 
zgodovinskih virih najdemo tezo, da je ob koncu 
halštatskega ali v začetku latenskega obdobja stal 
na vrhu Donačke gore tempelj. Kamnoseška 
upodobitev žene, ki ubija otroka, je edinstvena 
arheološka najdba keltske kulture na naših tleh. 
Rimljani naj bi na gori, ki so jo imenovali Mons 
Claudius, postavili tempelj krvoločne ga boga Mitra. 
Na Brezinškovi hiši v trgu Rogatec je vzidan relief 
krilatega zmaja, ki naj bi ga nekoč krasil. 

Ob vznožju gore je vodila rimska cesta, ki je 
povezovala slavno Celeio in Poetovio; njeni ostanki 
so bili prepoznavni še v prejšnjem stoletju. 
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Poznorimsko naselbina "Dvor", ki je ležala pod 
strmimi skalami nad cerkvi co sv. Do nata, je opisal 
zgodovinar Ignacij Orožen. Mejni spori med 
celjskimi grofi in ptujskimi gospodi so se končali 
l. 1428, ko so gospoščini razmeji li po grebenu Boča, 
Donačke gore in Maclja, kjer še danes potekajo 
politične meje; med njimi tudi meja med gozdno
gospodarskima območjema Celje in Maribor. 

Povezava med imenitnim srednjeveškim trgom 
Rogatec in Donačko goro ima globoke zgodovinske 
korenine. Obe je nekoč družilo ime enakega izvora; 
Donačko goro so prvotno imenovali Rogaška gora. 
Z bogato zgodovino Rogatca se prepletajo resnične 
in izmišljene zgodbe, ki dajejo Gori še poseben 
mističen pridih. Na gori naj bi "gnezdile" čarovnice 
in kuhale točo, Rogatec pa je bil s svojim sodstvom 
in moriščem na Gavgah razvpit ideološki pre
ganjalec čarovnic. 

Med številnimi dogodki, se je najbolj vtisnila v 
spomin nesrečna tragedija rommjev, ki se je zgodila 
6. avgusta 1741, ko je strela udarila v kapelo sv. 
Donata in ubila 47 romru.jev. Po plipovedi naj bi 
cerkev stala na terasi pod vrhom, ravno tam, kjer je 
nekoč stal Mitro v tempelj. Koj o je razdej ala strela, 
so zgradili novo na mestu, kjer so se ustavili 
zvonovi, ki so se skotalih po pobočju. V času turških 
vpadov je bila na vrhu Donačke gore vedno 
pripravljena grmada lesa, katero so prižgali, če se 
je pojavil okruten sovražnik. Danes stoji na vrhu 
sedem metrov visok kamniti križ. 

*mag. M . C. univ. dipl. inž. gozd., Ulica XIV. divizije 19, 
3250 Rogaška Slatina 
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Na severnem pobočju Donačke gore je ostanek 
"pragozdnega" sestoja in čeprav ni več deviški, 
ustvarjajo orjaška drevesa in številne podrtice 
mogočno pragozdno sceno. Od leta 1965 je 
zavarovano 25 ha gozda, ki leži v mru.iborskem GG 
območju, kasneje so celjski gozdruji dodali še dobra 
dva hekta.J.ja kot tamponsko ali "buffer" cono. Zru.·adi 
majhnosti, robnih vplivov in preteklih sečenj, 
pragozd ne more izoblikovati vseh svojih značilnosti, 
zato v njem ne moremo doživeti p1istnega občutka 
"divjine". Obiskovalci so nad njim večinoma 
razočarani in nepotešeni, zlasti tisti, ki ne vedo po 
kaj prihajajo in imajo zaradi pomanjkljivega znanja 
o njem zmotne predstave. Nekatere moti divja rast, 
nered, podrta, polomljena in razpadajoča drevesa -
simboli preteklosti, smrti ter krute borbe za hrano in 
svetlobo, drugim se zdi škoda, da les tako nekmistno 
propada, medtem ko večina odklanja "zanemarjen" 
in samemu sebi prepuščen gozd v popolnem neredu. 

Divjina navdušuje ljubitelje narave že vse od 
časov romantike, zato ne preseneča, da je geolog 
G. Mally, davnega leta 1836, zanosno opisal 
pragozdni značaj Donačke gore: 

" .... Otjaška drevesa podpirajo nebesni svod, 
še več takega stebričevja leži polomljenega, križem 
po tleh, v neurejenem prepletu in kot neprehodna 
ovira za nezaželjene vsiljivce ..... V odprtini, ki 
nastane zaradi strganega zelenega oboka, se med 
čakajočim mladjem začne tekmovanje za svetlobo 
in hrano, ...... mnogi se požene jo v rast kar na 
trup lih odmrl ih staršev .... " 
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2 METODE DELA 

Sli ka 1: Gostje slatinskega 
zdravilišča občudujejo ve
ličastno Donačko goro . 
Grafiko je leta 1855 izdelal 
1. Passini (Grafični muzej 
v Rogaški Slatini) 

Viri o zgodovini gozdarstva so iz arhiva nekdanjega 
Gozdnega obrata Rogaška Slatina. Geografske in 
meteorološke podatke smo povzeli po Gamsu 
(1984), geološke pa po Aničiču (1984). Vegetacijo 
pragozda smo raziskali s pomočjo ustaljene 
srednjeevropske ekološko-floristične metode 
Braun-Blancqueta (1964 ). Rastlinje smo popisovali 
od zgodnje spomladi do visokega poletja, vege
tacijske enote smo tudi skartirali. Imena rastlinskih 
taksonov smo povzeli po Mali flori Slovenije 
(MARTINČIČ et al. 1999) in Registru flore 
Slovenije (TRPINNREŠ 1955). 

Sorodnost med sintaksonomskimi enotami smo 
preskusili s pomočjo Rajskijevega koeficineta 
koherence (ORLOCI 1978). Računalniški program 
temelji na sledečih algoritmih: 

Rkk ::o:(l-((2FAB-FA-FI3)/FAR)2
)

112 

FA = fh ln fh - 2:Jhj ln fhi~ .i = t, ... ,sh 

FB == fi ln fi - 2Ju ln fij; j'"' J.. ..... si 

F AB = ftl..i ln fh .. i - L,L,fi1j.ik ln fhJ,ik; j =t .. ... sh; k= 1. ... si 
.i k 

Dobljene vrednosti imajo limite: "0" - nobene 
sorodnosti in "1" - popolna enakost. 

Program omogoča tudi hitro in enostavno 
členitev ekološke strukture po rastiščnih indika
tmjih (ELLENBERG 1992), analizo vrstne sestave 
po življenjskih oblikah (po Raunkiaeru), ter 
horoloških in socioloških skupinah (OBERDOR-
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Slika 2: Pragozdni motiv 
iz Donačke gore nezna
nega avtorja ( Grafi č ni 

muzej v Rogaški Slatini ) 

FER 1979) . Po priporočilu Ellenberga smo 
indikatorske vrednosti nekaterih rastlinskih vrst 
povzeli po Zolyomiju (1967) , ker so bližje našim 
jugovzhodnoevropskim razmeram. Kombinirano 
oceno zastiran ja in pogostnosti smo pret va1jali po 
modelu E. van der Maarela ( 1979). 

Mozaičnost in dinamiko pragozda na Gmi smo 
spoznali s členitvijo gozdnih združb in kartiranjern 
razvojnih faz. Vpogled v strukturno zgradbo smo 
dobili s pomočjo dveh navpičnih izsekov (tran
sektov) , ki smo jih položili v bolj ohranjeni del 
pragozda ter z več deset vzorci (Bitterlich), ki srno 
jih ločili na bolj in manj ohranjeni del sestojev. 

3 OPIS OBRAVNAVANEGA 
OBMOČJA 

Donačka gora kaže od vsake strani drugačno lice: 
od vzhoda in zahoda je podobna strmi piramidi, 
od juga in severa pa se nam predstavlja kot širok, 
ploski pravokotnik , ki ima zgornjo stranico 
nagubano v tri vrhove - rogove ; odtod tudi 
priljubljeno ime "štajerski Triglav". Ker se 
osamljeno povzpne 883 m visoko iznad okolnih 
gričev, ni samo idealno razgledišče, temveč je tudi 
od daleč prepoznavna. 

Geografi (GAMS 1984) uvrščajo Donačko goro 
v karavanški niz, ki poteka od Uršlje gore, preko 
Paškega Kozjaka, Konjiške gore, Boča , Maclja , 
Strahinjščice, Ivanjščice in Ravne gore. Naj
vzhodnejši deli Alp postopoma potonejo pod 
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mlajšimi naplavinami nekdanjega Panonskega 
mmja, ki je tu valovalo nazadnje še v pliocenu. 

Geološko pripada zgornji del Obsotelja naj
zahodnejšemu zatoku Panonskega gričevnatega 
obrobja. Vrh gore je zgrajen iz debelozrnatega 
apnenega peščenjaka in konglomerata z zrni 
kremena. Kamnina, imenovana rženjak, se v 
Sloveniji redkokje pojavlja na površju in to samo 
na obrobju nekdanjega Panonskega m01ja. Rženjak 
je za miocenske sedimente nenavadno odporen proti 
preperevanju, zato je zgornji del gore strm in 
prepaden, prav taki so tudi nekateri deli južnega 
pobočja . Do leta 1980 je na gori pozvanjalo od 
udarcev kamnoseških dlet, ko so iz ržen jaka klesali 
cenjene kamne za žnnlje in sadne mline. Pragozd 
leži večinoma na poroznem pobočnem grušču, ki 
se je zadržal v ulekninah, kjer se je pomešal z 
mehkejšo lapornato hribino ali jo prekriva. 

Klima je prehodna subpanonsko-kontinentalna. 
V višjih legah je podnebje manj prijazno, zima je 
daljša in prej pride, zato je življenje pozimi tam 
trše. Znaten učinek na toploto imata tudi ekspozicija 
in nagib terena. Na pragozdna tla kar osem mesecev 
ne posije sonce, v ostalih štirih mesecih pa samo v 
svetlobnih jaških. Z nadmorsko višino se povečt~ejo 
padavine - teh je povprečno 1.100 mm. Gozdovi 
'·molzejo" oblake zato je v pragozdu več zračne in 
talne vlage, kar pa ne izključuje občasnih poletnih 
suš, ko celo v senci uvenejo visoka zelišča. 
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Slika 3: Izsek iz sestojne 
karte revirja Žetale iz leta 
1924. Gozdovi na ~evernem 
pobočju Donačke gore so 
bili v sklopu Windisch
gratzove gozdne velepo
sesti, ki je imela sedež v 
gradu Strmol v Rogatcu. 

• odseka (rjava obarvan)- starostni razred BO in 100 let 
, 1 • odsek c (rumeno obarvan) -starost do 20 let 

• odsek d (rjave črte na rumeni osnovi) - nad 1 OO let 

3.1 Paberki iz zgodovine gozdov 

Iz skromnih zgodovinskih drobcev smo lahko le 
grobo rekonstruirali preteklo gospodarjenje z 
gozdovi na Gori. Rogaška gora se prvikrat omenja 
l. 1147, ko so štajerski Traungavci potisnili mejo 
Štajerske marke na jugu do črte Konjiška gora
Boč- Rogaška gora (MLINARIČ 1972). Leta 1529 
so morali ptujski menihi prepustiti rogaški graščini 
del haloškega ozemlja, severno od Donačke gore 
in Maclja, da so lahko poravnali dajatve, ki jih je 
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Sli ka 4: Vegetacija pragozda 

država uvedla za obrambo pred Turki (MLINARIČ 
1989). Med zastav ljenim ozemljem je bilo največ 
gozdov, ki pa zaradi odaljenosti od potrošniških 
središč niso bili donosni , zato so grafi Eggenbergi 
osnovah v drugi polovici 17. stoletja, glažuto v 
vznožju Donačke gore. To je bila druga najstarejša 
gozdna steklarna na našem ozemlju . Zaradi 
njenega dolgotrajnega obratovanja domnevamo, 
da so takrat sekali in požigali gozdove za pepeliko 
tudi na Donački gori. Ko so glažuto opustili, so 
se v naslednjih stoletjih gozdovi obnovili in 
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Sli.kn 5: Razvojne faze 

Severno pobočje Donačke gore 
porašča (pra)gozd bukve in 
mrtve koprive s srebrenko 
(Lam1o orva/ae-Fagetum 
lunan'elosum redivivae) 

območje denudacije 
varianta z gozdno b1lnico 
(Fes/uca all1ss ima) 

prepadne stene 
z. alpsko fioro 

s..,._--~J 

obmoge akumlacije J\1) · 
varianta :z mnogo- \.JJ 

to lo !1b 
Eiukovi in 
• rastovf 
gezdovi 

(
licslnodmla

1
Jo rJ·) ~ 

lJ ' 
Slika 6: Shematski prikaz 
reliefnih in geoloških de
javnikov ter rastja na Do
nački gori. 

~emne li> 
polyph~yii•J GQ • ) 

r-..,_"(> LAPORAST GLINOVEC IN TRD PEŠČEN LAPOR 
•:O:•'' 

ponovno dobili izgled divjine, o čemer priča 
grafika nezna~ega avtmja iz srede 19. stoletja 
(slika 2). Komaj so se rane za silo zarastle, so 
ponovno zapele žage in zamolkli udarci drvarskih 
sekir so razdejali njihov pra gozdni ustroj. Poteku 
obnovitvenih sečenj, ki so jih opravljali gozdarji 
pred prvo svetovno vojno, lahko sledimo na 
ohranjeni sestojni karti revirja Žetale iz leta 1924 
(slika 3). 

Zadnjikrat so ptujski gozdruji sekali v pragozdu 
v prvih povojnih letih. Po sledovih treh kopišč v 
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vznožju pragozda zaključujemo, da so ves les 
skuhali v oglje. Ker ni bilo v bližini nobenih cest 
ali vlak, je bila to edina racionalna možnost izrabe 
lesa in verjetno tudi takratna obvezna planska 
zadolžitev. 

3.2 Gozdne združbe v pragozdu 

Razpetost med Alpami, Dinaridi , Panonijo in 
Mediteranom, se je silovito odrazila v rastlinski odeji 
Donačke gore. Naravoslovci menijo, da je zaradi 
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Porazdelitev števila dreves po 
debelinskih razredih v izseku "pragozda" 

kom 

10 

6 

dr. 1 4 

Graf 1: Izsek iz sekun
darnega pragozda na Do
nački gori 

Porazdelitev lesne zaloge po 
debelinskih razredih v izseku "pragozda" 
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stikališča alpskega in panonskega sveta Gora na 
nekakšnem naravoslovnem "prepihu". Na presenet
ljivo majhnem prostoru srečujemo srednjeevropske, 
alpske, ilirske, pontske in sredozemske vrste. 

Naša ,,nealpska gora" osamljeno izstopa iz 
panonskega gričevja. Ker se razteza v smeri vzhod
zahod, je razdvojena na toplejši in prisojni južni 
del ter na hladnejših in osojni severni del. Z 
nagibom in ekspozicijo je tesno povezano sončno 
žarčenje, ki odloča o toploti, vlagi in množini 
organske snovi. Različnima pobočjema se je 
prilagodila tudi vegetacija. Na severni strani je 
rastlit~e gorskega značaja, kajti senčne in hladne 
strmine nudijo dobre pogoje srednjeevropskim in 
dealpinskim vrstam, medtem ko poraščajo južna 
pobočja toploljubni gozdovi listavcev in zaraščajoči 
pašniki z mediteransko in stepsko floro. 
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V izrazito osojni legi se je v nadmorski višini 
med 600 in 870 m izoblikovala samosvoja gozdna 
združba, lokalna različica gozda bukve in 
velecvetne mrtve koprive s srebrenko Lamio 
orvalae- Fagetum (Horvat 1938) Borhidi 1963 var. 
geogr. Dentaria polyphyllos lunarietosum 
redivivae subas. nova. Zmerno vlažna in s hranivi 
bogata tla najbolje označuje trpežna srebrenka 
(Luna ria rediviva), ki redno spremlja srednje
evropske gozdove plemenitih listavcev, od mon
tanskih leg do visoko gorij. 

O klasifikaciji združbe so odločale diagnostično 
pomembne ilirske vrste. Najbolj številčne so 
mezofilne fagetalne vrste, med katerimi izstopajo 
vlago- in hladnoljubne. Zaradi nevtralne reakcije 
tal so odsotne tako izrazito kalcifilne kot izrazito 
acidofilne vrste, manjkajo pa tudi vrste suhih in 
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Gra f 2: Porazdelitev števila dreves 
in lesne zaloge po debelinskih 
stopnjah v ''pragozdu" na Donački 
gori 

a) v spodnjem, močno vplivanem delu gozda 
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b) v zgornjem, ohranjenem delu gozda 
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zelo vlažnih rastišč. Mahovi so redki, najdemo jih 
samo na koreničnikih dreves in na ležečih, odnu·Iih 
deblih, kjer se družijo z bogato floro lesnih gliv. 

Razlikovalne vrste so: Luna ria redi viva, 
Urtica dioica, Circea lutetiana, lmpatiens noli 
tangere in Phyllitis scolopendrium .. Novo 
subasociacijo smo razčleniti v dve varianti in dve 
podvarianti (subvarianti) ter jih predstavili v 
analitski fitocenološki tabeli. Zaradi erozije in 
nenehnega premeščanja tal ter mešanja različnih 
kamnin so meje med posameznimi vegetacijskimi 
enotami neostre, prehodi med njimi pa široki in 
neizraziti. 

Varianta z gozdno bilnico (Festuca altissima) 
je razši1jena v zgornjem delu pobočja, na najbolj 
strmem (35- 40 °), neustaljenem, kamnitem grušču, 
ki ga prekrivajo rjava skeletna tla, s slabo 
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razkrojenim surovim humusom. V sestojih 
prevladuje bukev s posamičnim javmjem in lipo . 
Pretežno so v fazi razgradnje, zato so v njih pogoste 
singenetske razlikovalnice začetnih razvojnih 
stadijev. Razlikovalnice variante so: Festuca 
altissima, Phyteuma spicatum, Doronicum 
austriacum, Salvia glutinosa, Prenanthes purpurea 
in Petasites albus. 

Na krušljivih, kamnitih strminah smo izločili 
podvarianto s kresničevjem (Aruncus dioicus), ki 
se pojavlja na manjši površini, v jugozahodnem delu 
pobočja, kjer so v sestoju velike vrzeli. Poleg 
dominantnega kresničevja smo med razlikova]nice 
uvrstili tudi belo nočnico (Hesperis candida) . 
Fiziognomsko, ekološko in floristično spominja 
podvarianta na združbo Arunco-Fagetum Košir 
1962. 

441 



11 

Cimperšek, M.: Pragozd na Donački gori 

Slika 7: Zgodaj spomladi prekrijejo tla živopisne barvne 
preproge petelinčkov (Corydalis cava) in drugih efemerov. 

Spodnjo polovico pobočja porašča varianta z 
mnogolistno konopnico (Cardamine kitaibelii = 
Dentaria polyphyllos). Tla so globoka, manj strma 
(30- 35 °) in bolj ustaljena . Humus je tipa prsten ine. 
Zaradi večje senčnosti so bolj oskrbljena z vlago 
tudi v bolj sušnih poletjih. Mnogolistna konopnica 
je razši1jena v južnem v Centralnih in Vzhodnih 
Alpah, v sevetozahodnem delu Dinarskega in na 
Apeninskem polotoku, torej je takson z alpsko
apeninsko-severozahodno ilirsko razširjenostjo 
(PRAPROTNIK 1987: 131-132), na Donački gori 
paje na vzhodni meji svojega areala. Razlikovalnice 
variante so: Cardamine kitaihelii, Ste!laria 
montana, Cardamine bulbzfera, Milium effuswn in 
Scrophularia vernalis. 

Po svojem barvitem spomladanskem izgledu 
izstopa podvarianta z velikim zvončkom ali kronico 
(Leucojwn vernum). Naseljuje vbočene lege z 
globokimi, humoznimi tlemi (prhnina), v nagibih 
med 25 in 30 °. Rastišče je zlasti spomladi, ko se 
topi sneg, dobro oskrbljeno z vlago. V zeliščni plasti 
prevladujejo higrofilne vrste in mnogi zgodnje
spomladanski geofiti. Bukev absolutno prevladuje 
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Slika 8: Mnogolistna konopnica (Cardamine kitaibelii) 
daje gozdovom svojevrsten spomladanski videz. 

in se druži z obema jav01jema, posamezno lipo, 
češnjo in redkim brestom ter velikim jesenom. 
Razlikovalne vrste podvariante so, poleg že 
omenjene kronice, še: Corydalis cava, Anun 
maculatum, Ranunculus lanuginosus, Anemone 
ranuncoloides, Scilla bifolia in lsopyrum tha
lictroides. 

Bukovi gozdovi na mešani podlagi so vrstno 
najbolj bogate združbe, v obravnavani raste več kot 
sto različnih višjih rastlin. Značilna rastlinska 
kombinacija je označena v fitocenološki tabeli. 
Nomenklaturni tip nove subasociacije (ho!otypus) 
je fitocenološki popis 5. Karta pragozdne vegetacija 
je predstavljena na sliki 4 . V tabeli niso zajete 
slučajne vrste: 

Aegopodium podagraria r (7), Anthriscus 
sylvestris + (7), At ropa belladona + (3 ), 
Calamagrostis arundinacea + (2), Campanula 
patula r (2), Carex sylvatica + (8), Chaerophyllum 
hirsutum + (6), Corydalis so/ida r (8), Crocus 
vernus + (12), Festuca heterophylla + (3), Fraxinus 
excelsior r (12), Gagea !utea + (12), Galeopsis 
speciosa + (7), Geum urhanum r (4), Hepatica 
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Sl ika 9: Gozdne kresnice (Aruncus 
dioicus) so nekoč varovale živino pred 
čarovnicami, njive pa pred točo . Mlade 
poganjke kresničevja kor delikatesa -
"divji špargelj" cenijo Italijani in 
Nemci . 

S li ka 12: Donačka gora je edino 
rastišče endemičnega juvanovega 
netreska (Sempervivum juvanii) in 
hoppejevega klinčka (Dianthus 
p/umarius subsp. hoppei). 
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Slika JO: Od množice spomladanskih 
geofitov ostanejo zgolj barviti plodovi 
pegastega kačnika (Arum maculatum). 
Vsi ostali geofiti že pred olis1anjem 
dreves zaključijo svoj razvoj, ovenejo 
in izginejo. 

Slika 13: Pri razkroju lesa sodeluje 
množica raznovrstnih gliv. Med 
najlepši mi in dokaj redkimi je koralna 
goba (Hydnum cora!/oides). 

Slika 11 : Jesenski izgled pragozda. V 
ospredju srebrenka (Lunaria rediviva) 
z lesketajočimi plodovi, po katerih je 
rastlina tudi dobila slovensko ime. 

Slika 14: Na vršnih strminah se redno 
zadržuje plašen trop gamsov 
"gošarjev", sicer je živalskt svet Gore 
še malo raziskan. 

443 



ji __________ C_imperšek, M .: Pragozd na D_o_n_a_čk_i--=g=--o_n_· _________ _ 

Slika 15 : Sredi 19. stoletja je dal dr. Frohlich, upravnik in 
zdravnik slatinskega zdravilišča, izkopati stezo, ki še danes 
vodi skozi pragozd na vrh gore. Rogaški planinci so se mu 
zato oddolžili s spominskim obeležjem. 

nobilis r (13), flex aquifolium r (12), Lapsana 
communis + (4), Maianthemum bifolium r (4), 
Me/ica uniflora + (7), Moehringia muscosa + (4), 

StellCll·ia holostea + ( 1 3), Valeriana tripteris + (7), 
Ve1·onica montana r (5), Viola reichenbachia-
na r (1) . 

3.3 Strukturna in teksturna zgradba 
pragozda 

Za razumevanje in opisovanje narave, moramo 
poleg ekoloških in florističnih značilnosti poznati 
tudi dogajanja v preteklosti . Angleški naravoslovec 
in nobelovec Gregory Bateson je proučevanje 
zgodovine označil za "kraljevsko pot", ki nas edina 
pripelje do razumevanja skrivnostne govorice 
narave, njenih časovnih fluktuacij (sukcesij) ter 
inherentnih samouravnalnih teženj. 

Preteklo gospoda1jenje se vidno kaže v sestojni 
zgradbi, zato ima pragozd na Gori dva različna 
obraza: 

• v zgornji polovici pobočja imamo sekundaren 
pragozd (8,50 ha), 

• pod njim pa je sestoj, v katerem so šele pred 
pol stoletjem opustili gospodatjenje (16,70 ha) ter 
s tem prepustili razvoj naravnim silnicam. 

Zaradi razvoja in razkraja se izgled gozda 
nenehno spreminja, kar otežuje analitično 
prikazovanje njegove zgradbe. Pri raziskovanju 
pragozdov se neredko poslužujemo shematske 
vertikalne in horizontalne projekcije gozdnega 
izseka ali transekta. Enega smo položili v zgornji, 
bolj ohranjen pra gozdni sestoj (grafikon 1 ). Iz 
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vzdolžnega nruisaje razvidno, da ima večina dreves 
izrazito enostransko krošnjo. Z razvojem in 
heliotropno rastjo se povečuje neuravnoteženost 
drevesa, ker se težišče oddaljuje od debelne osi. V 
kritičnem obdobju postane tako labilno, da že 
močnejše neurje z vetrom, moker sneg ali žled, 
odlomijo del krošnje ali izruvajo celo drevo . 
Nevarne poškodbe povzroča tudi padajoče kamenje, 
saj skozi nastale rane vdrejo gli ve, ki pospešijo 
propad dreves. 

Drevesa v pragozdu na Gori umirajo dosti prej 
preden se postarajo, zato Je redkokje dosežejo 
premere večje od enega metra . Ne umirajo 
posamično, temveč med padanjem potegnejo s seboj 
še eno ali več bližnjih dreves . Za gozdove na 
strminah je nasploh značilna zrušitev po načelu 
verižnega podiranja domin. Ta je na "meliščnih" 
pobočjih, kjer se drevesa ne morejo trdno oprijeti 
skalne podlage, še toliko bolj pogosta. Posledice 
padanja dreves v smeri padnice, so vidne tudi v 
.,kulisni '' razmestitvi razvojnih faz, ki so izobli
kovane v podolgovatih in navpično potekajočih 
progah (slika 5). 

Iz grafikona 1 sta razvidni tudi nenavadno 
"zobati" porazdelitvi števila dreves in lesne zaloge, 
ki nista povsem slučajna in naravna. Op.: I. deb. 
razr. združuje 4. in 5. debelinsko stopnjo, II. razr. 
6. in 7. deb. stop., itd . 

Proučevanja evropskjh pragozdov so pokazala 
naslednje razmerje razvojnih faz: mladostna je 
zastopana z 10 - 20 %, optimalne faze je od 40 do 
60 %, starostne pa 1 O - 30 %. Slednji dve se redno 
pojavljata razpršena. V našem bolj ohranjenem delu 
pragozda, sta inicijalna in mladostna razvojna faza 
zastopani s 15 do 20 %, optimalne faze ni, starostne 
faze pa je od 80 do 85 %. Slednja je večinoma v 
razgradnji in se marsikje prek.tiva z mladostno fazo. 
Na razgradnje sestoja kaže tudi veliko mrtvega lesa, 
izval in podrtic , ki so v različnih stadijih razkraja. 
Pomlajevanje napreduje počasi, ker odprtine najprej 
zapolnijo visoka zelišča: Urtica dioica, Lunaria 
rediviva, Dryopteris fi/ix mas, Petasites albus, 
Sambucus nigra, Rubus idaeus. Njim sledijo 
plemeniti li stavci, gorski in ostrolistnijavor ter bukev. 

Porazdelitvi števila dreves in lesnih zalog po 
debelinskih stopnjah sta razvidni iz grafikona 2. V 
močno vplivanem delu gozda, prevladuje drevje 
tanjših debelinskih stopenj, porazdelitev lesne 
zaloge pa spominja na enodobne gozdove (leva 
asimetrija) . V sekundarnem pragozdnem sestoju so 
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drevesa porazdeljena bolj enakomerno, lesna zaloga 
pa je nakopičena na debelejšem drevju (desna 
asimetrija). V "robatem" pragozdnem okolju sta 
število osebkov (103) in lesna gmota (294 m3) 

bistveno manjši kot v močno vplivanem delu 
sestaja, kjer imamo povprečno 408 dreves s 525 
mJ na ha. 

Nenavadne strukturne in teksturne posebnosti 
sestojev so odraz preteklega ravnanja z gozdovi. V 
pragozdovih rastejo drevesa neenakomerno 
nakopičene, povsem nasprotno od tega za čemer 
stremi človek v umetnih kulturah, kjer težimo k čim 
večji enotnosti in preglednosti. 

4 RAZPRAVA 

Nedotaknjeni pragozdovi se nam predstavljajo kot 
povsem slučajnostni multivariabilni sukcesijski 
mozaiki. S pomočjo vegetacijskih ved jih lahko 
razčlenirno v ekološko·floristične (pod)enote. Za 
mezofilne bukove gozdove na karbonatni in 
nevtralni podlagi jeL Horvat že leta 1938 predlagal 
ime Lamio orvalae·Fagetum, ajihje kasneje objavil 
pod imenom Fagetum montanum croaticum. V 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja je M. Wraber 
(1960) obravnaval gorske bukove gozdove 
prehodnega alpsko~dinarskega sveta v široko zajeti 
asociaciji Dentario-Fagetum, ž. Košir pa jih je l. 
1962 in podrobneje l. 1979 ožje opredelil in označil 
z imenom Enneaphyllo-Fagetum. 

Po nomenklaturni reviziji, ki so jo naredili 
Marinček in sodelavci leta 1993, uvrščamo gorske 
bukove gozdove na karbonatni in nevtralni kamni ni 
(Lamio orvalae~Fagetum) v podzvezo Lamio 
orvalae-Fagenion Borhidi ex Marinček et al. 1992, 
zvezo Aremonio-Fagion (Borhidi 1963) Torok, 
Prodani, Borhidi 1989, red Fagetalia sylvaticae 
Pawlowsk:i 1928 in razred Querco-Fagetea Br.-Bl. 
et Vlieger 1937. Združbo je v Sloveniji pregledno 
razčlenil Marinček (1981). Conalna asociacija se v 
Sloveniji pojavlja v spodnji gorski stopnji, na 
karbonatnih podlagah in v nadmorski višini med 
600 in 900 m vsaj v dveh geografskih različicah 
(variantah), predalpski - var. geogr. Dentaria 
pemaphyllos Marinček (1981) 1995 in preddinarski 
- var. geogr. Dentaria polyphyllos (Košir 1962) 
Mruinček 1995 (glej tudi Mruinček 1995). Zaradi 
razdrobljene razširjenosti v predalpskem in 
preddinarskem svetu je floristično raznolika in se 
pojavlja v mnogih subasociacijah. 
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Matematične, fi mistične in ekološke primerjave 
so da vegetacijo pragozda na Donački 
gori upravičeno uvrščamo v združbo bukovih 
gozdov in velike mrtve koprive in tudi, da je 
podzdružba Lamio orvalae - Fagetum (Horvat 
1938) Borhidi 1963 var. geogr. Dentaria 
polyphyllos lunarietosum samosvoja in enkratna. 

Primetjalni koeficienti koherence (Rkk) med 
podzdružbami so: 

• Lamio orvalae-Fagetwn cardaminetosum 
trifoliae 
Marinček 1981 0.75 (0.38) 

• Lamio orvalae-Fagetum allietosum ursin 
Marinček 1981 0.68 (0.50) 

• Lamio orvalae-Fagetwn typicum 
Marinček 1981 0.64 (0.44) 

• Lamio orvalae-Fagetum dentarietosum 
pentaphyllae 
Marinček 1981 0.54 (0.48) 

• Fagewm momanum croaticum 
corydaletosum 
Horvat 1938 0.49 (0.52) 

• Emzeaphyllo-Fagetum cardaminetosum 
polyphyllae 
Košir 1963 0.49 (0.52) 

• Lamio orvalae-Fagetum festucetosum 
altissimae 
Marinček 1981 0.43 (0.49) 

Op.: V oklepaju so vrednosti sorodnosti izračunane po 
Smensenovem obrazcu. 

Eko-sociološke idr. strukturne primetjave so 
izpostavile še sledeče posebnosti opisane pod
združbe na Donački gori: 

..:.. EUenberg-Zolyomijeve indikatorske vrednosti 
so najvišje pri vlagi (F = 5,8) in vsebnosti dušika 
(N = 6,5) ter najnižje pri reakciji tal (S = 3,8); 
podzdružba lunarietosum ima najbolj vlažna in s 
hranivi bogata tla; reakcija tal pa kaže na majhno 
do zmerno zakisanost, 

- v strukturi življenjskih oblik ni večjih razlik, 
v naši podenotije le za desetino več hemikriptofitov 
(50,6 %) kot v ostalih subasociacijah, kar kaže na 
višjo razvojno stopnjo oziroma bližino klimaksa, 

- podzdružba na Gori ima v primerjavi z 
ostalimi subasociacijami največji delež balkanskih 
in pontskih flm·nih geoelementov (18,0 %) ter 
najmanjši odstotek dealpinskih in borealnih vrst 
(9,6 %), 
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- v sociološki strukturi izstopa visok delež vrst 
iz zveze Aremonio-Fagetum (12,0 %) in skromna 
prisotnost taksonov iz razreda Querco-Fagetum 
(14,4 %). 

Med florističnimi in ekološkimi numeričnimi 
kazalniki (Rkk) je visoka stopnja afinitete, medtem 
ko je struktura flornih geoelementov in življenjskih 
oblik izenačena in neznačilna. Subasociaciji 
lunarietoswn sta ekološko najbližji subasociaciji 
cardaminetosum trifoliae (F = 5,6; N = 6,2; 
S = 4,2) in allietosum ursini = 5,6; N = 6,1; 
S = 4,2), toda podzdružba s trilistno penušo je 
vrstno zelo osiromašena, medtem ko so v fito
cenozah s čemažem, ki na Gori ne raste, skromno 
zastopane ilirske vrste. 

Na dveh manjših površinah smo ugotovili 
zmerno acidofilen bukov gozd splošno razširjenega 
tipa Luzulo-Fagetum, ki ga zaradi antropogenih 
vplivov (drogovnjak) nismo natančneje opredelili. 
S proučevanji sosednjih gozdov se bo morda 
izkazalo, da gre za združbo, ki jo je v pred
panonskem svetu Košir (1994) označil za Hieracio 
rotundati - Fagetum. 

Iz prepadnih sten, ki na vršnem grebenu 
obrobljajo pragozd, veje duh visokog01ja. V osojne 

negostoljubnega skalovja so se umaknile 
alpske rastline, ki so tu ujete od časov, ko so se 
pred dvanajsttisoč leti, iz alpskih dolin umaknili 
ledeniki. V prepadnem skalovju se slaivajo številni 
glacialni relikti, večino le-teh je določil V. Strgar 
(Donačka gora 1988): 

Gorski grobeljnik (Alyssum montanum), travno
listna perunika (Iris graminea), vednozelena 
gladnica (Draba aizoon), skalna kernera (Kernera 
saxatilis), lasnati kreč (Saxifraga paniculata), 
alpska jelenka (Athamanta cretensis), velikolistna 
vrba (Salix appendiculata), avrikelj (Primula 
auricula), alpski šetrajnik (Acinos alpina), 
tripernata špajka (Valeriana tripteris), marjetičasta 
nebina (Aster bellidiastrum), sadlerjeva modrika 
(Sesleria caerulea subsp. sadleriana), Hoppejev 
klinček (Dianthus plumarius subsp. hoppei), 
Juvanov netresk (Sempervivum juvanii), trium
fettijev glavinec (Centaurea triumfettii), planinski 
srobot (Clematis alpina), mali talin (Thalictrum 
minus subsp. saxatile), gorska materina dušica 
(Thymus montanus), drobnocvetni petoprstnik 
(Potentilla micrantha), sinjezelena bilnica (Festuca 
pallens), gorski luk (Alliwn senescens), izredna 
zvončica (Campanula inconcessa). 
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V neposredni soseščini alpskih rastlin, se na vrhu 
ozkega skalnega grebena, v skrajno surovih 
ekoloških razmerah, borijo za preživetje tudi 
nekatere toploljubne vrste, med njimi grmičasto 
razrasli črni gaber (Ostrya carpinifolia), hrast 
puhavec (Quercus pubescens), mokovica (Sorbus 
austriaca) in posamezni osebki malega jesena 
(Fraxinus ornus). Združba Querco-Ostryetum 
carpinifoliae Horvat 1938 je fragmentarna 
zaznavna samo okrog najvišjega (srednjega) vrha, 
kjer je greben zaobljen, razširjen in bolj osončen. 

Odkrivanje skrivnosti naravnih gozdov je 
najboljši pdpomoček za racionalno in sonaravne 
ravnanje z gospodarskimi gozdovi. Gozdovi na 
strmih pobočjih so krhki in občutljivi, njihove 
iznajdljive prilagoditve na ostrejše življenjske 
razmere pa so vir novih spoznanj. Samo v 
neoskrunjeni divjini lahko preučujemo naravne 
procese in samo če poznamo njihove zakonitosti, 
jih lahko uspešno varujemo. Gozdarstvo potrebuje 
referenčna stanja najrazličnejših tipov gozdnih 
ekosistemov, sicer ne bo imelo pravih orodij za 
njihovo upravljanje. Čeprav je vegetacija pragozda 
na Donački gori lokalno omejena in neponovljiva, 
je vzpostavitev ničelnega stanja pomembno tudi za 
spremljanje predstoječih podnebnih in drugih 
okoljskih sprememb. Pragozd je edinstvena šola 
prirodnega obnavljanja gozdov. zlasti na strminah, 
kjer najtežje preprečujemo poškodbe preostalega 
drevja. Usmerja nas tudi na redkejša zarast naravnih 
mladij, kar je vzor racionalne nege gozdov. 

Poleg krajinskih, zgodovinskih, arheoloških in 
etnoloških posebnosti ter že obravnavanega 
pragozdnega ostanka, imamo na Gori še druge 
naravne dragocenosti: 

• geološke redko kamnina rženjak, 
• bodiko (!lex aquifoliwn) s premerom 40 cm, 
• več drevesastih glogov (Crataegus sp.), 

• orjaške črne gabre (Ostrya carpinifolia), 

• med alpskimi, mediteranskimi in stepskimi 
vrstami, vzbujajo največ pozornosti: 

- endemita Dianthus plumarius subsp. hoppei 
in Sempervivum juvan ii, 

- edino rastišče Iris croaticae v Sloveniji, 
- lokalne botanične redkosti: Ruscus hypo-

glossum, !lex aquifolium in Primula auricula, 

• kserotermne gozdove gradna in cera, 
• zaraščanje suhih pašnikov z redko floro 

kukavičnic (Ophrys sp.). 
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• pragozd je dragocen refugij saprofitnih gliv, 

• gora je tudi habitat zanimivih živalskih vrst. 
Kar poznamo, to vrednotim o in kar vredno tima, 

to tudi varujemo. Ohranitev divjine zahteva veliko 
samopremagovanja, kajti, če jo nameravamo 
ohraniti, jo želimo tudi opazovati, in če jo 
obiskujemo ne smemo pričakovati, da bo ostala 
divjina. Število obiskovalcev Donačke gore se iz 
leta v leto povečuje. Steza, ki vodi od planinske 
koče na vrh gore, je vedno širša, poleg nje pa se 
pojavljajo vedno nove "bližnjice". Eno in drugo 
povečuje degradacijo tal in rastlinja. 

Še več motenj povzročajo robni vplivi. Zaradi 
slabega sodelovanja zavodov za gozdove in 
naravovarstvo, se v zaščitnem pasu pragozda 
nerazumno seka, namesto da bi si vsi skupaj 
prizadevali za povečanje zavarovane površine! 
Gozdatji so v zadnjih desetih letih posekali najlepši 
del pragozda in edini sestoj v terminalni razvojni 
fazi, kjer so zgoščeno rasla mjaška bukova drevesa 
ustvarjala vtis najbolj ohranjene divjine. Obisko
valce Donačke gore moti eksploatacijski odnos do 
narave, s slabimi vtisi bodo te kraje zapuščali tudi 
pohodniki evropske pešpoti E7, ki poteka ob samem 
vznožju pragozda. 

5 POVZETEK 

Divjine je vse manj tistih, 
ki jo iščejo pa vedno več. 

Donačka gora ima kljub 883 m nadmorske višine 
gorski značaj. Na strmem, severnem pobočju, se je 
ohranil 27 ha velik pragozdni ostanek, ki je 
zavarovan od l. 1965. Zaradi preteklega gospo
darjenja ni več deviški, aje kljub temu ohranil 
značaj divjine. Pragozdovi so naša najvrednejša 
naravna dediščina, so med zadnjimi naravnimi 

ekosistemi, ki usmerjajo evolucijo in edini naravni 
kotičk.i, v katere se lahko vračamo in vzdržujemo 
stik z naravo. 

Kljub zaostrenim rastiščnim razmeram in 
preteklim sečnjam, je vegetacija severnega pobočja 
ostala domala naravna. Pragozd na Gori se v svoji 
ekološki enkratnosti predstavlja kot lokalna 
različica bukve in velecvetne mrtve koprive 
s srebrenko Lamio orvalae-Fagetum var. geogr. 
Dentaria polyphyllos lunarietosum redivivae 
subass. nova s podenotami: varianto z gozdno 
bilnico (Festuca altissima) in podvarianto (sub~ 
varianto) s kresničevjem (Anmcus dioicus) ter 
varianto z mnogolistno konopnico (Cardamine 
kitaibelii Dentaria polyphylla) in podvarianto 
(subvarianto) z velikim zvončkom ( Leucojwn 
vernum). 

Pragozd na Gori kaže dve različni strukturni 
zgradbi. V zgornji tretjini pobočja imamo se
kundaren pragozd, pod njim pa je sestoj, v katerem 
so šele pred manj kot pol stoletjem opustili 
gospodarjenje. V bolj ohranjenem pragozdnem 
sestoju prevladuje razvojna faza razgradnje, pri 
kateri se deli sestaja rušijo po načelu "verlžnega 
podiranja domin" in tudi obnavljanje sestojev 
poteka v navpičnih kulisah. Zaradi strmine so 
krošnje dreves asimetrične, neuravnotežene in 
izpostavljene naravnim ujmam. Zaradi razgradnje 
sta število dreves in lesna zaloga bistveno manjši 
kot v spodnjem, manj naravnem sestoju, ki je v 
optimalnem razvojnem stadiju. 

Razen naravovarstvene, poučne in znanstvene, 
imajo pragozdovi tudi pomembno kulturno
dediščinsko vrednost Zavarovanje celotnega 
območja Donačke gore in priključitev h krajin
skemu parku Boč je že dolgo načrtovano, a ostaja 
že dve desetletji zgolj na papirju. Stanje pa se iz 
leta v leto slabša. 

Fitoceno1oška tabela: Lamio orvalae-Fagetum (Horvat 1938) Borhidi 1963 var. geogr. 
Dentaria polyphylla(Košir 1962) Marinček 1995 hmarietosum redivivae subass. nova 

Stevilka popisa (Relev number) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Nadmorska višina (Aititude) m 730 755 740 745 760 775 785 780 610 660 630 605 640 
Lega (Aspect) s s s s s s s s s s s sz sv 
Nagib (Slope) v stop. (degrees) 32 35 35 37 34 40 38 44 32 o 28 28 30 
Pokrovnost (Co ver) D% 85 80 75 80 85 75 75 80 85 90 90 85 80 

G% o 5 10 5 5 10 15 5 5 o o o o 
Z% 60 65 65 55 60 70 75 80 70 75 70 80 85 

Kamnitost (Stoniness) % 20 15 25 20 10 30 35 25 o o 5 o o 
Povpr. premer (Diameter) cm 40 35 45 40 35 30 35 30 25 25 30 35 30 
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Zgornja višina ( Upper tree) m 22 24 30 22 25 22 

Velikost ploskve (Re/e ve) v m2 400 400 400 400 400 300 

Število vrst (Number of species) 34 28 28 27 35 42 

Varianta 

Subvarianta 

Festuca altissima 

Aruncus 
dioicus 

Značilne za asociacijo (Characterisitc species) 

FS Fagus sylvatica A 4.5 4 .5 4.5 4.4 4.4 5.5 

FS Fagus sylvatica B - + +.1 + + + 
AF Cardamine enneaphyllos + - - + + -
AF .Lamium orvala - - - - -

Razlikovalne za subasociadjo (Dijjerential species) 
FS Lunaria redi vi va + +.l r +.1 -

Ad Urtica dioica + - +.1 r 

Ag Circaea lutetiana - +.1 - + + 
FSI mpatiens noli tangere - - r + r 

FS Phyllitis scolopendrium - - - + - -

Razlikovalne za varianti in podvarianti (Dijjerent. Spec.) 

FS Festuca altissima 1.2 1.2 2.3 2.3 +.1 1.2 

FS Phyteuma spicatum + + + 
Ad Doronicum austriacum + r +.1 1.1 + r 

FS Salvia g1utinosa + +.1 + + + .1 

FS Petasites a1bus +.1 + + 

QF Prenanthes purpurea + + + + 

FS Aruncus dioicus + 1.2 
Hesperis candida -

AF Cardamine kitaibehi + 
AG Stellaria montana 

FS Cardamiue bulbifera + + 
QF Milium effusum 

Scrophu1aria vernalis 

Leucojum vernum - - - - - -
Corydalis cava - - - -

FS Arum maculatum - - - - - -
FS Ranuncu1us lanuginosus - - - - -
FS Anemone ranuncoloides - - - - - -
QF Scilla bifolia - - - - -
AF Isopyrum thahctrotdes 

Vrste zveze Aremonio-Fagi on 

Polystichum setiferum - +.1 - + - +.1 
Cyclamen purpurascens - r r - + -
Vicia oroboides + - - - + + 
Homogyne sy1vestris - - - - - + 
Hacquetia epipactis - - - -
Cardamine trifolia - - - - - r 

Ruscus hypoglossum - r - - -
Vrste reda Fagetalia s. latiss. 

20 18 

250 250 

38 35 

3.3 . 3.4 

- -
+ r 

- -

+.1 +.1 

1.1 +.2 

- -
- + 
+ -

1.2 1.2 

+ + 

+.1 + 

+ + 

+ 

+ 

+.1 +.1 

+.1 

- +.1 

- -
- -
- -

- -
- -

+ + 

+ -
+ -
+ -
-
- -
- -

25 26 24 26 25 

400 450 450 400 400 

23 25 30 39 32 

Cardam. kitaibelii 

5.4 5.5 . 3.3 3.4 2.2 v 
+.1 - - - -
1.1 - + .1 + + III 

- +.1 + + - 1 

+.1 1.2 +.1 +.1 +.1 v 
- +.1 + + + III 
- 1.2 + - + II 
- + - - r II 
- - - +.1 1.1 II 

- IV 

+ - III 

- III 

- III 

r II 

+ - II 

- II 
- I 

1.2 + 1.1 +.1 +.1 Il 

+ 1.2 +.1 1.1 + II 

l.l + 1.1 +.1 +.1 II 

+.1 +.1 r + - II 

+ r + - II 
- + 2.3 2.2 I 

- - - 2.2 1.2 I 
- + - + + 1 
- - - 1 + r I 

- - - + r 1 
- - - + r I 

1+.1 -P 

+ +.1 +.1 l.l +.1 III 
r + - r - II 
- + - r - II 
- - - - - I 

- - - r - 1 
- - - - - 1 
- - - - I 

Mercurialis perennis + 1.1 +.l + 1.2 + 1.2 1.2 +.1 +.1 +.1 +.2 v 
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Galium odoratum + 1.1 r r +.1 +.1 1.1 +.1 + 1.2 +.1 - v 
+.1 2.2 1.l +.1 +.1 +.1 1.1 1.2 1.2 1.2 IV 

A r + + + +.1 +.1 1.1 1.2 
+ + + 

Senecio fuchsii + +.1 r r +.1 + + + 1.1 +.1 + r IV 

Sambucus nigra +.2 + - +.1 1.1 +.1 1.1 1.1 1.1 l.l +.1 III 
Geranium robertianum + + + +.1 + + r III 

Tilia platyphyllos A r + + +.1 1.2 +.1 + + - III 

Tilia platyphyllos B + + 
Acer platanoides A +.1 + 1.1 +.1 +.1 + II 

Symphytum tuberosum + + + + + + II 
Polygonatum multiflorum + r + 1.2 + + II 

Ulmus glabra B + + + - II 
Daphne mezereum + + + r - II 

Actaea spicata + r + + + + - II 

Mycelis mura1is r + + + + - II 

+ + r + r II 

r + + r r 

Hedera helix + + + - II 

CampanuJa trachelium r r r - I 

Geleobdolon montanum + + r I 

Paris quadrifoJia + + - I 

Heracleum sphondylium + r - I 

Epilobium montanum + r - I 

Spremljevalci (Othel") 

Athyrium filix-femina + +.1 r +.1 +.1 +.1 LI +.2 1.2 1.2 1.2 v 
Luzula luzuloides + - +.1 + + + + + - III 

Rubus idaeus r - +.2 +.1 +.1 +.1 +.1 + - III 
Eupatorium cannabinum + +.1 + + r - II 

Alliaria petiolata + +.1 + +.1 + - II 
Silene dioica + + + II 

Gentiana asclepiadea + + + + - II 
Oxalis acetosella r - +.1 r + - II 

hederacea + + + II 

Aposeris foetida + + + - I 

Tanacetum corymbosum + + - I 

r + + 1 

+ + 

+ 
Clematis vitalba r - 1 
Chelidonium majus - +.1 - I 

Ranunculus ficaria - +.1 

- +.l 

+ 
Anemone nemorosa + - I 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Mednarodna konferenca: Gozd- prihodnost Slovenije? - 10. 
november 2004, Galerija Krka, Dunajska 65, Ljubljana 

Mednarodna konferenca z naslovom "Gozd- prihodnost 
Slovenije?" je potekala 10. novembra 2004 v Ljubljani, 
ob zaključku bilateralnega nizozemsko-slovenskega 
projekta "Uvajanje intenzivnega monitoringa gozdov v 
Sloveniji". Dvoletni projekt (2003-2004) je potekal v 
okviru programa pomoči nizozemske vlade državam 
pristopnicam EU . Pokrovitelj konference je bilo 
Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske, v okviru 
nizozemskega programa "Bilateralni fokus 2004" in v 
času predsedovanja Nizozemske Evropski uniji. Kon
ferenco so organizirali Gozdarski inštitut Slovenije, 
nizozemska raziskovalna organizacija Alten·a s 
sodelavci in Nizozemsko veleposlaništvo v Ljubljani . 
Konference se je udeležilo več kot sto udeležencev, iz 
Slovenije in iz tujine. 

Slovenski partnerji so s pomočjo nizozemskih 
strokovnjakov vzpostavili v dveh letih program 
Intenzivnega spremljanja stanja gozdnih ekosistemov 
v skladu s skupnim programom EU/ICP Forests in 
za članice Evropske unije obvezno shemo Forest 
Focus (REGULATION (EC) No 2152/2003, 17. 
november 2003). Vzporedno z bilateralnim pro
jektom (vodja dr. P. Kalan), sta tekla dva nacionalna 
projekta; posebna naloga MKGP (l. 2003) in naloga 
JGS (1. 2004), ki sta skupaj z nizozemsko tehnično 

pomočjo omogočala celostno uvajanje Intentivnega 
monitoringa kot del programa Forest Focus. Dotlej 
smo na Gozdarskem Inštitutu Slovenije skupaj s 
sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije izvajali 
opazovanja na sistemski mreži 16 x 16 km na 43 
ploskvah. Razširjene in poglobljene meritve na 11 
strateško izbranih stalnih ploskvah za intenzivni 
monitoring omogočajo razumevanje zapletenih 
odnosov med stanjem gozdnih ekosistemov 1n 

antropogenimi ter naravntmt stresnimi dejavniki. 
Sistem za izvajanje dolgotrajnih meritev spre

mljanja stanja procesov gozdnih ekosistemov (želimo 
si vsaj 20 let), bo zagotavljal za Slovenijo relevantne 
podatke in omogočal primerjavo s sosednjimi 
regijami (državami). Težišča programa so: 

• spremljanje vplivov onesnaženega zraka na 
gozdne ekosisteme (vitalnost in stabilnost, biotska 

1 1 

raznovrstnost, sposobnost vezave C0
2 

oz. 
sekvestracija ogljika, itd.); 

• spremljanje podnebne spremenljivosti in 
vplivov na gozdne ekosisteme (npr.: obravnava 
možnih negativnih učinkov , ki so posledica 
vremenskih ekstremnih dogodkov); 

• spremljanje neposrednih in posrednih učinkov 
prometa na gozd zaradi pričakovanega povečanja 
tranzitnega prometa skozi Slovenijo (sprememba 
mezo- in mikroklime, spremljanje učinkov 

onesnaženega zraka: npr. ozon in NO,, itd.); 
• spremljanje povezanosti med vitalnostjo 

gozdnih ekosistemov in vpliva na kakovost vode; 
• sodelovanje s sosednjimi državami, na področju 

vrednotenja rezultatov in primerjave metodologij. 
Konferenca je bila razdeljena na dva dela: na 

strokovni del in na okroglo mizo. Po uvodnih besedah 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. M. 
Pogačnika, nizozemskega veleposlanika H.E. Mr J. C. 
Hennemana in direktorja Gozdarskega inštituta 
Slovenije Prof. dr. dr. h.c. N. Torellija, je moderator 
konference Dr. H. van Asperen predstavil programe 
spremljanja stanja gozdov v Evropi. B. Winkler, 
predstavnik Evropske komisije in Direktorata za okolje, 
je opisal aktivnosti v preteklosti in perspektive za 
prihodnost EU programov varovanja gozdov s 
poudarkom na Programu Forest Focus. Predsednik ICP 
Forests T. HauBmannje podal informacijo o Konvenciji 
o daljinskem transportu onesnaženega zraka 
(konvencija LRTAP, 1979), 25-letnici konvencije in na 
konvenciji temelječem panevropskem programu 
sodelovanja ocene in sledenje učinkov onesnaženega 
zraka na gozdove (UN- ECE; ICP Forests). 

Program Forest 
Focus (FF. EU) 

MKGP 
M. Mohoric 

1 
Nacionalni 

koordinator FF 

Mag. N. Krajnc (GIS) 

1 

Skica l : Shematski prikaz 
programa Forest Focus-a v 
Slovenijj 

1 
Spremljanje stanja Intenzivno 

gozdov na spremljanje 
16x16km stanja gozdnih 

mreži - raven l. ekosistemov - raven IL 

Dr. M . Kovac (GIS) Dr. P. Simoncic (GIS) 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Dr. E. Ulrich, vodja strokovne skupine (Chairman 

Expert Panel on Deposition) za spremljanje usedlin, 

je na primerih prestavil problematiko kislega dežja, 

suhih in mokrih usedlin ter njihove posledice za 
delovanje gozdnih ekosistemov. Dr. Ulrich je 

nacionalni koordinator programa »In ten zi v nega 

spremljanja stanja gozdnih ekosistemov« v Franciji, v 

katerem je vključeno več kot sto trajnih objektov. Dr. 

H. van Asperen (bivši direktor nizozemskega zavoda 

za gozdove in svetovalec za kmetijstvo na nizozemski 

ambasadi na Dunaju, iniciator bilateralnega projekta) 

je predstavil vzroke za začetek in potek slovensko

nizozemskega bilateralnega projekta. 
Predstavnik Gozdarskega Inštituta Slovenije (dr. 

P. Simončič) je opisal potek projekta v obdobju 2003-
2004. V sedemnajstih mesecih je bil v Sloveniji 

vzpostavljen celosten sistem programa, ki omogoča 

korektno izvajanje spremljanja stanja gozdnih 

ekosistemov, usklajeno z EU predpisi in priporočili. 

Eden večjih uspehov je povezovanje in sodelovanje 

številnih domačih institucij - MKGP, MOP, GIS. 

ZGS, ARSO, EF idr. Zlasti sodelovanje inštituta s 

sodelavci ZGS in ARSO predstavlja osnovo za 

izpeljavo ambiciozno zastavljenega programa, v 

katerem je v prvih dveh letih sodelovalo čez 

sedemdeset sodelavcev. Nizozemska država je 
vlagala sredstva v izobraževanje slovenskih stro

kovnjakov, terensko in laboratorijsko opremo, ki je 

nujno potrebna za izvajanje programa. Prvi rezultati 

spremljanja stanja gozdnih ekosistemov na enajstih 

stalnih ploskvah so informativni in kažejo, da je 

stanje gozdnih ekosistemov podobno kot na ploskvah 

16 x 16 km mreže. Manjša odstopanja so bila v l. 

2004 na ploskvah v okolici Sežane, na Pohorju in 
Lendave (Murska Šuma), kjer osutost drevja v 

povprečju presega 25 % (t.i. poškodovano drevje). 

Na analizo natančnih vzrokov za takšno stanje 

gozdnih ekosistemov (potencialno ozon, ekstremni 

vremenski dogodki , zniževanje podtalnice, inten

zivno kmetijstvo ... ) bo potrebno počakati na rezultate 

meritev in snemanj vsaj še nekaj časa, saj aktivnosti 

programa Forest focus potekajo v različnih časovnih 

intervalih (preglednica 1 ). 
Učinke izpostavljanja ozonu na življenje in rast 

rastlin je predstavil prof. dr. f. Batič iz Biotehniške 

fakultete, pomen monitminga in zakaj to počnemo, 

pa dr. W. de Vries iz Alterre. 
Strokovnim predstavitvam je sledila okrogla miza 

»Kaj gozdni rnonitming prinaša Sloveniji?«. Razpravo 

sta vodila dr. H. van Asperen in dr. M. Medved (GIS). 

Gosti okrogle mize : M . Mohorič (MKGP), prof. dr. 

dr. h. c. N . Torelli (direktor GIS), mag. ž. Veselič 
(pomočnik direktorja za strokovne zadeve ZGS), dr. 

S . Žlebir (direktor Agencije RS za okolje), prof. dr. F. 

Batič, (Biotehniška fakulteta), dr. W. de Vries 

(predstavnik Alterre, Nizozemska) in prof. dr. D . 

Mlinšek (Zveza društev za varstvo okolja), so 

razpravljali o pomenu spremljanja stanja gozdov, o 

pomenu gozdov v Sloveniji in njihovih proizvodnih, 

ekoloških in socialnih funkcijah. Poudmjena je bila 

potreba po nadaljevanju slovenske tradicije glede 

načina gospodatjenja z gozdovi, hkrati pa potreba po 

vključevanju v mednarodne programe, aktivnosti in 

spoštovanju EU zakonodaje na področju gozdov in 

gozdarstva (Forest Focus, certi fikacija proizvodov, 

vključevanje Slovenije v dodatne aktivnosti, ki sledijo 

Preglednica 1: Načrtovane aktivnosti v okviru programa Forest Focus, za obdobje 2004-2006 (vir Ex-ante poročilo) 

Aktivnost Pogostost 
2004 2005 2006 

Ll L2 FF Ll L2 FF Ll L2 FF 
L Stanje krošenj Letno x x - x x - x x -
2 Stanje tal 10 lel - x - - - - -
3 Foliarne analize 2 Jeti - - - - x - - -
4 Rast in prirastek 5let - x - - - - - - -
5 Pritalna vegetacija 2leti - x - - - -
6 Zračne usedline 2 tedna - x - - x - - x -

7 TaJna raztopina 2 tedna - x - - x - - x -
8 Meteorologija Stalno - x - - x - - x -

9 Fenologija 2 tedna - x - - x - - x -
10 Kakovost zraka 2 tedna - x - x - - x x 
11 Poškodbe rastlin zaradi ozona 2 tedna - x - - x - - x x 
12 Popis gozdnih požarov Stalno - - x - - x - - x 
13 Osveščanje javnosti po potrebi - - x - - x - - x 
14 Izobraževanja po potrebi x - - x - - x 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
Slika 1: 11 ploskev »Inten
zivnega spremljanja sranja 
gozdnih ekosistemov« v 
Sloveniji (GIS) 

lntensive monitoring plats in Slovenia 

CLRTAP; npr. »ICP Vegetacija« in »ICP Modeliranje 
in kartiranje«). Stanje gozda je odraz odnosa naroda 
do svoje naravne dediščine, ki jo želimo ohraniti za 
naše zanamce. Razpravljavci so zaključili, da rezultati 
spremljanja stanja gozdov omogočajo oblikovanje 
prihodnjih strategij in ukrepov za uveljavljanje 
sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gozda 
kot bistvene sestavine našega okolja. Prisotni so 
apelirali na predstavnike ministrstev, da v Sloveniji 
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nadaljujemo z izvajanjem programa tako pogumno, 
kot smo tudi začeli. 

Po zaključku mednarodne konference, s katero so 
gozda1ji opozorili slovensko javnost na vključevanje 
in povezovanje slovenskih strokovnjakov v 
mednarodne programe,je Veleposlaništvo Kraljevine 
Nizozemske pogostilo udeležence. 

dr. P. SIMONČIČ, mag. N. KRAJNC, 
Gozdarski Inštitut Slovenije 

7. srečanje Ekspertne skupine za spremljanje depozitov 
(EXPERT PANEL ON DEPOSITION) 

Brdo pri Kranju 7-9. 11. 2004 

Od leta 1970 je opazno v Evropi slabšanje stanja 
gozdov, zato so leta 1986 države članice EU sklenile 
vzpostaviti Evropski sitem za Zaščito gozdov pred 
atmosferskim onesnaževanjem. Od takrat ICP
Forests in EU tesno sodelujeta pri izvajanju 
monitoringa učinkov onesnaženega zraka in drugih 
okoljskih dejavnikov na gozdove v Evropi. ICP
Forests ima nalogo strokovno usmerjati program 
izvajanja monitoringa gozdov v Evropi, pristojna 
komisije EU pa izdaja uredbe, ki pravno urejajo 
izvajanje programa v državah članicah EU. Trenutno 
je veljavna uredba št. 2125/2003 »Forest Focus«. 

Danes predstavlja monitoring stanja gozdov, ki 
ga nadzorujeta UNECE in EU, enega največjih 
sistemov biomonitoringa na svetu, saj se izvaja na 
6.000 točkah 16 x 16 km mreže širom Evrope ter na 
860 točkah v Evropi, ki so namenjene intenzivnemu 
spremljanju stanja gozdov. Namen monitoringa 
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Sli ka 1: Prikaz čiščenja vzorčevalnikov za depozit na 
ploskvi na Brdu pri Kranju 

gozdov ter z njim pridobljenih podatkov je pridobiti 
dovolj informacij za pripravo nacionalnih in 
mednarodnih strategij za zaščito ozračja, okolja, 
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Gozdarstvo v času in prostoru 
biodiverzitete, sonaravnega gospoda1jenja z gozdovi 
ter ukrepov v_ zvezi s klimatskimi spremembami. 

Slovenija je z vstopom v EU sprejela obvezo 
spremljanja stanja gozdov. Pri nas monitoring gozdov 
izvajamo na 42 točkah 16xl6 km nu-eže, v letu 2003 
pa smo s pomočjo predp1istopne pomoči Nizozemske 
vlade vzpostavili mrežo 11 ploskev za intenzivno 
spremljanje gozdnih ekosistemov. 

Pomemben del intenzivnega spremljanja gozdnih 
ekosistemov so vzorčenja in meritve depozitov. Namen 
stalnega spremljanja depozitov v gozdnih ekosistemih 
je oceniti atmosfersko depozicijo (koncentracije, 
količino depozitov in pretok snovi) in vnos snovi v tla 
na ploskvah za intenzivno spremljanje gozdnih 
ekosistemov, ki so v vsaki državi izbrane v tipičnih 
sestojih za lokalne razmere. S spremljanjem depozitov 
borno prispevali k razumevanju in ovrednotenju 
procesov depozicije polutantov v gozdne ekosisteme 
v Evropi. Dolgoročno pa bodo zbrani podatki 
spremljanja depozitov na ploskvah za intenzivno 
spremljanje gozdnih ekosistemov pripomogli tudi k 
izboljšanju vhodnih podatkov za program UNECE 
kartiranje in rnodelirm~e kritičnih vnosov ter njihovih 
presežkov (ICP Mapping and modeling of cribcal 
loads and their exceedances). S tem bo program 
spremljanja depozitov pripomogel k izdelavi strategij 
za preprečevanje kritičnih vnosov polutantov v gozdne 
ekosisteme po Evropi. 

Strokovno spremljanje depozitov usmerja 
Ekspertna skupina za spremljanje depozitov (Expert 
Panel on Deposition), k.i se sestaja enkrat letno. Njeni 
člani so eksperti za spremljanje depozitov iz vseh 
sodelujočih držav, predsednik skupine pa je Erwin 
Ulrich iz Francije. 

Naloga Ekspertne skupine za spremljanje depozitov 
je pripravljati metodologijo za spremljanje depozitov 
ter jo izdajati v Priročniku za spremljanje depozitov, 
ki je dostopen na spletni strani : http://www.icp
forests.org/Manual.htm . Namen določitve enotne 
metodologije je uskladiti načine spremljanja depozitov 
v vseh državah, ki izvajajo ta program ter s tem 
zagotoviti primerljivost in kakovost zbranih podatkov. 

Letos se je ekspertna skupina sestala sedmič . 

Srečanje je potekalo od 7. do 9. novembra 2004 na 
Brdu pri Kranju. Gostili smo 34 strokovnjakov iz 22 
evropskih držav. 

Prvi dan smo šli na ekskurzijo v Idrijo, kjer srno 
obiskali Mestni muzej in Kamšt v Idriji. Na poti smo 
udeležencem predstavili tudi značilnosti slovenskih 
gozdov in gozdarstva. Dan smo zaključili s kratkim 
ogledom Ljubljane ter obiskom laboratorija za 
gozdno ekologijo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
ki izvaja meritve depozitov v Sloveniji. 
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Naslednja dva dneva sta bila namenjena inten
zivnemu strokovnemu delu . Prvi dan sva na začetku 
z dr. P1imožem Simončičem predstavila intenzivno 
spremljanje gozdnih ekosistemov v Sloveniji. V 
nadaljevanju srno sprejeli pripombe in predloge 
sprememb k štirim poglavjem priročnika za 
spremljanje depozitov. Poleg Lega smo članom 
Ekspertne skupine za spremljanje depozitov pokazali 
tudi ploskev za intenzivno spremljanje na Brdu pri 
Kranju. Eksperti za spremljanje depozitov so bili 
navdušeni nad urejenostjo naše ploskve. 

Zadnji dan srečanja se nam je pridružil tudi 
gospod Thomas Haussmann, predsednik ICP
Forests. Podal je poročilo o aktivnostih ICP-Forests . 
Poudaril je predvsem dva pomembna dogodka: 25 . 
obletnico Ženevske konvencije o daljinskem 
transportu onesnaženega zraka ter 20. obletnico ICP
Forests. Glede izvajanja intenzivnega monitoringa 
gozdnih ekosistemov je na kratko predstavil 
prihodnost programa, ki se bo koncu veljavnosti 
uredbe ))Forest Focus<< najverjetneje nadaljeval v 
okviru programa Life III. 

V nadaljevanju smo ustanovili delovno skupino za 
QA!QC (zagotavljanje kakovosti in kontrola kvalitete), 
ki bo usmerjala delo na področju zagotavljanja 
kakovosti in vzpodbujala vse sodelujoče laboratorije 
pri izvajanju kontrole kakovosti meritev. V skupini je 
7 članov Ekspertne skupine za spremljanje depozitov, 
med katerimi sem tudi spodaj podpisana. Predstavljeno 
je bilo še drugo preveijanje kakovosti laboratorijev, ki 
bo potekalo v letu 2005. Poleg tega smo izdelali 
predlog indikatmjev za spremljanje kakovosti dela 
Ekspertne skupine. Seznam možnih indikatorjev je bil 
dolg, zato smo vsakega ocenili glede na tri kriterije, 
na osnovi katerih bo predsednik ekspertne skupine v 
poročilu o delu na 7. srečanju izdal končni predlog 3-
5 indikatmjev. 

Na koncu drugega delovnega dne so bili pred
stavljeni še predlagani raziskovalni projekti v 
programi »Forest Fokus« za obdobje 2005-2006, ki 
se nanašajo na spremljanje depozitov. Srečanje je 
zaključil predsednik skupine Erwin Ulrich. 

Končni sklep 7. srečanja Ekspertne skupine za 
spremljanje depozitov je bil, da je bil delovni sestanek 
zelo intenziven in tudi uspešen. Mnenje vseh 
udeležencev je bilo, da smo v Sloveniji vzpostavili 
zelo dober sistem za intenzivno spremljanje gozdnih 
ekosistemov ter s tem postali enakopravni člani 
državam, ki intenzivno spremljanje izvajajo že od 
začetka programa v l. 1994. 

dr. Polona KALAN 
Gozdarski Inštitut slovenije 
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Častitljiv jubilej pokljuške ceste 

Cesta od Gorij na Pokljuka spada med najbolj 
obremenjene javne-gorske ceste, saj v vseh letnih 
časih omogoča hiter dostop preštevilnim 
obiskovalcem planote. Pritiski na občutljivo okolje 
postajajo moteči in neobvladljivi. Kljub številnim 
pozivom in razpravam nosilci razvoja-država in 
blejska ter bohinjska občina ne naredijo odločnejših 
korakov v smeri celostnega ureditvenega načrta. 
Občasne zveneče obljube zvodenijo ob kroničnem 
pomanjkanju finančnih sredstev, volje in jasne 
vizije. Čas pa je neusmiljen. Nepredvidljivost 
številnih dejavnikov lahko pripelje do procesov, ki 
bodo načeli občutljivo okolje planote. 

Del >>krivde« bomo posredno morali prevzeti 
tudi gozdatji, saj smo pred sto leti pričeli z gradnjo 
ceste s Krnice proti Mrzlemu studencu. Podatkom 
in zabeležkam gozdarske kronike se moramo 
zahvaliti, da odmakt~eni dogodki niso utonili v 
pozabo. 

Zgodba se pričela 30.7.1903 z odlokom c.k. 
ministrstva za kmetijstvo in odredbo direkcije z dne 
10.9.1903. Dokumenta sta zahtevala, da se bo 17. 
in 18.3.1904 pričela razprava za odkup zemljišč. 
Odobrila sta tudi projekt ceste do km 3,362. 
Uspešna razprava je omogočila, da je 3.8.1904 
ministrstvo razpisalo licitacijo za oddajo del na 
šestih odsekih. Z odredbo z dne 14.9.1904 je bila 
gradnja na odsekih 1.3,4 v dolžini 2,8905 km 
oddana za 15.582,98 kron bratoma Antonu in 
Johannu Bizjaku iz Dola na Krasu (Predmeja
opomba avtmja), odsek 2 v dolžini 0,4715 km pa 
Vinku Janu iz Spodnjih Gorij za znesek 3.400 kron. 
Čeprav so podjetniki pričeli z delom šele 1.10.1904, 
so bila opravljena zemeljska dela na celotni trasi. 

Leta 1905 je bill3. 6. z odlokom c.k. ministrstva 
za kmetijstvo odobren delni projekt za cesto Zatrnik 
v sedmih delih. Prvi na dolžini 587 m je bil oddan 
Johannu Vidmruju iz Otlice za znesek 3.000 kron, 
drugi in tretji v dolžini 1.135 m Josefu Polancu iz 
Otlice za znesek 8.729,95 kron. Del odseka štiri, 
pet in sedem v dolžini 1.860 m je prevzel Franc 
Vodopivec iz Kamenj za znesek 16.933,97 kron . 
Šesti del v dolžini 554 mje bil oddan Francu Bratini 
iz Otlice. Skupna dolžina navedenih odsekov je bila 
4.135 m in znesek 33.953,92 kron. Na prvem, 
drugem in tretjem odseku je bil do potov ice zgrajen 
zgornji ustroj, na ostalem delu pa zgornji ustroj brez 
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jarkov, urejenih brežin in finega posipnega 
materiala. 

18.9.1906 so bila zaključena dela na zgornji in 
spodnji tretjini Pokljuške ceste. Odsek je bil izročen 
prometu za potrebe lokalnega prebivalstva. 20. in 
2].11.1906 je bil obračun za opravljena dela in 
ugotovili so sledeče stroške: 

- čisti gradbeni stroški 52.936,85 kron, 
- večje stmitve po odbitku manjših 3.933,51 kron, 
- stroški trasiranja in komisije 1.103,61 kron. 

V stroške niso bila vključena plačila zemljišč. 
Večji stroški so bili posledica širše trase ceste, saj 
je c.k. ministrstvo 17. 8. 1906 dovolilo, da se širina 
ceste z 2,2 m poveča na 3 m. 24. 9. 1906 je bil 
odobren delni projekt za osrednji del. Delo na 
prvem odseku od 3,362 km-3,895 km je prevzel 
Franc Bratina s Predmeje za znesek 3.507,55 kron, 
na drugem od 3,895 km-4,417 km je delal Johann 
Vidmar s Predmeje za znesek 6.298,61 kron, tretji 
del od 4,417 km-4,937 km je prevzel Josef Polanc 
s Predmeje za znesek 6.298,61 kron, četrti del od 
4,937 km-5,380 km pa je prevzel Andrej Polanc s 
Predmeje za znesek 2.726,39 kron. 

20. 9. 1907 je bil skoraj zaključen srednji del in 
predan prometu. Dela so dokončali 9. 12. Na osnovi 
komisijskega ogleda so postavili 505 m cestne 
ograje in betonski zid na strmih brežinah. Občina 
Gorje je izdala posebne cestno-policijske predpise 
za uporabo Pokljuške ceste. V tem letu je bila 
zavrnjena odločba direkcije v Gorici s strani c.k. 
deželne vlade v Ljubljani. Verskemu zakladu je bila 
na ta način odvzeta pravica glasovanja v cestnem 
okraju Bled. 

Leta 1908 so neurja in visoke vode naredile na 
sektmju od 4,795 km-7,08 km veliko škodo. Morali 
so zgraditi nov lesen most in oporne zidove. Stroški 
so znašali 1.744,32 kron. 

Prva cesta1ja sta bila nastavljena s službeno 
pogodbo 25.2.1909. Ta čast je doletela Johanna 
Polanca in Josefa Zupana. Prvi je službo kmalu 
zapustil. 

Leta 1910 so pričeli popravljati klanec med 
Mrzlim studencem in Rudnim poljem. Delo je 
opravil gradbeni podjetnik Vidmar. Za dodatno 
zaščito cestnih ovinkov so zgradili 696 m lesenih 
ka št. 
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Gozdarska karta iz leta 1914 z vrisano cesto (Neue Pokluka strase) 

Dokončno so cesto uredili še v letih 1911, 1912 
in 1913 s popravilom 736 m dolgega vzpona pred 
Rudnim poljem. Delo je ponovno opravil podjetnik 
Vidmar s Predmeje. Ovinke so dodatno zaščitili z 
lesenimi konstrukcijami , po brežinah pa zasadili 
23.000 sadik vrbe. Sadike so vzgojili v radovljiški 
drevesni ci. 

Natančni gozdruji so tja do druge svetovne vojne 
zabeležili še nekaj zanimivih dogodkov. V zimi 1916/ 
17 se je zaradi velike količine snega pri kanmu 3 sprožil 

456 

snežni plaz. 29.12 1918 je na delo prišel cestar Jakob 
Krničar. Leta 1915 je bil vpoklican v vojsko in se je 
vrnil jz ujetništva. 28.3.1919 je bil oskrbništvo dodeljen 
cestar Peter Štrozar. 3.7.1919 so močni nalivi in pre
obremenitve s težkimi vozovi ter pomožnim pro
metom povzročili zdrs škarpe pd 90 hm. Popravilo se 
je zavlekla v leto 1920. Jesensb nalivi pa so istega 
leta povzročili nove poškodbe zgornjega ustroja. 
Poškodbe so odstranili s temeljito obnovo leta 1925. 
Žal so močni nalivi v letih 1926, 1927 in 1928 ponovno 

Prispevek za uporabo ceste na 
Pokljuko iz leta 1933 
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Ohranjena cesta pod Mrzlim studencem 

razoraJi cesto. Zaradi velilGh stroškov vzdrževanja, se 
je gozdna uprava leta 1933 odločila, da v Krnici 
postavi rampo in pobira nadomesti lo za uporabo ceste. 
Lokacija rampe je bila pti Po rovi domačiji. Uporab nina 
je znašala za vprežne vozove 3 din, motorna kolesa 5 
din, osebne avtomobile 10 din in tovorne avtomobile 
15 din. Uprava je za plačilo izdala posebne bloke, na 
katezih je bil koristnik obveščen, da ga pooblaščeno 
gozdarsko osebje lahko kontrolira. 

Zadnja zanimiva zabeležka je že iz časa druge 
svetovne vojne. 1.7.1943 so cesto priključili pod 
okrilje državnega cestnega urada. Nastavili so tudi 
cestazja Jos. Steinerja. 

Finska gozdarska akademija 

V času od 14. do 17. septembra je na Finskem 
potekal tretji forum Finske gozdarske akademije, 
ki sva se ga udeležili tudi Špela Habič z Zavoda za 
gozdove Slovenije in Alenka Korenjak s Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Finsko gozdarsko 
akademijo je leta 2003 ustanovilo Finsko mi
nistrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo z namenom 
vzpodbujan ja trajnostnega razvoja gozdov v Evropi, 
povezovanja vseh področij gozdarske stroke ter 
medsebojne izmenjave znanj in izkušenj. Aka
demija organizira forume, namenjene vodilnim 
kadrom različnih gozdarskih organizacij, predvsem 
v državah, ki so s prvim majem letošnjega leta 
postale članice Evropske skupnosti. Udeležence 
vsestransko seznanja z evropskim trendom razvoja 
gozdov in gozdarstva ter z gozdarstvom tesno 
povezanih področij (npr. lesne industrije, pro-
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Trasa ceste nad Zatrnikom 

Po vojni je cesta doživela številna popravila, 
obnove in rekonstrukcije. Cesta samo še delno 
poteka po prvotni trasi. Vozišče je dobilo asfaltno 
prevleko. V visok jubilej je vstopila s številnimi 
luknjami in udarnimi jamami, ki so jih cestazji 
zasilno pokrpali. Cestno telo se na nekatetih mestih 
poseda. Skratka, čas bi bil za temeljitejšo obnovo, 
saj nam v takem stanju ne more biti v ponos. V 
prvih dnevih novembra pa so cestarji pričeli z 
obnovo najbolj poškodovanega dela cestišča. Visok 
jubilej le ne bo tako »luknjast«. 

Lojze BUDKOVIČ, univ. dipl. ing. gozd. 

izvodnje celuloze, varstva okolja jn narave ... ) ter 
jih vzpodbuja k izmenjavi izkušenj, odkrivanju 
skupnih problemov in izzivov ter iskanju rešjtev. 
Posebna pozornost je posvečena temam kot npr. 
usklajevanje ekonomskih in naravovarstvenih 
zahtev pri gospodmjenju z gozdovi, problematika 
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gozdov v zasebni lasti, posebnosti pii gospodrujenju 
z državnimi gozdovi, medsebojno povezovanje 
različnih področij znotraj gozdarske stroke in 
navzven (z različnimi skupinami javnosti, lesno in 
celulozno industrijo, energetiko, gospodarstvom in 
politiko ... ), promocija lesa kot okolju in naravi 
prijaznega obnovljivega vira. 

Gostitelji so predstavili tudi svoje gozdarstvo. 
Finska šteje za najbolj gozdnato evropsko državo s 
75 % gozdov in gozdnatih površin. Skoraj 60% 
gozdov je v zasebni lasti, v državni okrog 30%, 
preostanek pa v lasti gospodarskih družb in drugih 
pravnih oseb. Gozdarstvo na Finskem ima dolgo
trajno in močno tradicijo. Pri gospodarjenju z 
gozdovi se ravnajo po načelih t.i. »skandinavske 
šole«. Kljub temu, da je načelo trajnosti prisotno 
povsod in vgrajeno v dokumente na vseh ravneh 
(od programa razvoja gozdov do operativnega 
izvedbenega načrta) in da naj bi bilo zadoščeno tudi 
zahtevam varstva narave, igra donosnost glavno in 
odločilno vlogo. Golosek velja za samoumeven 
način obratovanja, ki mu je prilagojena v celoti 
strojna tehnologija sečnje in spravila lesa. Poleg 
gozdnih lesnih sortimentov v energetske namene 
izkoriščajo tudi vrhače, veje in panje. Tretjino 
gozdov obnovijo naravno, preostali dve tretjini pa 
s sadnjo. Gospodarsko zanimive vrste so predvsem 
rdeči bor (ki ima v lesni zalogi 47% delež), smreka 
in breza. Letno posekajo od 6 do 7 mio mJ lesa; od 
tega dobra polovica odpade na redčenja, preostanek 
pa na končne in pomladitvene sečnje. Gozdarstvo, 
lesna industlija ter proizvodnja celuloze in papi1ja 
predstavljajo 4,8% BDP in 25,4% izvoza. Tako 
gozdovi kot lesni proizvodi imajo FSC certifikat. 

Organiziranost gozdarstva in povezava s 
področji, ki so z njim povezana je na Finskem na 
zavidljivi ravni. Ključno vlogo igra Finska 
gozdarska zveza, ustanovljena leta 1877, ki povezuje 
več kot 60 najrazličnejših organizacij znotraj 
gozdarstva in z njim povezanih področij (npr. 
združenja lastnikov, predstavnike lesne industrije, 
državnih gozdov, raziskovalne dejavnosti, turizma 
in rekreacije, izobraževalno dejavnost...). Ključna 
naloga zveze je promocija trajne in večnamenske 
rabe gozdov. Veliko pozornost posvečajo ko-
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munikaciji z različnimi domačimi in tujimi 
javnostmi. Ob tem permanentno spremljajo odnos 
teh javnosti do gozdov in gozdarstva in na podlagi 
tega oblikujejo pozitivno javno klimo ter spod
bujajo porabo lesa namesto nadomestnih surovin. 
V zadnjem času so si zadali tudi cilj vzpostaviti 
vseevropsko gozdarsko mrežo. 

In vendar to tudi v deželi s tako veliko gozdovi 
in tako močno gozdarsko tradicijo ni samoumevno. 
Tako so v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih 
letih minulega stoletja v gradbeništvu in konstruk
cijah bolj kot les uporabljali druge, okolju manj 
prijazne materiale. Sredi devetdesetih let pa je 
gozdarska politika, ob podpori lesne industrije 
usmerila veliko sredstev in energije prav v 
promocijo uporabe lesa. Leto 1996 so poimenovali 
leto lesa, sledila je štiriletna evropska kampanja, ki 
jo je tako moralno kot finančno podprla finska 
vlada. Danes je Finska dežela z največjo porabo 
lesa na prebivalca (1m 3 na prebivalca, Srednja 
Evropa porabi manj kot 0,2 m 3 na prebivalca, 
Severna Amerika pa 0,5 m) na prebivalca). 
Gostitelji so pokazali enega najžlahtnejših sadov 
kampanje - Sibeliusovo koncertno dvorano s 
kongresnim centrom v Lahtiju. Arhitekturna 
zasnova dvorane temelji na lesu, s posebnim 
poudarkom na akustiki, ki je tako domišljena, da 
dvorano imenujejo tudi akustični čudež, kjer z 
veseljem nastopajo in snemajo največji svetovni 
orkestri in dirigenti. Na dosežek so ponosni tako 
umetniški kot gozdarski in lesarski krogi . Med 
drugim je v zloženki o Sibeliusovi dvorani mogoče 
najti tndi podatke o količini uporabljenega lesa! 

Četrti forum Finske gozdarske akademije, s 
poudarkom na gozdarstvu zasebnega sektorja, je 
potekal konec oktobra. Iz Slovenije so se ga 
udeležili Mirko Medved, Katarina Celič in Franček 
Kolbl. 

Za vse, ki jih dogajanja in prispevki na Finski 
gozdarski akademiji bolj zanima, pa si lahko 
vsebino ogledajo na spletni strani: 

www. forestacademy. fi 
Alenka KORENJAK, 

Špela HABIČ 
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Književnost 
Tomaž KOČAR: Kamniška Bistrica - Bistriški gozd 

Izdano v samozaložbi s pomočjo Občine Kamnik, 
Ljubljana, 2003, 328 strani, trda vezava, veliki format 
22 x 30 cm. ISBN 961-236-569-5. Cena 6.500 Sit. 
Knjigo je mogoče naročiti pii avt01ju: T.K. PoljeC. 
XL/4, 1000 Ljubljana, tel.štev. (Ol) 52 93 519. 

Ob koncu lanskega leta je izšla nova knjiga, že 
peta po vrsti (l. Vodni pogoni v borovniški kotlini, 
1997; 2. Nekdanji Breginj, 1999; 3. Propad turjaške 
graščine: gozdarstvo turjaške graščine od prehoda v 
20.stoletje do 2. svetovne vojne, 1999; 4. Iška, Iški 
vintgar, 2001) vztrajnega zbiralca zgodovinskega 
gradiva povezanega z gozdovi in gozdarstvom ter 
prizadevnega kronista Tomaža Kočruja, univ.dipl.inž. 
gozdarstva. 

Čeprav gozdatji marsikaj vemo o gozdu in o 
ljudeh, ki so delali in še delajo v njih in z njimi, je 
treba priznati, da se sistematičnega zbiranja, urejanja 
in objavljanja kronološkega gradiva lotevajo le 
posamezniki. Med nijimi je prav gotovo kolega 
Tomaž Kočar, ki je kot dolgoletni delavec oddelka 
za urejanje gozdov pri nekdanjem Gozdnem 
gospodarstvu Ljubljana posrečeno združil osebno 
zanimanje za zgodovinske aspekte naše stroke, še 
zlasti pa za kronologijo dogajanj v razmetjih med 
gozdom in ljudmi, z rednim delom načrtovalca 
oziroma urejevalca gozdov, za katerega so lahko 
časovne razsežnosti gozdov in gozdarstva še posebej 
zanimive. 

Lepo opremljeno, vsebinsko bogato, brez 
pretirane hvale tudi reprezentativno knjigo lahko 
razdelimo na dva dela. V prvem, ki obsega dobro 
polovico knjige je tehtno besedilo, v drugem delu z 
naslovom Kamniška Bistrica in okoJica v slikah, pa 
je predstavljenih 361 slik, ki smiselno dopolnjujejo 
vsebino prvega dela. Izčrpni bibliografiji in virom, 
med katerimi je vsaj 100 ustnih, sledi zajetno 
abecedno osebno kazalo, ki daje celotni knjigi še 
posebno preglednost in dokumentacijsko vrednost. 

V uvodnem delu knjige je podan splošni oris 
Kamniške Bistrice, avtmjeva spoznavanja inte
resnega območja s kratkim skokom v zgodovino, 
med uvodnimi besedami pa najdemo sporočila, misli 
in spomine uglednih ljudi, zlasti Kamničanov o 
Kamniški Bistrici in o knjigi, ki jo opisuje. 

Zanimivo je podajanje snovi v prvem delu knjige. 
Formalna razdelitev poglavij (Bistriški gozd, str. 
20-64; Lov, str. 65-80; Gospodmjenje z gozdom od 
konca 18. stole~a do prve svetovne vojne, str. 81-117; 
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Strokovno osebje - gozdatji, Joga1ji in lovski čuvaji, 
str. ll8-l46; Dogajanje med drugo svetovno vojno 
in po njej, str. 147-153; Gozdarstvo po vojni, str. 
l54-185) olajšuje vstop in povečuje preglednost, prav 
posebno zanimivost pa predstavljajo ljudje, katerih 
delo in življenjske zgodbe prežemajo celotno 
dogajanje. Ker je pisanje vestnega kronista tudi 
skrbno dokumentirano, je tudi verodostojno in brez 
tega zapisa bi se kopica zanimivih nadrobnosti 
zanesljivo izgubila in šla v pozabo. 

Drugi del knjige je slikovno dopolnilo, morda 
bolje rečeno - grafična dokumentacija prvega dela. 
Avtor predstavlja poleg izvirnih fotografij (70) še 
skoraj ttisto fotografij in razglednic različnih avtOijev, 
ki mu jih je uspelo "izbrskati" iz arhivov in 
fotografskih zbirk različnih ljudi. Najstru·ejše so iz 
druge polovice 19. stoletja in prav gotovo pred
stavljajo najbolj popolno slikovno pričevanje o 
dogajanju v Kamniški Bistrici in bližnji okolici. 
Izčrpno podnaslovljene fotografije imajo tudi 
izjemno strokovno vrednost. Zlahka si lahko 
pričaramo pogled na današnjo separacijo Kalcita v 
Stahovici pred pol stoletja, ali pa kakšne so bile Stare 
frate v oddelkih 33a in 31c pred sto Jeti. 

Knjiga ponuja bralcu še posebno zanimivo 
doživetje, saj nas na p1ijazen način prepiičljivo in 
temeljito pouči o hitrem spreminjanju razmeiij med 
ljudmi in gozdom. Kronologija dogajanja se zavrti 
pred nami kot film. Od nekdanjega idiličnega, 
dostikrat skrivnostnega sveta pod Grintovci, v 
katerem so živeli ljudje od gozda in z njim, je zm·adi 
bližine večjih gospodarskih in kulturnih središč in 
sodobnih prometnih povezav ostalo prav malo. V 
razmeroma kratkem času se je domala prav vse 
močno spremenilo. 

Novi časi, novi izzivi, nove možnosti in novi 
pogledi so spremenili naša razmetja do bistriških 
gozdov, ki bodo- v kolikor bomo z njimi prav ravnali 
- tudi v prihodnje zadovoljevali naše potrebe, vendar 
na drugačen način . 

Vsekakor pa smo lahko hvaležnj Tomažu Kočruju, 
ki nam je s to knjigo pomagal pogledati v drugačno, 
vendar ne tako davno preteklost in jo v mislih 
podoživeti v krogu domačinov iz tega konca 
Slovenije. 

Zato knjigo toplo priporočam vsem, ki imajo radi 
gozdove pod Alpami in delo v njih. 

Dušan ROBIČ 
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Kazalo letnika 2004 
UVODNIK 

3 Boštjan KOŠIR Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb 

66 Živan VESELIČ Uresničevanje gozdnogospodarskih načrtov 
130 Maksimilijan MOHORIČ Evropska unija in slovensko gozdarstvo 

186 Robert BRUS Staro in debelo drevje v gozdu 

242 Andrej KERMAVNAR Ob lO-letnica delovanja Zavoda za gozdove Slovenije 

298 Niko TORELLI Les zares? 

354 Iztok Winkler AJi bi kazalo prevetriti naša razvojna pričakovanja v zasebnih gozdovih? 

410 Franc PERKO Kaj nam lahko da gozd? 

ZNANSTVENE RAZPRAVE 
3 Boštjan KOŠIR 

Dejavniki razvoja tehnoloških sprememb 
Factors affecting technological changes 

12 Janez KRČ 
Analiza jakosti možnih sečenj z vidika uvajanja sodobnih tehnologij gozdnega dela na 
severnem predelu Slovenije 
Analysis of the intensity of allowable timber harvesting in the northern parts of Slovenia with 
regard to introducing modem forestry technologies 

19 Boštjan KOŠIR 
Učinki dela pri strojni sečnji 
Work efficiency in mechanized curting 

25 Boštjan KOŠIR 
Priprava dela za strojno sečnjo 
Operational planning in mechanized cutting 

67 Andrej BONČINA 
Urejanje gozdov in izvajanje načrtovanih del 
Forest management planning and implementation of planned works 

76 Jurij DIACI 
Nazadovanje nege gozdov v Sloveniji: vzroki, posledice, protiukrepi 
Decrease in the tending of young forest s in Slovenia: ca use s, consequences and counter-measures 

85 Andrej BONČINA, Andrej FICKO, Tina KOTNIK 
Zasnova participativnega načrtovanja 
The concept of participatory planning 

96 Marko KOVAČ 
Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (2. del) 
Large-scale strategic planning for sustainable development (Part 2) 

131 Marko SLABE in Janez PIRNAT 
Prostorastoča drevesa v kmetijski krajini dela občine Naklo 
Solitary trees in an agriculturallandscape in a part of the municipality of Naklo 

146 Marko KOVAČ 
Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov (3. del) 
Large-scale strateg ic planning for sustainable development (Part 3) 

87 Edvard REBULA, Madjan KOTAR 
Stroški sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na panju 
Cost of cutting and skidding of beech trees and the stumpage value of beech wood 

201 Marko KOVAČ 
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Velikoprostorsko strateško načrtovanje za trajnostni razvoj gozdov ( 4. deJ) 
Large-scale strategic planning for sustainable development (Part4) 
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Kazalo letnika 2004 
211 Martin UMEK, David HLADNIK 

Možnosti ponovne naselitve poljske jerebice (Perdix perdix L.) na Krško-Brežiško polje 
The possibilities of grey partridge (Perdix perdix L.) repopulation in the Krško-Brežiško region 

224 Peter ŽELEZNIK 
Računalniško podprte metode izvajanja kvantitativnih meritev v rizosferi 

243 Miran HAFNER 
Morfološki kazalci rasti in razvoja navadnega jelena (Cervus elaphus L.) v dveh različnih 
območjih v Sloveniji 
Morphological indicators of growth and development of red deer (Cervus elaphus L.) in two 
different areas in Slovenia 

260 Edvard REBULA 
Prispevek k poznavanju pojavnosti, velikosti in deleža rdečega srca pri bukvi 
A contribution to the study of the occurrence, distribution and share of red heart in common 
beech 

299 Igor DAKSKOBLER 
Jelovo-bukovi gozdovi v dolini Loške Koritnice v Julijskih Alpah (severozahodna Slovenija) 
Fir-beech forests in the Loška Koritnica valley in the Julian Alps (northwestern Slovenia) 

316 Nikica OGRIS, Maja JURC 
Posledice viharnega vetra na Pokljuki v letu 2002 
Consequences of storm wind at Pokljuka in 2002 

355 Domen ŠEBENIK, Andrej BONČINA 
Spreminjanje gozdnatosti kraškega gozdnogospodarskega območja v obdobju 1830-2000 
Changes in the forest cover of the Karst forest management regionin the period 1830-2000 

367 Boštjan KOŠIR 
Kombinirani stroji za sečf\io in spravilo lesa 
Harwarders 

374 Boštjan KOŠIR 
Stroji za sečnjo na gosenicah 
Tracked harvesters 

411 Miran HAFNER 
Morfološke značilnosti rogovja srnjadi (Capreolus capreolus L.) vpopulaciji v Škofjeloškem 
hribovju 
M01phological characteristics of antlers in roe deer (Capreolus capreolus L.) in the 
population of the Škofjeloško hribovje area 

STROKOVNE RAZPRAVE 

32 Vida PAPLER-LAMPE 
Gojitveni pristop pri pripravi dela za strojno sečnjo 

38 Boštjan KOŠIČEK 
Primer strojne sečnje v Žekancu 

41 Živan VESELIČ 
Prispevek k razmišljanju o gojitvenih vidikih strojne sečnjev slovenskih gozdovih 

44 Franc PERKO 
Uvajanje motornih žag v slovensko gozdarstvo 

113 Živan VESELIČ 
Gozdnogospodarsko in gozdnogojitveno naČiiovanje ter uresničevanje načrtov 
Forest management and silvicultural planning and plan implementation 

163 Milan STRLIČ 
Oddaja in sledenje lesa na Gozdarstvu Grča d.d. Kočevje s prenosnimi terminali 
Wood delivery and tracking with portable handheld terminals at Gozdarstvo Grča d.d. 
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169 Mitja CIMPERŠEK 

Prilagajanje gozdov podnebnim spremembam 
229 Janez POGAČNIK 

Gozd v turistični ponudbi 
270 Igor DAKSKOBLER 

Posebnosti rastja in rastlinstva Govcev na severnem robu Trnovskega gozda nad dolino Trebuše 
Speczfics of the vegetation and flora of Govci on the northern edge of the Trnovski gozd plateau 
above the Trebuša valley 

282 Hojka KRAIGHER, Zoran GRECS 
Operativna izvedba nove zakonodaje s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva 

326 Florijan LEBAN, Edo KOZOROG 
Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? 

333 Franci FURLAN, Iztok WINKLER 
Poslovanje gozdarskih gospodarslUh družb v letu 2003 

3 81 Franc PERKO 
Državne gozdove so izkoriščala lesnoindustrijska podjetja 

388 Jože PAPEŽ 
Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje? 

426 Anton KUNSTEK, Andrej BONČINA 
Analiza prebiralnih gozdov v raziskovalnem objektu Smolrujevo v Lehnu na Pohorju 
Analysis of selection forests on the research site Smola1jevo at Lehen on Pohorje 

435 Mitja CIMPERŠEK 
Pragozd na Donački gori 

GOZDARSTVO V ČASU IN PROSTORU 
51 Franci FURLAN Posvetovanje- gozdarska politika zavru·ovanih območij 

120 Franci FURLAN Obisk delegacije Združenja za gozdarstvo pd javnem podjetju za 
gospodrujenje z gozdovi in gozdnimi zemljišči v republilU Hrvaški »Hrvatske šume« 

234 Robert BRUS, Andrej BONČINA, Živan VESELIČ, Samo JENČIČ, Franci FURLAN, 
Tom LEVANIČ Povzetek zaključne razprave na 22. gozdarskih študijskih dnevih 

238 Tone LESNIK Vesti iz ZGS 
239 Janez KONEČNIK Skandinavska tura 
288 Franc PERKO Stiki z lastniki gozdov in javnostjo 1947. leta 
289 Tone LESNIK Gozd in moje mesto (Teden gozdov 2004) 
290 Franc PERKO Teden gozdov 2004 
292 Adolf TREBEC 4. državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije Dolenjske Toplice, 

14.-15. maj 2004 
294 Adolf TREBEC 3. evropsko mladinsko tekmovanje v gozdarslUh veščinah- Zmaga v 

poznavanju gozda in ekipno drugo mesto 
341 Marjan LIPOGLAVŠEK KWF zborovanje- dogodek leta 2004 
344 Tone LESNIK Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 
396 Franci FURLAN Stališča upravnega odbora Združenja za gozdarstvo Gospodarske zbornice 

Slovenije 
400 Jože KOVAČ Nastanek in razvoj notranje delitve idrijslUh erarnih gozdov 
401 Adolf TREBEC 26. Svetovno prvenstvo gozda1jev 
404 Tone LESNIK Vesti iz Zavoda za gozdove Slovenije 
407 Nevenka BOGATAJ Branje ob gozdni železnici 
452 Polona KALAN 7. srečanje Ekspertne skupine za spremljanje depozitov (EXPERT PANEL ON 

DEPOSITION) 
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Kazalo letnika 2004 
454 Lojze BUDKOVIČ Častitljiv jubilej pokljuške ceste 
457 Alenka KORENJAK, Špela HABIČ Finska gozdarska akademija 

STALIŠČA IN ODMEVI 
61 Lojze MARINČEK, Andraž ČARNI, Marjan JARNJAK, Petra KOŠIR, Aleksander 

MARINŠEK, Urban ŠILC, Igor ZELNIK 
Odgovor na oceno dr. Marka Accetta (Gozdarski vestnik 61(9): 393-396) in repliko dr. Živka 
Koširja (Gozdarski vestnik 61(9): 397-398) 

403 Edvard REBULA Odprto pismo g. Andreju Kermavnarju, direktmju Zavoda za gozdove 
Slovenije 

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE 
346 Maja BOŽIČ Doktorske disertacije v letu 2003 
349 Tom LEVANIČ Prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli- Ambasador RS v znanosti· 

PREDSTAVLJAJO SE 
55 Ivan KRIVEC, Silvester PELJHAN, Ljubo ČIBEJ Pot skozi gozd 
.60 Boža HVALA Gozdna učna pot. Trnovo - Kuk - Rijavci 

DRUŠTVENE VESTI 
180 Janez KONEČNIK Zimska smučarska sezona 2004 
183 Gorazd MLINŠEK Državno prvenstvo gozdarjev Slovenije v veleslalomu in smučarskih 

tekih na Kopah na Pohmju 
351 Mateja COJZER 32. srečanje gozdarjev obmejnih dežel iz Slovenije, Avst1ije in Madžarske 
407 Edo KOZOROG Ali je zaraščanje kmetijskih površin problem? 

KNJIŽEVNOST 
179 Marjan LIPOGLAVŠEK »Forest workers talk about themselves« 
288 Franc PERKO Gozd in gozdarstvo Slovenije 
459 Dušan ROBIČ Tomaž KOČAR: Kamniška Bistrica - Bistriški gozd 

STROKOVNO IZRAZJE 
64 Marjan LIPOGLAVŠEK 

183 Marjan LIPOGLAVŠEK Strokovno izrazje- hlodovina 
464 Marjan LIPOGLAVŠEK 

NAPOVEDUJEMO, NAJAVA 
126 Razpis in pogoji udeležbe na 4. državnem tekmovanju gozdnih delavcev Slovenije 
293 Mirko MEDVED 

Mednarodno posvetovanje Spravilo lesa z žičnicami in trajnostno gospodarjenje z gozdovi 
Cable Yarding Suitable to Sustainable Forest Management 
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Strokovno izrazje· 
Terminološka komisija Zveze gozdarskih društev objavlja izraze in njihove razlage (zlasti o vrstah gozdnih 
požarov) iz prevoda drugega zvezka Lexicon silvestre (v oklepajih so zaporedne številke iz LS), ki se pti 
nas pogosto drugače (napačno) uporabljajo. S tem poskuša vnesti več reda pri strokovnem izražanju. 
Prosimo za mnenja in pripombe. 

korenovec ; dnišče debla 
drevesa 

(0091) del drevesa na prehodu med koreninami in deblom 

koreničnik (1614) sortiment na debelejšem koncu debla, ki 
ima korenovec 

dolgi tanki les (1611) nerazžagan okrogli les iz podrtih in okleščenih dreves 
premera 7 do 20 cm (premer na tanjšem koncu najmanj 
4 cm) 

požar m, gozdn (0702) nenadzorovano uničenje dreves sestojev, gozdnih tal, 
pritalnega rastlinja ipd 

požar m, vršni (0705) gozdni požar, ki je zajel krošnje 

požar, ki zajema drevesna debla 

gozdni požar v grmovju 

požar m, debelni 

požar m, grmovni 

požar m, pritalni 

(Brinar 1970) 

(1741) 

(0706) 

(1742) 

požar na površini tal- na pritalnem 

rastlinju in opadu z jasno izraženim čelom 
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Društvene vesti 

ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENUE 
VEČNA POT 2, 1000 LJUBLJANA 

V maju 2005 bomo imeli volilni občni zbor 

Izteka se štiriletno obdobje, težavno obdobje za Zvezo gozdarskih društev Slovenije. 
Več kot polovico mandata so nas pestile finančne težave. Preveč razkošno in 
neekonomsko poslovanje, prejšnjega vodstva in zaposlenih na Zvezi, nas je skoraj 
pahnilo v »bankrot«. Morali smo izvesti številne racionalizacije, da se je poslovanje 
postopno finančno uredilo. To nam je povzročalo veliko skrbi in nam pobralo veliko 
energije. Mogoče je tudi to eden od razlogov, da je nekoliko trpela ostala dejavnost 
Zveze. 

Nekaj pa se je kljub temu dogajalo. Pripravili smo nekaj posvetovanj in okroglih 
miz, vključili smo se v boj za primerno financiranje gozdarstva (vlaganj v gozdove 
in javne gozdarske službe), tudi na športnem področju se je čutila aktivnost, delavna 
je terminološka komisija, pa še bi se kaj našlo. 

Redno izhaja strokovna gozdarska revija Gozdarski vestnik, »na svetlo smo dali« 
posodobljeno in razširjeno knjižico Gozd in gozdarstvo Slovenije, tudi na novo 
oblikovan Gozdni bonton smo pripravili v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije. 

Kar akti v na so tudi posamezna območna gozdarska društva. 

Pa o delu v iztekajočem se mandatu več v poročilu na občnem zboru. 

Namen tega prispevka je vzpodbuditi društva k pripravi na voJilni občni zbor Zveze 
gozdarskih društev, ki bo konec maja 2005. Pravočasno se moramo lotiti aktivnosti 
pri kandidiranju za novo vodstvo Zveze, ki se bo z novim elanom sredi naslednjega 
leta pognalo na delo. Naslednje leto bo-minilo tudi 130 let od ustanovitve predhodnice 
današnje Zveze gozdarskih društev. Ustanovno zborovanje Kranjsko-primorskega 
gozdarskega društva je bilo 4. julija 1875 v Postojni, prvi predsednik pa je bil Ivan 
Salzer. 

Predlagam društvom, da na svojih organih pričnejo postopke kandidiranja, hkrati pa 
bi sil~ prav da tako visok jubilej primerno proslavin1o, in da zaslužnim in delavnim 
članom podelimo tudi priznanja Zveze. Tudi o teh predlogih razmislite. 

Predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije 
Mag. Franc PERKO 



Gozdarski inštitut Sloveni 
Večna pot 2. SI - 1000 Ljubljai 

JRO Gozdarski inštitut Slovenije je osrednja R&R institucija na področju gozdarstva v SlO' 
eni ji. Poleg številnih mednarodnih projektov, projektov MŠZŠ, CRP, del za trg in vzgoje mlad 
raziskovalcev izvaja (izbor) 

javno službo MŠZŠ na področjih 
-gozdne biologije (gozdna fiziologija in genetika, gojenje in varstvo gozdov, molekulan 
ekologija in biodiverziteta, mikoteka, herbarij, slovenska gozdna genska banka); 
-gozdne ekologije (snovni in energijski tokovi v gozdnih ekosistemih, opredelitev rastiš 
ekološko modeliranje, merila in kazalniki trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in biotsl 
pestrosti, prirastoslovje, dendrokronologija, dendroekologija, ekologija gozdne favne, razv 
metod fitoremediacije, geomatike z daljinskim zaznavanjem, prostorskim gozdarskim info 
macijskim sistemom in razvojem znanj v podporo monitoringom) in 
-gozdne tehnologije (biologija kvalitete lesa, gozdnogojitveno vplivanje na kvaliteto les 
ekonomski, socialni, okoljski, socialni in tehnično-tehnološki vidiki pridobivanja lesa in ral 
lesne mase, vloga gozdarstva in človeških virov v razvoju podeželja in regij; 

javno službo MKGP z nalogami: 
-usmerjanje in strokovno vodenje, spremljanje razvrednotenja in poškodovanosti gozde 
skladu z Zakonom o gozdovih in Zakonom o varstvu okolja; 
-usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostično-diagnostične službe za gozdo1 

po predpisih Zakona o gozdovih in Zakona o varstvu rastlin; 
-strokovno usmerjanje gozdne semenarske in drevesničarske dejavnosti po predpisih Zakor 
o gozdovih in Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu; 
-razvijanje in strokovno usmerjanje informacijskega sistema za gozdove ter 
-priprava strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih; 
-izvajanje programa statističnih raziskav za gozdove in gozdarstvo ter drugih s programa: 
določenih strokovno- razvojnih nalog za potrebe državnih organov ter javnih zavodov; 
-izdelava študij o ranljivosti okolja in študij za presojo vplivov na okolje z vidika predpisov 
varstvu okolja; 
-izdajanje pooblastil s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva na osnovi Zakona 
gozdnem reprodukcijskem materialu in Zakona o varstvu rastlin. 

raziskave sekvestracije ogljika v gozdu z MOPE v okviru Kjotskega protokola; 
dejavnosti v okviru sheme EU Forest Focus za spremljanje stanja gozdnih ekosistemov 

Evropi s sodelovanjem Zavoda za gozdove Slovenije in Agencije za okolje Republike Sloveni 
s spremljajočo R&R dejavnostjo. 
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