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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 0/Vord for WINDOWS, ASCII~format) ali s pisalnim
strojem, z dvojnim razmikam med vrsticami. Znanstveni prispevki morajo imeti UMRD~zgradbo {uvod,
metode, rezultati, diskusija). Vodilni prispevki morajo biti opremljeni s slovenskim in angleškim
izvlečkom {do 250 znakov), z zgoščen im povzetkom, ključnimi besedami ter dvojezičnim besedilom
preglednic, grafikonov in slik. Poglavja naj bodo oštevilčena z arabskimi številkami dekad nega sistema
do četrtega nivoja {npr. 2.3 .1.1). Obvezna je uporaba enot SI in dovoljenih enot zunaj Sl. Opombe
med besedilom je treba označiti zaporedno in jih dodati na koncu. Latinska imena morajo biti izpisana
ležeče (Abies alba Mili. , Abieti-Fagetum din. omphalodetosum (Tregubov 1957)). Vire med besedilom
se navaja po harvardskem načinu (BROOKS et al. 1992, GILMER 1MOORE 1968a). Neavtorizirane
vire med besedilom je treba vključiti v vsebino (npr.:' ... kot navaja Zakon o dohodnini (1990)'). Med
besedilom citirane vire in literaturo se navede na koncu prispevka v poglavju Viri, in sicer po
abecednem redu priimkov prvih avtorjev oziroma po abecednem redu naslova dela, če delo ni
avtorizirana. Vire istega avtorja je treba razvrstiti kronološko in z dodano črko, če gre za več · del
istega avtorja v istem letu. Primeri:
BAGATELJ, V, 1995. Uvod v SGML.- URL: http://vlado.mat.uni~lj.si/vlado/sgml/sgmluvod . htm.
BROOKS, D. J./ GRANT, G. E./ JOHNSON, E./ TURNER, P., 1992. Forest Management.- Journal
of Forestry, 43, 2, s. 21-24.
GILMER, H. 1 MOORE, B., 1968a. Industrijska psihologija.~ Ljubljana, Cankarjeva založba, 589 s.
IGLG (Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo), 1982. Smernice za projektiranje gozdnih cestLjubljana, Splošno združenje gozdarstva Slovenije, 63 s.
ZGAJNAR, L., 1995. Sekan ci -sodobna in gospodama oblika lesnega kuriva tudi za zasebna kurišča.
V: Zbornik referatov s slovensko-avstrijskega posvetovanja: Biomasa- potencialni energetski
vir za Slovenijo, Jarenina, 1. 12. 1994, Agencija za prestrukturiranje energetike, Ljubljana, s.
40-54.
---, 1996. Enciklopedija Slovenije.- 1O. zv., Ljubljana, Mladinska knjiga, s. 133.
Zakon o dohodnini.- Ur. l. RS, št. 43-2300/90 .
v

Preglednice, grafikoni, slike in fotografije morajo biti opremljeni z zaporednimi oznakami. Njihove
oznake in vsebina se morajo ujemati z omembami v besedilu. Za decimalna števila se uporablja
decimalno vejico . Položaj slikovnega gradiva, ki ni sestavni del tekstne datoteke, je treba v besedilu
označiti z zaporedno številko in naslovom, priložene originale na hrbtni strani pa s pripadajočo številko,
imenom avtorja in oznako gornjega roba. Naslovi preglednic morajo biti zgoraj, pri ostalem gradivu
spodaj. Preglednice je treba okviriti, vsebine polj pa se ne oblikuje s presledki. Ročno izdelani grafikoni
in slike morajo biti neokvirjeni.ter izrisani s tušem v velikosti formata A4. Računalniški izpisi morajo
biti tiskani na laserskem tiskalniku v merilu objave (višina male črke mora biti vsaj 1,5 mm). Za
objavo barvne fotografije potrebujemo kontrastno barvno fotografijo ali kakovosten barvni diapozitiv.
O objavi barvne fotografije in njenem položaju med besedilom odloča urednik.
Uredništvo GV
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Uvodnik
Gozdarski vestnik, slovenska strokovna revija za gozdarstvo
prehaja v svoj 63 . letnik. Tako revija, kot gozdarstvo sta v tem
obdobju prehodila dolgo in zapleteno pot. Časi so jima bili enkrat
bolj, drugič manj naklonjeni. Tako je pač v živijenju.
V samih začetkih je bilo veliko prostora
predelavi lesa in lesnemu trgu.

posvečenega

tudi

Po drugi vojni so nastale nove razmere in revija se jim
je prilagodila. Medtem, ko smo šele ustanavljali svoje
gozdarsko srednje šolstvo, se pripravljali na ustanovitev
gozdarskega inštituta in gozdarske fakultete je bil Gozdarski
vestnik tisti, ki je moral odgovoriti na vsa tekoča aktualna
vprašanja. Tedaj je imel tudi posebno rubriko: Gozdarska in
lesna posvetovalnica. Kljub majhnemu številu strokovnih
gozdarskih kadrov je prav to obdobje z najvišjo naklado
revije. V letu 1947 je Uprava Gozdarskega vestnika razpisala
tekmovanje: Gozdarski odseki naj nabirajo nove naročnike pri
vseh ustanovah, ne samo državnih gozdnih gospodarstvih, temveč
tudi pri okrajnih in krajevnih gozdnih in Lesnih podjetjih ter v
zadrumem in privatnem sektorju. Noben krajevni LO in nobena
šola ne bi smela biti brez Gozdarskega vestnika. V vseh okrajih
je razen teh še mnogo kmetov, delavcev in delovne inteligence,
ki bi postali naročniki, če se jim pravilno prikažeta pomen in
važnost lista za naše gozdno in lesno gospodarstvo.
Število naročnikov in naklada revije je po obdobjih močno
nihala: 1.900 izvodov je imel vestnik leta 1958, v letih 1976-77
in leta 1991. Posamezna leta je naklada močno zanihala navzdol:
leta 1972 le 1.000 izvodov, še nižje smo danes.
Revija zadnje desetletje redno izhaja, tudi prispevkov je
zaenkrat še dovolj, poznavalci pravijo, da je revija zanimiva in
aktualna. Žal številni gozdarski strokovnjaki niso naročniki
revije (upajmo da so vsaj uporabniki), podobno je s številnimi
gozdarskimi institucijami. To se seveda pozna pri finančnem
stanju revije. Kje je naša gozdarska solidarnost in pripadnost!?
Urednik
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Znanstvena razprava
GDK: 360(045)

Majhni stroji za sečnjo
Small harveste rs
Boštjan KOŠIR*
Izvleček

Košir, B.: Majhni stroji za sečnjo. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. l. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit.
lit. 8. Prevod v angleščino : Jana Oštir.
V članku so predstavljene nekatere tipične značilnosti majhnih strojev za sečnjo, kot je to masa stroja, moč motorja, dimenzije
in načini pogona oz. prenosa sil na tla. Predstavljene so njihove dobre in slabe strani. Z vidika zgodnjih redčenj, kjer bi bila
uporaba teh strojev najbolj primerna, so predstavljeni učinki v primerjavi z velikimi stroji. Med eno in drugo skupino je možna
uporaba srednje velikih strojev z maso med 10 in 14 t. Izračunani so koeficienti med povpr~čno razdaljo med drevesi ter širino
sečne smeri, ki jo potrebuje stroj določene širine. Na tej podlagi je označeno območje, v bt~rem so primerni majhni ter veliki
stroji za sečnjo.
Ključne

besede: strojna

sečnja,

stroji za

sečnjo. redče1~a

Abstract
Košir, B.: Small h.arvesters. Gozdarski vestnik, Vol . 63/2005, No. l. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 8. Translated
into English by Jana Oštir.

The article presents some typical characteristics of small harvesters, such as machine weight, en gine power (kW), dimensions and
trans mission of power and pu lii ng forces. The favomable and negati ve features of su eh machines are descri bed. The efficiency of
small harvesters is presented in comparison with large machines, specifically considering early thinning, where the use of small
machines would be most sui table. Aprut from the small and the large harvesters there is also the group of medium size harvesters
with a weight between 10 in 14t. The coefficients for the average distance between trees and route width have been calculated,
which are required for a machine of a certain width. This was the basis for the definition of the machine's working range.
Keywords: cut-to-length, harvester, thinnings

1

UVOD
INTRODUCTION

Po svetu se danes strojna sečnja uporablja v zelo
različnih sestojnih in terenskih razmerah. Graditelji
strojev ponujajo stroje različnih dimenzij in
zmogljivosti prav zato, ker uporabniki zahtevajo
različnost, s katero se tehnologije in stroji lažje
prilagajajo delovnim razmeram . Slovenija je
po terenskih in sestojnih razmerah izjemno
pestra dežela, zato lahko pričakujemo, da bomo
v prihodnje uporabljali različne oblike strojne
sečnje. Če govorimo le o strojih za sečnjo in
njihovih značilnostih, hitro ugotovimo, da so med
seboj različni ne le po velikosti, temveč po vseh
značilnostih. Poleg tega najdemo mnoge zelo
različne stroje pri delu v naši bližini. Doslej smo
obravnavali bolj splošne tehnološke značilnosti
strojne sečnje (KOŠIR 2002a) in se ukvarjali z
njenimi možnostmi v Sloveniji (KRČ/KOŠIR,
2003a, b, KRČ, 2004) oz. analizirali vpliv nove
tehnologije na okolje (KOŠIR/ROBEK 2000,
GozdV 63 (2005) 1

KOŠIR 2002b). Menimo, da je potrebno osvetliti
ponudbo strojev za sečnjo z vidika 1~ihove velikosti
in drugih povezanih značilnosti, ki so za izbiro
strojev ter uporabo v naših gozdovih pomembne. Pri
tem so nas zanimali zlasti majhni stroji za sečnjo,
ki bi jih v ustreznih razmerah lahko uporabili tudi
pri nas (slikal).

2

METODA

2

METHOD

Med raznimi oblikami strojne seč1~e nam je najbližje
sodobna metoda kratkega lesa, pti kateri za sečnjo in
izdelavo sortimentov pti panju uporabljamo stroje za
sečnjo, za spravilo pa zgibne po1prikoličarje. Prva
faza je sečnja in izdelava sortimentov, pri kateri
uporabljamo različne stroje za sečnjo. Ti se med
*prof. dr. B. K. univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot
83. 1000 Ljubljana
3

Košir, B.: Majhni stroj i za
- - - - - - - - - --

seboj razlikujejo po naslednjih glavnih morfoloških
značilnostih: kolcsniki ali goseničarji, način prenosa
moči· (mehanski, hidrostatični), zgibna ali toga
konstrukcija, teleskopska ali paralelna ročica s
strojno glavo.
V okviru raziskovalnih projektov spremljamo
tehnične značilnosti strojev za sečnjo kot tudi vse
dostopne informacije o učinkih posameznih vrst

sečnjo

--------------------------Razpolagajo z vlečno silo, ki je za kakšnih pet
odstotkov manjša od njihove teže. Širina teh strojev
se zdi kar premajhna z vidika stabilnosti, vendar
je doseg glave za sečnjo tudi ustrezno manjši
kot pri velikih strojih za sečnjo. To pomeni , da
potrebujejo večjo gostoto sečnih smeri, vendar
so motnje v okolju zaradi njihove manjše mase
in širine pri tem manjše. Tudi velika okretnost z

Slika 1: Primer majhnega kolesnega stroja za sečnjo (foto: B. Košir)
Ph oto 1: Example of a small whee/ed harvester (photo : B. Košir)

strojev. Poleg tega smo opravili tudi več časovnih
študij strojne sečnje pri nas. Za ta prispevek
smo izkoristili že zbrane podatke o morfoloških
značilnostih strojev za sečnjo z maso do 11 t.
Poleg morfološke razčlembe smo izračunali
koeficiente med ši1ino sečnih smeri in razmakom
drevja v času razvoja enomernega smrekovega
sestaja . Tako smo pokazali na tipična območja za
sečnjo z majhnimi in velikimi stroji za sečnjo.

3

REZULTATI

3

RESULTS

Tehnične značilnosti

so v tesni medsebojni zvezi,
zato nam npr. že samo teža stroja za sečnjo pove
zelo veliko o njihovih drugih dimenzijah ter
uporabnosti (preglednica l) . Moč motmja je v
povprečju majhna in je podobna kot pri majhnih
zgibnih trakto1jih ali nekaj večjih prilagojenih
trakto1jih za poklicno rabo v gozdarstvu. Podobno
lahko rečemo za njihovo povprečno maso in širino.
4

majhnim radijem obračanja pripomore k manjšim
poškodbam sestojev oz. manjši širini sečnih smeri.
Ponekod preizkušajo celo tehnologije, pri katerih
kombinirajo pri sečnji velike in· majhne stroje za
sečnjo ter velike zgibne polp1ikoličarje. Majhni
stroji delajo v srednjem pasu med redkejšimi
sečni mi potmi, kjer se gibljejo veliki stroji in zgibni
polprikoličarji . S tem želijo zmanjšati gostoto
širokih izvoznih poti, saj sečne smeri, kjer delajo
majhni stroji, označujejo z besedo »poti duhov«
(ghost lines) .
Dejanski tlak na tla je odvisen od širine koles in
mase stroja. Pnevmatike so širine 500, največkrat
600, vendar so tudi izjeme s pnevmatikami tipa 700,
vendar se s širši mi pnevmatikami poveča tudi širina
stroja. Pri majhnih goseničnih strojih za sečnjo je
tlak zelo majhen , celo komaj 29 kPa .
Majhni stroji za sečnjo so namenjeni prvim
redčenjem sestojev iglavcev do največjega premera
okoli 20 cm. Pri tem moramo omeniti, da so
GozdV 63 (2005) 1

t

r

f

--

-

- - - - --

---

Košir B.: Majhni stroji za

- --

- --

- --

-

-

sečnjo

--

Prc!:!lednica 1: Nekaj povprečnih značilnosti malih strojev za sečnjo
Ii.rbfe 1: Some average values of characteristics of small wheeled harvesters
Goseničar 1 Tracked

Moč

14

46

80

6.567

6 .968

motorja 1 En.gine kW

Masa 1 Weight kg
Širina 1 Width m
Dolžina 1 Length m

.

1,82

2,11

3,62

5,58
0,75

Prehodnost 1 Clearance cm

0,41

Hitrost 1 1 Speed 1 km/h

2,57

Hitrost 2 1 Speed 2 km/h

4,8

Doseg 1 Reach m
Premer kleščenja 1 Delimbing diameter cm

se ti stroji izkazali tudi pri redčenjih listavcev.
Sečna glava je lažja kot pri večjih strojih in ima
lahko le 3 nože za kleščenje (en čelni in dva
gibljiva stranska noža). Manjša širina in dolžina
jim daje dobre manevrske sposobnosti, kar je pri
redčenjih zelo pomembno. Značilna sečna glava
ima največjo odprtino nožev za kleščenje 32 cm
in omogoča podiranje drevesa do nekako 37 cm;
pri nekaterih je premer kleščenja 40 cm, vendar
je to že skrajni premer, ki ga zmorejo tisti z maso
blizu 11 t. Optimalni premer drevja, ki ga obdeluje
večina majhnih strojev za sečnjo je nekje med 18 in
22 cm, lahko celo manj.
Majhni stroji za sečnjo pridejo v poštev na
območjih z dovolj površinami redčenj. Njihova
letna zmogljivost se pri okoli 1.500 delovnih urah
giblje med 7.000 in 12.000 m 3 pri premeru dreves do
20 cm (KOŠIR 2004), v ugodnih okoliščinah pa
lahko tudi več. Prednost majhnih in srednjih strojev
za sečnjo je v okretnosti, manjši širini ter nekaj
manjši občutljivosti na izgubo časa zaradi premikov,
kar je glavni problem pri velikih in dražjih strojih.
Iz gozdnogojitvenih vidikov so ti stroji primernejši
za redčenja, ker so koridorji dostopa do drevesa ožji
in primernejši glede stabilnosti sestoja po sečnji,
čeprav povzročijo z dostopom do drevesa zaradi
manjšega dosega glave za sečnjo nekaj več računske
motene površine kot veliki stroji za sečnjo.
Za naše razmere bi bili v enomernih redčenjih
primernejši kot veliki stroji za sečnjo . Težave
nastanejo pri redčenjih v mozaične razmeščenih
različnih razvojnih fazah, kjer so med redčenji
otoki debelejšega drevja ter v raznomernih sestoj ih.
V teh primerih bi bilo bolje razmisliti o uporabi
srednje velikih ali velikih strojev za sečnjo z
večjim dosegom sečne glave in večjim premerom
GozdV 63 (2005) 1

Kolesnik 1 Wheeled

3

N

7,05
25,0

7,03

6,92

43,33

39,29

kleščenja.

Razlike med skupinami strojev za sečnjo
so povečini zabrisane, zato je mogoče najti v vsaki
skupini izjeme, ki po enem ali drugem merilu sodijo
v drugo skupino.
Različne delovne razmere v gozdarstvu zahte=
vajo mnoge prilagoditve tehničnih sredstev, zato
tudi skupina majhnih strojev za sečnjo ni izjema.
Izbira med različnimi možnostmi istega tipa
sD·oja je mogoča pri naslednjih glavnih sestavnih
delih: velikost pnevmatik oz. gosenic (vpliv na
širino, stabilnost, prehodnost ter na specifični
tlak na podlago), tip žerjava (dvižni moment,
doseg , stabilnost stroja za sečnjo), tip glave za
sečnjo (največji premer podiranja in kleščenja, stabilnost stroja itd). Navedene značilnosti vplivajo
na težo stroja in njegove dimenzije ter na celovito
uporabnost in seveda na ceno.
V Sloveniji imamo veliko površin sestojev
(KRČ/KOŠIR 2003, KRČ 2004), v katerih bi bila
potrebna prva in druga redčenja, kijih ne izvajamo
zaradi previsokih stroškov sečnje in spravila lesa.
Vlaganja v gozdove oz. poenostavljeno rečeno
vračanje negativne rente v gozdove je vse manj.
Prepričani smo, da bi primerna tehnologija v mnogih
primerih prinesla boljšo negovanost sestojev v
njihovi najbolj občutljivi razvojni fazi in dolgoročno
večjo stabilnost in kakovost sestojev. Majhni stroji
za sečnjo so v takšnih primerih možnost, ki se je
do danes še nismo poslužili. Potencialni investitorji
bodo morali temeljito premisliti o naslednjih
korakih, saj je les iz redčenj povečini slabo cenjen,
domači trg pa je nezanesljiv. Osvajanje tujih trgov
je še zelo oddaljena možnost, saj je potrebno,
poleg uvajanja novih tehnologij, zmanjšati tudi
spremljajoče stroške organizacije.
Čistih sestojev iglavcev je v Sloveniji soraz5

Košir, 8 .: Majhni stroji za

sečnjo

Pregledni ca 2: Razmerja med povprečnim razmakom dreves v sestoju in širino sečnih smeri, značilna območja dela majhnih
in velikih strojev za seči\io ter primer okvirnih učinkov na delovno uro
Table 2: Relationship between average distance between trees in the stand and route width, typical work area of small and
hig harvesters and an example of machine efficiency per working hour
Število dreves na lha 1No. of trees/ha
Srednje drevo- višina* 1Average tree height m
Srednje drevo - prsni premer* 1Average tree BHD cm
Širina stroja
Macl1i11e width m

3.66Q
7
7

2.343
ll
ll

Širina sečne smeri
Route widt m.
2,5

1,9
2,0
2,1
2.2
2,3

2.4
2,5
2,6
2,7

1,8
2,9
3,0
Motorna žaga 1 Power saw m;/h
Majhni stroji 1Small harvester nr'!h
Veliki stroji 1Big lwrvester 11:1/h

2,9
3,0
3.1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
39
4,0

1.195
17
18

915
19

21

723
22
25

586
25
29

484
27
32

Razmak med drevesi
Distance between trees m
3,0
0,86
0,83
0,81
0,78
0,76
0,74
0.71
0,69
0,68
0,66
0,64
0,63
1,5

~

* Podatki o sestoju so orientacijski in

1.627
14
14

3,5
1,03
1,00
0,97
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75

0,8
4,9

4,0
1,21
1,17
1,13
1,09
1,06
1,03

LOO
0,97
0.95
0,92
0,90
0,88
1,0
8,3
2,6

4,5
1,38
1,33
1,29
1,25
1,21
1,18
1,14
1,11
1,08
1,05
1,03
1,00
1,4
10,8
8,2

5,0
1,55
1,50
1,45
1,41
1,36
1.32
1,29
1,25
1,22
1,18
1,15
1,13
1,7
12,7
13,8

5,5
1,72
1,67
1,61
1,56
1,52
1,47

1,43
1,39
1,35
1,32
1,28
1,25
2,0

14,7
18,0

6,0
1,90
1,83
1.77
1,72
1.67
1,62
1,57
1,53
1,49
1,45

1,41
1,38

2,4
16,2
21,2

2,07
2,00
1,94
1,88
1,82
1,76
1,71
1,67
1,62
1,58
1,54
1,50

2,8
24,5

veljajo za smreko - Stand data are orientational for sprttce s/and (HALAJ s sode!.,

1987) (HALAJ and col/., 1987)

merna malo, zato moramo razmišljati o uporabi
strojev za sečnjo tudi pri sečnji listavcev. Strojna
sečnja v jelševih sestojev se je pri nas npr. že
izkazala za uspešno, samo vprašanje časa je,
kdaj bomo poskusili tudi s sečnjo v bukovih in
drugih vrst drogovnjakih, kamor majhni stroji
spadajo. Občasni poskusi sečnje bukovih dreves,
ki so primešana v pretežno iglastih gozdovih, so
pokazali, da stroji za sečnjo nimajo večjih težav
z njimi.
Opremljenost večine slovenskih gozdov z
vlakami je skromna, vendar ponekod dovolj velika
( 100 in več rn/ha), da je mogoče takoj pričeti z
delom s stroji za sečnjo in spremljajočo vožnjo lesa
iz gozda. Majhni stroji za sečnjo lahko uporabljajo
večino grajenih vlak, saj so po šilini enaki traktorjem
za vlačenje lesa. Na terenih s pobočnim.i vlakami,
kjer ni mogoče gibanje kolesnih strojev izven vlak,
bi morali najti pravo kombinacijo strojne sečnje s
sečnjo z motorno žago, uporabiti gosenične stroje
za sečnjo - če skalovitost ni prevelika - ali pa
takšne terene zaenkrat obvladovati z dosedanjo
tehnologijo.
6

V preglednici 2 smo izračunali razme1ja med
razmakom dreves v sestoju in širino
sečnih smeri ter označili značilna območja dela
majhnih in velikih strojev za sečnjo. Merilo pri
tem so bili polmeri. obračanja strojev v razši1jenih
mejah ter pričakovana razmerja (iz baze podatkov)
glede širine strojev. Računali smo - le za potrebe
tega izračuna - da je širina sečne smeri povprečno
za lm širša od ši1ine stroja. Majhni stroji za sečnjo
so po teh izračunih p1irnernej ši v sestoj ih s številom
drevja med okoli 2.000 pa do 700 dreves na 1 ha
(tu štejemo drevje, ki je zanimivo z gojitvenega
vidika), veliki stroji pa nastopijo pri manjšem številu
dreves na lha oz. v sestojih v zrelejših fazah. V
kombinacijah iz preglednice 2, kjer je razmerje
manjše od 1 pomeni, da pri tej kombinaciji stroj
potrebuje teoretično odstranjevanje drevja na sečni
smeri zaradi lastnega gibanja. Pri razmerjih nad 1,
pa lahko teoretično pričakujemo, da bi se stroj lahko
gibal skozi sestoj brez dodatnega odstranjevanja
drevja zaradi mehanike lastnega gibanja. V praksi
je seveda pričakovati odstopanja od izračunanih
vrednosti in to v obe smeri - marsikdaj lahko stroj
povprečnim
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najde prosto pot tudi v gostejših sestojih in na drugi
strani lahko pričakujemo, da bo potrebno tudi v
redkejših sestojih odstraniti kakšno drevo zaradi
gibanja stroja. Terenske značilnosti so raznovrstne in
delujejo s sestoj nimi izven preprostih izračunov.
Iz preglednice 2 so razvidne pričakovane sestojne
razlike pri uporabi majhnih in velikih strojev za

sečnjo. Če ~e d~~~mo izraču:anih ko~ficiento:'
kot orientacije nji ove upora e, so majhni stroji
narejeni za delo v mlajših fazah s srednjim sestojnim
premerom od 18 do nekako 25cm, to so območja, ki
za velike stroje niso primerna. Širina velikih strojev
je nad 2,5 m, kar je manj primerno za zgodnja
red čenja (koeficienti so manjši od 1). Iz preglednice
tudi povzamemo, da je med območjema majhnih in
velikih strojev dovolj prostora za t. im. srednje velike
stroje za sečnjo.

pomembne pri r~dčenjih. Pri delu so izredno okretni,
kar še posebej velja za majhne gosenične stroje,
ki poleg tega zmorejo delo na velikih naklonih.
Ponekod je pomembna tudi njihova celotna
pojavnost, ki pri občutljivih javnostih ne vzbuja
posebnega odpora.
Slabosti so v manjši zmogljivosti sečnih glav,
zato niso primerni za sečnjo srednje debelega ali
debelega drevja, kar je v raznomernih sestojih velika
omejitev. Manjša univerzalnost glede zmogljivosti
pri sečnji te1ja natančno analizo sestojev, v katerih
naj bi tak stroj uporabili. Stabilnost stroja je
povezana z dosegom in zmogljivostjo sečne glave,
zato je doseg sečne glave pri teh strojih v povprečju
manjši kot pri večjih, težjih strojih. Večji doseg
si lahko privoščijo le na račun zmogljivosti sečne
glave.
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Koledarski čas dela z žičnima napravama syncrofalke na
Tolminskem
Calendar time of syncrofalke cable cranes in tolminsko reg ion
Mirko MEDVED~ , Rafael VONČINA~··
Izvleček:

Medved M., Vončina R. : Koledarski čas dela z žičnima napravama Syncrofalke na Tolminskem. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 1. V
slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Citlit. 7. Prevod v angleščino: Henrik Ceglič. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Prispevek predstavlja analizo koledarskega časa dveh žičnic Syncrofalke na Tolminskem. Koledarski čas je obravnavan po
mednarodni metodologiji IUFRO. Delimo ga na koledarski čas delovnega mesta, to je 261 dni, in na koledarski čas zunaj
delovnega mesta, ki znaša 104 dni letno. Za vsak dan upoštevamo 8 ur, kar velja tudi v slovenski delovni zakonodaji, zato znaša
koledarski časi delovnega mesta 2.088 ur letno. Koledarski čas je bil spremljan od začetka julija 2002 do konca marca 2004,
skupaj za obe žičnici 1.270 koledarskih dni. V tem času sta žičnici na 79 linijah obratovali skupaj 709 dni, povprečno 204 dni
na leto na žičnico. Produktivni delovni čas, kamor se šteje le spravilo, je znašal v povprečju 132 dni. Spremljanje koledarskega
časa, za kar skrbi delovna skupina pri stroju, je dober pripomoček za dolgoročno spremljanje in analiziranje niza parametrov
učinkovitosti pri delu.
Ključne

besede: koledarski

čas

stroja,

žična

naprava, Syncrofalke, Tolminsko, Slovenija

Abstract:
Medved M., Vončina R.: Calendar time of syncrofalke ca ble cranes in the Tolminsko region. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. l .
ln Slovene, with abstract in English, lit. quot. 7. Translated into English by Henrik Ceglič. English language editing by Jana Oštir.
The paper presents an analysis of the calendar times and work performance of two Syncrofalke cable cran es in Slovenia- in the
Tolminsko region. Calendar time is dealt with in accordance with international IUFRO metbodology. It is divided into workplace
time, amounting to 261 days, and non-workplace time, which is 104 days. For each day, 8 hours are taken into account, which
is also stipulated by the national work legislation, and thus the workplace time amounts to 2,088 hours per year. Calendar time
for cable cranes was monitored from the beginning of July 2002 until the end ofMarch 2004, a total of 1,270 calendar days for
both cable cranes. During this time, the cable cranes operated 709 days on 79 lines, or 204 days per cable crane annually and
of that 132 days for sk.idding. Calendar time monitoring, which was carried out by the cable crane crew, is useful for long-term
monitoring and analyses of a series of parameters of work performance.
Key words: machine calendar time, cable crane, Syncrofalke, Tolminsko region, Slovenia

l.

UVOD

Splošni trendi v družbi in zahteve po vedno večji
produktivnosti ob hkratnem zmanjševanju stroškov
na enoto proizvoda narekujejo nenehno spremljanje,
analiziranje in izboljševanje poteka proizvodnih
procesov. Temu je podvrženo tudi pridobivanje
lesa. Ob tem, ko stroški dela neprestano naraščajo,
cene gozdnih lesnih proizvodov pa stagnirajo, sta
učinek in strošek dela po enoti proizvoda izredno
pomembna. Proizvodni proces največkrat preučujemo s podrobnimi študijami dela, vendar z
njimi ne ugotovimo, kaj se dogaja z izkoriščenostjo
koledarskega časa. Stroški dela in delovne opreme
nas taj ajo tudi v času, ko se ne opravlja dela. To so za
delavce neizkoriščeni delovni čas (dopusti, prazniki,
bolniške in drugi plačani, a neizkoriščeni dnevi),
za stroje pa čas, ko stroj stoji. Zato je potrebno s
celovitimi ukrepi zagotavljati kar najvišjo stopnjo
8

izkoriščenosti razpoložljivega koledarskega časa na
delovnem mestu.
Koledarski čas pri študiju dela ima drugačno
vsebino in pomen kot zgolj spremljanje časa po
koledarju. Zaradi tega je treba poudariti razliko
med uporabljanimi termini: koledarski čas ,
koledarski čas pri študiju dela in koledarski čas
delovnega mesta.
Koledarski čas v splošnem razumemo kot
čas, ki teče kontinuirano, zato ima vsak trenutek
natančno mesto na časovni prernici. Vendar pri
študiju dela koledarski čas obravnavamo nekoliko
drugače.

*dr. M. M. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
** R. V. univ. dipl. inž. gozd. Soško gozdno gospodarstvo
Tolmin d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, SLO
Večna
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Koledarski čas pri študiju dela v naših
raziskavah računamo kot delovni dan, ki traja 8 ur,
in ne kot koledarski dan, ki traja 24 ur (KOŠIR 1996,
SAMSET 1990). Spremljanje dela v koledarskem
času je namenjeno zapisovanju dogodkov v
koledarskem zaporedju. Koledarski čas običajno
ni predmet podrobnejšega študija dela. Posebno
pomemben pa je koledarski čas zaradi tega, ker
analiza le-tega marsikdaj pove več kot povedo zelo
detajlne analize posameznih postopkov, gibov ali
celo mikrogibov pii študiju dela. Zanima nas, koliko
č. asa, ki je na voljo za delo, smo dejansko izkoristili
za opravljanje produktivnega dela. Zanima nas tudi
zaradi sezonske dinamike dela, ki ima velik vpliv v
gozdarstvu, saj proizvodnja poteka na prostem.
Koledarski čas delovnega mesta po naši delovni
zakonodaji predstavlja vse plačane dneve, to je 261
dni (2.088 ur) oz. 23,8 % vseh koledarskih ur v
enem letu. Koledarski čas delimo na delovni čas in
nedeJavni čas. Delovni čas sestavljata produktivni
delovni čas in pomožni delovni čas. Nedelovni čas
delimo na prekinitve zunaj dela (prazniki, dopusti,
bolniške, neugodno vreme) in na zastoje pri delu
(odmori, oddihi, organizacijski zastoji). Koledarski
čas stroja je v naši raziskavi smiselno p1imerljiv s
koledarskim časom delovnega mesta.
Na izkoristek koledarskega časa v gozdarstvu
vplivajo delovne razmere in vremenske razmere
za delo , ki se spreminjajo glede na menjave letnih
časov, kar velja tudi za koledarski čas pri spravilu
z žičnicami. Spravilo lesa z žičnimi napravami ima
med vsemi vrstami spravila še dodatno specifiko,
saj je delo razdeljeno na čas za postavitev naprave
(montaža), na čas poteka spravila lesa iz gozda
do kamionske ceste in na čas razstavljanja (demontaža). Čas, ki je potreben za montaže in
demontaže, je z vidika premikanja sortimentov do
ceste neproduktiven, saj v tem času poteka priprava
za opravljanje spravila. Poleg tega je potreben
tudi čas za premike strojev med delovišči in čas
za vzdrževanje. Žičnice imajo bolj ali manj stalne
ekipe delavcev. Kljub temu pa se v času odsotnosti
posameznikov dopolnjujejo z drugimi delavci, da
se zagotovi obratovanje stroja. Zato imajo delavci
drugačno strukturo izkoriščenosti koledarskega
časa kot stroj . V tem prispevku se ukvarjamo le s
strukturo in izrabo koledarskega časa »delovnega
mesta« žičnih naprav.
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2.

CILJ IN METODA DELA

2.1. Cilj
Cilj raziskave je s kontinuiranim spremljanjem
dela ugotoviti izrabo koledarskega časa strojev po
delovnih dnevih, pridobiti podatke o struktmi porabe
časa za glavne elemente dela po urah in jih primetjati
z doseženimi učinki pri delu. Zbrani podatki v
daljšem obdobju (najmanj eno leto) so osnova za
primerjave med stroji ter primerjave z rezultati
detajlnih snemanj časov in učinkov pri delu kot tudi
podlaga za druge analize v okviru raziskav (analiza
linij, delovnih okoliščin, okvar in zastojev .. . ). Glavni
cilj je bil ugotoviti strukturo koledarskega časa za
delovno napravo in ne za posamezne delavce, ki z
napravo delajo. U gotov lj ena struktura porabe časa
in primerjave med stroji je podlaga za analiziranje
možnosti za izboljševanje produktivnosti dela in
zniževanja stroškov.

2.2 Metoda dela
Osnova za izdelavo metodologije je bilo mesečno
strojno poročilo, ki se ga uporablja na Saškem
gozdnem gospodarstvu Tolmin d.d. (SGG Tolmin).
Metodologijo za celostno spremljanje koledarskega
časa delovnega mesta in učinkov pri delu smo dodelali
in dodali zbiranje podatkov o delovnih razmerah pri
spravilu lesa z žičnico, skico linije, nekatere splošne
podatke, podatke o vzdrževanju stroja in podatke iz
odločb za posek. Snemalni list, ki smo ga uporabili
v raziskavi, so izpolnjevali delavci in preverili ter
dopolnili njihovi predpostavljeni za vsako linijo
posebej. Snemalni list smo razdelili v šest poglavij:
A: Splošni podatki o lokaciji in delavcih
B: Dnevno spremljanje strukture dela in
učinkov

C: Vzdrževanje stroja, poraba goriva in maziva

D: Podatki o

delovišču

E: Skica linije in profila terena
F: Podatki iz odločbe za posek in vrsti sečnje
Prva tri poglavja, A, Bin C,je izpolnjeval strojnik
sproti, naslednja tri, D, E in F, pa odgovorna oseba v
podjetju. Koledarsko spremljanje strojev pti spravilu
lesa z žičnicami smo pričeli julija 2002 in zaključili
konec marca 2004.
Za strukturo koledarskega časa stroja (delovnega
mesta) smo uporabili metodologijo fUFRO (1995), po
kateri koledarski čas delimo najprej na čas delovnega
9
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mesta (plačani čas) in na čas zunaj delovnega mesta
(neplačani čas). Čas, ki je vezan na delovno mesto,
delimo na plačani nedelovni čas in na delovni čas.
Plačani nedelovni čas se deli na čas, ki ga delavec
prebije zunaj delovnega mesta (dopust, vreme,
prazniki, bolniške), in na čas zastojev na delovnem

mestu (glavni odmor, oddihi, organizacijski zastoji).
Delovni čas delimo na produktivni delovni čas (pri
žičnem spravilu je to čas poteka spravila) in na
pomožni delovni čas, kamor po nomenklaturi IUFRO
štejemo selitve, pripravljalno zaključni čas, montaže
in demontaže ter popravila in vzdrževanje.

Pregledn ica 1: Struktura evidentiranega koledarskega časa
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Syncrofalke 1 delal 9 sobot, Syncrofalke 2 pa 19 sobot.
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V naši raziskavi opisujemo izrabo koledarskega časa pri dveh žičnih napravah Syncrofalke, ki smo jih spremljali v daljšem časovnem
obdobju . Pri tem smo uporabili dva pristopa.
Pri prvem smo upoštevali izkoristek koledarskih
dni glede na prevladujoča aktivnost v delovnem
dnevu. Pri drugem načinu vrednotenja podatkov
smo upoštevali vse zabeležene ure po elementih
dela za posamezno linijo spravila z žično napravo.
Pri obeh pristopih pa smo uporabili omenjeno
nomenklaturo IUFRO delitve koledarskega
časa, ki je predstavljena v sliki 4 . Razdelitev
koledarskega časa je prilagojena za spravilo lesa
z žičnicami in temu primerno so pojmenovani

posamezni elementi dela na desni strani sl ike pod
delovnim časom. Elementi dela pod nedelovnim
časom so univerzalni in neodvisni od vrste dela
oz . proučevane naprave. Časa , ki ga porabimo za
prevoze na delo in z dela , ne upoštevamo in tudi
ni predmet kolektivne pogodbe.
Pri rezultatih v preglednicah in slikah smo
poimenovali stroje tudi s šiframi : Syncrofalke 1
- je Sync 1 in Syncrofalke 2 je Sync 2. Zajemanje
podatkov je bilo opravljeno za Syncrofalke 1 od
6. 7. 2002 do 31. 3. 2004 in za Syncrofalke 2 od S.
7. 2002 do 30. 3. 2004 (obakrat 635 koledarskih
dni) .
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Preglednica 2: Letna struktura koledarskega
Žičnice

Skupaj

Urus MID*
Sync povprečno
Sync 1
Sync 2

365
365
365
365

Urus MIII*
Sync povprečno
Sync 1
Sync 2

100,0
100,0
100,0
100,0

časa

pri

z žičnima napravama syncrofalke na Tolminskem

žičnicah

Syncrofalke in Urus

Spravilo, selitve,
Vzdrževanje,
Dnontaže,deDnontaže
ni podatka
Dnevi
148
35
204
32,5
195
35
213
30
Delež v%
40,5
9,6
55,9
8,9
53,4
9,6
58,4
8,2

Bolniška,
dopusti, vreme

Sobote, nedelje,
prazniki

82
22
25
19

100
106,5
110
103

22,5
6,0
6,9
5,2

27,4
29,2
30,1
28,2

*Vir: Košir 1987

3.

REZULTATI

3.1 Primerjava izrabe koledarskega
časa - analiza po dnevih
Strojniki so pri spremljanju dnevnih aktivnosti
stroja vpisovali podatke o porabi časa, učinkih
in povprečnih delovnih razmerah. V času daljših
prekinitev iz poročil niso razvidni podatki o vzrokih
za prekinitve dela, kar so lahko dopusti, bolniške ali
drugi razlogi zaradi odsotnosti iz dela. p,; analizi
koledarskega časa po dnevih so za Syncrofalke 1
manjkali podatki za 21 dni, za Synrofalke 2 za 34
dni . P1i teh dnevih je šlo za popravila, ko je bil stroj
v delavnici, ali pa daljše prekinitve (dopusti, slabo
vreme), ki jih strojnik ni vpisal v dnevnik dela.
Podrobnejšo sliko strukture celotnega koledarskega
časa po prevladujočih aktivnostih v posameznih
dnevih v preučevanem obdobju kaže preglednica 1
Skupno koledarsko obdobje spremljanja obeh
strojev predstavlja obdobje 3,5 let. Sobote in nedelje
v strukturi koledarskih dni predstavljajo 28,5 %, pri
koledarskem spremljanju žičnic pa zaradi izrabe
delovnih sobot 2,7% manj (25,8 %).
Zaradi p1imerljivosti koledarskega časa z dmgirni
rezultati smo vse podatke preračunali na eno leto.
Primerjava s podatki o izkoriščenosti koledarskega
časa pri žičnici Urus M III (KOŠIR 1987) je v
preglednici 2. Podatki v preglednici niso neposredno
primerljivi s podatki v preglednicah 3 do 5. V
preglednici 2 smo izkoriščenost po dnevih računali
na osnovi prevladujoče vrste dela v posameznem
delovnem dnevu, v preglednicah 3 do 5 pa po
dejansko vpisanih urah v dnevniku dela, tako da
pri preračunavanjih na letno izkoriščenost nastajajo
razlike v strukturi koledarskega časa. Razlike
12

predstavlja tudi način združevanja posameznih
elementov koledarskega časa, saj v preglednici 2
primerjamo podatke s preteklimi raziskovanji v
Sloveniji (KOŠIR 1987), v nadaljevanju pa upoštevamo strukturo koledarskega časa, ki jo je leta
1995 pripravila skupina IUFRO za študij dela
(KOŠIR 1996, BJORHEDEN et al. 1995).
Analiza koledarskega časa pri strojih Syncrofalke kaže na višjo izkoriščenost koledarskega časa
pti Synrofale 2. Povprečna letna izraba delovnega
časa je v preučevanem obdobju bistveno drugačna
kot pred dvema desetletjema, ko je bilo za spraviJo,
montaže in selitve porabljeno manj kot 150 delovnih
dni v letu. Najvišjo izrabo dni je ime1 Syncrofalke 2 z 213 izkoriščenimi dnevi za spravilo
selitve in montaže/demontaže. Strukturo izrabe
koledarskega časa prikazuje tudi slika l.
Praktično vsa razlika v izkoriščenosti izhaja
iz boljše izrabe časa pri nadomeščanju bolniških
odsotnosti in dopustov z vključevanjem drugih
delavcev in nadomeščanja izpadov zaradi slabega
vremena v času dopustov in tudi ob sobotah.
V nadaljevanju prikazujemo strukturo plačanih
dni oziroma koledarski čas delovnega mesta v
okviru 261 letne kvote delovnih dni (slika 2).
Po raziskavah izpred dveh desetletij je bilo pri
žičnicah tipa Urus za delo izkoriščenih povprečno 57
% dni od skupno razpoložljivih 261. Dejansko je bil
takrat izkoristek razpoložljivih dni v koledarskem letu
še nekoliko slabši, in sicer le 53%, če računamo, da
je bilo letno plačano 273 dni (12 delovnih dni več - 1
delovna sobota na mesec oz. 42-urni delovni teden) .
Zato je razlika v izkoristku letnih dn.i v primerjavi s
povprečjem za Syncrofalke (78 o/o) dejansko zelo velika,
saj 56 dni predstavlja poltretji meseca več dela.
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Preglednica 3: Osnovni podatki iz dnevnikov dela

Stroj
Trajanje v letih
Število linij
Obratovalne ure stroja
Skupaj evidentirani čas
Selitev
Pripravljalno zaklj. čas
Montaža
Spravilo
Demontaža
Malica
Zastoji
Popravila, vzdrževanje
Neugodno vreme
Prazniki
Dopust
Bolniške

Skupaj
3.48
79
79
79
44
42
79
79
79
43
28
50
35
19
9

Sync 1
1,74
Število podatkov
36
36
36
21

o
36
36
36

o

43
43
43
23
42
43
43
43

8

43
22
24
21
9
1

o

o

6
26
14

10

o

Sync2
1,74

3.2 Primerjava podatkov iz dnevnikov
dela - analiza po urah

Skupaj
Sync2
Sync 1
3,48
1,74
1,74
Skupni evidentirani čas v urah
79
43
36
2.172
4.375
2.203
3.589
3.587
7.176
54
58
112
168,5
168,5
o
356
674
318
3.803,5
1.974
1.829,5
147,5
335,5
188
191
191
o
133,5
95,5
38
794,5
504
290,5
286
515
229
136
120
256
192
144
48

o

o

o

vremenskih razmerah lahko tudi daljši kot 8 ur,
v primeru različnih prekinitev zaradi vremena ali
okvar pa traja tudi manj kot poln delovnik.
Na podlagi vodenih evidenc o porabi časa po
urah za vsak delovni dan smo analizirali celotno
strukturo evidentiranega časa v urah (preglednica 3).

Zabeleženi čas v dnevnikih dela po urah ni povsem
enak kot prevladt~oči čas po dnevih v poglavju 3.1,
ko smo pri analizi upoštevali prevladujoče aktivnost
posameznega dne. Delovni dan je v ugodnih

Preglednica 4: Povprečna letna struktura koledarskega časa delovnega mesta

Stroj
Število linij -letno
Obrat. UJe stroja letno

Povprečje

Ure letno
Selitev
Pripr. zaklj. čas
Montaža
Spravilo
Deroontaža
Malica**
Zastoji
Popravila, vzdrževanje
Neugodno vreme
Prazniki
Dopust
Bolniške
Ni podatka*

2.088
32
48,5
194
1.093,5
96,5
55
38,5
228,5
148
73,5
55,5

32
1.257

Sync 1
Sync2
31
33
1.248
1.266
Evidentirani čas v urah
2.088
2.088
31
33
o
97
183
205
1.135
1.052
85
108
110
o
22
55
290
167
132
164
69
78
83
28

o

o

24,5

24

o
25

Povprečje

32
60,2
100
1,55
2,3
9,3
52,4
4,65
2,65
1,85
10.95
7,1
3,5
2,65

o
1,15

Sync 1
Sync2
33
31
60,6
59,8
Evidentirani čas v %
100,0
100,0
1,5
1,6
0,0
4,6
8,8
9,8
54,4
50,4
5,2
4,1
0,0
5,3
1,1
2,6
8,0
13,9
6,3
7,9
3,7
3,3
1,3
4,0
0,0
0,0
1,2
l ,1

* Manjkajoče ure do letne kvote (2.088 ur).
** Zaradi objektivne primerljivosti bi morali pri Sync 1 upoštevati 110 ur za maJice in ta čas odšteti od trajanja posameznih
elementov delovnega časa.
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Iz skupne baze podatkov po delovnih dnevih
smo združili podatke za vse linije. V preglednici
so v prvem delu tudi podatki o številu linij, kjer so
nastopali posamezni elementi delovni ka. Ugotovimo
lahko, da pri Syncrofalke 1 niso posebej beležili časa
za malice in za pripravljalno zaključni čas. Glede
na število selitev (44) in skupno število linij (79)
lahko sklepamo, da sta v povprečju po dve liniji
zelo blizu . Montaže trajajo v povprečju enkrat dlje
kot demontaže. V skupni porabi časa za spravilo,
montaže in demontaže predstavlja delež spravila
79 %. V celotni strukturi evidentiranih delovnih ur
pa predstavlja spravilo 53%.
Pri neevidentiranem času je stroj stal zaradi
različnih prekinitev dela (vzdrž.evaoje, vreme,
dopust, bolniška). Vse neevidentirane dneve smo
zato šteli v kategorijo prekinitev zunaj dela. Tako
smo lahko izračunali primerljivo letno strukturo
časa za vse naprave .
Na podlagi skupnih podatkov, smo zaradi
primerljivosti izračunali povprečno letno strukturo
porabe časa (preglednica 4).
Povprečne vrednosti v preglednici 4 niso zgolj
tretjina vsote posamezniJ1 strojev, marveč tehtana
aritmetična sredina glede na trajanje spremljanja
stroja. Žičnice Syncrofalke dosegajo jzredno visoko
letno izkoriščenost. Od okoli 1.250 obratovalnih
ur je bilo več kot 1.050 ur vpisanih pri spravilu.
Slabo vreme se nadomešča z izrabo delovnih sobot
(v našem primeru v povprečju 7,5 letno) in z do
10 dnevi rednega letnega dopusta delavcev, kar
je skupaj največ 144 ur letno. Ravno toliko pa je
bilo v povprečju zabeleženih tudi prekinitev zaradi
vremena. Glede na to, da se ta nadomeščanja
nanašajo na delavca in ne na stroj, smo v preglednici
5 upoštevali tudi prekinitve zaradi vremena.
Pri prečiščeni sliki strukture porabe koledarskega
časa delavcev bi tako dobili še nekaj dodatnih dni, ko
so imeli dopuste, ekipe pri stroju pa so dopolnjevali
z drugimi delavci.
Opombe pod preglednica 4 so upoštevane v
izračunih koledarskega časa v slikah 4 in 5. Slika 4
kaže končno strukturo koledarskega časa . V prvem
stolpcu struktura delovnika za leto 2003, saj so bili
stroji spremljani največ ravno v tem letu. V drugem
stolpcu je povprečna struktura koledarskega časa za
vse žičnice Syncrofalke. Razlike nastajajo praktično
le zato, ker smo v preglednici 1 upoštevali koledarski
čas za delavca in v celoti upoštevali izkoristek
dopusta ter izključili izgube zaradi vremena, ki
14

se nadomeščajo . Ko primerjamo koledarski čas
stroja, ugotovimo, da izgubimo določene dneve
zaradi vremenskih razmer, vendar se večina teh
očitno pokrije z dopusti delavcev, saj so stroji zaradi
dopustov stali v povprečju le 8 dni .
Stroja sta zaradi vremena v povprečju stala 19
dni na leto, zato so bila določena nadomeščanja
opravljena tudi ob sobotah (v povprečju 7letno). P1i
obeh žičnicah so močno zmanjšane prekinitve zunaj
dela na račun nadomeščanj in dopolnjevanj ekip v
času dopusta delavcev in bolniških. Seveda tu ne gre
za to, da delavci ne koristijo teh dni oz. niso odsob1i
zaradi bolezni, ampak zaradi organizacije dela v
skupini in zaradi več izšolanih žičničarjev, kot jih
imamo pri ekipah žičnic. Tako se lahko v primeru
odsotnosti posameznih delavcev ekipo dopolni in s
tem zagotovi obratovanje stroja. Povprečna struktura
koledarskega časa po IUFRO je v sliki 5.

4

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Doku men tiranje koledarskega časa pri delu,
kar opravi delovna skupina pri stroju, je dober
pripomoček za dolgoročno spremljanje in analiziranje niza parametrov učinkovitosti pri delu,
doseganja delovne izkoriščenosti strojev in
nenazadnje prime1jave med stroji. Dobri podatki
o spremljanju porabe časa in doseženih učinkih so
lahko tudi podlaga za obračunavanje in stimuliranje
za kakovostno opravljena dela. Kakovost se ne
odraža le v kvalitetnih gozdnih sortimentih,
stanju delovišča po spravilu in poškodbah sestoja,
ampak tudi v okvarah stroja, nezgodah in bolniških
izostankih, kar se na koncu vse odrazi v stroških,
ki jih letno ugotavljamo. Podrobna analiza nam
tudi odgovori o ustreznosti obstoječe organizacije
dela. Pri tem je spremljanje izrabe koledarskega
časa delovnega mesta lahko pomemben pripomoček
za pripravo analitično podkrepljenih odgovorov in
načrtovanih sprememb.
Analiza izkoriščenosti koledarskega časa pri
treh žičnih napravah Syncrofalke (MEDVED et al.
2004) kaže, da je v preučevanem obdobju prišlo
do velikih razlik v izrabi razpoložljivega časa .
Primerjave s preteklos~o pa kažejo (KOŠIR 1987),
da je bila izraba koledarskega časa pri žičnicah
Syncrofalke v povprečju dva meseca boljša kot
pred dvajsetimi leti, ko je potekalo spravilo z več
bobenskimi vit li tipa Urus. Izkoristek se je povečal
predvsem na račun spremenjene tehnologije
GozdV 63 (2005) 1
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in spremenjene organizacije - nadomeščanja
izgubljenih dni zaradi slabega vremena. Letni
izkoristek delovanja Žičnic Syncrofalke na
Tolminskem je bil največ 213 dni, povprečni pri
obeh strojih pa 204. Le 57 dni od skupno 261
razpoložljivih ni bilo izkoriščenih.
Po mednarodni metodologiji IUFRO se je
podrobno analiziralo izrabo koledarskega časa
delovnega mesta po urah. Letno je na voljo 2.088
ur, ki jih delodajalec, na podlagi kolektivne
pogodbe, mora plačati delavcu. Od tega v zadnjih
letih pride v povprečju 81 ur na plačane praznike.
Pri analiziranih žičnicah Syncrofalke na Tolminskem sta bili stroja na ''delovnem" mestu 85,6
% letne kvote časa, največ 86,3 % Syncrofalke
2. Izkoristek je visok tudi zato, ker mednarodna
metodologija uvršča čas popravil in vzdrževanj
(povprečno 9.6%) v pomožni delovni čas. Dejanski
produktivni delovni čas, ko z žičnicami opravljamo
spravilo, je znašal50,5 %, ki bi ga z zmanjšanjem
zastojev zaradi popravil in vzdrževanj lahko še
nekoliko izboljšali. Posebej pomembno za visoko
izkoriščenost stroja je homogena delovna skupina
in večje število usposobljenih strojnikov, kot
tudi drugih žičničarjev, ki niso stalni člani ekip.
Na Tolminskem imamo zato usposobljenih več
strojnikov v isti delovni ekipi, tako da v primeru
dopustov, bolniških in drugih zadržanosti delavcev
stroj lahko nemoteno obratuje. Seveda ima tudi
menjavanje strojnikov lahko negativne učinke na
vzdrževanje in okvare stroja. V primeru, da dela s
strojem več ljudi, se pojavlja problem odnosa do
stroja, racionalne rabe, previdnega in skrbnega
ravnanja s strojem med delom ter odnosa in
vestnosti pri vzdrževanju.
Spremljanje koledarskega časa delovega mesta
in/ali stroja ima veliko več prednosti za prihodnje
delo in spremljanje gozdne proizvodnje kot pa samo
podrobno preučevanje delovnega časa. Analiza
delovnega časa je pomembna za management, in
za zavedanje delavca, da mora dnevno nadzorovati
lastno izrabo delovnega časa in stroja. Z občasnimi
analizami izrabe delovnega časa lahko odkrivamo
razlike med delavci, delovnimi skupinami in stroji.
Spremljanje koledarskega časa lahko v prihodnje
postane eden od elementov za ugotavljanje
stimulativnega dela plače delavcev.
Koledarski čas, ki je vestno in pravilno
izpolnjen, je tako izredno pomembna opora
analitiku v podjetju, manage1jem pri strateških
GozdV 63 (2005} 1

odločitvah o razvoju in investicijah kot tudi
delavcu, ki s spremljanjenjem koledarskega
časa evidentira svojo učinkovitost na delovnem
mestu.
Spremljanje koledarskega časa stroja in delavca
je zato lahko pomemben pripomoček za skrbno
voden in nadzorovan kadrovski management
tudi v gozdarstvu, kajti uspešnost gospodarskih
družb bo vedno bolj temeljila na dobrih kadrih ob
hkratni visoki izkoriščenosti strojev in doseganju
visoke produkti vnesti. Zavedati se je treba,
da tudi nadzor nad opravljenim delom stane,
še posebej zaradi narave razpršenih delovišč.
Prihodnost zahteva racionalizacijo, optimizacijo in
obvladovat~e stroškov. Skrbno in načrtno usme1jan
in spremljan koledarski čas je pri tem lahko dober
pripomoček.

Metoda dela, ki smo jo uporabili pri beleženju
koledarskega časa delovnega mesta "stroja", je s
smiselnimi popravki in prilagoditvami primerna
praktično za vsa dela v gozdarstvu. Uporabna je
predvsem zato, ker mora delavec oziroma strojnik
vsak delovni dan zabeležiti strukturo porabe časa in
osnovne delovne razmere. Za ustrezno uporabo v
p1ihodnje je treba motivirati delavce in z ustreznimi
prikazi in analizami v daljšem časovnem obdobju
pripravljati poročila o njihovem delu. Takšen
pristop je lahko ena izmed možnosti aktivnega
pristopa do delavca in uveljavljanja metod stalnega
spremljanja delavcev in strojnih naprav. Spremljanje
koledarskega časa delavcev je potrebno še posebej
pri skupinah, kot je tudi žičničarska, ločiti od
spremljanja koledarskega časa stroja.

5

ZAHVALA

Prispevek je rezultat dela v okviru projekta
»Raziskovalne naloge s področja žičnega spravila iz
gozdov v lasti Republike Slovenije«, ki ga financira
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije. Del akti v nosti v projektu je finaciran
tudi v okviru javne gozdarske službe pri nalogi
»Pripravljanje strokovnih podlag in predlogov
normativov za opravljaqje del v gozdovih«, ki jo
financira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Poleg zahvale finance1jem so za nastanek
tega prispevka posebne zahvale deležne žičničarske
ekipe, ki so v letih 2002 do 2004 sodelovale pri
zbiranju podatkov o njihovem vsakodnevnem delu
z žičnico, kot tudi njihovim predpostavljenim
15
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R.: Koledarski čas dela z žičnima napravama syncrofalke na Tolminskem

(Simon Kovšca, vodja EO Idrija in Darko Pretner,
vodja OE Tolmin), ki sta podatke v snemalnih listih
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inštitut Slovenije.
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Strokovna razprava
GDK: 148.2+ 151.2(497.12* 10 Savinjska dolina)(045)

Ptice gnezdilke smrekovo-borovega gozda pri Plevni v Spodnji
Savinjski dolini
Breeding bird assemblages of the spruce-pine forest near Plevna in the Lower
Savinja Valley
Milan VOGRIN*, Andreja MIKLIČ**
Izvleček:

Vogrin M., Miklič, A.: Ptice gnezdilke smrekovo-borovega gozda pri Plevni v Spodnji Savinjski dolini. Gozdarski vestnik
63/2005, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, ci t. lit. 4L. Prevod v angleščino: avtorja. Lektura angleškega
besedila Jana Oštir.
V Spodnji Savinjski dolini je leta 1999 bil v smrekovo-borovem gozdu na površini 28,2 ha opravljen kartirni popis ptic gnezdilk.
Ugotovljenihje bilo 22 vrst, skupna gostota paje znašala 31,2 para/lO ha. Najpogostejši vrsti sta bili črnoglav ka Sylvia arricapilla
in menišček Parus afer, ki sta dosegla tudi najvišjo gostoto. Biomasa gnezdilcev je znašala 2.420 g/10 ha. Za gnezdilke je bila
narejena tudi analiza glede na gnezdišče, prehrano in status.
Ključne

besede: ptice gnezdilke, združbe ptic, smrekov-borov gozd, Spodnja Savinjska dolina

Abstract:
Vogrin M., Miklič, A.: Breeding bird assemblages of the spruce-pine forest near Plevna in the Lower Savinja Valley. Gozdarski
vestnik, Vol. 63/2005, No. l. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 41. Translated into English by the
authors. English language editing by Jana Oštir.
Bird census work was carried out ina spruce-pine forest (28.2 ha) in the Lower Savinja Valley in 1999. Twenty two species were
reported as breeders and the average density was 31.2 pairs/ 10 ha. The highest densities of breeding pairs were noted for Sylvia
atricapilla and Par us ater. The biomass of the bird assemblage is 2420g/10 ha. A classification of breeding bird s was aJ so made
with regard to feeding. nesting and migratory habits.
Key words: breeders, bird assemblages, spruce-pine forest, Lower Savinja Valley

1

UVOD

2

OPIS OBMOČJA

INTRODUCTION

2

DESCRIPTION OF THE AREA

Gozd pokriva 56% ozemlja Slovenije, kar nas po
gozdnatosti uvršča na tretjo mesto v Evropi (Agencija Republike Slovenije za okolje 2001). Kljub temu
pa je kvantitativnih raziskav, ki bi bile posvečene
gozdnim združbam ptic presenetljivo malo. Še
največ jih je objavljenih za območje Kočevske (npr.
PERUŠEK 1991), Dobroveljske planote (VOGRIN
1997, 1998, 2000a, b) in Zgornje Savinjske doline
(PERUŠEK 1998). V večini omenjenih primerih
so bile raziskane združbe ptic v bukovo-smrekovih
gozdovih, čistih bukovih ali smrekovih gozdovih.
Podatkov .iz nižinskih smrekovo~borovih gozdov
pa je bistveno manj (VOGRIN 1997). Namen tega
prispevka je tako podati zbrane podatke za nižinski
srmekov-borov gozd.
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2.1 Splošni opis
Spodnja Savinjska dolina leži na prehodu med
subalpsko in subpanonsko Slovenijo. Obsega
večji del obsežne tektonske udorine, obdana pa
je z Ložniškim gričevjem na severu, s severnim
Posavskim hribovjem na jugu, na zahodu sega do
kraške planote Dobrovlje, na vzhodu paje omejena v
Voglajnskim gri.čevjem. Osrednji kvartarni peščeno
prodni vršaj je nasula Savinja ter s svojo akumulacij o
odrivala manjše pritoke na obrobje ravnine, kjer so
nasipali peščeno-glinaste nanose. Lep primer za to
v dolini je reka Ložnica. Obrobje ravnine, ki prehaja
v gričevje in hribovje, sestavljajo starejši pliocenski

* M. V. Zasebni raziskovalec, ornitolog, Zg. Hajdina 83c,
SI-2288 Hajdina E-mail: milan.vogrin@guestarnes.si
** A. M. dr. živil. tehnol., Biotehnična fakulteta, Oddelek za
zootehniko Groblje 3, SI-1230 Domžale
E-mail: andreja.mik.lic@bfro.uni-lj .si
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nanosi , med kate1imi prevladujejo silikatni prod in
ilovice . Podnebne značilnosti so izrazito prehodne,
med subalpskim in subpanonskim tipom podnebja.
Povprečna letna višina padavin je med 1.100 mm in
1.250 mm s padavinskim viškom poleti.
Najugodnejše razmere za kmetijstvo so v
osrednjem delu doline , na ravnem kvartarnem
prodnem vršaju Savinje, kjer je podtalnica le nekaj
metrov pod površjem. Spod1~a Savinjska dolina
sodi med naše prodne ravnine, saj jo je izoblikovala
reka, ki se je manj poglobila v lastne nanose, zato
je tudi taina voda bližje površju (MELIK 1957) .
Poleg ugodnih reliefnih potez (nizka nadmorska
višina) so za intenzivno poljedelstvo primerne tudi
prsti. Rendzine in evtrične rjave prsti prevladujejo
v osrednjem delu Spodnje Savinjske doline,
na ilovnatih nanosih v obrobju pa so se razvile
oglejene prsti , ki so zaradi vlažnosti, zbitosti in
večje zaki sanosti za intenzivno kmetovanje manj
primerne (lep primer za to je sedanje zavarovano
območje ob reki Ložnici). Gozd je izkrčen v
večjem delu doline . Tako se kaže izrazita dvojnost
med osrednjim, ravnim in kmetijskim delom ter
pretežno gozdnatim, gričevnatim in hribovitim
obrobjem.
V dolini je posebno intenzivno pridelovanje
hmelja, nekaj manj pa tudi ostalih kulturnih rastlin.
V primeJjavi s samo dolino so obrobna gričevja
še dokaj dobro ohranjena, v večini p1imerov jih
porašča tudi gozd. Takšno je tudi območje Plevne
in Velikega hriba, severno od naselja Gotovlje.

2.2 Opis raziskovalne površine
Obravnavano območje , to je predel okrog
Plevne, Ježi na obrobju Spodnje Savinjske doline

severno od vasi Gotovlje na nadmorski višini
okrog 300m. Marinček (1987) območje uvršča
v predalpsko .
Raziskovalna površina je bila izbrana naključno ,
zajemala pa je odseke 85, 439 d, 439 e , in 439
f, ki skupaj merijo 28,2 ha. Raziskovalni gozd
se nahaja na gričevnatem svetu; na raziskovalni
površini je prisotna tudi grapa, ki se vleče po celotni
raziskovalni dolžini. Gozd na raziskovalni površini v
veliki večini pdpada združbi Vaccinio - Vitis ideae
- Pinetum, nekaj malega pa tudi Querco robori
- Carpinetum . Na vseh odsekih so prevladovali
iglavci, predvsem snu·eka Picea abies in rdeči bor
Pinus sylvestris. Med listavci je bilo največ gradna
Quercus petraea. Na nekaterih mestih je bila dobro
razvita tudi podrast, sestavljena predvsem iz mladih
smrek, borovničevja Vac cinim myrtillus in praproti
Pteridium sp. Podrobnejši pregled po odsekih glede
na lesno zalogo je podan v tabeli 1 in je povzet iz
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje (1996) .

3

METODE DELA

3

METHODS

3.1 Terenski del
Gnezdilke smo popisali v letu 1999 z metodo
kartiranja teritorijev (BIBBY et al. 1992, GIBBONS
et al. 1996). Na terenu smo popisovali deset dni,
in sicer v aptilu, maju in juniju. Na raziskovalni
ploskvi smo opravili tudi en večerni in nočni
popis. Popise, ki so trajali do 5 ur, smo opravili v
zgodnjih jutranjih urah. Pri delu smo si pomagali
s karto me1ila 1 : 5.000, v katero smo beležili tudi
vse podatke o zabeleženih pticah. Raziskovalne
površine smo si zaradi lažje orientacije poleg

Preglednica 1: Lesna zaloga (m3) na raziskovalni površini in velikosti odsekov.
Tahle 1 Grmving stock (m' ) in surveyed area and area sizes.
Odsek 85 =25,58 ha
l'accžnio · \!iris ideaePinetwn = 90%
Querco roboriCcupinewm = 10%
Debelina (cm)
Thickness (cm)

Iglavci

Lisr.avci

10-29
30-49

1.309

Ll03

989

nad 50
Skupaj 1 Total

36
2.334

694
37
1.834

91

72

m-'lha
18

Odsek 439d = 1,72 ha
Va ccinio - \!iris ideae·
Pinetrml

Iglavci

236
21

= 100%

Odsek 439e = 0,50 ha

Odsek 439f= 0,39 ha

Vaccinio - Vitis ideaePine/lim = 100%

Vaccinio- Viris ideae·
Pineium = 90%
Querco roboriCarpinelum = 10%

Listavci

Iglavci

Li stavci

31

37

17

-

1

-

Iglavci

37
1

Li stavci

17
-

-

-

257
149

31

38

17

38

17

18

76

34

76

34

-
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Pre 2 1etinica 2: Ptice gnezdilke smrekovo-borovega gozda pri Plevni v Spod11ii Savinjski dolini. N- število parov, D- dominanca
( % )~ G- gostota (št. parov/lO ha),+- prisotnost (gnezdi v bližini) in njihova analiza glede na gnezdišče (PD- primarni duplar.
D _sekundami duplar, P- prosta gnezdilka, T- talna gnezdilka), prehrano (C- žužkojed, karnivor, O- vsejed, H - rastlinojed,
se menoj ed) in status (S - stalnica, TS - transsaharska se livka, K- klatež) ter biomasa (B) posameznega osebka (g) in skupna
biomasa (SB) (g) gnezdilk v sestoju.
Table l : Breeding birds in the spruce-pine forest ne ar PI evna in the Lower Savinja Valley. N- number ofpairs, D- dominance
! %). G- density (no. rdpairs per JO ha),+- presence (species breed in The viciniry of the research area) and classification of
inceding birds byfeeding, nesring, migratory habits and biomass (g); nesting habits: PD- primary ho le breeders (excavarors), D
- holc breeders, P- open (crnwn) nesters, T- gro und nesters;feedings habits: C- insectivorous, carnimrous, O -omnivorous.
H- herbivorous, granivorous); migratory habits: S- resident, T tropica/ migrant, K- short distance migrant

Vrsta
Species
Črnoglavka 1 Sylvia

atricapilla
ater
Taščica 1Erithacus rubecula
Ščinkavec 1 Fringilla coelebs
Vrbji kovaček 1 Phylloscopus collybita
Velika sinica/ Pams major
Kos 1Turdus ment!a
Rumenoglavi kraljiček 1Regulus regu/us
Plavček 1 Pa rus caeruleus
Brglez 1Si tra europaea
Šoja 1 Garn~!us glandarius
Veliki detel 1Picoides major
Grivar 1 Columba palumbus
Močvirska sinica 1 Parus pa/ust ris
Čopasta sini ca 1 Parus cristatus
, Dolgoprsti plezavček 1 Cerrhiafamiliaris
Cikovt 1Turdus philome/os
Dolgorepka 1Aegithalos caudatos
Kobilar 1 Oriolus oriolus
Dlesk 1 Coccothrastes coccothraustes
Grilček 1Serinus selinus
Škorec 1 Stumus vulgmi.s
Škrjančar 1 Falco subbureo
Kukavica 1 Cuculus canorus
Siva vrana 1 Corvus cornix
Skupaj 1 Total
Menišček 1 Pan~s

D

13
8,5
8
8
7
7
6
5
4

14,8
9,7
9,1

3
3
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
0,5
+

9,1

8,0
8,0
6,8
5,7
4,5
3,4
3,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
l.L
L,L
l,l
1,1

1,1
0,6

1

G

B

SB

4,6
3,0
2,8
2,8

19
12
15
24
8
L9
87
5
Il
23
L60
73
480

494
204
240
384
112
266
L.044
50
88
L38
960
292
1.920
44
52
32
140
16
138

2.5
2,5
2.1
1,8
1,4
l,L
1,1
0,7
0.7
0,7
0,7
0,7
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

11
13
8
70
8
69
55
12
76

LIO
24
76

Ne sfing
ha.bits
T

Prehrana
Feed"ings
hahits

Status
Status

c

K

p

c

T
p

c

s
s

T

D
p
p

o

s

c
c

K

c
c

s
s
s
s
s

D

c

D
p

PD

c
o
c

p

H

K

D
D
D
p
p
p
p
p

c
c

s
s

c
c

K

c
c

TS

H
H

K

D

c

K

-

-

-

-

-

-

s

s

s
s

s

+
+
88

LOO

gozdarskih označb označili še z barvno folijo, ki
smo jo pritrdili na drevesa. Ocenjujemo, da so bile s
takšnimi popisi narejene minimalne napake pri štetju
gnezdečih parov. Potrebno pa je opozodti na tako
imenovane problematične vrste, kot so npr. cikovt
Turdus philonzelos in rumeno glavi kraljiček Regulus
regu/us, pri katerih lahko pride do podcenitve
celo do 30% (zbrano v: VOGRIN 1997). Število
parov v tem delu enačimo s številom teritmijev. V
kolikor je teritorij določene vrste segal tudi izven
raziskovalnega območja, srno tak teritorij šteli kot
pol te1itorija oziroma kot pol para.
GozdV 63 (2005) 1

Gnezdišče

1

N

-

-

31.2

6.824

3.2 Obdelava podatkov
Za gnezdilce na izbrani gozdni površini podajamo
dominanco: D = nJN • 100; n - število osebkov
(parov) določene vrste v popisu, N - število vseh
osebkov (parov) v popisu.
Vrste so lahko: evdominantne (nad 10 %),
dorninantne (5-10 %), subdominantne (2-5 %),
recendentne (1-2 %), subrecendentne (pod 1 %).
Za vse gnezdeče vrste na izbranih gozdnih
raziskovalnih površinah navajava tudi gostoto. Le-to
podajamo kot število gnezdečih parov na 10 ha.
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Gozdne vrste smo razvrstili glede na način
gnezdenja v duplarje, prostognezdilce in talne
gnezdilce (TOMIALOJC et al. 1984). Za talne
gnezdilke imamo tiste vrste, ki običajno gnezdijo
pod 1,5 m- na tleh in v nizkem grmovju (LUNIAK
1980, 1981, BIADUN 1994). Glede na tip prehrane
smo jih razdelili v tri skupine: žužkojede in
karnivore, semenojede in herbivore ter vsejede
(omnivore) (TOMIALOJC et al. 1984, CRAMP &
SIMMONS 1986, TOMIALOJC & WESOLOWSKI 1990, PEARSON & LACK 1992, CRAMP
& PERRINS 1994) . Glede na status pa v stalnice,
klateže in selivke (TOMIALOJC et al. 1984,
MOREL & YVONNE MM OREL 1992, PEARSON
& LACK 1992). Pri razdelitvi vrst glede na tip
prehrane je potrebno opozoriti, da takšna razvrstitev
velja samo za gnezditveno obdobje.
Za gnezdilke podajamo tudi njihovo biomaso,
kijo povzemam po CRAMP & SIMMONS (1986),
CRAMP & PERRINS (1994), KOOIKER (1994).
Posamezne združbe gnezdilcev med sabo
primerjamo s pomočjo Sorensenovega indeksa:
QS = 2c/(a + b) • 100 (SOUTHWOOD 1978,
TOMIALOJC et al. 1984); a- število vrst, ki so v
prvi združbi, b - število vrst, ki so v drugi združbi,
c - število vrst, skupnih prvi in drugi združbi.
Identična združba je tista, kjer je vrednost
QS > 80 %, podobna, kjer je QS med 60 in 80% in

popolnoma različna, kjer je QS < 60% (BIADUN
1994).
Pri statistični obdelavj uporabljamo zaradi
nenormalne porazdelitve neparametrična testa, in
sicer Hi-kvadrat in Kruskal-Wallis test (SOKAL
& ROHLF 1995). Podatki so bili obdelani z statističnim programom SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences) 8.0 za Windows.

4

REZULTATI

4

RESULTS

V tabeli 2 navajamo gnezdilke, .ki so bile ugotovljene na gnezdenju v smrekovo-borovem sestoju
velikosti 28,2 ha. Poleg vrste podajamo tudi število
parov, njihovo dominanco in gostoto. Pri gnezdenju
je bilo ugotovljenih 22 vrst, poleg teh pa so se na
obravnavanem območju zadrževale še tri vrste, ki
so gnezdile v bližnji okolici. Skupaj je gnezdiJo 88
parov, kar znaša 31,2 para/lO ha.
Najvišjo dominanco sta dosegla črnoglavka
Sylvia atricapilla in menišček Parus ater, ki sta
dosegla tudi najvišjo gostoto. Skupaj je bilo na
raziskovalni ploskvi pri Plevni ugotovljenih osem
dominantnih vrst (> 5%) (36,4% vseh gnezdečih
vrst).
Med gnezdilkami jih je 8 (36,4 %) gnezdil o v
duplih, 11 (50%) je bilo prosto gnezdilk, 3 vrste
(13,6 %) pa so gnezdile na tleh (tabela 3). Razlika

Pregledn ica 3: Primerjava posameznih parametrov med podobnimi gozdnimi združbami v sred~i Evropi (' - podatek za
leto 1990)
Table 3: A comparison of the results of quantitative studies made in the spruce-pine forest in the Lower Savinja Valley and
similar jorests in Central Europe (1 - data for 1990)
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Št. vrst
No. of species

Št. parov/lOha
No. ofpairs!lOha

Lokali teta

Velikost

Locality
Polana
(Acereto-Piceetum)

Size (ha)

Vir

18

28

49,6

Bialowieza, NW
(Peucedamo- Pi netum)

25

23-34

27,4-57,8

Bialowieza, NE
(Peucedamo-Pinetum)

25

21-35

34,9-53,4

Tomczyce (Pino-Quercetwn)
Ojcow (Pino-Quercetum)l
Žovnek
(Vaccinio - Vitis ideae - Pinetwn)
Kunguta pri Ptuju/Kidričevo
(Myrtillo - Pinetum)
Plevna
(Vaccinio - Vitis ideae - Pinetum)

58
10

49
19

84,2
63

C~LEWSK11992

29,5

25

35,6

VOGRIN 1997

15,7

24

54,5

VOGRIN2002

28,2

22

31,2

tode1o

Source
KROPIL 1992
TOMIALOJC ET AL. 1984,
TOMIALOJC&
WESOLOWSKl 1994, 1996
TOMIALOJC ET AL. 1984,
TOMIALOJČ&

WESOLOWSKl 1994, 1996
TOMEK1992
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4: Primeijava posameznih združb iz Slovenije

s p;močjo Serensenovega (QS) indeksa(%).

TJ ble 4: Comparison between bird assemblages in Slovenia

wirh Sorensen's (QS) index in percentages (%).20 ha
(PERUŠEK 1991 ),
RGG - Rajhenavski gospodarski gozd
(Abieti-Fagetum dinaricum)- 20 ha (PERUŠEK 1991),
PPS- Pragozd Pečka sever (Abieti-Fagetum dinaricum)
- 20 ha (PERUŠEK 1991),
PPJ- Pragozd Pečka jug (Abieti-Fagetum dinaricum)20 ha (PERUŠEK 1991),
ŽO 1 - Žovnek (acidofilno borovje)- 29,5 ha
(VOGRfN 1997),
Ž02- Žovnek (acidofilni bukov sestoj)30,8 ha (VOGRIN 1998),
KR - Kraple (bukovo-smrekov gozd)- 13.3 ha
(VOGRIN 2000a),
ŠV -Šentjoški vrh (bukovo-jelov gozd) 20,8 ha (VOGRIN 2000b),
KI - Kungota pri PtujuiKidričevo (borov gozd)15,7 ha (VOGRIN 2002)
PL- Plevna (smrekov-borov gozd)- 28,2 ha (to delo).

PL:
PL :
PL:
PL:
PL:
PL :
PL :
PL:
PL:

RP
RGG

PPS
PPJ
ŽOJ
Ž02

KR

ŠV
KI

QS
61,8
61,8
61,8
56,7
80,8
75,0
76,6
61,2
82,6

med skupinami glede na število vrst ni pomembna
(Hi-kvadrat=: 4,4, df = 2, P > 0,05). Od 22 gnezdilk
je 17 vrst (72,7 %) sodilo med žužkojede oziroma
karnivore vrste, 3 ( 13,6%) med rastlinojede, 2 vrsti
( 11,8 %) pa sta bili vsej edi. Razlika med skupinami
je statistično pomembna (Hi-kvadrat = 19,2, df
::::2, P < 0,001) . Samo ena vrsta (4,5 %) je sodila
med selivke, 15 vrst (68,2%) je bilo stalnic, 6 vrst
(27,3 %) paje sodilo med delne selivke, ki se tudi
pozimi pojavljajo pri nas, zato smo jih označili
kot klateže. Tudi v tem primeru je razlika stati
stično zelo pomembna (Hi-kvadrat= 13,7, df = 2,
p < 0,01).
Skupna biomasa gnezdilcev znaša 6.824 g kar
pomeni 2.420g/10 ha. Največji delež biomase
odpade na grivarja Columba palumbus, čeprav sta
gnezdila le dva para, sledi pa mu kos Turdus menda
(tabela 2).
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DISCUSSION

5.1 Velikost raziskovalne površine
Vehkost raziskovalne površine je glede na priGLUTZA (1962) v BERNET (1997)
blizu optimalne, saj avtor pravi, da je za kartirni
popis otpimalna površina velikosti okrog 20 ha . Na
manjših raziskovalnih površinah se lahko zgodi, da
ugotovimo večje število parov kot bi jih sicer, delno
zaradi robnega učinka, delno pa zaradi morebitnega
dvojnega štetja. V primeru nekritičnosti se lahko
zgodi, da upoštevamo tudi vrste, ki imajo teritorije
bistveno večje od naše raziskovalne površine,
čeprav se te vrste na raziskovalni ploskvi pojavljajo
ali celo gnezdijo. Najbolje je, da takšne vrste
pri nadaljni analizi izločimo. Pri primerjavah
z drugimi raziskavami moramo upoštevati tudi
dejstvo, da število vrst običajno narašča z velikostjo
I>aziskovalne površine.
poročilo

5.2 Številnost, gostota, dominanca in
biomasa
Pri primerjavi številnosti vrst vidimo, da se
obravnavano območje dokaj dobro ujema z ostalimi
raziskavami, odstopa le število vrst v karpatskem
smrekovem gozdu (SLIZOWSKJ 1991), smrekovem
gozdu s Tater (GLOWACINSKI, & PROFUS 1992),
Žofinskem pragozdu (BURGER & KLOUBEC
1994) in smrekovem gozdu s Fater (SANI GA 1995),
kjer je bilo raziskovalno območje precej manjše
oziroma večje od tukaj obravnavanega (tabela 3).
Dodatno na razlike verjetno vplivajo tudi nekoliko
drugačni življenjski prostmi.
Ugotovljena gostota (31 ,2 para/lO ha) je še najbolj
podobna tisti, ki je bila ugotovljena na obrobju
Dobrovelj (VOGRIN 1997, 1998).
Skupna gostota d uplrujev (11 parov/lO ha) je
večja kot tista, ki je bila ugotovljena v nacionalnem
parku Bieszczady (CICHON & ZAJAC 1991),
v bukovem gozdu na Babji Gori (KIEŠ 1991 ),
alpskem mešanem gozdu Eckau (PECHACEK
1994), smrekovem gozdu v zahodnih Karpatih
(SLIZOWSKI 1991), acidofilnem borovju na
Dobrovljah (VOGRIN 1997) in podobna kot tista, ki
jo je ugotovil GLOWACINSKI, (1990) v Karpatih,
PECHACEK ( 1994) v smrekovem gozdu Kuhroint,
VOGRIN (1998) v bukovem gozdu pri Žovneku ter
manjša kot tista, ki jo je ugotovil PERUŠEK (1991)
na Kočevskem .
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Slika 2: Gnezdo z jajci črnoglavke Sylvia atricapilla.
Figure 2: Nest with eg gs of Blackcap Sylvia atricapilla.

Slika 1: Del raziskovalnega območja pri Plevni.
Figure 1: Part of the research area near Plevna.

Glede na število vrst (osem), ki gnezdijo v
duplih, in na merila BERNETA (1997) lahko
rečemo , da je delež duplrujev p1i Plevni visok. K
temu pripomorejo predvsem sinice, saj kar 5 vrst
od sedmih, kolikor jih živi v Sloveniji, gnezdi na
raziskovalni površini.
Dokaj visok je tudi delež talnih gnezdilk
(31.,8 % vseh parov oziroma gostota 10 parov/lO
ha). Visok delež duplarjev in nizek delež talnih
gnezdilk običajno narekujejo plenilci (MARTIN
1992, 1995) . Ker je na raziskovalnem območju
pri Plevni to razmerje skoraj povsem izenačeno,
bi o plenilcih ptičjih gnezd le težko sklepali. Od
potencialnih plenilcev so bile na raziskovalni
površini opažene naslednje vrste: veverica Sciurus
vulgaris, jež Erinaceus concolor in kuna Marles
sp. Zanemariti pa ne smemo še malih sesalcev,
predvsem različnih miši.
Zastopanost pravjh (transsaharskih) selivk s
samo eno vrsto in 0,3 para/10ha je izredno nizka.
Število parov iz rodu listnic Phylloscopus sp., ki
je zastopan s samo eno vrsto, je prav tako nizko
22

Sl ika 3: Vrbji kovaček Phylloscopus collybita je sodil med
najpogostejše gnezdilke na raiskovalni površini.
Figure 3: The Common Chiffchaff Phylloscopus col/ybita
be long s to the most frequent nesting species in the research
area.

(8 %). CODY (1985) navaja, da je vrbji kovaček
Phylloscopus collybita vezana na gosto podrast
in grmovje, le-tega pa na raziskovalnem območju
ni bilo veliko. Tudi zastopanost vrst iz rodu penic
Sylvia sp. z samo eno vrsto in s 13 prui (14,8% vseh
pru·ov) je n1zka. Črnoglav ki ustreza predvsem gosto
grmovje (CODY 1985), ki pa je na raziskovalnem
območju bilo slabše zastopano.
Ugotovljena biomasa gnezdi1cev je v večji
meri podobna. kot so jo v Srednji Evropi ugotovili
nekateri drugi avtorji , npr. 2,7 kg/1 Oha- smrekov
gozd, Polana (KROPIL 1992), 2,3kg/10ha acidofilno borovje, Žovnek (VOGRIN l 997),
2,lkgll0ha - bukov gozd, Dobrovlje (VOGRIN
1998). Razlikuje se le od raziskav, ki jih je opravil
GLOWACINSKI (1990) : 1,6 kg/10ha- smrekovjelov gozd, Karpati. 5,1 kg/1 O ha - bukov gozd,
Karpati, VOGRIN (2000a) : 3.359gll0 ha- bukovosmrekov sestoj, Dobrovlje. VOGRIN (2002):
3.597g/10 ha- borov gozd na Dravskem polju.
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SUMMARY

In 1999, during the breeding season, the breeding
bird assemblages of the spruce-pine forest near
Plevna in the Lower Savinja Valley were studied.
The research area measured 28 .2 ha. The forest in
the research area belongs mainly to the phytocenosis
Vaccinio - Vitis ideae- Pine tum and Querco Ro bori
- Carpinetum (see Table 1).
Quantitative studies of the bird assemblage were
carried out with the territory mapping technique.
The investigation was conducted mainly in the early
morning and lasted up to 5 hours. The area was
visited ten times, between April and June.
The main results of the survey on breeding birds
are presented in Table 2. Twenty two bird species
were reported in the forest under study. ln the total
area of 28.2 ha, 88 pairs of birds wei:e breeding,
with a density of 31.2 pairs/10 ha. The biornass of
the birds was 2.420g/10 ha. As many as eight of the
breeding speci es were recorded as dominants (over
5% ). The highest densities of breeding birds were
noted for Sylvia atricapilla and Parus ater. Among
the breeding species only the members of one
species were trans-Saharian migrants and six were
only short distance migrants, occasionally wintering
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Vogrin , M.,

.-- - -

Miklič ,

A.: Ptice gnezdilke smrekovo-borovega gozda pri Plevni v Spodnji Savinjski dolini

in Slovenia. Seventeen species were insectivorous,
three were omnivorous and two herbivorous. The
breediog bird assemblages of the Plevna forest were
also analyzed in relation to the nesting site. Eight
speci es were hole-nesting birds, eleven nested in tree
crowns and three on the ground (Table 2).
Comparisons of basic biocenotic indices, i.e. the
number of species, number of breeding pairs are
given in Table 3. The bird communities observed in
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similar forest types generally had sirnilar numbers
of species and densities of pairs as the one in our
study area. When comparing the spruce-pine forest
near Plevna and some other forests in Slovenia the
Sorensen's Index of similarity varied from 56.7
to 82.6. It is interesting that the most similar bird
assemblages were found in a forest of a similar
association, which is not always the case (see for
example VOGRIN 2000a).
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KAKO RAZUMEMO

GOZDARSKO SVETOVANJE
V SLOVENIJI
Načini in metode, še posebej pa odnos stroke do
gozdarskega svetovanja so v Sloveniji v veliki meti
rezultat zgodovinskih okvirov, v katerih se je razvijal
splošni odnos družbe do gozda, v katerih je nastajala
gozdarska stroka in v katerih se je oblikovala
gozdarska zakonodaja. Danes razumemo gozdarsko
svetovanje kot aktivnost, ki je namenjena lastnikom
gozdov. Po mnenju andragogov predstavlja eno
izmed oblik izobraževanja, saj je v »Terminologiji
izobraževanja odraslih« (JELENC 1991) določena
kot »posebna oblika andragoškega dela, pri kateti
strokovno poučena oseba pomaga drugim reševati
probleme pri njihovem učenju ali izobraževanju«. Ta
definicija se sicer nanaša na splošl!o izobraževanje,
vendar jo lahko prenesemo tudi na področje
strokovnega svetovanja v gozdarstvu. V Sloveniji
je bila na podlagi tega postavljena naslednja
opredelitev, ki pravi, da razumemo gozdarsko
svetovanje kot strokovno pomoč lastnikom gozdov
za reševar:Ye problemov pri gospodarjenju z gozdovi
26

(LESNIK 1998). Z gozdarskim svetovanjem
(angleško extension) torej želimo prek svetovalnega
dela reševati specifične probleme, nastale pri
gospodarjenju z gozdom. A ne le to, želimo tudi
strokovno usmerjati gospodarjenje z gozdom. Pri
tem želimo z metodami participacije vključevati
v čim večji meri lastnike gozdov kot partnerje,
torej se približujemo razumevanju svetovanja, kot
sta ga nakazala ANDERSON in FERRINGTON
(1996). Avt01ja predlagata opredelitev gozdarskega
svetovanja kot »sistematični proces izmenjave idej,
znanja in tehnik, ki vodijo k medsebojno priznanim
spremembam v odnosu, praksi, znanju, vrednotam
in obnašanju s ciljem izboljšanja gospodru.jenja z
gozdovi in drevesi«. Če hočemo to doseči, moramo
imeti pri izvajanju svetovalnih aktivnosti ves čas
pred očmi tako človeka, v našem primeru lastnika
gozda, kot gozd sam. P1i tem moramo slediti splošno
*J. B., spec. univ. dipl. inž. gozdarstva, Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, p.p.71, lOOl Ljubljana
Tel:+386-61-423-54-32, Fax: +386-61-423-53-61, E-mail:
JuriLBegus@zgs.gov.si
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postavljenim ciljem, ki so v Sloveniji opredeljeni v
))Programu razvoja gozdov«, osrednjem dokumentu
gozdarske strategije, ki ga je sprejel parlament
in predstavlja osnovni okvir vsega gozdarskega
delovanja.
Če na kratko povzamemo, je strokovno gozdarsko svetovanje aktivnost, ki je namenjena lastnikom
gozdov, s katero rešujemo probleme in usmerjamo
gospodarjenje z gozdovi, pri tem sledimo splošno
sprejetim ciljem, v sam proces pa poskušamo
lastnike gozdov enakopravno vključevati.

2

ZGODOVINSKE OKOLIŠČINE

Kljub temu, da ima Slovenija kot del Srednje Evrope
bogato gozdarsko tradicijo, v raznih dokumentih
Ležko zasledimo pojme »gozdarsko svetovanje,
izobraževanje, prosvetljevanje, ... lastnikov
gozdov«. Pojem je bil v uporabi v kmetijski stroki,
v gozdarstvu pa je prišel bolj do izraza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko ga kot takega,
prvič najdemo v zakonu o gozdovih. S tem sicer
ne trdimo, da gozdarskega svetovanja ni bilo, saj
stanje v gozdovih jasno kaže na dej stvo, da se je in
se v slovenskih gozdovih načrtno dela po načelih
trajnosti in sonaravnosti, kar brez osveščenega
lastnika ne bi mogli doseči, vendar ne moremo
mimo dejstva, da je k temu močno pripomogla
predsvem dokaj stroga zakonodaja, v določenem
zgodovinskem obdobju pa tudi družbeno politične
razmere, ki so pomen lastnine in s tem lastnika
potisnile v drugi plan. Prav zgodovinski okviri so
Listi, ki so tako v Sloveniji kot drugih deželah bivše
Avstro Ogrske monarhije, lahko pa bi rekli tudi širše
v Srednji Evropi, narekovati pri gospodarjenju z
gozdovi za lastnika gozda nekoliko manj svoboden
pristop, kot je bilo to mogoče v drugih delih sveta
(ZDA).
Spoznanje, daje potrebno z gozdovi trajnostno
in (kasneje spoznane) sonar avno gospodariti, če
jih hočemo sploh še imeti in iz njih pridobivati
dobrine, je oblastem v preteklosti narekovale,
da so sprejele take zakone in tako organizirale
gozdarsko službo, da so z močnim nadzorom
ohranile in tudi izboljšale stanje gozdov, ki je
bilo pred tem že dokaj kritično. Do 18. stoletja so
gozdovi v Sloveniji doživljali velika izsekavanja
(fužine, rudniki, steklarstvo, ... ). Stanje je bilo tako
kritično, da je že grozilo pomanjkanje lesa. Zato,
Goz(flf 63 (2005) 1

da gozdov ne bi le izkoriščali, ampak tudi vlagali
vanje, je bilo potrebno nekaj storiti (MIHELIČ
1985). Takratna oblast (Marija Terezija) je leta
1771 sprejela tako imenovani >)Terezijanski gozdni
red«, ki predstavlja za poznejši razvoj dogodkov
enega prvih členov v vrsti normativnih aktov na
naših tleh, ki zadevajo gozdne površine, namen
tega in kasnejših, pa je bil zagotoviti trajnostni
donos lesa in kasneje tudi trajnostno zagotavljanje
drugih vlog gozda.
Pravica nad zasebno lastnino je bila torej
omejevana, še najbolj v času socialistične ureditve, ko je bilo tudi skozi zakonski predpis jasno
povedano, do kod velja lastninska pravica, ki se
je lahko uresničevala samo v mejah zakonodaje.
V takih razmerah svetovanje za gospodarjenje z
gozdom ni bilo potrebno, kajti lastnik je moral v
gozdu delati tako, kot je od njega zahteval gozdar.
Odnos do tega se močno spremeni s spremembo
politične ureditve ob začetku devetdesetih let 20.
stoletja, ko po zakonu lastnik gospodari z gozdom
sam. Lastnik postane za svojo lastnino polno odgovoren, zato je bilo potrebno uvesti mehanizme, s
katerim bi poleg zakonskih predpisov in gozdnogospodarskih načrtov usmetjali lastnikove ukrepe.
Pojavi se potreba po izobraževanju in svetovanju
lastnikom gozdov, ki je jasno opredeljena tudi v
zakonu o gozdovih.
Zakaj pravzaprav predstavljamo zgodovinske
okvire gozdarstva v povezavi s svetovanjem. Ko
presojamo današnje stanje gozdarskega svetovanja,
moramo imeti ves čas pred očmi, da so trenutne
razmere pred vsem rezultat zgodovinskih okoliščin.
V preteklosti drugače kot z zakoni verjetno niti ni
bilo možno delovati. Le strog nadzor je omogočil,
da so se gozdovi ohranili. Kasneje bi bilo vezjetno
možno pristop do lastnika spremeniti, a so bile
politične okoliščine temu nenaklonjene, tradicija
mišljenja gozdarjev pa tako močna, da od njih v
današnjem času hitrih sprememb, ki bi se nanašale
na kvaliteto svetovanja in participacije, ne moremo
pričakovati.

2.1 Analiza gozdarske zakonodaje v
smislu predpisovanja svetovanja in
izobraževanja lastnikov gozdov
Prav analiza zakonskih predpisov skozi zgodovino
v smislu predpisovanja izobraževanja ali svetovanja
lastnikom gozdov v veliki meri kaže na odnos
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Preglednica 1: Pregled analiziran ih zakonov

Leto

Zakon

Država

1852
1930
1947
1950
1961
1965
1974

Gozdna postava
Zakon o _gozdovih
Splošni zakon o gozdovih
Zakon o gozdovih
Temeljni zakon o gozdovih
Zakon o gozdovih
Zakon o gozdovih
Zakon o gozdovih
Zakon o gozdovih
Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici

Avstro Ogrska
Kraljevina Jugoslavija
Federativna ljudska republika Jugoslavija
Ljudska republika Slovenija
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Socialistična republika Slovenija
Socialistična republika Slovenija
Socialistična republika Slovenija
Republika Slovenija
Republika Slovenija

1985

1993
1999

gozdarske stroke do tega vprašanja. V dostopni
gozdarski zakonodaji smo poskušali poiskati pojme
oziroma besede, ki se nanašajo na izobraževanje in
svetovanje. Posebej nismo analizirali gozdnih redov,
ki so bili v raznih zgodovinskih obdobjih predpisani
v slovenskem prostoru. Omejili smo se na čas od
srede 19. stoletja pa do danes. Zakonodaja sama po
sebi ne odraža dejanskega stanja družbe oziroma v
našem primeru gozdarstva, odraža predvsem željo
države, kakšno »naj bi bilo idealno stanje« (MAČEK
1985), kaj je v nekem trenutku najbolj pomembno.
Zato lahko trdimo, da kaže dejstvo, ali najdemo v
zakonodaji besede, ki se nanašajo na izobraževanje
in svetovanje lastnikom gozdov, na to, kakšen odnos
sta imeli država in stroka do tega vprašanja.
2.1.1 Čas avstro-ogrske monarhije
V zakonu o gozdovih iz leta 1852 ni najti besed,

ki bi se nanašale na izobraževanje ali svetovanje
lastnikom gozdov. Daje pa dokaj veliko moč in
pooblastila gozdarski službi, torej gozdarjem pri
nadzoru nad gospodarjenjem z gozdovi, predvsem
v smislu, da se prepreči pustošenje gozda. Seveda
se je stroka zavedala, da brez izobraževanja ne bo
šlo, zato je morala poskrbeti lastnikom ustrezno
strokovno informacijo. Dokaz temu smo našli v
Slovenski bibliografiji od 1550 do 1900 (SIMONČIČ 1905). V njej smo iskali naslove publikacij,
ki se nanašajo na gospodarjenje z gozdovi in so
bile namenjene lastnikom gozdov. Pred letom
1869 nismo našli nobene, po tem letu pa pet
knjig in poročilo o gozdarski razstavi. Vsebine
knjig se nanašajo na pogozdovanje, zaščito pred
lubadarjem ter umno gospodarjenje z gozdovi.
Večinoma so bili to prevodi iz nemščine, za katere
je bilo potrebno nekaj več kot desetletje, da so tudi
28

slovenski kmetje dobili potrebna pisna navodila
v materinem jeziku. Ustnega svetovanja je bilo
verjetno več, kar pa žal ni zabeleženo oziroma
tega nismo našli.
2.1.2 Kraljevina Jugoslavija
Naslednji zakon na slovenskih tleh je bil Zakon o
gozdovih Kraljevine Jugoslavije iz leta 1930. V tem
zakonu je opredeljeno, da država daje navodila,
kako izvesti določena gozdna dela. Zakonodajalec
se zaveda in tudi zakonsko opredeli, da samo z
ukazi in nadzorom ne bo šlo, ampak bo potrebno
ljudem svetovati. Dokaz za to najdemo v poglavju
o izobraževanju, kjer je zapisano, da se »izobraževanje prebivalstva (s tem so seveda rnišljeni
tudi lastniki gozdov - op.p.) o gozdarstvu vrši s
predavanji, tečaji in poljudnimi publikacijami,
vzornimi objekti na terenu, ... «. Tudi za to obdobje
smo iskali strokovno literaturo, namenjeno
lastnikom gozdov. Naslove smo našli v »Bibliografiji slovenske kmetijske literature v letih od
1919 do 1938« (ŠLEBINGERJMARENTIČ 1939).
Svetovanju je bilo namenjenih 9 knjižnih naslovov
ter veliko več poljudno strokovnih člankov. Dela
obravnavajo naslednje vsebine:
• urejanje gospodatjenja z gozdovi,
• gozdarstvo v drobni posesti, kmečki gozd,
• praktična navodila za lesno trgovino,
• postranski gozdni proizvodi,
• nega gozdov,
• pogozdovanje in drevesničarstvo,
• varstvo gozdov,
• gozdarski predpisi,
• gozdna tehnika,
• merjenje lesa.
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Tudi za to obdobje nismo našli v nam razpoJožljivi literaturi nobenih podatkov, koliko in katere
aktivnosti so se v gozdarstvu dogajale v zvezi s
strokovnim svetovanjem.
2.1.3 Obdobje po drugi svetovni vojni
V socialistični Jugoslaviji je bilo sprejetih kar nekaj
zakonov o gozdovih, vendar v nobenem nismo
zasledili posebej opredeljenega izobraževanja ali
svetovanja lastnikom gozdov (ZOG iz let 1947,
1953 in 1961). Šele zakon iz leta 1965 poskuša
ponovno vključiti pravico lastnika, da sodeluje pri
odkazovanju drevja na njegovi lastnini, enako tudi
zakona iz leta 1974 in 1985. Odnos do svetovanja
je, kot smo že omenili, povezan z odnosom do
lastnine oziroma do opredelitve, kdo gospodari
z gozdovi. V teh zakonih je bila to gozdarska
služba (tudi na zasebni lastnini) ter v temeljne
organizacije kooperantov združeni kmetje, zato
posebnega strokovnega svetovanja niti ni bilo
potrebno izvajati, kajti odločitve so bile sprejete
v okviru stroke.
Ponovno je potrebno poudariti, da je bilo
kljub temu na področju svetovanja/izobraževanja
lastnikov gozdov veliko narejenega, prvenstveno na
področju sečnje in spravila lesa (MEDVED 1989),
manj pa na vsebinah z gozdnogojitveno, varstveno,
načrtovalno in organizacijsko - ekonomsko
problematiko. Omenjeni avtor je poskušal z
raziskavo »Možnosti pridobivanja lesa med
drobnimi posestniki v letih 1980 do 198 8 «,
kvantificirati obseg izobraževalnih aktivnosti.
Za omenjeno obdobje ugotavlja preko rezultatov
anket oblike in načine izobraževanja ter njihovo
trajanje. V tem času so poznali naslednje oblike
izobraževanja/svetovanja lastnikom:
• predavanja in filmi,
• demonstracijski prikazi,
• tečaji,
• ekskurzije.

Predvsem tečaji so bili lahko tudi večdnevni,
ostale oblike so bile kraj šega značaja. Ciljna
skupina so bili predvsem kmetje kooperanti in
nekateri večji kmetje, ki jih je to zanimalo. Po
podatkih raziskave je bilo v obdobju devetih let
izvedenih 577 dogodkov, ki se jih je udeležilo
preko 16.000 udeležencev. V raziskavi je bilo
zajetih 12 gozdnih gospodarstev, zato lahko
upravičeno trdimo, da so bile številke še nekoliko
večje .

Žal enotnih evidenc o izvedbah svetovalnih in
izobraževalnih aktivnosti ter udeležbi nimamo .
Za potrebe svetovanja je bilo napisano tudi nekaj
literature, ki se je nanašala na sečnjo in spravilo,
nekaj tudi na krojenje lesa; pa tudi gojenje v
kmečkem gozdu. Nihče pa se ni sistematično
strokovno lotil izvedb izobraževanja, učenja
odraslih, prenašanje znanja na lastnika gozda,
vsebin torej, ki so za učinkovito izvedbo izredno
koristne.
2.1.4 Samostojna Slovenija

Tako bi lahko rekli, da je šele v Zakonu o gozdovih
iz leta 1993 zakonsko opredeljeno strokovno
izobraževanje lastnikov gozdov, svetovanje kot
termin pa je uporabljeno prvič. Po zakonu je to
naloga javne gozdarske službe. Posebej je med
nalogami Zavoda za gozdove Slovenije še opredeljeno, da »skrbi za izobraževanje in prosvetljevanje
lastnikov gozdov<<. Dodatno so naloge strokovnega
gozdarskega svetovanja opredeljene v Zakonu o
kmetijsko gozdarski zbornici z enako dikcij o, kot je
v Zakonu o gozdovih. Še bolj podrobno je svetovanje
in izobraževanje lastnikov gozdov opredeljeno v
Programu razvoja gozdov, ki med drugim določa,
da je potrebno na ravni Slovenije izdelati strategijo
svetovanja.

Preglednica 2: Rezultati ankete o udeležbi na različnih obhkah izobraževanja med leti 1980 in 1987 (MEDVED 1989)

Oblika

predavanja
demonstracije

Št. dogodkov
267
131

Tečaji

129

Ekskurzije
Skupaj

577
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Dogodki/leto
33
16
16
6

Št. udeležencev
7.593
3.132
1.619
3.700
16.044

Udeleženci/leto
949
392
202
463
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KONCEPTIZOBRAŽEVANJA
LASTNIKOV GOZDOV

Čeprav Program razvoja gozdov predvideva

strategijo strokovnega gozdarskega svetovanja,
je, žal, v Sloveniji še nimamo. Na Zavodu za
gozdove Slovenije je bil leta 1998 sprejet »Koncept
izobraževanja lastnikov gozdov «, ki bi bila do
neke mere lahko osnova za njeno izdelavo, vendar
ne zajema vseh subjektov, ki lahko gozdarsko
svetovanje izvajajo, zato bo potrebno na državni
ravni izdelati nadgradnjo omenjenega dokumenta.
Koncept na kratko opredeljuje naslednje:
• dolgoročne cilje,
• vsebine svetovanja za posamezna strokovna
področja ,

• načine in metode,
• oceno potreb po svetovanju,
• načrtovanje ,
• glavne srednjeročne usmeritve svetovanja na
ZGS ter
• organizacijo in izvedbo.

4

SUBJEKTI IZVAJANJA
SVETOVANJA

Zakonsko predpisano izvajanje svetovanja imata
v Sloveniji predpisani dve instituciji : Zavod
za gozdove Slovenije v Zakonu o gozdovih in
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v Zakonu
o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki izvaja
svetovanje v okviru kmetijsko gozdarskih zavodov.
Omeniti je potrebno tudi Srednjo gozdarsko in
lesarsko šolo, ki izvaja razne oblike svetovanja

samostojno in prek pogodbenega odnosa z ZGS.
Prek posameznih projektov teče svetovanje tudi na
Gozdarskem inštitutu Slovenije in nekaj malega prek
Zveze gozdarskih društev Slovenije, v okviru katere
deluje Gozdarska založba, ki je izdala nekatere
publikacije tudi za lastnike gozdov.
ZGS izvaja prek območnih enot javno gozdarsko
službo na celotnem ozemlju Slovenije. Strokovno
svetuje vsem lastnikom gozdov. Svetovanje izvajajo
gozdarski strokovnjaki, ki imajo praviloma najmanj
višjo strokovno šolo, kar naj bi bilo zagotovilo, da so
strokovno dobro podkovani. Za izvajanje svetovanja
se usposabljajo na raznih tečajih in delavnicah, ne
potrebujejo pa za to posebne licence. Trenutno se
večino gozdarskega svetovanja v Sloveniji dogaja v
okviru te institucije.
KGZ polaiva Slovenijo z območnimi kmetijsko
gozdarskimi zavodi. Svetujejo članom zbornice,
vendar pa ne odrečejo pomoči tudi drugim, ki
to želijo . Za izvajanje strokovnega gozdarskega
svetovanja trenutno nimajo še formirane službe.
Svetovanje izvajajo le v okviru kmetijskih pospe~
ševalcev, ki pa morajo imeti licenco.
Srednja gozdarska in lesarska šola izvaja
svetovanje predvsem skozi pogodbeni odnos z ZGS ,
ko s svojimi inštruktOiji izvaja tečaje za lastnike
gozdov, ki jih organizira ZGS . Svetovanje izvajajo
tudi prek drugih oblik izobraževanja.

5

CILJNA SKUPINA

Strokovno gozdarsko svetovanje je namenjeno
tistim, ki gospodruijo s svojimi gozdovi,
zato so ciljna skupina lastniki gozdov, z dokaj
izključno

Grafikon l : Število izvedenih tečajev za lastnike gozdov za področj e gozdne tehnike in gojenja gozdov
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(ir~tfikon 2: Število udeležencev na tečajih za gojenje in gozdno tehniko
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neugodno strukturo zasebne gozdne posesti .
Le ta že sama po sebi narekuje dve skupini
gozdnjh posestnikov in sicer drobne posestnike
in posestnike z večjo posestjo. Drobni posestniki
imajo seveda čisto drugačne potrebe, kot tisti z
večjo, ki so praviloma od gozda tudi dohodkovno
bolj odvisni ali pa jim gozd predstavlja dober
vir zaslužka. Po statusu glede na posest ločimo
kmete, polkmete in nekmete. To razdelitev lahko
povežemo še s tretjo, ki je za svetovanje še kako
pomembna, in taje, dajih delimo na tiste, ki dela
v gozdu izvajajo sami, in na tiste , ki gozdna
dela oddajajo v izvedbo drugim. Kmetje in tudi
polkmetje v gozdu praviloma delajo sami , zato so
svetovalne aktivnosti do njih drugačne, kot pri tistih,
ki oddajajo dela drugim.

1999

6

2000

2001

2002

2003

NAČINI SVETOVANJA

Glede na vrsto stika med gozdarskim strokovnjakom
in lastnikom gozdov poznamo:
• neposredni in
• posredni način svetovanja.
Način svetovanja členimo tudi na to, koliko
ljudi določen svetovalni dogodek zajame, in tako
poznamo:
• osebni in
• skupinski način svetovanja.
Neposredni osebni stik gozdarskega strokovnjaka
z lastnikom gozda je bolj oseben, lahko tudi
zelo učinkovit , uporabljamo pa ga predvsem pri
naslednjih aktivnostih (aktivnosti so povzete na
podlagi odgovorov, ki so jih dali revirni gozdarji
v okviru delavnice o ocenjevanju odnosov med

Preglednica 3: Vsebine svetovanja lastnikom gozdov

Skupina
Gojenje in varstvo gozdov

Gozdna tehnika

Drugo
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Tematika
• IzbiJa drevja za posek
• Nega mladega gozda
• Preventivno varstvo
• Izvedba gojitvenih in varstvenih del
• Obnova gozdov
• Zaščita pred podlubniki
• Varno delo v gozdu
• Krojenje lesa
• Novos~i ~a področju ~elovnih naprav in tehnologij dela v gozdu
• Gradnp m vzdrževanJe gozdnih vlak in gozdnih cest
• Ekonomika gozdnih del
• Biomasa
• Izdelava gozdno gospodarskih načrtov
• Gozdarska zakonodaja
• V~stvo pri del~ _v smi~lu svetovanja pri izdelavi ocene tveganja
• Ljudem nevarm msektl v gozdu (klopi)
• Turizem v gozdnem prostoru
• Ohranjevanje starih tehnik dela (oglarjenje)
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Preglednica 4: Število izvedenih dogodkov in število udelžencev od 1998 do 2003

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Skupaj

172
13
12
14
58
269

158

139
36
19
4

940
106
144
51

13
227

152
20
20
22
27
241

153

6
15
201

166
20
23
5

218

198

1.354

2.822
416
314
313
238
4.103
309

2.742
355
222
578
352
4.249
398

2.799
759
350
79
1.055
5.042
506

2.593
793
506
1.774
869
6.535
416

2.458
305
1.125

2.567
1.159
486
6.000

15.981
3.787
3.003
8.744
2.514
34.029
2.425

Št. dogodkov
Tečaji

Ekskurzije
Predavanja
Demonstracije
Ostalo
Skupaj
Št. udeležencev
Tečaji

Ekskurzije
Predavan, ja
Demonstracije
Ostalo
Skupaj
Mediji

8

14

lastniki gozdov in njimi):
• izbira drevja za posek,
• izdelava gozdno gojitvenega načrta,
• dogovori za izvedbo gojitvenih in varstvenih
del v povezavi s subvencijami,
• reševanje problemov s parcelnimi mejami,
• razni drugi osebni stiki.
Ima pa ta oblika svetovanja svojo pomanjkljivost,
kajti gre za odnos ena proti ena, z enim gozdatjem
pri izvedbi aktivnosti dosežemo le enega lastnika.
Gotovo najbolj pogosta oblika neposrednega
svetovanja, ki naj bi preraščala že v neko obliko
patricipacije, je izbira drevja za posek, ki poteka
po dikciji Zakona o gozdovih »po predhodnem
skupnem svetovanju in skupni izbiri ... «, pri čemer
sta mišljena kot partnerja lastnik gozda (njegov
pooblaščeru predstavnik) in gozdat·.
Neposredni skupinski stik nastane ponavadi ob
izvajanju predavanj, tečajev ali demonstracij. Ti načini
so že bolj učinkoviti, saj z njimi dosežemo večje
število lastnikov, kar je za Slovenijo zelo pomembno,
saj veliko število gozdnih posestnikov ne omogoča,
da bi skozi individualne stike dosegli vse.
»Energetsko« najbolj učinkovit , a najmanj
osebni, je posredni način svetovanja , ki ga težko
delimo na osebnega ali skupinskega, čeprav
poznamo tudi posredni osebni način (vprašanja
preko telefonskega predala). Želeno informacijo
oziroma svetovanje posredujemo prek določenega
medija, tiskanega materiala, interneta in podobno.
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7

9
56

*

113

*

*
*
3.888
467

10.212
329

TEMATIKA SVETOVALNIH
VSEBIN

Tematsko se nanaša svetovanje na različna področja
gospodarjenja z gozdovi: gojenje in varstvo gozdov,
gozdno tehruko, gozdno gospodarsko načrtovanje in
druga področja.

8

OBLIKE PRI SVETOVANJU
LASTNIKOM GOZDOV

Pri opisu različnih plistopov za izvedbo svetovanja
lastnikom gozdov se bomo v okviru tega prispevka
osredotočili na oblike, ki jih izvajamo na ZGS. V
uporabi je več oblik:
• individualni stiki (označevanje drevja za
posek),
• tečaji na terenu,
• tečaji z mobilno učilnico,
• demonstracije,
• predavanja,
• tiskani materiali,
• izdelava filmov,
• članki v časopisih in revij ah,
• prispevki in oddaje na radiu in televiziji,
• demonstracije na sejmih,
• razstavni prostori na sejmih,
• ekskurzije,
• učne poti,
• telefon,
• internet,
• elektronska pošta.
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Nemogoče je oceniti,

koliko lastnikov dosežemo
z raznimi aktivnostmi. Če upoštevamo število
izdanih odločb ob označevanju drevja za posek,
potem se ta številka samo za ta pristop giblje okoli
50.000 lastnikov letno. Prav tako ne vemo, koliko
lastnikov prebere določen članek ali spremlja
neko oddajo na radiu ali televiziji. Relativno
točne evidence imamo le za tiste aktivnosti, kjer
lahko dokaj točno ugotovimo število lastnikov, ki
se določenega dogodka udeležijo. V ilustracijo
prikazujemo v dveh preglednicah število dogodkov
in udeležencev za nekatere načine svetovanja.
Prav tako predstavljamo tudi število prispevkov v
medijih.
Najbolj učinkovita oblika svetovanja so tečaji na
terenu, ki jih od leta 1995 organiziramo predvsem
za gozdno tehniko (tudi v sodelovanju s Srednjo
gozdarsko in lesarsko šolo) ter gojenje in varstvo
gozdov.
Po začetnih poskusih je ta oblika kmalu prerasla
v eno najintenzivnejših aktivnosti na področju
svetovanja. Trenutno nekoliko bolj intenzivno
izvajamo tečaje, ki se nanašajo na gozdno tehniko,
predvsem na varno delo v gozdu.
Samo s tečaji, ki smo jih od leta 1995 izvedli več
kot 1.100, je bilo zajetih skoraj 20.000 udeležencev.
Pokazalo se je, da so te oblike izobraževanja najbolj
učinkovite, saj z lastniki vzpostavimo neposreden
stik. Lastniki sodelujejo sami oziroma neposredno
opazujejo določene prikaze. Po organizacijski in
pedagoško andragoški plati so to najzahtevnejše
oblike. Zahtevajo določeno organizacijo s primernimi terenskimi objekti, primeren pedagoško
andragoški kader, ki mora biti odlično strokovno
podkovan, specifično učno opremo, opremo za
varno delo, primerna- neoporečna delovna sredstva
in ne nazadnje tudi lepo vreme. Vse našteto pa
(razen vremena) zahteva določena finančna sredstva,
ki jih poskušamo zagotoviti skozi program ZGS,
s prispevki udeležencev na nekaterih tečajih ter
prispevki lokalnih skupnosti. Ne smemo pozabiti na
primerno strokovno podlago, zato so narejeni bolj ali
manj podrobni programi, po katelih tečaji potekajo.
Pii izvedbi se improvizacija takoj začuti, zato se je
nujno držati dogovorjenega scenarija, ptiprave na
tečaj pa morajo biti skrbno izpeljane.
Na publikacijskem področju delujemo trenutno v
treh različnih smereh: izdajanje knjižic s strokovno
vsebino, izdajanje zloženk in izdajanje video
materialov. Verjetno najučinkovitejša oblika
GozdV 63 (2005) 1

publikacijske dejavnosti so zloženke, ki lahko
na relativno malem obsegu veliko povedo, saj
je informacija zgoščena in še slikovno podprta.
Poleg vsebine, ki mora biti pri zloženkah čim
krajša in zgoščena, je pomembno, da je zloženka
oblikovno dovršena, torej narejena tako, da sama
po sebi pritegne bralca, četudi ta za samo vsebino
ni pretirano zainteresiran. Očem dopadljiv izdelek
daje večje zagotovilo, da ga bo tisti, kateremu je
namenjen, tudi prebral. Zloženke delimo lastnikom
gozdov na različnih sestankih, tečajih in srečanjih
ter ob izdajanju odločb .
V medijih se pojav lj amo s strokovnimi prispevki
(radio, televizija, časopis), z obvestili in poročili o
raznih dejavnostih. Strokovni prispevki so namenjeni določeni temi, narejeni oziroma napisani pa
morajo biti v jeziku, kije lastniku gozda razumljiv.
Prispevajo jih strokovnjaki za določeno področje.
Kot posebno obliko svetovanja organiziramo
vsako leto sekaška tekmovanja za lastnike gozdov.
V letošnjem letu je bilo izvedeno že šesto po
vrsti. Namen tekovanj je poleg druženja in seveda
tekmovanja samega predvsem promoviranje tehnik
varnega dela in uporabe osebne zaščitne opreme.
Skozi izbirna tekmovanja na ta način dosežemo
večje število lastnikov gozdov, ki se preizkusijo
v izdelavi zaseka, obvejevanju, menjavi verige
in obračanju meča, preciznem rezu in ostalih
spretnostih.
Da bi se lastnikom gozdov čim bolj približali,
smo uvedli v svetovanje tudi mobilno učilnico.
Izkazala se je kot izredno koristno orodje pri
izvedbi tečajev, demonstracij, sejemskih prireditev
in podobno.
Demonstracije na sej mih in vsebinsko primerno oblikovani razstavni prostori veljajo za
obliko, s katero zajamemo največje število ljudi.
Redno se pojavljamo na specializiranih sejmih,
kjer p1ipravljamo praktične p1ikaze nege, varstva
gozdov, varnega dela in pomena uporabe osebne
zaščitne opreme, prikaze delovanja gozdarske
mehanizacije in podobno. Na sejmih nastopamo
samostojno ali v sodelovanju z drugimi (Zveza
strojnih krožkov, Kmetijsko gozdarska zbornica, ... ).
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Slika 1: Izvedba

tečaja

van1ega dela z motorno
žago

9

USPOSABLJANJE GOZDARJEV
ZA USPEŠNO IZVAJANJE
SVETOVANJA

Svetovanje lastniku gozda v praksi preseže izvajanje
izobraževanja, je več kot izobraževanje. Na relaciji
lastnik gozdar se vzpostavi nek odnos, ki je lahko
dober ali slab, in od katerega je močno odvisno, ali
bo lastnik gozdatjev nasvet upošteval. Odvisno od
tega, na kate1i strani smo, je tudi ocena tega odnosa.
Lastnikovega pogleda na to še nismo raziskali,
za potrebe oblikovanja nadaljnjega izobraževanja
gozdarskega kadra pa smo med terenskimi gozdruji,
torej med tistimi, ki lastniku vsakodnevno svetujejo,
poiskali vzroke, zakaj je ta odnos tak, kot ga oni
trenutno vidijo.
Pri tem je sodelovalo 11 O gozdarjev, vel ika
večina (več kot 90%) je bilo revimih gozdarjev.
Vpraševali smo jih, kako ocenjujejo odnos gozdru·
- lastnik gozda. Uporabili smo »H metodo« iz
nabora preprostih, a učinkovitih metod za izvedbo
pruiicipacije, ki nudi izjemno dobre možnosti za
nadaljnjo analizo določenega problema, samim
udeležencem pa omogoča, da enakopravno sodelujejo pri ocenjevanju situacije in iskanju najboljše
rešitve (BEGUŠ 2002). Za namene tega prispevka
nas je predvsem zanimalo, kje vidijo vzroke, da ta
odnos ni idealen. Med tako imenovanimi negativnimi vzroki je bila navedena cela vrsta razlogov.
Grupirali smo jih v štiri skupine z naslednjo vsebino
- za neidealno stanje je vzrok/krivda v:
34

• lastnikih, v njihovih reakcijah in v njihovem
odnosu do gozda, gozda1jev in gozdarstva - v
garfikonu združeno v stolpcu lastnik gozda;
• lastnini, predvsem drobno posestni struktlili,
ki je kot taka izven možnosti da bi doživela tako

Slika 2: Najnovejša publikacija je »Varnost in zdravje pri

delu v gozdU<<
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Slika 4: Mobilna

učilnica

se je izkazala za zelo uporabno na raznih

področjih

Slika 3: Najatraktivneša disciplina na tekmovanju
je obvejevanje

Slika 5: Demonstracija- Pomen osebne
opreme pri delu v gozdu

zaščitne

kratkoročne kot dolgoročne spremembe in torej
nanjo nobena stran nima vpliva -lastnina;
• gozdarjih samih (torej pli sebi) -gozdar;
• drugje - ostalo.
Kot je bilo pličakovati, so gozda.Iji kot glavni
vzrok za slabšo komunikacijo navedli lastnika.

Torej niso, kar je seveda normalno in obče človeško,
iskali vzroka pri sebi, ampak ga vidijo v drugi
strani, torej pri lastnikih, ki so po njihovem mnenju
nezainteresirani za delo v gozdu, se ne držijo dogovorjenega, nimajo znanja, imajo velike potrebe/
apetite po lesu in podobno. Prav v "negativnih''
mnenjih, v slabi strani odnosa
---·--·-~
torej, smo iskali kazalce, ki
J
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lastnik gozda
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lastnina

gozdar

nam bi povedali, v kateri
smeri je potrebno gozdarje
izobraziti, da bo komunikacija
med njimi in lastnikom uspešna, saj je le dobra komunikacija zagotovilo, da bo tudi
svetovanje učinkovito. Prve
analize kažejo, daje potrebno
nadaljevati z izobraževanji o
• participaciji,
• reševanju konfliktov,

ostalo
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• izobraževanju odraslih,
• načinih svetovanja.
Poudariti je potrebno, da smo predsvem za
revirne gozdarje že organizirali vrsto različnih
tečajev in predavanj na prej omenjene teme, kaže
pa, da bo s tem potrebno še nadaljevati.

10 PARTICIPACIJA KOT
PRIHODNJA POT PRI
SVETOVANJU LASTNIKOM
GOZDOV
Pri klasičnem svetovanju, ko gozdar svetuje
lastniku, teče komunikacija enosmerno prek
gozdarja k lastniku. Lastnik v tem primeru dobi tisto
informacijo, ki jo želi posredovati gozdar. Pri tem
se ne vprašamo, ali jo lastnik v resnici želi, torej jo
dobi ne glede na to, ali zanjo prosi ali ne. Ne trdimo,
daje to slabo, nasprotno, mnogo koristnega za gozd
in lastnika lahko naredimo na ta način. Vendar paje
naše delo bolj uspešno, kadar je lastnik enakopravno
vključen v nek komunikacijski proces oziroma
proces odločanja, kar dosežemo s participacijo,
ki predstavlja dvosmerna komunikacijo - gozdar:
lastnik in obratno. Najmanj kar je, na ta način
priznamo, da ima tudi lastnik določeno znanje,
njemu samemu pri znamo položaj, ki si ga nedvomno
zasluži, predvsem pa presežemo stare zgodovinske
in miselne okvire, ki so se skozi čas zarisali v
gozdarskih glavah. Ker imamo pri svetovanju
opravka z odraslimi ljudmi, se moramo zavedati, da
ti določeno idejo, znanje ali informacijo sprejmejo
za svojo le takrat, ko dobijo vtis, daje zrasla iz njih
samih. Zato je nujno, da jih v svetovanje vključimo
tako, da pri tem tudi sami participirajo.
Da bi lahko to v Sloveniji uspešno izvajali, se
moramo participacije gozdarji sami naučiti . In ne
le naučiti, moramo jo razumeti, kar pa je že bolj
zapleteno, saj je potrebno spremeniti določene
miselne vzorce. S procesom učenja, osveščanja
in informiranja gozdarskih strokovnjakov smo o
možnostih, načinih participacije na ZGS začeli
leta 2000 (BEGUŠ 2001) in ga sedaj bolj ali manj
intenzivno nadaljujemo . Zavedamo se, da to ni
enostaven in kratkotrajen proces, vendar pa se
rezultati naših piizadeva1~ že kažejo.
Predvsem menimo, da je potrebno z metodami
participacije lastnike vključiti v procese oblikovanja
osnovnih okvirov, ki določajo godpodarjenje s
slovenskimi gozdovi in s tem posredno svetovalne
36

aktivnosti. Če v tem trenutku kaj dosti ne morejo
storiti pri vsebini Programa razvoja gozdov v
Sloveniji, je nujno, da so vključeni v procese
izdelave gozdno gospodarskih načrtov, ki na nižjih
ravneh dokaj natančno določajo gospodatjenje z
gozdom. Če bodo vključeni v te procese, ni bojazni,
da ne bi kasneje lažje sprejeli določenih, iz teh
okvirov izpeljanih nasvetov, saj bodo razumeli, da
je v njih zajeto tudi njihovo znanje.

SUMMARY
In Slovenia, the development of forestry extension
has depended mainly on historical circumstances
and is therefore understood differently than in
countries with a long tradition in this field of
work. Two main historical facts bad a decisive
role in forming the relation between forestry as a
profession and the forest owner and it can be said
that they also influenced forestry extension. The
first is the fact that - as in other Central European
countries- all activities in forestry were and stili are
regulated by Iegislatlon. The second is the almost
one half-century long period of disrespect for private
ownership. Communication between fm·ester and
forest owner hasa long tradition in om country, even
though it was not until Slovenia was established as
an independent state that the term "ex tension" began
to be used in Slovenian forest:ry.
Today forestry extension is performed by
different institutions, among them the Slovenian
Forest Service, which plays the most important role.
In the process of extension different approaches
are used. The aim of extension is to reach the best
possible qualification of forest owners for forest
work, for the respect of the forest, understanding
of the basic principles and methods of the forestry
profession, understanding the organization of the
forestry service, regulations and other spheres
that interest owners as forest managers. It is
very important to have well-educated and skilled
foresters for the performing of extension, therefore
a great deal of effort is devoted to their education,
especially regarding better communication with the
owners. In the future, forestry extension will have
to use participatory methods as one of the most
important guarantees that knowledge delivered to
forest owners will become part of them and thus
actually be used in practice.
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Gozdarstvo v

času

in prostoru

Odgovor na odprto pismo profo dr. Edvarda Rebule
v Gozdarske vestniku št. 9/04
Spoštovani gospod profesor!
Čeprav ste zapisali stavek »Toda .. . «, ki se nanaša na
mojo omembe racionalizacije, zapisane v osnutku
razvojne strategije našega Zavoda, iz drugačnega
razumevanja, me je vseeno zelo vzpodbudil k
celovitejšemu razmišUanju, zato odgovarjam nekaj
kasneje .
Vi namreč menite, da naj bi racionalizacija
obstoječih nalog pomenila zmanjševanje števila
zaposlenih v Zavodu. Naš načrt tega ne predvideva! S
tem ukrepom žel imo rešiti že vrsto let prisoten problem.
ki se mu pravi vedno več novih nalog, za katere nam
zakonodaja kljub našim opozorilom ne zagotovi
dodatnih finančnih virov . V omenjenem razvojnem
dokumentu načrtujemo tudi druge pomembne razvojne
spremembe, tudi za zmanjšanje zbirokratiziranosti
in centraliziranosti (kot jih imenujete Vi), ter seveda
ukrepe za povečanje učinkovitosti, tako po količini kot
po kakovosti. pa tudi za povečanje lastnih prihodkov.
Vse to pa prav gotovo ne bi poslabšalo položaja
gozdarstva, kot se bojite. ampak želimo našo celokupna
koristnost povečati, tako za gozdove in naravno okolje
kot za ljudi.
Ker mislim, da gre za nesporazum, generalno
pa vendarle za enako gledanje , sem še posebej
vesel Vaše ocene, da bi se pod moje razmišljanje
celo podpisali. Cenim tudi to, da svoje pomisleke
utemeljujete s konkretnimi primeri in da iz pisma veje
zaskrbljenost za probleme v celotnem gozdarstvu,
hkrati pa tudi pripravljenost za pomoč. K temu bi
dodal le še željo, da bi bilo gozdarjev, ki se izpostavijo
z argumentiranimi strokovnimi stališči, hkrati pa so
zmožni soočenja z drugimi pogledi in interesi, in so
pripravljeni celo kandidirati za zasedbo javnih funkcij
v stroki, nevladnih organizacijah ali politiki- kot ste
storili Vi, veliko več . Drugi načini so zagotovo manj
učinkoviti, predvsem pa redkokdaj transparentni. V
takem primeru jih lahko označimo s frazo o jarnranju
z varne razdalje.
Mesto za pravi način reševanja, ko se bodo dela
morali lotiti vsi ključni akterji v gozdarstvu, robne
panoge in stroke, razne interesne sfere - predvsem
lastniške, kapitalske in politične, se počasi le oblikuje.
Mislim na široko zastavljeno· in permanentno
akti v nost, za katero se je Slovenija zavezala na
Ministrski konferenci evropskih držav o varovanju
gozdov na Dunaju. Gre za nacionalni gozdni program.
Tam bo pravo mesto za razpravo o strokovnih,
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organizacijskih in finančnih rešitvah za bodoče, še
boljše ravnanje s slovenskimi gozdovi . Upam, da
boste pripravljeni sodelovati, saj ne dvomim, da ne
bi bili povabljeni.
Zaenkrat trdno verjamem, da bodo pozitiv ne
izkušnje sedanje ureditve dovolj prepričljive, da se
bo dograjevala , spreminjalo in pa tudi racionaliziralo
na temeljih sedanje zakonodaje in Programa razvoja
gozdov v Sloveniji. In se to ne bo imenovalo velike
sistemske spremembe v gozdarstvu, kamor z rešitvami
nakazujete Vi .
V drugem delu odgovora se bom dotaknil samo
tistih vprašanj, ki se neposredno nanašajo na naloge
in delovanje Zavoda in jih Vi opisujete na način, ki
ne ustreza dejanskemu stanju.
Najprej gre za omembe gozdarskega načrtovanja
(gozdnogospodarsko, gozdnogojitveno in lovskogojitvene) . Na tem področju že vrsto let na osnovi
poenotenega dela in vedno bolj dorečenih postopkov
izboljšujemo kvaliteto podatkov o gozdovih,
posodabljamo in povezujemo baze podatkov za te
načrte v celovit informacijski sistem, prioritetno
vlagamo v opremljenost za to delo, povečujemo
obseg in kvaliteto sodelovanja z drugimi ustanovami
in lastniki gozdov, odpravili smo skoraj vse zaostanke
pri gozdnogospodarskih načrtih, ter nenazadnje tudi
s kadrovsko politiko temu področju dajemo prednost.
Razvoj na tem področju je torej viden in z več vidikov
hiter. Razloge, zakaj je možno na tem področju
določene zadeve racionalizirati, vidimo v zmožnostih
informacijskega sistema, usposobljenosti terenskega
kadra za potrebe ažuriranja velike večine podatkov
o gozdovih ter tudi v poenostavitvi formalnih
postopkov v procesu sprejemanja načrtov . To se
praktično tudi že pripravlja v skupini strokovnjakov,
ki jo je imenovalo resorno ministrstvo. Če bodo
iz spremenjenih predpisov in iz internih analiz
ugotovljene določene kadrovske rezerve, jih bomo
s pridom preusmerili v specialna področja dela, ki
jih vedno bolj potrebujemo (prostorsko planiranje
in posegi v prostor, naravovarstveni nadzor, vodenje
evropskih projektov, itd ... ), kar je dokaz, da ne
moremo biti plat zvona, ko omenjate izginjanje
oziroma umikanje gozdarjev iz družbenega dogajanja
pri urejanju prostora in varstvu okolja. Morda niste
pozorno sledili novi zakonodaji na tem področju? Je
pa res, da je treba preve1jati in vrednotiti učinke pri
izvajanje predpisov. Tu so težave, se strinjam.
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se Vaši oceni, da so gozdnogospodarski
slabši kot včasih, in da imajo čedalje manj
ustreznih informacij za lastnika. Iz ureditvenega in
croiitvenega načrta ter iz drugih obveznih strokovnih
~o-cilag terenski gozda1ji zelo zadovoljivo opravijo
tovrstno informiranje in svetovanje, saj je pri po mb na
tem področju dela malo (verjemite, da pripombe sicer
hitro priletijo v Ljubljano). Številne ocene gozdarskih
strokovnjakov in ljudi iz drugih strok pot1jujejo,
da imamo o slovenskih gozdovih danes več in bolj
kakovostnih podatkov kot kdajkoli.
Naj dodam še to, da na področju gozdnogospodarskega načrtovanja, brez informatikov, dela
v Zavodu več kot dvakrat toliko zaposlenih, kot
omenjate Vi, če pa ste imeli v mislih le univerzitetno
izobražene pa je ta številka nekaj čez 90, in ne okrog
50. V strukturi celotnih stroškov Zavoda predstavlja
izdelava gozdnogospodarskih načrtov sedmino vseh
stroškov.
Drugo področje dela, ki ga želim osvetliti, je
izbira drevja za posek.V stroških predstavlja eno
petino. Skrbi Vas , da bi prišlo do opustitve tega
osnovnega strokovnega opravila v gozdovih . Naša
namera racionalizacije pri tem opravilu se v omenjeni
strategiji razvoja Zavoda striktno drži zakonske
dikcije, ki je nikoli nismo predlagali spremeniti.
Dikcijo je treba natančno navesti: da se brez odločbe
Zavoda lahko seka gozdno drevje na območjih,
ki so določena v gozdnogojitvenem načrtu, kjer
posamična izbira dreves ni obvezna. To se pravi, da ni
vprašanje, v čigavih, ampak samo v katerih gozdovih.
Glede na pripombe drugih ustanov in lastnih analiz,
smo ugotovili, da je tu nekaj rezerve, ki bi jo radi
porabili za zmanjšanje najbolj očitnega kadrovske
primanjkljaja pri revirnih gozdmjih. Vsekakor pa
se bomo pri nalogah gozdarjev na krajevnih enotah
posvetili administrativno upravnim postopkom .
Najprej postopkom, ki jih zmoremo poenostaviti brez
sprememb v predpisih, če bomo dosegli še kaj več,
pa toliko bolje.
Še tretjega področja, ki ga tu in tam bolj pikro
omenjate, se bom dotaknil. To je organizacijsko,
kadrovsko, vodstveno in poslovno področje. Ta del
razvojne strategije bo najtežje uresničevati. Sicer
ocenjujemo, da bo tudi tu šlo za nekatere racionalizacije, saj večino analiz učinkov dela na nivoju
revirja in vseh organizacijskih enot že imamo, vendar
pa bomo morali hkrati okrepiti področja dela, ki
prinašajo lastne prihodke. Imamo tudi jasen signal,
da smo zaposlenim namenili premalo pozornosti,
načrti
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kar se odraža v organizacijski klimi, zato bo ta del
razvoja institucije moral temeljiti na bolj urejenih
razmerah za delo, natančneje definiranih nalogah,
večji osebni odgovornosti in stimulativnejšemu
nagrajevanju. Potrebovali bomo tudi zunanjo pomoč.
Morali se bomo tudi posodobiti in prilagoditi novim
pravilom, ki jih prinaša (jn jih še bo) nova ureditev
v sferi ustanov v javnem sektorju . Zato menim, daje
zaenkrat dovolj resnih besed in bom za konec navrgel
bolj sproščene odgovore.
Prvi se nanaša na Vašo pripombo o polovični
porabi delovnega časa revirnega gozdmja za pisanje
odločb in izpolnjevanje obrazcev (naše analize
navajajo naslednje podatke: 3 % za delo z odločbami,
8% za spremljanje izvajanja gojitvenih in varstvenih
del (na terenu) ter izdelavo prevzemov in obračunov,
in nekaj na 5% za vodenje evidenc in izdelavo letnih
planov ter poročil). Tu odgova1jam s primerom, da
uveljavljena znanstveno raziskovalna oseba ocenjuje,
da le lO % delovnega časa porabi za raziskovalno
delo ...
Za Vaše mnenje, da sam podpišem vsak računček
in izdatek, je dobrodošel podatek, da bi se moral vsak
delovni dan podpisati samo na prejete račune za blago
in opravljene storitve več kot 50 krat, vseh podpisov
s področja poslovaf1ja pa je vsaj nekajkrat več. Zato
ima finančna pooblastila nekaj deset sodelavcev. Če
pa ste mislili le na Centralno enoto Zavoda, pa je res,
da večji del tega naredim sam , ampak to predst~vlja
v celotnem Zavodu po številu oziroma vrednosti
manj kot 10 %.
Ker ste se v pismu poglobili v racionalizacijo v
gozdarstvu ielo na široko in tudi skozi čas, želim
poudariti, da je po mojem mnenju še vse preveč
prisotna stara manira o nenehnem reorganiziranju
(sodelavci. ki odhajajo v pokoj imajo v delovnih
knjižicah veliko žigov, čeprav so opravljali vseskozi
približno isto delo), zato pa se na drugi strani prikazuje
na osnovi izkušenj racionalizacijo le kot negativno
(odpuščanje zaposlenih , zmanjševanje ali sploh
izguba pristojnosti, negativni učinki zaradi zamenjave
tehnologij za izvajanje del v gozdovih , itd ... ), ne
pa kot čisto normalni sestavni del strokovnega,
organizacijskega in poslovnega razvoja, v vsaki
ustanovi in tudi širše.
S spoštovanjem in lepimi pozdravi. In hvala za
pismo.
Andrej KER.M'AVNAR
Direktor Zavoda za gozdove Slovenije
V Ljubljana, 31. janumja 2005
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Sodelovanje javnosti v gozdarskem
in zaključki delavnice
1

Uvod

Zavod za gozdove Slovenije in Oddelek za gozdarstvo
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete iz
Ljubljane sta v Celju, 18. novembra 2004, organizirala
posvetovanje z naslovom Participacija v gozdarskem
načrtovanju. Posvetovanje je bilo namenjeno prikazu
sedanjega stanja na področju sodelovanja gozdarstva in
javnosti, analizi razvojnih smeri ter izdelavi predlogov
in usmeritev za delo na tem področju v prihodnje.
Udeležilo se ga je p1ibližno devetdeset udeležencev.
V dopoldanskem delu so bila predstavljena temeljna izhodišča o participaciji javnosti v gozdarskem
načrtovanju . Nekateri referenti so predstavili
dosedanje izkušnje o sodelovanju z javnostmi v
gozdarskem načrtovanju ter sorodnih področjih , kjer
uporabljajo participativne postopke (gospodarjenje
s prostorom, naravovarstvo). Prikazani so bili tudi
posamezni ilustrativni in poučni primeri (dosedanje)
dobre prakse sodelovanja javnosti pri gozdarskem
načrtovanju iz Bleda, Brežic, Celja in drugod .
Popoldanski del je obsegal terenski ogled mestnih
gozdov občine Celje z razpravo o vlogi in sodelovanju
javnosti pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi v
urbanih območjih.
V zaključnem delu posvetovanja smo izvedli
delavnico. Oblikovali smo tri delovne skupine. V njih
je približno osemdeset udeležencev gozdarskih in
tudi drugih strok izdelalo analizo stanja in usmeritve
za prihodnji razvoj participacije deležnikov v
gozdarskem načrtovanju .
Glavne rezultate dela delovnih skupinah podajamo
na podlagi zapisnikov v nadaljevanju prispevka.

2

Kako danes zagotavljamo
sodelovanje deležnikov v
gozdarskem načrtovanju?

Gozdarsko načrtovanje je že nekaj časa izpostavljeno
javnemu nadzoru. Postopki javnih razgrnitev in javnih
obravnav gozdnogospodarskih načrtov so fOimalizirani že skoraj celo desetletje. Vzroki za skromen odziv
javnosti so različni - eden izmed njih je pomanjkanje
tradicije sodelovanja javnosti v procesih odločanja.
Kjer lastniki pokažejo interes, je sodelovanje z
gozdarsko stroko praviloma zelo dobro. Podobno
velja tudi za organe lokalnih skupnosti in ostale javne
organe. Obstoječi formalnopravni okvir sodelovanja
je dober ter (teoretično) omogoča sodelovanje vseh
40
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načrtovanju

- povzetek

deležnikov. Zaradi svoje organiziranosti in stalne
prisotnosti na terenu je gozdarstvo pogosto pomemben
povezovalni člen različnih interesov v (gozdnem)
prostoru. Potrebo po sodelovanju javnosti so gozdarji
prepoznali in jo upoštevajo. Participacija javnosti se
sklada s principom mnogonamenskega gozdarskega
načrtovanja in je kot takšna tudi sestavni del obstoječe
gozdarske doktrine.

3

Zakaj s participacijo deležnikov v
gozdarskem načrtovanju ne moremo
biti zadovoljni?

Splošna ocena trenutnega stanja je relativno neugodna. Sorazmerno slaba informiranost lastnikov gozdov
o možnosti sodelovanja pri gozdarskem načrtovanju
je ena od najpogostejših pripomb pri ocenjevanju
aktualnega stanja. Obisk javnih obravnav (in tudi
javnih razgrnitev) gozdnogospodarskih načrtov
v preteklih letih kljub trudu organizatorjev ni bil
zadovoljiv. Vključevanje deležnikov ob zaključku
načrtovalnega procesa ne prispeva k izboljšanju
predlaganih odločitev gozdarskih načrtovalcev; te
odločitve so v glavnem dokončne . Možne so samo
še manjše spremembe ali dopolnitve. Ena od slabosti
je neupoštevanje »tihe in nevidne« javnosti, oziroma
dela družbe, ki do gozda sicer ima določene interese,
ki pa so relativno težko ugotovljivi , ter relativna nezainteresiranost in apatičnost javnosti, ki se >>aktivira«
šele pri dogodkih, ki jih lahko označimo kot izjemni
ali celo ekscesni (primer »Snežnik«). Obsežnost,
strokovni jezik ter včasih tudi zapletenost gozdarskih načrtov ne prispevajo k lažji komunikaciji.
Načini komunikacije med gozdarji in deležniki so
sicer zakonsko formalizirane, kar je včasih - zaradi
birokratskih postopkov -lahko tudi ovira pri kreativni
participaciji posameznikov. Uporaba sodobnih
komunikacijskih tehnologij in poti je (še) preskromna,
premalo izkoriščena in zdi se, da gozdarji interneta še
vedno ne jemljemo zadosti resno. Gozdruji so pogosto
obremenjeni z drugimi nalogami ter jim za ukvarjanje
s zagotavljanjem participacije deležnikov pogosto
zmanjka časa, neredko pa tudi ustreznega znanja in/ali
motivacije. Ne malokrat delajo v trdnem prepričanju,
da je gozd izključno nj ih ovo področje in se premalo
zavedajo spremenjenih potreb družbe do narave,
gozda in gozdarstva. Tam pa, kjer s strani javnosti ni
jasno definiranih potreb oz. s strani stroke niso dovolj
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rnziskane in ovrednotene, je tudi dialog sorazmerno
težek, včasih tudi onemogočen - kompromise je
bistveno težje dosegati in doseči.

4

Predlogi za izboljšanje stanja

Delovne skupine so izpostavile naslednje predloge:
• Poenostavitev vsebine gozdarskih načrtov.
• Večji vložek v participacijo deležnikov seznaniti javnost o pomenu in vlogi gozdarskega
načrtovanja.

• Zagotavljanje participacije deležnikov že
v zgodnjih fazah procesa načrtov - prepozno
vključevanje nima skoraj nobenega učinka (razen
ustva1janja nepotrebnih stroškov).
• Vključitev metod participacije v delovne naloge

celotne organizacije, ki se ukvarja z načrtovanjem
- tako na področju organizacije dela, usposabljanja
kadrov in njihovega motiviranja.
• Sprememba pravnih aktov v smislu lažjega in
aktivnejšega vključevanja deležnikov.
• Poljudne predstavitve načrtov na internetu in
drugih medijih in večja uporaba vizualnih pripomočkov, izdelava atraktivnega izvlečka načrta.
• Potrebna je večja profesionalizacija in specializacija odgovornih za stike z javnostmi ter
povečanje njihovega števila.
• Izdelava strateškega načrta za intenziven in
pozitiven pristop pri seznanjanju širše javnosti z
gozdarsko problematiko.

5
Preglednica 1: Deležniki v gozdnogospodarskem načrtovanju
in njihov pomen

Oblike zagotav1janja participacije

Z rangiranjem mnenj udeležencev delavnice smo
ovrednotili trenutno izražene oblike sodelovanja

Participacija

Visok
nivo
intere-sov

Nižji
nivo
interesov

\

Večja

Manjša

Zavod RS
za varstvo
narave
Lastniki
gozdov

Lokalna
skupnost
Revirni gozdar
Združenja
lastnikov

Lovske
družine
Gospodarske
družbe

Zavod za varstvo
kulturne dediščine
Društva in
druge interesne
skupnosti
Splošna javnost
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Preglednica 2: Najaktualnejše oblike zagotavljanja
participacije (število glasov)
Oblika participacije

Osebni stiki
Predavanja, posveti, delavnice,
zbori, predstavitve
Anketa
Javna obravnava
Prostorska konferenca
Učne poti

Ocena

19
17

9
8
3

Soodločanje

2
2

Sestanki

o
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javnosti v gozdarskem načrtovanju . Osebni stiki
so najpogostejši način zagotavljanja sodelovanja
deležni kov v gozdarstvu, kar je povezano s trenutno
organizacijo dela v javni gozdarski s1užbi.

6

Zaključki

Delavnica je pokazala, da obstaja dobra osnova
(formalna in neforma1na) - za uspešen razvoj
sodobnih načinov sodelovanja gozdarstva in
javnosti. Za korak naprej so potrebne zgolj de1ne
spremembe zakonodaje, dosledno upoštevanje
Aarhuške konvencUe ter popularizacija gozdarskega dela tako skozi »k1asične medije«, kot so
televizija, radio in časopisi kot tudi na/v mediju
prihodnosti- internetu/medrru:ežju.
Mnenje udeležencev delavnice je, da so poglavitni partnerji gozdarjev pri sodelovanju javnosti
predvsem Zavod za varstvo narave. lastniki
gozdov ter lokalne skupnosti (preglednica 1). V
to skupino bo v (bližnji) prihodnosti nedvomno
potrebno vključiti tudi predstavnike civilne
družbe in širše javnosti, ki prenašajo morebitno
(ne)zadovoljstvo in zahteve predvsem mestne/
urbane popu1acije. Za vse omenjene ciljne skupine
velja, da jih je potrebno vključevati in vključiti v
zgodnje faze procesa načrtovanja - na ta način
je sodelovanje najbolj kreativno in zmanjšuje
možnosti konfliktov.
Glede na veliko in včasih skoraj nepregledno
število lastnikov gozdov, njihov različen sodoekonomski položaj pomena »osebnih stikov« kot
ključne oblike participacije z gozdnimi posestniki
je potrebno pospeševati usposabljanje gozdarjev
(predvsem terenski kader) za to odgovorno in
zahtevno nalogo. Nadaljevati je treba uspešno
uvajanje novih in sodobnih tehnik usposabljanja
revirnih gozdarjev s področja participativnega
gozdarstva, ki so bile vpeljane v javno gozdarsko
službo v okviru programa tehnične pomoči FAO
organizacije.
Konkretni, enostavni in razumljivi projekti ali
dejavnosti lahko pomenijo most k širšemu razumevanju pomena gozdov in gozdarske stroke.
Vzpostavljeno zaupanje in zavezništvo vseh
deležnikov postaja vedno pomembnejše za nadaljnji
razvoj stroke ter zmanjšuje odvisnost od naklo-
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njenosti »dnevne« politike.
V prihodnje bo potrebno več pozornosti posvetiti
»širši javnosti«, ki pa jo je potrebno naprej
opredeliti - katere različne javnosti jo sestavljajo,
kdo jih zastopa (posamezniki, predstavniki civilne
družbe, nevladnih organizacij, ...), kdo so njihovi
ključni >>mnenjski voditelji«, na kakšen način
vzpostaviti odnose z različnimi javnostmi in kako
te odnose načrtno negovati .
S tega področja bo potrebno raziskati tudi
izkušnje iz sosednih držav, saj je slovensko
gozdarstvo, tako zgodovinsko kot tudi gospodarsko,
vpeta v gozdarstvo srednje Evrope ter tako
izpostavljeno podobnim problemom in izzivom .
Pregled načinov reševanja podobnih problemov
in prenos nekaterih izkušenj lahko bistveno
plipomorejo k intenziviranju vključevanja javnosti
v načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi.
A. BONČINA, A. BREZNIKAR, R.
HOSTNIK, T. LESNIK, D. MATIJAŠIC, R.
PISEK, A. POLJANEC
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• • INTERREG 111C
Projekt INTERREG IIIC Gorski gozd
(Network M ountain Forest - NMF)
Uvod
Meseca junija leta 2004 je v avstrijskem mestecu
St. Michael potekalo otvoritveno srečanje mednarodnega projekta INTERREG lUC Gorski
gozd . Pri projektu iz Slovenije sodelujeta Zavod
7 (/ gozdove Slovenije in Podjetje za urejanje hudo~
11 rnik011, ostali sodelujoči pa prihajajo in Avstrije,
Italije , Švice in Nemčije. Vodilni partner je Zvezno
ministrstvo za kmetijstvo , gozdarstvo, okolje in
vodno gospodarstvo Republike Avstrije. Zaključek
projekta, ki se je sicer uradno začel l. januarja 2004,
bo l . septembra 2007.

Zakaj projekt Gorski gozd?
Stanje gorskih in varovalnih gozdov v srednjeevropskem, ter še posebej alpskem prostoru,
bistveno vpliva na kvaliteto življenja. Še posebej
je potrebno izpostaviti zaščitno vlogo gorskih in
varovalnih gozdov pri preprečevanju nesreč ter
ohranitev in spodbujanje trajnostnega razvoja
gorskih območji. Države, ki ta prostor pokrivajo, se
- predvsem zaradi različnega zgodovinskega razvoja
- na različne načine in z različnimi uspehi lotevajo
reševanja teh problemov. Zato nas v naslednjih letih
čakajo številne nove aktivnosti, ki bodo zahtevale
intenzivno čezmejno sodelovanje in usklajeno
delovanje znotraj meja Evropske unije na področju
varovanja in razvoja gorskih gozdov.
Osnovni cilj projekta Gorski gozd je izdelava
osnutka skupne transnacionalne strategije glede
gozdarske politike gorskih in varovalnih gozdov. Na
ta način bodo območja gorskih in varovalnih gozdov,
kot območja varnega bivanja in izjemne biotske
pestrosti, pridobila večji pomen, ki bo razpoznaven
tudi v širšem evropskem prostoru.
Projekt predvideva, da bomo dosegli zgoraj
Lapisano z naslednjimi etapnimi cilji:
• pojasnitev različnih pojmov, definicij in
inštrumentov delovanja sistema
• izmenjava informacij o gorskem gozdu (stanje
in razvoj- še posebej glede varovalne vloge)
GozdV 63 (2005) 1

• primerjava uporabljenih metod (gozdne
inventure, zbiranje podatkov, presoje rezultatov
... )
• predstavitev stanja gorskih gozdov ter
interpretacija in ocena primerljivosti z inventurami
višjega reda znotraj Evropske Unije
• predstavitev pozitivnih učinkov gorskega
gozda, še posebej glede zaščite pred naravnimi
nesrečami

• prikaz možnosti potenciala skrbnega, previdnega in trajnostnega gospodarjenja z gorskim
gozdom
• presoja gozdarske politike na področju
gorskih gozdov glede na nacionalne in mednarodne
standarde- upoštevaje stališča Evropske Unije.
V projektu sodelujejo najpomembnejše institucije posameznih dežel in držav, ki so odgovorne
za gospodarjenje z gorskimi gozdovi, tako na
državni kot tudi na regionalni ravni. S prime1javo
strokovne terminologije, prime1javo načinov izvedbe
gozdnih inventur ter metodoloških pristopov bo na
tem prostoru prvič vzpostavljena skupna osnova za
strokovno sodelovanje. S tem bodo ustvmjeni temelji
za izdelavo skupne strategije, ki bo omogočila
boljše. ciljno usme1jeno vlaganje denarnih sredstev
v trajnostno gospodrujenje gorskih gozdov.
Pričakovani

rezultati

Projekt Gorski gozd je sestavljen iz sledečih
delovnih sklopov:
• upravljanje projekta in koordinacija
• definicije in metode, analiza stanja gorskega
gozda
• analiza trenutne gozdm·ske politike na področju
gorskih in vm·ovalnih gozdov ter ukrepi
• mednacionalne strategije in perspektive
• diseminacija (popularizacija) rezultatov in delo
z javnostmi.
Znotraj teh področij projekt predvideva izdelavo
analize stanja gorskih gozdov ter predstavitev
rezultatov na mednarodni ravni, uskladitev in
pojasnitev terminologije po posameznih področjih,
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pregled metapodatkov (podatkov o podatkih)
obstoječih inventur, zbiranje in primerjava metod
(inventure, popisi, .... ) s primeri, prikaz strateških
ciljev trenutne gozdarske politike glede gorskih
in varovalnih gozdov v državah partnericah,
prirnetjava postopkov pri načrtovanju in ukrepanju,
primerjava modelov za izplačevanje spodbud v
gorskih in varovalnih gozdovih, izdelava predloga
skupne strategije v skladu z obstoječimi protokoli in
konvencijami, predlogi izvedb načrtovanih ukrepov
in njihove operacionalizacije.

Predvideni učinki
Predvidevamo, da bodo dolgoročni učinki rezultatov
projekta sledeči:
• večja piimerljivost med nacionalnimi (regionalnimi) ukrepi
• večja možnost čezmejnega monitoringa
ekosistemov gorskih gozdov
• ustvarjeni pogoji za koordinirano izvedbo EU
direktive »Razvoj podeželja«
• dostopnost primerljivih postopkov za objektivno oceno stanja varovalnih gozdov znotraj
določil Protokola Gorski gozd
• uporaba modelov »dobre prakse« pri sofinanciranju vlaganj v gorske in varovalne gozdove kot
podlaga za tJajnostni razvoj gor~kih območij

Financiranje
Vrednost celotnega projekta je 840.000 EUR.
Posamezni partnerji iz EU - 15 so upravičeni do
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povračila 50% stroškov, k nastanejo pri izvedbi
projekta, medtem ko so nove članice EU (tiste, ki so
bile sprejete po 1.1. 2004) upravičene do povračila
75% nastalih stroškov- med njimi tudi Slovenija.
Pri financiranju obstaja tudi možnosti kandidiranja
za namenska sredstva znotraj posameznih držav.
V Sloveniji je za koordinacijo teh razpisov za
INTERREG IIIC Projekta zadolžena Agencija RS
za regionalni razvoj.

Sodelujoči

partnerji

• Glavni partner
Bundesministerium fur Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwuischaft, Forstsektion (A)
• Partnerji
Zavod za gozdove Slovenije (SI)
Podjetje za urejanje hudournikov (SI)
Amt der Tiroler Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Amt der Karnter Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Amt der Salzburger Landesregierung, Landesforstdirektion (A)
Magistratsabteilung 49, Landesforstdirektion
Wien (A)
Bayrisches Staatsministerium ftir Landesentwicklung und Umweltfragen (D)
Stidtiroler Forstdienst (I)
BUWAL Schweiz (Eidg. Forstdirektion) (CH)
Dragan MATIJAŠIC, univ. dipl. inž. gozd.
Zavod za gozdove Slovenije
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Akcija COST E27: PROFOR - Zavarovana
Evropi- analiza in uskladitev

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

območja

gozdov v

Protected Forest Are as in Europe- Analysis and Harmonization
Pomen zavarovanih gozdov v Evropi je raznovrsten
_ tako z vidika ohranjanja naravne dediščine,
raziskovanja, rekreacije, varovalne vloge kot
tudi ohranjanja biodiverzitete, kulturnih vrednot,
izobraževanja. Zavarovani gozdovi so pomembni
na mednarodni ali pa le na lokalni ravni. Razlogi
za pravno zavarovanje gozdov in načini varovanja
so med državami zelo različni. Pestra paleta
različnih oblik formalnega zavarovanja gozdov v
Evropi je ve1jetno posledica različne tradicije pri
gospodmjenju z gozdovi , gozdnatosti in stopnje
ohranjenosti gozdov, naravnih danosti, pravnega
sistema in različnega družbenega okolja.
Pri uvrščanju posameznih zavarovanih gozdov
v mednarodno primerljive kategorije, kot so
kategorije Svetovne zveze za ohranjanje narave
(IUCN) ali pa kategorije Ministrske konference o
varstvu gozdov (MCPFE), kakor tudi pri poročanju
o obsegu zavarovanih območij gozdov, pogosto
prihaja do neusklajenosti in znatnih razlik med
posameznimi državami. Zaradi velikega števila
različnih kategorij zavarovanja in celo različnih
razumevanj istih kategorij zavarovanih gozdov
.ie Ministrska konferenca o varovanju gozdov
(MCPFE) izrazila potrebo po večji skladnosti ali
vsaj bolj transparentni primerljivosti uporabljenih
kategorij zavarovanih gozdov.
Naloga akcije Cost E27 - PROFOR je zato
opisati in analizirati kategorije zavarovanih gozdov
v različnih evropskih državah ter jih vsaj delno
tudi uskladiti z obstoječimi mednarodnimi sistemi
zavarovanih območij . V akcijo je do sedaj vključenih
25 držav, in sicer: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper,
Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Irska,
Italija, Srbija in Črna gora, Litva, Makedonija,
Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Porrugalska, Romunija, Slovenija, Španija, Švica,
Švedska in Velika Britanija. Akcijo vodi dr. Georg
Frank, iz Slovenije pa zaenkrat sodelujemo Andrej
Benčina (nacionalni koordinator), Aleš Poljanec in
Tomaž Hartman.
Vsebinski program COST E27 obsega definicije
zavarovanih gozdov v posameznih državah,
nacionalne klasifikacije zavarovanih gozdov, njihovo
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zgodovinsko in pravno ozadje, analizo možnosti
povezovanja podatkov, zbranih na nacionalni ravni,
v enovito zbirko podatkov o zavarovanih gozdovih
v Evropi ter usklajevanje kategorij zavarovanih
gozdov. Celotno delo je razdeljeno na tri delovne
skupine (DS).
Prva delovna skupina (DS l) se ukvarja z
analiziranjem zasnove zavarovanja gozdov v
posameznih državah ter na podlagi zbranih
informacij na nacionalni ravni pripravlja pregled
stanja na področju zavarovanja gozdov v Evropi. V ta
namen je vsaka država izdelala nacionalno poročilo,
ki vsebuje osnovne značilnosti dežele in gozdarstva,
pregled organizacij, odgovornih za gospodmjenje
z zavarovanimi gozdovi , zgodovinsko in pravno
ozadje določanja zavarovanih območij gozdov,
zasnovo upravljanja z zavarovanimi gozdovi, glavne
tipe zavarovanih gozdov, kriterije za njihov izbor,
zasnovo njihovega monitoringa in vizijo nadaljnjega
razvoja formalnega zavarovanja gozdov v državi.
DS 2 je zadolžena za poenotenje in izboljšanje
informacij o zavarovanih gozdovih v Evropi . Delo
skupine je usmerjeno tudi k razjasnjevanju sistema
mednarodnih klasifikacij, kot so IUCN, UN- ECE
Timber Committee »Temporate and Boreal Forest
Resource Assesssment - TBFRA«, MCPFE in
COST E4, ter pripravljanju predlogov za boljše
razumevanje in enotnejše poročanje o zavarovanih
gozdovih na mednarodni ravni.
Področje dela DS 3 je usmerjeno predvsem v
razvoj internetne strani in pripravo interaktivne
zbirke podatkov o zavarovanih gozdovih v Evropi,
ki vključuje obširno zbirko mednarodnih sistemov
zavarovanih območij, pregled zavarovanih območij
po posameznih državah, razpoložljiv kartni mate1ial,
fotogalerijo ter obsežno zbirko relevantne literature
o zavarovanih gozdovih.
Akcija Cost E27 je močno vpeta v aktualno
mednarodno dogajanje, saj se naslanja na mrežo
zavarovanih območij in procese gozdarske politike:
Ministrska konferenco o varstvu gozdov v Evropi
(MCPFE), Mednarodni forum o gozdovih (IFF),
Naturo 2000 in UNEP (World Conservation
Monitoring Centre) ter pobude za klasifikacijo in
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raziskovanje zavarovanih gozdov, ki vključujejo
Mednarodno zvezo za varstvo narave (IUCN),
TBFRA 2000 (Temperate and Boreal Forest
Resources Assessment 2000) ter akcijo Cost E4
(Forest Resen;es Research Network).
Akcija se je pričela leta 2002 in bo trajala do
začetka ]eta 2006. V letu 2005 bo izšlo kar nekaj
publikacij, v katerih bodo prikazani nekateri
rezultati dosedanje aktivnosti udeležencev, ena od
osrednjih bo zbirka nacionalnih poročil evropskih
dežel. Podatki so zaenkrat dostopni samo udeležencem akcije, kažejo pa na velike razlike tako
v številu in vrstah zavarovanih gozdov med evropskim..i državami kot tudi v režimu gospodmjenja v
zavarovanih območjih in njihovemu obsegu.
Posebnost Slovenije v primerjavi z ostalimi
evropskimi državami, je relativno skromen obseg
zavarovanih gozdov, v katerih pravjloma velja strožji
režim varovanja. Poleg tega se Slovenija od evropskih
držav razlikuje tudi po večjih zakonskih omejitvah

in prostoru

pri gospoda1jenju s preostalimi (nezavarovanimi)
gozdovi in relativno veliko ohranjenostjo vseh
gozdov. Vpogled v mednarodno problematiko
zavarovanih gozdov je aktualen za nas tudi zato, ker
prav sedaj Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pripravlja uredbo o razglasitvi varovalnih
gozdov v Sloveniji . Primerjava z Evropo bi bila lahko
koristna pri pripravi omenjene uredbe. Informacije
o akciji COST E27, o njenem poteku, delovnih
srečanjih, zbirkah podatkov o zavarovanih gozdovih
ter vsebinskih povezavah najdete na spletni strani
www.efi .fi/projects/coste27/.
Aleš POLJANEC 1, Andrej BONČINA 2
1
A. P., univ. dipl. inž. gozd .. Zavod za gozdove Slovenije,
OE Bled, Ljubljanska 19,4260 Bled in Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana.
! prof. dr. A. B., univ. dipl. inž. gozd., Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83 , 1000 Ljubljana.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in projekt Natura
2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem
S 1. januarjem 2005 začenja Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave izvajati projekt z
gornjim naslovom. Projekt smo pridobili v močni
mednarodni konkurenci na razpisu, ki ga Evropska
komisija razpisuje v sklopu Life III narava. Vrednost
projekta znaša 1,7 mio . evrov. Vanj je Zavod vključil
vrsto partnerjev: Zavod za gozdove, Zavod za
ribištvo, Inštitut za vode, Notranjski muzej Postoj na,
Kmetijsko gozdarsko zbornico, Krajevno skupnost
Kape1e, Občino Šentjur in Ministero dell' Ambiente
e de11a Tutela del Territorio (1).
Cilji projekta so:
• Izdelava Srnernic za pripravo načrtov upravljanja
za območja Nature 2000 v Sloveniji. Pripravila jih
bo de1ovna skupina sestavljena iz predstavnikov
organizacij, ki pokrivajo raz1ične ravni načrtovanja
v S1oveniji skupaj z loka]nimi skupnostmi.
• Kako vk1jučiti načrte upravljanja Nature 2000 v
obstoječe sektorske načrte?
• Priprava petih pilotnih načrtov upravljanja na
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podlagi Smernic, ki pokrivajo osem območij po
habitatni in tri po ptičji direktivi.
• Priprava predlogov morebitnih sprememb
zakonodaje s področja sektorskega načrtovanja.
• Izvedba osmih konkretnih naravovarstvenih akcij
na terenu.
• Postavitev informacijskega sistema za Naturo
2000 .
• Promocija.
Projekt smatra evropska komisija kot vzorčen za
celotno Evropsko unijo. To je sicer veliko priznanje,
hkrati pa povečuje odgovornost.
Pomembnejši sestavni del projekta je razvijanje
partnerstva med sodelujočimi deležniki in z
1okalnim prebivalstvom. Na področju gozdarstva
je implicitni cilj vključevanje vsebin Nature 2000 v
gozdnogospodarske načrte. Torej : kakšni naj bodo
gozdnogospodarski načrti, da bi jih lahko smatrali
za načrte upravljanja v gozdnem delu Nature 2000.
Ideja participativnega načrtovanja, ki ga gozdarska
GozdV 63 {2005) 1

- .... stroka vsaj na papi1ju že razvija, bo s tem projektom
dobila nekaj praktičnih rešitev. Gre za pomembno
priložnost s katero bi vsekakor povečali družbeno
težo gozdnogospodarskih načrtov. Zanimivo bo
spremljati, kako bo potekalo odpiranje načrtov
za nove vsebine, zanimive bodo tudi reakcije
strokovnjakov in pripravljenost na spremembe.
To bo tudi priložnost za izločanje morebitnih
nepotrebnih vsebin iz načrtov, za poenostavljanje
ild. Preskušali bomo pripravljenost načrtovalcev za
kompromisne rešitve in dogovore. Resnično pravi
izziv kako v rabo vira ob upoštevanju vseh funkcij
gozdov vključiti še zahtevo po ohranjanju ugodnega
stanja kvalifikacijskih vrst po obeh direktivah.
Pri izvajanju projekta se bodo krepi le tudi povezave
med partnerji, kar je za celovitejšo obravnavo
prostora lahko perspektivno tudi ključnega pomena .

Velikokrat je posledica nepoznavanja dela drugih
deležnikov zapiranje vase, občutek ogroženosti
ipd.
V prvi polovici leta 2005 bomo postavili tudi
spletno stran projekta, kjer bodo dostopne tudi vse
informacije.
Prepričan sem, da bomo na podlagi tesnega
sodelovanja in medsebojnega zaupanja projekt dobro
izpeljali, rezultati pa bodo opera ti v no uporabni
za obvladovanje Nature 2000 v Sloveniji. S tem
bomo tudi mednarodni skupnosti pokazali vrednost
naših dosedanjih znanj, izkušenj in družbene
organizacije.
Več o Natmi 2000 lahko preberete na naši spletni
strani www.zrsvn.si.
Doc. dr. Darij KRAJČIČ, direktor

Dioxini in gozdni požari ter njegov vpliv na
Dioxini, njegovi izvori in gozdni požari
Dioxini je skupno ime za približno 210 kemičnih
spojin, ki imajo podobno strukturo in kemične
lastnosti ter spadajo v skupino kloriranih dibenzofuranov in kloriranih dibenzodixinov. Dioxini se
razlikujejo glede na mesto vezave klorovih atomov.
Najnevarnejši med njimi in tudi najbolje raziskan je
tetraklorodibenzo-p-dioxin (2,3,7,8 TCDD). Izvorov
dioxinov je lahko mnogo. Grobo jih razdelimo v
tri kategorije: industrija, gospodi(\jstva in izvor v
naravi. Medtem, ko izvore dioxinov iz industrije in
gospodinjstev lahko nadziramo s pomočjo okoljske
zakonodaje, izvore dioxinov iz naravnega okolja, kot
so gozdni požari, ne moremo nadzirati . Odvisni so
predvsem od klimatskih pogojev.
Dioxine lahko najdemo povsod po svetu, v zraku,
vodi in prsti. Poleg gozdnih požarov so naravni vir
dioxinov vulkanski izbruhi, procesi v mokriščih,
kemični in fotokemični procesi, ki se dogajajo v zraku
in vodi ter encimske reakcije v živih organizmih.
Dioxini antropogenega izvora nastajajo predvsem pri
gorenju, izgorevanju fosilnih goriv v vozilih, sežiganju
odpadkov, ter nekaterih industrijskih procesih. Po
znanih podatkih ni namenske rabe dioxina oziroma
njegove načrtne proizvodnje. Dioxinl so stranski,
nezaželeni proizvodi.
GozdV 63 (2005) 1

človeka

Dioxini se uvrščajo med spojjne, ki se v naravi
pojavljajo zelo redko. Kopičenje dioxina v naravnem
okolju sovpada z letnico 1900, ko je družba Dow
Chemical v industrijski namen pričela uporabljati
postopek ločitve jedilne soli na atom natrija in atom
klora. Tedaj so bile prvič »dostopne« velike količine
atomarnega klora. Na začetku so klor obravnavali
kot neuporaben in nevaren odpadek, toda kmalu so
ga začeli na veliko uporabljati za izdelavo kloriranih
hidrokarbonatov. Ti so osnova pesticidov, plastičnih
mas in topil. Ostanke teh proizvodov so sežigali.
Pri sežigu le teh ostankov pa se sproščajo velike
količine dioxinov. Posredni dokazi, da so bili dioxini
v preteklosti v naravnem okolju zelo redld, so mnogi
sedimenti s predindustrijske dobe, ki ne vsebujejo
nikakršnih znakov dioxinov, čeprav so gozdni požari,
kot naravni vir dioxinov v sedanjosti, prisotni že
milijone let. Upravičeno lahko zaključimo, da imajo
djoxini, ki se sproščajo pri gozdnih požarih danes,
vzrok v uporabi pesticidov, v industrijskih postopkih
kjer nastajajo klorove spojine, daljinskem transportu
emisij, kopičenju dioxinov v prehranskih verigah in
sp letih ter posledičnem vezanju dioxinov v organsko
maso gozda, to je predvsem v les.
Nove raziskave kažejo, da so gozdni požari
vir dioxinov. V letu 2002 so gozdni

največji
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Grafikon 1: Primerjava emisij
dioxinov v zrak, ločeno po viru
onesnaženja in primerjalno med
1 letom 1987 ter napovedjo za
obdobje 200 - 2004

200"0

ODOO
8.0CO

>

o
c::
R
o

-.;:::;

6.01:'0
a.DCO

a:.
:::"'-

-~
~

w

2.001)

o
in dli str i.ia

go sp- ad" inj sr~ :a

i

i___ _

~· u

požari prispevali k emisijam dioxinov v okolje
enako količino kot vsi ostali viri, ki jih je v svojih
raziskavah identificirala Environmental Protection
Agency (EPA) iz Združenih držav Amerike, skupaj.
Količina dioxinov, ki jih v okolje spuščajo industrija
in ostali komercialni viri padajo že nekaj zadnjih
desetletji . V prihodnosti se bo količina emisij
dioxinov iz industrijskih in komercialnih virov še
naprej zmanjševala. To bo posledica vedno bolj
poostrene zakonodaje na področju varstva pred
dioxini in boljših tehnologij pri katerih se kot stranski
produkt sproščajo dioxini. Količina dioxinov iz
gozdnih požarov se bo spreminjala v odvisnosti
od obsega gozdnih požarov v posameznem letu, a
bo ostajala najpomembnejši vir. Raziskave za leto
2003 kažejo, da večina dioxinov, ki se sproščajo pri
gozdnih požarih, izhaja iz gorenja biomase in ne iz
izhla-pevanja komponent dioxinov iz vegetacije.
Raziskave so pokazale, da vrsta biomase (goriva)
in mesto kjer biomasa gori, značilno vplivajo na
količino v okolje sproščenih dioxinov. Povprečje
dioxinovih spojin, ki se sprostijo v oko Ue pri gorenju
biomase v gozdovih Oregona je 25 ng-TEQ/kg
goriva, pri gorenju biomase v gozdovih Severne
Karoli ne pa je 15 ng-TEQ!k:g. Ti podatki nakazujejo,
da je ocenjena količina dioxinov, ki se sprostijo v
okolje pri gozdnih požarih verjetno podcenjena.
EPA je pri svojih izračunih za leto 2000 v Združenih
državah Amerike uporablja podatek o sproščanju
2 ng-TEQ dioxinov na kg zgorele biomase. Poenostavitev izhaja iz dejstva, daje količina emisij dioxina
iz gozdnih požarov v tekočem letu najbolj odvisna od
opožatjenih površin gozdov v tem letu.
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Meritve emisij dioxina pri gorenju biomase kažejo,
da so velike razlike med gorenjem »kontaminirane«
biomase oz. lesa in gorenjem »ne kontaminirane«
biomase. Če je bila biomasa tretirana s kemikalijami
ali pesticidi, ki vsebujejo spojine s klorom, se količina
pri gorenju sproščenih dioxinov lahko poveča za
velikostni razred 10 x ali celo več . Lep primer so
gozdovi v Vietnamu, ki so jih ZDA med Vietnamsko
vojno tretirale s herbicidom Agent Orange, ki temelji
na spojini iz skupine dioksinov. Namen uporabe
Agent-a Orange je bil defoliacija gozdov in kmetijskih
kultur. Pri gozdnih požarih v gozdovih, ki so bili
nekoč tretirani z Agent-om Orange, se sproščajo
mnogo večje količine dioxinov kot pri ostalih gozdnih
požarih v Vietnamu . Zanimi vo je tudi, da se pri
gorenju lesa v odprtih kuriščih sprošča p1ib1ižno lO
x več dioxinov na kg zgorelega lesa kot pri gorenju
lesa v zaprtih kuriščih. Vzrok je v boljšem izgorevanju
lesa v zaprtih kuriščih .

Vpliv dioxinov na človeka
Za človeka in njegovo zdravje je najnevarnejši in tudi
najbolje raziskan tetraklorodibenzo-p-dioxin (2,3 ,7,8
TCDD). Je kemijsko stabilen in netopen v vodi. Zelo
dobro se topi v masteh in oljih. V človeški organizem
se TCDD najpogosteje vnaša z dennalnim kontaktom
onesnažene zemlje, zaužitjem kontaminirane hrane in
z vdihavanjem onesnaženega zraka.
Letalna doza TCDD je pri človeku zelo različna.
Tudi simptomi in posledice, ki jih povzroča, so zelo
različni, vključno z rakom pljuč, ustne in ušesne
votline, rakom ščitnice in nadledvične žleze, rakom
jeter, slinavke, vranice, podkožnega tkiva in kože.
GozdV 63 (2005) 1
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Dioxin povzroča defekte novorojenčkov, spreminja
spolno razrneije novorojenčkov in zmanjšuje imunsko
odpornost organizma. Dioxin se pri oralnem zaužitju
absorbira med 50 in 90 odstotki. Nalaga se v jetrih in
maščobnih tkivih. Metabolizem TCDD pri človeku
je zelo počasen in traja nekaj let. TCDD se iz telesa
izloča s pomočjo urina in žolča. Akutni znaki
izpostavljenosti visokim dozam TCDD so patogene
spremembe na koži.
Ve se, da deluje TCDD preko intercelularnega
receptorja, na katerega se reverzibilno veže. Na
isti receptor se vežejo tudi podobne spojine kot so
poliklorirani bifenili, toda mnogo slabše. Kompleks
dioxsin-receptor, se nato veže z DNA na eno od
mnogih mest prepoznavanja. Najpogostejše mesto
vezave je regulatorna regija, ki kodira encim iz družine
citokroma P-450. To je najbolj raziskane patogeno
delovanje TCDD, čeprav se ve, da TCDD povzroča
ekspresijo še nekaterih genov. Protein citokrom P450 deluje kot detoksikator celice, ko posreduje pri
razgradnji maščob. Povečana aktivnost omenjenega
encima privede do nastajanja škodljivih produktov v
metabolizmu celice. Pri tem se TCDD ne razgradi,
temveč se kopiči v celici. Ocenjuje se, da TCDD
deluje v človeškem organizmu do 10 let. Do sedaj so
odkrili, da TCDD deluje še na osem genov. Med njimi
so geni, ki so odgovorni za fosforilizacijo triozina v
pankreasu, kar vodi do zmanjšanja inzulina v krvi.
Tu so še geni odgovorni za sintezo RNA-odvisne
DNA-polimeraze virusa HIV-1, ki povzroča AIDS .
Dokazano je, da TCDD povečl~e proliferacijo virusa
v kulturi Iimfocitov in vitro oziroma ugodno vpliva
na 11iegov razvoj. TCDD prav tako povzroča motnje
pri sintezi vitamina K, drugače povedano povzroča
njegovo pomanjkanje, kar povzroča krvavenje pri
novorojenčkih in to je ponovno povezano z encirnom
P-450. Teratogeni učinek TCDD se kaže v nizki
porodni teži novorojenčkov, povečani pogostnosti
ne zraščenosti trdega neba (palatoshiza) in smrtnosti
embrijev. Mutagenost TCDD je do sedaj dokazana le
na limfocitih miši.

2,3,7,&-TetraCDD

in prostoru

Razprava o karcenogenosti TCDD je še v teku.
Prevladuje mišljenje, da TCDD sam ne povzroča
raka, saj je dokazano, da s svojim vezanjem na DNA
le te ne spreminja. Toda vseeno deluje kot promotor
nastanka tumorja, potem, ko rakaste celice že
nastanejo. Nadalje povzroča dioxin rak v jetrih žensk
le ob prisotnosti estrogena. Pri ženskah, ki so jim bili
odstranjeni jajčniki in pri moških, se rak ne poj avi, ne
glede na prejeto dozo TCDD.
Do sedaj je po svetu znano kar nekaj večjih
incidentov povezanih s TCDD. Poleti 1968 se je
v zahodnih predelih Japonske pojavila bolezen,
imenovana Kanemi Yusho. Bolezenski znaki so bile
kožne spremembe (papule in pu stule), kar je navajala
na zastrupitev s hrano. Ugotovljeno je bilo, da bolezen
resnično izvira iz zastrupitve s TCDD, ki je bil v
riževem olju. V procesu rafiniranja riževega olja
so uporabljali za odstranjevanje neprijetnega voqja
poliklorirani bifenil, ki vsebuje TCDD.
Leta 1976 je v severni Italiji prišlo do nesreče
v kemijski tovarni, ki je proizvajala triklorfenol.
Toksični učinki TCDD na oko liško pre bi vals tvo
so bili prehodnega značaja . Med aprilom 1977 in
decembrom 1984, kar ustreza razpolovnemu času
TCDD v človeškem telesu, se je rodilo staršem iz
najbolj izpostavljene ga okolja 74 otrok. Od teh je bilo
48 deklic in 26 dečkov. Leta 1976 so odvzeli vzorec
seruma izpostavljenemu prebivalstvu. Ugotovili so,
da se 7 let po nesreči ni rodil staršem z najvišjimi
ravnmi TCDD v krvi noben deček. Odstotek ženskega
potomstva je bil največji pri starših s povečano ravnjo
TCDD. Po letu 1985 se je na prizadetem območju
razme:rje med rojstvi dečkov in deklic ponovno vrnilo
v pričakovan okvir. Izboljšala se je tudi plodnost.
Najbolj obsežne posledice zastrupitve s TCDD
so pri ameriških veteranih Vietnamske vojne, ki so
prišli v kontakt s TCDD, ko so ZDA v Vietnamu z
Agens-om Orange tretirale kar 2,2 milijona hektrujev
zemljišč (malo več kot je površina Slovenije). Kakšne
so posledice in njihov obseg pri lokalnem prebivalstvu
ni znano, lahko pa si predstavljamo.
Leta 1990 je svetovna zdravstvena organizacija
WHO postavila merila za »varno« dnevno izpostavljenost TCDD. Varna dnevna doza TCDD za
človeka je 10 piko gramov na kg telesne teže (pikogram
= I0·'2g).
Jošt JAKŠA, univ. dipl. inž. gozd.,
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
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S1ika l: Zgradba tetraklorodibenzo-p-dioxina (2,3 , 7,8
TCDD)
GozdV 63 (2005) 1

Literatura:
Povzeto po člankih z medmrežja
49

Gozdarstvo v

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

času

in prostoru

Bo Slovenija postala Finska?

Intervju Alojza Žumra univ. dipl. inž. gozdarstva za Nedeljski dnevnik
19. septembra 1976 ob izidu njegove knjige Delež gozdov v slovenskem prostoru.
Omenili ste, da so vas vprašanja zgodovine
našega gozdnega gospodarstva privlačevala
dolga leta, že od gimnazijskih let ...
»Tedaj me je zanimalo predvsem, koliko gozda
smo v obeh vojnah izgubili in koliko nam ga je
uspelo ohraniti ali pridobiti. Znanstveno-raziskovalnega dela o razvoju in usmeritvi gozdnega in
lesnega gospodarstva v zvezi s sedanjim razvojem
gozdov pa sem se lotil v spoznanju, da ima
gozdarstvo v preteklosti pomembno vlogo tudi pri
sedanjem gospodarjenju. Vse to smo doslej vsaj v
slovenskem merilu popolnoma zanemmjali.«

Pri znanstveno-raziskovalnih delih gre mnogokrat za prepisovanje že znanih dejstev ali za
zbiranje več ali manj praktično neuporabnih
statističnih podatkov. Tudi pred izdajo vaše
knjige so predstavniki sklada Boris Kidrič imeli
predsodke, da gre za podoben primer.
»Po mojem mnenju je bil nesporazum v tem, da
nismo bili z utemeljitvijo cilja in izsledkov dovolj
prepričljivi: da raziskujemo zemljiško sestavo
Slovenije za 100 let nazaj, kar doslej pri nas ni še
nihče obdelal po takšni metodi. V vsakem gozdnem
sestoju sta poleg sedanjih gozdarjev po svojem
nekdanjem delu prisotna vsaj dva prejšnja roda, v
najstarejših celo trije. Gozd namreč ni zrasel čez
noč ... «

Iz teh razlogov ste obdelali genezo Slovenije?
»Da! Ustvariti je bilo treba kontinuiteto statističnega gradiva iz različnih obdobij in doseči
primerljivost preteklosti s sedanjostjo ter trajno
primerljivost arealov. Zato smo morali določiti vse
ozemeljske vire, iz katerih je Slovenija nastala.
Na skupnem imenovalcu katastrskih občin bo od
leta 1825 lahko izdelana lastna agrarna zgodovina.
Seveda je precej garaško delo določevati skozi
razna obdobja 2.638 katastrskih občin, kolikor jih
je sedaj v Sloveniji. Geneza Slovenije je postala
izhodiščna osnova za ugotavljanje sprememb v
zemljiški strukturi, hkrati pa nam je omogočila
tudi kartografsko in številčno primerjavo, koliko
etničnega ozemlja smo uspeli obdržati in koliko
smo ga izgubili. Iskanje odgovora na to vprašanje
50

je bil-kot že veste-moj osebni
odnehal od zavzetosti.«

konjiček,

da nisem

Bi lahko opozorili na pomembne mejnike v
zadnjem (1875-1975) stoletju?
»V sto letih se je površina gozdov v Sloveniji
za 268.000 hektarov. To je za celih 36
odstotkov, kar se ni zgodilo doslej v nobeni deželi
srednje Evrope. Tudi v teh deželah se povečujejo
gozdovi, vendar v vrednosti od 5 do največ 15
odstotkov. Pri nas se tako povečujejo površine
gozdov v vzhodni Sloveniji, medtem ko se v njenem
južnem in jugozahodnem delu tudi do 150 odstotkov
(primer Kras). Šiljenje gozdov ugotavljamo že po
letu 1875, a vse do leta 1900 je bilo povečanje še
skromno (skupno 81.000 hektarov), medtem ko je
skoraj plaz povečanja sledil v tem stoletju, s površino
187.000 hektarov, zlasti po drugi svetovni vojni.
Skrb povzročujoče pa je, da se še danes z enako
dinamiko nadaljuje.«
povečala

So vas ti izsledki presenetili'!
))Da! Tudi mnogi moji poklicni kolegi so
nad močjo zaraščanja gozdov, kar je
vzrok in posledica opuščanja obdelovanja kmetijskih
zemljišč. Tu nastopa vprašanje, ali bo industrija
mogla nadoknaditi vsa tista delovna mesta, ki se v
kmetijstvu zapuščajo z vedno večjim odseljevanjem.
Namreč gozdarstvo je glede na zaposlitev in število
delovnih mest na enoto površine na zadnjem mestu
med vsemi agrarno-zemljiškimi kategorijami.«
presenečeni

Takšne ugotovitve torej narekujejo nove
ukrepe za bolj smotrno izkoriščanje zemlje?
»Gotovo! Takšna naglica sprememb v zemljiški
sestavi Slovenije (imamo le še 13 odstotkov njiv
oziroma samo še 0,15 ha njiv na prebivalca) nas
sili k nadaljnjim raziskavam in novim vpraš~em,
če nismo Slovenci res poselili najbolj revne zemlje,
katera sedaj v procesih novih sprememb najbolj
naglo prehaja v gozd. Iz preteklosti vemo, da je
gozd v večji meri služil za vzdrževanje živinoreje
kakor pa za pridobivanje lesa. Ker pa se živinoreja
umika na rodovitnejša tla (usmetjene kmetije), se
vrača gozd k svoji prvotni nalogi, tj. k pridobivanju
lesa in varstvu okolja.«
GozdV 63 (2005) 1
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Kakšna naj bi bile po vaši oceni najboljša
zemljiška sestava v Sloveniji?
»Mogoče je delež gozdov v Sloveniji v mejah
od 45 do 55 odstotkov najbolj primeren glede na
morfološki in vegetacijsko lik Slovenije. Dipl. inž.
MiJ an Ciglar, ki je napisal koj igi dodatek o deležu
gozdov v p1ihodnosti, opoza1ja na spremembe, ki
nakazujejo širjenje gozdov v prihodnjih desetletjih
za 275 .000 hektarov, na katerih se zarašča grmovje
in gozdno drevje, na kmetijskih površinah, ki so
že opuščene ali pa nimajo nobene možnosti za
nadaljnjo kmetijsko obdelavo. Če šiljenje gozdov
ne bo nihče ustavil, bomo v Sloveniji imeli v nekaj
desetletjih 63 odstotkov gozdov.«

V vaši knjigi »Lesno gosp.odarstvo<<, ki ste jo
izdali pred nekaj leti, vendar poudarjate pomen
naše lesnosurovinske baze ...
Tedanjega koncepta vloge lesnosurovinske baze v
Sloveniji ne bi spreminjal, a očitno je, da nam gozd
ne more nadoknaditi ne živil in ne delovnih mest.
V našo skupno k01ist je izrabiti vsako zemljišče za
njegovo najrodovitnej šo funkcijo, tu pa gozd ne more
tekmovati z intenzivnejšimi panogami.
Tako visok delež gozdov v Sloveniji bi sicer
ogromno povečal našo lesnosurovinsko bazo, po
drugi strani pa bistveno okrnil naše kmetijstvo in
pridelovanje prav tistih pridelkov, ki smo jih mogli
doslej še dovolj pridelati na lastni zemlji. Podoba
Slovenije bi ob 63-odstotnem deležu gozdov postala
enaka Finski.«

Širjenje gozdov seveda vpliva na spremembo
krajine, včasih je slišati besedo »podivjana
krajina« ...
»Novi gozdovi, ki jih prevrščajo po katastru s
pašnikov, senožeti, njiv, planinskih površin, itd. še
niso strnjen gospodarski gozd, pač pa pomenijo
začetne gozdove brez sklenjene zarasti in brez
lastnega koreninskega pleteža. V gozdarski operativi
so te površine že ob prevzemu nikogaršnja zemlja, v
katero bo treba dolgo in veliko vlagati, da bo dosegla
stanje za lastno obnovo.«

Na kakšen način predvidevate, da bi te nove
gozdove lahko najhitreje rešili?
»V stari Avstriji in Jugoslaviji so na slovenskem
ozemlju delovale posebne komisije za agrarne
operacije, ki so posredovale, pospeševale in
podpirale vso revščino zemljiških skladov, da bi
GozdV 63 (2005) 1

se površine zanemarjenih gmajn čimbolj skrčile.
Podobne komisije za ugotavljanje in usme1janje
nikogaršnje zemlje bi bile danes še bolj potrebne kot
kdajkoli, kajti toliko gmajn pii nas še nikoli ni bilo.
Seveda pa velja omeniti, da se načrti za reševanje
novih gozdov ne izvajajo tudi zaradi tega, ker jih
gozdarji marsikdaj še vedno drže v predalih.«

Po svetu se les vedno manj uporablja kot
energetski vir. Kakšna bo glede na to prihodnost
drv?
»V Sloveniji zavzema delež lesa, ki ga porabimo
za kurjavo, še vedno 3 do 4 odstotke po kaloričnem
učinku vseh energetskih virov. Večina dežel v
Evropi lesa ne prišteva več med energetske vire,
le Švicarji imajo še vedno svoj delež 1,5 odstotka.
Predvidevam, da se bo poraba manj vrednega lesa
za kurjavo pri nas še povečala, ko bomo začeli
v gozdovih intenzivneje gospodariti in vpeljali
posebno tehniko za p1ipravo in gorenje lesa v lastnih
toplarnah, predvsem v posameznih hišah.«

Kako se spreminja sestava gozdov glede na
zahteve sodobnega časa?
>>Z načinom gospodmjenja lahko v gozdarstvu
hkrati dosegama dva osnovna cilja: pospešujemo
pridobivanje lesa po količini in kakovosti, tj . čim
večjega deleža tehničnega lesa; s takšnimi ukrepi
pa dosegama hkrati najvišjo možno stopnjo splošne
koristnosti gozda. V skladu s temi prizadevanji se
sestava naših gozdov izboljšuje ob večji udeležbi
drevesnih vrst iglavcev in plemenitih listavcev.«

Želite še kaj dodati?
»Knjiga Delež gozdov v slovenskem prostoru je
po mojem mnenju šele začetek pisanja zgodovine
slovenskega gozdarstva. Prinaša veliko novega
gradiva, vendar ne predlaga kakršnegakoli načina
reševanja težav, niti ne podaja podrobnejših
analiz.
Za boljše poznavanje zgodovine našega gozdnega gospodarstva in za uspešnejše gospodatjenje
z gozdovi je potrebno preučiti zgodovino naših
gozdov še za 50 let nazaj, to je do gradiva, ki ga
nudijo mape franciscejskega katastra.«

Intervjuje uredništvu posredoval g. Ciril Remic,
univ. dipl. inž. gozd.J Melikova 66, Ljubljana, ki
sodi, da je glede na današnjo problematiko, še
vedno ali celo bolj aktualen kot je bil leta 1976.
Uredništvo se je odločilo za objavo!
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Stališča
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v GV št. 9/2004

V prispevku Panovec kot ponos, upanje ali
Mag. Jože Papež razmišlja o
pomenu biotopske funkcije v gozdu Panovec, ki
jo v poglavju 7. (»Novi pogledi na vrednotenje in
uporabo prostora«) ovrednoti kot najpomembnejšo
v tem gozdu.
V članku je navedenih nekaj povsem napačnih
dejstev, na katerih je po našem mnenju »Zgrajen«
avtorjev prispevek, kar bi lahko bralca zavedlo. Te
so zlasti naslednje (k njegovim citiranim navedbam
navajamo dejstva):
»V seznam zavarovanih ha bi tatov Nat ura 2000
pa se je poleg dosedanjega gozdnega rezervata v
oddelku 3 uvrstilo tudi oddelke 2, 4, 7. 8 in 19. «
(stran 388).
Ne glede na različne strokovne podlage
v Uredbo o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000) (Uradni list
RS, št. 49/04, http://www.uradni-list.si/l/ulonline.
jsp?urlid=200449&dhid=69540) ni bil uvrščen
noben del gozda Panovec niti ne njegova neposredna
bližina.
»Da je Panovec nekaj posebnega in da zasluži
posebno obravnavo, so vedeli tudi l. 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 tudi režim varstva, ki je za Panovec
predvideval: varovanje gozda znotraj predlaganih
meja, izločitev iz normalnega gospodarjenja (razen
sanitarne sečnje), ... Odloka se dosledno ne izvaja,
ker se z gozdovi gospodari, vendar z upoštevanjem
določenih omejitev.« (stran 388).
Kaj je bilo v strokovnih osnovah predlagano leta
1985 ne vemo, v Odloku o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih
znamenitosti na območju Občine Nova Gorica
(Uradno glasilo št. 8/85) ni za naravne znamenitosti
navedene nobene omejitve pri sečnji. V 11.
členu je navedeno le obvezno soglasje ZVNKD
Nova Gorica za vsak predvideni poseg. Zavod
za gozdove Slovenije je vedno pred gradnjo vlak
ali cest na tem območju zapro~il za mnenje oz.
soglasje službo pristojno za varstvo narave. K vsem
gozdnogospodarskim načrtom pa daje ta institucija
tudi mnenje, v primeru gozdnogospodarskega
razočaranje?
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in odmevi
načrta za gozdnogospodarsko enoto Gorica, ki
pokriva Panovec, je dala vselej pozitivno mnenje.
Zato je očitek »da se odloka ne izvaja« povsem
nekorekten.
»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. ((To se je delno že zgodilo
na podlagi 64. člena Zakona o športu (uradni list
RS, št. 22/98), saj je bilo v preteklih letih prepisana
na Mestno občino Nova Gorica okoli 40 ha gozda
Panovec.
V Literaturi prispevka so navedeni le štirje viri,
vse avt01ja mag. Papeža iz knjige Panovec včeraj,
danes, jutri. Vendar je avtor v članku uporabil še
številne uradne vire in strokovne podlage, ki so
nastali večinoma na Zavodu za gozdove Slovenije,
OE Tolmin po letu 2001 in so v članku le površno
in nepopolno omenjeni. Med drugim tudi v
članku objavljena sestojna karta Panovca avtorja
Flo1ijana Lebana, ki je bila izdelana na odseku za
načrtovanje.

Za neobjavljena gradiva bi moral avtor p1idobiti
dovoljenje ZGS, vse vire pa bi moral ustrezno
citirati. In nenazadnje: ideja o delitvi Panovca na
vzhodni del (poudarjena biotopska funkcija) in
zahodni del (poudarjena socialne funkcije) tudi ni
nastala v knjigi iz leta 2001, ampak leta 1998 kot
strokovna podlaga Zavoda za gozdove Slovenije za
prostorsko načrtovanje (avtorja M. Šebenik in V
Černigoj). To poudarjamo zato, ker je bila tudi ta
strokovna podlaga ustrezno upoštevane pri ovrednotenju funkcij gozda po merilih (Priloga 1) Pravilnika
o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
(Uradni list RS , št. 5/98). Zato ne vidimo prav
nobene potrebe po »miselnem zasuku pri delavcih
Zavoda za gozdove Slovenije« (stran 395).
Ob takem pristopu bo seveda Panovec za
posameznike bolj upanje ali celo razočaranje,
kot ponos. Za zaposlene na Zavodu za gozdove
Slovenije pa je Panovec predvsem ponos, saj se je
ohranil v sedanji obliki predvsem zato, ker so z njim
od nekdaj upravljali gozdarji in ker je bil doslej v
državni lasti ...
Edo KOZOROG, univ. dipl. inž. gozdarstva,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin
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Stališča

in odmevi

Lastninjenje državnih gozdov na podlagi Zakona o športu
V lanskem letu smo bili nemalo

presenečeni,

ko

srno ugotovili, da je okoli 40 ha Panovca že nekaj
Jet v lasti Mestne občine Nova Gmica. Bralcu je
ve1jetno znano, da gre za znan gozd, ki je že od
nekdaj nesporno v državni lasti, kru· je opisano tudi v
p1ispevku v GV št. 9/04 Panovec kot ponos, upanje
ali razočaranje? mag. Jožeta Papeža.
Ugotovili smo, da je Zemljiška knjiga izvedla
preknjižbo na podlagi 64. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa Mestne
občine Nova Gmica o določitvi športnih objektov
občinskega pomena št. 65-6/98-6 z dne 2.3.1999
(Uradno glasilo št. 2/99). Na ta način so bile
vknjižene v vložek št. 30, ki je last Mestne občine
Nova Gorica, vse gozdne parcele št. 398/1,400,403
in 404, 406, 408 409v in 412/1 k.o. Rožna dolina v
okolici ttim steze v skupni izmeri okoli 40 ha, kar
predstavlja dobra desetina gozda Panovec.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS v sam
postopek predhodno ni bil vključen razen na koncu,
ko mu je 30.6.2003 Okrajno sodišče v Novi Gorici
poslalo sklep o prepisu omenjenih parcel. Nanj je
bil možen ugovor v osmih dneh od vročitve sklepa.
Vendar Sklad nanj ni reagiral, še manj o tem obvestil
Zavod za gozdove Slovenije, ki izdaja odločbe
za izvajanje del v tem gozdu in zanj po pogodbi
opravlja tudi nekatere druge upravljalske naloge.
Tako je po skoraj 500 letih, ko je bil ta edinstven
gozd v celoti v državni lasti, dobil dva lastnika,
v perspektivi pa skoraj gotovo tudi dve izvajalski
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podjetji, kar bo v prihodnje gotovo oteževala
gospodarjenje in rabo, zlasti pa
upravljanje tega gozda.
S pravnega vidika pa se nam zdi sporen prepis
na podlagi 57. člena Zakona o športu zlasti z dveh
vidikov:
l. Trim steza poteka pravzaprav po gozdnih
vlakah. V soglasju ob izdelavi oz. obnovi tlim steze
je bil celo naveden pogoj, da se mora opravljati
spravilo lesa po trim stezi brez omejitev. Doslej je
torej šlo za »dvonamensko rabo« (vlaka, tlim steza),
s sprejetjem sklepa o določitvi športnih objektov
občinskega pomena na Mestni občini Nova Gorica
pa so se prvotne vlake spremenile v športni objekt.
Na ta način ne bo oteženo gospodarjenje le v tem
delu Panovca, temveč v celotni spravilni enoti.
2. Zaradi trim steze se vsekakor ne bi smelo
prepisati celotne parcele v skupni izmeri 40 ha, ki
je v zemljiški knjigi, prostorskih pianih in drugih
dokumentih vodeno kot gozdno zemljišče . Mestna
občina bi morala v dogovoru s SKZG trim stezo
predhodno izločiti kot samostojno parcelo in jo kot
tako prepisari kot športni objekt.
Menimo, da bi moral SKZG ustrezno reagirati.
Najprej bi moral ugotoviti, koliko takih primerov je
še bilo v Sloveniji, v spornih ptimerih pa bi moral
sprožiti ustrezne pravne postopke.
učinkovito

Edo KOZOROG, univ. dipl. inž. gozd.,
Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin
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NOVE KNJIGE
Nada Praprotnik

Blagajev volčin, naša
znamenitost
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Prirodoslovni muzej Slovenije, 2004, Ljubljana,
65 strani, fotografije Ciril Mlinar.

Izidi monografij, ki bi bile v celoti posvečene eni
sami rastlinski vrsti, so v Sloveniji redki in že zaradi
tega dobrodošli dogodki, zadovoljstvo paje še večje,
če monografija predstavlja katerega od paradnih
konjev naše flore. Mednje prav gotovo lahko
uvrščamo tudi Blagajev volčin. V začetku novembra
2004 je dr. Nada Praprotnik v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije javnosti predstavila knjigo
Blagajev volčin, naša botanična znamenitost.
Muzejsko svetnico dr. Nado Praprotnik poznamo
kot dobro poznavalko slovenske botanične zgodovine
in flore, še zlasti alpske. Njena bogata bibliografija
obsega krepko nad 300 del. Med njimi so znanstveni
članki, strokovni članki in monografije, pomemben
del pa predstavljajo poljudni članki, s katerimi
avtmica že 25 let sistematično približuje slovensko
floro najširšemu krogu bralcev poljudnih revij.
Nada Praprotnik je v okviru Prirodoslovnega
muzeja Slovenije pripravila več razstav, med njimi
je leta 1987 ob 150. obletnici njegovega odkri~ja
pripravila tudi razstavo o Blagajevem volčinu. Od
tedaj naprej je ves čas zbirala gradivo, za katerega
se je v tem času izkazalo, da je izjemno bogato in
obsežno. V monografiji je tako upoštevan ih kar 200
literaturnih, herbatijskih, arhivskih in drugih virov,
ki zagotavljajo temeljit in izčrpen pregled vsega
pomembnega, napisanega o blagajani oziroma o
'kraljevski roži slovenske cvetane' .
Zgodba o Blagajevem volčinu se je v Sloveniji
začenja leta 1837, ko je kmet iz Polhovega Gradca
graščaku Rihardu Ursiniju grafu Blagayju prinesel
cvetoče vejico neznanega grmička. Blagay jo je
ocenil za neznano vrsto volčina, jo poslal Henri.ku
Freyetju, kustosu Deželnega muzeja v Ljubljani, ki
jo je po posvetu z uglednimi evropskimi botaniki
opisal kot novo vrsto in po najditelju imenoval
Blagajev volčin (Daphne blagayana). Poslal jo je
tudi H. G. L. Reichenbachu za njegovo herbarijsko
zbirko Flora Germanica exsiccata (Nemška posušena
54

flora). V tedanji Evropi je nova vrsta pomenila pravo
in že naslednje leto (1838) jo
je prišel gledat saški kralj Fride1ik Avgust IL V
spomin na kraljevski obisk je grof Blagay postavil
več kot štiti metre visok spomenik kralju, njegovemu
obisku in blagajki, ki so jo po visokem obisku začeli
imenovati kraljeva roža .
Današnja veljavnost imena in klasičnega
nahajališča na Gori nad Polhovim Gradcem pa sta
tudi rezultat srečnega naključja. Blagajev volčin
je bil namreč dvakrat odkrit in dvakrat opisan
kot nova vrsta iz rodu volčinov. Že leta 1780 je
J. M. Lerchenfeld v okolici Brašova v današnji
Romuniji našel volčin, ki ga je določil kot alpski
volčin (Daphne alpina). Na podlagi njegovega
herbarijskega primerka ga je J. F. Schur leta 1866
opisal kot novo vrsto in ga po najditelju imenoval
Lerchenfeldov volčin (Daphne lerchenfeldiana).
Šele 1884 leta so ugotovili, da gre pravzaprav za
Blagajev volčin (Daphne blagayana). Po kodeksu
o botanični nomenklatUii ima po načelu ptioritete
prednost prvo veljavno opisano ime in to je Blagajev
volčin. Več kot tri desetletja je bila Gora nad
botanično senzac~jo
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Književnost
Polhovim Gradcem edino nahajališče Blagajevega
volčina na Slovenskem, leta 1871 pa gaje muzejski
kustos Karel Dežman našel na Jetrbenku. Kasneje
so ga našli še na Štajerskem v hribih nad spodnjim
tokom Savinje, na Kozjanskem, v okolici Vrhnike,
na Kočevskem, v dolini Trebuše na Primorskem in
v okolici Idrije. Leta 1856 je Blagajev volčin v Srbiji
našel J. Pančic, kasneje pa so na Balkanu odkrili
šc več nahajališč: v Črni goli (1874), Hercegovini
(1878), Bosni (1886), na Hrvaškem (1888), v
Albaniji (1889), Makedoniji (1892), Bolgariji
( 1895), Grčiji (1960) in v Italiji (1990).
Knjiga Blagajev volčin, naša botanična znamenitostje doslej najizčrpnejše in najbolj pregledno
delo o Blagajevem volčinu. V poglavjih, ki si sledijo
v logičnem zaporedju, avtorica največ prostora
namenja bogati in zelo dobro dokumentirani
zgodovini odktivanja vrste. Zanimivo je na primer
poglavje o Blagaj evem volčinu v starih herbarijskih
zbirkah s fotografijami herbaiijskih pol, temeljitost
avtoričinega dela kaže tudi navajanje posameznih
dokumentiranih dogodkov; primer je zastrupitev z
blagajana in smrt Antona Hribernika iz Praproč.
Knjiga izčrpno obravnava tudi morfologijo,
ekologijo in fitocenološko pripadnost, prav tako
uporabo Blagajevega volčina v hortikulturi in
naravovarstvena prizadevanja v zvezi z njim. Že
Friderik Avgust IT. je ob obisku izrazil upanje, da
bomo Kranjci znali volčin varovati in preprečiti
njegovo uničenje. Zaradi ogroženosti so ga
zavarovali že leta 1898 in skupaj s planiko je postal
tudi simbol naših naravovarstvenih prizadevanj. V
Rdečem seznamu ogroženih praprotnic in semenk
Slovenije je uvrščen med ranljive vrste.

Knjiga je opremljena z odličnimi fotografijami
Cirila Mlinarja, ki prikazujejo Blagajev volčin
v naravnem okolju in herbarijih ter dokumente
in portrete, povezane z njim. Kot že pri mnogih
prejšnjih projektih (primer je knjiga Alpski
botanični vrt Juliana v Trenti, 1997) se je tudi pri
tej monografiji kot zelo uspešna izkazala dolgoletna
in že utečena naveza izkušene botaničarke in
profesionalnega fotografa; zaželimo jima še več
skupnih projektov. V začetku knjige najdemo tudi
lepo barvno ilustracijo Blagajevega volčina, kijo je
posebej za knjigo izdelal prof. dr. Vlado Ravnik.
Oblikovalsko je knjiga lep in svež izdelek z nekaj
izvirnimi pristopi in bogato opremo, kar skupaj z
velikim formatom jasno nakazuje njene ambicije.
Te vsekakor segajo dlje od običajne, večinoma
strokovnim krogom namenjene znanstvene monografije, saj je v razumljivem jeziku napisana knjiga
nadvse primerno darilo tudi za tiste, ki se z botaniko
ne srečujejo ravno vsak dan. Morebitnih podrobnosti,
ki bi lahko slabšale sicer odlični splošni vtis krU ige, v
knjigi nisem našel. Ob tako ambicioznem projektu se
postavlja edinole vprašanje, ali ne bi bilo na mestu še
pogumnejša povečava nekaterih odličnih fotografij,
ki bi tako prišle še bolj do izraza, knjiga pa bi s tem
postala še razkošnejša in bogatejša. Zaključim lahko,
da je to odlična knjiga, kakršnih si v prihodnosti
lahko želimo še več. Upamo lahko, da bo kmalu izšel
tudi njen angleški prevod, ki bo slavo kraljevske rože
slovenske cvetane ponesel tudi v svet.
Robert BRUSb
*doc. dr., univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire BF, Večna pot 83. 1000, Ljubljana,
SLO.

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
pri nas pogosto drugače (napačno) uporabljajo. S tem poskuša vnesti več reda pri strokovnem izražanju.
Prosimo za mnenja in pripombe.
korenovec ; dnišče debla

(0091)

del drevesa na prehodu med koreninami in deblom
drevesa

koreničnik

(1614)

sortiment na debelejšem koncu debla, ki
ima korenovec
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Strokovno izrazje

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

(Brinar 1970)

požar, ki zajema drevesna debla

požar m, debelni
požar m, grmovni

(1741)

gozdni požar v grmovju

požar m, pritalni

(0706)
(1742)

požar na površini tal - na pritalnem
rastlinju in opadu z jasno izraženim čelom požara,
ki se največkrat hitro širi po tleh

požar m, talni
požar m, podtalni

(0706)
(1743)

podzenmo gorenje šote ali humusa, ki se počasi in brez
plamena širi le v tleh in lahko povsem uniči gozd
prof. dr. Ma1jan LIPOGLAVŠEK
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Uvoanik
Kako naprej?
Za gozdarstvo današnjega časa je značilna velika organizacijska razdrobljenost.
Da bi to razdrobljeno in z različnimi nalogami, problemi in težnjami obremenjeno gozdarstvo
vsaj nekoliko povezali med seboj s ciljem, da bi slovenski gozdovi lahko optimalno dajali družbi in
njihovim lastnikom kar največ, in da bi hkrati dosegli, da si gozd in gozdarstvo priborita v družbi
primernejše mesto, je bila pri Zvezi gozdarskih društev Slovenije v začetku leta 2005 oblikovana
posebna delovna skupina gozdarskih strokovnjakov: prof. dr. Jurij Diaci (po prvi seji je odklonil
sodelovanje), mag. Franc Ferlin, Franci Furlan, doc. dr. David Hladnik, mag. Branko Južnič, prof.
dr. Marijan Kotar, doc. dr. Darij Kraj čič, mag. Franc Perko, Niko Rainer, prof. dr. Edvard Rebula
in mag. Živan Veselič.
Na prvih delovnih srečanjih je skupina z večinskim mnenjem oblikovala osnovna izhodišča o
nekaterih najaktualnejših gozdarskih dilemah današnjega časa:
- Gozd s svojo večnamensko vlogo: ekološko, socialno in proizvodno, daleč presega pomen,
ki ga kaže njegov delež v družbenem proizvodu in njegovem mestu v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob sedanji reorganizaciji mora v okviru ministrstva dobiti tisto
vlogo in pomen, ki si jo zaradi svoje vloge zasluži. Sektor za gozdarstvo in lovstvo je nujno potrebno
kadrovsko okrepiti z močnimi strokovnimi osebnostmi.
- V okviru odnosov med Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije- slednja ima zakonsko določene naloge splošnega svetovanja in zastopanja interesov svojih
članov- je delovna skupina zavzela stališče, da mora javna gozdarska služba še naprej opravljati vse
z zakonom o gozdovih določene naloge, saj v tem okviru le Zavod za gozdove Slovenije, kot nosilec javne gozdarske službe lahko celovito in racionalno, na celotnem območju Slovenije opravlja
te naloge. Na področju javnih funkcij, za katere je zadolžen Zavod za gozdove Slovenije, ne more
biti nobene dvojnosti in razdeljevanja pristojnosti in s tem neracionalnosti in slabše učinkovitosti.
Naloge Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije morajo biti usmerjene k zastopanju interesov lastnikov gozdov, podpori njihovega združevanja, med drugim za uspešnejše trženje lesa, zlasti pa v
čim hitrejšo uvedbo certifikacije gozdov, nikakor pa ne v prevzemanje svetovanja in izobraževanja
lastnikov gozdov, saj te naloge že uspešno in racionalno opravlja Zavod za gozdove Slovenije.
- Sofinanciranje in subvencioniranje številnih ukrepov, namenjenih zagotavljanju splošno
koristnih vlog gozdov, za katere je zainteresirana javnost, je potrebno ponovno preučiti in prilagoditi dejanskim potrebam. Za zagotavljanje vseh vlog gozdov so poleg obnove, nege v najmlajših
razvojnih fazah gozda in varstva gozdov pomembna zlasti redčenja v srednjedobnih fazah razvoja
gozda, ki zagotavljajo sestoj em bioekološko stabilnost. Potrebna je zlasti poenostavitev sistema ter
povečanje višine subvencij, ki bodo omogočile izvedbo potrebnih in strokovno zahtevnih del v
zasebnih gozdovih. Zavedati se je tudi potrebno, da so subvencije in sofinanciranje vlaganj v zasebne
gozdove lahko pomemben doprinos k ohranjanju in razvoju podeželja.
- Določene naloge, ki jih sedaj opravljata Zavod za gozdove Slovenije in Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za državne gozdove, je smiselno med njima racionalno
razdeliti. Na novo razdeljene naloge naj bodo osnova za delitev finančnih prihodkov pridobljenih
iz gospodarjenja z državnimi gozdovi. Prav o tej točki je bila kar burna razprava in del udeležencev
se je zavzemal tudi za naslednje stališče: Sodimo, da je smiselno in racionalno prenesti na Zavod za
gozdove Slovenije še določene naloge, ki jih opravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov republike
Slovenije in ki niso v nasprotju z nalogami javne gozdarske službe. Skladno z Zakonom o SKZG so
to naloge upravljanja, ne tudi razpolaganja z gozdovi. Renta iz gospodarjenja z gozdovi ostaja pri
lastniku (SKZGRS). ZGS in JGS ohranita svoj neprofitni status (ločenost javnih in lastniških funkcij). Glede problema urejanja koncesijskih razmerij s koncesionarji pa sodimo, da bi bila koristna
poenostavitev teh razmerij.
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razRrava
GDK: 145.7:453:174.7:(497.12)(045)

Storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera:
Coreidae) se hitro širi po Sloveniji
Leafjo oted conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera: Coreidae) is
quickly spreading across Slovenia
Dušan JURC*, Maja JURC**
Izvleček:

Jurc D., Jurc M.: Storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera: Coreidae) se hitro širi po Sloveniji.
Gozdarski vestnik, 63/2005, št 2. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Cit. lit. 25 . Prevod v angleščino avtor.
Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku poročamo o najdbi storževe listonožke v Ljubljani v oktobru 2004, kar je 66 km zračne razdalje od
prve najdbe na Brjah pri Komnu na Krasu v letu 2003. Poleg tega je bila ugotovljena še na treh drugih lokacijah.
Podaj amo opis vrste, njeno biologijo, njeno širjenje v Severni Ameriki in v Evropi ter njen pomen za človeka. Po
izk:ušnj ah v tujini predvidevamo negativen vpliv na donos semena več vrst iglavcev ter neprijetnosti za ljudi zaradi
zbiranja stenic pri iskanju prezimovališč .
Ključne

besede: Leptoglossus occidentalis, Slovenija, širjenje, donos semen, iglavd

Abstract:
Jurc D., Jurc M.: Leaffooted conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera: Coreidae) is quickly spreading
across Slovenia. Gozdarski vestnik, VoJ. 63/2005, No. 2. In Slovene, with abstract in English, lit. quo t. 25. Translated
into English by the au thor. English language editing by Jana Oštir.
A new find of leaf footed conifer seed bug in Ljubljana in October 2004 is reported, which is 66 km air distance
from the first find in Brje near Komen on the Karst in 2003. It was additionally found in three other places. The

species is presented, its spread across North America and Europe, its biology and significance for man . From
experiences abroad, a negative influence on seed yield of several conifer spedes is envisaged and a nuisance to the
public because of the bugs gathering to seek overwintering sites.
Key words: Leptoglossus occidentalis, Slovenia, sp read, seed yield, conifers

1

UVOD
INTRODUCTION

Nesluten razvoj človeštva pomeni večjo mobilnost
ljudi, večjo trgovino in prevoz vsakršnih dobrin
med kontinenti. V tovorih, letalih, ladjah in
avtomobilih pa se prevažajo tudi organizmi, ki za
človeka in okolje lahko predstavljajo nevarnost in
niso zaželjeni. V novih okoljih nekateri najdejo
ustrezne razmere za svoj razvoj in namnožitev.
Tu običajno ni njihovih naravnih sovražnikov,
ki preprečujejo namnožitve, njihovi gostitelji
pogosto nimajo razvitih obrambnih mehanizmov proti njim. V takem okolju se hitro širijo,
se močno namnožijo in lahko povzročajo velike
škode. Prihod nekaterih tujih organizmov je
neopazen in njihov vpliv je majhen, prihod in
GozdV 63 (2005) 2

namnožitev drugih pa močno spremeni gospodarstvo in ekosisteme.
Od leta 1999 se v Evropi širi areal storževe
listonožke (Leptoglossus occidentalis Heidemann,
1910). Našli so jo že pri nas in izgleda, da se bo
uspešno naselila po vsej Sloveniji in se ustalila.
Slovensko ime »listonožka« je stenici dal dr. Andrej
Go gala (2003a), dr. Matija Gogala (2003b) pa jo je
poimenoval »ameriška listonožka«. Predlagamo
drugo slovensko vrstno ime »Storževa« zaradi
njene značilnosti, da se hrani s semeni iglavcev
*doc. dr. D. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, SI
**doc. dr. M. J., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SI
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in zaradi obstoja več drugih, sorodnih vrst v rodu
listonožk iz Amerike, ki bodo morda v prihodnosti tudi vnešene k nam (angleško ime vrste je
leaffooted conifer seed bug). Njeno pojavljanje bo
verjetno občasno vznemirilo nestrokovno javnost,
v gozdarski praksi pa bo verjetno vplivala na donos
semena iglavcev. Zato podrobneje prikazujemo
njene značilnosti, širjenje in možne vplive.

2

OPIS STORŽEVE LISTONOŽKE

2

DESCRIPTION OF LEAF FOOTED
CONIFER SEED BUG

Storževa listonožka spada med žuželke (razred
Insecta), v red stenic (Heteroptera) in v družino
usnja tih stenic (Coreidae ). Za družino so značilne
štiričlene antene, štiričlen rilček, dva ocela, dišavne
žleze na oprsju, glava je ožja in pogosto krajša od
pronotuma, prednje krilo ima mnogo žil, pri več
vrstah je golen zadnje noge sploščena in spominja na list (od tod tudi angleško ime za družino
Coreidae, leaf-footed bugs) (ENY 2005).
Storževa listonožka je tipična predstavnica
usnjatih stenic (slika 1). To je velika stenica, saj
telo meri v dolžino 16-20 mm (KLASS 1995), po
drugih avtorjih pa9-18 mm (BERNARDINELLI
1 ZANDIGIACOMO 2002). Samice so pogosto
malo večje kot samci. Telo je neenakomerno rdečerjavo (slika 3), ko vzleti, pa opazimo na odkriti
zgornji površini zadka živo rumenooranžno-črn
vzorec. Ta je v obliki petih črnih transverzalnih
lis na živo rumenooranžni podlagi. Storževi
listonožki najbolj podobna vrsta, Leptoglossus
corculus Say, 1832, ima zgornjo površino zadka
črno (JACOBS 1995). Tip alke so relativno dolge
in so sestavljene iz štirih členov. Najhitreje
jo prepoznamo po značilno sploščeni goleni
(tibia) zadnje noge, ki je zato listasto razširjena
(slika 2). Razširitev je na zunanji in notranji
strani goleni enako dolga, pri sorodni vrsti L.
corculus pa je razširitev goleni na zunanji strani
znatno daljša kot na notranji strani goleni. Rilček
je tipično sesalo, je štiri člen in daljši od polovice
telesa. Ko se listonožka ne hrani, je položen pod
oprsjem in zadkom (slika 3). Na zgornji strani
prednjih kril je značilna prelomljena bela črta,
ki je tudi značilna za to vrsto stenice (sliki 1 in
4). Listonožke dobro letijo in proizvajajo glasno,
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nizko brenčanje, podobno
(JACOBS 1995).

3

RAZVOJNI KROG

3

LIFE CYCLE

brenčanju čmrlja

Spomladi listonožke zapustijo mesto prezimovanja
in se naselijo na najbližje iglavce. Hranijo se s
sesanjem razvijajočih se cvetov in semen v storžih
različnih vrst iglavcev. Samica polaga jajčeca v
vrsti na iglico svojega gostitelja, najpogosteje blizu
razvijajočih se storže v ali brstov. Vsaka odloži do
70 jajčec v več skupinah, v posamezno skupino
odloži 2-20 jajčec (BLATT 1 BORDEN 1996).
Ta so sodčkasta in približno 2 mm dolga. Po 10
dneh se izležejo ličinke (RIDGE 2000 piše, da se
izležejo po 2,5 tednih), ki imajo kot vse stenice
nepopolno preobrazbo. Hranijo se s sesanjem
nežnih razvijajočih se storžev in včasih tudi s
sesanjem iglic. Ličinke so najprej oranžne, nato
postajajo oranžnorjave in končno rjave kot odrasle
živali. Do odraslosti se petkrat levija. Odrasle
nadaljujejo s sesanjem semen v storžih do jeseni,
ko pričnejo iskati ustrezna mesta za prezimovanje
(JACOBS 1995, KLASS 1995, SALVADORI2004,
BERNARDINELLI 1 ZANDIGIACOMO 2002).
V Mehiki ima storževa listonožka tri generacije
na leto, v severnem delu areala v Severni Ameriki
pa eno generacijo. V Italiji domnevajo, da ima
eno ali dve generaciji na leto (BERNARDINELLI
1 ZANDIGIACOMO 2002). Verjetno bo storževa listonožka v kontinentalnem delu Slovenije
univoltina vrsta. Razvoj univoltine listonožke v
Severni Ameriki se začne s prihodom stenic iz
prezimovališč na gostitelja konec maja ali v začetku
junija. Ličinke se do sredine avgusta petkrat levija
in se značilno hranijo v gručah na skupinah
storžev (JACOBS 1995). Običajno je v gruči več
različnih stadijev ličink. V sredini avgusta pa so
med njimi že odrasle stenice in kmalu odrastejo
vse. Do zgodnje jeseni se intenzivno hranijo z
vsebino semen v storžih v vrhovih dreves, nato
pa iščejo zavetje pod luskami borovega lubja na
deblu, na odmrlih in suhih duglazijah, v ptičjih
gnezdih in gnezdih glodavcev. Ob nastopu hladnega vremena pa tudi množično iščejo zavetje v
zgradbah, v kolikor so le-te v bližini napadenih
sestojev. V domovih se običajno zbere od ducata
GozdV 63 (2005) 2
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do okoli sto stenje. Vendar so tudi primeri, ko se
veliko število živali stalno zbira na enem kraju.
Tako so v tovarni eksploziva v Kanadi jeseni 1993
našteli okoli 2.000 listonožk, vendar jih je bilo
dva tedna prej po pripovedovanju prič še precej
več. Zbrale so se v razpokah betona, okoli oken
in vrat ter pri zračnikih za odvod toplega zraka.
Zanimivo je, da v bližini ni bilo obsežnih sestoj ev
iglavcev, v velikih skupinah pa so se zbirale več
let zapored (BLATT 1994).

4

FEROMON!

4

PHEROMONES

Storževa listonožka ima dobro razvite dišavne
žleze, s katerimi oddaja v okolje snovi za privabljanje partnerja, jesensko zbiranje v skupine ali za
opozorilo sovrstnikom pred nevarnostjo (spolni,
agregacijski in alarmni feromoni). Agregacijske
in spolne feromone proizvajajo številne stenice.
Pri storževi listonožki so ugotovili, da agregacijski
feromon proizvajajo odrasli samci jeseni, deluje pa
agregacijsko na odrasle živali obeh spolov (BLATT
1BORDEN 1996a). Od junija do septembra samci
feromona ne proizvajajo, ali pa stenice nanj niso
dovzetne. Pri sorod ni vrsti listonožk (L. clypealis)
so ugotovili, da imajo listasto razširjeni deli goleni
posebno funkcijo. Spolne feromone proizvaja ventralna abdominalna žleza in samci z udarjanj em
nog po zadku razporedijo spolne feromone na ta
del nog in po telesu. Tako feromoni izhlapevajo iz
večje površine (WANG 1 MILLAR 2000). Vznemirjene odrasle stenice oddajajo iz oprsnih žlez
tudi alarmni feromon, ki je mešanica heksil acetata, heksanala, heksanola, heptil acetata in oktil
acetata (v razmerju naštetih snovi 152:103:8:1,5:1 ),
ličinke pa izločajo iz dorzalnih abdominalnih žlez
(E)-2-heksenal. Alarmni feromon nima močnega
učinka, saj povzroči reakcijo (beg, odpadanje
iz storžev, vzlet odraslih stenic) približno 70 %
živali, jeseni pa je celo popolnoma neaktiven.
Odrasle stenice, ki odletijo, se večinoma vrnejo na
prejšnje mesto po 10 minutah. Takšno delovanje
je za stenice pozitivno, saj bi beg povzročil razpad
skupin, ki se zbirajo za prezimovanje (BLATT et
al. 1998). Isti avtorji tudi domnevajo, da morda
glavni pomen feromonov iz oprsnih žlez niti ni
alarmni, ampak deluje kot snov za odvračanje
GozdV 63 (2005) 2

plenilcev. Feromon razdražene žuželke izbrizgajo
skozi drobne odprtinice na oprsju in poškropijo
okolico ter plenilca.
Rezultati raziskav feromonov storževe listonožke doslej niso omogočili njihovo uporabo za
kontrolo tega škodljivca v praksi.

5

GOSTITELJSKE RASTLINE
IN ŠKODE

5

HOST PLANTS AND DAMAGE

Storževa listonožka se hrani s semeni iglavcev v
vseh razvojnih fazah, kot jajčna larva pa lahko
tudi sesa mlade iglice. Z dolgim rilčkom, ki je
oblikovan za bodenje in sesanje, doseže seme
v storžu in posesa endosperm. Za prehrano
potrebuje storževa listonožka v večini razvojnih
stopenj eno seme na dan. Storžki, ki nastanejo
po oprašitvi cveta, lahko zaradi sesanja stenic
zakrnijo in odmrejo. Običajno pa je seme zaradi
sesanja bolj dozorelih storže v gluho (prazno) in
nekalivo. Nekatera semena listonožke ne posesaje popolnoma in tako so ugotovili, da vzklije
približno 18 % semena, s katerim so se hranile
listonožke. Domnevajo, da so tako zrasle slabotne klice vzrok za velik kal o pri proizvodnji sadik
duglazije (BLATT 1 BORDEN 1998). V ZDA jo
imajo za hudega škodljivca, ki zmanjša proizvodnjo
semena gostiteljskih rastlin tudi za več kot 40 %in
lahko zmanjša kalivost semen za 80 %. Na severu
njenega areala v Britanski Kolumbiji (Kanada)
znaša zmanjšanje donosa semen v semenskih
plantažeh duglazije okoli S % in borov približno
14 %. Takšne škode ne upravičujejo kontrole s
kemičnimi sredstvi, južneje pa so izgube bistveno
večje in v semenskih plantažah iglavcev jih zatirajo
s kemičnimi sredstvi. Predvidevajo, da bo z napo vedanimi klimatskimi spremembami listonožka
tudi v Kanadi dosegla takšno številčnost, da bo
povzročala pomembne škode pri pridelavi semena
(BLATT 1 BORDEN 1996).
Hrani se na več kot 30. vrstah drevja. Gostitelji
so predvsem bori, vendar vse vrste niso enako
ustrezne za uspešen razvoj listonožke. Od vrst
pri nas sta rdeči (Pinus sylvestris L.) in črni
bor (Pinus nigra Arnold) med najustreznejšimi
gostiteljskimi rastlinami. Hrani se na več vrstah
smreke (Picea) in jelke (Abies), poleg tega so
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Slika l . Odrasla storževa listonožka
Figure l . Adult of leaffooted conifer seed bug

Slika 2. Golen zadnje noge je značilno listasto razširjena
Figure 2. Tibia ofhind leg is characteristically leaf like extended
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Slika 3. Sesalo je štiričleno in sega pod zadek
Figure 3. Beak is four segmented and extends below the abdomen

Slika 4 . Na prednjih krilih je značilna prelomljena bela črta
Figure 4. There is a typical broken white line on the frontwings
GozdV 63 (2005) 2
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v Severni Ameriki pogosti gostitelji duglazije
(Pseudotsuga) in kleki (Thuja). Močno poškoduje
tudi seme pistacije (Pistacia vera L.) tako, da ·e
a o ogrožena pridelava jedilnih semen. Kot
gostiteljsko rastline navajajo tudi navadno bodiko
(Ilex aquifolium L.). V ZDA povzroča ekonomske
izgube predvsem v semenskih plantažah iglavcev
(BERNARDINELLI 1 ZANDIGIACOMO 2002,
JACOBS 1995, KLASS 1995).
Pri poskusih s hranjenjem na dveh ameriških
vrstah borov v ujetništvu so ugotovili, da so ličinke
storževe listonožke povzročile odmiranje 75 %
žensltih cvetov (in storžev v prvem letu razvoja)
pri Pinus monticola, kalivost semen preživelih
storžev pa je padla za 47 %. Pri boru P. contorta
var. latifolia pa je kalivost padla za 75 %, cvetovi
niso admirali, vse ličinke pa so poginile. Ličinke
pa so preživele, če so se hranile na dveletnih storžih P. contorta var. latifolia (BATES et al. 2002).
Ugotovili so tudi, da storževa listonožka lahko
razlikuje med zdravim semenom in napade nim s
kakšnim drugim škodljivcem (BLATT 1BORDEN
1998). Listonožke se niso hranile z duglazijevim
semenom, v katerem so bile ličinke karpofagne
osice Megastigmus spermotrophus Wachtl., ki
prav tako uničijo seme. Mehanizem prepoznavanja z osicami napadenega semena ni poznan.
Pomembno pa je, da se poškodbe semen zaradi
enega in drugega škodljivca seštejejo.
Pri iskanju drevesa za hranjenje in odlaganje
jajčec storževa listonožka ne izbere najvišja ali
najnižja drevesa, niti tista, ki imajo največ storžev
ali tista, ki nimajo storžev (BLATT 1 BORDEN
1999, BLATT 1JANMAAT 1997). Stenice dobro
letajo, zato lahko dolgo izbirajo najustreznejše
drevo in preiščejo veliko število dreves. Največ
krat se naselijo na sovladajoče drevje z zmernim
številom storžev. Ugotovili so, da je odboj svetlobe
od dreves z veliko storži značilno drugačen po
intenzivnosti in sestavi kot odboj od tistih z malo
storži. Tak način izbire drevesa je zelo pozitiven za
listonožko, saj so storži na drevesu ob majhnem
obredu veliki in imajo veliko semen. V semenskih plantažah borov in duglazije so listonožke
napadale določene klone bolj kot druge prav
zaradi količine in kakovosti odbite svetlobe, ki
se je razlikovala med kloni.
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6. ŠIRJENJE
6.

SP READ

torzeva istonožka je bila opisana kot nova vrsta
leta 1910 na primerkih iz zahoda Severne Amerike (Kalifornija in Utah). Izgleda, da se je nato
začela širiti vzdolž Skalnega gorovja in je kmalu
dosegla na severu Britansko Kolumbijo, na jugu
pa Mehiko. Nato se je njeno širjenje nadaljevalo
proti vzhodu Severne Amerike. Leta 1956 so jo
opazili v Iowi, do leta 1970 je poselila Wisconsin
in Illinois. Sredi 80. let prejšnjega stoletja je bila
najdena v Minnesoti, Connecticutu, Michiganu
in Ontariu. V državi New York so jo prvič opazili
leta 1990, v letu 1992 pa so prebivalci že poročali o množičnem zbiranju teh relativno velikih
žuželkah v njihovih domovih. V letu 1992 so jo
našli v Pennsilvaniji. Danes v Severni Ameriki
poseljuje ustrezne habitate od Mehike do Kanade
(KLASS 1995). Domnevajo, da se je v Severni
Ameriki razširila predvsem zaradi jesenskega
zbiranja v zaščitenih mestih. Ta mesta so lahko
tudi avtomobili ali tovor, ki ga razvozijo na velike
razdalje.
V Evropi so jo prvič našli leta 1999 v pokrajini
Lombardiji (Lombardia) in Benečiji (Veneta)
(BERNARDINELLI 1ZANDIGIACOMO 2001).
Predvsem je v naslednjih dveh letih hitro
naraščalo število najdišč zahodno in severno od
Milana. Posamezne listonožke so našli nato leta
2001 v Furlaniji-Julijski krajini (Friuli-Venezia
Giulia), v provinci Videm (Udine) v krajih
Videm in Lignano Sabbiadoro ter v provinci
Benetke v kraju San Michele al Tagliamento.
V letu 2002 je postala množična v več predelih
mesta Videm, v kraju Lignano Sabbiadoro in
v kraju Pasian di Prato (BERNARDINELLI 1
ZANDIGIACOMO 2002). V Trentinu-Zgornjem poadižju (Trentino-Alto Adige) so jo
našli leta 2002 ob Gardskem jezeru v kraju
Nago-Torbole in v letu 2003 se je že razširila v
dolino Val Lagarina, Adiže (Val d'Adige) in v
dolino Val Sarca (SALVADORI 2004). Očitno
se je listonožka v zelo kratkem času uspešno
naselila v celotnem območju Padske nižine in
predalpskem območju Italije. V letu 2004 pa so
jo našli še v Toskani (FAGGI et al. 2004) in na
Siciliji (ZAFARANA 2004).
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V letu 2002 so o njenem prihodu poročali iz kantona Ticino v Švici (Servizio Fitosanitario 2002).
Leta 2003 so jo našli v Sloveniji (GOGALA
2003a, b). Septembra in oktobra 2003 je sedem
listonožk iskalo prezimovališče v hiši na Brjah
pri Komnu na Krasu, blizu sestoja črnega bora
(VL07, slika S). Po informacijah A. Gogala (2005)
je bila storževa listo nožka v letu 2004 že splošno
razširjena na Primorskem. Jeseni leta 2004 je v
oddaljenosti 17 km zračne razdalje proti vzhodu
približno lO listonožk iskalo prezimovališče v
hiši v Mančah (RENER 2005, VL 17), najdene
pa so bile tudi v Kanalu ob Soči (SELJAK 2005,
UM90 ). Vzrok za pojav steni ce v Kanalu je verjetno
naselitev ali prenos stenice iz bližnje Italije, saj je
bila že leta 2001 blizu Vidma najdena na zračni
oddaljenosti le približno 20 km od Kanala . Dva
primerka storževe listonožke nam je prinesel
študent gozdarstva Simon Poljanšek. Ujel ju je
v stanovanjski hiši v Žireh, v jeseni 2004 (POLJANŠEK 2005, VL30). V letu 2004 (27. oktobra)
pa smo našli tudi en osebek na oknu Gozdarskega

UM

inštituta Slovenije (VL59), kar je 66 km zračne
razdalje od prvega najdišča v Sloveniji. Zgradba
Gozdarskega inštituta Slovenije je tik ob gozdu z
močno primesjo smreke (Picea abies L.) in rdečega bora (Pinus sylvestris), obdaja pa ga park z
zelenim borom (Pinus strobus L.), črnim borom
(Pinus nigra) in drugimi iglavci. Ujeta storževa
listonožka je bila dolga 18 mm, sesalo je merilo
1O mm (slike 1-4) .
Iz naslova prispevka v tisku pa je očitno, da
je bila v letu 2004 listonožka najdena tudi na
Hrvaškem (TESCARI 2004).

7. POMEN ZA SLOVENSKE
GOZDOVE IN LJUDI
7.

SIGNIFICANCE FOR SLOVENIAN
FORESTS AND PUBLIC

Naši gozdovi predstavljajo ustrezen habitat storževe
listo nožke, še posebej vsi gozdovi z rdečim in črnim
borom. Kako ji bodo ustrezali smrekovi in jelovi
gozdovi ne vemo, vendar so tudi severnoameriške
vrste iz teh rodov gostitelji listonožke. Verjetno bo
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Slika 5. Najdišča storževe listonožke v Sloveniji (e nahajališče v letu 2003, O nahajališča v letu 2004)
Figure 5. Finds of leaffooted conifer seed bug in Slovenia (e -find in 2003, O finds in 2004)
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našla ugodne razmere za svoj razvoj od morja pa vse
do visokogorskih gozdov, saj je v Severni Ameriki
dospela že do Kanade. V območjih njene razširjenosti lahko pričakujemo manjše količine obroda
semen gostiteljskh rastlin. Količina zmanjšanja
bo odvisna od namnožitve storževe listonožke in
bo nihala iz leta v leto. Pridelano seme bo slabše
kali vo. V Sloveniji prakbčno nimamo semenskih
plantaž iglavcev, kjer bi škode upravičevale uporabo kemičnih sredstev za zatiranje listonožke.
Še manj je verjetna uporaba kemičnih zatiralnih
sredstev v gozdovih zaradi ekološke in ekonomske
neupravičenosti takih ukrepov.
V zgradbah v bližini napadenih sestoj ev iglavcev
bodo proti jeseni listonožke iskale zavetišča za
prezimovanje. Tu niso škodljive in se ne hranijo,
le nadležne so, še posebej, če se komu žuželke
na splošno gnusijo ali se jih boji. Splošni izraz za
neškodljivo vendar nadležno žival je >>molestant«
in ta izraz je za listonožko prav ustrezen. Če
listonožko razdražimo ali zmečkamo se sprosti
oster, dražljiv, moteč smrad. Iz ZDA poročajo o
številnih primerih, ko ljudje iščejo pomoč zaradi
množičnega vdora listonožk v prebivališča. Svetujejo jim, da preprečijo njihov vdor v stanovanjske
prostore z zatesnitvijo vseh špranj v vratih, oknih,
ob dim nikih itd. Posamične primerke naj bi prijeli
s papirnim robčkom in odnesli na prosto ali jih
pometli. Nekatere moti glasno brenčanje listonožke
v letu. Zatiranje listonožke s kemičnimi sredstvi v
domovih ni uspešno in ga ne priporočajo.
Domnevamo, da naglo širjenje are ala storževe
listonožke ni posledica njenih letalnih sposobno sti, ampak da jo prenaša človek npr. v vozilih ali
v tovoru, kjer išče skrivališča. Po vnosu v novo
območje pa pogosto v nekaj letih postane množična, kar pomeni, da je okolje ustrezno za njen
razvoj. V takem primeru ni nikakršnih praktičnih
možnosti za zaustavitev njenega nadaljnega širjenja
ali za njeno zatrtje. V kratkem času bo postala del
naše favne in privaditi se bomo morali na skupno
življenje s tem nepovabljenim gostom.
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Motnje in dinamične spremembe vegetacije v gozdni krajini
Disturbances nnd dynamic changes of vegetation in the forest landscape
Jože PAPEŽ*
Izvleček:

Papež, J.: Motnje in dinamične spremembe vegetacije v gozdni krajini. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 2. V slovenščini,
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 13. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V prispevku so prikazana najnovejša teoretska izhodišča ekologov in gozdarjev iz ZDA in Kanade, ki so povezana
z motnjami, dinamičnimi spremembami vegetacije v gozdni krajini, in ohranjanjem biotske raznolikosti. Teorija
in definicije motenj so dopolnjene z opisom večine abiotskih in biotskih motenj, ki se v malopovršinski ali
velikopovršinski obliki pojavljajo v slovenskih krajinah. Prikazana so tudi izhodišča za trajnostno ekosistemsko
gospodarjenje.
Ključne besede:

biotska raznolikost, naravne motnje, krajina, sukcesija, klimaks, dinamično ravnotežje, ekosistemska
dinamika, nova ekologija, trajnostno ekosistemsko gospodarjenje

Abstract:
Papež, J.: Disturbances and dynamic changes of vegetation in the forest landscape. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005,
No. 2. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 13. Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the most recent theoretic principles of ecologists and foresters from the USA and Canada,
dealing with disturbances, dynamic changes of vegetation in the forest landscape and with the maintenance of
biodiversity. The theory and definitions of disturbances are supplemented by a description of most abiotic and
biotic large- and small-scale disturbances which occur in the landscapes of Slovenia. Presented are the principles
for sustainable ecosystem management.
Key words: biodiversity, natural disturbances, landscape, succession, climax, dynamic equilibrium, ecosystem
dynamics, new ecology, sustainable ecosystem management

1

UVOD

Širša javnost in tudi precej gozdarskih strokovnjakov še vedno obravnavajo naravne motnje
kot izredne neobičajne dogodke, ki se pojavljajo nenapovedano, rušijo biotsko ravnovesje
in so škodljivi za gozd kot ekosistem. Vendar
gozdni ekosistemi in krajine ne poznajo škod,
ampak le časovne in prostorske spremembe,
ki jih povzročajo naravne motnje, in se kažejo
v različnih sukcesijskih stadijih in z njimi
povezanimi procesi. Zato lahko govorimo le
o gospodarskih škodah, ki jih utrpijo lastniki
gozdov. Namen tega članka je prvič, prikazati
najnovejša dognanja o motnjah v gozdni krajini,
časovni in prostorski variabilnosti gozdov in s
tem povezanim ohranjanjem biotske raznolikosti in drugič, vzpodbuditi zakonodajalce, da
uzakonijo ukrepe za trajnostno ekosistemsko
gospodarjenje z gozdovi.
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2

TEORIJA IN DEFINICIJE
MOTENJ

Razumevanje dinamike in raznovrstnosti naravnih gozdnih krajin je postalo zelo pomembno
takrat, ko se je v gospodarjenje z gozdom pričelo
vključevati tudi ohranjanje biotske raznolikosti.
Najnovejši napredek v teoriji in izkustva pri študiju
vegetacijske in krajinske ekologije kažejo, da je dolgoročno ohranjanje biotske raznolikosb v krajini
možno le, če se pri gospodarjenju in ohranjanju
upošteva tudi variabilnost, obseg in vzorec motnje,
in biotske procese (SPIES 1 TURNER 1999).
Krajino običajno sestavljajo matica, zaplate in
koridorji. Naravne motnje oblikujejo ali vrzeli v
matici starega gozda, ali pa zaplate neprizadetega
starega gozda v na novo nastali matici, kot posle*Mag. J. P., univ. dipl. inž. gozd ., Cankarjeva 28, 5000
Nova Gorica
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dici velikopovršinskih motenj. Malopovršinske
motnje so pogostejše kot veliko površinske. Kadar
ni motenj, horizontalna zgradba krajine teži k
homogenosti, zmeren delež motenj hitro poveča
raznolikost, silovita motnja pa raznolikost lahko
povečaalizmanjša(FORMAN /GODRON 1981,
cit. po PARMINTER 1998).
Posledica naravnih motenj je, da se v krajini
nahajajo sestoji različne sestave, zgradbe in
starosti. Naravno pojavljanje malopovršinskih
in ve1ikopovršinskih motenj prej ohranja stanje
sprememb kot pa ravnotežja. Velikopovršinske
motnje ustvarjajo zgodnje sukcesijske stadije, ki
pospešuj ejo za nj ih značilne rastlinske in živalske
vrste. Kadar je interval med motnjami dolg in
prevladujejo kasni sukcesijski stadiji, v katerih
so staro drevje, sušice in veliki lesni ostanki,
prevladujejo druge vrste. Za vzdrževanje biotske
raznolikosti je pomembno, da so v krajini prisotni vsi sukcesijski stadiji (OLIVER 1995, cit. po
PARMINTER 1998).
Zgradba in sestava gozda in s tem povezani
ekološki procesi se spreminjajo v času in prostoru.
Gozdne združbe so tako dinamični, prostorsko
raznoliki sistemi. Medtem ko so prostorske
spremembe vidne, je časovne bolj težko zaznati.
Prostorske spremembe so povezane z neživim
okoljem in motnjami, časovne spremembe pa so
povezane z življenjskimi pojavi.
Motnje, ki jih povzroča gospodarjenje z gozdom,
so v glavnem malo površinske, vendar pogostejše
kot naravne motnje. Časovni obseg antropogenih
motenj (prirejeno po SPIES 1 TURNER 1999)
določajo letni plani in gozdnogospodarski načrti
(1-10 let), proizvodna doba (80-120 let) in profesionalna kariera (40 let), in ne naravni intervali
motenj ( 1-1.000 let) in življenjska doba dominantnih drevesnih vrst (100-1.000 let).
Za ekologe najustreznejša in najbolj uporabljana
definicija za motnje je: Motnja je vsak relativen
časovno izločen dogodek, ki razruši ekosistem,
združbo ali strukturo populacije in spremeni
naravne vire, uporabnost substrata ali fizično
okolje (PICKETT 1 WHITE 1985, cit. po SPIES
1 TURNER 1999, SEYMOUR 1 HUNTER 1999,
PARMINTER 1998). Za opis specifičnega režima
motenj in njegovega vpliva na rastlinske združbe
se mora količinsko ovrednotiti tri pomembne
GozdV 63 (2005) 2

parametre (PICKETT/ WHITE 1985, cit. po
SEYMOUR 1 HUNTER 1999):
• Interval vračanja (return interval): povprečni
čas med dvema dogodkoma v danem sestoju.
Včasih se to izrazi s pogostnostjo lfrequency),
ki je enostavno nasprotje interva1a vračanja .
Na primer, režim s 50 letnim intervalom
vračanja pomeni, da bo povprečno letno 2%
(pogostnost) krajine motene.
• Silovitost (severity): količina uničene vegetacije
v relativni primerjavi z vegetacijo pred motnjo,
in tip rastnega prostora, ki je na razpolago za
nove rastline. Zelo soroden dopolnilen koncept je biološka dediščina (biological legacy,
HANSEN et. aL 1991 ), ali bio masa, kije motnjo
preživela v različnih oblikah, kot nepoškodo vano drevje, sušice in veliki lesni ostanki.
• Prostorski vzorec (spatial pattern): razporeditev
vplivov motenj v različnem obsegu, od sestoja
do krajine.
Ker motnje delujejo v različnem časovnem in
prostorskem obsegu, je njihov vpliv lahko mi nimalen (sušica) ali pa katastrofalen (velikopovršinski
vetrolom). Sedem osnovnih načel, ki se tičejo
naravnih motenj in njihovih učinkov (WHITE
1987, cit. po PARMINTER 1998) je:
• Motnje se dogajajo v različnem časovnem in
prostorskem obsegu.
• Motnje vplivajo na mnoge ravni biološke
organiziranosti.
• Režimi motenj se spreminjajo, tako regionalno
kot znotraj iste krajine.
• Motnje prekrivajo gradiente okolja, na katere
vplivajo tako kot oni nanje.
• Motnje vplivajo druga na drugo.
• Motnje so lahko rezultat povratnega učinka
lfeedback) med stanjem združbe (sukcesijski
stadij) in ranljivostjo od motenj.
• Motnje v združbah povzročajo variabilnost.
Vendar naravne motnje niso škodljive za delovanje ekosistema, čeprav na prvi pogled izgleda
tako (AVERILL et al.1995, cit. po PARMINTER
1998): Ponavljanje motenj in notranje okrevanje ekosistemov je pomemben mehanizem za
pretok energije, kroženje hranilnih snovi; in za
vzdrževanje starostne, vrstne, genske in strukturne raznolikosti; samimi lastnostmi zdravega
ekosistema.
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Fizične lastnosti motenj vključujejo tip, moč in
intenziteto, čas in prostorsko razporeditev (PICKETT 1 WHITE 1985, cit. po SPIES 1 TURNER
1999). Zaradi velike variabilnosti motenj v prostoru in času, posamezna motnja ne more biti model
motenj na določenem rastišču. Zato se motnje
opiše v okviru režima motenj, ki je skupek obnašanja motenj v krajini v daljšem časovnem obdobju. Skupno obnašanje motenj v krajini zmanjša
variabilnost motenj in omogoča primerjanje in
napovedovanje ekosistemske dinamike (SPIES 1
TURNER 1999).
Tip motnje je ena od najbolj pomembnih
značilnosti režima motenj. Vpliv vetra, žleda,
ognja, plazov in sečnje je zelo različen. Ker so
gozdovi večplastni sistemi, lahko motnje vplivajo
le na eno plast, ostale plasti pa pustijo relativno
nedotaknjene. Talni požar lahko uniči samo
grmovno in zeliščno plast, med tem ko vršni
požar lahko uniči vse drevje v sestoju, vendar
koreninski sistem grmovja in zelišč lahko preživi, kar tem vrstam omogoča, da prevladujejo
v zgodnjih sukcesijskih stadij ih (STICKNEY, ci t.
po SPIES 1 TURNER 1999). Veter, ki ruje drevje
in tako premeša posamezne plasti tal popolnoma
drugače vpliva na ekosistem kot pa veter, ki z
lomljenjem drevja prizadene samo zgornji del
ekosistema, vendar se oba tipa motenj največ
krat pojavljata istočasno. Včasih imajo različni
tipi motenj podobne posledice. Ker znotraj tipov
motenj obstaja velika variabilnost, je ovrednotenje
in napovedovanje vpliva motenj bolj odvisno
od aktualnih značilnosti motenj (pogostnost
in silovitost) kot pa od splošne razvrstitve njihovih tipov (ogenj, veter, naravne motnje proti
antropogenim) (BAZZAZ 1983, cit. po SPIES 1
TURNER 1999).
Moč motnje se običajno izraža s količino
uničene ali odstranjene lesne biomase. Medtem
ko je pozornost pogosto usmerjena na smrt in
uničenje, ki ga povzročajo motnje, je okrevanje
ekosistemov po motnjah pod strogo kontrolo
organizmov in struktur, ki prežive motnje. Ta
dediščina, ki jo puščajo motnje, lahko določi
hitrost in smer sukcesije vegetacije, ki sledi motnji.
Vpliv biološkega volila je bil dokumentiran v
mnogih ekosistemih (PERRY 1994, cit. po SPIES
1 TURNER 1999).
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Čas pojavljanja motenj lahko temeljito vpliva
na sestavo in zgradbo ekosistema. Pomembna sta
sezona trajanja in pogostnost motnje. Letni čas v
katerem se pojavi motnja, je pomemben zaradi
odgovora ekosistema. Npr., ogenj lahko spomladi
bolj poškoduje razvijajoče se rastlinske organe,
kot so popki in koreninice, kot pa jeseni (AGEE
1993, cit. po SPIES 1 TURNER 1999). Motnje,
ki jih povzročata požar in vetrolom, so kratkotrajne. Motnje, ki jih povzročajo suša, poplave
in gradacije žuželk, lahko trajajo mesece ali leta,
ostrost njihovega vpliva pa se povečuje z dolžino
njihovega trajanja. Značilnost motnje, ki najbolj
vpliva na vegetacijo, je verjetno pogostnost. Ko se
intervali med pojavljanjem požarov, vetrolomov
ali gradacije žuželk zmanjšujejo, se sestava vrst
lahko prične spreminjati, in pričnejo prevladovati
svetloljubne pionirske drevesne vrste, ali pa vrste
s sposobnostjo odganjanja iz panja (AGEE 1993,
cit. po SPIES 1 TURNER 1999). Kjer so močni
vetrovi pogosti, kot npr. na visoki nadmorski
višini in na obalnih območjih, lahko veter zatre
ali poškoduje določene vrste, in bolj konkurenčna
postane nizko rastoča, proti vetru odpor na vegetacija (OLIVER 1 LARSON 1990, cit. po SPIES 1
TURNER 1999).
Prostorska razporeditev, obseg in oblika motenj
so ravno tako pomembna značilnost motenj .
Motnje se bolj pogosto dogajajo v nekaterih
delih krajine kot pa v drugih. Vetrolomi in požari
imajo lahko značilno razporeditev velikosti zaplat,
odvisno od krajine in režima motenj (PO RMAN
1995, cit. po SPIES 1 TURNER 1999). Ekološki
vpliv zaplate, ki je nastala zaradi motnje, je
predvsem funkcija bioloških in fizičnih vplivov
roba med zaplato in nedotaknjenim gozdom,
ki jo obkroža. Absolutna velikost zaplate je za
mikroklimo manj pomembna od razmerja med
premerom zaplate in višino sosednje vegetacije
(GEIGER 1965, cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Direktni in indirektni vpliv antropogenih
motenj na ekosisteme in biotsko raznolikost je
lahko zelo velik. Direktne motnje predstavljajo:
krčitve, gradnja prometnic, melioracije, lov, sečnja,
rekreacija in uporaba pesticidov, fungicid ov in
umetnih gnojil. Indirektni vpliv pa predstavljajo
gospodarske aktivnosti, ki vplivajo na atmosfero
in klimatske spremembe (SPIES 1 TURNER
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1999). Dodatno je vprašanje, kaj je naravno in
kaj ni, oteženo zaradi filozofskega problema, ali
je človek del narave ali ne, saj so ljudje del istega
evolucijskega procesa, ki ustvarja naravo, ki jo
vrednotimo (PETERKEN 1996, cit. po SPIES 1
TURNER 1999). Pristopi k obravnavanju motenj
so različni. Nekateri menijo, da so razlike med
naravnimi in antropogenimi motnjami nepomembne, drugi pa na razlike opozarjajo. Razlikovanje med naravnimi in antropogenimi motnjami
ni pomembno, kajti ni važno kaj povzroči motnjo,
ampak kakšne so lastnosti in posledice motenj,
in kako vrste in populacije odgovarjajo nanje
ekološko in evolucijsko (BAZZAZ 1983, cit. po
SPIES 1 TURNER 1999). V mnogih primerih
se antropogene motnje ne ujemajo z naravnimi
režimi motenj, predvsem pri pogostnosti, velikosti
in silovitosti (SPIES 1 TURNER 1999). V krajinah, v katerih je človekova aktivnost realnost in
ogrožanje biotske raznolikosti veliko, je uporaba
modela režima naravnih motenj verjetno najboljši
način za ohranjanje biotske raznolikosti in zadovolj evanja drugih človeških potreb (ATTIWILL
1994, cit. po SPIES 1TURNER 1999). Pri uporabi
takega modela pa je treba biti previden. Prvič,
ker ne poznamo dobro preteklih režimov motenj
in drugič, ker ne vemo kakšne bodo ekološke
posledice sedanjih motenj. Še posebej je vprašljivo
posnemanje velikopovršinskih motenj.

3

NARAVNE MOTNJE

Naravne motnje so abiotskega in biotskega porekla. Abiotske motnje so rezultat delovanja neživih
dejavnikov, kot so veter, žled, sneg, požari, suša,
poplave, usadi, plazovi, itd. Biotske motnje pa so
predvsem rezultat delovanja in številčnosti populacij žuželk, gliv, rastlinojede divjadi, drugih živali,
plenilcev, itd. Kombinacija značilnosti dejavnikov
naravnih motenj določa režim naravnih motenj, ki
temelji na prizadeti površini, intervalu vračanja in
silovitosti motenj (PARMINTER 1998). Posebno
vprašanje je kako opredeliti sušenje jelke. Ali so
to naravne motnje z neznanim vzrokom sušen ja
in posledičnim pojavljanjem jelovih podlubnikov,
ali pa so to antropogene motnje kot posledica
daljinskega transporta onesnaženega zraka ali/in
neustreznega načina gospodarjenja. Ker sta se v
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zadnjih letih zdravstveno stanje in vitalnost jelke
izboljšala, smo mnenja, da je sušenje jelke verjetno
najbolj umestno obravnavati kot naravno motnjo
abiotskega porekla.
Naravne motnje oblikujejo cikličen vzorec,
za katerega ni nujno, da je reden ali v ravnotežju
z lokalno klimo, topografijo, favno in floro.
Nekateri predeli so bolj podvrženi vetru, žledu
ali požarom, drugi pa so bolj prizadeti zaradi
suše, živali ali bolezni. Zaradi različnih vzrokov
pa lahko malopovršinske in velikopovršinske
motnje v isti združbi ali krajini delujejo sočasno,
in to kot funkcija lokalne klime, topografije, favne
in flore (PICKETT 1 THOMPSON 1978, cit. po.
PARMINTER 1998).
Naravne motnje so tako sestavni del dinamič
nega razvoja gozda. V gozdu so več ali manj stalne,
spreminjajo tok razvoja in nepretrgano povzročajo
sekundarne sukcesije. Naravne motnje so lahko
malopovršinske ali velikopovršinske.

3.1 Malopovršinske motnje
Malopovršinske motnje (odmrtje, zlom ali ruvanje
posameznih dreves ali šopov drevja) se pojavljajo
v sestoju, njihova posledica pa so sestojne vrzeli,
katerih premer običajno ne preseže 1-2 sestojni
višini. Povzročajo jih predvsem podlubniki, glive,
veter, sneg, žled in strela. Veter, sneg in žled
prizadenejo oslabelo in zdravo drevje. Rezultat
je zlomljeno deblo ali pa izruvana drevo s koreninami vred. Malopovršinske motnje zmanjšajo
neto primarno produkcijo, tlom dodajo več
vode in hranil, in v vrzelih pospešijo razkroj in
mineralizacijo(BORMANN 1 LIKENS 1979, cit.
po PARMINTER 1998). Malopovršinske motnje,
ki oblikujejo vrzeli, so primarni vir raznovrstne
sestave in zgradbe gozda, in omogočajo uspevanje vrst, ki tega niso sposobne pri tesnem sklepu
gozda (LERTZMAN 1KREBS 1991, cit. po PARMINTER 1998).
Interakcije med sušo, vetrolomom, žledolomom, snegolomom, in gradacijo podlubnikov
so pogoste, in lahko povzročijo, da običajne
malopovršinske motnje prerastejo v velikopovršinske, ki povzročajo gospodarsko škodo. Vpliv na
pojavljanje drugih motenj (synergism),npr. bukov
lesar in glive, je ravno tako pogost pojav.
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3.2 Velikopovršinske motnje
Velikopovršinske motnje povzročajo predvsem
abiotski faktorji (veter, žled, sneg in požari),
vendar tudi biotski faktorji (gradacije podlubnikov, prevelika številčnost populacij rastlinojede
divjadi itd.). Pri velikopovršinskih motnjah, ki jih
povzročajo abiotski faktorji in podlubniki, pride
do uničenja sestojev na večji površini, vendar
vedno ostanejo skupine in šopi drevja, ki niso
prizadeti. Take katastrofalne motnje prizadenejo
zdravo in oslabljeno drevje. Ostanki prvotnega
gozda so v tem primeru zatočišča, ki omogočajo
obstanek vrst in njihovo ponovno naselitev na
prizadetih površinah.
Vetrolomi lahko ustvarijo sestoj ne vrzeli ali pa
na veliki površini popolnoma uničijo gozdove.
Variabilnost vpliva vetra nastopi zaradi vremenskih pogojev (hitrost vetra, sunkovitost vetra,
trajanje neurja, vlažnost tal, obtežitev krošenj
s snegom ali žledom), topografskih značilnosti
(izpostavljenost vetru, smer vetra, hitrost in turbulenca), značilnosti sestojev in drevesnih vrst
(sestava drevesnih vrst, višina in gostota sestoja,
stanje krošenj in debel, trdnost zakoreninjenja)
in značilnosti tal (globina, drenaža, in povezanost
z načinom zakoreninjenja) (STATHERS et al.
1994, cit. po PARMINTER 1998). Navedenim
dejavnikom je potrebno dodati še starost sestojev, letne čase in stopnjo zmrznjenosti tal. Zelo
močan veter lahko po ruši sestoje različne starosti
in drevesne sestave, toda bolj so prizadeti starejši
in višji sestoji, predvsem iglavcev, kot pa mlajši in
nižji sestoji. V sestoj ih na izpostavljenih legah, ki
so podvrženi stalnemu vplivu burje, drevje razvije kratka koničasta debla, ki imajo največkrat
krivenčaste in enostransko razvite krošnje. V
takih sestojih ni vetrolomov.
Žled ravno tako ustvari sestojne vrzeli ali pa
na veliki površini uniči gozdove. Na pojav žleda
vplivajo vremenski pogoji (podhlajena podlaga,
količina in čas trajanja padavin, obtežitev krošenj,
hitrost in sunkovitost vetra), topografske značilno
sti (nadmorska višina, nebesna lega, razgibanost
terena, izpostavljenost vetru, smer vetra, hitrost in
turbulenca), značilnosti sestoj ev in dreves nih vrst
(sestava drevesnih vrst, višina in gostota sestaja,
starost sestaja, stanje krošenj in debel, trdnost
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zakoreninjenja) in značilnosti tal (globina, način
zakoreninjenja, zmrznjenost tal). Na pojav žleda
so načeloma bolj odporni starejši sestoji, in sestoji
na grebenskih in prisojnih legah.
Sneg ravno tako povzroča malopovršinske in
velikopovršinske motnje. Na pojav snegolomov
vplivajo v glavnem isti dejavniki kot na pojav
žleda, edino pri vremenskih pogojih je potrebno
dodati izmeničen vpliv jasnega vremena in nizkih
temperatur, in dolžino trajanja tega obdobja. Ta
pojav je opaziti predvsem pri srnreki. Čez dan
se sneg na sončni strani krošenj topi, na senčni
strani pa ne. Če tako obdobje traja dolgo, pride do
neenakomerne obremenitve krošenj, in posledično
do lomljenja vrhov.
Požari nastanejo zaradi udara strele (visokogorski in dinarski svet) in zaradi človekove
neprevidnosti in nemarnosti (predvsem v suhmediteranu). V naših razmerah lahko požar
povzroči sestojno vrzel, ali pa uniči več sto ha
gozda. Pri velikopovršinskih vršnih požarih se
običajno pojavi mozaik popolnoma uničenega
gozda, delno poškodovanega gozda in nepoškodovanega gozda. Taki požari so pogosto posledica
interakcije med požarom in vetrom. Talni požari
so manj nevarni, ker večinoma prizadenejo le
talno rastje in ne trajajo dolgo. Požarno so najbolj ogroženi borovi gozdovi in submediteranski
gozdovi listavcev.
Gradacija podlubnikov, predvsem smrekovih, je
posledica pojavljanja predhodnih abiotskih motenj
kot so suša, vetrolom, žledolom in sne golom. Na
poškodovanih površinah se v ugodnih vremenskih
razmerah podlubniki hitro razmnoži jo, v sosednjih sestojih napadejo oslabljeno robno drevje,
in s tem širijo poškodovano površino, ki v naših
razmerah lahko doseže površino nekaj deset ha.
Številčnost podlubnikov se zmanjša in približa
normalnemu stanju šele takrat, ko se vzpostavi
ravnovesje med njimi in njihovimi plenilci. Gradacije podlubnikov so najpogostejše v smrekovih
nasadih na neustreznih rastiščih.
Na Visokem krasu povzročata srnjad in jelenjad velikopovršinske motnje. Zaradi objedanja
je pomlajevanje jelke onemogočeno, izjema so
le zelo skalovita rastišča in ograjene površine. Z
izginevanjem jelke so ogrožene tudi vse vrste, ki
so povezane z njenim obstojem, kot so npr.: bela
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omela, carar, črna žolna, določene glive, epifitske
združbe, itd. Saditev smreke na neprimernih
rastiščih pa ni ustrezna zamenjava.
Velikopovršinske motnje, ki lahko predstavljajo
pomembno gospodarsko škodo, občasno povzročajo tudi naslednji biotski dejavniki: kostanjev rak,
sušica borovih vej, gobar, kombinirano delovanje
bukovega lesarja in gliv, mali gledalci (polh ali
podlesek), itd ..

3.3 Biotska raznolikost in naravne
motnje
Geografska, topografska in klimatska variabilnost
ne vplivajo samo na potencialno naravno vegetacijo ampak tudi pomagajo opredeliti prisotnost
ali odsotnost dejavnikov naravnih motenj, kajti
na širjenje motenj po krajini vpliva prostorska
raznovrstnost. Motnje so se sposobne širiti samo
po eni združbi, lahko pa prečkajo meje in se širijo
iz ene v drugo. V prvem primeru lahko visoka
raven krajinske raznolikosti zadrži nadaljnje
širjenje motnje. Kadar pa se je motnja sposobna
gibati preko meja in v različne združbe, krajinska
raznolikost njeno širjenje lahko samo poveča
(TURNER 1989, cit. po PARMINTER 1998).
Rezultat interakcije različnih režimov motenj
in že različnega fizičnega in biološkega okolja je
oblikovanje in vzdrževanje ekosistemske raznolikosti. Naravne in antropogene motnje lahko
pospešujejo raznolikost flore in favne, in to z vplivanj em na sestavo, zgradbo, velikost, značilnosti
roba, in razporeditev sestojev v krajini. Vendar
prevelika raznolikost tipov in velikosti zaplat lahko
razdrobi matico (PARMINTER 1998).
Če je motnja preveč mila ali redka, bo v zaplatah
prevladovalo nekaj vrst, ki so sposobne izločiti vse
ostale. Če je motnja preveč silovita ali običajna,
bodo ostale samo tiste vrste, ki so se sposobne
upreti rušilnemu učinku. Zato ni možno trditi, da
motnje vedno povečajo krajinsko raznolikost. če
je vpliv motnje dovolj šibek, da se njen vpliv omeji
na majhno površino, ali če je silovitost motnje
izjemno visoka, je velika verjetnost zmanjšanja
biotske raznolikosti (PARMINTER 1998)
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4 ANTROPOGENE MOTNJE
Človek s svojim poseganjem v gozdove že stoletja
povzroča

motnje, ki se včasih deloma ujemajo
z naravnimi, največkrat pa ne. Največji odklon
človekovih posegov od naravnih motenj je, da
s sečnjo iz gozda odnaša organsko snov in ne
dopušča, da bi v krajini obstajali stari gozdovi z
odmrlo lesno biomaso.
Direktni in indirektni vpliv antropogenih
motenj na gozdne ekosisteme in biotsko raznolikost je lahko zelo velik. Direktne motnje
predstavljajo: način gospodarjenja, nega gozdov,
vnašanje tujerodnih vrst, sečnja in spravilo lesa,
gradnja prometnic, lov, nabiranje gob in plodov,
steljarjenje, paša, rekreacija, krčitve, itd. In direktni
vpliv pa predstavljajo lokalno onesnaževanje in
daljinski transport onesnaženega zraka. Izvajanje
sečenj in gozdnogojitven ih del, in gradnja gozdnih
prometnic pa spreminjajo biotope in habitate bolj
kot katera koli druga aktivnost v gozdu.

4.1 Sistemi gospodarjenja z gozdom
V preteklosti in danes uveljavljeni načini gospodarjenja vplivajo na gozdne ekosisteme na naslednji
način:

l. Za prebiral ni gozd je, poleg trajnosti donosov
na majhni površini, značilna predvsem kontinuirana proizvodnja kvalitetnega debelega drevja, ki
se jo doseže z vertikalno pestrostjo in horizontalno
enakomernostjo. Če se gospodari z visokimi lesnimi zalogami, je to v korist vrst, ki so prilagojene
razmeram v starih gozdovih.
2. Pri zastornem načinu gospodarjenja je
prehod iz ene razvojne faze v drugo postopen in
neizrazit. Če površine posameznih razvojnih faz
niso prevelike in so ustrezno razporejene, je pri
tem načinu gospodarjenja z gozdom zagotovljena
pestrost habitatov za različne vrste, med drugim
tudi za VTste notranjih habitatov.
3. Skupinsko postopno gospodarjenje sprva
zagotavlja veliko stopnjo horizontalne in vertikalne
pestrosti in s tem tudi biotske raznolikosti, kajti
različne razvojne faze in različne oblike sestoj ev
so mozaične raztresene po celem gozdu. Vendar
se z večanjem števila pomladitvenih jeder veča
dolžina notranjega gozdnega roba, kar povzroči
rast populacij rastlinojede divjadi, zmanjšanje
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površine notranjih habitatov in izginjanje vrst
katerih obstoj je povezan s specifično mikroklim o
starih strnjenih gozdov. Ko je 50% površine gozda
v pomladitvenih jedrih, notranjih habitatov praktično ni več, in zaradi pomanjkanja hrane (trave
in zelišča) se poveča pritisk rastlinojede divjadi
na gozdno mladje (ogrožena je predvsem jelka). Z
nadaljnjim pomlajevanjem in izginjanjem starih
sestoj ev prične primanjkovati hrane, skrivališč in
zavetja pred neugodnimi temperaturami, in številčnost rastlinojede divjadi se hitro zmanjša.
Iz značilnosti do sedaj uveljavljenih načinov
gospodarjenja je razvidno, da vsaka sprememba
v gozdu določenim vrstam ustreza in drugim ne,
in da gozdarji dejansko vplivajo na oblikovanje
habitatov in pojavljanje ter izginjanje živalskih
ter rastlinskih vrst.

4.2 Nega gozdov
Primerjava razvojnih faz gospodarskega gozda
s sukcesijskimi stadiji naravnega gozda pokaže,
da je gospodarski gozd siromašnejši iz naslednjih
razlogov:
• Večjih vrzeli poraščenih s travami in zelišči ni,
ker se jih običajno takoj posadi.
• Pri negi mladja in gošče se z uravnavanjem
zmesi odstranjuje nezaželene grmovne in
drevesne vrste, ki so največkrat plodonosne.
• Pri redčenju letvenjakov in drogovnjakov se
odstranjuje konkurente izbrancev, slabo vitalne
osebke, osebke s poškodbami vrhov in krošenj,
in osebke nezaželenih drevesnih vrst.
• Pri redčenju debeljakov in uvajanju pomlajevanja se odstranjuje osebke s poškodbami
vrhov in krošenj, gobarke, lubadarke, sušice
in podrtice.
Za pridobivanje kvalitetnih gozdnih sortimentov je nega gozdov potrebna. Vendar se
z odstranjevanjem nezaželenih drevesnih in
grmovnih vrst, nekvalitetnega drevja in odmrle
lesne biomase močno siromaši habitate nekaterih
živalskih vrst (vse vrste žoln, gozdni jereb, itd.). Za
ohranjanje biotske raznolikosti bi največ naredili,
če bi v krajini določen delež gozdov prepustili
naravnemu razvoju.
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4.3 Vnašanje tujerodnih vrst
Vnašanje tujerodnih drevesnih vrst ima več stoletno tradicijo. Vnašalo se jih je zaradi sanacije
ogolelih površin, izboljšanja de gradi ranih rastišč
in večjih donosov lesa. Nekatere tujerodne drevesne vrste (robinija, rdeči hrast) se prav uspešno
pomlajuj ejo in predstavljajo domačim vrstam hudo
konkurenco, kajti izločijo skoraj vso avtohtono
vegetacijo. Znano je tudi, da tujerodne drevesne
vrste nimajo bogate epifitske lišajske flore, niti niso
sposobne takih biotskih interakcij kot samonikle
drevesne vrste.
Drugo skupino tujerodnih vrst predstavljajo
zavojevalsko grmovje in zelišča, ki se zaradi velike
produkcije semena spontano širijo iz parkov in
vrtov, in lahko hitro kolonizirajo velike, predvsem
gole in presvetljene površine. Zavojevalske vrste
vplivajo na ekosisteme s tem, da: konkurirajo
domačim vrstam, onemogočajo pomlajevanje
domačih drevesnih vrst, spreminjajo prehrambene
in bivalne razmere živalskih vrst, in spreminjajo
režime naravnih motenj (FRELICH 1 PUETTMANN 1999).
Tretjo skupino drevesnih vrst, ki ne ustrezajo
naravnim rastiščem, predstavljajo smreka, jelka,
črni in rdeči bor, veliki jesen in bukev. Tudi za njih
velja, da niso sposobne takih biotskih interakcij
kot samonikle drevesne vrste, poleg tega pa se na
večini rastišč težko ali pa sploh ne pomlajuj ejo.
Dosedanje izkušnje kažejo, da vnašanje tujerodnih in domačih drevesnih vrst močno spremeni
biotske interakcije in procese, in zmanjša biotsko
raznolikost gozdne krajine.

4.4 Sečnja in spravilo lesa
Sečnja in spravilo lesa sta nujno potrebna ukrepa
pri pridobivanju lesa. Vendar se v glavnem ne
zavedamo kako to vpliva na ohranjanje biotske
raznolikosti. Motnje, ki jih ni za omalovaževati,
so:
• Na isto površino se s sečnjami vrača v časovnih
intervalih, ki so običajno krajši od intervala
vračanja naravnih motenj, in se s tem večinoma
onemogoča ustvarjanje odmrlelesne biomase.
Če se v tem kratkem času odmrla lesna masa
ustvari, se jo zaradi varstva gozdov običajno
odstrani.
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• S sečnjo se iz gozda odvzema organsko snov.
S tem se v kro goto ku kroženja hranilnih snovi
zmanjšuje količino mineralnih snovi, in dolgoročno spreminja fizikalno in kemično sestavo
tal.
• Mehanizacija je v gozd prinesla tudi odpadna
olja. Kakšne so posledice biološko nerazgradljivih olj, ki se jih je še pred kratkim uporabljalo,
na talno floro in favno, pa je zaenkrat še stvar
ugibanja.
• Za biotsko raznolikost je izvajanje sečenj
lahko koristno tudi zaradi poškodb, ki pogosto
nastanejo pri sečnji in spravilu.

4.5 Rekreacija in nabiralništvo
Gozdovi, ki se nahajajo v bližini velikih mest, so
iz leta v leto bolj obremenjeni z rekreacijo in
nabiranjem gob in plodov, kar sproža naslednje
moteče procese:
• Zaradi velikega števila avtomobilov prihaja do
onesnaževanja z izpušnimi plini.
• Zaradi kurjenja izven organiziranih kurišč
se je občutno povečala požarna ogroženost
gozdov.
• Nabiralci gob teptajo in ogrožajo gozdno
mladje, in to predvsem v nasadih.
• Prihaja do odmetavanja vseh vrst odpadkov
in ustvarjanja divjih smetišč.
• Terenski avtomobili, motorji in gorski kolesarji
so redni gostje na gozdnih cestah in vlakah, v
zimskem času pa so se poleg terenskih avtomobilov pričele pojavljati še motorne sani.
• Zaradi vznemirjanja se poveča telesna aktivnost
divjadi, s tem potrebe po hrani, in posledično
škode v gozdu.
Obstoječa zakonodaja načeloma sicer ureja in
prepoveduje marsikaj, vendar v gozdovih zaradi
pomanjkanja nadzora velikokrat prihaja do pretirane obremenitve okolja in ogrožanja rastlinskih
in živalskih vrst.

veg~tacije

v gozdni

l~raj ini

takih razmerah so dobro uspevale mikorizne glive,
saprotrofnih vrst pa je bilo manj. Z opuščanjem
steljarjenja in kopičenjem organskih snovi se
razmere spreminjajo v korist saprobiontov, in
zmanjšujejo možnosti mikoriznih gliv. Nekatere
mikorizne glive kot npr. karželj (Amanita caesarea) so že prava redkost. Čeprav se zdi čudno, bi
steljarjenje marsikje pripomoglo k ohranjanju
mikoriznih gliv.
Paša v gozdu je bila nekoč močno prisotna,
potem je zaradi zakonskih prepovedi praktično
ni bilo, v minulih letih pa so spet oživele težnje
po paši v gozdu. Kmetijski lobi je tako dosegel,
da je v Pravilniku o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list RS, 5 1
1998) v 63. členu v zadnji ahnei zapisano, da
se v posebnem delu gozdnogojitvenega načrta
določi območja, kjer se dovoljuje pašo v gozdu
in pogoje zanjo. Podrobneje pa je paša, po zaslugi
istega lobija, podrobneje obelodanjena v 27. in
28. členu Pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list
RS, 921 2000). Oglejmo si nekaj glavnih posledic
paše v gozdu:
• Preobremenjenost s pašo povzroči zbijanje in
razgaljanje tal, erozijske procese, in na koncu
popolno uničenje gozdnih ekosistemov.
• Prihaja do povečanega vnosa dušika v gozdna
tla, sprememb vegetacije in biotskih interakcij.
• Koze objedajo mladje,drobne veje in lubje, in
preprečujejo pomlajevanje.
• Ovce z puljenj em trav in drugih rastlin omogočajo razvoj erozije.
Reja drobnice se v Sloveniji povečuje in po
neuradnih podatkih, objavljenih v časniku Delo,
naj bi bilo v Sloveniji že blizu 100.000 ovc in koz.
Če je paša nekontrolirana, so posledice lahko katastrofalne. Take, kot so bile npr. pred petdesetimi
leti v zgornjem delu doline reke Soče, ko so bili
snežni in zemeljski plazovi, in poplave normalen
vsakoleten poj av.

4.6 Steljarjenje in paša v gozdu

4.7 Lov

Steljarjenje je dejavnost, ki zamira. Po svoje je
to dobro, po svoje pa tudi ne. Še pred dobrimi
petdesetimi leti so v večini kmečkih gozdov z
grabljenjem listja in košnjo pridobivali steljo. V

Lov je lahko motnja, lahko pa je nujno potrebna
dejavnost. Motnje predstavljajo: iztrebljanje plenilcev, vnašanje tujerodnih živalskih vrst (lahko
se močno spremenijo medvrstni odnosi), vzdr-
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že vanje prevelike št~vilčno~i rastlin ojede divjadi,
krmljenje divjadi, polaganje soli, itd.. Zaradi
odsotnosti ali premajhne številčnosti plenilcev
pa je lov nujno potrebna dejavnost, ki bi morala
skrbeti predvsem za uravnavanje številčnosti
. · de di.VJ'adi in diV).ih prašičev.
ras tl moJe

5

DINAMIČNE SPREMEMBE
VEGETACIJE V GOZDNI
KRAJINI

Raznolikost procesov, ki jih obsega sukcesija,
se kaže v neverjetni različnosti vzorcev in poti
vegetacije v času in prostoru. Klasičen model sukcesije je privlačen zaradi enostavnosti. Najnovejši
modeli, ki poudarjajo procese, nepredvidljivost
in kompleksnost, so bolj realistični, toda manj
privlačni z vidika gospodarjenja, kjer sta cenjena
enostavnost in učinkovitost (SPIES 1 TURNER
1999). Za krajinske ekologe je tipično, da obravnavajo krajino kot populacije različnih tipov zaplat
(FORMAN 1995, cit. po SPIES 1TURNER 1999).
Biotski procesi na nivoju posameznih rastlin ali
med rastlinskih interakcij pa so preveč fini za
velike prostorske modele krajin (JOHNSON 1996,
cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Da bi poenostavili kompleksnost najnovejših
modelov, Spies in Turner ( 1999) predlagata vzorec,
ki naj bi pomagal pri razumevanju in gospodarjenju z dinamičnimi procesi v gozdni krajini.
Namesto da bi sukcesijo obravnavali samo zontološkega vidika (procesi in vzročni mehanizmi),
je pri gospodarjenju z krajino fenomenološki
vidik (opis vzorcev, poti in verjetnosti) lahko zelo
uporaben. z opisom sukcesijskih poti, mozaikov
zaplat in sukcesijskih stadijev, se lahko pride do
ponavljajočih se vzorcev sprememb in določenega
reda, kar olajša razumevanje in gospodarjenje z
vegetacijo na krajinski ravni. Izziv in umetnost je
poenostaviti ne da bi izgubili pomembne lastnosti, in delati z poenostavitvami, ne da bi izgubili
vpogled v osnovno kompleksnost.

5.1 Sukcesijske poti in klimaks
Najbolj znan model mehanizmov ali vzrokov
sukcesije je postavil Clements (1916, cit. po
SPIES 1TURNER 1999). Predpostavljal je, da je
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sukcesija časovno

z~p~redje gozdnih ~d~užb, ~d

kateri~ vs~a.sp~emmJa n~avnovokolJe

m ola;~a
vdor ali poJavl!~Je nasled~;e ~uzb_~· V d~lo~an~e
mod~a s~ vklJucene_mo~Je, migraciJ~·. poJ~VlJanJe

rastlm ah osnovanJe, bwtske reak~l)e ah sp.remembe okolja, in konkurenca. Koncna razvoJna
.
. k
· · ki
stopnja tega procesa Je khma sna vegetaciJa,
je enaka za skoraj vsa rastišča v klimatski regiji.
Veliko ekologov je že od vsega začetka dvo milo o
veljavnosti postavljenega modela, njihove alternativne ideje pa so bile tudi naslednje (SPIES 1
TURNER 1999):
• Rastline se odzivajo raje individualno kot pa
kot združba (GLEASON 1917).
• Sukcesijsko zaporedje ni določeno in napovedano, ampak je pogosto opredeljeno s prvo
vrsto (začetna flora), ki po motnji zasede
rastišče (EGLER 1954).
• Dogajajo se posamezni različni alternativni
mehanizmi vegetacijskih sprememb, ki vključu
jejo: pospeševanje (jacilitation) ali Clementsova
biotska reakcija; potrpežljivost (tolerance), nove
vrste zavzamejo rastišče s prenašanjem okolja,
ki so ga oblikovale druge vrste, in se vraščajo
v njih; oviranje (inhibition), nove vrste zavzamejo rastišče šele, ko je oviranje obstoječih
vrst prekinjeno, ko motnje ustvarijo sestojne
vrzeli (CONNELL 1 SLAYTER 1977).
Vitalne življenjske lastnosti ali razlike v lastnostih vrst, kot so ritem rasti, življenjska doba,
pričetek reprodukcije in reakcija na motnje, so se
ravno tako izkazale pri pojasnjevanju procesov
sukcesijskih sprememb (NOBLE 1 SLAYTER
1980, cit. po SPIES 1 TURNER 1999). Kombinacija življenjskih značilnosti in motenj vodi
do sukcesije večkratnih poti. Zelo pomembni
biotski procesi so naselitev, konkurenca, ritem
rasti in dolgoživost/umrljivost (SPIES 1TURNER
1999).
Najbolj omejujoč stadij rastlinske sukcesije je
na začetku. Sukcesija se prične z naselitvijo, ki se
sestoji iz razkropitve in osnovanja, in je funkcija
vzorcev semenskih virov, primernosti rastišča in
vzorcev okolja. Za pričetek naselitve morajo na
rastišču biti seme, vznik ali panjevski poganjki (na
zalogi ali nalet iz soseščine). Sukcesija je v začetku,
ko so rastline še majhne in močno občutljive,
tesno povezana z vzorci okolja. V mnogih ekoGozdV 63 (2005) 2
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sistemih sta prostorska in časovna variabilnost
sestave gozda močno povezana z razkropitvijo
in osnovanjem (CLARK 1JI 1995, PACALA et
al. 1996, cit. po SPIES 1TURNER 1999). Odsotnost določene rastlinske vrste na rastišču ni
vedno posledica neprimernega okolja ampak
preprostega dejstva, da je preteklo premalo
časa po motnji, da bi se naselila (BUSING et
al. 1995, POAGE 1 SPIES 1996, cit. po SPIES 1
TURNER 1999). Obratno je prisotnost vrste na
rastišču, ki drugače ni njen optimalen habitat,
rezultat masovnega učinka obilnega lokalnega
semenskega vira (CODY 1989, TILMAN 1988,
cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Ko se rastline na rastišču osnujejo, postanejo
v mnogih okoljih gonilna sila gozdne sukcesije
konkurenčne interakcije med rastlinami. Ostale
biotske interakcije kot so objedanje (herbivory)
in medsebojni odnosi (mutualism) lahko igrajo
pomembno vlogo (OLIVER/ LARSON 1990, cit
po SPIES/TURNER 1999). Kjer sukcesijo prične
mešanica vrst, se spremembe v sestavi lahko
pripiše predvsem različnim ritmom višinske
rasti (OLIVER 1978, cit. po SPIES 1TURNER
1999). Rastline zgodnjih sukcesijskih stadijev so
za svetlobo bolj zahtevne, hitro rastejo, zgodaj
in pogosto semenijo, imajo lahko seme, in niso
sposobne vztrajati do konca sukcesije. Rastline
kasnih sukcesijskih stadijev so sencovzdržne,
počasi rastejo, kasno semenijo, imajo težko seme
in slabšo zmožnost razširjanja. če so v bližini
semenski viri, ustrezno rastišče, in primerna
klima, se sencovzdržne vrste lahko naselijo tudi v
zgodnjih stadij ih sukcesije (OLIVER 1LARSON
1990, cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Tilman (1988, cit. po SPIES 1 TURNER
1999) sklepa, da razlike med naravnimi viri
kot so mineralna zgradba tal, vlaga in svetloba,
kontrolirajo dolgoročno dinamiko sukcesij. v
njegovem modelu se konkurenčne sposobnosti
različnih vrst menjajo z gradienti naravnih
virov; in odvisno od povezave razlikuje med
vrstami zgodnjih in kasnih sukcesij. To nam
lahko pomaga razumeti zakaj je lahko zelo
težko napovedati prostorske vzorce in hitrost
sukcesije v krajini. Prostorska heterogenost
naravnih virov lahko spremeni konkurenčno
sposobnost vrst, in rezultat vzorcev nasemeGozdV 63 (2005} 2

nitve ~da ·vrste vztrajajo na rasti~ Ču na katerem so slabo konkurenčne, ali pa da jih ni na
rastišču na katerem so konkurenčne. Sistemu
dodaj mo motnje in dinamika vegetacije postane
presenetljivo zamotana in zapletena (SPIES
/TURNER 1999).
Whittaker (1953, cit. po SPIES 1 TURNER
1999) je opozoril, da je v klimatski regiji
namesto enega klimaksnega vegetacijskega
tipa možnih več tipov, ki so odvisni od tal in
lokalnih sprememb klime. S svojo klasično
~tudijo iz Great Smoky Mountains (1956) pa
Je dokazal zapletene odnose med mozaikom
gozdnih združb in gradienti nadmorske višine
in vlage (SPIES 1 TURNER 1999). Koncept
klimaksa se je tako pokazal kot neprimeren.
Za vegetacijo ali ekosistem je nenavadno da bi
dosegla točko ravnotežja ali stanje brez sprememb, ki zahteva popolno ravnovesje med
nasprotujočimi si silami motenj in biotskega
razvoja (PICKETT 1 MCDONNELL 1989, cit.
po SPIES 1 TURNER 1999).
Neuspeh modelov ravnotežja je privedel do
novih izrazov, ki so se bolj osredotočili na dinamiko in variabilnost in manj na končno stanje.
Razmišljanja so šla v smeri izrazov navidezno
ravnotežje (quasi-equilibrium), dinamično
ravnotežje (dynamic equilibrium ), ali počasi se
spreminjajoči sistemi. Prevladalo je spoznanje,
da sta hitrost in smer sprememb vegetacije
odvisna od prostora in časa.
Klasifikacija sukcesijskih vzorcev nam lahko
pomaga razumeti kako se sestava in raznoliko st krajine s časom menj ata, in če različnim
vzorcem ali potem lahko določimo možnosti,
lahko z uporabo enostavnih modelov predvidimo rezultate različnih gospodarskih ukrepov
(SPIES, /TURNER 1999). Ugotovljenih je najmanj pet različnih fenomenoloških klasifikacij
sukcesijskih poti (FRELICH 1REICH 1995, cit.
po SPIES 1 TURNER 1999), ki vključujejo:
• Približevanje (convergence), različna rastišča
postajajo bolj podobna.
• Razhajanje (divergence), podobna rastišča
se pričnejo razlikovati.
• Kroženje (cyclical), ponavljanje in izmenjava
vegetacijskih tipov.
• Večkratne poti (multiple pathways).
77

_ _ _._ _ ___ _
P-'
ap_e_ž_,J_._
:M
_o
_tnje in dinamične spremembe vegetacije v gozdni krajini
različnost

Med tem ko izgleda, da so to štiri medsebojno izključujoče se hipoteze, jih lahko
obravnavamo kot variacije splošnega modela
večkratnih poti, v katerem vegetacija lahko
spremlja različne tipe vzorcev, ki so odvisni od
vrst v krajini, njihovih življenjskih značilnosti,
režima motenj in okolja.
Pojem >>klimaks« se lahko uporablja tudi v
zvezi s sodobnimi pogledi večkratnega dinamičnega ravnotežja (klimaksi) znotraj določene
prostorske in časovne dimenzije (krajine).
Nekateri ekologi uporabljajo izraz >>klimaks«
kot neformalni sinonim za potencialno naravno
vegetacijo in to s predpostavka, da se bodo
motnje vme šale, združbe utemeljene na natanč
nem spisku rastlin pa so lahko nič drugega kot
naključne kratkotrajne zbirke (SHRADERFRECHETTE 1 MCCOY 1993, cit. po SPIES
1 TURNER 1999). Vendar so za praktično
uporabo fitocenološka kartiranja potrebna,
čeprav so le prikaz trenutnega stanja, ki se v
procesu sukcesije in v interakciji z motnjami
spreminja.

vrst, razporeditev tipov in velikosti
zaplat) se lahko spreminjajo zelo počasi.
2. Poudarek na populacijski dinamiki zaplat
in motnjah, k1 jih uničujejo in oblikujejo,
zagotavlja okvir za fenomenološki pristop
(opis zaplat, poti, možnosti prehoda) k študiju
populacijske ekologije rastlin.
3. Prostorski vidik tega koncepta zagotavlja
okvir za razumevanje kako prostorske značilno
sti, kot so velikost zaplat ali razporeditev zaplat,
vplivajo na celotno obnašanje sistema.
Poudarjanje procesov, navideznega ravnotežja
in večkratnih poti lahko izgleda kot nasprotovanje
razvoju klasifikacije sukcesij. Vendar je za praktično
uporabo, kjer se obravnava relativno enostavna
vprašanja, uporaba sukcesijskih stadijev ali razvojnih faz zelo primerna. Razvrščanje je še posebej
potrebno pri prostorskih analizah pri katerih
se kartira zaplate, sestojne tipe ali razvojne faze
(SPlES /TURNER 1999). Ameriški ekologi poznajo
naslednje primarne razvojne faze, ki se na podlagi
različnih kriterijev lahko še naprej razdelijo:
• Pričetek pomlajevanja ali osnovanje sestaja

5.2 Vegetacija kot dinamični mozaik

• Naravno

(stand initiation or establishment).
izločanje

drevja ali

redčenje

(stem

exclusion or thinning).
Drug uporaben pristop k razumevanju vegetacijske dinamike je označen kot spreminjajoči
se mozaik zaplat različnih starosti in razvojnih
stadijev (BORMANN 1 LIKENS 1979, cit. po
SPIES 1TURNER 1999). Ta koncept je še posebej
uporaben za izločanje na krajinski ravni, kjer
so enote zaplate vegetacije, ki se spreminja kot
kalejdoskop (REMMERT 1991, cit. po SPIES
1 TURNER 1999), ideja spreminjajočega se
mozaika pa je pomembna na treh področjih:
l. Pomaga ponazoriti paradokse vegetacijske
dinamike. Vegetacija je lahko močno dinamična,
vendar se kljub temu zdi, da se počasi ali sploh
nič ne spreminja, če se spreminja samo prostorska razporeditev posameznih zaplat. To je rezultat dejstva, da se prisotnost posameznih rastlin
ali njihovih zaplat lahko zelo dramatično spremeni v času in prostoru, toda če obravnavamo
dovolj veliko površino (velik sestoj ali krajina),
so te zaplate lahko časovno neusklajene, tako
da je končni rezultat spreminjajoči se mozaik
zaplat, katerih skupne značilnosti (biomasa,
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• Pomlajevanje pod sestojem (understory

reinitiation).
• Prehod ali prehod v pragozd (transition or

transition old-growth)
•

Spreminjajoči

se mozaik ali pravi pragozd

(shifting mosaic or true old-growth).
Če pogledamo našo gozdarsko razdelitev na
razvojne faze vidimo, daje narejena na podlagi
enakih ekoloških osnov, samo poimenovanje
je drugo.

5.3 Ekološke značilnosti starejših
sukcesijskih stadijev in pragozdov
Starejši sukcesijski stadiji so med najmanj proučenimi. To je verjetno posledica dejstva, da
se je stroka zaradi ekonomskih razlogov bolj
posvečala mlajšim razvojnim fazam v katerih
so rezultati kmalu vidni, in zaradi pomanjkanja
starejših sukcesijskih stadijev, ki je prisotno v
večini krajin (SPIES 1 TURNER 1999).
(Nadaljevanje na strani 91)
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NAMEN ATLASAIN
NAVODILA ZA NJEGOVO
SESTAVO

Ker je o naših gozdnih tleh razmeroma malo dobro
dostopne literature, smo na gozdarskem inštitutu
(GIS) v okviru projekta >>Preučevanje rastišč z vidika
gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime<< pripravili prvi del »Atlasa gozdnih tal Slovenije<(, V njem
smo skušali na kratko in pregledno prikazati aktualno
slovensko razvrstitev gozdnih tal, ·njeno usklajenost
z mednarodno (FAO 1989, 1998) in drugimi klasifikacijami tal ter osnovne značilnosti talnih tipov in
njihovo razširjenost v naših gozdovih. Namenjen je
tako raziskovalcem kot gozdarjem in lastnikom gozdov,
saj je poznavanje lastnosti in rodovitnosti gozdnih tal
pomembno tako za poglobljene gozdarske raziskave
kot za strokovne odločitve v zvezi z gojenjem gozdov
in gospodarjenjem z gozdnim prostorom. Izsledki
raziskav tal namreč dajejo strokovno podlago za
gojitvene in gozdnogospodarsko načrtovanje ter
učinkovito operativno ukrepanje v gozdnem prostoru.
Ob ustreznem gospodarjenju z gozdom omogočajo
ohranjena gozdna rla optimalno proizvodnost, produktivnost in izkoriščenost gozdnih rastišč.
»Atlas gozdnih tai Slovenije« nameravamo objavljati
po posameznih sklopih v več številkah Gozdarskega
vestnika in sicer na nekaj listih v njihovih sredinah,
tako da se bodo lahko iz njega odvzeli in sestavili v
samostojno publikacijo.
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OPREDELITEV TAL

Tla so naravna tvorba na površju zemeljske skorje,
ki je nastala in se razvijala pod vplivom tlotvornih
dejavnikov: matične podlage, klime, organizmov,
reliefa in časa (SUŠIN 1983). Pod vplivom litosfere,
atmosfere, hidrosfere in biosfere so dobila novo
kvalitativne lastnost - rodovitnost, to je sposobnost,
da oskrbuje rastline z vodo, mineralnimi hranili in
kisikom ter jim obenem nudijo oporo za rast in razvoj
(ČIRIC 1984).
So zapleten trifazni sistem, sestavljen iz trde
(organske in mineralne snovi), tekoče (taJna voda)
in plinaste (taJni zrak) komponente. Opredeljene so
s številnimi morfološkimi, fizikalnimi, kemičnimi,
biološkimi, vodno - zračnimi in drugimi lastnostmi.
Gozdna tla so nepogrešljiv del gozda. V njih in na
njih žive številne rastline, živali, glive in mikroorganizmi. Njihova rodovitnost omogoča ukoreninjenim
rastlinam, da so za svojo rast in razvoj preskrbljene z
vodo, hranili in talnim zrakom.
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PROUČEVANJE GOZDNIH TAL

Tla so očem dokaj skrit in zato slabše raziskan del gozda.
Opazujemo jih lahko predvsem na mestih, kjer je taJna
odeja poškodovana, npr. na brežinah prometnic, ali
*M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana
**dr. P. S., univ. dipL inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Večna
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1l .: 1 Proučevanje tal z repezentančnim talnim
profilom (foto: M. Urbančič)

\lik.1 2: Kvantitativno
(foto: M. Urbančič)

pa na talnih profil ih in s pomočjo sondiranj. V naravi
se jih preiskuje predvsem s sondiranji in vzorčenji . Za
natančnejše raziskave njihove zgradbe in drugih lastnosti se največkrat v tla izkoplje jame, tako imenovane
talne profile in se opiše vidne lastnosti tako odkritih
taL Iz njihovih plasti se nabere talne vzorce, tem se v
pedološkem laboratoriju z analizami določa ustrezne
lastnosti kot so: reakcija tal, vsebnost organske snovi
in rastlinskih hranil, kationska izmenjalna sposobnost
mineralov glin in organske snovi, tekstura tal (delež
gline, melja in peska v njih), celokupne vsebnosti težkih
kovin in drugih elementov, vodno - zračne lastnosti tal,
biološka aktivnost idr. Postopki so odvisni od rastiščnih
razmer v gozdu in od namenov raziskav tal, kot so npr.:
ugotavljanje rodovitnosti, degradacije (zaracli erozije,
zakisovanja, vnosov težkih kovin in drugih onesnažil,
spiranja hranil, zbij anja tal, itn.), razvrščanje (klasifikacija), pedološko kartiranje, opazovanje in spremljanje
(monitoring) imisij škodljivih snovi v gozdna tla,
proučevanje talne favne in flore jpd. Da se gozd celoviteje spozna in da se dobi boljši vpoged v tlotvorne
in rastiščne dejavnike, se talne razmere in procese v
tleh proučuje v povezavi s strokovnjaki sorodnih ved
(geologi, biologi, fitocenologi, kemiki idr.) .
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vzorčenje

tal z valjasto sondo

NARAVNA OHRANJENOST
IN ZGRADBA GOZDNIH TAL

Gozdna tla so se razvila na več ali manj naravno
ohranjenih gozdnih rastiščih . Zato so večinoma
ohranila prvo bitno naravno zgradbo in raznovrstnost.
Praviloma so sestavljena iz večjega števila plasti (tim.
horizontov in podhorizontov). Gozdna tla se od kmetijskih bistveno razlikujejo. V nasprotju s premešanirni
in poenotenirni kmetijskim tlemi sta za gozdna tla
značilni velika pestrost talnih razmer in ohranjenost
talnih horizontov, v katerih ni neposredno umetno
vnesenih kemičnih snovi, za razliko od npr. gnojenih
njivskih tal, pri katerih so prvotni zgornji horizonti
zaradi obdelovanja prernešani in homogenizirani v
eno samo plast - arnico.
Večina gozdnih tal ima površinski organski horizont. Sestavlja ga gozdni opad in slabo razkrojeni
rastlinski ostanki. Vsebuje nad 35 % organske snovi.
Označujemo ga z veliko črko O. Pod njim je praviloma
hwnozni površinski horizont A. Ti dve plasti nastaneta
pretežno z razgradnjo organskih ostankov. Pod njima
se lahko pojavlja kambični horizont (B), ki je nastal
pretežno iz preperine matične podlage. Zdrobljeno
matično podlago, kakršna so grušči, prodi, morenski
oraženci ipd, označujemo s črko C, čvrsto kamnina
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Preglednica l : Pregled talnih horizontov in podhorizontov (prirejeno po SUŠIN 1983):

Simbol

o

T

Opis horizontov in podhorizontov
Organski horizonti- vsebujejo nad 35 %organskih snovi:
Organski horizont, ki praviloma leži nad mineralnim delom tal in je nastal v pretežno aerobnih razmerah. Lahko je sestav~en iz enega do treh organskih podhorizontov.
Organski podhorizont, ki ga sestavlja rastlinski opad (listje, iglice, vejice in drugi rastlinski ostanki,
oznaka 1 izhaja iz ang. litter == opad).
Organski podhorizont iz delno razkrojenih (f = fermentiranih) rastlinskih ostankov, katerih poreklo
se še razloči .
Organski podhorizont iz humificirane organske snovi.
Šotni horizont, iz slabo razkroj ene organske snovi, ki se kopiči v anaerobnih in vlažnih razmerah.

Mineralni horizonti
(A)
A

Slabo razvit horizont, v katerem raste večina korenin. V njem se začenjajo oblikovati strukturni skuplq
in se po barvi le malo loči od zdrobljene matične podlage.
Hum ozni (humusnoakumulativni) površinski mineralni horizont. Praviloma leži pod O horizontom .
Vsebuje dobro humificirane organske snovi koloidnega značaja, premešane z mineralnim delom v
obliki organomoneralnega kompleksa.
S hwninskimi snovmi temno obarvan mineralni talni horizont (h =humus).
Hidromorfna varianta horizonta A
Po mednarodni (FAO 1998) klasifikaciji razlikujemo naslednje tri humusne horizonte:
Molični humozni horizont (lat. mollis = rahel. Tako je poimenovan zaradi dobre strukture) mora
imeti (po FAO 1998):

l.

talno strukturo ustrezno čvrsto, tako da horizont ni niti masiven niti zelo trd, ko je suh. Pod masiven
se upoštevajo tudi zelo velike prizme (s premeri nad 30 cm), če v njih ni drugotne strukture;

2.

zdrobljeni vzorci imajo po Munsellovem barvnem atlasu vrednost chrome manj kot 3.5, če so vlažni in
vrednost value temnej šo (manjšo) od 3. 5, če so vlažni in od 5.5, če so suhi. Če vsebujejo več kot 40 %fino
razpršenega apnenca, se te meje v barvi spremenijo; če so vlažni , naj bi bila vrednost value 5 ali manj.
Vrednost value (naj so vzorci suhi ali vlažni) mora biti najmanj za enoto temnejša od horizonta C, razen
če so tla nastala iz temno obarvane matične podlage. V tem primeru se ta pogoj o razliki v barvnem
odtenku opusti. Če horizont C ni prisoten, se barvna primerjava naredi s horizontom pod njim;

3.

vsebnost organskega ogljika najmanj 0.6% (oz. 2:-: 1% organske snovi) po celotni debelini premešanega horizonta. Vsebnost organskega ogljika mora biti najmanj 2.5 %, če vsebuje več od 40 %
fmo razpršenega apnenca in za 0.6 % več od C horizonta, če so opuščeni barvni kriteriji zaradi
temno obarvane matične podlage;

4. utežno povprečje nasičenosti z bazami (v 1M NH 40Ac) mora biti za celotno globino horizonta
::2:50%;
S.
a.

naslednje debeline:
1Ocm ali več, če leži na trdi kamnini, ali na petrokalcijevem (cemetiran s kalcij evim karbonatom),
(s silicijem) ali petrosadričnem(s sadro) horizontu; ali

petroduričnem

b.

Aum

Aoh
(B)

vsaj 20 cm in več kot tretjino debeline soluma tal, če je ta debel manj kot 75 cm; ali

25 cm, če je solum debel več kot 75 cm.
um bra= senca) ima nasičenost z izmenljivimi bazami manjšo od SO%,
v ostalih lastnostih (barvi, globini, vsebnosti organskega ogljika) je podoben moličnemu horizontu.
Ohrični humozni horizont (gr. ochros =bled) je bolj svetle barve ali/in tanjši od moličnega in umbrič
nega A horizonta ali/in v suhem stanju trd in masiven.
Kambični horizont spremembe na mestu (lat. cambiare =sprememba) leži med O aliA inC ali R
horizonti. Nastal je pretežno iz preperine matične podlage. Je rjava rumen, rjav ali rdeč. Po FAO (1998)
mora vsebovati najmanj 8% gline in mora biti debel vsaj 15 cm.
c.

več kot

Umbrični hum ozni horizont (lat.
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(B)v
(B) n

Kambični horizont, ki je nastal iz preperine silikatnih ali silikatno-karbonatnih
izhaja iz nem. Verwitterung =preperevanje)

Kambični

zelo

čistih

matičnih

podlag (v

horizont, ki je nastal pretežno iz netopljivega ostanka, ki nastane pri preperevanju trdih,
apnencev in dolomitov (rz izhaja iz lat. residuum =ostanek).

E

Eluvialni horizont, ki se nahaja pod horizontom O ali A. Vsebuje manj gline, humusa, seskvioksidov
zaradi izpiranja; običajno je svetlejši od sosednjih horizontov.

B

Iluvijalni horizont se nahaja pod horizontom E. V primerjavi z njim vsebuje več vanj izpranih snovi
(gline, hwnusa, seskvioksidov).

B1

Argiluvični horizont (lat argilla =glina), v njem se je nakopičila glina. Vsebuje vsaj 20 o/o gline več kot
horizont nad njim.

Bh

Humospodični (humusno-iluvialni) horizont je pod horizontom E in vsebuje izprane humusne snovi
iz horizonta O ali E.

Bfc

Ferispodični

g

Horizont, ki nastane pod vplivom občasno stoječe vode na nepropustnem horizontu; je marmoriran,
vsebuje rjaste in belosive pege. Sive barve so v razpokah in na površini agregatov, rjaste pege in konlaecije so v notranjosti agregatov.

G

Glej ev horizont ima znake redukcijskih in oksidacijskih procesov zaradi stalnih ali občasnih anaerobnih
razmer pod vplivom podtalnice; barva je modrikasta, zelenkasta, siva. Na površini agregatov so rjasti
madeži.

G0

Oksidiran del horizonta G, leži v območju nihanja višine podtalnice, tu prevladujejo rjasti madeži.

Gr

Reduciran del horizonta G, leži v
zelenkasta sive cone.

P

Horizont, ki je nastal zaradi obdelave tal. Včasih je pomešanih več talnih horizontov.

C

Zdrobljena matična podlaga, ki ne kaže nobenih genetskih procesov,
tal.
Trda kamnina.

R

(železo-iluvialni) horizont je pod horizontom E ali Bh in vsebuje nakopičene seskviokside
(Fe 20 3, Al 20 3), izprane iz horizonta E.

območju

pa zR. V tleh se lahko pojavljajo tudi eluvialni horizonti E, iluvialni horizonti B, glej evi horizonti G, šo tni
horizonti T idr.
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RAZVRŠČANJE TAL

Pedološka klasifikacija razvršča tla na osnovi njihovega nastanka, razvoja, zgradbe in značilnih
lastnosti v oddelke, razrede, tipe, podtipe, različice
in oblike.
V oddelek avtomorfnih tal naših gozdov (ta tla so
nastala in se razvijala samo pod vplivom padavinske
vode; prehajanje vode skozi njih je prosto, brez zastajanja) razvrščamo šest razredov tal: nerazvita, humusno
akumulativna, kambična, izprana, antropogena in
tehnogena tla.
Nerazvita tla imajo inicialni humusni horizont (A)
in (A) - C zgradbo profila. So zelo slabe rodovitnosti.
V ta razred so uvrščeni trije talni tipi:
- kam niš če (litosol) - so skeletna, njihova globina
ni večja od 20 cm, nato prehajajo v čvrsto skalo (oznaka
R) ali slabo zdrobljeno matično osnovo (oznaka C);
- surova tla (regosol) - nastajajo na prhlih

trajne podtalnice. Tu prevladujejo barve modrikaste in

značilnih

za druge horizonte

preperinah mehkih kamnin (laporjev, glinastih
skrilavcev, meljevcev, peščenjakov, flišev);
- koluvialno-deluvialna tla {koluvium) - se razvijejo na erozijskih nasipih iz nesortirane mešanice
debelejšega skeleta in talnih delcev, ki so naneseni
ob vznožjih pobočij.
Humusnoakumultivna tla imajo praviloma
O - A - C, O - A - C - R, O - A - R, O - A - AC - C
profile, v katerem prevladuje humusnoakumulacijsk.i
A horizont. V njem so ponavadi dobro humuficirane
organske snovi koloidne narave, pomešane z mineralnim delom v obliki organsko-mineralnega kompleksa.
Na ekstremnih rastiščih se pojavljajo organogena tla,
ki imajo le organski horizont O, ki vsebuje humusno
plast iz slabo razkroj enih oblik humusa (surov humus,
prhnina) in O - C - R, O - OC - R profile. Vanje
uvrščamo dva talna tipa:
- humusno-karbonatna tla (rendzina)- se razvijejo na karbonatnih matičnih podlagah (tako na trdih
kamninah, kot sta apnenec in dolomit, kot na mehkih
kamninah (laporju ipd.) in na nevezanih klasičnih
usedlinah- karbonatnem produ, moreni, grušču);
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- humusno-silikatna tla (ranker)- se razvijejo na
nekarbonatnih matičnih podlagah.
Kambična tla imajo O- A- (B)- C do O- (B)- R
profile. Značilen zanje je mineralni kambični horizont
(B), ki je nastal zaradi preperevanja matične podlage
in je debelejši od horizonta A. V ta razred so uvrščeni
štirje talni tipi:
- evtrična rjava tla (evtrični kambisol, rjava tla)
-imajo kambični horizont (B)v s stopnjo nasičenosti
z bazami večjo od 50 %, ki je nastal pri preperevanju
karbonatnih klastičnih usedlin ali drugih z bazami
bogatih kamnin;
- distrična rjava tla ( distrični kambisol, kisla
rjava tla) - imajo kambični horizont (B)" s stopnjo
nasičenosti z bazami manjšo od 50 o/o, ki je nastal iz
nekarbonatnih, z bazami revnih kamnin.
- rjava pokarbonatna tla (zastarelo ime: kalkokambisol) -imajo kambični horizont (B)l"Z s stopnjo
nasičenosti z bazami večjo od 50 o/o, ki je nastal zaradi
kopičenja netopnih ostankov pri preperevanju apnencev in dolomitov in je rjave barve;
- jerovica (terra rossa) - ima kambični horizont
(B)rz. rdeče barve.
Za eluvialno-iluvialna tla sta značilna eluvialni
horizont E, ki zaradi izpiranja vsebuje manj gline,
humusa, seskvioksidov in pod njim iluvialni horizont
B, v katerem so nakopičene izprane snovi. Imajo
O - A - E - B - C - R, O - E - B - R do O - ALE - B - C
profile. V ta razred so uvrščeni trije talni tipi:
- izprana tla (luvisol, sprana tla) - pod horizontom E imajo argiluvični horizont Bl> v katerega se je
nakopičila izprana glina;
- podzol- ta tla imajo pod horizontom E podzolast horizont B. Železov podzol ima ferispodični
horizont Bfe• v katerem so nakopičeni iz horizonta E
izprani seskvioksidi. Humusno-železov podzol ima
nad Bf. še humospoclični podhorizont Bh, v katerem
so nakopičene izprane humusne snovi;
- rjava podzolasta tla (zastarelo ime: brunipodzol) - ta tla imajo humospodični podhorizont Bh in
ferispodični horizont Brc• nad njima pa leži mešani
horizont A/E ali pa se horizont E pojavlja le v obliki
nepovezanih peg.
Za razliko od raščenih tal na naravno ohranjenih
gozdnih rastiščih, ki imajo prvobitno naravno zaporedje
horizontov v profilu, imajo antropogena tla zaradi
človekovega obdelovanja (rigolanja, gnojena) v zgornjem delu profila plasti premešane in homogenizirane
v en sam antropogen horizont P. Takšna so npr. tla z
gozdom po raščenih opuščenih kmetijskih površin in
obdelana tla drevesnih nasadov, drevesnic ipd.
Tehnogena tla nastajajo na substratih iz tehnogenih odpadkov, kakršne so deponije, ki so nastale z
nasipavanjem pri zemeljskih delih (izkopi, planiranje)
ali pa z odlaganjem materiala iz rudnikov Qalovina),
iz termoelektrarn (elektrofl.ltrski pepel) ipd.

Hidromorfna tla so zaradi talne, površinske in/ ali
poplavne vode trajno do začasno mokra tla, ki imajo
izražene znake prekomernega navlaževanja. Razvrščamo jih v pet razredov: v nerazvita hidromorfna
tla, psevdoglejna, oglejena, šotna in antropogena
hidrornorfna tla:
- V nerazvita hidromorfna tla uvrščamo ob rečna
tla (fluvisol). So mlada, nastala so na recentnih rečnih
nanosih. Nekatera so občasno poplavljena, pri drugih
je nivo talne vode tudi več kot 2 m globok. Imajo
(A) - C - Go do A - C profile.
- V psevdoglejna tla uvrščamo psevdoglej. Zanj
je značilna plast g, ki je marmorirana- vsebuje rjaste
in sive pege, ki nastanejo od vplivom občasno stoječe
vode na nepropustni plasti. Imajo A - Bg - C do
A - E - B - C proftle.
---gOgl~ena tla imajo glejni horizont G, ki ima
znake oksidacijskih (podhorizont G0 ) in redukcijskih
(podhorizont Gr) procesov zaradi vplivov podtalnice.
Imajo A - G profile. Hipoglej nastane pod vplivom
visoke podtalnice, epiglej je oglej en zaradi površinskih, predvsem poplavnih voda, ki zastajajo v tleh do
globine enega metra, amfiglej nastane pod vplivom
visoke podtalnice in poplavne vode.
- Šotna tla imajo več kot 30 cm debel šotn.i horizont
TinT..:ii do T - C profile. Na šotnih tleh visokih bar ij
rastejo barjanska smrekovja in ruševja.
- Antropogena hidromorfna tla imajo antropogen
horizont P. Takšna so obdelana tla nasadov črne jelše,
vrb, topolov, doba idr.
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RAZŠIRJENOST TALNIH
TIPOV IN PESTROST TALNIH
RAZMER

O sestavi talne odeje v naših gozdovili, ki poraščajo
skupno dober milijon hektarov oziroma več kot polovico površine Slovenije, lahko sklepamo na osnovi
pedoloških kart različnih meril, s katerimi je naše
ozemlje razmeroma dobro pokrito, pa tudi iz drugih
virov. V Popisu gozdov Zavoda za gozdove Slovenije
(ZGS) so poleg podatkov o gozdnih rastiščih in sestojih
navedeni tudi prevladujoči talni tipi v gozdnogospodarskih odsekih (preglednica 2). Po teh podatkih
prevladujejo rendzine v skoraj polovici odsekov na
malo manj kot 50 % gozdne površine. Več kot desetodstotne deleže imajo trije tipi kambičnih tal: rjava
pokarbonatna, evtrična rjava in clistrična rjava tla. Vsak
od ostalih devet v odsekih dominantnih talnih tipov
pa dosega manj kod odstotni delež v skupnem številu
in površini odsekov. So pa praviloma v naših gozdovih
talne razmere pestre in se že na majhnih površinah
lahko med seboj prepletata dva ali več tipov tal.
Za Slovenijo je značilna velika pestrost tlotvornih
dejavnikov, kot so podnebne razmere, kamninske
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podlage, razgibanireliefi, ohranjeno do zaradi gospodarjenja močno spremenjeno gozdno rastje. Zato so
tudi talne razmere v slovenskih gozdovih večinoma
zelo pestre. Tako se npr. na zakraseli apnenčasti podlagi lahko globina in vrsta tal korakoma spreminja,
od plitvih in nerazvitih tal, ki komaj pokrijejo skale
do globokih, ki so se razvile v žepih med skalami. Na
mestih, kjer se stikajo ali med seboj mešajo karbonatne in nekarbonatne ter z bazami revne matične
podlage, pa lahko že na majhnih razdaljah pride do
občutnejših razlik v nekaterih kemičnih lastnostih
tal. Tudi paleta talnih tipov, ki se pojavlja na našem
razmeroma majhnem ozemlju, je široka in zanimiva.
Posebnost primorskega Krasa je jerovi.ca (terra rossa),
ki je značilne rdeče barve. Za podzol je značilen iz beljen eluvialni horizontE in zelo kisla reakcija tal. Pri
nas se pojavlja na manjših površinah in predvsem v
visokogorju (Pokljuka, Jelovica, Pohorje) s hladnim in
vlažnim podnebjem ter na z bazami revnih matičnih
podlagah. V nižjih legal1 se pojavlja redkokje, predvsem
pa na matičnih podlagah, ki vsebujejo veliko kremena,
kakršni so npr. kremen ovi peski, rožen ci ipd .. Šotna tla
so se razvila na visokogorskih barjih, kjer jih porašča
barjansko smrekovje in ruševje. Na ljubljanskem barju
jih večinoma poraščajo drugotni, zaradi človekovih
vplivov močno spremenjeni gozdovi.
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OPISI TALNIH TIPOV

KAMNIŠČE
Opredelitev in razvrstitev:
Kamnišča

(tudi litosol) so zelo plitva, ne razvita tla.
Praviloma so sestavljena pretežno iz razdrobljenega

kamninskega skeleta (drobirja, kamenja, premera nad
2 mm), ki nastaja pretežno s fizikalnim preperevanjem

trde matične podlage in v manjši meri iz organske snovi
v različnih stopnjah razkraja. Po nekdanji jugoslovanski
klasifikaciji (CIRIC 1984, ŠKORIC 1986 idr.) se ta
talni tip, ki po njihovi opredelitvi ni debelejši od 20
cm, razvršča v štiri pod tipe, od katerih se v Sloveniji
pojavljajo trije:
- kamnišča na apnencih in dolomitih (apnenča
sto-dolomitno );
- na (ostalih) nevtralnih in bazičnih kamninah in
- na kislih kamninah.
In na dve različici: gruščnato in prodnato.
Sorodne sistematske enote in soznačnice:
V razred nerazvitih tal so poleg kamnišč uvrščena
tudi surova tla in koluvialno-deluviatna tla. Surova tla
(v jugoslovanski kJasifl.kaciji imenovana tudi regosol,
sirozem) nastajajo predvsem na mehkejših kamninah
{laporjih, glinavcih, meljevcih, peščenjakih, puhlici
ipd.), ki ob preperevanju dajejo regolit drobnejše
sestave. Pojavljajo se tudi na drobni, sipki dolomitni
pržini. Koluvialno-deluvialna tla nastajajo na debelej šib
erozijskih nanosih ob vznožjih pobočij, sestavljenih
iz različno debelega materiala, od zelo drobnih talnih
delcev do debelejšega kamenja.
Če taka zelo plitva tla na karbonatni matični
podlagi že vsebujejo inicialno humusno plast, so po
nekaterih virih (npr. PAV~ER 1968) uvrščena v protorendzine. Po avstrijski klasifikaciji (KILIAN 2002)
so v protorendzine uvrščena tla na karbonatni in na
sadrasti podlagi, ki že vsebujejo inicialni humusni
horizont (označen z (A) ali z AJ, ki je skupaj z
organskima podhorizontoma Or (plast iz slabo raz-

PrL' S i čdn ica 2. Deleži talnih tipov v slovenskih gozdovih, izraženi s številom gozdnogospodarskih odsekov in
njihovimi gozdnimi površinami (Popis gozdov ZGS 1994)

Tie tal
NeoEredeljeno
Rendzina
Ranker
Rjava pokarbonatna tla
Je rovi ca ( terra rossa)
SErana tla
Evtrična rjava tla
Distrična rjava tla
Rjava oEodzoljena tla
Podzol
Obrečna tla
Psevdoglej
Glej
Šotna tla
S.kueaj

(%)
Šifra tal Število odsekov
oo
1,16
998
48,17
Ol
41.544
0,50
02
431
11,64
10.039
03
0,16
04
141
0,24
208
05
15.446
17,91
06
14.485
16,80
07
0,80
08
691
141
0,16
09
742
0,86
10
0,94
11
810
560
0,65
12
13
10
0,01
86.246
100,00

(%)
Površina odsekov (ha)
1,61
17.416,94
536.256,60
49,54
8.058,90
0,74
153.917,19
14,22
1.662,84
0,15
2.616,07
0,24
179.306,45
16,57
154.009,23
14,23
9.202,82
0,85
1.538,87
0,14
5.682,21
0,52
9.092,21
0,84
0,32
3.508,14
137,47
0,01
1.082.405,94
100,00

Slika 3: Črni bori zaraščajo kamnišče na Krasu (foto:
M. Urbančič)

Slika 4: Kamnišče na rastišču združbe črnega gabra in
puhastega hrasta (foto: Lado Kutnar)

Slika 5: Srnreka je našla v skalnih razpokah dovolj
hrane in opore za življenje (foto: Lado Kutnar)

Slika 6: Koluvialno-deluvialna tla na pobočnem grušču
(foto: Lado Kutnar)

Slika 7: Rušje porašča kamnišča in plitve rendzine na
dolomitu (foto: Lado Kutnar)

Slika 8: Na močno skalnatem rastišču združbe jelke in
bukve se prepletajo kamnišča in rendzine na apnencu
(foto: Lado Kutnar)
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krojenih (fermentiranih) rastlinskih ostankov) in oh
(plast iz že humificirane organske snovi) debelejša
od 5 cm, njihova skupna debelina pa manjša od 10
cm. V protorankerje so uvrščena tla enake zgradbe
na nekarbonatni matični podlagi.
Talni tip »karnnišče« se po lastnostih in zgradbi v
veliki meri ujema stalno enoto litični leptosol (Lithic
Leptosol) v mednarodnih (FAO 1989, 1998) klasifikacijah taL Njena debelina, merjena od površine tal do
matične podlage, je po definiciji manjša od 10 cm.

Zgradba proftla: 0/C-R do 0-(A)/C-CR
Značilnosti: Kamnišča

vsebujejo malo organske
snovi in rastlinskih hranil, so slabo biološko aktivna,
slabo vododržna in zelo slabe rodovitnosti. Na njih
lahko rastejo le zelo skromne in na sušo odporne
rastline.
Najbolj so razširjena kamnišča na trdih apnencih
in dolomitih. Na dolomitu (grintavcu), ki v večji meri
fizikalno prepereva, pogosto vsebujejo veliko ostrorobega drobirja, na apnencu, za katerega je značilna
površinska skalovitost in ki v večji meri prepereva
kemično, pogosto vsebujejo toporobo kamenje različnih velikosti. Poleg kamninskega skeleta vsebujejo
sestavine organogenega porekla. Lahko vsebujejo
le opad in slabo razkrojene (fermentirane) rastlinske ostanke pod njim. Predvsem v razpokah med
kamenjem in skalami je lahko organska snov tudi
bolj humiftcirana.
Razširjenost: Večje površine zavzema vvisokogorju
(Alpe, Karavanke, Snežnik ... ) nad gozdno mejo, večje
deleže, predvsem skupaj z različnimi rendzinami, pa
v varovalnih gozdovih, kot so rušja (RhodotamnoPinetum mugo), bazoflini borovi gozdovi (Genisto

januenis-Pinetum, Fraxino orni-Pinetum nigrae),
smrekovi gozdovi na skalnatih podorih, meliščih,
ledeniških grobljah, subalpskih vegetacijskih pasovih
in v kraških vrtačah (Adenostylo glabrae-Piceetum,
Ribeso alpini-Piceetum, Asplenio-Piceetum), jelovja
na skalovju (Neckero-Abietetum), grmičasti gozdovi
termofilnih listavcev (Seslerio autumnalis-Ostyretum,

Ostryo-Quercetum pubescentis, Ostryo carpinifoliaeFraxinetum orni). Na eroziji izpostavljenih mestih ali
kjer je površinska kamnitost in skalnatost velika, se
v sledovih pojavljajo tudi na rastiščih drugih gozdov,
kot so alpska in subalpska bukovja (Anemono trifoliaeFagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum) ter bukovja na
eroziji izpostavljenih strminah in grebenih (Ost1yo-

Fagetum, Arunco-Fagetum).

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

Primer:
Nerazvita tla v skalni razpoki previsne stene (prirejeno po DAKSKOBLER 2000).
Lokacija: sedlo Vrh Bače; n .v: 1280 m, Lega:
jugovzhodna; matična podlaga: dolomit z rožencem;
rastlinska združba: Campanulo carniace-Moehringietum villosae (endemična združba skalnih razpok v
južnih Julijskh Alpah).
Masa zračno suhega vzorca (vseboval je mineralne
delce tal, koreninice, organske ostanke, skelet iz ostrorobega, ploščastega, sivega dolomitnega drobirja in
kamenja velikosti do 17 mm): 13,34 g. Masa mineralnih
delcev tal, manjših od 2 mm, je znašala 3,70 g.
Tla so bila sipka do lahko drobljiva, imela so
praš nato do drobnozrnasto strukturo in sivkastorjavo
barvo (z oznako 10 YR 5/2 po Munsellovem barvnem
atlasu). V laboratoriju smo vzorcu tal brez skeleta
določili reakcijo v deionizirani vodi (pH {H 2 0)),
vsebnost organskega ogljika (Corg), organske snovi in
celo kup nega dušika {No1) ter razmerje med organskim
ogljikom in celokupnim dušikom (C 0 rg/N101). Ugotovili smo vrednosti teh parametrov, ki so prikazani v
preglednici 3.
Talni vzorec je imel nevtralno reakcijo, vseboval je skoraj 11 odstotkov organske snovi, ki
pa je bila slabo razkrojena, kar potrjuje široko
CIN razmerje.

RENDZINE
Opredelitev in razvrstitev:
V rendzine pri nas uvrščamo vsa humusno-akumulativna tla na karbonatnih matičnih podlagah. Na
osnovi matične podlage ločimo (po PRAVILNIKU
1984) tri podtipe:
- rendzine na trdih karbonatnih kamninah
(apnencih, dolomitih, dolomitiziranih apnencih,
marmorjih);
- rendzine na mehkih karbonatnih kamninah
(laporjih, karbonatnih fliših, konglomeratih, brečah,
peščenjakih in drugih vezanih klas ti čnih karbona tnih
usedlinah);
- rendzine na karbonatnem grušču, moreni, (starejšem) fluvioglacialnem produ in drugih nevezanih
klastičnih karbonatnih usedlinah.
Na osnovi humusnih oblik ločimo naslednje
različice:

- sprsteninaste;

Preglednica 3: Kemične lastnosti vzorca kamnišča
Horizont

(A)/C

organska snov

7,0

6,25%

10,8%

0,20 %____
3-'1,_9_
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- prhninaste;
- organogene (s surovim hwnusom)
Humusne oblike določamo tlem na osnovi zgradbe
in diagnostičnih lastnosti njih ovili organskih in organska-mineralnih plasti. V preglednici 4 so prikazane
sedanje oznake (PRAVILNIK 1984, SKORIČ 1986,
ČIRIČ 1984, PRUS 1992 idr.), stare oznake, ki so se
uporabljale pri nas do okoli leta 1970 in avstrijske
oznake (npr. KILLIAN 2002, ENGLISCH 2002) za
organske podhorizonte in hwnusni A horizont.
Sprsteninaste rendzine imajo sprsteninasto obliko
humusa {tudi: sprstenina, zreli humus, Muli) .
Pri sprsteninasti obliki humusa se pojavljata do dva
organska podhorizonta (Oh Or) . Zanjo je diagnostičen
A horizont, ki je mrvičaste do grudičaste strukture
in debelejši od 2 cm. Običajno so prisotni deževniki.
Če se pojavlja organski humusni podhorizont {Oh),
je izredno tenak ali prekinjen.
Prhninaste rendzine imajo prhninasto obliko
humusa (tudi: prhnina, polsurovi humus, Moder).
Za razliko od sprstenin imajo prhnine nepretrgano
organsko plast, ki ga grade dobro razviti O,- Or- Oh
podhorizonti. Zanje je diagnostičen Oh podhorizont,
ki je vedno najmanj tako debel kot 0 1 in kot Or podhorizont. Prehoda med plastema Or in Oh ter med
plastema Oh inA (če je humusni horizont prisoten)
sta postopna. Aktivnostma.krofavne (deževniki ... ) je
zmanjšana, mezofavne (členonožci, prši ce ... ) pa visoka.
Or in Oh podhorizonta sta zoogena ali zoomikogena.
(STEPANČIČ 1972, STEPANČIČ 1 AŽNIK 1977,
PRAVILNIK 1984).
Organogene rendzine imajo surovi humus
(Mor).
Surovi humus je najmanj aktivna oblika humusa.
V njem prevladuje razkroj, ki ga povzročajo glive.
Organska plast ima tri podhorizonte (O, - Oc - Oh)
in je praviloma debelejša od s cm. oh podhorizont

ima praviloma manj kot polovico skupne debeline
0 1 in Or podhorizontov. Humusno-akumulativni A
horizont (če je prisoten) kaže znake ponikanja humusa
in podzolizacije (izjema so humusne oblike, ki so
se razvile na kompaktni kamnini). Ni ma.krofavne,
mezofavne je malo, aktivnost gliv je velika. Če imajo
tla zgradbo 0 1 - Or - Oh - A - C in skupno debelino
0 1 in Of podhorizontov večjo od 15 cm, jih avstrijska
klasifikacija imenuje tangel rendzina. To poimenovanje najdemo tudi pri nas (npr. STEPANČIČ 1972,
PRAVILNIK 1984).
Razlikujemo naslednje oblike rendzin:
-tipične,

-rjave,
- karbonatne.
Rjave rendzine imajo inicialni kambični horizont
(ki je tanjši od 15 cm in je nastal pretežno iz preperine
matične podlage za razliko od zgornjega dela tal, ki je
nastal pretežno iz organske snovi) ali/in A horizont,
debelejši od kambičnega horizonta (B) .
Pri karbona tnih rendzinah je A horizont v celoti ali
vsaj v spodnjem delu karbonaten. Praviloma vsebujejo
veliko drobnega karbonatnega skeleta iz peska, pržine
ter imajo nevtralno do slabo alkalno reakcijo.
Na osnovi debeline mineralnega dela tal rendzine
na trdih in mehkih karbonatnih kamninah delimo v
obličja {PRAVILNIK 1984) na:
-plitva (pod 20 cm),
- srednje globoka ( 20 - 30 cm),
-globoka (debelina Ain morebitnega (B) horizonta
nad 30 cm).
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Po nekdanji jugoslovanski klasiftkaciji (ČIRIC
1984, ŠKORIC 1986 idr.) so humusno akumulativna
tla na trdih apnencih in dolomitih uvrščena v tip
apnenčasto-dolomitna črnica (kalkomelanosol), v
rendzine pa le hu.musno akumulativna tla na kar-

Preglednica 4: Oznake in opis terestričnih organskih in organsko-mineralnih talnih plasti

Sedanja
oznaka

Stara
oznaka

o,

Aoo

Avstrij.
oznaka
L

Or

Aot

F

oh

Ao2

H

A

A,

A

Opis, sestava plasti
Sestavlja jo o pad - organska snov, po poreklu večinoma iz listov, iglic,
vejic in lesnih ostankov, kar se večinoma še dobro razloči.
Vsebuje delno razkrojene (fermentirane) rastlinske ostanke. Drobna
organska substanca zavzema lO % do 70 % prostornine.
V njej je nakopičena že dobro razkroj ena (humificirana) organska snov,
pri kateri izvirna zgradba in poreklo ni več razvidno. Drobna organska
substanca zavzema več kot 70 % prostornine.
Humusno-akumulativni horizont

Op.: Po novejši definiciji (FAO 1998, idr.) se terestrični organski horizonti ločijo od organsko-mineralnih talnih horizontov
v tem, da njihova masa vsebuje več kot 17% organskega ogljika oziroma, (če uporabimo za preračunavanje množitelj
1.72) več kot 30% organske snovi. Pri nas v glavnem velja za mejno vsebnost 20% organskega ogljika oziroma 35%
organske snovi (npr. SUŠIN 1983, PRUS 1992).
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bonatnem regolitu iz laporja, lapornega apnenca,
lehnjaka, puhlice, karbonatnega peščenjaka ter
saharoidnega dolomita.
Humusno akumulativna tla na karbona tni podlagi
in z moličnim horizontom Amo so v mednarodni (FAO
1989, 1998) razvrstitvi imenovana rendzični leptosoli
(Rendzic Leptsols), če jih gradi ohrični humusni horizont Aoh pa spadajo v talno enoto evtrični leptosol
(Eutric Leptosols). V primerjavi zmoličnim (mollic, iz
lat. mollis =rahel, dobre strukture) je ohrični (ochric,
iz gr. ochros =bled) horizont svetlejše barve ali tanjši
ali ima manjšo vsebnost organskega ogljika.
Zgradba profila: tipična: 0-A-AC-CR
Značilnosti:

Organogene rendzine se pojavljajo predvsem v
zelo hladnih, humidnih razmerah, ki vladajo v visokogorju in v mraziščih, v katerih je razkroj organske
snovi počasen. Podobo kot npr. šotna tla rastejo
navzgor zaradi kopičenja surovega humusa. Zaradi
izpiranja bazičnih kationov so lahko zelo kisla, so
slabe rodovitnosti, praviloma jih porašča acidofilna
in piceetalna vegetacija.
Tudi pri prhninastih rendzinah je razkroj organske
snovi oviran zaradi ekstremnejših (hladno-vlažnih,
toplo-sušnih, erozivnih) rastiščnih razmer, v katerih
nastajajo. Zanje je značilen organski humusni Oh podhorizont mrvič aste (oz. prašnate) strukture in pretežno
slabo kisle reakcije. Vendar so tudi v gozdovih s hladno-

vlažnim podnebjem prhninaste rendzine večinoma z
bazami dobro nasičene in aktivnost talne makro- in
mezofavne v njih je dovolj velika, da nastane horizont
Ah s šibko mrvičasto-grudičasto strukturo. Večinoma
so plitvejša, skeletna, odcedna, revna z rastlinskimi
hranili in slabše rodovitnosti.
Najbolj razvite so sprsteninaste in rjave rendzine.
Sprsteninaste rendzine so praviloma globlje, dobre
rodovitnosti in imajo dobro mineralizirano obliko
humusa. Rjave rendzine predstavljajo prehod rendzin
v rjava (kambična) tla.
Razširjenost: Organogene rendzine najdemo v večji
meri v smrekovih gozdovih v subalpskem vegetacijskem
pasu ter v mraziščnih vrtačah, kontah (Adenostylo
glabrae-Piceetum, Ribeso alpini-Piceetum, AsplenioPiceetum) ter v ruševju (Rhodotamno-Pinetum mugo)
in jelovju na skalovju (Neckero-Abietetum).
Prhninaste rendzine prevladujejo v varovalnih
gozdovih, kot so grmičasti gozdovi termofilnih listavcev
(Seslerio autumnalis-Ostyretum, Ostryo-Quercetum
pubescentis, Ostryo carpinifoliae-Fraxinetum ornii),
alpska in subalpska bukovja (Anemono trifoliae-Fagetum, Polysticho Ionchitis-Fagetum) ter bukovja na eroziji
izpostavljenih strminah in grebenih (Ostryo-Fagetum,
Arunco-Fagetum ).
Sprsteninaste in rjave rendzine se pojavljajo tako
v združbi z manj razvitimi tlemi kot v združbi z
bolj razvitimi rjavimi pokarbonatnimi ter izpranimi

Primer:
l. Opis talnega profila prhninaste rendzine na apnencu, ki se je razvila na
slečem (prirejeno po DAKSKOBLER/ URBANČIČ/ WRABER 2000).

rastišču

gozda bukve in jelke s

Nahajališče: Smrekova Draga v Trnovskem gozdu, pobočje pod Smrekovim vrhom, fitocenološka popisna
ploskev . N. v.: 1310 m Nagib: 30° Lega: severovzhodna
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Morfološke in kemične lastnosti plasti

Rahla plast pretežno bukovega in jelovega opada je debela okoli 2 do 3
cm.
Pod njo je 1 do 2 cm debela, zmerno stisnjena plast iz deloma fennentiranega
opada. Mestoma se v njej že pojavljajo koreninice rastlin in bele nitaste hife
liv.
Mehka do sipka, [(osmičasta do prašnata plast iz surovega humusa in prhnine
je zelo gosto prekoreninjena in temno rjava (po Munsellovem barvnem
atlasu ima vrednosti 1OYR2-3/2-3). V njej se pojavUa posamezno kamenje.
Je zelo močno kisla, vsebuje še 78 % organske snovi in precej, skoraj 2 %
celokupnega dušika. Razmerja med njima so široka (CIN nad 23).
Je sipka, s prašnato strukturo, zelo do srednje močno prekoreninjena, zelo
temno rjave ( IOYR2/2) barve. Apnenčasto kamenje velikosti do 4 dm
zavzema 30 % do 50 % njene prostornine. Je močno kisla, vsebuje še okoli
70 % organske snovi in ima CJN razmerja okoli 22.
Je sipka, prašnata, slabše prekoreninjena, zelo temno Ij ava do črna ( 1OYR2/2-1 ).
Leži na skali, vsebuje 50 % do 80 % skeleta iz ploščastega do kvadrastega,
toporobega, sivega apnenčastega kamenja. Je slabo kisla, vsebuje 51 %
organske snovi in ima CIN razmerja okoli 20.

Sli ka 9: Organogena rendzina na apnencu (foto: M.
Urbančič)

Slika Il: Sprsteninasta rendzina na
dolomitu (foto: M. Urbančič)

~ li k a 14:
bančič)

Slika 10: Prhninasta rendzina na karbonatni moreni
(foto: M. Urbančič)

Slika 12: Združba črnega gabra in
puhastega hrasta porašča rendzine z
vkJjučki kamnišč na apnencu (foto:
Lado Kutnar)

Rjava rendzina na apnencu (foto: M. Ur-

Slika 13: Monokultura črnega bora
s podstojnimi toploljubnimi listavci
porašča rendzine z vključki kamnišč
na apnencu (foto: Lado Kutnar)

Slika 15: Združba bukve in jesenske vilovine porašča
rendzine in rjava pokarbonatna tla na apnencu (foto:
Lado Kutnar)

Atlas gozdnih tal Slovenije
Analitski podatki za prhninasto rendzino:
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6.01

5,70

0,86

29,50

50,9

1,50

19,7

pokarbonatnimi tlemi. Precejšnje površinske deleže
zavzemajo na rastiščih zonalnih predgorskih, gorskih
in visokogorskih bukovih in jelovo-bukovih gozdov

(Seslerio-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Lamio orvalaeFagetum, Omphalodo-Fagetum, Homogyno sylvestrisFagetum, Anemono trifoliae-Fagetum, Ranunculo
platanifoii-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum),
nekaterih azonalnih bukovij (Rhododendro hirsutiFagetum, Ostryo-Fagetum, Arunco-Fagetum) ter v
primorskih drugo tnih črnoborovih gozdovih (SeslerioPinetum nigrae) idr.
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(Nadaljevanje s strani 78)
Pragozd se pogosto povezuje z odsotnostjo evidentiranega človekovega vpliva. Defmicije pragozda,
ki temelje na odsotnosti človekovega vpliva, so iz različnih razlogov problematične, vključno z dejstvom,
da so ljudje na gozdove vsaj in direktno vplivali že pred
tisočleiji (FOSTER et al. 1996, ci t. po SPI ES 1TURNER
1999). Opredeljevanje pragozda na podlagi zgradbe
sedanjih pragozdnih sestoj ev lahko predstavlja problem, če se te definicije uporablja za postavljanje
ciljev pri obnovi oziroma izločanju novih pragozdov.
Malo verjetno je, da bi bil bodoči pragozd podoben
sedanjemu, kajti mnogi sedanji pragozdni sestoji so
v primerjavi z njihovimi predhodniki lahko izjemni
ali enkratni, ali pa so reliktni ostanek pretekle klime
in režimov motenj (FOSTER et al. 1996, FRANKIN
1988, cit. po SPIES 1TURNER 1999).
Ekološke definicije pragozda običajno temelje
na prisotnosti populacij starega drevja in s tem
povezano zgradbo (odmrl o drevje, sestoj ne vrzeli).
Starost pri kateri se to dogaja in s tem povezana
zgradba sta odvisna od življenjskih značilnosti
drevesne vrste in režimov motenj ki oblikujejo in
vzdržujejo pragozd (SPIES 1FRANKLIN 1996, cit.
po SPIES 1TURNER 1999). Načeloma se lahko pri
vseh drevesnih vrstah in tipih gozdov razvijejo
pragozdni sukcesijski stadiji. S staranjem drevja
se razvijejo velike krošnje; pride do poškodb,
deformacij, bolezni, odmiranja in oblikovanja
vrzeli; in pojavljajo se relativno velike (odvisno od
drevesne vrste) suši ce in veliki lesni ostanki (SPIES
1TURNER 1999). V tem smislu imajo pragozdno
obliko lahko tudi pionirski sestoji, v katerih prevladujejo drevesne vrste z življenjsko dobo 70-90
let ( trepetlika, breza in črna jelša) in ne samo
sestoji z drevesnimi vrstami z dolgo življenjsko
dobo (bukev, jelka, srn reka, hrast, itd.) .

5.4 Krajinska dinamika in razporeditev

sukcesijskih stadijev/starostnih
razredov
Razmerje različnih starostnih razredov ali sukcesijskih stadijev, v času in prostoru, je osnovna
značilnost vegetacijskega mozaika krajine. Pri
naravnem režimu motenj se razmerje spreminja
v času in prostoru in je odvisno od pogostnosti,
intenzitete in vzorca motenj, in hitrosti razvoja
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različnih

sukcesijskih stadijev (JOHNSON et al.
1995, cit. po SPIES 1 TURNER 1999). Razmerje
različnih starostnih razredov ni stalno ampak
se v času spreminja. Vzorec relativno stalnega
razmerja različnih starostnih razredov izgleda
neobičajen, celo za velike krajine (BAKER 1989,
TURNER et al. 1993, cit. po SPIES 1 TURNER
1999). Navidezno uravnoteženo stanje se lahko
pojavljale pri malopovršinskih motnjah. Bolj kot
iskanje varljivega ravnotežja je pomembno realno
ovrednotenje variabilnosti različnih krajin.
Turner et al. (1993, cit. po SPIES 1 TURNER
1999) so ovrednotili režime motenj v različnih tipih
krajin in to na podlagi štirih faktorjev: interval med
motnjami, hitrost okrevanja sukcesijskega stadija,
prostorski obseg motnje, in velikost krajine. Ugotovili so, da variabilnost narašča, če se razmerje med
intervalom motnje in intervalom okrevanja manjša,
razmerje med velikosijo motnje in velikostjo krajine
pa narašča. Z drugimi besedami, kjer so motnje
pogoste in krajine relativno majhne, je variabilnost
starejših starostnih razredov visoka. Potrebno si je
zapomniti, da so redke krajine, celo pri naravnih
pogojih, ki bi imele trajno količinsko razmerje različnih sukcesijskih stadijev ali starostnih razredov
(SPIES 1 TURNER 1999).
Ena od izrazitih značilnosti razporeditve starostnih razredov v naravni kraj ini je, ne glede na to
kako je lahko variabilna, prisotnost repa (ta il) pri
razporeditvi starostnih razredov gozda, ki se stegne
v starejše razrede. Rep je rezultat dejstva, da naravne
motnje v krajini (ogenj, veter, gradacije žuželk) nikoli
ne odstranijo vse starejše sestoje, ampak ravno tako
poškodujejo tudi mlade sestoje (SPrES 1TURNER
1999). Variabilnost tal in topografskih dejavnikov
dodatno oblikuje predele, v katerih se sestoji za daljši
čas lahko izognejo vplivu motenj, ki jih povzročata
veter in ogenj (SYRJANEN et al. 1994, FOSTER
1 BOOSE 1995, cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Posledica dejstva, da naravne motnje ne odstranijo
vseh sestoj ev, in tudi da ni nujno, da uničijo samo
stare sestoje, so krajine v katerih nekateri starejši
sestoji preživijo (SPIES 1TURNER 1999).

5.5 Sestava in prostorska variabilnost
kot odgovor na gozdno dinamiko
Ekološke spremembe, ki so rezultat motenj in razvoja
vegetacije, so odvisne od vrst in ekoloških procesov.
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Papež, J .: Motnje in

dinamične

spremembe vegetacije v gozdni krajini

Motnje direktno vplivajo na vegetacijo, in indirektno na živalske habitate in delovanje ekosistema.
Razlike med zgodnjimi in kasnimi sukcesijskimi
stadiji vegetacije so znane. Za zgodnje sukcesijske
stadije gozda so značilne vrste z veliko sposobnostjo
naselitve, za starejše stadije pa vrste, ki so prilagojene počasi se spreminjajočim habitatom. Krajine
v katerih se mešajo zgodnji in kasni sukcesijski
stadiji lahko zagotavljajo habitate za živalske vrste,
ki zahtevajo hrano, skrivališče in toplotno zavetje
Uelenjad, srnjad).
Spremembe iz kasnih v zgodnje sukcesijske
stadije so najbolj drastične in lahko povzroče
zelo velike spremembe biotske raznolikosti.
Spremembe v kvaliteti in raznolikosti srednjih in
kasnih sukcesijskih stadijev, ki se jih povzroča z
gospodarjenjem z gozdom, lahko tudi spremenijo
biotsko raznolikost in ogrozijo življenjsko sposobnost ( viability) vrst in ekosistemov (ESSEN et
al. 1992, FEMAT 1993, cit. po SPIES 1TURNER
1999). Gospodarjenje z gozdom značilno zmanjša
intervale med motnjami, spremeni krajinsko
starostno strukturo, zmanjša raznolikost sestave
in zgradbe sestojev in krajine, in fragmentacijo
gozdov. Ni nujno, da so te spremembe velike,
vendar lahko spremene kvaliteto gozda in vplivajo
na vrste in procese, ki so na to občutljivi (SPIES
1 TURNER 1999).
Dinamična dogajanja v gozdovih in prostorska
raznolikost sta tesno povezana. Osnovni vzorec
prostorske variabilnosti predstavljajo ekološki
faktorji (nadmorska višina, nagib, relief, geološka
podlaga, tip tal), ki omogočajo razvoj gozdnih
združb. Dodatno na prostorsko raznolikost vplivajo naravne motnje in biotske interakcije. V
gospodarskih gozdovih pa na prostorski vzorec
dodatno vplivajo človekove aktivnosti. Na kratko
povzeto, vzorci gozdne krajine so rezultat medsebojnega vplivanja in delovanja nežive narave,
biotskih interakcij in motenj (SPIES 1 TURNER
1999).
V zorec prostorske variabilnosti lahko močno
vpliva na populacijsko dinamiko in ekosistemske procese. Pomembnejše ekološke posledice
prostorske variabilnosti so povezanost habitatov
(connectivity), vpliv krajine na lokalne procese,
in širjenje motenj (FQRMAN 1995, CHEN et al.
1995, cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
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5.6

Vključevanje

nove ekologije v
gospodarjenje z gozdovi

>>Nova ekologija (new ecology)« ali novi vzorec
ekologije, ki se je pojavil v zadnjih letih (BOTKIN
1990, ZIMMERER 1994, PICKETT 1 OSTFELD
1995, CHRISTENSEN 1997, ci t. po SPI ES 1
TURNER 1999)), je zamenjal ravnotežje narave
(ba lance of nature) z ekosistemsko dinamiko (ecosystem dynamics) ali tokom narave lflux ojnature),
kot dominantno prispodobo ekologije. Klasični
vzorec je vodil do mnogih napačnih domnev, ki
so spodkopale mnoge osnove, vendar ne vseh, na
katerih so temeljili sedanji sistemi gospodarjenja
(PICKETT 1 OSTFELD 1995, cit. po SPIES 1
TURNER 1999). Te predpostavke so bile:
• Sistemi so zaprti za zunanje vplive, zato gospodarjenje lahko ignorira spremembe izven meja
gospodarjenja.
• Sistemi se sami uravnavajo (selfregulating), ostali
bodo stabilni in kljubovali spremembam okolja,
zato gospodarjenje lahko temelji na blagem
zanemarjanju (benign neglect).
• Sistemi imajo edino končno točko, pri kateri so
v ravnotežju, zato bo strategija gospodarjenja, ki
temelji na blagem zanemarjanju, dovolila sistemom, da bodo vzdrževali stabilnost ali pa se bodo
povrnili v enako kompozicijsko in funkcionalno
stanje kot so bili v preteklosti.
• Sukcesija vedno napreduje po isti poti in skrbi zase,
zato se časovne spremembe lahko napoveduje.
• Motnje so nekaj kar je izven sistema, zato jih
gospodrujenje lahko zanemari ah pa skuša za ustaviti, če se dogodijo.
• Ljudje niso sestavni del ekosistema, zato se vpliv
naših prednikov na sedanje stanje ekosistemov
lahko zanemari.
Novi vzorec (PICKETT 1 OSTFELT 1995,
TURNER et al. 1995, cit. po SPIES 1 TURNER
1999) temelji na naslednjih domnevah:
• Ekosistemi in krajine so dinamični.
• Motnje so kritična komponenta sistemov.
• Ekosistemi so pod kontrolo biotskih in fizičnih
procesov, ki se dogajajo v razli čnem prostorskem
obsegu in na različnih ravneh hierarhije.
• Ni nujno, da sukcesija vedno ubira iste poti in
konča na isti točki ravnotežja.
• Prostorski vzorec je pomemben za biotsko raznolikost.
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• Interakcije vzorec-proces so za vsak organizem
različne.

• Človekove aktivnosti v bližnji in daljni preteklosti
imajo močan vpliv na mnoge ekosisteme, ki jih
danes zaznavamo kot »naravne«.
Novi pogledi na ekologijo nam lahko pomagajo
vzdrževati biotsko raznolikost, vendar gospodarjenje lahko postane bolj kompleksno in težavno.
Vključitev novih pogledov na gospodarjenje
mora temeljiti na razumevanju ekoloških meja
ali področij, kjer sukcesijski in evolucijski procesi
lahko vzdržujejo biotsko raznolikost. Dodatno
morajo upravljavci imeti predstavo o tem kako so
te meje razporejene v krajini in prostoru in kako
se v času spreminjajo (SPIES 1 TURNER 1999).
Eden od temeljev ohranjanja biotske raznolikosti v gozdni krajini je razumevanje krajinskih
režimov motenj in gospodarjenje, ki je v skladu s
preteklimi naravnimi in sonaravnimi pogoji. Člo
vekovo spreminjanje krajinskih režimov motenj
ima naslednje pomembne posledice: izključitev
ognja iz od njega odvisnih ekosistemov; zaradi
intenzivnega gospodarjenja zmanjšana sestava in
zgradba raznolikosti; sprememba gozdov v druge
krajinske tipe; sprememba hidroloških procesov
in režimov motenj (SPIES 1 TURNER 1999).
Gospodarjenje z dinamično krajino ne sme
temeljiti samo na režimih motenj, ampak tudi na
vegetacijskih procesih, ki so temelj ekosistemskega
odgovora na motnje. Ko sledi motnji, se sestava
in zgradba vegetacije zaradi biotskih interakcij
mogoče ne spreminja v želeni smeri ali s pričako
vano ali zaželeno hitrostjo. Obstoj alternativnih
stabilnih stanj vegetacije (kjer nekatere alternative
niso v skladu s pričakovanimi cilji biotske raznolikosti) je povezan ne samo z režimi motenj,
ampak tudi s procesom obnove, in konkurenčnimi
lastnostmi in dolgoživostjo vegetacije (HOBBS
1994, cit. po SPIES 1 TURNER 1999). V mnogih
krajinah je odsotnost rastlin prej posledica izgube
semenskih virov kot pa neprimernih habitatov.
Razumevanje potencialnega zastoja v vegetacijskih
procesih, ki pripelje do posebnega stanja vegetacije,
je zelo pomembno pri gospodarjenju z dinamično
krajino (DUFFY 1 MEIER 1992, SILLETT 1994,
cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Gospodarski ukrepi, ki so lahko potrebni
pri obravnavi vegetacijskih procesov so saditev
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zaželenih vrst, odstranjevanje nezaželenih vrst, in
uravnavanje gostote sestoja. Vegetacijski proces,
ki je najbolj občutljiv na spremembe krajine, ki
jih povzroča človek, je razširjanje vrst. Vrste se
lahko aktivno razširja s saditvijo in setvijo. Toda
za zagotavljanje celotne garniture vrst, ki imajo
lahko probleme z mobilnostjo, je lahko ceneje,
če se zadrži semenske vire za naravno razširjanje
vrst v krajini. Semenski viri so lahko posamezna
prihranjena drevesa z epifiti, majhne zaplate drevja
z epifiti in ohranjenimi gozdnimi tlemi, ali velike
zaplate, v katerih so vrste z majhno možnostjo
razširjanja (SPIES 1 TURNER 1999).
Gozdnogospodarski načrti temeljijo ali na
razmerju starostnih razredov, ali pa na razmerju
razvojnih faz. V vsakem sistemu pa se teži k
zagotavljanju trajnosti donosov in odpravljanju
odklonov od postavljenih ciljev in/ali razmerij.
Običajno so žrtev starejše razvojne faze, češ da jih
je preveč . V gozdni krajini se ohranjanje biotske
raznolikosti pospeši, če je prisotno veliko število
različnih sukcesijskih stadijev in razvojnih faz,
vključno z znatnirn deležem starih sestojev in
struktur, točna količina pa je odvisna od režima
motenj in drugih faktorjev (SPIES 1 TURNER
1999). Tako imenovani »rep« ali večji delež starih
sestojevje pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
pač treba upoštevati, če se hoče ohranjati in pospeševati biotsko raznolikost. Velikost in površina
takih sestojev je funkcija režima motenj, ciljev
biotske raznolikosti in praktičnih razmišljanj. Z
gozdnogospodarskim načrtom pa je treba postaviti
prostorski vzorec s katerim se določi količino,
razmerje, velikost, variabilnost velikosti zaplat in
razdalj med njimi, in njihovo povezanost.
V krajinah, v katerih je uveljavljen samo en
način gospodarjenja, se lahko pojavi relativno
homogen mozaik, kljub temu da so rastišča
opazno različna. Posledica je izguba nekaterih
vrst in biotskih procesov. Značilnosti prostorskega
vzorca so: količina, razmerje, velikost, razdalja med
zaplatami, spremenljivost velikosti zaplat in razdalj
med njimi, in povezanost krajine (HARRISON 1
FAHRIG 1995, cit. po SPIES 1 TURNER 1999).
Mnoge od teh značilnosti so odvisne druga od
druge, takoj e npr. razdalja med zaplatami odvisna
od količine določenega tipa gozda v krajini. Na
splošno velja, da prostorski načrti, ki zagotavljajo
93

____

--- ~ež ,

J .: Motnje in dinamične spremembe vegetacije v gozdni

potrebe specializiranih vrst z največjim življenjskim prostorom (home range) ali potrebami po
veliki površini, lahko zagotavljajo tudi prostorske
potrebe organizmov z bolj splošnimi habitatskimi
potrebami ali potrebami po majhni površini
(SPIES 1 TURNER 1999).

6

DISKUSIJA

Če dosedanjemu pojmovanju sonaravnega gospodarjenja dodamo upoštevanje režimov motenj,
dinamičnih sprememb vegetacije in miselnost
nove ekologije, potem je definicija trajnostnega
ekosistemskega gospodarjenja lahko naslednja:
• Raba gozda temelji na ekologiji in ne na ekonomiki.
• Zagotoviti je treba trajnost ohranjanja habitatov
vseh domačih po naravi danih rastlinskih in
živalskih vrst in njihovih življenja sposobnih
populacij.
• Zagotoviti je treba trajnost donosov lesa in vseh
ostalih uporabnih vrednosti (funkcij) gozda.
• Pri gospodarjenju z gozdom je potrebno upoštevati režime naravnih motenj in se izogibati
vnašanju tujerodnih rastlinskih in živalskih
vrst.
• Načrtovanje gospodarjenja temelji na kraj inskem
pristopu, z upoštevanjem dinamičnih sukcesijskih sprememb vegetacije v času in prostoru.
• Pri načrtovanju gospodarjenja je potrebno
upoštevati vse uporabnike prostora.
Ali smo pripravljeni na trajnostno ekosistemska gospodarjenje z gozdovi? Pred končnim
odgovorom na zastavljeno vprašanje si oglejmo
kako gozdne ekosisteme in naravne motnje
obravnavajo veljavna slovenska gozdarska zakonodaja, Ministrstvo za okolje in prostor, in kako
Evropska unija.
l. Zakon o gozdovih iz l. 1993 govori o: biološkem ravnotežju kot stanju gozdnega ekosistema,
ki zagotavlja obstoj, pestrost in uravnoteženo
razmerje ter razvoj rastlinskih in živalskih vrst
(stara definicija, ki ni v skladu z najnovejšimi
dognanji); biotopski funkciji in območjih, ki so
pomembna za ohranitev prosto živečih živali
(predvsem rastlinojede divjadi); varstvu gozdov
pred boleznimi in škodljivimi žuželkami (sečnja
okuženega, z insekti napadenega, močno poško94
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dovanega ali podrtega drevja), ki lahko porušijo
biološko ravnotežje v gozdu.
2. V Programu razvoja gozdov v Sloveniji iz
l. 1995 so kot problem navedeni: naravne motnje,
ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost
gozdov (suše, vetrolomi, žledolomi, gradacije podlubnikov), onesnaženost ozračja, in neusklajenost
odnosov med rastlinskimi in živalskimi vrstami
(negativni vpliv na bioekološko stabilnost gozdov
in posredno tudi na prirastek lesa). Pomembni
dolgoročni cilji gospodarjenja z gozdovi so: ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove
biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in
proizvodnih funkcij; ohranitev naravnega okolja
in ekološkega ravnotežja v krajini; ohranitev poseljenosti in kultiviranosti krajine ter izboljševanje
kakovosti življenja na podeželju. Za vsakega od
teh ciljev so podane tudi usmeritve za njihovo
doseganje. Program razvoja gozdov je sicer relativno dober, vendar se naravne motnje še vedno
obravnava kot dogodke, ki škodujejo gozdovom
in rušijo njihovo ekosistemsko ravnotežje.
3. V Pravilniku o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih iz 1.1998 se omenja biotopsko funkcijo in ekocelice. Biotopsko funkcijo
opravljajo zlasti gozdovi, ki v krajini zagotavljajo
pestrost življenja oziroma so pomembni kot življenjski prostor redkih ali ogroženih prosto rastočih
rastlin oziroma redkih, ogroženih ali ekosistemsko
pomembnih vrst prosto živečih živali. Na ravni
načrtovalne enote se v gozdnogojitvenem načrtu
ugotovi stanje gozda in določi tudi smernice za
ohranjanje in pospeševanje ekoloških funkcij gozda.
Sestavni del gozdnogojitvenega načrta je karta
na katero se vrišejo tudi ekocelice, ki so potrebne
za ohranjanje in pospeševanje ekoloških funkcij
gozdov. Načelno so stvari dobro zastavljene, vendar
ni nikjer navedena minimalna površina ekocelic
in kakšen delež gozdnogospodarske enote naj
pokrivajo. Ekocelice pa bi bilo treba načrtovati že
pri izdelavi gozdnogospodarskega načrta enote.
4. Pravilnik o varstvu gozdov iz l. 2000 je po eni
strani zelo naravovarstveno naravnan (ohranjanje
redkih drevesnih in grm ovnih vrst, izločanje naravnih zatočišč, načrtno puščanje odmrle lesne biomase), pri rekreativnem nabiranju gozdnih dobrin
celo preveč (samo 1 kg gob, plodov in zelnatih
rastlin, in 2 kg kostanja, itd.), po drugi strani pa
GozdV 63 (2005) 2
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dovoljuje pašo živine v gozdu. Vendar se še vedno
govori o: biološkem ravnotežju kot biotskem ravnovesju, ki se zagotavlja z obstojem, raznovrstnostjo,
uravnoteženimi odnosi in razvojem avtohtonih
organizmov v gozdu in gozdnem prostoru ter z
ohranjanjem pestrih ekosistemov; ukrepih za ohranj anje biotskega ravnovesja; in biotskih in abiotskih
dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na gozd.
Lahko bi rekli, da je kljub stari miselnosti (biotsko
ravnovesje, škodljivi abiotski in biotski dejavniki)
precej novih pogledov na ohranjanje biotske raznolikosti. Vendar so usmeritve (gozdnogospodarski
načrti) in izvajanje (gozdnogojitveni načrti) vse
preveč odvisni od izkušenosti in osebnega strokovnega pristopa posameznika. Skoraj nič pa ni bilo
narejenega za izobraževanje delavcev ZGS in tistih,
ki pregledujejo in potrjujejo gozdnogospodarske
načrte gozdnogospodarskih enot.
5. V Pregledu stanja biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti v Sloveniji iz l. 2001 so med
drugim obdelani tudi habitatni tipi. Kot dejavniki,
ki zmanjšujejo biološko in ekološko stabilnost
gozdov so navedeni: krčenje gozdov; nedovoljeni
posegi v prostor; onesnaženost ozračja; ujme,
bolezni, poškodbe in vplivi prenamnoženih žuželk;
rastlinojeda divjad; čezmerno izsekavanje starega in
trhlega drevja; gozdni požari; spremembe vodnega
režima gozdnih rastišč; vplivi neustreznih oblik
rekreacije in turizma; gozdne prometnice; neurejena paša živine in drobnice v gozdu; neustrezen
način izvajanja del v gozdu. Vsi navedeni dejavniki
so naravne in antropogene motnje, ki nekaterim
vrstam slabšajo habitate, drugim pa izboljšujejo. Za
primer vzemimo smetišča, zaradi katerih izginja
cela vrsta rastlinskih in živalskih vrst, preveč pa se
povečuje številčnost populacij krokarjev, galebov,
podgan, njihovih plenilcev, itd .. Ker naravne motnje
ne zmanjšujejo biološke in ekološke stabilnosti
gozdov, bi bilo bolj primerno reči, da antropogene
motnje ogrožajo biotsko raznolikost.
6. Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji iz l. 2002 v poglavju o gozdarstvu
povzema cilje in usmeritve iz Programa razvoja
gozdov v Sloveniji. Pri usmeritvah pa poudarja
učinkovito izvajanje vseh usmeritev, ki prispevajo
k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
7. S projektom ))Indikatorji za monitoring in
ovrednotenje biotske raznolikosti gozdov v Evropi
GozdV 63 (2005) 2

BEAR« se je pričelo l. 1998 in zaključilo l. 2001 z
objavo poročila)) Merila za ovrednotenje biotske
raznolikosti v evropskih gozdovih«. Koordinator
projekta je bil Tor-Bjorn Larsson iz Švedske, pri
njem pa sta sodelovala tudi predstavnika Slovenije
dr. Andrej Benčina in dr. Jurij Diaci. V poročilu
je med dosežki na prvo mesto postavljen dogovor
o skupni shemi ključnih faktorjev biotske raznolikosti, ki so primerni za uporabo v evropskili
gozdovih. Ključni faktorji, ki vplivajo ali določajo
biotsko raznolikost, so abiotski, biotski in antropogeni faktorji, ki direktno ali in direktno vplivajo
na biotsko raznolikost in njene glavne sestavine
(sestava, zgradba in delovanje). Dogovorili so se
tudi o enotni skupni shemi ključnih faktorjev, ki
so primerni za vse evropske gozdove.
Ključne faktorje sestave in zgradbe se obravnava
na nacionalnem/regijskem, kraj inskem in sestoj nem
nivoju, ključni faktorji delovanja (naravne motnje,
človeški vplivi) pa so enaki za vse tri nivoje obravnave. Osnovna skupna shema ključnih faktorjev
biotske raznolikosti je identična z definicijo biotske
raznolikosti, ki je navedena v ameriškem gozdarskem
slovarju »The Dictionary ofForestry« iz L 1998 in
je že bila predstavljena slovenski gozdarski javnosti
(PAPEŽ 2004). Tudi uporabljena definicija motenj
je enaka kot jo uporabljajo ameriški ekologi in
gozdarji: »Motnja je vsak relativen časovno izločen
dogodek, ki razruši ekosistem, združbo ali strukturo
populacije in spremeni naravne vire, uporabnost
substrata ali fizično okolje« (PICKETT 1 WHITE
1985, cit. po SPIES 1 TURNER 1999, SEYMOUR
1 HUNTER 1999, PARMINTER 1998, LARSSON
2001). Predlagana je bila tudi metoda za oceno
biotske raznolikosti gozdnih tipov po posameznih
evropskih regijah, vendar njena obravnava presega
obseg tega prispevka.
8. Konvencija o biološki raznovrstnosti in zakonodaja Evropske skupnosti opredeljujeta temeljne
koncepte ohranjanja biotske raznovrstnosti. Konvencija o biološki raznovrstnosti postavlja pravni in
programski okvir za ukrepe za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Z ratifikacijo in sprejetjem Zakona
o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti
so določila Konvencije postala za Slovenijo tudi
pravno zavezujoča in bo morala izpolnjevati cilje,
ki so predvideni v Konvenciji. Trije temeljni cilji
Konvencije so: ohranjanje biotske raznovrstnosti;
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trajnostna raba njenih sestavin; poštena in pravična
delitev koristi genskih virov skupaj z ustreznim
dostopom do njih in s primernim prenosom ustreznih tehnologij. Ker določeni ekosistemi in habitati
potrebujejo zaščito in situ se ustanovi posebna
območja, za katera se sprejme posebne ukrepe
za ohranitev biotske raznovrstnosti. Na takšnih
območjih (NATURA 2000), je treba zagotavljati
trajnostno rabo sestavin biotske raznovrstnosti in
razvoj prostora, ki ohranjahabitate in populacije teh
endemičnih in ogroženih vrst. V okviru Konvencije
je trajnostna raba definirana kot: »Trajn ostna raba
sestavin biotske raznovrstnosti le na način in v
količini, ki dolgoročno ne povzroča zmanjševanja
biotske raznovrstnosti, tako da ostaja ohranjena
njena zmožnost za zadovoljevanje potreb in priča
kovanj sedanjih in prihodnjih generacij<<. Podporne
dejavnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti
in trajnostne rabe so: monitoring, raziskovanje,
izobraževanje in komuniciranje, in mehanizmi
ukrepanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti.
V saka pristopnica k Konvenciji pa naj bi sprejela,
če je to možno in ustrezno, ustrezne gospodarske
in družbeno sprejemljive ukrepe, ki spodbujajo
ohranjanje in trajnostno rabo sestavin biotske
raznovrstnosti. Takšni ukrepi so zakonodajni,
ekonomski in prostorsko načrtovalski.
Najbolj pošten odgovor na vprašanje, ali smo
pripravljeni na trajnostno ekosistemsko gospodarjenje z gozdovi, je verjetno sledeč: Evropska
unija nam ga narekuje (Konvencija o biološki
raznovrstnosti, NATURA 2000, Indikatorji za
monitoring in ovrednotenje biotske raznolikosti
gozdov v Evropi BEAR) , Ministrstvo za okolje
in prostor ga sprejema (Zakon o ohranjanju
narave, Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, NATURA 2000), Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa zamuja s
spremembami zakonodaje.
Postavlja se tudi vprašanje, ali v Sloveniji
morda že trajnostno ekosistemsko gospodarimo?
Odgovor je, da in ne. Če vzamemo Slovenijo kot
regijo, bi lahko rekli da, če pogledamo posamezne
krajine, pa je odgovor lahko tudi ne.
Kajti neizpodbitno dejstvo je, da se s sedanjim
načinom gospodarjenja v državnih gozdovih (visoke
sečnje, poudarjanje viška starega predebelega drevja
in nižanje proizvodnih dob), ki so uvrščeni v pro96
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gram NATURA 2000, trenutno izboljšujejo življenjski
pogoji rastlinojede divjadi (jelenjad, srnjad), ki
zaradi prevelike številčnosti iztreblja jelko. Z nego
in sanitarnimi sečnjami pa se slabša življenjsko
okolje drugih rastlinskih in živalskih vrst. Zato se
bo država morala krepko potruditi, da se bo v teh
gozdovih zagotavljalo ohranjanje rasdin, živali in
habitatnih tipov, zaradi katerih so ti gozdovi predlagani za uvrstitev v ekološko omrežje NATURA
2000. Po drugi strani se verjetno premalo zavedamo,
da imamo v demografsko obubožanih področjih
zasebne gozdove z zasnovami pragozdne sestave in
zgradbe, ki jih kot take nismo načrtovali in zaščitili.
Raznolikost gospodarjenja v zasebnih gozdovih in
odstopanja od možnih sečenj (nekje se seka ravno
prav, večinoma premalo ali nič, nekje pa preveč)
verjetno zagotavljajo večjo biotsko raznolikost kot
pa je trenutno v nekaterih državnih gozdovih.

7

ZAKLJUČEK

Evropska zakonodaja je naravnana na trajnostno
ekosistemsko gospodarjenje, v gozdarstvu pa se
po ameriškem vzgledu povzema miselnost nove
ekologije, ki upošteva režime motenj, dinamične
spremembe vegetacije v času in prostoru, in s tem
povezano ohranjanje biotske raznolikosti. Zato je
bilo verjetno smotrno, da se je naredilo pregled
najnovejših dognanj s tega področja, in se s tem
seznanilo tudi širšo gozdarsko javnost.
V premislek tistim, ki verjetno že razmišljajo
o spremembi zastarelega zakona o gozdovih in
njegovih podzakonskih aktov, pa nekaj ekoloških
vzpodbud:
• Naravne motnje so bile, so, in bodo stalnica
v slovenskih gozdovih. Zato bo treba režime
motenj, ki so razlikujejo od krajine do krajine in
tudi znotraj krajin, upoštevati pri gospodarjenju
z gozdovi, in jih večkrat tudi posnemati.
• Raba gozdov mora temeljiti tudi na ekologiji in
ne samo na ekonomiki, kajti vsem rastlinskim in
živalskim vrstam je potrebno zagotoviti ustrezno
življenjsko okolje in obstoj življenja sposobnih
populacij.
• S pravilnim gospodarjenjem je potrebno zagotavljati trajne donose vseh dobrin, ki jih človek
potrebuje, in hkrati zagotavljati ohranjanje in
pospeševanje biotske raznolikosti.
GozdV 63 (2005) 2

• Zaradi naravnih motenj in nepredvidljivega
poteka sukcesij je postavljanje ciljnega razmerja
drevesnih vrst in razvojnih faz, tako za gospodarske razrede kot tudi za gozdnogospodarske enote,
zelo vprašljivo. Je kot mavrica na horizontu,
čimbolj se ji približuješ, bolj je oddaljena.
• Državni gozdovi bi morali biti vzor za ohranjanje biotske raznolikosti, zato bi pri izdelavi
gozdnogospodarskih načrtov morali načrtovati
krajinski pristop in zagotoviti: ustrezno prostorsko razporeditev različnih tipov gozdov in
razvojnih faz, prostorsko povezanost različnih
habitatov, večji delež starih gozdov, in načrtno
gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso.
• V gozdnogospodarskih enotah, ki so pretežno v
državni lasti bi morali 5-10% površine nameniti
gozdnim rezervatom, na 5-l O% površine pa bi
morali opustiti tradicionalno nego in kot izbrance
negovati nekvalitetno in poškodovano drevje.
• Staro in debelo drevje ni problem, problem so
koncesijonarji, ki bi radi čim več sekali.
• Kdor misli, da se v gozdovih, ki so uvrščeni v
projekt NATURA 2000, ne bo nič spremenilo,
se moti.
• Potrebno je izdelati metodologijo za ovrednotenje
pomembnosti posameznih sestoj ev za ohranjanje
biotske raznolikosti. Če tega ne bomo storili
gozdarji, bodo to storili drugi.
• Zaradi velikih razlik v velikosti gozdne posesti
in različnih interesov lastnikov gozdov bi
morali razmisliti tudi o različnih pristopih k
načrtovanju in izdelavi gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtov.

8

SUMMARY

The understanding of the dynamics and hettrogeneity of natural forest landscapes became
very important when forest management began
to include the preservation of biodiversity. The
most recent theoretical and practical findings in
vegetation and landscape ecology show that long
term preservation ofbiodiversity in the landscape
is possible only if the processes of management
and preservation take into consideration the
variability, magnitude and spatial pattern of a
disturbance as well as biotic processes.
The consequence of natural and anthropogenic
disturbances is the existence of stands of different
GozdV 63 (2005) 2

structure, composition and age in the landscape.
The forest structure and composition and rela ted
ecological processes change in time and space.
Thus, forest communities are dynamic, spatially
variable systems. While spatial changes are visible to the observer, temporal changes are more
difficult to perceive. Spatial changes are related
to the abiotic environment and disturbances, and
temporal changes are linked to living phenomena. The occurrence of disturbances can deeply
influence the composition and structure of the
ecosystem. Two factors count: seasonality and
frequency of a disturbance. The season in which
the disturbance occurs is important for the ecosystem's response.
Natural disturbances are of abiotic and biotic
origin. Abiotic disturbances are the result of
non-living factors, such as wind, sleet, snow,
fires, drought, floods, landslides, avalanches, etc.
Biotic disturbances are mainly the result of the
activity and size of populations of insects, fun gi,
herbivorous game, other animals, predators, etc.
The combination of facto rs which influence natural disturbances defines the natural disturbance
regime, which is based on the area affected, the
return interval and severity of disturbance.
The direct and indirect influence of anthropogenic disturbances on forest ecosystems and
biodiversity can be very strong. Direct disturbances are the mode of management, silviculture,
introduction of non-native species, harvesting and
skidding, road construction, hunting, mushroom
and fruit picking, litter collecting, pas ture, recreation activities, clearcuts, etc. Indirect influences
are local pollution and long distance transmission
of polluted air. Wood harvesting, silvicultural
operations and road construction change bio to pes
and habitats more than any other activity carried
out in the forest.
The ratio of age class es or successional stages
in time and space is the primary characteristic of
the landscape vegetation mosaic. With the natural
disturbance regime, the relationship changes in
time and space and is dependent on the frequency,
intensity and pattern of disturbances and on the
development speed of vario us successional stages.
The ratio between the different age classes is not
invariable; it changes in time.
97

_ _ _ _ _ _ _ _Papež. J.: Motnje in

dinam i čne

spremembe vegetacije v gozdni krajini_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Ecological chang es which are the result of disturbances and of the development of the vegetation
depend on the species present and on ecological
processes. The disturbances directly affect the
vegetation and have an indirect influence on
animal habitats and on the ecosystem functions.
The differences between the early and late successional stages of vegetation are known. Early
successional stages are characterised by species
with high colonisation ability, while later stages
are characterised by speci es which are adapted to
slowly changing habitats.
Changes from late to early successional stages
are the most drastic and can cause very important
changes in biodiversity. Changes in the quality
and variety of medium and late successional
stages (ca used by forest management) can also
change the biodiversity and compromise the
viability of species and ecosystems. Forest management typically decreases the return intervals,
changes the age structure of the vegetation in
the landscape, decreases the heterogeneity of
stand and landscape composition and structure
as well as forest fragmentation. These changes
need not be big, but they can easily change the
forest quality and affect sensitive species and
processes.
Two bas es of biodiversity preservation in the
forest landscape are the understanding of landscape disturbance regimes and forest management,
which should be in harmony with older natural
and semi-natural conditions. Ifthe current understanding of sustainable management is joined by
consideration and respect of disturbance regirnes,
dynamic changes of vegetation and the principles
of new ecology, the definition of sustainable ecosystem management may be the following:
- Use of the forest is based on ecology and not
on economics.
- The sustainability ofhabitats of all native bio ta
and its viable populations must be ensured.
- It is necessary to ensure a sustainable yield
of wood and other goods and services in the
forest.
- Forest management should respect natural
disturbances regimes and avoid the introduc96

tion of non-native animal and plant species.
- Forest management planning should take into
consideration all the participants involved in
collaborative use of the landscape.
The question ariseswhether sustainable ecosystem management is already in use in Slovenia.
The answer is yes and no. Slovenia as a region
could be described as implementing sustainable
ecosystem management, while certain regions
could not.
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Dejavniki, ki vplivajo na vrednost bukovine
Factors influencing the value of beech timber
Edvard REBULA *,Marijan KOTAR**
Izvleček:

Rebula, E. in Kotar, M.: Dejavniki, ki vplivajo na vrednost bukovine. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 2. V slovenščini,
z izvlečkom v angleščini. Cit.lit.14. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V študiji obravnavamo glavne dejavnike, ki vplivajo na vrednost bukovega drevja in bukovine. Obravnavan je
vpliv mer (dimenzij) in starosti drevesa, kakovosti lesa, rdečega srca, velikosti, deleža in dolžine krošnje ter njene
razraščenosti, vpliv hitrosti priraščanja in vpliv izkoristka lesa. Prikazana je velikost vpliva in način vplivanja
posamezne značilnosti drevesa na vrednost bukovine na panju oziroma vrednost debeL
Bukovina iz starih dreves, z velikim rdečim srcem in majhnimi ali razraščenimi krošnjami je manj vredna.
Odvisnost med vrednostjo bukovine na panju (vrednost debla) in dimenzijami drevesa (premer, višina, volumen)
ter kakovostjo lesa je pozitivna, kar kažejo vrednosti Pearsonovih koeficientov korelacije ter vrednosti nekaterih
parcialnih koeficientov korelacije. Nasprotno pa so vrednosti parcialnih koeficientov korelacije med vrednostjo
lesa in ostalimi drevesnimi znaki (delež rdečega srca, dolžina krošnje, delež krošnje) negativne ob prisotnosti
spremenljivk debelina in višina drevesa.
Ključne besede:

vrednost bukovine na panju, vrednost bukovih debel, debelina, starost, delež rdečega srca

Abstract:

Rebula, E. and Kotar, M.: Factors influencing the value ofbeech timber. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 2.
In Slovene, with abstract in English, lit. quot.l4. Translated into English by Jana Oštir.
The article discusses the main facto rs which influence the value of beech trees and beech timber. The following
factors are discussed: tree dimensions and age, wood quality, red heart, crown size, crown share, crown length
and its branchiness, as well as the in creme nt rate and net volume index. Shown are the intensity and mode of each
influence on the stumpage value and trunk value ofbeech.
Beech wood from old trees with a large red heart and small or well-branched crown has a lower value. The
dependence between the stumpage value (or the trunk value) of beech wood and the tree dimensions (diameter,
height, vol ume) and wood quality is positive, as is demonstrated by Pearson's coefficients of correlation and by the
values of some partial correlation coef.ficients. In contrast, the values of partial correlation coefficlents between
wood value and other tree characteristics (share of red heart, crown length, crown share) are negative, when taking
into consideration the following variables: tree diameter and height.
Key words: stumpage value, trunk value, diameter, age, share of red heart

l. UVOD
l.

INTRODUCTION

V sestavkih Vrednost bukovine in bukovega drevja
(REBULA, KOTAR 2003) ter Stroški sečnje in spravila bukovih dreves ter vrednost bukovine na panju
(REBULA, KOTAR 2004), so posredovani izsledki
raziskave o vrednosti bukovega drevja in bukovine v
naših gozdovih. V teh sestavkih pa niso podrobneje
prikazani, kateri dejavniki in kako vplivajo na vrednost bukovine. Prikazan je le vpliv mer (dimenzij)
drevesa in deloma vpliv kakovosti rastišča. Poleg
navedenega pa na vrednost bukovine vplivajo tudi
druge značilnosti drevesa kot .so: kakovost lesa,
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rdeče

srce, oblika in velikost krošnje, razraščenost
debla, starost drevja, izkoristek lesa in drugi. Vpliv
teh dejavnikov bomo prikazali v tem sestavku. O
njihovem vplivu bomo sklepali na osnovi parcialnih
korelacijskih koeftcientov in ustreznih regresijskih
enačb, iz katerih lahko ugotovimo moč (velikost) in
način delovanja posameznega dejavnika. Pričujoči
sestavek je tako nadaljevanje citiranih raziskav o
bukovini in z njima tvori nekako celoto. Izhaja tudi
*prof. dr. E. R. univ. dipl. inž. gozd., Kraigherjeva 4,
6230 Postojna
prof. dr. M. K. BF, oddelek za gozdarstvo in obnov1jive
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
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iz istih raziskav in osnovnih podatkov ter računal
niške obdelave, ki smo jih že prikazali v prejšnjih
sestavkih, zato jo tu ne ponavljamo.
Na vrednost bukovine v veliki meri vpliva rdeče
srce. O temu je pri nas in v svetu veliko raziskav. Pri
nas so se z rdečim srcem pri bukvi največ ukvarjali
Brinar (1965), Torelli (1972, 1974) in Kotar (1994a,
1994b). Izsledke o pojavnosti, velikosti in deležu
rdečega srca in dejavnikih, ki na to vplivajo, so
objavljeni v posebnem prispevku (REBULA 2004).
Tu pa bomo posvetili nekoliko več prostora njegovemu vplivu na vrednost bukovine. V se ugotovitve o
dejavnikih, ki vplivajo na vrednost bukovine, veljajo
za najbolj ohranjene in najbolj kakovostne bukove
sestoje v Sloveniji, ker smo izvedli analize v sestoj ih,
ki so bili glede kakovosti drevja in višine lesne zaloge
med najboljšimi na obravnavanih rastiščih.

2. ZNAČILNOSTI DREVESA, KI
VPLIVAJO NA VREDNOST
BUKOVINE
2.

TREE CHARACTERISTICS WHICH
INFLUENCE THE VALUE OF BEECH
WOOD

2.1 Splošno o medsebojnih zvezah
značilnosti drevesa in njegovo
vrednostjo
2.1 General facts on relationships between
tree characteristics and tree value

V analizi smo skušali ugotoviti, katere značilnosti drevesa oz. znaki vplivajo na vrednost bukovine. Odgovor
na zastavljeno vprašanje je podan v preglednici l, kjer
smo prikazali Pearsonove koeficiente korelacije med
vrednostjo bukovih debel in bukovine na panju ter
posameznimi znaki dreves. Prikazani so tudi parcialni
koeficienti ko relacije, ki kažejo vpliv posameznega dej avnika na vrednost bukovine, če smo upoštevali korelacij o z
merami drevesa; prsnim premerom (D) in višino drevesa
(H). V preglednici so vpisane označbe za posamezne
znake. Iste označbe bomo uporabljali tudi v nadaljevanju. Pomenijo pa: RS =količina rdečega srca v deblu
(v m3); DRS =delež rdečega srca v tržni meri debla
= RS/V; LK = dolžina krošnje, merjena od prve veje
do vrha drevesa (v m); DK = delež krošnje = LK/H;
ZV = povprečen starostni prirastek drevesa = V1A
(v m3/leto); znak *: koeficient korelacije je značilen
na stopnji tveganja a < 0,05; **: koeficient korelacije
je značilen na stopnji tveganja tveganja a < 0,01; ***:
koeficient korelacije je značilen na stopnji tveganja a
< 0,001.
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V preglednici 1 vidimo, da so vsi koefiCienti
korelacije značilno različni od nič. Korelacije z
merami drevesa so razmeroma tesne; z drugimi
značilnostmi drevesa precej ohlapne, vključno s
starostjo drevesa. Najbolj presenetljivo je, da so
vsi koeficienti korelacije med drevesnimi znaki in
vrednostjo debel ter vrednostjo bukovine pozitivni;
celo z rdečim srcem in dolžino krošnje. To je sicer
nelogično, kar pa lahko razložimo z medsebojno
povezanostjo (kolinearnostjo) obravnavanih značil
nosti. Debelejše drevo je vrednejše, vrednejša je tudi
povprečna vrednost iz njega izdelanih sortimcntov
(vrednost bukovine). Tako drevo pa ima tudi daljšo
krošnjo in več rdečega srca.
Vpliv posamezne značilnosti na vrednost debel
in bukovine ob hkratnem upoštevanju ostalih značilnosti smo prikazali tudi s parcialnimi koeficienti
korelacije posameznih značilnosti. Tako smo vpliv
debeline drevja na vrednost debel oz. bukovine
prikazali tako, da smo izračunali parcialni koeficient korelacije med D in vrednostjo debel (Wp)
oziroma bukovine na panju (Wbp) ob prisotnosti
spremenljivke H in A. Podobno smo pri izračunu
odvisnosti med Hin vrednostjo bukovine na panju
oz. vrednostjo debla izračunali parcialni koeficient
korelacije med tema dvema spremenljivkama ob prisotnosti Din A. Pri izračunu parcialnih koeficientov
korelacije med ostalimi spremenljivkami (znaki) in
vrednostjo bukovine na panju oz. bukovih debel pa
smo le-te izračunavali ob prisotnosti spremenljivke
Hin D.

2.2 Vpliv mer (dimenzij) drevesa na

njegovo vrednost
2.2 Influence of tree dimensions on its

value
Vpliv mer (višine, debeline in tržne mere debla)
drevesa na vrednost debla in bukovine je razviden
iz regresijskih enačb, grafikonov in preglednic v
citiranih delih (REBULA, KOTAR 2003 in 2004).
Iz preglednice 1 pa je razvidno, da so vse korelacijske odvisnosti med merami drevesa in vrednostjo
bukovine na panju oziroma bukovih debel pozitivne
ter tesne. Višina drevja posredno kaže kakovost
rastišča, saj na boljših rastiščih rastejo višja drevesa .
Posebno pomemben je vpliv mer (dimenzij) dreves,
ko izračunamo koefi.ciente korelacije med vrednostjo
debel oziroma bukovine na panju ter posameznimi
merami dreves ob upoštevanju še drugih drevesnih
znakov. Na to kažejo vrednosti pardalnih koeficientov korelacije, ki niso mnogo manjši in imajo
GozdV 63 (2005) 2

Preglednica 1.: Pearsonovi koeficienti korelacije in parcialni koeficienti korelacije med vrednostjo bukovih debel
in bukovine na panju ter posameznimi drevesnimi znaki .
Ta/Jh~ 1: Pearson 's coejficients of correlation and partial coeffidents of correlation between trunk value and stumpage
value and individual tree characteristics

Pearsonov koeficient koreladje
Značilnosti

drevesa

(znaki)
Prsni premer (D)
Višina drevesa (H)
Starost drevesa (A)
Tržna mera debla (V)
Količina rdečega srca (RS)
Delež rdeč~a srca (DRS)
Dolžina krošnje (LK)
Delež krošnje (DK)
Pov. dob. prir. (PZV)

večinoma

Vrednost
bukovine na
panju (Wbp)

Pardalni koeficient korelacije

Vrednost bukovine
na panju (Wbp)

Vrednost
bukovih debel
(\.Yp)

0,744***

0,838***

0,616***

0,742***

0,641 ***

0,593***

0,411 ***

0,289***

0,254***

0,349***

-0,113***

0,696***

0,904***

-0,190"**

0,586***

0,394***

0,632***

-0,357***

0,039*

0,033*

0,206***

0,312***

-0,192***

-0,099***

0,479***

0,523***

-0,309***

-0,235***

0,039*

0,312***

-0,158***

-0,081 **

0,700***

0,844***

0,044'"

enak predznak kot Pearsonovi koeficienti
korelacije. Drugače je pri drugih značilnostih drevesa,
kjer so parcialni koeficienti korelacije mnogo nižji
·in z negativnim predznakom. Zveza med vrednostjo
in debelina ter med vrednostjo in tržno mero debla
sta približno enako tesni. Vrednost koeficienta korelacije med vrednostjo lesa in višino drevesa je pol
manjša kot med vrednostjo lesa in debelin o.Vrednost
parcialnega koeficienta korelacije med vrednostjo
bu.kovine in višino drevesa je 0,29- 0,41; odvisno od
spremenljivk, ki jih upoštevamo še pri izračunu. To
kaže, da je odvisnost med višino drevesa, ki odraža
tudi vpliv kakovosti rastišča, in njegovo vrednostjo
manj tesna kot med debelina in vrednostjo. Oba
koeficienta sta pozitivna. Z naraščanjem dimenzij
drevesa hitro narašča vrednost debla in vTednost
bukovine. Vrednost narašča približno s kvadratom
debeline in linearno z rastjo višine.
Preseneča negativna parcialna korelacija med
tržno mero debla in vrednostjo bukovine. Ta kaže,
da je bukovina iz enako debelih in visokih dreves,
ki pa imajo večjo kubaturo (tržno mero), manj
vredna. Lahko bi rekli, da ta trditev kaže, da je les
iz bolj polnolesnih dreves manj vreden. To najbrž
ne drži. Ugotovitev lahko pojasnimo na naslednji
način: podrobna analiza (REBULA 2002) je pokazala,
da imajo razraščena drevesa (drevesa z več vrhovi)
večjo kubaturo (tržno mero) in iz njih izdelajo
več sortimentov {v primerjavi z njihovo tablično
deblovino so računsko, navidezno bolj polnolesna)
kot iz enako debelih in visokih dreves z izrazitim
deblom do vrha drevesa. Kot bomo videli pozneje
GozdV 63 (2005} 2

Vrednost
bukovih debel
(Wp)

0,408***

pri obravnavi vpliva krošnje pa je les iz takih debel
mat~ vreden. Gre torej za navidezno (računsko)
polnolesnost.

2.3 Vpliv kakovosti lesa na vrednost
bukovine
2.3 Influence of wood quality on value of
beech timber
S kakovostjo bukovine je tu mišljena kakovost,
kot jo opredeljujejo razni standardi za razvrščanje
bukovine v ustrezne kakovostne razrede. Kakovost
je tako odraz lastnosti in značilnosti lesa, njegovih
napak in dimenzij. Kakovost lesa najbolj vpliva na
vrednost bukovine. Njen vpliv kažejo indeksi cen
(REBULA, KOTAR 2003). Vrednost uporabnega
lesa ob cesti giblje v razponu 1 : 7; od drv do najboljših furnirskih hlodov. Razponi vrednosti lesa
na panju pa so še mnogo večji, saj gredo od negativnih vrednosti, do visoko pozitivnih. Še posebej
zanimiv pa je razpon vrednosti bukovine v prvi
to je spodnji četrtini debla (v Ic/m3). Te vrednosti
ugotavljamo tako, da od indeksov cen za vrednost
ob cesti (REBULA, KOTAR 2003) odštejemo stroške pridobivanja sortimentov za les v prvi četrtini
debla. Kakovost lesa povzroča največjo variabilnost
vrednosti in je- poleg mer drevesa- najpomembnejši
dejavnik pri določanju ali napovedovanju vrednosti
debla ali bukovine.
V preglednici 2 je prikazan vpliv debeline na
vrednost lesa. Vrednost bukovine na panju v prvi
četrtini je negativna samo do debeline 25 cm, kar je
101

precej manj kot pri celih deblih, kjer je ta vrednost
negativna vse do prsnega premera 35 cm. Upoštevati
moramo, da je les v prvi četrtini praviloma najvrednejši in da so tu stroški pridobivanja nižji kot za dele
debla iznad prve, t.j. spodnje četrtine.
Vpliv kakovosti lesa na njegovo vrednost nismo
statistično obdelali, ker je vrednost lesa oziroma
njegova cena v funkcijski zvezi z njegovo kakovostjo (nekako tako kot količina lesa). Njen vpliv
kaže enačba 1, s katero lahko izračunamo vrednost
debla ob cesti, če poznamo kakovost debla (indeks
cene) za prvo četrtino debla. Enačba je izvedena
iz enačbe za ugotavljanje vrednosti debla ob cesti,
če poznamo vrednost prve četrtine (enačba 11 v
REBULA, KOTAR 2003) in je za praktično rabo,
t. j. za odločitve o posameznem drevesu pri njegovem gojitvenem obravnavanju (odkazilu) dovolj
zanesljiva. Zanesljivost je še najbolj odvisna od
zanesljivosti ocene kakovosti lesa v prvi četrtini in
njegove cene (indeksa cen).

W

=:

o,OOOO 178 . C~:~~~~

. H1.os294 . D2,0464

( 1)

V enačbi pomenijo: W =vrednost debla ob cesti
(v Ic), C0,25 =indeks cene za ustrezno kakovost lesa v
prvi četrtini debla (glej tablice v REBULA, KOTAR
2003). Za praktično rabo v gozdu obrazec llahko
poenostavimo v obrazec

W

=0,25 · c:::~~ .J
7

•

H · Dm 2

(la)

V obrazcu la je Drn prsni premer v metrih. V
primerjavi z obrazcem 1 daje obrazec la pri drobnem (zlasti še tršatem) drevju do 5% previsoke
vrednosti, pri zelo debelih in visokih drevesih pa
okoli 6% prenizke rezultate. Pri debelinah drevja
40 - 70 cm prsnega premera in višinah 20 - 30 m
pa so napake manjše od 1% in so zato zanemarljive.
Pomanjkljivost obrazca la je v tem, da moramo še

vedno razmeroma natančno določiti kakovost (ceno)
bukovine v prvi četrtini debla.
Drugače je pri vrednosti debel in bukovine na
panju. Pomen kakovosti lesa je tu mnogo večji.
Stroški pridobivanja lesa so pri kakovostnejšem lesu
lahko celo nižji (manjša vejnatost in dolžina krošnje,
koničnost) kot pri lesu slabše kakovosti. Na panju
predstavlja prva četrtina v povprečju 84% vrednosti
debla. Pri debelej šem drevju je vrednost prve četrtine
na panju običajno pozitivna, vrednost drugih delov
debla pa lahko v celoti ali delno negativna.
Tako vrednost prve četrtine krije del ali vso izgubo
pri pridobivanju ostalega lesa iznad spodnje četrtine
drevesa. Vpliv vrednosti prve četrtine na vrednost
debla na panju kaže enačba 2.

Wp

= 0,60699

. (Wo.2sp +

1)1 ,1318 .

Ho.om . Do.o6o2

- 1

R = 0,989,

s.e.

=± 5,69%

(2)

V enačbi pomenijo: Wp = vrednost debla na
panju (v Ic); W 0.2sr ==vrednost prve četrtine debla
na panju.
Enačba 2 nam kaže tesno zvezo med vrednostjo
debla na panju, vrednostjo prve četrtine na panju
in merami drevesa. Iz enačbe lahko razberemo, da
je vrednost debla v največji meri odvisna od vrednosti prve četrtine debla. Ta pa je odvisna od njene
velikosti (kubature) in kakovosti (cene lesa). Velikost
je odvisna od mer drevesa, cena pa od kakovosti
lesa. Dodatni vpliv debeline in višine drevesa je zelo
majhen. Vpogled v pomen kakovosti bukovine nam
je pokazala tudi raziskava, kjer smo debla razdelili v
dve skupini. To raziskavo smo naredili za drevesa, kjer
smo podatke o kakovosti lesa ugotavljali ob sečnji
(901 dreves). V prvo skupino smo uvrstili debla
pri katerih je bil prvi sortiment (prvi kos debla nad

Preglednica 2.: Indeksi cen za prve četrtine bukovine na panju
Table 2: Price indices for lower fourth of tree trunks

vlc/mJ

Srednji premer prve četrtine (v cm)
Kakovost
(sortiment)
F+L
I
II+ III
Drva

<15
12,5

-0,49

15-19
17,5

-0,18

20-24
22,5

25-29
27,5

-0,05

0,38
0,14
0,02

30-34
32,5
0,73
0,52
0,25
0,06

35-39
37,5
0,93
0,66
0,33
0,08

40-44
42,5
1,09
0,74
0,37
0,08

45-49
47,5
1,15
0,80
0,40
0,09

50-59
55
1,23
0,86
0,44
0,09

60 <
65
1,35
0,96
0,50
0,11

Znaki pomenijo: F+L = hladi za rezan in luščen furnir, I = žagovci l. kakovostnega razreda, II+III žagovci 2.
in 3. kakovostnega razreda, Drva = les za drva, celulozo in lesne plošče, Ic = razmerje med ceno posameznega
sortimenta in povprečne ceno bukovih hlodov I. kakovostnega razreda.
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panjem) »pričakovane kakovosti«. Ti so bili:
- premer prvega sortimenta nad 45 cm: pričako
vana kakovost: hlod kakovosti L (luščenec);
- premer prvega sortimenta 35 - 44 cm: pričakovana kakovost: žagovec I. razreda;
- premer prvega sortimenta 25 - 35 cm; pričakovana kakovost: žagovec 2. ali 3. razreda.
To skupino smo označili s PO. Če je bil prvi
sortiment slabše kakovosti od pričakovane, smo
drevo uvrstili v drugo skupino. Označili smo jo s
Pl. Analiza je pokazala, da so debla iz skupine PO
vrednejša od povprečja za 10 do 3 7%. Razlike so večje
pri tršatem drevju (nižji tarifni razredi) in manjše
pri bolj vitkem drevju. Debla v skupini PO so za 42
do 53% vrednejša od debel v skupini P l. Razlike
so večje pri vitkejšem drevju (višji tarifni razredi).
Debla v skupini P1 so za 10 do 27% manj vredna
kot v povprečju. Razlike so največje pri najlepših
drevesih v visokih tarifnih razredih.

2.4 Vpliv starosti drevesa na njegovo
vrednost.
2.4 Influence of tree age on its value
Starost drevesa je značilnost, ki jo razmeroma težko
ugotovimo dovolj natančno . Zato je za praktično
rabo manj pomemben vplivni dejavnik. Kljub temu
tu obravnavamo vpliv starosti drevesa na vrednost
bukovine, saj je dovolj velik in z njim lahko razložimo navidezne nedoslednosti raznih vplivov na
vrednost drevesa.
Vrednost drevesa je z njegovo starostjo v precej
ohlapni toda zelo značilni (linearni) zvezi (rw,A =
0,25 - 0,37, a < 0,001). Zveza je tesnejša za vrednost ob cesti. Kaže, da vrednost drevesa narašča z
njegovo starostjo. Drugače je s parcialno korelacij o,
ki je zelo ohlapna, v nekaterih skupinah drevja celo
neznačilna in negativna. Za vsa drevesa, kjer imamo
podatek o njihovi starosti (1.710 dreves), je parcialni koeficient korelacije med vrednostjo debla na
panju ali ob cesti in starostjo, ob izločenem vplivu
debeline in višine dreves, majhen (rwA.DH = -0,033,
na stopnji tveganja, a < 0,1). Precej tesnejša in zelo
značilna (a < 0,001) pa je parcialna korelacija med
starostjo in vrednostjo bukovine (vrednost 1 m3
tržne mere) ob cesti (rwA.DH = -0,163) in na panju
( rwA.DH = -0,113). V si ti koeficienti korelacije kažejo,
da je starejše drevo ob enaki debelini in isti višini,
manj vredno. Še zanesljivejša je trditev, da je bukovina
iz takega debla manj vredna. Vzrok za to je najbrž
rdeče srce, ki s starostjo drevesa hitro narašča. Ta
ugotovitev pojasni n. pr. razlike v vrednosti bukovih
GozdV 63 (2005} 2
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debel med ploskvami v Jurjevi dolini in Dragi. Obe
ploskvi imata enaki višinski krivulji, enako zgornjo
višino in različen SI. Drevesa približno enakih mer v
Dragi so v povprečju 55 let starejša in zato (odvisno
od debeline) 5-10% manj vredna.
Tu opazimo zelo izrazito dvojno zvezo (korelacij o)
med obravnavanimi značilnostmi drevesa. Pearsonov
koeficient korelacije je pozitiven in nam pove, da s staros~ o narašča vrednost debel in bukovine. To vsekakor
drži in je vsem jasno, saj s starostjo drevesa naraščata
njegova debelina in višina, ki zelo neposredno vplivata
na vrednost drevesa. Če pa vpliv starosti drevesa
na njegovo vrednost očistimo (izločimo) vplivov
medsebojnih zvez t.j. starosti na debelino in starosti
na višino dreves, vidimo, da je sam vpliv starosti
drugačen . Zato je parcialna korelacija negativna;
z večjo starostjo drevo izgublja na vrednosti, vpliv
same starosti (v okvirju obravnavanih starosti drevja
v gospodarskih gozdovih) pa je razmeroma majhen.
Ta ugotovitev kaže, da je v naših sestoj ih smotrneje
računati z merami drevesa kot pa s starostjo. Ne samo
zato, ker mere drevesa veliko lažje ugotovimo, pač pa
zato, ker imajo mere (dimenzije) drevesa večji vpliv
in bolje nakazujejo vrednost drevesa. Posebno velja
to za raznomerne in raznodobne sestoje.
Vpliv starosti drevesa smo preverili tudi posredno
in sicer z vplivom velikosti povprečnega starostnega volumnega prirastka drevesa (Zv = V/A) na
vrednost debla.
Povprečni volumni starostni prirastek obravnavanih dreves je 0,014 m3/leto. 20% večji volumenski
starostni prirastek (drevo zraste hitreje, se hitreje
debeli) poveča vrednost enako velikega debla ob cesti
za okoli 5%. Prav toliko manjši starostni prirastek pa
zmanjša vrednost debla ob cesti za okoli 7%. Vpliv
povprečnega starostnega prirastka na vrednost bukovine na panju je manj izrazit in nekoliko manjši. Za
20% večji volumni starostni prirastek drevesa poveča
vrednost bukovine na panju za okoli 2%, za 20%
manjši pa zniža njeno vrednost za okoli 2,5%.

2.5 Vpliv rdečega srca na vrednost debel
in bukovine na panju.
2.5 Influence of red heart on trunk value
and stumpage value
Kotar (1993), Omahen (1998) in Šmajdek (2001) so
raziskovali, koliko bi bilo drevje vredno, če velikost
rdečega srca zaradi določil standardov za razvrščanje
bukovine ne bi znižala kakovosti lesa (ga deklasirala,
kot pravimo v žargonu). V si so ugotovili, daje vpliv
rdečega srca velik in da zaradi prevelikega rdečega
srca močno pade kakovost najvrednejših sortimentov
103

(n. pr. furnirski hlodi preidejo v luščence) in s tem
tudi vrednost lesa. V tej raziskavi smo raziskovali
vpliv rdečega srca nekoliko drugače. Rdeče srce je
tu in ga ni mogoče odmisliti. Nas taja zaradi zakonitosti, ki smo jih obdelali v posebni študiji (RE BULA
2004). V tem sestavku pa ugotavljamo koliko velikost
rdečega srca (v m3) in njegov delež v tržni meri debla
vplivata na vrednost debla in vrednost bukovine.
Tu velja opozoriti, da ne ugotavljamo dejanskega
vpliva rdečega srca in drugih napak na vrednost iz
bukovih hlodov izdelanih izdelkov. To ni mogoče
ker nimamo za to ustreznih proučevanj izplena in
kakovosti desk oziroma furnirja pri razžagovanju,
luščenju in rezanju bukovih hlodov. Tu ugotavljamo
razvrednotenje zaradi napak lesa, ki je posledica
drugačnega razvrščanja v kakovostne razrede.
Količina in delež rdečega srca zmanjšujeta
vrednost debel in bukovine. Parcialna korelacija
med vrednostjo debla ob cesti in deležem rdečega
srca ob upoštevanju vpliva premera in višine je:
rwnRs,.DH = -0,099. Vpliv rdečega srca na vrednost
bukovih debel na panju je nekoliko bolj izrazit. Najbolj
pa rdeče srce vpliva na vrednost bukovine na panju
(glej korelacijske koeficiente v preglednici 1).
Vpliv velikosti ali deleža rdečega srca je lahko
ugotoviti in je dovolj značilen. Tak vpliv na vrednost
bukovine ob cesti (Wb) in na panju (Wbp) je prikazan na gratlkonu l.
Grafikon 1 nam kaže navidezni nesmisel, to je, da
vrednost bukovine narašča z naraščanjem velikosti
rdečega srca. Kulminira pri velikosti rdečega srca okoli
2,50 mJ/deblo. Podobno nam kaže tudi delež rdečega
srca. Tu je rdeče srce prevzelo vlogo vseh drugih
kazalcev. Z velikostjo rdečega srca narašča debelina
in višina drevesa. Tako deblo je lahko še bolj čisto.
Zato je tudi vrednost bukovine večja.
Drugačno sliko pa dobimo, če obravnavamo čisti
(parcialni) vpliv rdečega srca. Ta vpliv pa je malo težje
izraziti z regresijsko enačbo, ker se pokaže največkrat
kot neznačilen. Ta neznačilnost vpliva spremenljivke
- rdeče srce (RS) je posledica dejstva, da prevzamejo
vlogo kazalca vpliva rdečega srca druge značilnosti
drevesa kot so njegova debelina, starost ali višina
(interkorelacije). Vpliv velikosti rdečega srca na
vrednost bukovine na panju kaže enačba 3.

Wbp = 0,0945 . D0.4686 . Ho.J)67 . Rs·o.olll . A'o.om _ 1;
R = 0,8161; s.e.

= ±12,8%

(3)

Iz enačbe 3lahko ugotovimo, da je vpliv rdečega
srca in starosti na vrednost bu.kovine negativen
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(potenci imata negativno vrednost) . Podoben vpliv
ima tudi delež rdečega srca. Pri temu pa ne smemo
zanemariti velike variabilnosti vseh značilnosti
drevesa, tudi rdečega srca, ki pri posameznem
drevesu lahko močno odstopa od povprečij, ki jih
kažejo enačbe. Zato so razmere pri rdečem srcu in
njegovem vplivu pri posameznemu drevesu lahko
zelo drugačne od povprečij, ki smo jih dobili v najbolj kvalitetnih sestojih.
Sliko o vplivu velikosti rdečega srca na vrednost
bukovine nam kaže tudi grafikon 2., kjer smo prikazali vrednost bukovine v odvisnosti od kubature
(tržne mere) debla in različnih velikostih rdečega
srca (RS). Osnova primerjave je povprečna velikost
rdečega srca {0,369 mJ =indeks 1OO). Primerjava je
narejena za 0,50 (polovično) ter za 1,5; 2 in 3 krat
večje srce.
Na grafikonu 2. vidimo, da je vpliv velikosti
srca na vrednost bukovine veliko večji pri
drobnem kot pri debelem drevju . Pri drobnejšemu
drevju (okoli 1m3 kubature) povečanje ali zmanjšanje
rdečega srca za 50% zmanjša ali poveča vrednost
bukovine za okoli 15%.
Enaka sprememba velilcosti rdečega srca pri debelej šem drevju (kubature nad 2,50 zn3) pa povzroči
spremembo vrednosti bukovine le za okoli 5%. Zelo
podobne so tudi spremembe, ki jih povzroči enako
veliko spreminjanje deleža rdečega srca.
Končno smo izračunali še povprečne vrednosti
debel ob cesti v odvisnosti od tržne mere debla za
debla brez rdečega srca in z njim. Njihovo razmerje
je razvidno na grafikonu 3. Prikazano je, koliko
vrednejše je deblo brez rdečega srca v primerjavi z
vrednostjo enakega drevesa z (povprečnim) rdečim
srcem. Razmerja smo prikazali za 4., 6. in 8. tarifni
razred (Vmesne tarife).
Na grafikonu 3 vidimo, da so debla brez rdečega
srca mnogo vrednejša kot ona z njim. Razlike so
večje pri debelejšem drevju in na slabših rastiščih
(nižjih tarifnih razredih).
Količino in delež rdečega srca pred sečnjo dreves
ne moremo oceniti dovolj zanesljivo, zato njunega
vpliva na vrednost bukovine pri posameznemu
drevesu pred sečnjo skoraj ne moremo ugotoviti
in upoštevati. Ustrezne regresijske enačbe za izračun količine ali deleža rdečega srca dajejo, kljub
razmeroma tesnim korelacijam, zelo nezanesljive
rezultate. Napaka ocene je lahko do 150%. Zato tu
ne navajamo drugih enačb. Na velikost in pojavnost
rdečega srca vpliva mnogo dejavnikov. Mnenje, da
je na nekaterih rastiščih bukev »bela« na drugih pa
»rdeča« ni podprta z zadostnim številom dokazov.
rdečega
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Pri naših raziskavah je bilo le 16,5% dreves brez
srca, skoraj 43% dreves pa je imelo delež
rdečega srca manjši od 5%. V povprečju (upoštevaje
vsa drevesa) je bilo v drevesu 0,23 m3 rdečega srca.
Njegov delež pa je znašal li% od tržne mere debla.
Maksimalni delež rdečega srca v deblu je bil81,2%
in največja količina rdečega srca v deblu je presegla
3,20 m 3. Vse to se malo razlikuje zaradi rastišč, pač
pa veliko bolj zaradi različnih značilnosti in mer
dreves, predvsem debeline in starosti drevja.
Bela bukovina je veliko uporabnejša in vrednejša
od rdeče. Pojavnost in velikost rdečega srca je odvisna
od rastišča, vendar pa na njegovo razširjenost veliko
bolj vplivajo mere, starost in krašnja drevesa ter
druge značilnosti posameznega drevesa pa tudi rastni
prostor in okolje posameznega drevesa, ki ga lahko
uravnavama z gojitvenimi ukrepi in nego drevesa
ter sestaja. Zato so gornje ugotovitve prav toliko kot
za oceno vrednosti dreves in gozda pomembne tudi
kot napotek za nego gozda in odločanje pri njegovi
obravnavi. Zaradi kolinearnosti, medsebojnih interakcij in skupnega delovanja posameznih značilnosti
drevesa in drugih dejavnikov, je vpliv posameznega
dejavnika na pojavnost in velikost rdečega srca zelo
težko ugotoviti. To se kaže tudi pri vplivu rdečega
srca na vrednost bukovine.
rdečega

2.6 Vpliv krošnje na vrednost bukovine.

2.6 Influence of crown size on beech wood
value
Krašnja vpliva na vrednost bukovine na različne
Ugotovili smo značilne vplive velikosti,
vejnatosti, oblike in razraščenosti krošnje . Krašnja
vpliva na vrednost lesa naposredno s svojo dolžino
(večja grčavost, grčav je večji delež debla) in razraščenostjo- obliko (več vrhov, krajše deblo, debelejše
veje). Vpliva pa tudi posredno s svojo velikostjo in
utesnjenostjo (vpliv na hitrost priraščanja , vpliv
krošnje na rdeče srce). Težko je presoditi kateri vpliv
je pomembnejši. Možno je, da je posredni vpliv večji
od neposrednega.
Vpliv velikosti krošnje smo ugotavljali s podatki
z vzorčnih ploskev (1 .070 dreves) . Velikost krošnje
smo merili z njeno dolžino (globino) in deležem
krošnje v višini drevesa. Globoke krošnje znižujejo
vrednost debel. Ta vpliv je mnogo večji pri vrednosti
bukovine na panju (glej preglednica 1) kot ob cesti.
Vendar je tudi pri vrednosti debel ob cesti značilen.
Vpliv velikosti krošnje na vrednost bukovine pa je
majhen. Za desetino (n.pr. z 0,6 do 0,7) večji delež
krošnje zniža vrednost debla na panju za okoli 1%,
načine.
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vrednost bukovine na panju pa za 1,5%.
Pri proučevanju dreves smo vsakemu drevesu
krošnjo opisali in razvrstili v ustrezni razred glede
na socialni položaj drevesa in velikost krošnje.
Analizirali smo vpliv velikosti krošnje. Po velikosti
krošnje smo drevesa razvrščali v S razredov po AssmannoviklasifJkaciji (KOTAR 1994). V razred l. smo
uvrstili največje s 5 pa najmanjše krošnje. Korelacija
vrednosti bukovine s tako označbo velikosti krošenj je pozitivna, kar pomeni, da dosežejo največje
vrednosti drevesa z najmanjšimi krošnjami. Vsaka
stopnja velikosti krošnje zniža povprečno vrednost
debla na cesti za 0,07 Ic ali okoli 3%. Pri tem pa ne
smemo pozabiti, da je krašnja nosilec prirastka in
da imajo drevesa z večjimi krošnjami pri isti starosti
večji premer debel. Krašnja pospeševanih dreves
pri bukvi naj sega do polovice debla. Les v tretji
četrtini debla predstavlja le majhen del v vrednosti
debla, zato ni smiselno zaradi večje vrednosti debla
skrajševati krošnje.
Drevesa, ki smo jih analizirali pri sečnji (901
dreves) smo razvrščali v skupine tudi po razraščenosti (obliki vrha) . To smo določali upoštevaje
mesto, kjer se drevo razraste v več vrhov. Razvrščali
smo jih v skupine:
15 -Drevo ima le en vrh, drevesna os je vidna
do vrha.
21 - Drevo ima dva ali več vrhov. V več vrhov se
razraste v zgornji tretjini višine drevesa
22 - Drevo ima dva ali več vrhov. V več vrhov se
razraste v srednji tretjini višine drevesa
23 - Drevo ima dva ali več vrhov. V več vrhov se
razraste v spodnji tretjini višine drevesa
To razvrščanje je pokazalo značilen vpliv na tržno
mero debla in izkoristek lesa (REBULA 2002) pa tudi
na vrednost debla in vrednost bukovine. Analiza je
pokazala, da so debla skupine 21 ob cesti vredna 19%
manj kot v skupini 15. V skupini 22 se vrednost zniža
za 24%, v skupini 23 pa za skoraj 30%. Še večji vpliv
ima krašnja na vrednost bukovine ob cesti.

2. 7 Drugi dejavniki, ki vplivajo na
vrednost bukovine.
2. 7 Other factor s which influence the
value ofbeech wood
Na vrednost bukovine vpliva še veliko drugih dejavnikov. Sem sodijo vsi dejavniki, ki vplivajo na kakovost
lesa. To so predvsem napake lesa kot so koničnost,
grče, slep ice, zavitost, krivost in druge. V se te napake
so zajete v povprečjih, ker ni bilo ustreznih podatkov
in nismo mogli proučiti njihovega vpliva. Pomembno
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pa je omeniti še vpliv izkoristka lesa iz debla. Izkoristek
lesa je razmerje med tržno mero drevesa in razpoložljivo lesno maso (ves les v drevesu, brez korenin in
vej tanjših od 7 cm). Dejansko ugotavljamo izkoristek
lesa kot razmerje med tržno mero drevesa ln debeljadj o
drevesa, ugotovljeno po utreznih tablicah (deblovnice,
tarife, obrazci) (REBULA 2002).
Izkoristek je odvisen od mnogo dejavnikov.
Tu ga obravnavamo le kot posledico intenzivnosti
izrabe lesne mase drevesa. Gre za to, kako daleč v
vrh (do kakšne debeline) pri sečnji izrabijo veje
in vrhače. Tu lahko z razmislekom ugotovimo, da
tako povečan izkoristek povečuje vrednost debla
in zmanjšuje vrednost bukovine v deblu, poveča
se količina in zmanjša vrednost lesa po enoti mere.
Ta vpliv pa je razmeroma majhen. To kažejo tudi
naše raziskave. Značilen vpliv izkoristka lesa smo
ugotovili na vrednost debel ob cesti. Za 5% večji
izkoristek lesa (kar je razmeroma veliko povečanje)
poveča povprečno vrednost debla ob cesti za okoli
4%. Nismo pa ugotovili značilnega vpliva izkoristka
lesa na vrednost bukovine ob cesti.

3.

POVZETEK IN ZAKLJUČKI

3.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Na vzorcu 1.971 bukovih dreves z okoli 4.500 m3
bukovine smo ugotavljali vpliv mer drevesa (kubature, prsnega premera in višine), kakovosti lesa,
starosti drevesa, velikosti (količine in deleža) rdečega
srca, velikosti, dolžine in razraščenosti krošnje,
hitrosti priraščanja ter vpliv izkori stka lesa na vrednost bukovine in bukovih debel. Najpomembnejše
ugotovitve raziskave so naslednje:
l. V se obravnavane značilnosti drevesa so z njegovo vrednostjo v zelo značilni korelaciji. Pearsonovi
koeficienti korelacije med dimenzijami drevesa in

vrednostjo drevesa ter vrednostjo bukovine so pozitivni in razmeroma veliki; isto kažejo tudi parcialni
koeficienti korelacije (izjema je parcialni koeficient
korelacije med vrednostjo bukovine na panju in
tržno mero debla ob izločitvi vpliva premera in
višine drevesa, ki je negativen). Druge značilnosti
drevesa pa so z njegovo vrednostjo v pozitivni
linearni in največkrat negativni parcialni korelaciji
(glej preglednica 1).
2. Odvisnost vrednosti debla in bukov ine od mer
drevesa je podrobno obdelana v študijah o vrednosti
bukovine (REBULA, KOTAR 2003 in 2004). Tukaj
je podan le povzetek Vrednost debla narašča progresivno z merami drevesa. Vrednost bukovine
narašča - odvisno od višine drevja - degresivno z
merami drevesa do prsnih premerov 55 - 65 cm.
Tu kulminira in nato upada.
3. Vrednost debel in lesa narašča sorazmerno s
kakovostjo sortirnentov izdelanih iz debla. Zaradi
kakovosti lesa (cen sortimentov) se giblje vrednost
bukovine ob cesti v razponu 1:7; vrednost na panju
pa niha od negativnih vrednosti pri drobnem drevju
(do 30 - 35 cm prsnega premera) do razmeroma
visokih vrednosti pri optimalnih debelinah drevja
(preglednica 2).
V prvi četrtini (nad panjem) dolžine debla je
okoli 85% vrednosti debla na panju. Zato je kakovost lesa prve četrtine odločilna za vrednost debla .
Podane so enačbe (1, la in 2), s katerimi lahko na
osnovi ugotovljene vrednosti prve četrtine debla
ocenimo dovolj natančno vrednost debla ob cesti
ali na pan ju.
4. Pri enakih merah drevesa so starejša debla manj
vredna. Vpliv starosti je razmeroma majhen. Bukovina iz mlajših dreves enakih dimenzij je vrednejša.
Do podobne ugotovitve pridemo tudi z analizo vpliva
velikosti povprečnega letnega volumnega prirastka

Grafikon l .: Zveza velikosti rdečega srca in vrednosti bukovine ob cesti in na panju
Graph 1: Relations hip between size of red heart and value of beech timber at the forest road and stumpage value
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Rebula, E. , Kotar. M.: Dejavniki. ki vplivajo na vred_no_s_t _b_uk_o_v_in_e_ _ _ _ _ _ _ __

Grafikon 2. : Primerjava vrednosti bukovine na panju pri različnih velikostih rdečega srca (osnova primerjave,
indeks 100, je povprečna velikost rdečega srca= 0,369 m3)
Gra ph 2: Comparison of stumpage value of beech wood at different si z es of red heart (bas is of comparison, index 100,
average size of red heart = 0.369 mJ)
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Tržna mera debla m'

na vrednost bukovine. Za 20% večji (od povprečja)
prirastek poveča vrednost debla ob cesti za okoli 5%,
za 20% manjši prirastek pa zniža vrednost debla za
okoli 7%. Vpliv prirastka na vrednost na panju je
manj izrazit.
5. Rdeče srce bukve zelo vpliva na njeno vrednost.
Vrednost bukovine brez rdečega srca je, odvisno od
debeline drevja in kakovosti rastišča, lahko vrednejša
za do 30% od bukovine z rdečim srcem (grafikon
3 ). Razlike so večje pri debelem drevju in na slabših
rastiščih. Dvakrat večje rdeče srce zniža vrednost
bukovine za 1O- 40%, pol manjše pa za toliko poveča
(grafikon 2). Razlike so večje pri drevesih z manjšo
kubaturo in izginjajo pri zelo velikih drevesih. Ta
ugotovitev velja za najkvalitetnejše sestoje in ne za
posamezna drevesa. Med posameznimi drevesi so
razlike mnogo večje.

Pojavnost in velikost rdečega srca zelo variira pod
vplivom mnogo dejavnikov. Raziskave kažejo, daje
rdeče srce mnogo bolj odvisno od individualnosti
drevesa (okoliščine v katerih je zraslo posamezno
drevo) in njegove starosti, nege in dosedanje obravnave sestaja kot od rastišča . Rdeče srce najdemo
povsod. V podobnih okoliščinah (debelina, kubatura, starost in dr.) je v povprečju njegova velikost
zelo podobna.
6. Krašnja vpliva na vrednost bukovine na različne načine . Neposredno z vejnatostjo, grčavostjo
debla in sortimentov, posredno pa vpliva z vplivom
na vol umni prirastek in rdeče srce. Ta dva vpliva se
prepletata in ju težko ločimo . Ugotovili smo, da so
drevesa s kratkimi krošnjami in manjšim deležem
krošnje vrednejša, vendar imajo manjši premer pri
isti starosti. Upoštevajoč ugotovitve, da s premerom

Grafikon 3. : Vrednost bukovih debel brez rdečega srca v primerjavi z debli z rdečim srcem
Graph 3: Value ofbeech trunks without red heart compared to trunks with red heart
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debla narašča vrednost, da s starostjo narašča delež
rdečega srca, da se z deležem rdečega srca zmanjšuje
vrednost bukovine in da z velikostjo zdrave krošnje
narašča debelinski (in volumenski) prirastek, kar vodi
do večjih debelin pri nižji starosti in do manjšega
deleža rdečega srca, moramo težiti, da bodo imela
izbrana in pospeševana drevesa bukve v času sečne
zrelosti krošnje, ki bodo imele dolžino vsaj polovico
višine drevesa.
7. Izkoristek debla (razmerje med tržno mero
debla in debeljadjo) povečuje vrednost debla premosorazmerno. Na vrednost bukovine na panju
izkoristek ne vpliva.
8. Vse ugotovitve o vplivu značilnosti drevesa na njegovo vrednost kažejo, da je vrednost bukovine v veliki
meri odvisna od dejavnikov, ki jih lahko uravnavama
z nego gozda. Sem sodijo velikost in oblika krošnje,
z njo pogojena hitrost priraščanja in sečna zrelost ter
njen vpliv na velikost in delež rdečega srca.
9. Vse ugotovitve, ki so navedene v tem članku,
so pridobljene na osnovi analiz, ki smo jih izvedli v
bukovih sestojih, ki glede kakovosti kot tudi ohranjenosti predstavljajo najboljše sestoje na izbranih
rastiščih.
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Poreklo macesnov v Negovi
Med pospravljanjem lanskoletne pisarniške navlake
sta mi v rokah obviseli dve fotokopiji pisma gezdarja Kubika prijatelju. Ker sem tudi v diplomi na
Gozdarski fakulteti v Ljubljani obdeloval tematiko
povojnega gozdarstva v Negovi, mi je vodja Krajevne
enote Radenci, Stanko Rojko, dal fotokopije na mizo
kot zanimivost.
Med prebiranjem vsebine fotokopije pisma me
je gola radovednost pripeljala tako daleč, da sem
moral pismo v celoti prebrati. Glej ga zlomka. Kar
naenkrat se mi je pred očmi odprlo nekaj dejstev.
Pismo je dokazilo, da tudi v gozdovih Slovenskih
goric vsaj na grofovskih posestih gospodarjenje z
gozdovi še zdaleč ni bilo prepuščeno stihiji. Pismo
govori o "bestande karte'' oz. karti sestojev. Pisec
govori o njegovih prednikih gozdarjih, očetu in
sinu Steinbrenerju.
Gozdar Kubik uživa zasluženi počitek. Prejemnik
pisma, ki mi je neznan, najbrž prav tako. Macesni v
negovskih gozdovih še šumijo. Kubikovo pesem?
Kar naenkrat se nam pred očmi odpre sijajen
sistem vzgoje mladih dreves iz semena znanega
porekla iz majhnih drevesnic v okolici Negove.
Skratka vzgoja mladih osebkov na domačih tleh in
iz domačega semenskega materiala. Idealno.
Pisec tudi piše o poreklu macesnov v Negovi, kar
razblinja dvome o Sudetskem izvoru macesna.
Da ne bom vsega opisal predlagam" lubadarskim
sladokuscem" da si preberejo dobesedni prepis
pisma:
Izpolnjujem mojo obljubo medsebojnega pogovora
v Ljubljani, tikajoče se mojih izkušenj v pogledu
macesnovih in jeZovih dreves (nasadov, sestoj ev), ki so
na tukajšnjem področju slovenskih goric zastopana,
se ne bom spuščal v znanost bioloških momentov
teh sestojev, temveč bom orisal po mojem spominu
svojega splošnega zanimanja in informacij o izvoru
navedenih sestojev, ki se na tem področju tekom
mojega službovanja 30 let pridobil in dognal na
kratko sledeče :
Junija 1922leta sem bil službeno premeščen iz ČSR
na takratna veleposestva Herberstein- Ptuj in nato Trauttmannsdorff- Negova in sicer kot taksator izprašan
gozdni gospodar, ki sem samostojno vršil desetletno
revizijo gozdov in sestavljal za ta veleposestva gozdne
ope rate- (elaborate) ter gospodarske in sestojne karte.
Tedaj so se mi nudile prilike občudovanja vredne
sestoje, njihova masovitost in izvanredne življenske
pogoje posameznih vrst, v teh krajih posebno macesen
in jele (larix evropea- Albios pectinata), katerim sem
GozdV 63 (2005) 2

posvečal

veliko in posebno pozornost in katere vrste
dreves so se takorekoč udomačile v Slovenskih goricah
v nadmorski višini od 200 - 300 m.
Služboval sem namreč pred mojim premeščenjem
leta 1922 v fugoslav~·o na Češkem v gozdnih revirjih
od 400 - 800m ndm. (Sudetsko ozemlje), tako, da
sem prišel iz enega ekstrema v drugi, tam je namreč
uspeval macesen in jelka z ozirom na njihovo višinsko
lego in floro sicer tudi jako lepo toda s prime1javo
tukajšnjih macesnov in jelk še zdaleč niso dosegli v isti
starosti tako debelina in viši no kakor v Slov. gor icah v
nižji nadm. višini. To sem samo mimogrede omenil.
Zanimalo me je, posebno tu v Negovi od kod in pod
kakšnimi okoliščinami se je tu udomačil (aklimatiziral)
macesen in posamezna jelka!
V Negova sem prišel l. 1927. Tu sem se seznanil z
bivšim direktorjem veleposestva, gozdnem gospodarjem
Steinbrenerjem, kateri je bil leta 1922 upokojen in
stanoval v Črešnjevcih pri Radgoni. Služboval je tu
nad 40 let. Njegov oče po katerem je prevzel nadaljnjo
vodstvo gozdnega gospodarstva je tu služboval tudi
nad 40 let. Po izjavi direktorja Steinbrene1ja je obstojal
macesen na tukajšnjem področju že pri službovanju
njegovega očeta približno od leta 1843. Takrat so že
obstajale mešane kulture vseh dreves (razen jelke)
torej srn, bor, zeleni b01~ macesen, lipa, javor, brest,
hrast, bukev, gaber, kostanj, akacija in jelša.
Navedene kulture obstojajo že od leta 1810-15,
od katerega leta je bila sestavljena prva lesna karta
(Bestandeskarte) od nekega gozdnega strokovnjaka
Bodesteinerja. On je že pred letom 1810 v lastnih
drevesnicah v Negovi vzgajal sadike in semena, ki ga je
nabavil na Dunaju in sicer Sudetskega porekla (črni in
zeleni bor, macesen in smreko). Te je potem kot tri letne
smreke po izvršeni golosečnji (sprememba kulture)
presajeval na določene terene in sicer mešano.
Po smrti Bodensteinerja približno leta 1820 je
prevzel gozdarske posle Steinbrener starejši. Tudi ta
je nadaljeval po načinu svojega prednika. Po smrti
zgoraj navedenega približno leta 1862 je prevzel nadalne posle sin Vincenc Steinbrener. Ta je že približno
od leta 1870 vzgajal v gozdnih drevesnicah sadike iz
semena domače provenience (macesen, smreka, črni
bor) ter jih potem presajal.
Leta cca 1900 so prišli suxcesivno na vrsto za posek
macesni kakor tudi črni in rdeči bor, kultivirani že
pred letom 1810 torej v starosti prib. 90 let.
Macesnov les kakor tudi črni hor se je izvažal izven
takratne avstrijske Štajerske in je bilo po njem precejšne
povpraševanje (vse po izjavi Steinbrenerja ml.) Tako
1 09
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je bil tudi transportiran v ladjedelnice v Nemčijo in
Italijo. Ko sem prišel v 1.1927 sem v Negova kot taksator
da uredim revizijo gozdov ter novi gozdno gospodarski
plan za 10 letno dobo 1930-39 sem tu našel macesne
stare približno 120 let (Pase 2g).
Bilo jih je približno 50 kom premera 60-70 cm v
prsni višini in cca 35-40m višine s približno kubaturo
cca 4 m3 . Isti so bili od štora 1-3 trhli. Za ta macesen
se je interesirala po svojem pooblaščencu neka tvrdka
iz Avstrije. Iste so plačali 1 m3 Jeo cesta Negova Ivanjci
kakor se spominjam 700 din. Takrat je bila cena smreki
80-120 din, bor 100- 140 din.
Od leta 1930, ko sem prevzel posle gozdnega
upravitelja tukaj, sem gojil macesen, kakor tudi ostale
vrste ig/avcev iz semena lastne provinience v lastnih
drevesnicah. Pripominjam še, da so tukajšnje gozdne
uprave bavile s prodajo gozdnih sadik, a posebno po
macesnu je bilo veliko povpraševanje. Od daleč so
prihajali gozdni posestniki po sadike. Tako se lahko
sklepa, da dominujoči macesen v tem kraju ( bivši
Radgonski in še dalje) je Sudetskega izvora.
Važno bi bilo omeniti glede naravnega pomlajevanja macesna. Z letom 1930 je bila pri tukajšnem
gozdnem gospodarstvu upeljana posebna metoda
sečenj v pogledu pogozdovanja in sicer Vagne1jeva
kombinirana metoda golosekov s pripravljalnimi
oplodnjami ( Nordblonder-saum). Goloseke smo takoj
prihodnje leto zaradi sigurnosti pogozdili. Zraven
golosekov je prišla na vrsto postopna 20 m, pripravljalna oplodna sečnja 50%. Tu je bil po semenskem
letu naravno pomlajen macesen, bor, smreka, hrast
in drugi listavci, bodisi kot panjevci ali semenski.
Macesnu se je morala polagati posebna važnost radi
zračne svetlobe. Na mestih kjer se je pokazal mu je

- _----..:

in prostoru

moralo dovajati svetloba in zračni prostor z izsekom
ali z žetvijo trave, ki se je rada pokazala,
čim se je drugo in tretje leto ostanek polovične mase
odstranil. Seveda je ta skrb veljala tudi boru in smreki
in drugim žlahtnim listavcem. Ker pa macesen zahteva
veliko svetlobe je umevno, da vzgojitev pomlajenega
macesna tukaj, da veliko skrbi in dela.
Zato je pomlajevanje macesna in drugih vrst iglavcev
v višinskih legah bolj lažji, ker se jim ni treba boriti s
tako bogato floro, kakor se to godi v nižinskih predelih
v prvovrstnih bonitetnih gozdovih. Pred dvemi leti je
semenarna Mengeš dobila iz področja Negova macesnovo seme, katero je imelo največjo kaljivost (tako je
povedal ing. Oras.) Zanimivo bi bilo presedati te sadike
v višinske lege do 1OO Om ter njih razvoj opazovati. Ker
se tiče jelše ne morem tu nič konkretnega povedati, ker
sam Steinbrener ne ve od kod se je vzela.
Jaz sem l 1930 nabavil jelkino seme iz Dunaja
(Sam en Klenganstallt-Steiner ). Kot 5-6 letne sadike
sem v skupinah podsajeval in tako se tu sedaj mestoma
nahajajo lepe skupine jelk, ki lepo uspevajo.Samo da
brezvestni ljudje lomijo veje in vršiče, katere uporabljajo večinoma za vence itd. Pod starimi jelkami se
tu pa tam nahaja naravni pomladek. Tudi srnjad ne
prizanaša mladim jelkam!
S tem upam, da sem ti kolikor toliko ustregel in sem
ti pripravljen ob priliki na licu mesta bolj objasniti.
grmičevja

Komentar k zgoraj naveden emu je odveč. Sama
vsebina pisma nam razgrne čas med obema vojnama
in še nekaj zgodovine za nazaj. Razlago in predstave
prepuščam bralcem.
Boštjan REŽONJA
Zavod za gozdove, OE Murska Sobota, KE
Radenci

Društvene vesti

SMUČARIJA 2005

Kako naj ocenim zimsko sezono 2005?
Zima je malo zamujala in namesto v januarju imamo
sneg še v marcu. Ali bo sneg ali ne je večna skrb
prirediteljev gozdarskih in tudi drugih smučarskih
tekmovanj. V tej zimi so vsi uspeli spraviti pod streho
vse načrtovane prireditve.

10. smučarsko tekmovanje gozdarjev
Slovenije 5.2.2005
V organizaciji GD Kranj smo se zbrali na Soriški
planini in se v pravem, pravljičnem zimskem vremenu
11 0

pomerili v veleslalomu in tekih. Udeležba je bila v
običajnih okvirih saj je bilo zastopanih 12 področnih
društev ter MKGP. Pogrešali smo kolege iz Celja in
Nazarij. Prijavljenih je bilo okroglih 1OO tekmovalk in
tekmovalcev, od tega 32 za teke in 81 za veleslalom,
nekateri pa so nastopili v obeh disciplinah.
Na zmagovalnih stopničkah se večinoma pojavljajo že znani obrazi: Špela Habič, Janja Lukanc,
Branka Jerala in Vanja Primožič pri ženskah v veleslalomu. Pri moških pa Franc Plesec, Janez Ponikvar,
GozdV 63 (2005) 2
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Soriška planina: Branka Jerala

Soriška planina: Špela Habič

Janko Žigon, Bogdan Kutin, Stanko Grošelj, Viktor
in Matjaž Turk, Janez Krč, Boštjan Švegelj, Peter
Muri, Janez Žnidaršič in Jože Primožič. Pri tekih pa
se je med dobitniki medalj pojavilo kar nekaj presenečenj saj so poleg že skoraj stalnih: Hani Ivančič,
Milke Dolenec, Mirjam Mikulič, Borisa Črešnarja,
Milana Gornika, Franca Pogačnika, Damjana Strleta
in Janeza Žnidaršiča medalje osvojili še Stane Pirc,
Gvido Svet in Maksimiljan Mohorič. Seštevek točk
je pokazal to kar že itak vemo: najboljše smučarje
imajo G D Postojna, Kranj in Slovenj Gradec. Zaradi
sistema točkovanja je pri razvrstitvi pomembno
predvsem to, da ima ekipa uvrščene tekmovalce v
čimveč kategorijah.
Po podelitvi medalj in pokalov najboljšim je sledil
še družabni del z žrebanjem praktičnih nagrad, ki
so jih prispevali številni sponzorji.
Vsa pohvala GD Kranj za odlično organizacijo
prireditve. Je pa bilo slišati eno pripombo ali prošnjo:
tekaške proge naj bodo naslednjič malo daljše- vsaj
kot je bilo v razpisu navedeno 8 in 4 km.
Nismo pa uspeli najti organizatorja tekem za leto
2006. Zaradi dobre izvedbe je padel predlog, da naj
bodo tekme odslej kar stalno na Soriški planini.

pomerijo ekipe sestavljene iz dveh tekačev in veleslalomista. Ne upošteva se starosti in ekipo lahko
sestavljajo ženske in moški. Zmago so si priborili
domačini po zaslugi dobrih tekačev, drugo in tretje
mesto pa sta osvojili dve naši štafeti sestavljeni iz
kolegov iz Postojne: Špele Habič, Hani in Franca
Ivančiča ter Antona Smrekarja, Milana Gornika in
Janeza Žnidaršiča.
V veleslalomu sta zmagali naši kolegici Tina
Kotnik in Špela Habič, Mirjam Mikulič pa je bila
tretja. V veleslalomu je edino našo zmago dosegel
Janez Ponikvar, srebro je osvojil Janko Žigon, bron
pa Janez Žnidaršič- seveda v različnih kategorijah.
Tokrat smo v tekih osvojili več medalj kot običajno:
zmagali so Hani Ivančič, Franc Ivančič, Mirjam
Mikulič ter Jože Omerzu, srebrne medalje pa so
osvojili Tina Kotnik, Milan Gornik ter Tone Prelesnik.
Jure Gornik pa je v zbirko dodal še eno bronasto.
Mirjam Mikulič pa je bila proglašena za najboljšo v
kombinaciji. Poleg zelo uspešne bere pa smo domov
odnesli še posebno prehodno priznanje za najboljšo
ekipo. To smo osvojili povsem zasluženo z veliko
prednostjo pred Hrvati in Avstrijci.
V letu 2006 bo prireditev na Južnem Tirolskem.

Smučarsko tekmovanje gozdarjev
ALPE-ADRIA 11.-12.2.2005

Hrvaški zimsko-športni center Mrkopalj je bil
prizorišče srečanja gozdarjev- smučarjev Avstrije
(Koroška), Italije (Furlanija- Julijska krajina), Hrvaške
in Slovenije. Lani je bil namesto tekem Alpe- Adrija
le dvoboj Slovenije in Hrvaške, ker ni bilo Italijanov
in Avstrijcev. Letos je med športniki gripa zahtevala
davek, zato je bila konkurenca nekoliko slabša. Slovenci in Hrvatje smo bili dobro zastopani, Avstrijcev
in Italijanov pa je bilo le za vzorec. Manjkala je ekipa
Južne Tirolske, ki običajno meša štrene pri vrhu.
Prvi dan smo tekmovali v alpskih štafetah, kjer se
GozdV 63 (2005) 2

37. EFNS (Evropsko prvenstvo
gozdarjev v nordijskih smučarskih
disciplinah) 20.-26.2.2005
V letošnji zimi so bili organizatorji Belorusi, tekme so
bile v znanem biatlonskem središču Rau biči na obrobju
glavnega mesta Minska. Največjo težavo je vsem
povzročila organizacija potovanja v to kar oddaljeno
državo. Izbrali so različna prevozna sredstva, nekateri
vlak, drugi letalo. Slovenci pa smo izbrali že preizkušen način in sicer prevoz z avtobusom. Predvidena
eno dnevna vožnja se je podaljšala na 28 ur predvsem
zaradi čakanja na prehod »železne« meje.
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Društvene vesti
Na udeležbo je ostalo veliko lepih spominov.
Spoznali smo veliko deželo, kjer življenje teče še
precej po navodilih predsednika in številčnega
birokratskega aparata, ki skrbi za vse podrobnosti.
Veličastna otvoritev v centru več kot dvomiljonskega
Minska, je prikazala zgodovino Belorusije. Dobre
proge in pogoji za tekmovanje so prispevali k temu,
da smo bili večinoma zelo zadovoljni z doseženimi
rezultati. Dobra nastanitev in še posebej dve prijazni
hostesi Tatjana in Irina, ki sta vse dni skrbele za
naše počutje sta prispevali k dobrim vtisom. Tega
niso pokvarile slabo organizirane ekskurzije z malo
strokovne vsebine, niti komplikacije z nepomembnimi malenkostmi, kot so na primer boni za zajtrk
ali večerjo v hotelu.
Tatjana in Irina sta se z nami veselili naših uspehov
na tekmovanjih. Še posebej sta bili ponosni nad našim
obnašanjem na otvoritvi in zaključni slovesnosti, kjer
smo Slovenci kljub številčni šibkosti poskrbeli za
pravo vzdušje. Kako sta v tem tednu postali »naši«
so pokazale solze ob slovesu.
Rezultati sicer niso v ospredju, vendar moram
omeniti vsaj tiste najboljše dosežke. To so štiri
medalje naših dveh najmlajših Hani in Karin Ivan-

čič , ki sta prispevali eno zlato (Karin) in tri srebrne
medalje, kar je rekordna bera. Tudi dve naši pravi
gozdarki, Karin in Hani sta hčerki našega kolege,
Katja Konečnik in Mirjam Mikulič sta dobro branili
slovenske barve in se uvrstili na šesti mesti. Ne bom
našteval vseh ostalih rezultatov, vendar je uspeh že
uvrstitev v prvo tretjino sodelujočih . Naj omenim
še ))nehvaležno« četrto mesto naše najboljše štafete
(Hani, Karin in Mirjam).
Več o rezultatih lahko dobite na www efns.de.
Ekipo so sestavljali zaposleni v ZGS in drugih
gozdarskih organizacijah. Nekaj je bilo tudi lastnikov gozdov, upokojencev ter prijateljev in znancev.
Zahvaljujemo se vsem, ki so nas podprli pri realizaciji
potovanja. Ne bom jih našteval, ker med njimi ni
nekaterih institucij, ki bi udeležbo na takih srečanjih
vsekakor morale podpreti.
Celotna pot je prav po zaslugi dobrega vzdušja
minila brez zapletov, če seveda odmislimo meje. Ko
smo na povratku po dveinpolurnem čakanju vstopili
na Poljsko nas je zajelo veselje saj smo bili že doma
v naši )movi« širši domovini EU.
Naslednje srečanje bo leta 2006 v Sarajevu!
Janez KONEČNIK
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Kakovostno in po ugodnih cenah:
- opravljamo

sečnjo

in spravilo lesa;

- izvajamo gozdnogojitvena in varstvena dela;
- projektiram o, gradimo in vzdržujemo gozdne
ceste in vlake;
- odkupujem o les na pa nju in kamionski cesti;
- izdelujemo in prodajamo žagan in tesan les;
- projektiramo in izvajamo hortikulturno in
vrtnarsko dejavnost;
- proizvajamo in prodajamo vse vrste cvetja,
lončnic, okrasnih grmovnic in dreves

Se

priporočamo!

GozdV 61 (2003) 5-6

rava

-

·-~.--:
.r. •

..:"-

GDK: 524:(497.12*14 Mašun)(045)

Količinski

in vrednostni prirastek drevja v revirju Mašun

Volume incrernent and incrernent according to value of ire es in the district of Mašun
Edvard REBULA *
Izvleček:

Rebula, E.: Količinski in vrednostni prirastek drevja v revirjuMašun. Gozdarski vestnik. 63/2005, št. 3. V slovenščini,
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V revirju Mašun (1.700 ha) sta bila v razmaku 10 let izvedena popis in meritev dreves na stalnih vzorčnih
ploskvah. Iz razlik dveh meritev smo ugotavljali količinski in vrednostni prirastek dreves na panju. Za računanje
vrednosti dreves na panju smo ugotovili in uporabili enačbe za smreko, jelko in bukev. Na vzorcu 5.600 dreves smo
ugotavljali velikost in zakonitosti priraščanja ter dejavnike, ki vplivajo na količinski in vrednostni prirastek drevesa.
S primerjavo količinskega in vrednostnega prirastka smo ugotavljali uporabnost posameznega kazalca. Poskušali
smo ugotoviti, do katere debeline je smotrno gojiti drevje za potrebe proizvodne funkcije gozda. Ugotovili smo,
da je gojenje drevja debelejšega od 60 - 65 cm opravičljivo le, če to zahtevajo neproizvodne funkcije gozda in le
zaradi njihovega zadovoljevanja.
Ključne

besede: količinski prirastek. vrednostni prirastek, smreka, jelka, listavci, Mašun (Slovenija}.

Abstract:
Rebula, E.: Volume increment and increment according to value of trees in the district ofMašun. Gozdarski vestnik,
Vol. 63/2005, No. 3. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 8. Translated into English by Jana Oštir.

In the district ofMašun (1.700 ha), two surveys and measurements of trees were carried out on permanent sample
plots. The difference between two measurements was used to establish the volume increment and increment according to value of trees. Equations for Norway spruce, silver tir and beech were used to calculate the stumpage
value. A sample of 5.600 trees was used to determine growth and its principles, as well as the factors influencing the
vol ume increment and increment according to value of trees. A comparison of the vol ume increment and increment
according to value was used to establish the usefulness of each individual ind.icator. We attempted to determine up
to which di am eter and age it is reasonable to g.row trees for productive purposes. We found out that growing trees
thicker than 60- 65 cm is justified only ifthis is required by the non-productive functions of the forest.
Key words: volume increment, increment according to value, Norway spruce, silver fu, broad-leaved trees, Mašun
(Slovenia)

1

UVOD

V letih 1992 in 2002 so v revirju Mašun izvedli dve
zaporedni meritvi na stalnih vzorčnih ploskvah na
način kot je to določeno pri Zavodu za gozdove
Slovenije. Ker ob meritvah vzorčnih ploskev ugotavljajo poleg mer drevesa še veliko značilnosti
drevesa, rastišča in sestaja na vsaki ploskvi, je
možno proučiti vpliv posamezne značilnosti na
prirastek. Iz razlike dveh meritev pa je možno
ugotoviti prirastek posameznega drevesa.
V zadnjih letih je Rebula (1998a in 1998b)
podal pripomočke za ugotavljanje vrednosti
dreves iglavcev in skupno s Kotarjem (REBULA,
KOTAR 2003 in 2004) tudi listavcev. Na HrvaGozdV 63 (2005} 3

škem je M. Šušnjar (2001) podobno proučeval
vrednost jelovih dreves. Z enačbami navedenih
v teh delih, je možno ugotavljati vrednost posameznega drevesa iglavcev in listavcev na panju ali
ob cesti. Tako lahko izračunamo vrednost drevesa
ob prvi in drugi meritvi, podobno kot njegovo
kubaturo. Razlika vrednosti dveh meritev dreves
je vrednostni prirastek drevesa. Imamo praktične
in uporabljive pripomočke za ugotavljanje vrednostnega prirastka drevesa in s tem tudi sestoja.
Prizadevanja gozdarstva in gozdarjev so usmerjena v čim boljšo (optimalno) izrabo proizvodne
* Prof. dr. E. R., univ. dipl. inž. gozd. Kraigherjeva 4,
6230 Postojna
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Preglednica 1.: Pestrost dendrometrijskih kazalcev po gospodarskih razredih

D iglavci
Povp.
Max.

GR

D listavd
Max.
Povp.

Nadmorska višina
Min.
Povp.
Max.

TI

TL

103

76

39,7

52

22,6

890

1.010

942

5-7

4-7

112

75

34,7

66

26,0

910

1.260

1.097

3-6

3-6

75

35,9

53

26,1

2-5
1-6

116

1.120

1.320

1.238

3-5

121

74

39,7

57

28,7

1.180

1.430

1.283

1-6

122

64

34,0

63

30,5

1.240

1.460

1.361

1-5

1-3

204

82

38,9

57

28,3

930

1.230

1.047

4-7

1-6

407

77

39,3

65

30,6

960

1.120

1.071

5-6

4-6

504

88

41,6

60

28,4

890

1.110

1.008

4-7

3-7

Znaki v preglednici in naprej v tekstu pomenijo: GR = gospodarski razred, D= prsni premer drevesa z lubjem,
Tl=tarifni razred iglavcev, TL=tarifni razred listavcev.

sposobnosti rastišč in rastne zmogljivosti sestoj ev. Pri tem je najbolj pomembna proizvodnja
čim večje vrednosti lesa. To vrednost običajno
kažemo s količinskimi kazalci (m3 , tonami ipd.).
Dejansko bi rabili vrednostne kazalce. Ker teh ni
bilo, so se zadovoljili s količinskimi. Iz izkušenj in
literature poznamo, da se razmerja med količino
in vrednostjo lesa in njegovim prirastkom spreminjajo in so odvisna od drevesne vrste, debeline
in kakovosti drevja, tehnologije dela in še drugih
vplivov. Navedeni pripomočki nam omogočajo
drugačne načine ugotavljanja količinskega in
vrednostnega prirastka sestoja in drevesa. To pa
nam omogoča izvesti primerjavo med količinskim
in vrednostnim prirastkom dreves in sestoj ev. To
je narejeno v tem prispevku za revir Mašun.
Pri delu izhajamo iz podmene, da so razmerja med količinskim in vrednostnim prirastkom odvisna od drevesne vrste, debeline drevja,

velikosti prirastka in še drugih vplivov. Zato je
namen tega dela ugotoviti in prikazati kakšna
so ta razmerja. Osnovni namen pa je odgovoriti
na vprašanje v kakšni meri količinski podatki
o zalogah, prirastkih in drugih količinah lahko
kažejo in odražajo njihovo vrednost.
Podatke popisa vzorčnih ploskev smo dobili
od Zavoda za gozdove Slovenije, O E Postojna. Pri
računalniški obdelavi pa je pomagala Leonarda
Godler. Študijo je prebral prof dr. Franc Gašperšič
in jo izboljšal s svojimi pripombami. Vsem najlepša hvala za sodelovanje in pomoč.

2

Mašun pozna najbrž sleherni slovenski gozdar.
Leži na severnem in severo zahodnem pobočju
Snežnika v nadmorskih višinah od 800- 1.450
m. Poraščajo ga pretežno mešani gozdovi bukve,

Grafikon 1: Razlike v priraščanju med smreko in jelko na
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Grafikon 2: Primerjava
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jelke in smreke na dinarskih rastiščih jelovega
bukovja. Za gozdove je značilna velika pestrost
v vseh pogledih, ki jo za nekatere prvine prikazujemo v preglednici l. Pestrost je znotraj
gospodarskih razredov (GR) skoraj tako velika
kot v celem revirju.
Veliko pestrost poleg rastiščnih razmer pogojuje
tudi dosedanje gospodarjenje. Na velikih površinah gre za dvoslojne sestoje s staro nadraslo jelko
in mlajšo podraslo bukvijo in deloma smreko
(GAŠPERŠIČ 1974). Iz preglednice je razvidno,
da je drevje iglavcev znatno debelejše od listavcev.
To je zaradi večjih debelin pri iglavcih in večjega
deleža drobnega drevja pri listavcih. Jelovo drevje je
znatno debelejše od smrekovega. Povprečni premeri
kažejo, da gre pri iglavcih za razmeroma debelo
drevje. Po debelinah drevja so drevesa listavcev
razporejena v značilni J distribuciji. Pri iglavcih pa
se kaže značilna grba pri srednjih debelinah.

Kubature in prirastke smo ugotavljali za vsako
drevo posebej. To smo naredili le za tista drevesa,
ki so bila na ploskvah ob obeh popisih in pri
katerih ni bila opažena nobena napaka pri popisevanju (drevesa brez kode). Tako nam je ostalo
za obdelavo 2.584 dreves iglavcev (1.672 smrek
in 912 jelk) ter 3.055 dreves listavcev, pretežno
(okoli 94%) buk:ve. Zaradi take sestave drevja in
razlik v priraščanju jelke in smreke smo obdelovali ločeno smreko, jelko in listavce.
Kubaturo drevesa smo izračunali tako, kot
je to običajno pri Zavodu za gozdove in po njihovih algoritmih. Za vsako drevo je na osnovi
izmerjenega D (v cm) in z ustrezno deblovnico
izračunanakubatura pri obeh meritvah. Uporabljene so Vmesne (Čoklove) in Schaefferjeve (za
enodobne sestoje) tarife. Razlika kubatur med
drugo in prvo meritvijo je bil količinski prirastek
drevesa (ZV). Tako ugotovljene ZV dreves smo

Grafikon 3: Primerjava prirastka iglavcev in listavcev
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podrobno statistično obdelali. Pri tem smo iskali
razlike v priraščanju dreves kot posledico delovanja dejavnikov drevesa in okolice (sestoja, sveta,
položaja) ter njihovega vpliva na drevo.
Tudi vrednost smo, podobno kot kubaturo,
ugotavljali za vsako drevo pri obeh meritvah.
Za ta namen smo uporabili načine in enačbe,
objavljene v naši literaturi (REBULA 1998a in
1998b ter RE BULA, KOTAR 2003 in 2004). Tu je
vrednost drevesa podana kot funkcija njegovega
PP in višine. Ker pri popisih ploskev ne merijo
višine drevja smo enačbe preračunali tako, da smo
namesto višine drevja uporabili njegovo debeljad
(bruto kubaturo). Enačbe smo, poleg tržne mere
drevesa, preračunali tudi na debeljad (za bruto
kubaturo ), v kateri običajno izražamo lesno zalogo
in prirastke. Enačbe veljajo za vrednost lesa na
panju ob upoštevanju stroškov sečnje in spravila
ter gradnje vlak, ·kot so opredeljeni v navedeni
literaturi (klasična sečnja, dolgi -mnogokratniki,
kombinirani- sortimenti ali goli, iglavci v lubju
in s popolnim gozdnim redom, spravilo s prilagojenimi kolesnimi traktorji s pogonom na eno
os, razdalja 400 m, kategorija ravno, zbiranje v
srednjih pogojih in na razdalji 20m). Enačbe za
izračun vrednosti debla na panju so naslednje:

l. Vrednostni prirastek debla na panju je
razlika med vrednostjo debla pri drugi in prvi
meritvi: ZWDP= WDP 2-WDP 1; za 10 let v Ic/
drevo ali SIT1drevo
2. Stopnjo priraščanja (intenzivnost) vrednosti
1m3 lesa v deblu. Kaže jo % prirastka vrednosti
debla. Je razmerje med vrednostnim prirastkom
debla in njegovo začetno vrednostjo.
3. Spreminjanje povprečne cene lesa (debeljadi) v deblu. Je razlika cene debeljadi v deblu med
drugo in prvo meritvijo. Kaže nam spremembo
cene (letno ali desetletno) 1m3 lesa (debeljadi)
v deblu med obema meritvama. Za smrekovino
smo jo ugotavljali takole: ZWSP~WDPSiK 2 WDPS11/K1. Ustrezno za jelovino ZWJP in les
listavcev ZWLP; za 10 let v Ic/ m 3 ali SIT /1m 3.
4. Vrednost 1m3 prirastka lesa takih (obravnavanih) dreves: ZWMP=ZWDP/ZV (ZV=količinski
prirastek drevesa); v Ic/ m 3 .
Za vse količine smo izračunali ustrezne regresijske enačbe in ugotavljali vpliv posameznih
dejavnikov. Pri izračunih vrednosti debel in lesa
nas je posebej zanimalo spreminjanje teh vrednosti
glede na debelino ali kubaturo drevesa ter pojav
kulminacije in ekstrem ov v prirastkih.

Za smreko:
WPS= -0,001+0,0903D 0•5 K-0,00006 D2 K+l,578 K/D- O,OOll D K2 -0,807K+0,3214 K1•5 +0,112 K2 -0,0066 K3
Za jelko:
WPJ =0,0392 D 0•5K -0,000056 D 2 K+ 0,6444 K/D- 0,0011 DK2 - 0,6246K + 0,5669 KL 5
Za listavce:
WPL = -0,0014+2,6378 K/D- 0,7951 K+ 1,0821 K1•5 - 0,2715 K 2
Enačbe dajejo vrednosti za debla v Ic (indeksih
cene). Ic= 1=13.211 SIT.
Znaki pomenijo: WPS=vrednost smrekovega
debla na panju v Ic, D =prsni premer v cm, K=debeljad drevesa, WPJ~ vrednost jelovega debla na
panju v Ic in WPL=vrednost debla listavcev na
panju v Ic.
Če enačbe delimo s K dobimo vrednost 1m 3
debeljadi na panju.
Vrednostni prirastek je razlika vrednosti med
dvema meritvama. Ugotavljali smo ga za različne
količine:
118

3

KOLIČINSKI PRIRASTEK

DREVESA
Količinski prirastek dreves iglavcev in listavcev
smo posebej natančno obdelali v posebni raziskavi
(REBULA 2004). Obdelali smo ga z dveh gledišč.
. Najprej smo ugotavljali kateri dejavniki vplivajo
na količinski prirastek, kakšna je moč njihovega
delovanja in kako delujejo. Pozneje smo obdelali
še točnost in zanesljivost posameznih načinov
ugotavljanja prirastka.
V omenjeni raziskavi smo ugotavljali značilne in močne vplive skoraj vseh sestojnih in
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rastiščnih dejavnikov, ki jih beležijo na popisni
list. Vplivi posameznega dejavnika niso enaki za
vse drevesne vrste. Zaradi tega se spreminjajo
razmerja med prirastki posameznih drevesnih
vrst glede na okoliščine (npr. nadmorska višina,
nagib, nebesna lega ipd.). Najmočnejši vpliv na
ugotavljanje prirastkov (pa tudi lesne zaloge) pa
kaže izbira tarif; tako tarifne ga razreda, še bolj pa
vrste tarif. V pričujoči študiji bomo primerjali le
izraznost (moč in namen kazanja) količinskega
in vrednostnega prirastka. Zato vseh teh vplivov
ne moremo upoštevati. Na primeru smreke in
jelke bomo, za ilustracijo, pokazali le razmerja v
njunem priraščanju v različnih strminah in nadmorskih višinah. Primerjali bomo le ugotovitve
za povprečja posamezne obravnavane drevesne
vrste. Pri primerjavah količinskih in pozneje tudi
vrednostnih prirastkov kaže upoštevati tudi vpliv
dosedanjega gospodarjenja s temi gozdovi. Kaže se
v različni starosti drevesnih vrst. Jelka je v glavnem
starejša od smreke in bukve, drobna drevesa jelke
so v glavnem izločeni osebki (kap niki- podrobneje
glej (GAŠPERŠIČ 1974).
Na grafikonu 1 smo prikazali razlike v priraščanju med smreko in jelko po stopnjah strmine
sveta. Prikazano je razmerje količinskega prirastka
drevesa na ustrezni stopnji strmine (položno do
15°, strmo 16- 25°, zelo strmo nad 25°). Dodana
je tudi primerjava povprečja smreke in jelke (za
vse strmine). Razmerja so podana v indeksih
(Srn::::: 100). Na graflkonu vidimo, da v povprečju
drobne smreke priraščajo mnogo hitreje od jelk,
debelejše (nad SO cm PP) pa počasneje. Razlike
so pri najdrobnejšem in najdebelejšem drevju
zelo velike. Vidimo pa tudi da se te razlike zelo
spreminjajo po posameznih stopnjah strmine
sveta; najmanjše so na ravnem in položnem svetu,
največje pa v zelo strmem. Koliko so vse te razlike
res odraz samo vpliva strmine sveta in drevesne
vrste je težko ugotoviti. Brez dvoma vplivajo še
drugi dejavniki, ki so povezani s strmino (nadmorska višina, položaj v pokrajini, uporabljena
vrsta tarif ipd).
Razlike v priraščanju med smreko in jelko so
najbolj vidne, če jih primerjamo z upoštevanjem
nadmorske višine. To smo prikazali na graflkonu2,
kje je prikazano razmerje prirastka med smreko in
jelko (R= ZVsm/ZVje). Primerjali smo povprečje
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prirastka za tri skupine debelinskih stopenj ; in
sicer 4-6, 7-10 in 11-16.
Na grafikonu 2 vidimo, da drobne smreke
priraščajo povsod znatno hitreje od jelke, debele pa
v glavnem počasneje. To razmerje pa se z nadmorsko višino hitro spreminja. Na nižjih nadmorskih
višinah (boljša rastišča?) raste jelka hitreje. Z večjo
nadmorsko višino pa prednost jelke usiha in na
nadmorskih višinah nad 1.050 m prirašča smreka
hitreje ~d jelke. Koristno bi bilo proučiti ali je to
posledica le debelinskega prirastka ali in koliko
vpliva tudi višinski prirastek. Z razpoložljivimi
podatki to ni možno, ker je višinski prirastek
pogojen z izbiro vrste tarif in TR.
Na graf:tkonu 3 smo prikazali primerjavo priraščanja iglavcev in listavcev in še posebej smreke in
jelke. Primerjava je podana za količinski prirastek
drevesa (v 0.001 m 3).
Na grafikonu 3 vidimo, da ima smreka do D
okoli 35 cm največji količinski prirastek. Do te
debeline priraščajo v obravnavanih okoliščinah
iglavci hitreje od listavcev. Pri večjih debelinah
najhitreje priraščajo listavci in še posebej bukev.
Smreka prirašča hitreje od jelke do približno 55
cm PP. Nad tem premerom pa hitreje prirašča
jelka. Primerjava trenda priraščanja iglavcev
in listavcev kaže, da debeli listavci priraščajo
hitreje kot iglavci. Ugotovitev je nekoliko presenetljiva, je pa zanesljiva. Najbrž je to zaradi že
omenjenega vpliva dosedanjega gospodarjenja
in pa dejstva, da je debelo drevje listavcev le na
najboljših rastiščih.
Kot najtočnejši in najzanesljivejši način ugotavljanja prirastka se je pokazal postopek, ko
poiščemo primerno regresijsko enačbo za zvezo
količinskega prirastka (ZV kot odvisna spremenljivka) in de belino drevesa (D:::: v cm) ter njegovo
kubaturo (K:=debeljad v m 3). Z ustreznimi regresijskimi enačbami izračunane prirastke drevesa za
obravnavane drevesne vrste po tarifnih razredih
Vmesnih tarif prikazujemo v preglednici 2. Prikazali smo ga le za TR 4-7, ker je v nižjih tarifnih
razredih le majhen delež drevja. Prav tako je debelejšega drevja (nad 12 DS) malo (zlasti listavcev).
Podatki v preglednici 2 nam kažejo povprečne
prirastke po TR (povprečja za vse okoliščine rasti
v revirj u). Ker so TR tudi dob er kazalec kakovosti
rastišča (nekak bonitetni razredi), kažejo razlike
11 9
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med TR tudi razlike v priraščanju
kakovosti.
Iz podatkov v preglednici 2 lahko ugotovimo:
l. Drevesa vseh treh obravnavanih drevesnih
vrst priraščajo vpovprečnili okoliščinah podobno.
V primerjavi z bukvijo prirašča drobno drevje
smreke znatno hitreje, srednje debelo skoraj enako,
debelejše pa nekoliko počasneje. Jelka prirašča
skoraj enako kot bukev. Najdrobnejše drevje jelke
prirašča nekoliko hitrejše od bukovega, naj debelejše pa nekoliko počasneje. V primerjavi z jelko
prirašča drobno drevje smreke znatne hitreje
od jelovega, srednje debelo še vedno nekoliko
hitreje, zelo debelo pa počasneje. Tako stanje je
tudi zaradi poznanih problemov s pomlajevanjem
jelke (GAŠPERŠIČ 1974) in so zato razmerja med
drevesnimi vrstami lahko nekoliko drugačna
kot drugod. Za nas (za presojo in ukrepanje) je
pomembno, da so danes dejansko taka.
v

priraščanju

rastišč različne

2. Razlike v priraščanju z upoštevanjem kakovosti rastišč (TR, preglednica 2) so nekoliko
manjše in manj značilne kot smo jih ugotavljali
na grafih 1-3. To nastaja najbrž zaradi tega, ker se
mešanost drevesnih vrst (njihov delež) spreminja
glede na okoliščine rastišča. Zato ležijo povprečja
(težišča, največji deleži) posamezne drevesne vrste
v različnih okoliščinah, na različnih rastiščih. Te
razlike pa pregled po TR nekoliko zabriše.
3. Razlike v priraščanju na rastiščih različne
kakovosti (po TR) so velike. Največje so pri listavcih. Tu drevo v višjem TR priraste 1O - 11% več
kot nižjem. Nekako na sredi je smreka, kjer so te
razlike 6- 9% (povprečje okoli 7%). Najmanjše
razlike so pri jelki (okoli 6%). Razen pri listavcih
so razlike v prirastkih med TR manjše kot so razlike v kubaturi dreves.
4. Prav tako so velike razlike v priraščanju
različno debelega drevesa. Debelejša drevesa
imajo večje prirastke. Največje so razlike pri jelki.

Grafikon 4 : Primerjava cene lesa na panju za smreko, jelko in listavce
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Grafikon 5: Spreminjanje količinskega in vrednostnega prirastka pri 5 cm debelejšem drevesu
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prirastek drevesa smreke, jelke in listavcev po tarifnih razredih
v 0,001 m 3 /drevo/1eto

DS
3

s m r e k a
Tarifni razred

J e l
Tarifni

k a
razred

L i s t a v c i
Tarifni razred

4

s

6

7

4

s

6

7

4

s

6

7

6,9

7,2

7,5

8,0

3,7

4,0

4,2

4,7

2,6

3,0

3,3

4,0

4

10,7

11,4

12,1

12,7

7,5

8,0

8,6

9,1

6,5

7,5

8,5

9,5

5

14,3

15,3

16,0

16,9

11,2

12,0

12,6

13,3

10,4

11,9

13,0

14,4

6

17,8

18,8

20,0

21,1

15,1

15,9

16,8

17,7

14,5

16,0

17,8

19,4

7

20,9

22,3

23,8

25,4

19,0

20,0

21 ,2

22,4

18,4

20,3

22,4

24,6

8

24,0

25,9

27,6

29,6

23,0

24,4

25,7

27,2

22,3

24,8

27,1

29,8

9

27,3

29,4

31,5

33,9

27,2

28,8

30,4

32,1

26,5

29,2

31,9

34,8

10

30,5

33,0

35,9

38,8

31,5

33,3

35,4

37,4

30,6

33,6

36,9

40,2

11

34,0

37,1

40,4

44,3

36,2

38,3

40,5

42,9

34,9

38,3

41,8

45,7

12

37,6

41,5

45,7

50,4

40,9

43,4

45,9

48,7

39,2

43,1

47,0

51,1

Za 1 DS (5 cm) debelejše drevo ima v povprečju
za okoli 18% (v razponu 13 - 20%) večji količin
ski prirastek. Pri bukvi je povprečje okoli 17%
(11- 18%), pri smreki pa 13% (12 -16%) . Največje
so razlike pri drobnem drevju in nato padajo z
debelina drevja. Najhitreje padajo pri smreki, najpočasneje pa pri jelki. Količinski prirastki drevesa
naraščajo do največjih izmerjenih debelin pri vseh
drevesnih vrstah. V okviru obravnavanih debelin
drevja nismo ugotovili kulminacije količinskega
prirastka.

4

VREDNOSTNI PRIRASTEK

Omenili smo že, da bomo vrednostni prirastek
dreves obravnavali z različnimi kazalci in z različnih gledišč. Vsekakor pa je za to obravnavo
potrebno poznati izhodišča. Zato bomo najprej
prikazali vrednost lesa na panju in nato obravnavo
vrednostnega prirastka.

4.1 Vrednost lesa na panju
Če navedene enačbe za izračun vrednosti debla na
panju delimo s K dobimo vrednost 1m3 debeljadi

P1eg led niLa 3: Cena debeljadi smreke, jelke in listavcev na pa nju

DS

s m r e k a
Tarifni razred
7
4
5
6

1

SIT/ m 3 bruto

J e 1 k a
Tarifni razred
6
7
4
s

3

-4.133

-4.051

-3.969

-3.885

-4.179

4

-2.950

-2 .836

-2.715

-2.589

-2.945

5

-1.798

-1..635

-1.461

-1.278

-1.762

6

-660

-443

-212

32

-658

7

442

713

1.002

1.307

350

Lis t a v c i
Tarifni razred
4

s

6

7

-4.004

-3.909

-5.046

-4.866

-4 . 681

-4.494

-2.799

-2.646

-2.486

-3.607

-3.367

-3 .119

-2 .865

-1.561

-1..350

-1..129

-2.226

-1.931

-1.626

-1..316

-407

-142

133

-917

-583

-241

104

647

958

1.281

279

633

991

1.348

-4.094

8

1.488

1..810

2.154

2. 515

1.250

1.585

1.935

2.298

1.336

1.692

2.046

2. 392

9

2..456

2.825

3.216

3.626

2.031

2.396

2. 776

3. 168

2.240

2.579

2.907

3. 219

lO

3.327

3.734

4.162

4.606

2.682

3.067

3.467

3.878

2.983

3.285

3.567

3.821

11

4.080

4.512

4.962

5.424

3.191

3.588

3.996

4.413

3.558

3.806

4.020

4.193

12

4.694

5. 135

5.587

6.042

3.549

3.945

4.349

4.758

3.963

4.136

4.262

4.331

13

5.143

5.573

6.003

6.422

3.745

4.128

4.514

4.899

4.195

4.275

4.290

4.232

14

5.404

5.798

6.176

6.524

3.769

4.124

4.477

4.822

4.2S2

4.219

4.103

3.894

15

5.450

5.778

6.069

6.304

3.609

3.922

4.226

4.512

4.132

3.967

3.700

3.316

16

5 . 254

5.482

5.643

5.715

3.255

3.511

3.746

3.955

3.835

3.520

3.078

2.498
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Preglednica 4: Povprečna cena sortimentov izdelanih iz debla smreke, jelke in bu1.."Ve
SIT/ m 3 neto

DS.

s m r e k a
Tarifni razred
4

5

-5.441

-5.318

4

-3.768

s

-2.254

6

-816

-546

7

541

870

8

1.803

2.188

3

6

7

-5.195

-5.071

-3.612

-3.449

-2.043

-1.821

e l

J

Tarifni
4

5

k a
razred
6

7

B u k ev
Tarifni razred
4

-5.501

-5.374

-5.240

-5.103

-5.116

-3.279

-3.762

-3.566

-3.361

-3.148

-1.588

-2.209

-1.952

-1.682

-1.403

-260

40

-814

-501

-175

1.219

1.585

428

789

1.165

2.596

3.022

1.515

1.915

2.332

2.443

2.873

3.203

3.654

5

6

7

-4.952

-4.784

-3.783

-3.546

-3 .298

-3.040

-2.382

-2.075

-1.755

- 1.425

163

-995

-635

-264

114

1.553

306

698

1.097

1.499

2.761

1.481

1.883

2.286

2.683

3.319

3.777

2.502

2.892

3.274

3.639

4.118

4.593

3.355

3.710

4.044

4.349

-4.611

9

2.953

3.388

3.846

4.323

10

3.974

4.447

4.943

5.455

11

4.845

5.343

5.859

6.385

3.789

4.248

4.718

5.195

4.026

4.323

4.585

4.801

12

5.543

6.047

6.560

7.075

4.192

4.646

5.107

5.571

4.508

4.724

4.887

4.986

13

6.044

6.531

7.015

7.483

4.402

4.837

5.275

5.709

4.795

4.905

4.943

4.895

14

6.323

6.764

7.184

7.568

4.409

4.811

5.208

5.594

4.881

4.863

4.749

4.524

15

6.350

6.713

7.031

7.282

4.205

4.557

4.895

5.213

4.763

4.592

4.299

3.869

16

6.098

6.344

6.513

6.577

3.778

4.063

4.323

4.551

4.437

4.089

3.590

2.924

(bruto kubature) na panju. Če bi jih pa delili s
tržno mero debla bi dobili povprečno vrednost
1m3 sortimentov izdelanih iz debla. Tržni vrednosti enote nekega izdelka pravimo cena. Zaradi
lažjega razumevanje in spremljanja teksta bomo
v tem tekstu ločili dve vrednosti:
a. vrednost, ko bomo govorili o vrednosti debla
ali lesa na sploh in
b. ceno, ko bomo govorili o ocenjeni vrednosti
1m3 sortimentov. S ceno bomo označevali tudi
vrednost 1 m 3 debeljadi. Opozoriti kaže, da ta
cena ni iz nekega cenika, pač pa ocena vrednosti
1 m 3 lesa ali sortimentov, izračunanih po navedeni
metodologiji.
V preglednici 3 smo prikazali cene 1 m 3 debeljadi smreke, jelke in bukve, v preglednici 4 pa
povprečne cene 1 m 3 sortimentov iz istih debel.
Cene za 1 m 3 debeljadi smo navedli zato, ker
urejevalci računajo z debeljadjo in v teh enotah
izkazujejo zaloge, prirastke, sečnje ipd. Pa tudi
zato, ker bomo pozneje, pri obdelavi vrednostnih
prirastkov, tudi v tej študiji delali z bruto lesno
maso (debeljadjo ). Za lažjo orientacijo in predstavo smo v preglednici 4 cene preračunali na
1m3 izdelanih sortimentov (povprečna cena za
1 m 3 tržne mere debla). To smo naredili tako,
da smo cene iz preglednice 3 delili z izkoristki
debel, kot jih ugotavlja Re bula (REBULA 2000).
122

S poudarjenimi številkami smo v obeh tabelah
označili najvišje cene (vrednosti pri katerih
cene kulminirajo). V obeh tabelah lahko ugotovimo že poznana dejstva, da je vrednost lesa
na panju iz debel do D 30- 35 cm negativna.
Pri najtanjšemu drevju je vrednost deleč pod
ničlo. Z debelin o vrednost hitro narašča. Drevje
debeline 30- 35 cm je ob cesti vredno ravno
toliko, da krije stroške pridobivanja sortimentov. Debelejše drevje je že toliko vredno, da
po odbitku stroškov pridobivanja ostane tudi
še nekaj za vlaganje v gozdove ali za porabo
lastnika. Največje vrednosti doseže les pri D
55 - 70 cm, različno pri posamezni drevesni
vrsti in kakovosti rastišča. Na dobrih rastiščih
kulminira cena pri manjših debelinah. Najprej
kulminira vrednost pri listavcih (praktično je
to tu bukovina), nato pri jelovini in najpoznje
pri smrekovini. Opozoriti velja, da se cene okoli
kulminacije spreminjajo počasi in se cene pri
S- 10 cm drobnejšemu ali debelejšemu drevju
le malo razlikujejo od najvišjih.
V obeh preglednicah lahko primerjamo cene
lesa med drevesnimi vrstami, debelinami, tarifnimi
razredi in podobno. Primerjavo med drevesnimi
vrstami za cene lesa na panju (SIT /m 3 debeljadi,
drevesna vrsta v imenovalcu je 1OO) za 7 tarifni
razred smo prikazali na grafu 4. Podrobneje, in
GozdV 63 (2005) 3
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Preglednica 5: Razmerje cen smrekovine, jelovine in bukovine na panju
indeksi

Primerjani
drev. vrsti
Smreka/bukev
Smreka/jelka.
Jelka/bukev
Bukev/smreka
Jelka/ s mre ka
Bukev/jelka

Cena sortimentov (tržna mera)
Tarifni razred
Povp.
7
4-7
4
5
6
1,20
1,20
1,19
1,22
1,19
1,19
1,17
1,15
1,18
1,22
1,01
1,05
0,99
1,02
0,97
0,83
0,83
0,84
0,84
0,82
0,85
0,87
0,85
0,82
0,84
0,99
1,03
1,01
0,98
0,95

v drugi dimenziji (po tarifnih razredih) so ta
razmerja prikazana v preglednici S. Opozoriti
kaže, da gre za primerjave enako debelih dreves
z enako debeljadjo, ki se pa bistveno razlikujejo
po svoji višini (dolžini debla) in zaradi različnega
izkoristka lesne mase tudi v tržni meri.
Primerjave kažejo, da se razmerja najbolj .in
precej razlikujejo med drevesnimi vrstami in tudi
med različnimi debelinami. Manj pa se razlikujejo
med različnimi kakovostmi rastišč (tarifnimi
razredi) in če primerjamo cene za debeljad ali
tržno mero sortimentov. Vzrokov za te razlike je
veliko. Največ jih izhaja iz razlik v kakovosti lesa
in s tem posledično tudi v vrednosti (razmerje
med tzv. prostorninskim lesom in hlodi in razmerja med hlodi različnih kakovosti). Te razlike
so vzrok različnim vrednostim med različno
debelim drevjem in drevjem iz različnih rastišč .
Drugi del razlik med drevesnimi vrstami nastaja
zaradi razlik v izkoristkih debeljadi. To je vzrok
razlikam med drevesnimi vrstami in razlikam v
cenah debeljadi in tržne mere debla. Pomemben
vzrok razlik med razmerji v cenah debeljadi in
sortimentov (zlasti med iglavci in listavci) so
tudi stroški pridobivanja sortimentov. Njihovo
razmerje se z debelina znatno spreminja.
V preglednici S smo primerjali aritmetične
sredine razmerij za debeline od 7 do 12 DS. Prikazali smo vse smiselne kombinacije razmerij med
drevesnimi vrstami. Ponovno naj opozorimo, da
je pri listavcih skoraj čista bukovina in zato razmerja veljajo za tako sestavo in kakovost listavcev,
kot je običajna v dinarskih gozdovih jelovega
bukovja (okoli 95% bukve, nekaj javorja in bresta
in zelo malo drugih listavcev). Zato ponekod v
tekstu istovetimo bukovino z listavci. Iz grafa in
GozdV 63 (2005) 3

Cena debeljadi (bruto lesna masa)
Tarifni razred
Povp.
7
4-7
6
5
4
1,21
1,14
1,15
1,17
1,17
1,20
1,17
1,16
1,25
1,20
0,96
0,95
0,98
1,01
0,98
0,83
0,88
0,87
0,85
0,86
0,80
0,83
0,85
0,86
0,84
1,04
1,05
1,03
0,99
1,03

preglednice lahko ugotovimo, da sta jelovina in
les listavcev na panju približno enako vredna in
da je smrekovina znatno vrednejša. Pri obravnavi
drobnega drevja (kjer so vrednosti negativne =
stroški pridobivanja so večji od vrednosti ob cesti)
je vredno opozoriti, da smo na grafu 4 razmerja
obrnili. Večje absolutne številke pomenijo realno
manjšo vrednost. Ugotovimo lahko, da so drobni
listavci na panju znatno manj vredni od iglavcev,
pri srednjih debelinah se te razlike zmanjšajo in
pri debelem drevju ponovno povečajo. Prav tako
tudi lahko ugotovimo, da sta drobna jelovina in
smrekovina na panju enako vredni, pri debelejši
pa so razlike znatne. Smrekovina je na panju za
20 - 30% vrednejša. Tako velike razlike presenečajo. Pojasnimo lahko, da je del razlik navidezen
in nastaja zaradi relativnih razmerij. Ob cesti so
razlike v relativnih vrednostih polovico manjše.
Ker smo izhajali iz predpostavke, da so stroški
pridobivanja sortimentov pri smreki in jelki enaki,
se absolutne razlike v vrednosti iz ceste prenesejo v gozd. Zaradi manjših vrednosti na panju
(manjšega imenovalca) tako postanejo relativna
razmerja mnogo večja. Razlike med smrekovine
in jelovino pri debelem drevju pa so dejanske.
Izhajajo iz različne kakovosti in uporabnosti
debelega lesa smrekovine in jelovine.

4.2 Vrednostni prirastek drevesa
Z vrednostnim prirastkom debla smo označili razliko vrednosti drevesa med dvema meritvama. To
je prirastek drevesa določene debeline in drevesne
vrste v desetih letih. Je zmnožek količinskega
prirastka in njegove cene. Ugotavljali smo ga z
ustrezno regresijsko enačbo, kot smo opisali v
123
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(povprečje 6-12 DS in 4-7 TR) jelke je približno
5% manjši od bukve, vrednostni prirastek smreke
pa je okoli 15% večji kot pri bukvi. Vrednostni

2. poglavju. Za obravnavane drevesne vrste smo
ga prikazali v preglednici 6.
V preglednici 6 vidimo, da je vrednostni prirastek debla najdrobnejšega drevja negativen. Z
debelina drevja vrednostni prirastek hitro narašča.
Pri D okoli 20 cm je vrednostni prirastek debla
enak nič. Ta obrat (iz negativnega v pozitivno)
je pri znatno drobnejšem drevju kot je isti obrat
pri ceni lesa na panju (pri okoli 30 - 35 cm). Z
debelino vrednostni prirastek debla hitro narašča
do D okoli 50 cm. Tu se naraščanje upočasni in
doseže najvišje vrednosti pri debelinah drevja okoli
55- 60 cm. Za kulminacijo vrednostni prirastek
debla zelo hitro pada in že pri debelinah drevja
okoli 70- 75 cm je vrednost okoli nič. Naj debelejše drevje ima negativen vrednostni prirastek.
Opisani trend je podoben pri vseh obravnavanih
drevesnih vrstah. Malo se razlikuje po debelinah,
kjer nastopajo obrati (najvišje in ničelne vrednosti). Bolj pa se razlikuje po vrednosti prirastka, ki
ga doseže posamezne drevesna vrsta. Ta razmerja
smo, podobno kot za cene lesa, prikazali v preglednici 7. Tu smo prikazali razmerje povprečja
vrednostnega prirastka za 6-12 DS za TR 4-7 in
povprečje za te TR.
V preglednici 7 vidimo, da je vrednostni
prirastek debla na panju najmanjši pri jelki in
največji pri smreki. Vrednostni prirastek debel
PregleJni~..a

prirastek smreke je tako 21% večji kot jelke.
Te razlike nastajajo zaradi razlik v količinskem
prirastku in njegovi ceni.
Primerjavo količinskega in vrednostnega
prirastka dreves bomo podali v posebnem
poglavju.

4.3 Spreminjanje cene debeljadi kot

posledice priraščanja debel
Zaradi priraščanja debel (debeljenja in višinskega
prirastka) se spreminja kakovost in uporabna
vrednost lesa ter njegov izkoristek. Zato se spreminja tudi povprečna cena sortimentov izdelanih
iz debla. Za koliko se spremeni, je odvisno od
količinskega prirastka (hitrosti debelitve) in spremembe cene lesa kot posledice debeljenja. Če pa
računamo vrednost lesa na panju, vplivajo na te
spremembe stroški pridobivanja sortimentov za
1m3 . Za te vemo, da z debelin o padajo. Pri velikih
debelinah padajo zelo počasi. V preglednici 8 smo
prikazali za koliko se spremenijo povprečne cene
lesa iz debel (v SIT/ m 3 debeljadi). Tu vidimo, da
se cene z debelina hitro spreminjajo. Največje,
pozitivne, spremembe so pri drobnem drevju.

6: Desetletni vrednostni prirastek debla smreke, jelke in bukve
SIT/deblo/10 let

s

e k a
Tarifni razred
DS
4
5
7
6
-154
-149
-135
3
-162
-122
-78
4
-33
13
5
45
144
219
320
344
624
776
6
471
700
7
899 1.120 1.361
8
1.108
1.389 1.663 1.971
2.546
9 1.557 1.876 2.201
10
1.960 2.313 2.691
3.051
2.310 2.676 3.028 3.374
11
12 2.519 2.865 3.163 3.409
13 2.558 2.813 2.993 3.061
14 2.345 2.453 2.424 2.210
15
1.809 1.688
721
1.337
16
875
419
-345 -1.548
124

m

J e 1 k

r

Tarifni

a
razred

4

5

-136
-105

-119

6
-108

7
-80

-53

o

52

53

151

225

322

326
633

439
799

575
983

710
1.185

1.189

1.407
1.802

967
1.308
1.586
1.793

1.551
1.846

2.134

B u ke v
Tarifni razred
4

7
-113

-50

6
-116
-25

95
383
731

156
464

203
561

266

857

995

1.656

1.125

2.076

1.538
1.898

1.295
1.716

-116
-74

2.323

2.418
2.604

2.177

1.957

2.340
2.115

2.562
2.235

2.302
2.216

1.475

1.558

1.588

1.547

1.843

913

848
-231

688
-635

420
-1.228

1.106
-78

1.864
1.777

41

2.057
2.109

5
-116

1
658
1.144

1.457

1.635

1.890
2.235

2.064
2.370

2.308
2.344

2.401

2.444

2.312

2.105

1.868
965

2.180
1.465

2.070

1.495
442
-1.194

-548
-2.700

167
-1.860
-4.772
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Pregledni(a 7: Primerjava vrednostnega prirastka za obravnavane drevesne vrste v 4-7 tarifnem razredu
Primerjani drevesni
vrsti
Smreka/bukev
Smreka/jelka
Jelka/bukev
Bukev/ smreka
Jelka/smreka

Bukev/jelka

4
1,01
1,20
0,84
0,99
0,84
1,19

Razmerje drevesnih vrst
Tarifni razred
6
7
5
1,10
1,29
1,20
1,22
1,21
1,22
1,06
0,91
0,98
0,84
0,77
0,91
0,82
0,82
0,82
1,02

1,lO

Kulminacija nastopa pri debelinah, ko iz debel
lahko izdelamo hlade. Nato se spremembe hitro
manjšajo in dosežejo vrednost nič pri debelinah,
kjer kulminira cena deblovine. Od tam naprej
so spremembe negativne; cena pada. Največje
so spremembe pri smreki, sledi ji bukev in najmanjše so pri jelki.
Iste spremembe lahko ugotavljamo iz podatkov
v preglednici 3 ali 4. Iz podatkov lahko ugotovimo spremembo cen v prehodni dobi drevesa.
V preglednici 8 pa spremembe za 10 let in iz teh
povprečno letno. Omenimo lahko še, da podatki
v preglednici 8 kažejo za koliko priraste ali pade
vrednost 1m 3 lesa. Tako kažejo desetletni vrednostni prirastek 1m3 debeljadi.

0,95

Povp.
4-7
1,15
1,21
0,95
0,88
0,82
1,06

4.4 Stopnja vrednostnega priraščanja.

Intenzivnost priraščanja
Podobno kot prikazujemo stopnjo količinskega
s% prirastka, lahko tudi stopnjo ali
intenzivnost vrednostnega priraščanja prikažemo
s % letnega vrednostnega prirastka. Za obravnavane drevesne vrste in TR smo jo prikazali
v preglednici 9.
Intenzivnost vrednostnega priraščanja smo
prikazali le za debeline drevja, kjer je vrednost
lesa na panju pozitivna. Stopnja vrednostnega
priraščanja drobnejšega drevja je še mnogo večja.
Nastaja zaradi velike intenzivnosti količinskega
priraščanja in hitrega nižanja stroškov pridobivanja sortimentov. Njena podrobnejša obravnava pa nima posebnega pomena. Zato smo jo
priraščanja

Preglednica R: Spreminjanje cene debeljadi debel smreke, jelke in bukve
SIT/ m 3 /IO let

DS

3
4

s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

s m r e k a
Tarifni razred
5
7
4
6
759
764
767
772
790
790
790
790
784
782
780
778
750
764
760
755
714
704
731
723
657
685
671
640
555
620
600
579
444
539
511
478
435
395
353
303
255
198
133
309
156
88
Il
-73
-25
-114
-209
-317
-237
-346
-471
-602
-481
-617
-765
-932
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J e 1
Tarifni
5
4
439
447
582
596
615
631
615
602
558
572
496
509
430
421
332
337
233
233
124
116
4
-11
-125
-151
-265
-301
-415
-463

k a
razred
6
7
453
465
608
620
657
643
629
642
585
598
519
530
437
443
340
340
229
221

lOS
-32
-182
-346
-520

88

-59
-221
-398
-589

B u k e v
Tarifni razred
4
6
7
5
517
526
512
502
670
664
659
655
739
730
724
716
733
721
744
710
702
685
668
652
597
620
578
561
502
479
449
461
341
329
330
361
201
190
224
196
33
42
78
150
133
-132
-90
-6
-280
-187
-35
-398
-235
-468
-203
125
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Primerjani dre.v esni

vrsti
Smreka!bukev
Smreka/jelka
Jelka/bukev
Bukev/smreka
Jelka/ smreka
Bukev/jelka

5

4
1,20
1,33
0,78
0,83
0,75
1,28

Razmerje dreves nih vrst
Tarifni razred
5
6
7
1,14
1,07
1,01
1,21
1,11
1,02
0,99
1,02
1,04
0,93
0,99
0,88
0,83
0,90
0,98
1,01
0,98
0,96

PRIMERJAVA KOLIČINSKIH IN
VREDNOSTNIH KAZALCEV
PRIRASTKA

Primerjavo količinskih in vrednostnih (m3 ali
tolarja) kazalcev prirastka (velja tudi za druge
količine: sečnje, etat, zaloge ipd) smo naredili samo
zato, da pokažemo kakšno napovedno moč (sposobnost prikaza dejanskega stanja in razmer) ima
posamezen kazalec in kakšne napake naredimo
(delamo), ko namesto denarnih (vrednostnih)
vrednosti rabimo povsod le količinske. To primerjavo bomo prikazali v naslednjem.
V preglednici 12 prikazujemo razmerje stopnje
priraščanja med vrednostnim in količinskim prirastkom dreves v posamezni debelinski stopnji in
nekaterih TR. Številke v preglednici (indeksi) nam
povedo, kolikokrat je% vrednostnega prirastka
debla večji (ali manjši) od o/o količinskega prirastka
(razmerje% vrednostnega prirastka v preglednici
9 z ustreznimi o/o količinskega prirastka). Hkrati
pa nam kažejo kakšno napako delamo, če namesto
denarnih rabimo količinske kazalce.
V preglednici lahko ugotovimo, da so v
območju, kjer je intenzivnost vrednostnega priraščanja največja ali najmanjša, razlike med
količinskimi in vrednostnimi kazalci največje.
Negativni predznak pomeni, da že celo tam, kjer
je količinski prirastek še razmeroma visok (okoli
1-1,5% letno), nastaja že negativni vrednostni
prirastek. Razlike so večje na slabših rastiščih. V
območju okoli kulminacije cene lesa na panju (D
okoli 60 cm) so razlike najmanjše.
Podobno sliko dobimo če primerjamo spreminjanje količinskega in vrednostnega prirastka z
debeline drevja. To smo naredili na dva načina:
l. Primerjali smo kako (za koliko) se količin128

Povp.
4-7
1,11
1,17
0,96
0,91
0,87
1,06

ski in vrednostni prirastek drevesa spreminja z
rastjo debeline za 1 DS (S cm). Ugotavljali smo
razmerje R=ZVds/ZVds-1 (npr. razmerje količine
ali vrednosti prirastka v 7 in 6 DS). Spreminjanje
količinskega prirastka je zelo podobno v vseh
obravnavanih TR. Spreminjanje vrednostnega
prirastka pa se po TR nekoliko razlikuje. Večje
je na slabših in manjše je na boljših rastiščih. Ta
razmerja smo prikazali za 6. TR na grafu 5. Tu
vidimo, da se razmerja količinskega prirastka
drevesa z debeline zelo malo spreminjajo, da
pa se razmerja vrednostnega priraščanja zelo
spreminjajo in z debeline zelo hitro padajo. To
je razvidno tudi v preglednici 9.
2. Primerjali smo, kako se spreminjatakoličinski in vrednostni prirastek drevesa v primerjavi s prirastkom v 6. DS. To spreminjanje
smo za 6 TR prikazali na grafu 6. Tu vidimo,
da je količinski prirastek drevesa debelejšega
drevja večji, kot v 6. DS. V 15. DS je okli 3,5 krat
večji kot v 6. DS. Pri vrednostnemu prirastku
je bistveno drugače. Z debeline hitro narašča
in je pri debelini 50-60 cm 4-4,5 krat večji kot
v 6. DS. Pri večji debelini hitro upada in je pri
debelini okoli 70-75 cm približno enak kot v 6.
DS, pri večji debelini pa je že negativen. Spreminjanje se precej razlikuje med obravnavanimi
drevesnimi vrstami.
Iz navedenih podatkov in primerjav je lepo
razvidno kakšne napake (napačne informacije)
delamo (dobivamo), ko hočemo vrednostne
kazalce zamenjati s količinskimi. Nujni so
oboji: vsak za svoj namen. Ko gre za lesno
zalogo, sečnjo in etat le v količinskem pomenu
je dopustna in nujna raba količinskih mer. Običajno pa s temi kazalci izražamo tudi vrednost.
To pa ni prav.
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Preglednica 12: Primerjava stopnje vrednostnega in količinskega prirastka debel smreke, jelke in bukve na panju
fndeks (R=%ZWD/%ZV)

s

DS

6

r e k a
Tarifni razred
5
7
6
4
m

J e 1 k a
Tarifni razred
4
7
5
6

7

7,55

5,65

4,70

4,10

9,54

6,16

4,84

4,12

8

3,10

2,97

2,80

2,65

3,37

3,08

2,83

2,65

9
10

2,33

2,26

2,17

2,07

2,37

2,25

2,14

2,04

1,93

1,88

1,80

1,71

1,88

1,80

1,74

1,67

11

1,67

1,60

1,51

1,40

1,55

1,50

1,44

1,38

12

1,43

1,34

1,24

1,12

1,28

1,23

1,17

1,11

l3

1,19

1,09

0,96

0,83

1,03

0,97

0,91

0,83

14

0,93

0,81

0,67

0,51

0,76

0,69

0,61

0,52

15

0,64

0,50

0,33

0,15

0,44

0,36

0,25

0,14

16

0,28

0,11

-0,08

-0,31

0,02

-0,10

-0,24

-0,41

POVZETEK IN ZAKLJUČKI

Na osnovi dveh zaporednih meritev drevja na
vzorčnih ploskvah v revirju Mašun smo ugotavljali

količinski in vrednostni prirastek drevja. Vrednost
lesa na panju je definirana kot razlika vrednosti
lesa ob cesti in stroškov sečnje, spravila in gradnje
vlak. Vrednostni prirastek smo ugotavljali kot
razliko vrednosti drevesa drevesa na panju pri
prvi in drugi meritvi. Vrednost drevesa na panju
smo ugotavljali z enačbami stran 118).
Raziskava je omogočila naslednje pomembnejše
ugotovitve:
l. Na količinski prirastek dreves vpliva mnogo
dejavnikov, ki različno delujejo na posamezno
drevesne vrsto. Zaradi tega se razmerja v velikosti
količinskega prirastka med drevesnimi vrstami
spreminjajo glede na okoliščine rasti drevesa.
Prav tako se ta razmerja spreminjajo v različnih
obdobjih (debelinah, starosti) drevesa. Sedanje
stanje pa je tudi odraz dosedanjega gojenja gozda.
V grobem povprečju so količinski prirastk:i drevesa
treh obravnavanih drevesnih vrst (smreke, jelke
in bukve) precej podobni. Količinski prirastek
drevesa se veča z debelina drevesa. Pri obravnavanih debelinah (do 80 cm PP) nismo ugotovili
njegove kulminacije.

2. Vrednost lesa, drevesa in vrednostni prirastek drevesa smo obravnavali z različnimi merili.
Skupne ugotovitve lahko povzamemo takole: Vrednost debla kulminira pri debelinah 75- 90 cm PP.
Pri najnižjih debelinah kulminira vrednost debla
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Tarifni
4
5
14,28
6,66
3,78
3,09
2,59
2,28
1,88
2,08
1,75
1,58
1,48
1,32
1,03
1,21
0,67
0,90
0,51
0,19
-0,04
-0,54

e v
razred
7
6
4,48

3,44

2,62

2,30

2,04

1,84

1,70

1,54

1,43

1,28

1,16

0,98

0,83

0,61

0,41

0,07

-0,24

-0,82

-1,29

-2,58

bukve. Podobno je pri jelki. Vrednost smrekovih
debel kulminira pri največjih debelinah. Na boljših
rastiščih je ku1minacija pri manjših debelinah.
Cena (vrednost 1m3) lesa v deblu na panju z debelina zelo hitro narašča do debeline 50 - 60 cm.
Tu se rast vrednosti umiri in doseže kulminacijo
pri debelinah drevja 60 - 70 cm. Vrednost lesa se
z de belino spreminja zaradi sprememb kakovosti
in uporabnosti lesa ter manjših stroškov sečnje
in spravila. Zaporedje kulminacije cene lesa pri
obravnavanih drevesnih vrstah je podobno kot
pri kulminaciji vrednosti debla.
3. Vrednostni prirastek drevesa z debelina
narašča veliko hitreje kot količinski. Intenzivnost
(%prirastka) priraščanja vrednosti je pri debelinah
drevja 35- 55 cm 2- 4kratvečja od količinskega
prirastka. Kulminacijo vrednostnega prirastka
dosežejo drevesa pri debelinah okoli 55 cm. To
je znatno prej (pri približno 10 cm drobnejšemu
drevju) kot nastopa kulminacija cene lesa. Pri tej
debelini pade vrednostni prirastek drevesa pod
2% letno in z večjo debelina zelo hitro pada ter
pri debelinah 70 - 75 cm doseže že negativne
vrednosti.
4. Obravnava je pokazala, da ob upoštevanju
vseh dejavnikov, ki vplivajo na gospodarnost
pridelovanja lesa in pridobivanja sortimentov,
dosegama največje koristi od lesa, če ga gojimo
do debeline 60- 65 cm D (do bruto kuba ture
drevesa okoli 3,50 m 3 ). To velja v glavnem za vse
tri obravnavane drevesne vrste. Pri smreki so
debeline lahko malo večje, pri bukvi pa manjše.
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Posegi v gozdne zaplate v mestu Kranj
Interventions into forest patches in the area of KranJ
Špela FAJON*, Janez PIRNAT**
Izvleček:

Fajon, Š. in Pirnat, J.: Posegi v gozdne zaplate v mestu Kranj. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 3. V slovenščini, z
izvlečkom in povzetk.om v angleščini, cit. lit. 17. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
V urbani krajini mesta Kranj je v zadnjih tridesetih letih prišlo do velikih sprememb. Zaradi razvoja urbanizacije,
industrije in infrastrukture so bile prizadete številne za plate gozda, nekatere so izginile, druge so bHe fragmenti rane.
Velik problem v okoliških gozdovih predstavljajo nelegalni posegi v gozdove, kopi mineralnih surovin in divja
odlagališča, hkrati pa narašča zlasti pomen soda ln ih funkcij teh gozdov. Zato bo potrebno status teh gozdov urediti
z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.
Ključne

besede: mestni gozd, krčitve gozda, geografski informacijski sistem, Kranj, razglasitev gozdov s posebnim
namenom

Abstract:
Fajon, S. and Pirnat, J.: Interventions into forest patches in the area of Kranj. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No.
3. In Slovene, with abstract in English, lit quot. 17. Translated into English by Jana Oštir.
The urban landscape of the town Kranj has experienced important changes in the past thirty years. Due to the
process of urbanisation, the development of industry and infrastructure, several forest patches have been affected;
some have disappeared, others have undergone fragmentation. Illegal interventions in the forest, mineral resource
mining and illegal refuse dumps pose a significant problem. At the same time, social functions in these forests
have gained value. These reasons necessitate regulation of the status of such forests with a decree which designates
forests with special purpose.
Keywords: urban forest, forest clearing, geographical information system, Kranj, decree which designates a forest
with special purpose

1

UVOD

Kranj z okolico je bil naselitveno zanimiv že v
pradavnini. Arheološka izkopavanja, ki so se začela
ob koncu prejšnjega stoletja, nam z materialnimi
dokazi nakazujejo, kje vse je bilo mogoče na tem
področju postaviti naselitvene enote (Sprehod
po Kranju, 2004). Kranj se je začel širiti v prvi
polovici tega stoletja, zlasti hiter pa je bil razvoj
po drugi svetovni vojni. Najprej je bil usmerjen
proti severu in ob cesti proti Jezerskemu do Primskovega, nato pa proti vzhodu, zlasti na Planino.
Manj se je mesto širilo preko Save v Stražišče, ker
je bil tam rezerviran prostor za razvoj industrije
(PIBERNIK 2000). Med leti 1966 in 1980 je
pozidava zajela še nepozidane površine mestnega
središča in celotno njegovo obrobje. V to obdobje
spada gradnja stanovanjskega predela na Planini,
GozdV 63 (2005) 3

kjer je nastalo veliko naselje, ki je samo večje od
kranjskega mestnega jedra. Suburbanizacija je v
Kranjski kotlini precej opazna, predvsem se širijo
naselja na poselitveni osi Škofja Loka - Kranj
-Preddvor. Omejitev razpršene gradnje bi, glede
na dosedanji trend izsekavanja gozdov, veliko
pripomogla k ohranitvi gozdnih zaplat v krajini.
Poselitev in kmetijstvo sta najmočneje posegala
v gozdni prostor. Prav zato se nam zdi obdobje
zadnjih tridesetih let eno najbolj prelomnih za
Kranj z okolico in smo ga tudi privzeli kot časo
vni okvir sprememb v naši raziskavi.

· S. F. univ. dipl. inž. gozd. Cerklje, 4207 Cerklje, SI
··dae. dr. J. P., univ. dipl. inž. gozd., Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo in o bnovljive gozdne vire, Večna
pot 83, 1000 Ljubljana, SI
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Mesto je poseben ekosistem, v katerem je
človek pogosto izgubil stik z naravo (PAPEŽ

2001) . Narava je v mestih prisotna v različnih
oblikah mestnega zelenja kot so parki, drevoredi,
zelenice, vodne površine in urbani ter primes tni
gozdovi. Slednji so pomembna kategorija mestnih
zelenih površin. Površine primestnih gozdov v
Sloveniji so lahko relativno majhne in prostorsko
razpršene, zaradi novih posegov se fragmentacija
še vedno nadaljuje.
Zaradi različnih interesov, ki izhajajo iz lastninskih pravic do gozdov, javne rabe gozdov in
omejitev pri gospodarjenju z gozdom prihaja do
konfliktov med lastniki, javnostjo in gozdarsko
stroko. Zato je potrebno obstoječe urbane in
primestne gozdove zaščititi pred krčitvami ter
zagotoviti načrtno upravljanje z njimi.
Primestni gozdovi v Celju, v Novem mestu in v
Novi Gorici so dober primer sodobnega pravnega
varovanja ter načrtnega upravljanja (HOSTNIK
1997a). Ob strokovni podpori Zavoda za gozdove
Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Kranj
bo mogoče tudi v Kranju ustrezno urediti status
teh gozdov. Trajno rešitev problema kranjskega
urbanega in primestnega gozda bo možno zagotoviti, ko bo sprejet Odlok o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v Mestni občini Kranj.
Zavod za gozdove Slovenije OE Kranj je leta 2004
pripravil osnutek Odloka o gozdovih s posebnim
namenom v Mestni občini Kranj (POTOČNIK
2004). Predlagani Odlok je nujna in primerna
osnova za dolgoročno reševanje problema 683,3
ha urbanih in primestnih gozdov v naselju Kranj,
od tega jih je 441,90 ha že razglašen ih za gozdove
s posebnim namenom.

2

NAMEN NALOGE IN DELOVNE
HIPOTEZE

Namen raziskave je:
• izdelati pregled sprememb v gozdnem prostoru
naselja Kranj v zadnjih tridesetih letih,
• spremembe analizirati in obravnavati z vidika
površinskega razvoja,
• predstaviti glavne obremenitve primestnih
gozdov,
Delovne hipoteze so:
• površina gozdov se je od leta 1970 naprej
zmanjševala predvsem zaradi urbanizacije na
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vzhodnem delu naše osnovne enote, naselja
Kranj,
v zadnjih tridesetih letih je proces fragmentacije
pomembno posegel v za plate ravninskih gozdov
mesta Kranja,
zaplate ravninskih gozdov so močno obremenjene z nelegalnimi posegi,
zaradi nedovoljenih posegov izginjajo najbolj
občutljivi predeli primestnih gozdov, predvsem
ob mejah naselij in na obrobju mesta Kranja,
zaradi načrtovanega širjenja naselij in obenem
večanja prebivalstva se bodo obremenitve na
gozdove v bližini naselij stopnjevale,
s sprejemom Odloka o razglasitvi gozdov s
posebnim namenom v Mestni občini Kranj bi
lahko izboljšali stanje urbanih in primestnih
gozdov Kranja in jih zavarovali pred nadaljno
fragmentacijo in krčitvami.

METODE DELA

Za gozdove v mestu Kranj je bilo potrebno preučiti
naslednje gozdnogospodarske načrte:
• kartne priloge gozdnogospodarskih načrtov
GGO Kranj, 1971 - 1980,
• kartne priloge gozdnogospodarskih načrtov
GGO Kranj , 2001- 2010,
• gozdnogospodarski načrt GGE Cerklje, 2000
- 2009,
• gozdnogospodarski načrt GGE Besnica, 2003
- 2012,
• gozdnogospodarski načrt GGE Preddvor, 2002
- 2011,
Sledili so terenski ogledi gozdov v izbranem
še posebej tam, kjer v gozdni maski
ni bilo natančno razvidno, ali je na terenu gozd,
druga vrsta rastlin (sadovnjak, okrasno drevje, ... )
ali je gozd že posekan.
območju,

S pomočjo karte rabe tal in DOFS iz let 2000,
2001 smo primerjali sedanjo gozdno masko z
masko gozdov leta 1970. Slednjo smo izdelali iz
starih kart gozdnogospodarskih načrtov Kranja
v merilu 1: 10.000. S pripomočki računalniškega
programa MapInfo ProfessionalS.O smo natančno
določili lego takratnih zaplat in jih zaslonsko
digitalizirali. Najnovejše spremembe (med leti
2000-2004), ki jih na DOF iz leta 2000 še ni bilo,
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smo kartirali na terenu. Pri določevanju meja
parcel in gozda smo uporabili digitalne podatke
o katastrskih mejah Geodetske uprave Slovenije
in podlage Zavoda za gozdove OE Kranj.

in stopni kamni za širitev vrst in za ponovno
kolonizacij o lokalno izumrlih vrst. Veliko vrst pa
živi in je vezanih le na robne habitate (FORMAN,
GODRON 1986).

4

V okolici Kranja, so v preteklosti zaradi urbanizacije, posekali kar 40,93 ha gozdov. Pri deljenju
na različne vzroke zmanjševanja gozdnih površin
smo v posebno skupino odcepili industrijo in
skakalnico zaradi specifičnih lastnosti, ki sicer
ne bi bile vidne.
Nastanek novih naselij, kot sta Čirče in Drulovka, je spremenil namembnost 23,35 ha gozdnih
površin. V sosednjem naselju Orehek so individualne hiše zasedle 4,15 ha gozda. Novi dovozi
proti avtocesti so na severnem delu naselja Kranj
povzročili zanimanje za sicer gozdna zemljišča, ki
so tako pridobila povezavo z mestom in postala
zanimiva za lastnike parcel. Za individualne
gradnje se je na Kokrici izkrčilo 1,52 ha. Niže ob
avtocesti pa so ob nadvozu izkrčili 0,69 ha prav
tako za stanovanjske hiše. Ob nastanku večjih
tekstilnih tovarn in gumarske industrije pa je
bil Kranj končna postaja mnogih delavcev, ki pa
niso imeli urejenega stanovanjskega statusa. Ob
reki Savi tako še danes stoji barakarsko naselje
Koreja, za katero je bilo posekanega 0,87 ha
obvodnega rastlinja in dreves. Ta poseg ni bil
nikoli dovoljen. Na črno je bilo posekanega tudi
7,22 ha gozda pri Stražišču za prvotno kmetijski
namen. S posekom borovega gozdička na golo
in prepustitvijo gole površine eroziji, je lastnik
poskrbel, da je zdaj prostor primeren le za gradnjo
naselja (PERDAN 2004).

REZULTATI
4.1 V z roki in vrste posegov v gozdne
zaplate

Od leta 1971-1980 je h krčitvam največ pripomogel
pojav komasacije na S delu naselja. Mnogo gozdnih
zaplat je v tem obdobju postalo kmetijskih obdelovalnih zemljišč. Sledile so gradnje tovarniških hal
ob Savi. Pa tudi daljnovod prek šmarjetne gore
je bil zgrajen v tem desetletju.
Do 1?90 leta so se gradili večji urbani predeli,
kot so Cirče, Drulovka in Orehek. Zgrajena in
dokončana je bila avtocesta na S delu naselja,
ob njej pa so zrasla nova naselja. Pojav le teh je
povzročil tudi gradnjo dodatne infrastrukture.
Na Šmarjetni gori so se začeli zaraščati pašniki
in travniki.
V zadnjem obdobju 1990-2004 srečamo krčitve,
ki so povezane z urbanizacij o. Nemalo je tudi črnih
posegov v nižinskih gozdovih. Kot najopaznejši
.poseg pa smo izločili gradnjo skakalnice na
Smarjetni gori.
Površina naselja Kranj znaša 2.627,83 ha, od
tega je 683,30 ha gozda. Gozdnatost je 26 %. V
primerjavi z letom 1970 pa se je površina mestnih
ln primestnih gozdov v naselju Kranj občutno
zmanjšala. Po naravni poti se je zaraslo 6,08 ha
gozdov, 109,52 ha gozdov pa je bilo izkrčenih.
Predvsem zaradi urbanizacije, gradnje avtoceste,
infrastrukture, kmetijstva, nekaj manj zaradi
industrije in gradnje smučarske skakalnice se je
površina gozda s 781,10 ha zmanjšala na 683,30
ha. Gozdnatost pred tridesetimi leti je bila 30 %.
Vsi posegi, zaradi katerih se je površina gozda
zmanjšala, seveda niso bili dovoljeni.
Fragmentacija je v zadnjih tridesetih letih
močno zaznamoval kranjske primestne gozdove.
Posledice fragmentacije so ekološke narave in
prizadenejo predvsem ohranjene zaplate. Na
ohranjene zaplate negativno vplivajo energetski tokovi vrst in porabnikov z obkrožujočega
urbanega okolja (AHERN 1995). Ekosistemi so
ločeni od svojega zaledja. Male zaplate so habitati
GozdV 63 (2005) 3

Urbanizacija

Industrija

Gradnja tovarniških hal v sedemdesetih letih 20.
stoletja je temeljito spremenila podobo doline
reke Save od Savskega mostu proti Drulovki. Na
prvi poplavni ravnici na desnem bregu Save je
zrasel kompleks obutvene tovarne Planika, kasneje čistilna naprava v Zari ci in sedež Komunale
Kranj. Zaradi celotnega kompleksa je bilo treba
izkrčiti 9,31 ha gozdov. Tik za sotočjem Kokre in
Save pa so zgradili tovarniško halo, ki stoji točno
na mestu 1,19 ha velikega gozdiča.
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Infrastruktura
Kot glavni člen v zadnjih 30 letih zgrajene infrastrukture se pojavi avtocesta, vendar smo jo zaradi
močnega poseganja v gozdne zaplate uvrstili v
posebno skupino. Tja spadajo tudi neposredni
dovozi ali nadvozi, zgrajeni zaradi avtoceste. V
skupini, ki nam ponazarja omrežni značaj infrastrukturnih elementov, so povezovalne ceste,
zaradi katerih se je posekalo 1,5 ha gozda, in
nekoliko pomembnejše ceste, ki so prevzele nalogo
drugih. Taka je cesta, ki se spušča od Planine
do sotočja obeh rek. Zaradi gradnje te ceste so
izkrčili 0,52 ha gozda. Površina ni velika, vendar
nas lahko zbode v oči dejstvo, da je bila zaradi
tega prerezana na pol lepa po bočna zap lata gozda.
Med največjimi posegi, ki so zmanjšali površino
gozdnega prostora naselja Kranj, je bila gradnja
daljnovoda preko Šmarj etne gore. Zaradi gradnje
in razširitve daljnovoda so izsekali 10,29 hektarski
pas gozda. lzs eka je dobro vidna na vseh letalskih
posnetkih, saj je linijskega tipa. V zadnjih letih
se površina zarašča, vendar odraslega gozda tu
ne bo, saj do tega zaradi funkcionalnosti daljnovoda ne sme priti. Površine pod daljnovodom so
izkoriščene za pridobivanje novoletnih smrečic
(PERDAN 2004). V bližini Stražišča pa je 1,60 ha
gozdnega zemljišča prepuščenega ekstremnim
rekreativcem.
Kmetijstvo

Kmetijska raba se pojavlja na kar 10,94 ha nekdanjih gozdnih površin. To so predvsem zaplate
pravokotnih ali parcelnim mejam prilagojenih
oblik Na starih zemljevidih so bile difuzno razpršene na vzhodnem obrobju mesta, nekaj jih
je bilo tudi na skrajnem severnem delu, tik pod
Udin borštom.Vzrok za odstranitev skoraj vseh
posameznih zaplat na sicer kmetijskih površinah
tiči v nenaklonjenem odnosu takratnega gozdarskega strokovnjaka do danes tako ekološko
pomembnih ostankov. Po njegovem odhodu so
postale zaplate veliko bolj varovan element gozdne
krajine (PERDAN 2004).
Drugi vzroki za zmanjšanje gozdnih površin na
račun kmetijskih so komasacija, ki je v 80-tih letih
pošteno spremenila podobo kmetijske krajine,
posledično pa tudi gozdnate. Sledijo še sečnje
zaradi »urejanja podobe kmetijske krajine«. Takrat
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je to pomenilo odstranitev vsega kar lastnika ali
kmeta moti. Na koncu pridejo seveda nedovoljene
sečnje. Eno večjih sečenj je opravil lastnik, ki je
na svojo pest posekal še dodatnih 60 % gozdiča
(gozdarji so mu namreč dovolili posekati le del
njegovega gozda) in ga tako v celoti izbrisal z zelene
maske mesta Kranja (POTOČNIK 2004).
Druga skupina so pašniki in travniki. Na
območju Stražišča in Šmarje tne gore se je pojavilo
kar nekaj zaplat, ki sedaj služijo ljudem kot travniki ali pašniki. Skupna površina je vsaj 1,46 ha.
Točne rabe teh površin med travnike in pašnike
nismo delili.
Urejanje kmetijske krajine je ponavadi zajemalo
odstranjevanje mejic, osamelcev ali celih zaplat
gozdnega rastja s sicer večinsko agrarne krajine.
Kmetje so tako uredili svoja zemljišča v enolična
obdelovalna polja.
Avtocesta
Z gradnjo Karavanškega predora so se začele
priprave za gradnjo nove avtoceste, ki so jo leta
1985 odprli. Zgrajen je bil 29 km dolg odsek s
priključkoma Kranj sever in Kranj jug (PUHAR
2000).
Gozdovi na trasi avtoceste so plačali velik
davek- trasa je pravzaprav potekala po sredinah
vseh zaplat. Tako je danes presekanih na pol pet
nekdaj strnjenih gozdnih zaplat. Težnja po čim
večji mobilnosti je gozdovom vzela 26,3 ha.

Skakalnica

Za potrebe skakalnega športa je bilo
1,45 ha gozda

izkrčeno

Zaraščanje

V zadnjih tridesetih letih se je površina primestnih
gozdov Kranja zaradi naštetih razlogov precej
zmanjšala, po naravni poti se je zaraslo le 6,08
ha gozdov. To so predvsem obrečni gozdovi ob
Savi, manjši omejki na področju Šmarjetne gore
in obrobja večjih kompleksov gozda v nižini.
Zaraščanja so bila predvsem manjših razsežnosti,
le ob reki Savi in nad Stražiščem sta večji zaplati,
kjer sedaj raste gozd, leta 1970 pa ga ni bilo.
Obrečni gozdovi Save so pomembni za vzdrževanje brežin, uravnavanje toka reke, za obvodno
živalstvo in kot element krajine. Kljub temu, da
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je bilo na desni strani reke Save izkrčenih 9,13
hektarov obrečnih gozdov za potrebe industrije,
so se na levi strani zarasli logi, ki so nepogrešljiv
sestavni element reke. 1,04 ha zaraslih površin
se lahko pridruži še dodatnih 0,98 ha gozdiča
na desnem bregu, ki je nastal nad industrijskim
območjem. Na pobočju nad Stražiščem pa se je
zaraslo 2,02 hektara travnikov oz. pašnikov. Kot
kaže bodo ti gozdovi v prihodnje prevzeli del
obremenitev gozdov proti Joštu, saj bo v njihovi
neposredni bližini zrasla nova stanovanj ska četrt.
V bližini, na pobočju Šmarjetne gore, prihaja do
zaraščanja ob poteh in robovih gozda.
Nekaj novih zaplat gozda se pojavi tudi v naselju
Čirče. Zaradi novogradenj na tem območju in
izpostavljenosti ozkega pasu gozda pa bo v prihodnosti ta gozd verjetno posekan (PERDAN
2004). Enaka situacija se pojavlja tudi v naselju
Drulovka. Tudi tam se nekaj zaraščenih površin
bori za preživetje. V kmetijski krajini se nove površine gozda uspejo ohraniti le ob večjih zaplatah
gozda, kjer praviloma zapolnijo parcelo. Površine
ne presežejo enega hektara. Take površinice najdemo pri Rupi, vzhodno od naselja Planina, pri
Orehku, južno od Drulovke in v Struževem.
Del povečanja gozdne površine gre poleg dejanskega povečevanja zaradi zaraščanja pripisati tudi
administrativnemu povečevanju zaradi vključitve
določenih površin gozdov, ki v preteklih načrtih
niso bile zajete v ureditveni načrt (agrarne skupnosti, gozdovi MORS itd.). Objekt, ki je na karti
sprememb tako predstavljen kot »Zaraščanje« in
pokriva površino kar 3,79 ha, spada v posebno kategorijo. Na tem kraju namreč stoji objekt kranjske
vojašnice in vsi spremljevalni objekti, kot so igrišča,
poligoni, skladišča. V preteklosti so bili to strogo
varovani objekti, ki se jih ni smelo označevati na
kartah (PERDAN 2004). Iz tega razloga na karti
iz leta 1970 ni bilo narisanega gozda, na sedanjih
letalskih posnetkih pa je jasno viden odrasel gozd.
Čeprav še danes ni prostega dostopa v ta gozd, ga
smatramo za zeleni pokrov mesta, kot tudi strelišči
v Struževem in ob reki Kokri.

4.2

Krčitve

gozdnih zaplat
Na prostorski razpored gozda so vplivale izkrčitve

vseh 26 večjih in 32 manjših zaplat gozda. Večje
obravnavamo posebej zaradi večjega vpliva na
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izgled krajine in zaradi večjih razsežnosti posegov, zaradi katerih gozda ni več. Ponavadi so bile
velike zaplate le fragmentirane (razdeljene na
polovico) ali robno prizadete, medtem, ko več
majhnih zaplat sploh ni več. V preglednicah 1 in
2 so podatki izkrčen ih gozdnih površin, ne glede
na to, ali so v sklopu ostanka zapla te (linijska preseka, avtocesta, daljnovod) ali samostojno (ostanki
v agrarni krajini). Ne bomo omenjali gozdov
MORS, saj je že v besedilu prej opredeljeno, da
je to le fiktivna številka.
Posegi zaradi urbanizacije so med največjimi
in najbolj neprilagodljivimi posegi v zadnjih
tridesetih letih. Po površini so izsekali največ
gozdnih površin zaradi urbanizacije. Problem
predstavljajo tudi v današnjem času, saj se bo
v okolici Kranja ponovno pospešeno gradilo.
Največje izsekane površine, namenjene gradnji
stanovanjski četrti in posameznih hiš, ležijo na
južnem delu naselja. Večina odpade na naselje
Drulovka, bližnje Čirče in Orehek. Ob cesti na
Sv. Jošta leži območje, ki v tem trenutku še ni
pozidano, a je uvrščeno v prostorske plane kot
zazidalna parcela. Na severnem delu ob avtocesti na Kokrici pa so zrasle individualne hiše.
Posek zaradi infrastrukture najdemo na pobočju
Šmarjetne gore, kjer večlinijski daljnovod seka
kompleks gozda. Manjši infrastrukturni poseki
so bili narejeni pri Stražišču in na Čirškem polju
zaradi cest.
Nihanje rabe površin med kmetijstvom in
gozdarstvom je večno. Večje površine parcelnih
oblik, kjer gozda danes ni več, najdemo na Brezjah, na Klanškem polju in južno od Stražišča. V
teh primerih se je lastnik odločil za večjo spremembo kulture. Za potrebe kmetijstva so izsekali
manjše površine gozda na celotni površini naselja
Kranj.
Za potrebe industrije na južnem delu Kranja
so ob gradnji tovarn izsekali dve veliki zaplati
obrečnega gozda. Velike površine posekanega
gozda ustrezajo velikosti tovarniških hal, zato ni
naključje da ena od tovarn stoji točno na mestu
nekdanjega gozdi ča. Avtocesta s svojimi dovozi in
nadvozi je zelo spremenila izgled severnega dela
Kranjskega polja. Linijski potek preko gozdnih
zaplat je pustil posledice na petih večjih zaplatah
gozda. S svojimi 26,30 ha posekanih gozdov med
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Preglednica 1: Večja krčenja gozdne površine v naselju Kranj po vzroku (1970-2004)

Urbanizacija
Infrastruktura
Kmetijstvo: njive,
pašnild
Industrija
Avtocesta

2

2

10,50

5,25

6

26,30

4,38

9
5
7

Skakalnica
1

Zaraščanje

1,45

1,45

3,94

V naselju Kranj se zaraščajo le manjše površine
gozda. Večinoma se zaraščajo gozdni robovi,
vendar s tako majhno površinsko pokritostjo,
da lahko ugotovimo le kumulativno vsoto take
vrste zaraščanja. Povečini so vzroki zaraščanja
sprememba kmetijske rabe (Šmarjetna gora,
Stražišče, Rupa) in opuščanje površin (južni del
Kranja ob Savi).

r
1

l

Vrsta spremembe
Urbanizacija
Infrastruktura
Kmetijstvo: njive

1
1
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Pašniki

0,73

102,36

krčenja

S

l

1,56

1

gozda

Preglednica 2: Manjša (manj kot 0,5 ha)

zaplata
(ha)
4,20
2,78

26

leti 1976- 1985 pa je avtocesta največji enkratni
poseg v gozd zadnjih trideset let.
Če krčitve po vzrokih iz preglednic 1 in 2
seštejemo, dobimo vsoto krčitev od 1970 - 2004
v gozdnati krajini naselja Kranj.
Ob gradnjah hiš, naselij in blokov je bil posek
gozdne zaplate, ki je bila napoti, samoumeven.
Tako razmišljanje je bilo vzrok, da danes mnogih
gozdičev ali le skupin drevja ni več. Na mestu
nekdanjih zaplat gozda so danes nakupovalni
center na Savskem otoku, na Rupi so pokriti
olimpijski bazen, hiše in parkirišče, na Planini
pa so barake in parkirišče . Zaradi širitve in
gradnje ceste sta bili posekani zaplati na Rupi
in v Stražišču.

4.3

Povprečna

Skupna površina
(ha)
37,80
13,91
10,94
1,46

Število zaplat

Vrsta spremembe

l
1

l

ZAKLJUČKI IN RAZPRAVA

Površina primestnih gozdov Kranja se je v trides tih letih zmanjšala za skoraj 15 %, medtem ko
je bilo zaraščanja bolj malo (ob rečni gozdovi ob
Savi, manjši omej ki na področju Šmarjetne gore,
obrobja večjih kompleksov gozda v nižini). Vsi
posegi, zaradi katerih se je površina gozda tako
drastično zmanjšala, seveda niso bili dovoljeni in
prav njim je potrebno posvetiti več pozornosti.
Na področju prostorskega načrtovanja je
Mestna občina Kranj v zadnjih petih letih storila velik korak naprej. Izdelan je bil obsežen
elaborat usmerjanja poselitve ter vrsta drugih
strokovnih podlag (JELOVČAN 2002). Rezultat
teh aktivnosti je dokument, ki je dobil potrditev države za srednjeročno širitev več območij
stavbnih zemljišč naselja Kranj. Tako je v širšem
območju Kranja na novo usmerjena poselitev
stanovanjske gradnje v predelu naselij Planina,
Stražišče in Drulovka. Za gospodarsko in družbeno infrastrukturo pa je namenjenih nadaljnjih
44 hektarjev zemljišč. S tem aktom pa je bilo tudi
dokončno določena severna mestna obvoznica ter
podaljšek vzhodne mestne obvoznice do Šenčurja
(BOGATAJ 2004). Severna obvoznica bo speljana
predvsem po agrarni krajini, le na prehodu čez

gozdne površine v naselju Kranj po vzroku (1970-2004)

Število zaplat
17
2
7

Skupna površina (ha)
3,13
0,40

Povprečna

zaplata (ha)

0,18
0,20
1

1,69

0,24

6

1,76

0,29

32

7,16

0,22

i
1
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Slika 1: Nelegalni kopi gramoza (foto: Logar)

Slika 2: Divje odlagališče (foto: Logar)

Slika 3: Avtocestni koridor v gozdnati krajini (foto:
Fajon)

Sli ka 4: Skakalnica na Gorenji Savi (foto: Fajon)

reko Kokro in varovalne gozdove ob njenem toku
bo zgrajen most. Večje posege v gozdni prostor
lahko pričakujemo ob nadaljnji gradnji severne
obvoznice, ki bo sekala obrečne gozdove reke Save
in gozdove na pobočju Šmarjetne gore (Mnenje
k ... , 2004). Planski akt je bil sprejet julija 2003.
V nadaljnjih postopkih leta 2003 in 2004 je za
širjenje poselitve občina pridobila dodatnih 17
hektarjev zazidljivih zemljišč.
Neurejeno stanje na področju izkoriščanja
Preglednica 3 : Površinska struktura
površin (1970-2004)

Površina (ha)

število
zaplat

Do 0,5 ha
Od 0,5 ha - 1 ha

4

Od 1 ha do 5 ha
Več kot S ha

2
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3

zaraščajočih

se

Skupna
površina
(ha)
1,01
2,37
2,70

-

-

1

9

6,08

1

mineralnih surovin in deponiranja gradbenih
odpadkov v prostorskem delu dolgoročnega
družbenega plana žal ni bilo omenjeno. Občina
pa bo pristopila k zbiranju ponudb za pripravo
strategije prostorskega razvoja. Nova strategija
se bo posvečala individualnim pobudam in tako
pristopila bližje k ljudem. Po drugi strani pa bodo
Mestna občina Kranj, Zavod za gozdove OE Kranj
in gozdarska inšpekcija pospeševali realizacije
sanacij že obstoječih nezakonitih peskokopov.
Pri analizi površin, ki so od leta 1970 naprej
izginevale z gozdnega pokrova naselja Kranj smo
ugotovili, da so vzroki krčitev po površini največji
zaradi urbanizacije, avtoceste, ostale infrastrukture
in kmetijstva. Zaraščanja je bilo zanemarljivo
malo in ni pripomoglo k bistvenemu povečanju
gozdnih površin.
Krčitve pa niso bile omejene le na vzhodni deJ
naselja Kranj , ampak so bile difuzno razporejene
po celotni površini. Krčitve se še vedno dogajajo,
včasih tudi brez dovoljenja ZGS OE Kranj. Najbolj
aktivno se moramo boriti proti nelegalnim ali
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vprašljivim posegom v varovalnih gozdovih ob
Savi in Kokri, ter posegom v gozdnih ostalinah
v agrarnem prostoru.
Ureditev naravnih vrednot, kot je kanjon Kokre,
je kratkoročno gledano vsekakor neprofitno
početje. Na dolgi rok pase obrestuje s povečanjem
turistov in obiskovalcev, ki cenijo naravne lepote,
kar pomeni tudi večji zaslužek, ki ga ustvarjajo
s svojimi obiski. Zatorej je dokončna ureditev in
vzdrževanje kanjona Kokre (informacijske table,
smerokazi, zgib anke) dobra dolgoročna naložba,
ki bo dvigovala ugled mestni občini Kranj.
Stražišče, stanovanjsko naselje na desnem bregu
Save pod Šmarjetna goro, je od sedemdesetih let
dalje pristajalo na pozidavo rodovitne zemlje,
zmanjševanje kmetij in kmetijsko - gozdarske
dejavnosti ter na prekomerno povečevanje industrijskih površin v škodo bivalnih. Industrija se je
naselila na Stražiškem polju v sedemdesetih letih,
ko je tedanja oblast prekategorizirala kmetijsko
zemljišče v zazidalno. V nekaterih dokumentih
trajnejše veljave Ministrstva za okolje in prostor je
Stražiško polje še vedno označeno kot obdelovalna
zemlja prve kategorije, namenjena kmetijstvu in
kot zaščiten rezervat podtalnice. Danes postajajo
merila, ki so prevladala pri tedanji spremembi
namembnosti zemljišča, vprašljiva. Zato bi bilo
treba doseči pregled tedanjih odločitev na podlagi današnjih meril o varovanja rodovitne zemlje
in okolja.
Na jugozahodnem delu naselja Kranj leži predlagano območje Natura 2000. Kljub temu, da ljudje
mislijo, da je gozd, razglašen za območje Natura
2000 nedotakljiv, vnaprejšnje prepovedi novih
dejavnosti ali posegov znotraj območij Natura
2000 ni. Celo kadar ocene razvojnih predlogov
kažejo, da bo območju povzročena precejšnja
škoda, direktiva ne izključuje možnosti posega.
Države članice lahko odobrijo posege, kadar je
za poseg izkazan prevladujoč javni interes in ni
na voljo drugih oprijemljivih možnosti, da bi jih
usmerili tja, kjer ne bodo povzročili negativnih
vplivov oz. so preverjene vse druge možnosti
za umestitev posega v prostor. Vendar so v teh
primerih dolžne izvajati nadomestne ukrepe z
ustvarjanjem ali izboljševanjem habitatov drugod,
da bi tako ohranili celovitost mreže.
Zavod za gozdove Slovenije je marca 2004 dal
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pobudo za preliminarni usklajevalni sestanek z
Mestno občino Kranj v zvezi s pripravo odloka
o razglasitvi primestnih gozdov za gozdove s
posebnim namenom. Že maja 2004 je potekal
usklajevalni sestanek za določitev lokacij primestnih gozdov Kranja, glede na že sprejete planske
dokumente Mestne občine Kranj ter glede na nove
predloge občanov in drugih udeležencev. Predlog
območne enote ZGS je povečati današnjo površino
gozdov s posebnim namenom, ki merijo 441,90 ha.
Lokacije so bile jeseni 2004 že določene in čakajo
na mnenje Mestne občine Kranj. Z regionalno razvojno družbo bo v prihodnje potrebno uskladiti
na novo določene lokacije oz. parcele s strategijo
dolgoročnega razvoja. V kolikor bodo sprejete
vse predlagane lokacije se bo površina gozdov s
posebnim namenom v MO Kranj povečala za 46,84
ha, površina varovalnih gozdov pa za 26,78 ha.
Aktivno sodelovanje gozdarjev in Mestne občine
Kranj v letu 2004 bi moralo voditi do sprejema
odloka o gozdovih s posebnim namenom. Ker je
ena od osnov odloka odkup razglašenih gozdov ali
nadomestila in davčne olajšave lastnikom vemo, da
se bo v procesu pojavilo še nekaj težav. Problemi
pri odkupih so bodo pojavili, saj vemo, da lažje
prodajo svoj gozd meščani, mlajše generacije,
brezposelni in upokojenci. Na podlagi izkušenj iz
Celja in Maribora pa lastniki ob prepričevanju za
odkup gozdov s posebnim namenom sumijo, da
mesto odkupuje njihove gozdove le za nadaljnjo
prodajo in za širjenje mestnih četrti. Večini se
zdijo odkupne cene prenizke in so pripravljeni
zamenjati gozd za enakovreden gozd zunaj razglašenega območja. Glavna ovira, s katero se bo
Zavod za gozdove srečeval, je torej navezanost
ljudi na gozd, večkrat so to »le« duševne vezi s
svojim gozdom. Ljudi bo potrebno prepričati, da
bodo v prihodnosti gozdovi otoki oddiha in jih
je potrebno zavarovati.
Ukrepe, ki zagotavljajo splošne koristi primestnih gozdov, bi lahko bolje prilagajali ljudem, če bi
izvedli nekaj opazovanj gibanja obiskovalcev, rabe
prostora in stanja gozdov. Že na nekaj mestih v
Sloveniji so bila izvedena opazovanja rekreacijske
številčnosti in časovne dinamike obiska gozdnate
krajine. Podrobna razčlemba opazovanja obiska
nam pokaže pravo podobo predela, ugodnosti,
Nadaljevanja na strani 151
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Atlas gozdnih tal Slovenije
Forest Soil Atlas of Slovenia
Mihej URBANČIČ*, Primož SIMONČIČ**
Izvleček:

Urbančič, M., Simončič,

P.: Atlas gozdnih tal- 2. del. Gozdarski vestnik 63/2005, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom
v angleščini, cit. lit. 13. Prevod v angleščino: avtorja. Lektura angleškega besedila Jana Oštir.

V drugem delu Atlasa je prikazana opredelitev, razvrstitev, zgradba in značilnosti rankerja, distričnih rjavili
in evtričnih rjavih tal ter njihovo razširjenost v gozdovih. Namenjen je tako gozdarjem kot raziskovalcem in
lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razširjenost gozdnih tal.
Ključne

besede: razvrstitev tal, lastnosti talnega tipa, ranker, kambična tla

Abstract:
Urbančič,

M., Simončič, P.: Forest Soil Atlas of Slovenia- Part IJ. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 3. In Slovene,
with abstract in English, lit. quot. 13. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.
The first part of the Atlas gives the definition, classification, structure, characteristics and distribution in
forests of rankers, dystric brown soils and eutric brown soils. The Atlas is designed for foresters, forest owners
and researchers and will give them a better understanding of the properties, importance and widening of
forest soils.
Key words: so il classification, caracteristics of soil type, Rankers, Cambisols

RANKER
Opredelitev in razvrstitev:
V rankerje uvrščamo hwnusno-akumulativna
tla na nekarbonatnih matičnih podlagah. Na osnovi
stopnje nasičenosti humusno akumulativnega
horizonta A z izmenljivimi bazami (vrednost V)
ločimo dva podtipa:
- evtrični ranker (V~SO%);
- distrični ranker (V <50%).
Na osnovi stika z matično podlago ločimo
naslednje različice rankerja:
- litični (humusni horizont A leži na čvrsti
kamnini);
- regolitični (A hor. postopno preide v zdrobljeno matično podlago);
- koluvialni (A horizont je debelejši od 40 cm
in vsebuje nad 20% skeleta);
- rjavi (pod A hor. ima inicialni karnbični
horizont (B));
- opodzoljeni (pod distričnim A hor. ima
inicialni eluvialni horizontE).
Na osnovi globine tal ločimo (po PRAVILNIKU
1984) naslednja obličja:
- plitev (globina tal10- 20 cm)
- srednje globok (21 - 35 cm);
- globok (nad 35 cm).

Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Ta tip tal je dobil ime v Avstriji (nem. Ranker
=strmi nagib), ker se najpogosteje pojavlja na strminah in ostrih grebenih. Avstrijska klasifikacija
jih razvršča na osnovi humusnih oblik (podobno
kot mi rendzine) v podtipe: protoranker, modertanker, tangel~ranker, mullranker, mullartiger
ranker (KILIAN 2002).
V nekdanji jugoslovanski klasifikaciji (CIRJC
1984, ŠKORIC 1986 idr.) se imenujejo tudi
"humusno-silikatna tla". rankerji nastajajo na
najrazličnejših silikatnih substratih, od usedlin
do metamorfnih in magmatskih kamnin, ki pa
smejo vsebovati največ do 0,5 o/o karbonatov
(KILIAN 2002). Nekateri so z bazami zelo
(npr. serpentini) do srednje bogati (npr. dioriti,
andeziti, diabazi, amfiboliti), drugi jih vsebujejo
manj (npr. graniti, granodioriti, daciti, gnajsi,
keratofirji) ali zelo malo (npr. k.remenovi peščenjaki, roženci ipd.)
Po mednarodni FAO-Unesco (FAO 1989, WRB
1998) razvrstitvi spadajo litični evtrični rankerji,
ki jih gradi ohrični humusni horizont Aoh' v talno

*M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna

pot 2, 1000 Ljubljana

**dr. P. S., univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna

pot 2, 1000 Ljubljana

Atlas gozdnih tal Slovenije
Slib 1:

Litični, distrični

ranker na tonalitu (foto:
M.

Urbančič)

Sli b 2: Regolitični, distrični
r.mker na kremenovih pešče
njak ih (foto: M. Urbančič)

enoto evtrični leptosol (Eutric Leptosols). Če imajo
evtrični rankerji molični horizont Amo• pa so
uvrščeni v molični leptosol (Mollic Leptosols).
Litični distrični rankerji, ki jih gradi ohrični
humusni horizont Aoh' so uvrščeni v talno enoto
distrični leptosol (Dystric Leptosols), če imajo
umbrični horizont Aum• pa v umbrični leptosol
( Umbric Leptosols).
Zgradba profila: litični ranker: O-A-R; regoranker: 0-A-AC-CR

litični

Značilnosti:

Rankerji obsegajo zelo različne fizikalne in
kemijske lastnosti in razvojne stopnje. Evtrični
rankerji, ki se pojavljajo na z bazami bogatejših nekarbonatnih kamninah, imajo ugodnejše
kemijske lastnosti. So nevtralni do slabo kisli, z

humusnimi oblikami (sprstenino ), z visoko stopnjo
nasičenosti z bazami in so s hranili razmeroma
dobro preskrbljeni. Distričnirankerji, še posebno,
če so se razvili na z bazami revnih matičnih
podlagah z veliko kremena in v visokogorju, so
lahko zelo kisli, z zelo nizko stopnjo nasičenosti
z bazami, z znaki podzoljevanja in s slabo mineraliziranimi oblikami humusa (prhnino, surovim
humusom), revna s hranili ter slabe rodovitnosti.
Litični rankerji, ki leže na trdi, neprepereli skali,
so praviloma plitvejši od regolitičnih rankerjev,
ki prekrivajo sloj zdrobljene matične podlage,
še globlji so nanešeni (koluvialni) rankerji na
vznožjih pobočij .
Razširjenost:
Ker so z bazami bogatejše nekarbonatne kamnine pri nas manj razširjene, se evtrični rankerji

razmeroma redko pojavljajo. Precej bolj so razširjeni distrični rankerji. Večinoma se pojavljajo
skupaj z distričnimi rjavimi tlemi na rastiščih
kisloljubnih rastlinskih družb, kot je gozd rdečega
bora in borovnice (Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris), gozd belega gabra in borovnice ( Vaccinio
myrtilli-Carpinetum), gozd smreke in smrečnega
resnika (Rhytidiadelpho lorei-Piceetum), gozd
smreke in trokrpega mahu (Mastigobryo-Piceetum ), gozd jelke z belkasto bekico (Luzu/o albidaeAbietetum), z rebrenjačo (Bechno-Abietetum) in z
okroglolistno lakoto (Gali o rotundifoli i-Abietetum ),
kisli gradnovi gozdovi (Deshampsio flexuosaeQuercetum petraeae, Luzulo albidae-Quercetum,
Melampyro vulgati-Quercetum), acidofilni bukov
gozd z rebrenjačo (Blechno-Fagetum), z belkasto
bekico (Luzu lo albidae-Fagetum), s pravim kostanjem (Castaneo-Page tum), z okroglasto škržolico
(Hieracio rotundati-Fagetum) idr. Rankerji prevladujejo v ekstremnih rastiščnih razmerah, na
boljših rastiščih pa zavzemajo le manjše površinske
deleže ali se pojavljajo le v fragmentih.

Primera:
l. Opis talnega profila litičnega, distričnega
rankerja na biotitnem granitu (prirejeno po
KALAN 1983).
Nahajališče : Topla. Relief: strmo
Kamnitost: 50 %.

Simbol
plasti

ol
of

Globina
(cm)

distrični ranker na kremenovih
in konglomeratih (foto: M. Urbančič)

Sli ka 3: Rjavi,
p eščenjakih

pobočje

n. v.: 710 m. Nagib: 40°. Lega: zahodna.

Morfološke in kemične lastnosti plasti
Posamezne smrekove iglice, stebelca borovnice

Ah

0/5- o
o- 9/16

R

pod 9/16

Fermentirani rastlinski ostanki. Plast pokriva ok. 70 % površine tal
Je drobno do debelogrudičaste strukture, 1omljive in drobljive konsistence, srednje gosto prekoreninjena. Skelet iz robatega kamenja vel.
do 0,5 cm zavzema 20 % prostornine. Vlažna je zelo temno rjave barve
(lOYR2/2).
Kompaktna skala

Analitski podatki za litični, distrični ranker:
Reakcije talnih horizontov, določene v vodi (pH(H 20)) in v kaldjevem kloridu (pH(CaCl 2)) in
vsebnosti organske snovi (Org. s.), organskega ogljika (Corg.) in celokupnega dušika (Ntot) v njih,
razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (Cor/ Ntot) ter z AL metodo (ek.strakcija
z amonijevim laktatom določene vsebnosti rastlinam dostopnih kalijevih (AL-K20) in fosforjevih
(AL-P 20 5) spojin v talnih vzorcih
Simbol
plasti

Globina
(cm)

pH
(H 20)

pH
(CaCl2)

Org. snov
(%)

corg.

(%)

Ntol.
(%)

of

0/5-

o

4,9

4,3

64,67

37,51

0,97

Cor/
Ntot
39

Ah.

o- 9/16

5,1

4,5

13,45

7,80

0,31

25

AL-~0

(mg/kg)

AL-P 20 5
(mg/kg)

350

170

230

80

Atlas gozdnih tal Slovenije
Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca2+), magnezijevih (Mgl+), kalijevih (K+), natrijevih(Na+)
in vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih kationov (SumB), kationske izmenjalne
kapacitete (KIK) - izražene v cmoi+1 kg tal - in stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami
((V== Sum B/KIK) x 100)- izražene v odstotkih- v talnih vzorcih:
Mgl+

K+

Na+

H+

SumB

KIK

v(%)

of

Ca2 "'"
4,89

2,57

1,46

0,16

-

9,08

-

-

Ah

0,82

0,57

0,97

0,14

24,0

2,50

26,50

9,4

Plast

2. Opis talnega profila

regolitičnega, distričnega

rankerja na andezitnem grohu (prirejeno po

KALAN 1983).
Nahajališče:

Smrekovec. Relief: valovito

pobočje.

N. v.: 1520 m Nagib: 30°. Lega: severna

Kamnitost: O%
Globina
(cm)

Morfološke in kemične lastnosti plasti

o,

1/6 - 0/4

Rahla, 1 do 2 cm debela plast smrekovih iglic

Or

0/4-

Oh Ah

o- 11/16

Zrnasta do drobno grudičasta (prevladujejo skupki premera l-3 mm),
gosto prekoreninjena, dobro propustna za vodo. Vlažna je zelo temno
rjave barve (10YR2/2).

Ah

11/16-54

Srednjegrudičasta (0 10 do 30 mm) do kepasta (0 > 30 mm), vanjo
segajo posamezne korenine, ima prosto do nekoliko zadržano drenažo.
Vlažna je zelo temno rjave barve (lOYR2/2) .

Ah/C

54-69

Drobno do srednje grudičasta, posamezne korenine, prosta do nekoliko
zadržana drenaža. Skelet iz zaobljenega kamenja vel. do 20 cm zavzema 40
%prostornine. Vlažna je zelo temno rjave barve (IOYR2/2) .

c

69+ 90

Horizont sestavlja preperelo kamenje in droben temno rjav pesek

Simbol
plasti

o

Fermentirani rastlinski ostanki. Plast pokriva ok. 50 % površine tal

Analitski podatki za regolitični, distrični ranker:
Simbol
plasti

of
OhAh
Ah
Ah/C

c

Globina
(cm)

pH
(H20)

pH
(CaCl2)

Org. snov
(o/o)

0/4- o

4,7

3,8

79,44

46,08

1,85

25

soo

160

o- 11/16

4,9

4,0

33,10

19,20

0,98

20

70

60

11/16- 54

5,1

4,7

24,82

14,40

0,83

18

50

sl

54-69

5,4

4,9

18,20

9,50

0,47

20

60

sl

69+ 90

5,6

5,1

13,24

6,91

0,32

22

80

sl

Ntot.
(%)

corg.

(%)

CoJNiot

AL-1\P
(mglkg)

AL-P 20 5
(mg/kg)

Plast

Ca1+

Mg2+

K+

Na+

H+

of

2,66

10,22

1,69

-

-

14,57

OhAh

0,32

0,24

0,36

-

-

0,92

-

-

Ah

0,16

0,11

0,15

-

25,0

0,42

25,42

1,7

Ah/C

0,26

0,06

0,05

-

25,0

0,40

25,40

1,6

c

0,20

0,06

0,08

-

23,0

0,34

23,34

1,5

Su mB

KIK
-

v(%)
-

DISTRIČNARJAVA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
tla so razvrš čena v razred kambičnih
tal, za katere je diagnostičen mineralni kambični
horizont (B), ki je nastal pretežno iz preperine
matične podlage. Za distrična rjava tla je diagnostičen distrični kambični horizont, ki ima nizke
stopnje nasičenosti z izmenljivimi bazičnirni kati oni
(V <50%), je precej kisel (vrednosti pH, merjene v
vodi, so praviloma manjše od 5,5) in ga označujemo
.z (B)v, oziroma v večini tujih in tudi v novejši domači
literaturi brez oklepaja z Bv. Večinoma se razvijejo na
nekarbonatnih, z bazami revnih matičnih podlagah,
izjemoma se pojavljajo tudi na nekaterih mešanih
(karbonatno-nekarbonatnih) substratih, kot so
apnenci z roženci, mešane morene in rečni nanosi,
s karbonati revni fliš idr.
Distrična rjava

Soznačnice

in sorodne sistematske enote:

Za distrična rjava tla se ponekod (tudi v PRAVILNIKU 1984) uporablja ime "kisla rjava tla': Res
so drugi tipi kambičnih tal (rjava pokarbonatna,
evtrična rjava, jerovica) praviloma precej manj kisli
od njih, toda imajo večinoma tudi kislo reakcijo
(oz. pH vrednosti pod 7), zato se zaradi morebitnih
nejasnosti tega imena izogibamo.
Po mednarodni FAO-Unesco (FAO 1989, WRB
1998) klasifikaciji tal uvrščamo distrična rjava tla
z ohričnim hwnusno akumulativnim horizontom
Distrična

v talno enoto distrični kambisoli (Dystric
imajo urnbrični ~m ali molični
hwnusni horizont Amo• pa v talno enoto humusni
kambisoli (Humic Cambisols). V ti dve talni enoti
spadajo tudi druga distrična kambična tla (s stopnjo
nasičenosti z izmen lj ivimi bazami pod 50%), ki pa
niso rjave barve, npr. distrična rdeča do vijoličasta
tla na grondenskih peščenjakih take barve.
A

h

C~mbisols), če

Zgradba prof:tla: tipična: O - Aoh
humusna: O-~- (B\- CR

-

(B \ - CR;

Značilnosti:

V za mineralizacijo organske snovi neugodnih
razmerah (zelo kisla tla, hladno podnebje z obilo
padavin, antropogene monokulture iglavcev ipd.)
je na distričnih rjavih tleh marsikje nastala debela
organska plast in humusne oblike slabše rodovitnosti (prhnina, surov humus). Distrična rjava tla
imajo pod organsl:dm horizontom večinoma ohrični
humusno akumulativni horizont Aoh· Predvsem
v višjih nadmorskih višinah pa je precej razširjen
debelejši umbrični humusni horizont ~m· Pod
to humusno plastjo leži z bazami reven kambični
(B)v horizont. Njegova tekstura in skeletnost je v
veliki meri odvisna od matične podlage. Večinoma
je ilovnat in rumenorjave barve.
Razširjenost:
rjava tla so na nekarbonatnih in z bazami
revnih matičnih podlagah najbolj razširjen tip tal.

Distrična

rjava tla razvrščamo v naslednje nižje sistematske enote:
tipična (imajo ohrični humusni horizont A011 )
humusna (imajo umbrični horizont~)
izprana (znaki ko1oidnih open v (B) hor.)
psevdooglejena (pojavljajo se znaki zastajanja vode)
oglej ena (znaki vplivov podtalnice)
opodzoljena (pojavljajo se znaki E horizonta)

Podtip

-

Različica

Po vrsti matične podlage (na brečah, peščenjakih, glinencih, prodih, peskih, glinah,
rožencih, metamorfnih, magmatskih kamninah, fliših, morenah, puhlici idr.)

Oblika

Po globini soluma (po PRAVILNIKU 1984) na:
- plitva (globina tal pod 50 cm)
- srednje globoka (50 cm - 70 cm)
- globoka (71 cm- 120 cm)
- zelo globoka (globina tal nad 120 cm)

Obličje

- plitvo humozna (debelina A horiz. pod 25 cm)
srednje globoko hwnozna (debelina A horiz. 25- 35 cm)
- glo~boko humozna (debelina A hor iz. nad 35 cm)

-

Drobljivost

--

- drobljiva
- težko drobljiva
- zelo težko drobljiva, plastična

Prevladujejo na rastiščih številnih kisloljubnili rastlinskih gozdnih združb, tako v borovjih (Vaccinio
myrtilli-Pinetum sylvestris), gabrovjih (Vaccinio
myrtilli-Carpinetum), smrekovjih (Rhytidiadelpho
lorei-Piceetum, Mastigobryo-Piceetum), jelovjih
(Luzulo albidae-Abietetum, Bechno-Abietetum,
Galio rotundifolii-Abietetum), gradnovih gozdevili (Deshampsio flexuosae-Quercetum petraeae,
Luzulo albidae-Quercetum, Melampyro vulgatiQuercetum), bukovjih (Bechno-Fagetum, Luzulo
albidae-Fagetum> ( Castaneo-Fagetum, Hieracio
rotundati-Fagetum) idr.

Primer:
Opis talnega profila globokih, srednje globoko
humoznih, distričnih rjavih tal na tonalitu, v

visokogorskem pohorskem bukovju (prirejeno
po URBANČIČ 2000) .

Slika 4: Zelo globoka, plitvo hum ozna, tipična, distrična
rjava tla na gnajsu (foto: M . Urbančič)

Nahajališče: OE Maribor, KE Slovenska Bistrica,
GGE Osankarica, odd./ ods. 4A, k. o. Kot, pare.
št 1487/22. Datum vzorčenja: 22. junij 2000.
Relief: valovito gladko pobočje. N . v.: 1230 m.
Nagib: 20°. Lega: VSV

Simbol
plasti

Globina
(cm)

ol,[

215-

Oh Ah

o- 213

Ah

213 - 9112

Ah(B\,

9112-22127

Okoli 10 do 15 cm debela prehodna plast je lahko drobljiva, zrnčaste 0 1,1-5,0
do grahaste 0 5,1-10 strukture, peščenoilovnate teksture, srednje gosto prekoreninjena, temno rwnenorjava (lOYR 314). Tonalitno kamenje velikosti do 25 cm
zavzema okoli 30 % njene prostornine. Je močno kisla, vsebuje še okoli 9 o/o organske snovi in ima CIN razmerja okoli 20. Postopno prehaja v kambični horizont.

(B)jC

22/27- 50

(B)v21C

50-90

Je lahko drobljiva, zrnčasta do grahasta, peščenoilovnata, srednje gosto prekoreninjena temno rumenorjava (lOYR 414). Kamenje zavzema okoli 40% prostornine. Je močno kisla, vsebuje še okoli 3 o/o organske snovi in je slabo zasičen z
izmenljivimi bazami (V = 21 %).
Je lahko drobljiva, zrnčasta do grahasta, peščenoilovnata, slabo prekoreninjena,
rumenorjava (lOYR 515). Toporobo, ploščasto kamenje velikosti do 40 cm
zavzema okoli 50 % prostornine. Je močno kisla, vsebuje še okoli 2, 7 % organske
snovi in ima zelo nizko stopnjo nasičenosti z bazami (V= 7,64 %).
.--

C(B)v

90 + 110

o

Morfološke in kemične lastnosti plasti
Rahla do - v spodnjem delu - stisnjena in zmerno fermentirana plast pretežno
bukovega opada iz listja, vejic, luskolistov, žira idr. je debela okoli 2 do 5 cm.
Pod njo je 2 do 3 cm debela plast sipke konsistence, prašnate (sestavljena je iz
organogenskih delcev premerov pod 0,5 mm) do drobno zrn ča ste (organomineralni skupki s 0 05-1 mm) strukture. Je zelo gosto prekoreninjena. Mestoma
se pojavljajo bele hife gliv. Je zelo temne sivkastorjave barve (po Munsellovem
barvnem atlasu ima vrednosti lOYR 312). V njej se pojavlja posamezno kamenje. Je zelo močno kisla, vsebuje še 25,5 % organske snovi in precej, preko 8
% celokupnega dušika. Ima CIN razmerje okoli 18.
7 do lO cm debela humusnoakumulacijska plast je lahko drobljiva, drobno0 0,5-1,0 mm strukture, zelo gosto prekoreninjena. Kamenje zavzema
okoli 5% prostornine. Je temno rjava (lOYR 312-3), zelo močno kisla, vsebuje
še okoli 12 % organske snovi in ima CIN razmerja okoli 14.

zrnčaste

Je peščenoilovnata, rumenorjava (lOYR SlS). Skelet iz tonalitnega kamenja in
peska zavzema preko 80 % njene prostornine.

Slika 5: Zelo globoka, plitvo humozna, tipična
distrična rjava tla na nekabonatnem produ (foto:
M. Urbančič)

Slika 6: Globoka, humusna distrična rjava tla na
andezitnih grehih (foto: M. Urbančič)

Analitski podatki za distrična rjava tla:
Reakcije talnih plasti, vsebnosti organskega ogljika, organske snovi, celokupnega dušika in razmerja
med organskim ogljikom in celokupnim dušikom:
pH
(H20)

(CaC~)

corg.
g/kg tal

Org. snov

(cm)

(%)

Nlot.
g/kg tal

olf

2/5- o

4,75

4,36

375,0

64,7

14,6

25,6

Oh Ah

o- 2/3

4,85

3,80

148,0

25,5

8,2

18,0

Ah
Ah(B)v

2/3- 9112

4,62

3,65

70,5

12,2

4,9

14,3

9/12- 22/27

4,63

3,90

55,0

9,5

2,7

20,0

(B)v/C

22/27- 50

4,86

4,48

17,0

2,9

0,9

19,0

(B)v2/C
C(B)v

50-90

4,83

4,56

15,5

2,7

0,7

20,8

90 + 110

4,95

4,60

6,0

1,0

0,3

22,2

Simbol
plasti

Globina

pH

Cor/Ncot

Vsebnosti izmenljivih kati onov, vsote izmenljivih bazičnih (S_B) in kislih kationov (S_A) kationske
izmenljive kapacitete (KIK), stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V):

Mg2+

K+

AP+

Fe3+

Mn2+

v

Simbol
plasti

Ca2...

Ah
Ah(B)v
(B)jC

0,20

1,24

0,30

1,74

3,67

0,31

0,09

2,04

6,12

7,86

0,08

0,40

0,11

0,59

2,79

0,01

0,03

0,48

3,31

3,90

15,18

0,02

0,12

0,03

0,17

0,57

0,01

0,03

0,00

0,61

0,78

21,35

(B)vz/C

0,02

0,01

0,02

0,05

0,58

0,01

0,02

0,00

0,62

0,67

7,64

C(B)v

0,03

0,00

0,04

0,07

0,65

0,09

0,02

0,00 .

0,77

0,84

8,52

S_B

H'"

S_A

KIK

cmol( +)/kg tal

%

22,12

Tekstura talnih plasti:
Simbol
plasti
Ah(B)
(B)vjC
(B)jC
C(B) .

Grob melj
%
11,4
8,1
0,5
10,3

Droben melj
%
9,2
8,8
22,4
9,0

Melj skupaj
%

20,5
16,9
22,9
19,2

EVTRIČNA RJAVA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
Za evtrična rjava tla je diagnostičen z
izmenljivimi bazami visoko nasičen kambični
horizont, ki ga označujemo z (B )v ali z Bv in
se je razvil na različnih z bazičnimi kationi
bogatih matičnih podlagah, razen na zelo čistih
apnencih in dolomitih.
Evtrična

rjava tla

razvrščamo

Glina
%
14,7
10,0
7,7
8,7

Pesek
%

64,8
73,1
69,4
72,1

Teksturni razred
peščena

ilovica
ilovica
peščena ilovica
peščena ilovica
peščena

Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Po mednarodni FAO-Unesco (FAO 1989, WRB
1998) klasifikaciji tal spadajo evtrična rjava (s stopnjo
nasičenosti z izmenljivimi bazami nad 50 %in če niso
karbonatna) vtalno enoto evtrični kambisoli (Eutric
Cambisols) . Na močno karbonatnih matičnih podlagah (laporjih, karbonatnih fliših ipd.) se pojavljajo
rjava tla s karbonatnim kambičnim horizontom.
Če v talnih globinah od 20 do nad 50 cm vsebujejo

v naslednje nižje sistematske enote):

Podtip

Po vrsti matične podlage (po PRAVILNIKU 1984) na:
l. evtrična rjava tla na starejšem ilovnatem aluviju
2. na starejšem prodnatem aluviju
3. na mehkih karbonatnih kamninah (lapor, fliš, apnenčast peščenjak ipd.)
4. na pleistocenskih in terciarnih ilovicah
S. na bazičnih in nevtralnih kamninah

Različica

-

Oblika

tipična

koluvialna
izprana
oglejena
psevdooglejena

- plitva (globina tal pod 45 cm)
- srednje globoka (45 cm - 70 cm)
- globoka (globina tal nad 70 cm)
- globoko oglejena (G 0 horiz. pod 70 cm do 100 cm)
- zelo globoko oglejena (G0 horiz. pod 100 cm)
- globoko psevdooglejena (g horiz. pod 60 cm)
- srednje globoko psevdooglejena (g horiz. 40 cm - 60 cm)

Obličje

- plitvo humozna (debelina A horiz. < 25 cm)
- srednje globoko humozna (debelina A horiz. 25- 34 cm)
- globoko humozna (debelina A horiz. ~ 35 cm)
- drobljiva
- težko drobljiva
- zelo težko drobljiva,

plastična

več kot 2 % ekvivalenta kalcijevega karbonata, po
mednarodni (FAO 1989, 1998) razvrstitvi spadajo
v talne enoto kalcijevo-karbonatni (oz. kalkarični)
kambisoli (Calcaric Cambisols ).

Zgradba profila:

tipična:

0- A- (B),.- CR

Značilnosti:
Evtrična

rjava tla im aj o večinoma moli čni
redkeje ohrični Aoh humusno akumulativni
horizont, ki pokriva z bazami bogat, kambični
(B)v horizont. Njegova tek.stura in skeletnost je v
veliki meri odvisna od matične podlage. Večinoma
je ilovnat in slabo kisle do nevtralne reakcije. So
dobre rodovitnosti.
Razširjenost:
Evtrična rjava tla so se razvila na zelo različnih
matičnih podlagah in ekoloških območjih. Največje
površine zavzemajo na karbonatnih ledenodobnih
nanosih iz proda in peska v dolinah naših večjih
rek in njihovih pritokov. Tu prevladujejo rastišča
nižinskih gozdov gradna in belega gabra (QuercoCarpinetum s.lat.). Zaradi dobre rodovitnosti so
na njih v večji meri poljedelske površine, obstoječa
Amo'

gozdna vegetacija pa je v precejšnji meri antropogeno spremenjena. Najvišje lege evtrična rjava
tla zavzemajo na karbonatnih morenah visokogorskih planot (Pokljuke, Jelovice, Mežaklje idr.).
Tu prevladujejo rastišča jelovo-bukovega gozda
(Homogyno sylvetris-Fagetum), ki pa so v večji
meri zasmrečena. V Primorju (Goriška Brda,
Vipavsko, obala z zaledjem), v vzhodni Sloveniji
(Slovenske gorice, Haloze, Goričko, Kozjansko,
Bizeljsko) in drugje je precej razširjen podtip
evtričnih rjavih tal na mehkih karbonatnih kamninah (laporjih, karbonatnih fliših, peščenjakih z
apnenčastim vezivom). Tu v nižinah prevladujejo
rastišča gozdov gradna in belega gabra (Seslerio

autumnalis-Quercetum petraeae, Ornithogalo
pyrenaici-Carpinetum betuli), v predgorskem
vegetacijskem pasu pa bukovi gozdovi ( Ornithogalo pyrenaici-Fagetum, Vicio oroboidi-Fagetum,
Seslerio autumnalis-Page tum). Tudi na teh pretežno
vinogradniške-sadjarskih območjih so gozdovi v
precejšnji meri antropogeno spremenjeni, prevladujejo sestoji toploljubnih listavcev (črnega gabra,
malega jesena, cera, puhavca, robinije idr.).

Primer:
Opis talnega profila srednje globokih, plitvo humoznih, tipičnih, evtričnih rjavih tal na laporju v
smrekovem sestoju s primesjo macesna (prirejeno po KALAN 1983 ):
Nahajališče: planina Bela peč. Relief: vrh grebena. N. v.: 1380 m . Nagib: 15°. Lega: zahodna.
Kamnitost: O %
Simbol
plasti

1

Globina
(cm)

Morfološke in kemične lastnosti plasti

ol
of

2,3-2

Rahla plast smrekovega opada.

2- l

Delno razkroj eni rastlinski ostanki.

oh

1 -o

Drobljive konsistence, drobnozrnaste strukture, zelo gosto prekoreninjen, odceden, vlažen, zelo temno rjave barve (lOYR2/2) .

Ah

0-8

Drobljiv, drobno do srednje grudičaste s., rneljasto ilovnate teksture,
srednje gosto prekoreninjen, odceden, vlažen, temno rjav (10YR3/3).

(B) v!

8 - 33

Drobljiv, drobno do debelo grudičaste s., meljasto glinasto ilovnat, srednje gosto prekoreninjen, odceden, vlažen, rumenkasto rjav (lOYRS/4).

(B) v2

33-53

Lomljiv in drobljiv, stisnjen, srednje grudičaste do kepaste (0 > 30 mm)
strukture, meljasto glinast, redko prekoreninjen, vsebuje posamezne
kamne vel. do 2 drn, slabo odceden, vlažen, rjav (IOYRS/3).

c

pod 53 (+85)

polpreperelo laporjevo kamenje, Id reagira s HCl

Slika 7: Kisloljubni bukov gozd z rebrenjačo porašča
distrična rjava ta na permokarbonskih glinastih
skrilavcih, peščenjakih in kongloroeratih (foto: Lado
Kutnar)

Sli ka 8: Grmičast primorski gozd toplolj ubnih listavcev
rjava tla na karbonatnem flišu (foto:
M. Urbančič)
porašča evtrična

Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 20)) in v kalcijevem kloridu (pH(CaClJ) ter vsebnosti karbonatov (CaC0 3 ), organske snovi (Org. s.), celokupnega ogljika (C), celokupnega dušika
(N) in razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (Cor/N) v talnih vzorcih:

c

N

(H 2 0)

pH
(CaCl2 )

Org. snov

(cm)

(%)

(%)

(%)

or
oh

2- 1

5,6

4,9

77,25

44,82

1,46

31

1- o

5,4

4,7

64,38

37,35

1,26

30

Ah

0-8

5,4

4,8

18,92

10,98

0,63

17

(B)vl

8-33

5,7

5,2

5,15

2,98

0,21

14

(B)v2

33-53

6,0

5,5

2,57

1,49

0,15

10

Plast

Globina

pH

1

Cor/N
1

SW;:a 9: Smrekov gozd
s smrečnim resnikom
porašča distrična rjava
tla in podzole na moreni
(foto: Lado Kutnar)

Sli ka 10: Plitva, plitvo
humozna, tipična
evtrična rjava tla na
karbona tni moreni (foto:
M. Urbančič)

Preskrbljenosti tal z rastlinam dostopnimi kalijevimi (AL K 20) in fosf01ievimi (ALP 20
(v mg na kg tal) in tekstura kambičnega horizonta:

1

Plast

Globina AL-KzO
(cm)
(mglkg)

of

2-1

oh

1-

Ah

0-8

15

(B) vl

8-33

10

(B) v2

33- 53

12

o

5)

spojinami

~-

AL-~0 5

(mg g)

Glina
%

Drobni
melj%

Grobi
melj%

50

17

-

-

-

35

11

-

-

-

6

-

-

-

sledovi

44,6

46,9

3,3

sledovi

45,4

38,3

5,3

Pesek

%

Teksturni razred

5,2

meljasto glinasta
ilovica

11,0 meljasta glina

Atlas gozdnih tal Slovenije
Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2 +), magnezijevih (Mg2 +), kalijevih (K+)_, natrij~vih (~a+),
in vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih (SumB) kationov, kat10nske 1zmenJalne
kapacitete (KIK) - izražene v cmoi+1 kg tal - in stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V)
- izražene v odstotkih - v talnih vzorcih profila:

v

Mg

K

Na

2,11

1,59

0,22

-

12,11

1,56

1,18

0,24

-

9,62

Ah

2,41

0,80

0,56

0,14

-

3,91

-

(B)vl

2,76

0,59

0,31

0,1,

25,0

3,76

28,76

13,1

(B) v2

13,45

1,06

0,36

0,18

ll,O

15,05

26,05

57,8

Plast

Ca

of
oh

8,19
6,64

1
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ki jih nudi, in tudi navzkrižja. Opazovanje in
razčlemba izsledkov nam odpirata pot za načrto
vanje izbranih oblik rekreacije v določeni krajini
(PIRNAT 1992). Izsledki bi bili podlaga za sestavo
odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom,
in bi resnično omogočali enakomerno razporejanje
obremenitev primestnih gozdov.

6

POVZETEK

Kranj je središče Gorenjske in tretje največje mesto
v Sloveniji. Območje Kranja je bilo poseljeno že v
pradavnini in arheološka najdišča pričajo o pestri
zgodovini območja. Zaradi naravnih ovir, ki so
preprečevale širjenje mesta, so se sorazmerno
zgodaj začela povečevati bližnja naselja. Urbana
podoba mestnega jedra ob glavnem trgu pravokotnega narisa se je postopoma podaljševala
proti severu in jugu. V 20. stoletju so urbanisti
s stihijsko oblikovanimi blokovnimi naselji povzročili razpad enotnega Kranja. Gradnja novih
mestnih delov pred približno tridesetimi leti je
bila organizirana, urbanistično urejena, prevladuje blokovna gradnja s štirimi in več nadstropji.
Večinoma so to spa1na naselja brez možnosti
razvoja drugih dejavnosti. Tako imamo danes v
Kranju največja sklenjena izrazito stanovanjska
območja na mestnem obrobju. Število prebivalstva
se je v zadnjih tridesetih letih povečalo kar za 30
%, naraščanje pa lahko pripišemo predvsem priseljevanju (Popis prebivalstva 2002).
Gospodarjenje z gozdovi je bilo od leta 1971
naprej določeno z desetletnimi območnimi načrti.
S programskimi orodji in primerjavo sedanjega
stanja (DOF 5) s starimi kartami smo lahko
ponazorili spremembe v gozdnati krajini naselja
Kranj v zadnjih tridesetih letih. Dotaknili smo se
obremenitev in nelegalnih posegov v primestne
gozdove Kranja.
V kmetijski krajini na Sorškem in Kranjskem
polju prevladujejo intenzivno obdelana polja in
večja poselitvena območja Manjše zaplate in drugi
gozdni ostanki imajo izredno poudarjene ekološke
in socialne funkcije. Fragmentacije je v zadnjih
tridesetih letih močno zaznamoval kranjske primestne gozdove, posekanih je bilo kar 15% gozdov
GozdV 63 (2005) 3

v naselju Kranj. Spremembe v strukturi krajine,
ki jih je prinesla gradnja avtoceste na severu,
infrastruktura in urbanizem na jugu in kmetijska
raba po celotni površini naselja Kranj, so marsikje
nenadomestljivo spremenile prostorski razpored
gozda in še pomembnejših zaplat.
V zadnjih nekaj letih je bil za okolico in mesto
Kranj izdelan obsežen elaborat usmerjanja poselitve ter vrsta drugih strokovnih podlag. Rezultat
teh aktivnosti je dokument, ki je dobil potrditev
države za srednjeročno širitev več območij stavbnih zemljišč naselja Kranj . Na srečo večjih posegov v gozdove ni pričakovati, manjše zap late pa
bodo verjetno ovirale gradnjo novega, še večjega
Kranja. Naloga in interes gozdarjev je ohraniti te
pomembne stopne kamne, ki so bili v preteklosti
tako odrinjeni.
Neurejeno stanje na področju izkoriščanja
mineralnih surovin in deponiranja gradbenih
odpadkov v prostorskem delu dolgoročnega
družbenega plana žal ni bilo omenjeno. Občina
pa bo pristopila k zbiranju ponudb za pripravo
strategije prostorskega razvoja. Nova strategija
se bo posvečala individualnim pobudam in tako
pristopila bližje k ljudem. V primestnih gozdovih
Kranja so nelegalni kopi in divja odlagališča velik,
še nerešen problem. V prihodnje bo potrebno z
aktivno politiko ustaviti izkoriščanje naravnih
dobrin in onesnaževanje gozda in posredno tudi
pitne vode.
Glede na vedno večji pomen ekoloških in
socialnih funkcij gozda in večanja prebivalstva bo potrebno tudi v Kranju urediti status
primestnih gozdov s Odlokom o razglasitvi
gozdov s posebnim namenom. Primestni gozdovi v Celju, v Novem mestu in v Novi Gorici
so dober primer sodobnega pravnega varovanja
ter načrtnega upravljanja. Na podlagi njihovih
izkušenj in interesa Zavoda za gozdove in Mestne
občine Kranj lahko kmalu sprejmemo Odlok
o kranjskih gozdovih s posebnim namenom.
Letos so že potekali usklajevalni sestanki iokacij
primestnih gozdov Kranja, glede na že sprejete
planske dokumente Mestne občine Kranj, ter
v zvezi z novimi pobudami. Lokacije so sedaj
že določene in čakajo na potrditev MO Kranj.
Predlog območne enote ZGS je povečati današnjo površino gozdov s posebnim namenom, ki
151
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merijo 441,90 ha postopno še za 183,75 ha. Tako
bi počasi vključili vse gozdove v naselju Kranj
med gozdove s posebnim namenom.
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Strokovne razprave
Posvet

» Turistične

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

gozdne poti in varstvo narave«

(Zgornja Radovna, 22. september 2004)
mag. Martin ŠOLAR, univ. dipL inž. gozd.
Gozdarji in naravovarstveniki opravljamo vsak svoje delo in poslanstvo, praksa pa le kaže da imamo marsikaj skupnega. Ker je gozd pravzaprav naravno okolje in v Sloveniji pokriva več kot polovico vse površine
je povsem logično, da je veliko površin v naših območjih zavarovane narave prav gozdnih. Torej v mnogih
primerih gospodarimo in izvajamo svoje naloge na skupnem prostoru. Naloge gozdarja so ob načrtovanju,
gojenju in seveda tudi izkoriščanju dandanes vse bolj usmerjene tudi v varstvo in primerno popularizacijo
gozdov. Prav ti slednji nalogi pa sta tudi temeljni nalogi naravovarstvenikov- varovanje narave ter zagotavljanje primernega obiskovanja in izobraževanja. In spet smo na skupni poti z gozdarji.
Gozdarji na Slovenskem so bili prvi, ki so z izločanjem gozdnih rezervatov ustanavljati območja zavarovane narave in bili so tudi prvi, ki so začeli urejati tematske gozdne učne poti. Naravovarstveniki smo
temu sledili in predvsem v zavarovanih območjih - parkih na tem področju prevzeli iniciativno vlogo.
Ker pa se prostor in naše naloge velikokrat res prekrivajo, na področju gozdnih in drugih naravoslovnih
poti še vedno dobro sodelujemo.
Tradicionalni posveti o turističnih gozdnih in drugih poteh, ki jih pripravljata Zavod za gozdove Slovenije skupaj s Turistično zvezo Slovenije pripravlja, potekajo že dobro desetletje. V letu 2004, 80 let po
ustanovitvi Triglavskega narodnega parka, se je v organizacijo posveta vključil tudi javni zavod Triglavski
narodni park. Ker je bil posvet v parku v Zgornji Radovni smo se skupaj odločili, da bo letošnja tema
posveta »Turistične gozdne poti in varstvo narave«. Zato so bili na posvetu predstavljeni prispevki morda
nekoliko bolj raznovrstni in manj gozdarski kot sicer. Pa nič zato, k uspešnosti posveta je morda botrovala
prav ta pestrost, saj smo spoznali, da mnogi z različnih ustanov (gozdarji, naravovarstveniki, šole, turistična
društva, občine ... ) delamo podobno in predvsem z istimi cilji: ohranjati tisto najbolj vredno kar imamo
-naravo in kulturno krajino s kulturno dediščino- ter obenem zagotoviti primeren, naravi prijazen način
obiskovanja ter izobraževanja. Le na tak način lahko vrednote našega prostora in zavest o pomembnosti
tega varovanja ohranimo tudi za naše otroke in vnuke.
GDK: 907.11 :945.25(045)

Zakaj zavarovana območja potrebujejo interpretativne poti?
Breda OGORELEC 1
Izvleček:

Ogorelec, B.: Zakaj zavarovana
cit.lit. 5.

območja

potrebujejo interpretativne poti? Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 3. V

slovenščini,

Referat uvodoma predstavi interpretacijo in njeno zgodovino, ki je tesno vezana prav na nacionalne parke. V opisu
stanja so navedeni osnovni podatki o številu učnih poti in drugih oblik interpretacije v zavarovanih območjih v
Sloveniji. Sprašuje, ali so bili cilji učnih poti doseženi in opozarja na pomen vrednotenja. Na primerih ciljev pokaže,
da bi lahko interpretativne poti prinašale več koristi, kot pa jih sedaj, in bi lahko postale še bolj učinkovito orodje
pri upravljanju zavarovanih območij.
Ključne

1

besede: zavarovano območje, interpretacija,

učna

POJEM IN VLOGA
INTERPRETACIJE

Ena od nalog zavarovanih območij po svetu, še
zlasti naravnih parkov, je tudi interpretacija narave
in kulturne dediščine za domačine in obiskovalce.
Pojem interpretacija se je do nedavna pri nas
GozdV 63 (2005) 3

pot, Slovenija

redko uporabljal in še ni širše uveljavljen: Eden
od kratkih, a zelo udarnih opisov pojma2 pravi,
1
mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje, prostor jn
energijo, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, breda.ogorelec@gov.si.
Mnenja, navedena v tem referatu, ne predstavljajo uradnega stališča
Ministrstva.
2 JohnA. Veverka na seminarju Interpretacija narave, Ljubljana,
6. september 2004.
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da pri interpretaciji >>besedilo strokovnjakov
prevedemo v jezik laikov oz. običajnih ljudi«. Z
interpretacijo ne informiram o, temveč razkrijem o.
Z njo se ne dotaknemo le vedenja/znanja, temveč
tudi čustev in obnašanja.
Zgodovina interpretacije se je začela prav v
zavarovanih območjih. Že v 20. letih preteklega
stoletja so jo začeli koordinirati v parkih v zahodnem delu Združenih držav, v 30. letih pa so izdali
knjižico s cilji interpretacije. Njena osnovna načela
je uvedel Freeman Tilden v SO. letih za tamkajšnje
nacionalne parke. Eno od naslednjih temeljnih del
s tega področja je »Interpretacija za obiskovalce
parkov« Williama Lewisa (1988), ki je v njih delal
30 Jet. Tudi JohnA. Veverka je bil nekaj let parkovni
nadzornik. Naslov njegove knjige parke postavlja
na prvo mesto (Interpretive Master Planning for
parks, historic sites ... , 1994).
Vloga interpretacije je precej različna. Kolikšen delež dejavnosti parka, rezervata ali drugega
zavarovanega območja posvetijo interpretaciji, je
odvisno od načina fmanciranja zavarovanih območij, mehanizmov, ki jih uporablja varstvo narave za
dosego svojih ciljev, tradicije v posamezni državi,
orodij itd. Vzemimo primer: če je za ustanovitev in
obstoj naravnega parka potrebna podpora javnosti,
si jo bo uprava parka prizadevala pridobiti tudi s
pomočjo interpretacije. V takem primeru bo eden
od ciljev interpretacije povečati podporo domačinov
in obiskovalcev za njene ukrepe upravljanja. Če
sredstva za financiranje upravljanja parka država,
dežela oz. občina zagotavlja le v manjši meri, si bo
uprava prizadevala za dodatne prilive s pomočjo
donatorjev; prihodkov iz vstopnin za obiskovalce,
trženja svojih storitev. Tudi v tem primeru bo interpretacija orodje, ki ga bodo s pridom uporabljali.
KJer pa se zavarovana območja ustanavlja »od zgoraj
navzdol« in/ali so prvenstveno financirana iz državnega proračuna, lahko pričakujemo, da bo dejavnost interpretacije med parkovnimi dejavnostmi
zasedala manj pomembno mesto. Na splošno lahko
ocenimo, da je interpretacija izredno močno razvita
v Združenih državah, Kanadi, v Avstraliji, v Veliki
Britaniji (tudi v nevladnem sektorju, ki upravlja z
naravovarstvenimi območji), na celinskem delu
Evrope pa močneje na severu kot na jugu. Seveda pa
v državah posamezna zavarovana območja močneje
odstopajo od povprečja.
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Cilji, ki jih po svetu skušajo doseči z interpretacijo, so zlasti izobraževalni, marketinški,
varstveni, iskanje podpore.
Uvodoma naj pojasnimo, da izraz interpretativne poti uporabljamo zaradi zadrege s poimenovanjem tovrstnih poti v Sloveniji, ga pa ne
zagovarjamo. Izraz učne poti se nam namreč ne
zdi primeren, mnogo bližji so nam »tematske
poti«, ki pa še ni splošno uveljavljen in morda tudi
ne najboljši. Koristno bi bilo, če bi čim prej našli
primeren in za večino sprejemljiv izraz.

2

SEDANJE STANJE V SLOVENIJI

Med medije interpretacije običajno štejemo
zlasti razstave, opremljene poti, vodene oglede,
publikacije, spletne strani, avdio-vodene oglede,
predavanja.
Sistematičnega pregleda nad različnimi oblikami interpretacije v zavarovanih območjih v
Sloveniji žal ni. Pri opisu stanja se zato opiramo
na vsebino spletne strani »Za ljubitelje narave«.
Zavedamo se, da ta pregled ni popoln. Zajema
nekaj medijev interpretacije, med njimi tudi
učne poti.
Učne poti3 sodijo med najbolj priljubljene
ureditve za obiskovalce. Ocenjujemo, da jih je v
zavarovanih območjih narave skupno nekaj več
kot 20 (na spletni strani je predstavljenih 21 v 11
zavarovanih območjih).
Vzrokov za njihovo priljubljenost je več. Ocenjujemo, da so najpomembnejši naslednji: ureditev
in vzdrževanje ni drago (v primerjavi z nekaterimi drugimi ureditvami), ne zahtevajo stalnega
osebja na terenu, njihova priprava kadrovsko ni
zahtevna, imajo vsaj nekajletno dobo trajanja, v
Sloveniji imamo že dolgoletno tradicijo (zlasti
gozdne učne poti).
Običajno so poti opremljene s pojasnjevalnimi
tablami in tiskanim vodnikom ali vsaj zgibanko.
3
Učne poti oz. tematske poti zavarovanih območjih v
Sloveniji so v Triglavskem narodnem parku, Kozjanskem
parku. Parku Škocjanske jame, v Notranjskem regijskem parku,
v krajinskih parkih Boč-Donačka gora-Plešivec, Goričko,
Logarska dolina, Mašun, Rakov Škocjan, Šturmovci, TivoliRožnik -Šišenski hrib, naravnem rezervatu Zelen ci, naravnem
spomeniku Dovžanova soteska. Na kratko so predstavljene
na spletni strani »Za ljubitelje narave - Učne poti« (www.
sigov. si 1mop/po drocj a/ura dzaokolj e_sektorvarstvonarave/
uvn_za_mop/ slo/ pod ro eja/ narava/za_ljubitelje_narave/ucne_
poti/ucne_poti.htm) .
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območja

Praviloma se je mogoče dogovoriti za voden
ogled poti. Dolžina teh poti je od 250 m do
12 km in več, slednje krepko presega priporočeno
(OGORELEC 2004) dolžino interpretativnih poti,
najpogosteje pa 2-3 krn. Nekatere poti so uredili
upravljalci zavarovanih območij, večino pa druge
institucije (zlasti Zavod za gozdove Slovenije) in
nevladne organizacije.
Med medije interpretacije spadajo tudi razstave
v centrih za obiskovalce4 . V Sloveniji najpogosteje
uporabljamo izraz informacijski center, kjer je
ponudba skromnejša jih poimenujejo informacijska točka. Informacijske centre ali točke ima
vsaj dvanajst zavarovanih območij v Sloveniji.
Ponekod v centrih nudijo multivizijo, zbirko ali
muzej in svoje publikacije. Za nekatere krajinske
parke, rezervate ali spomenike informacije nudijo
turistične informacijske točke, zato tam interpretacija ni na voljo.
Tudi vodeni ogledi so (lahko) oblika interpretacije. Nudijo jih v vseh zavarovanih območjih,
ki imajo informacijske točke.
Spletno stran imajo vsa prej našteta zavarovana območja in tudi nekaj drugih. Žal bomo na
nekaterih zaman iskali osnovne podatke o vsej
ponudbi interpretacije, ki je na voljo. Ponekod
svoje spletne strani tudi ne uporabljajo kot medij
interpretacije.
Podatka o tem, koliko zaposlenih v zavarovanih
območjih se ukvarja z interpretacijo doslej nismo
uspeli pridobiti.

3

DEJANSKE IN POTENCIALNE
KORISTI INTERPRETATIVNIH
POTI ZA ZAVAROVANA

OBMOČJA
Že iz imena ))učne poti« lahko razberemo, da so
cilji sedanjih poti zlasti izobraževalni, še posebej
4
Informacijski center imajo v Triglavskem narodnem
parku (Dom v Trenti in informacijske točke v Mojstrani,
dolini Radovne in v Bohinjski Bistrici) ter Parku Škocjanske
jame (v Matavunu), v Kozjanskem parku (v Podsredi), na
Goričkem (Grad), v Krajinskem parku Lahinja (v Velikem
Nerajcu). Krajinski park Logarska dolina, naravni rezervat
Škocjanski za tok in Sečoveljske soline imajo lastne informacijske točke. Na kratko so predstavljeni na spletni strani »Za
ljubitelje narave - Informacijska središča naravnih parkov«
(wwvt. sigov.si/ mop/ podrocja/ uradzaokolje _sektorvarstvonarave/uvn_za_mop/slo/podrocja/narava/za_ljubitelje_narave/
muzeji/info_sredisca_parkov.html).
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za šolsko mladino. Ponekod je dodan še cilj, ki se
nanaša na obnašanje obiskovalcev, in sicer, naj s
svojim obiskom naravi ne škodujejo. To nalogo
večinoma opravljajo piktogrami s prepovedmi,
ponekod tudi priporočila ali prepovedi v vodnikih
in zgibankah. Vse bolj pogost cilj postaja tudi
obogatitev ponudbe v parku.
Ali te cilje učne poti dejansko dosegajo? Najprej
se vprašaj mo: kolikokrat je bilo doslej opravljeno
vrednotenje -je postalo rutina v delu? Imamo
odgovore na naslednja vprašanja glede ciljev: Se
je znanje obiskovalcev dejansko povečalo? Koliko
novega znanja je prispevala tovrstna interpretacija? Kolikšen delež informacij na pojasnjevalnih
tablah so si zapomnili? Je bil cilj ureditve poti, da
si zapomnijo to, kar so si dejansko zapomnili- ali
pa je rezultat precej drugačen od cilja? Je torej
cilj glede izobraževanja obiskovalcev zadovoljivo
dosežen? Koga pravzaprav naj bi pot izobrazila?
Je njena ureditev prilagojena tej ciljni skupini?
Nadalje, koliko uspeha je bilo glede obnašanja
obiskovalcev- se je njihovo obnašanje na poti in
kasneje spremenilo skladno s cilji?
Vprašajmo še več - ali so bili cilji glede izobraževanja in obnašanja ob pripravi poti sploh konkretno določeni? Je mogoče uspešnost doseganja
ciljev sploh meriti? Ali pa so bili morda cilji tako
splošni, da vrednotenje ni mogoče?
Če je bil cilj ureditve povečati ponudbo in s
tem zadovoljstvo obiskovalcev ter njihovo število:
ali lahko s številkami glede obiska in zadovoljstva obiskovalcev pokažemo, da sta ta dva cilja
dosežena?
Predvsem pa, z interpretacijo je mogoče doseči
več ciljev. Običajno jih navajamo v treh sklopih:
izobraževalni (kaj želimo, da obiskovalci izvedo),
čustveni (kaj želimo, da obiskovalci čutijo do
območja) in vedenjski (kako želimo, da se obiskovalci obnašajo).
Primeri čustev in občutkov, ki si jih lahko
postavimo za cilj:
• presenečenje,
• navdušenje,
• ponos,
• občutek, da je potrebno pomagati.
Oglejmo si nekaj možnih vedenjskih ciljev,
ki bi si jih lahko postavili pred ureditvijo interpretativne poti:
155
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• povečati obisk zavarovanega območja
(na primer obisk poti ob drugih letnih časih, obisk
drugih območij v parku, kamor usmerjamo obiskovalce, udeležba na vodenem ogledu);
• obiskovalci prevzamejo skrb za naravo
(ta cilj še posebej pogosto želimo doseči pri domačem prebivalstvu, zato z interpretacijo gradimo
njihov ponos);
• poveča se podpora upravljavcu in njegovim
dejavnostirn(na primer, če bodo obiskovalci na
poti spoznali zakaj in kako uprava parka skrbi za
neko redko vrsto živali, jo bodo bolj podpirali v
njenih prizadevanjih);
• usmeriti obisk na manj ranljiva območja,
kadar je nosilna sposobnost presežena (gre za
enega od ukrepov upravljanja z obiskom - to
lahko dosežemo že zgolj z ureditvijo privlačne
poti, ki bo spontani obisk pre usmerila na zaželeno
območje; lahko pa na poti pojasnimo, zakaj v
nekatera območja obiskovalci ne morejo vstopati,
ker bi bila škoda za naravo prehuda. Tak primer
je ureditev učne poti na Goreljku, ki naj bi preusmerila obisk s preobremenjenih območij na
Pokljuških barjih);
• primeri dobre prakse( obiskovalci spoznajo
primere ustreznega ravnanja, ki ga nato prenesejo
in uporabijo v domačem okolju).
S finančnega vidika lahko torej povečamo
prihodke upravljavca zavarovanega območja
zaradi vstopnin, plačanega vodenja, nakupov
ter zmanjšamo stroške vzdrževanja ureditev v
zavarovanem območju. Pomembna pa je tudi
korist za turizem v kraju ali regiji zaradi bogatejše
ponudbe. Več kot dvajset učnih poti v zavarovanih
območjih v Sloveniji take koristi zagotovo prinaša.
Lahko pa bi bile še večje, če bi bila povezava med
turizmom in upravljavci zavarovanih območij
močnejša (promocija 5 ). Kadar je na poti na voljo
tudi voden obisk, interpretacija lahko pomaga
oblikovati nova delovna mesta.
Interpretacija prinaša tudi številne koristi
za obiskovalca: pomaga mu, da se v območju
orientira, spozna priložnosti, njegovo doživetje

5 Nacionalno turistično združenje na spletu promovira poti
v Triglavskem narod nem parku in Parku Škocjanske jame. Na
spletnih straneh STO in Turistične zveze Slovenije nam iskalnik
ne postreže z učno potjo v zavarovanem območju.
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bo bolj bogato, razumevanje območja in njegove
vrednosti bo boljše.
lnterpretativna pot naj ne bo izoliran projekt,
temveč rezultat celovitega načrta interpretacije
za zavarovano območje. Ta načrt6 bo določil cilje
in teme. Šele nato bomo izbrali ustrezne medije
interpretacije in učne poti so le eden od njih. Ne
vedno najbolj učinkovit!
Pregled stanja je pokazal, da upravljavcev
naših zavarovanih območij, še posebej naravnih
parkov, ni potrebno prepričevati, da so učne
poti koristne. Želeli pa smo pokazati, da bi bilo
koristno pri njihovi zasnovi upoštevati načela
interpretacije. Tako zasnovane poti bi parkom
lahko prinašale več koristi: ustvarjanje navdušenja
in ponosa ter občutka, da je potrebno pomagati,
usmerjanje obiska, povečevanje javne podpore
upravljavcu, povečan obisk in prihodki. Učna
pot naj torej ne bo cilj, temveč sredstvo, orodje
upravljanja parka.

4
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6
V pripravo načrta naj bodo vključeni tudi vsi tisti, ki
na območju ali v bližini že vodijo ali imajo oseben stik z
obiskovalci. Ti nam bodo najlažje predstavili potrebe in
vprašanja obiskovalcev. K pripravi celovitega načrta pritegnimo tudi lokalne skupnosti, predstavnike turizma, nevladne
organizacije.
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Turistične

gozdne poti kot turistični produkt in njihov pomen
za razvoj podeželja
Marko KOŠČAK*
Izvleček:

Koščak,

M.: Turistične gozdne poti kot turistični produkt in njihov pomen za razvoj podeželja. Gozdarski vestnik,

63/2005, št. 3. V slovenščini . Cit.lit. 29.
Pričujoči prispevek ima

namen predstaviti nekaj izhodišč in pomen turističnih gozdnih poti, kot enega od možnih
segmentov turističnega razvoja na podeželju. Kot je znano, sega pojem "trajnostni razvoj", kamor lahko prištevamo
tudi aktivnosti povezane z gozdnimi učnimi potmi oziroma prostorom v katerem jih lahko ponujamo, v 19. stole*
in se je najprej pojavil na področju gozdarstva. Prva znamenja ekološko usmerjene miselnosti v turizmu segajo v
šestdeseta leta prejšnjega stoletja. Nastal je ekološki turizem, ki je bil razumljen kot oblika potovanja, sprejemljiva
v okoljskem in socialnem oziru. "Ekoturizem pomeni potovanje v naravna območja, ki odgovorno varuje naravo
in spodbuja blaginjo lokalnega prebivalstva:'
Gozdne učne poti predstavljajo primerno možnost za obogatitev ponudbe podeželskih turističnih proizvodov.
Lahko jih tržimo samostojno, vendar je večja možnost njihove vključitve v ponudbo, če so del širše oziroma
celostne ponudbe določenega prostora. Prav gotovo pa je ključno vključevanje lokalnega prebivalstva, kamor lahko
štejemo tudi strokovne institucije, kot tudi tiste, ki lahko kvalitetno pripravijo vsebinski del ponudbe. Nenazadnje
je osnovni namen spodbujanja tovrstne ponudbe ekonomski, socialni in okoljski razvoj določenega okolja, v
katerem se ponudba razvija. Pri tem pa je pomembno sodelovanje vseh treh segmentov vsake, bodisi lokalne, bodisi
širše skupnosti, torej tako javnega, zasebnega kot nevladnega sektorja. Pri tem je kvaliteta sodelovanja med njimi
ponavadi tudi merilo uspeha in uveljavitve ponudbe na in ob poti, kot tudi uspešnost trženja ostalih turističnih
proizvodov v okolju nasploh.
Ključne besede: gozdna učna pot, razvoj podeželja, partnerstvo, trajnostni razvoj, turistični produkt
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ZGODOVINSKI RAZVOJ IN
DEFINICIJE
Od turizma, zavezanega naravi ...

Prvega turista, ki je živel v harmoničnem odnosu z
naravo, odkrijemo pred več kot 2000 leti v starogrški
družbi: toje bil Herodot, ki je na svojih dolgih potovanjih plul po Črnem in Egejskem morju ter obiskal
Egipt in Italijo. Njegova dela pričajo o tem, da se je
zanimal za geografske in naravoslovne vede in ne le
za zgodovino. V daljne dežele so pogosto potovali
tudi drugi filozofi, eden od njih je bil tudi Aristotel,
ter raziskovali naravo. Marco Polo in številni drugi
udeleženci ekspedicij so svetu zapustili žive opise
"novoodkritih" dežel. Prav tako so tudi raziskovalci
novejšega časa, npr. Georg Forster, Alexander von
Humboldt, James Cook ali pa Charles Darwin,
potovali v te daljne dežele in opisovali tamkajšnjo
naravo in kulturo. Popotniki so bili neobičajne
osebnosti in so izstopali iz svojega okolja. Naravoslovne odprave so kmalu začele postajati priljubljena
oblika preživljanja prostega časa, pravi razvoj pa
so doživele šele konec 19. stoletja, ko je prišlo do
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prvega razmaha množičnih potovanj . (CEBALLOSLASCURAIN 1996).
Svetovna potovanja niso bila več izključni privilegij elitnih premožnejših slojev šele od srede 20.
stoletja. Danes je tehnološka revolucija v transportu
in množični komunikaciji tista prvina, ki vedno
večjemu številu ljudi omogoča, da iz najrazličnejših
koncev sveta potujejo v oddaljene in nekdaj nedosegljive kraje.

... do eko turizma
Prva znamenja ekološko usmerjene miselnosti v
turizmu segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja.
Nastal je ekološki turizem, ki je bil razumljen kot
oblika potovanja, sprejemljiva v okoljskem in socialnem oziru. "Eko turizem pomeni potovanje v naravna
območja, ki odgovorno varuje naravo in spodbuja
blaginjo lokalnega prebivalstva:' (TIES, 1991).
Nekako od leta 1990 dalje so tovrstni tematiki
začeli namenjati več pozornosti tudi v nemškem
*dr. M. K., dr. geografskih znanosti, vodja projekta Po
poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
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jezikovnem prostoru. Spremembe v družbi so
zahtevale večjo okoljsko osveščenost, v turizmu pa
so poskrbele za pravi razmah ekologije. Skovana so
bila nova poimenovanja - alternativni, zeleni, "low
impact'' ali podeželski (agro) turizem, ki se sicer
uporabljajo namesto pojma "ekoturizem", se pa niso
uveljavila v enaki meri.
V pripravah na mednarodno leto ekoturizma
je enotno definicijo ekoturizma pripravila tudi
Svetovna turistična organizacija (World Tourism
Organisation- WTO):
"Enotne definicije ekoturizma sicer ni, vendar
pa je mogoče njegove splošne značilnosti povzeti v
naslednjih točkah:
l. pomeni vse sonaravne oblike turizma, pri
katerih je glavna motivacija turistov opazovanje
in uživanje tako narave kakor tudi tradicionalnih
kultur zlasti v naravnih okoljih;
2. vključuje vzgojno-izobraževalne in predstavitvene dejavnosti;
3. ekoturistične izlete in potovanja v glavnem, ni
pa to pravilo, organizirajo za manjše skupine turistov
specializirana, manjša turistična podjetja na lokalni
ravni, lahko pa jih v glavnem za majhne skupine
prirejajo, vodijo in/ ali tržijo tudi tuja turistična
podjetja različnih velikosti;
4. zmanjšuje negativne vplive na naravno in
socialno-kulturno okolje;
5. podpira varstvo naravnega okolja z:
- ustvarjanjem gospodarskih koristi za lokalne
skupnosti, organizacije in upravne organe, ki upravljajo z naravnimi območji in jih ohranjajo;
- ustvarjanjem dodatnih možnosti zaposlovanja,
s tem pa zaslužka za lokalne skupnosti;
- oblikovanjem zavesti o ohranjanju naravnih in
kulturnih dobrin tako pri domačem prebivalstvu
kot pri turistih.
Sklepna ugotovitev razprave o opredelitvi novih
pojmov je spoznanje, da je vsaka celina razvila svojo
interpretacijo eko turizma. V Evropi ta poj em obsega
poleg redke, prave naravne tudi (tradicionalno) kulturno krajino. To pa pomeni, da lahko v to kategorijo
štejemo celoten gozdni prostor, ki je v Sloveniji
izjemno širok in pester in ponuja izjemne priložnosti
za razvoj novih turističnih produktov.
... in trajnosti v turizmu

Kot je znano, sega pojem "trajnostni razvoj" v 19.
stoletje. Najprej se je pojavil na področju gozdarstva.
Komisija Združenih narodov za okolje in razvoj je
leta 1987 v t.i. Brundtlandovem (glej: Prim. Gro
Harlem Brundtland, predsednica vlade: Report.
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Our Common Future) poročilu z angleškim izrazom
"sustainable development'" defmirala in sprejela idejo
trajnostnega razvoja:
,,Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij, ne da bi pri
tem ogrozil možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb."
Razvojna zasnova, ki jo vsebuje gornja definicija, je leta 1992 na Konferenci Združenih narodov
o okolju in razvoju (UNCED) v Rio de Janeiru
postala zavezujoča usmeritev na poti k uresničeva
nju splošnega ekološkega, socialnega in gospodarskega razvoja za več kot 170 držav. Kasneje so jo s
poudarkom na različnih osrednjih temah sprejele
tudi številne organizacije, ki delujejo na področju
turistične politike.
V dokumentu, v katerem so predstavljena stališča nemških okoljskih in razvojnih organizacij
(CSD Nemčija) in ki je bil predložen leta 1999 na
7. konferenci Komisije Združenih narodov za trajnostni razvoj (CSD) v New Yorku, lahko preberemo
naslednjo definicijo, ki izhaja iz Agende 21:
"Trajnostni turizem sledi načelom Deklaracije
iz Ria o okolju in razvoju ter priporočilom Agende
21. Uresničevati ga je treba skladno z zahtevami
pomembnejših mednarodnih sporazumov in izjav.
Izpolnjevati mora kriterije o socialni, kulturni, ekološki in gospodarski ustreznosti. Trajnostni turizem
je dolgoročno naravnan ter glede na današnje in
prihodnje generacije etično in socialno primeren
ter kulturno prilagojen, ekološko nosilno sposoben
kakor tudi ekonomsko smiseln in donosen."
Ali se bodo trajnostni pristopi, kot smo jih
zasnovali danes, resnično izkazali za "trajnostno
koristne" tudi čez 25let, še ni mogoče reči. Problem
obstaja prav v spoznanju, da moramo definirati
nekaj, kar se bo pokazalo šele v prihodnosti.
Prav gotovo gre za zelo obetaven pristop, ki pri
načrtovanju sedanje turistične dejavnosti, ki naj
bi bila okoljsko in socialno primerna ter gospodarsko donosna, upošteva tudi bodoče generacije.
Po drugi strani pa je trajnostni razvoj realno le
težko določljiv dejavnik in ga je enoznačno težko
doumeti. V večji meri gre prej za v prihodnost
usmerjena prizadevanja kot pa za trden načrt.
Vsebino bo treba občasno opredeliti na novo
in futurologi se bodo morali naučiti, da je treba
upoštevati nepredvidljive dejavnike.
Seveda je jasno, da ,ekoturizem' sam po sebi še
ni v nikakršni povezavi s trajnostnim razvojem.
Zasnova ekološkega turizma se vse preveč osredotoča
na naravne prostore, premalo pozornosti namenja
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ljudem, prebivalstvu. In premalo upošteva energijo
prometa in s tem povezane uničujoče učinke na
podnebje. Zato je treba tudi razumeti in podpirati
zahteve po ,sonaravnem ekoturizmu', ki so prisotne
v različnih točkah političnih razprav.

2

OBLIKOVANJE TURISTIČNIH
PRODUKTOV NA PODEŽELJU

Ob analizi različnih razvojnih programov lokalnega
razvoja v Sloveniji lahko ugotovimo, da je skoraj pri
vsaki posamezni razvojni strategiji eden od ključnih
razvojnih dejavnikov (ki so ga tudi lokalni prebivalci
navedli kot enega izmed prioritetnih), ravno razvoj
turizma na podeželju. Seveda lahko turizem pripomore k regeneraciji podeželskega in obmejnega
prostora obravnavanega območja, vendar je pri tem
potrebno imeti pred seboj določeno razumevanje
možnosti in realnosti razvoja te panoge, ki pa je v
tesni povezavi z ostalimi dejavnostmi v prostoru.
Gledano z vidika zadovoljevanja osnovnih funkcij
>>Živeti v skupnosti«, »stanovati«, »delati«, »se oskrbovati<<, ))se izobraževati<< »in preživljati prosti čas«,
lahko razvoj na podeželju in vzporedno s tem razvoj
dopolnilnih dejavnosti v tem prostoru razumemo
kot zadovoljevanje nekaterih od zgoraj naštetih
funkcij. S stališča kmeta oziroma ponudnika gre
za zadovoljevanje funkcije »delati«, ki neposredno
vpliva na funkcije »Stanovati« (in s tem povezano
>}Živeti v skupnosti«), »Se oskrbovati« in se ))izobraževati«, saj z ekonomskega vidika materialno
zagotavlja uresničevanje teh funkcij . Če gremo še
korak dalje, potem gre tudi za zadovoljevanje funkcije
»preživljati prosti čas«, saj lahko uspešno udejanjanje funkcije »delati« zagotavlja tudi uresničevanje
funkcije »preživljati prosti čas<<. Po drugi strani pa
s stališča povpraševanja oziroma konzumenta te
ponudbe lahko govorimo o zadovoljevanju funkcije
»preživljanje prostega časa« in v posrednem smislu
tudi funkcije »se izobraževati«. Lahko ugotavljamo,
da to velja bolj za individualnega ponudnika in
individualnega konzumenta te ponudbe.
Oblikovanje posameznih »proizvodov« oziroma
lokalnih območij, primernih za zadovoljevanje
funkcije »preživljanje prostega časa(<, predstavlja zelo
zahteven proces. To velja še posebej zato, ker gre za
prebivalstvo na podeželju, kjer razen redkih izjem ni
tradicije, znanja in izkušenj za izvedbo tako zahtevnih
razvojnih procesov. Zato je osnovna izkušnja, ki je
bila pridobljena tako iz analize tujih primerov kot
tudi terenskega proučevanja, ta, da se posamezna
lokalna skupnost (če vzamemo kot izhodišče, da je v
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našem primeru lokalna skupnost enota občine) zelo
težko »spopade« z vsemi izzivi, ki jih zahteva sodobno
načrtovanje turizma na podeželju. Elementi, ki so
potrebni za učinkovit razvoj, marketing in promocijo
lokalnega turističnega proizvoda na podeželju ali
kjerkoli drugje, so namreč izredno zahtevni, tako
strokovno kot tudi organizacijsko in finančno.
Ponavadi nam še uspe razviti posamezen turistični
proizvod, ko pa ga želimo predstaviti tržišču, nam
zmanjka znanja, zadovoljivega vodenja in upravljanja
ter tudi sredstev. Tako se je pokazalo, da je edina
smiselna rešitev v povezovanju posameznih lokalnih proizvodov v širši regijski turistični proizvod,
ki ga je na tržišču možno ustrezno promovirati in
tržiti. Oblikovanje ustreznega združenja oziroma
partnerstva pri upravljanju in vodenju strategije
razvoja takega regionalnega turističnega proizvoda
je ključna in odločilna faza takega projekta. Če ni
pripravljenosti za sodelovanje, potem še tako dobro
definiran in pripravljen turistični proizvod ne bo
doživel ustreznega ekonomskega učinka v lokalni
skupnosti, kar pa je osnova in ključ za ohranjanje
poseljenosti podeželskega prostora ter dvig kvalitete
življenja lokalnega prebivalstva.
Po drugi strani pa se moramo zavedati, da primarni dejavnosti t.j. kmetijstvo in gozdarstvo,
še vedno ostajata najpomembnejša aktivnost
podeželskega prostora. Le ob uspešnem razvoju
tako kmetijstva kot tudi gozdarstva se lahko
uspešno razvijajo ostale dopolnilne dejavnosti,
kot so turizem, drobna obrt, podjetništvo in ostali
segmenti gospodarskega razvoja podeželskega
in obmejnega prostora. Turizem bo še posebej
tesno povezan s kmetijstvom in z vlogo, ki jo ta
gospodarski sektor trenutno ima in to bo imel tudi
v prihodnje. Ne glede na to, da proizvodna funkcija
kmetijstva nezadržno upada in izgublja pomen in
se bodo razmere na tem področju v luči vključitve
v EU še bolj drastično zaostrile, pa ima kmetijstvo
pomembno vlogo pri varovanju in oblikovanju
kulturne krajine. Brez ljudi, kmetovalcev, pa naj gre
za čisto ali polkmečko strukturo, ne bo več možno
varovati in ustvarjati pogojev za privlačno kulturno
krajino, ki je osnovni element turistične ponudbe
podeželja. Zato je ključno, da se v fazi tranzicije razvojni procesi, ki vplivajo na preobrazbo slovenskega
podeželja (v našem primeru pa še dodaten negativen
vpliv novonastale državne meje), odvijajo v smeri
ohranjanja poseljenosti po deželskega prostora in še
posebej obmejnega. To pa pomeni zagotovitev takih
pogojev, ki bodo privlačni za lokalne prebivalce, da
bodo ostali v tem prostoru, opravljali svoje delovne
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in ostale življenjske aktivnosti na način, ki bo omogočal razvoj in uvajanje novih dejavnosti v prostor,
pri čemer lahko turizem igra eno od pomembnejših
vlog. Ena od ključnih ugotovitev za slovensko podeželje je tudi, da je bilo le-to tradicionalno vezano na
različne možnosti in vrste dohodka. Tako nikoli ni
bilo povsem odvisno samo od kmetijstva, ampak
se je lokalno prebivalstvo ukvarjalo z različnimi
vrstami dopolnilnih dejavnosti, ki so tako ali drugače
zagotavljale primerno življenjsko raven. Tako tudi
v sklopu razvojnih procesov in preobrazbe slovenskega podeželja velja, da ima lokalno prebivalstvo
sicer relativno nizko izobrazbeno strukturo, če jo
gledamo skozi prizmo formalne šolske izobrazbe,
vendar še vedno zelo »Široke« in večfunkcijske prilagoditvene sposobnosti za opravljanje najrazličnejših
dopolnilnih dejavnosti. Ob primernem dodatnem
izobraževanju in prestrukturiranju lahko današnji
uslužbenci in delavci - polkmečka struktura- postanejo kvalitetna delovna sila tudi za potrebe turistične
dejavnosti na kmetiji ter za izvajanje aktivnosti, ki so
s tem povezane (lokalni vodiči, animatorji, izvajalci
gostinsko-servisnih aktivnosti itd.).
Seveda pa mora biti razvoj turističnih aktivnosti
usklajen in načrtovan skladno z realnimi možnostmi
in sprejemljivostjo fizičnih, ekonomskih in socialnih
elementov okolja, v katerem se preobrazba oziroma
uvajanje novih gospodarskih dejavnosti dogaja. Pri
tem je predvsem pomembno, da je razvoj uravnotežen, saj le tako zagotavlja dolgoročno izkoriščanje
in uporabo lokalnih potencialov in pri tem njihovo
varovanje za prihodnje generacije. Da pa bo razvoj
uravnotežen, je potrebno upoštevati tudi mejne
zmogljivosti v okolju; te se lahko kažejo v obliki
fizično-ekoloških, sociodemografskih in politično
ekonomskih parametrov. Proces, ki te parametre
uporablja, imenujemo koncept presoje sprejemljivosti
okolja in ga je potrebno uporabiti pri načrtovanju
razvoja kateregakoli območja, še posebej pa takega,
kot je obravnavano, ki je po eni strani izredno bogato
z naravno in kulturno dediščino, po drugi strani pa
izredno ranljivo.
Ta koncept je uporabljan kot ena od glavnih tehnik
za načrtovanje turizma, rekreacije in managementa.
Njen osnovni namen je določitev zgornjih limitov
razvoja, to je optimalne uporabe resursov za turistični
namen. V praksi obstaja veliko primerov, kjer se
presoja sprejemljivosti okolja ni izvedla, posledice
pa so seveda zelo očitne v obliki degradacije okolja,
naravnih in kulturnih atrakcij in s tem oslabitve
turističnega trga gostitelja. Zelo jasno je tudi, da
neomejeno prosto načrtovanje negativno vpliva na
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okolje in direktno na zanimanje turističnega trga za
določene destinacije.
Vključevanje presoje sprejemljivosti okolja (PSO)
v turistično načrtovanje in njegov management je
torej postalo nuja in eden od ključnih kriterijev za
formulacija turističnih načrtov na vseh nivojih.
Pozitivne učinke tega načrtovanja bosta občutila oba
družbena sektorja, tako javni kot tudi privatni.

Parametri presoje spremenljivosti okolja (Vir:
WTO, 1993):

•

Fizično-ekološki

parametri se nanašajo na vse
in dinamične komponente naravnega okolja
kot tudi infrastrukturnih sistemov, ki so najtesneje
povezani z naravnimi resursi. Statične komponente
so tako npr. ekološka sprejemljivost, sprejemljivost
naravne in kulturne dediščine, dolžina obale, klima
ipd . Fleksibilne komponente se primarno nanašajo na infrastrukturne sisteme, kot so vodovod,
kanalizacija, elektro oskrba in oskrba s plinom,
promet (predvsem število cestnega prometa), javni
in privatni sektor (pošta, telefon, zdravstvo, banke,
trgovine in ostale servisne dejavnosti). Gre v bistvu
za zagotovitev primernega standarda infrastrukture,
servisnih dejavnosti in ostalih pogojev za razvoj
dejavnosti v prostoru.
• Socio-demografski parametri se nanašajo na
vse elemente v zvezi s socialnim delom okolja, kakor
tudi na medsebojne relacije med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci. Demografski elementi, ki so
lažje dolo čljivi in merljivi (delovna sila, izobrazbena
struktura zaposlenih) kot socio-kulturni elementi
(kulturna identiteta lokalnega prebivalstva, njihove
izkušnje v turizmu itd.), igrajo enako pomembno
vlogo pri vrednotenju.
• Politično-ekonomski parametri se nanašajo
predvsem na anticipirano investiranje in ekonomske
ukrepe za turistični razvoj . Ti parametri se lahko
vrednotijo, kjer je to možno, predvsem z manjšim
pondiranjem nasproti ostalim parametrom. Če je
npr. izgradnja vodovodnega omrežja ključna ovira za
razvoj turističnih aktivnosti in če je država pripravljena investirati v to brez obremenitve potencialnih
investitorjev v turizem, potem je treba v smislu presoje
sprejemljivosti računati s stanjem po izgradnji tega
infrastrukturnega segmenta. Čeprav so na nek način
politično-ekonomski parametri korekcijski faktorji
fizično-ekonomskih in sociodemografskih, l.ahko
v nekaterih primerih predstavljajo ključni element
presoje sprejemljivosti okolja. Ti parametri so tudi
pomembni za popolno razumevanje razmer v lokalnem okolju in o tem, kako le-to funkcionira.
statične
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TURISTIČNE GOZDNE POTI
KOT TURISTIČNI PRODUKT
EKOTURIZMA _POGOJI ZA
NJIHOV TRAJNOSTNI RAZVOJ IN
TRŽENJE

Naslednji trije vidiki nekako opisujejo to področje
ponudbe:
• kot koncept, ki temelji na setu t.i. >>aspiracijskih
načel«, ki turistične produkte ekoturizma izpostavljajo
kot ideal oziroma težnjo/cilj za njegovo dosego kot
segmenta turističnega trga;
• kot tržni segment, ki je povezan z naravo in
doživljajskim/avanturnim turizmom. Gre za tržno
nišo, relativno majhno, večino povezano z malimi
in srednje velikimi operaterji in skupinami. O njem
obstaja malo statističnih podatkov, prav tako tovrstni
produkti niso »Vstanju biti« del globalnih ekonomskih
in političnih sistemov, ki pogosto vodijo v dohodkovne
in kapacitetne pasti masovnega turizma;
• kot praktični laboratorij za generiranje pionirskih idej i.n aplikacij, ki so potencialno uporabne v
širšem turističnem smislu. Lahko ga v tem smislu
imenujemo tudi kot »šolo idej in razmišljanj« .

4

DEJSTVA

V razvitih državah so »turistični produkti ekoturizma« ena od oblik gospodarske dejavnosti (to je
vsaj temeljno načelo, če že v praksi ni vedno tako), ki
je manj destruktivna od ostalih gospodarskih panog
ter istočasno priložnost za zaposlovanje lokalnega
prebivalstva in finančni vir za upravljanje varovanih območij. Dejstvo je, da je nasploh, seveda ob
upoštevanju pravih okoliščin, ekoturizem dokazal,
da je eden od najbolj učinkovitih mehanizmov za
zagotavljanje finančnih virov za vzdrževanje varovanih območij. To se je pokazalo predvsem v manj
razvitih državah in v tistih z najbogatejšimi resursi
s področja biodiverzitete.
V nekaterih državah se njihova biološka in
kulturna raznolikost ))uporablja« kot pomemben
turistični potencial. Slovenija ima prav gotovo še
veHko neizkoriščenih priložnosti, ravno tukaj in
predvsem na tem področju . Istočasno pa se pokaže,
da je v mnogih državah, ki imajo zelo učinkovite
strategije na področju razvoja turizma, v le-teh malo
oziroma nič usmeritev s področja ekoturizma.

5

MITI

Turistični

produkti ekoturizma niso pretirano
profitabilna dejavnost in to se najbrž v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo. Vsekakor se ne more
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primerjati z ostalimi zvrstmi turizma v tem oziru,
vsaj še nekaj časa.
Zaradi teh in ostalih razlogov, glavne in kapitalske turistične korporacije niso zainteresirane
za znatne investicije v ta segment ponudbe, kar
mogoče niti ni tako slabo. Na ta način ni bojazni (v
tem trenutku) za svetovni ))stampedo ekoturistov«.
UNESCO-vih 250 lokacij svetovne dediščine je
glede števila obiskovalcev še zmeraj precej pod
kritično ravnijo nosilne sposobnosti. Projekcije
20% letnega porasta povpraševanja po produktih
ekoturizma se še niso uresničile (to pomeni 3-5%
rast celotnega turističnega prometa v svetu, kar bi
v letu 2001 predstavljalo 25% delež, oziroma 165
milionov »ekoturistov«) in se verjetno tudi ne bodo.
Seveda pa ostajajo riziki na posameznih, še posebej
občutljivih lokacijah.
Da bi zagotovili kar največje učinke od tovrstnih
turističnih produktov in istočasno minimalizirali
negativne učinke na okolje in lokalno skupnost, je
bilo s strani WTO-ja predlaganih kar nekaj usmeritev
in priporočil, ki veljajo tudi za delo naših institucij,
pri razvoju tovrstnih turističnih produktov. Nekaj
teh usmeritev je naslednjih:
• turistični produkt mora prispevati v varovanju in
izboljšanju območij naravnega okolja ter k trajnostnem
razvoju širšega območja in v njih živečih ljudi;
• turistični produkt zahteva posebno pozornost
in njemu prilagojene specifične usmeritve, strategije
ter programe na nacionalnih in regionalnih/lokalnih
ravneh;
• turistični produkt potrebuje praktične in učin
kovite sisteme koordinacije med vsemi vpletenirn.i
akterji, vključno z vlado in resornimi ministrstvi,
zasebnimi podjetniki in lokalno skupnostjo oziroma
v njih živečimi ljudmi;
• njegovo načrtovanje mora vključevati jasne in
striktne kriterije prostorskega coniranja, vključno
z rezervati najstrožjega režima, nizko in srednje
dovoljeno obremenjenimi območji itd.;
• prostorsko načrtovanje in kreiranje celotne
infrastrukture mora biti v duhu minimiziranja vseh
negativnih vplivov na naravno in kulturno okolje v
katerem se izvaja;
• vzpostavljeru morajo biti primerni institucionalni
in legalni mehanizmi. taki, ki zagotavljajo učinkovito
participacijo lokalnih skupnosti in to na področju in
v fazah nastajanja usmeritev, načrtovanja, upravljanja
in nadzora;
• v povezavi z zgornjo abnejo, morajo institucionalni, finančni, fiskalni oziroma ostali mehanizmi
in ukrepi zagotavljati, da določen delež dohodka, ki
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se ustvari s trženjem turističnih produktov ostane
v lokalni skupnosti oziroma je namenjen izvajanju
varovalnih ukrepov;
• pomembno je, da ustvarjanje »produktov ekoturizma« animira lokalno podjetništvo, da se vključuje s svojo ponudbo in s tem zaokrožuje celovito
ponudbo območja;
• vsi partnerji vključeni v procese trženja, se
morajo zavedati in sprejeti ustrezne ukrepe, ki bodo
zagotavljali, da se stroški za sanacijo morebitnih
negativnih učinkov že od samega začetka načrtujejo
v finančnem načrtu delovanja partnerstva;
• v primerjavi s »splošnim turizmom« mora biti
regulativa za izvajanje in trženje »produktov ekoturizma« strožja in striktnejša;
• uvesti se mora sistem certificiranja in nadzora
akterjev oziroma partnerjev, ki nudijo svoje usluge
v obliki >>produktov ekoturizma«;
• izobraževanje in usposabljanje sta predpogoj za
trajnostni razvoj »produktov ekoturizma« in njegovo
uspešno upravljanje;
• tisti, ki »konzumirajo produkte ekoturizma«
morajo biti in potrebujejo detajlne informacije pred
in med potovanjem (v obliki, brošur, vodnikov, zloženk, načrtov, interpretacijskih centrov, muzejev,
označenih poti ... );
• promocijski material, ki nudi produkte »ekoturizma<<, mora (naj bi) vsebovati dovolj informacij o
vseh potencialnih vsebinah, ki bi obiskovalca zanimale, vključno z detajli o flori in favni, geologiji in
ekosistemu nasploh. Prav tako je pomembna resnična
in realna informacija o možnosti prenočevanja in
prehranjevanja, kakor tudi to kar je zaželjeno ali pa
prepovedano na destinaciji obiska. To je potrebno
zaradi kredibilnosti operaterja, ki ponuja »produkte
ekoturizma« in v izogib zlorabam tistih, ki želijo
preprosto ponuditi nekaj »trendovskega<<;
• tako marketinški kot promocijski ukrepi za
»produkte ekoturizma<< naj bodo skladni z zvrstjo
turistične ponudbe, ki jo ekoturizem predstavlja.

6

IZZIVI ZA DELOVANJE VSEH
AKTERJEV, KISI PRIZADEVAJO
ZA RAZVOJ EKOTURIZMA

Glavni izzivi za delo vseh nosilcev turistične
ponudbe in tudi turističnih društev kot akterjev
na lokalni ravni v prihodnje na tem področju so:
• omogočiti prenos tehnologije in izkušenj (mobilnost, spodbujanje razvoja SME's, javna/zasebna
partnerstva, koncesije, upravljanje v varovanih
območjih, participativna načrtovanje, marketing) na
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področju

ekoturizma v ostala območja, kjer so šele
razvoja tovrstnih produktov;
• spodbujati in omogočiti razvoj in trženje lokalno
vodenega ekoturizma oziroma njegovih produktov
skozi učinkovit marketing in sistem rezervacij ter
dvigovanje kvalitete in standarda produkta;
• koordinirano usmerjati investicije v ekoturizem, izdelati usmeritve za vodenje projektov ter
izognitev pasti in problemov (študije upravičenosti
vlaganja, raziskave tržišča, podjetniške kapacitete,
iskati vire zasebnega kapitala za zapiranje finančnih
konstrukcij);
• oblikovati in izvajati standarde poslovanja in
kakovosti, kar naj vodi k sistemu certificiranja in
akreditiranj a;
• prenašati »primere dobre prakse« v ostala okolja,
še posebej na področju načrtovanja rabe tal, načrto
vanje in nadzora posegov v prostor itd.;
• izboljšati učinkovitost in s tem dohodek na
lokalni ravni z izgradnjo (usposabljanjem in izobraževanjem) kadrov ter
• prepričati prostovoljce da postanejo profesionalci ...
Skupaj z ostalimi institucijami in posamezniki v
lokalnih okoljih, velja delovati v naslednjih okvirih in
področjih za boljše in učinkovitejše trženje tovrstnih
turističnih produktov:
• razvijati oziroma sodelovati pri razvoju produktov, ki omogočajo bivanje oziroma spoznavanje
narave (npr. različni vodeni izleti v naravo, trekingi,
foto-izleti);
• ponuditi možnosti za spoznavanje ekoloških,
kulturnih in zgodovinskih zanimivosti določenega
okolja (npr. z nudenjem skupinskih vstopnic kot
"paketa" za ogled teh zanimivosti, z organizacijo
primernih prevozov;
• pripraviti pakete ponudbe za prenočevanje z
ogledi "produktov ekoturizma" v tem okolju (npr.
na turističnih kmetijah, hotelih, ki nudijo "koncept
produktov ekoturizma", itd.);
• paziti, da produkti, kijih nudijo kot ''ekoturizem"
spoštujejo kvaliteto okolja v katerem jih nudimo, da
zagotavljajo socialno kompatibilnost tega okolja (npr.
da obiskovalci ne motijo domačinov itd), da zagotavljajo ekonomsko kompatibilnost, da so kulturno
senzibilni, da obiskovalce motivirajo k odgovornosti
za tisto kar počnejo v okolju gostiteljev in da so usklajeni z nosilno zmogljivostjo naravnega okolja;
• prizadevati si, da usmeritve na lokalni ravni postanejo del širših, regionalno usmerjenih konceptov;
• pripraviti ponudbo za ciljno tržišče (po raziskavah gre za skupine, ki so v starosti med 30 in 60
na

začetku
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let, imajo višjo izobrazbeno raven in reden dohodek,
živijo v urbanih okoljih oziroma večjih mestih, preferirajo rekreacijo in aktivni oddih, želijo spoznati in
izkusiti nove destinacije in kulturno krajino (naravno
in kulturno dediščino le-te), bežijo od skomercializiranih ali preveč obljudenih turističnih destinacij,
niso preveliki potrošniki, izberejo počitnice v ne
predragem cenovnem razredu, preferirajo manjša
mesta in podeželje ter ponavadi bivajo na območju
od sedmih do štirinajstih dni);
• ponuditi pravočasne in realne informacije
ciljnim skupinam o tem kaj lahko "dobijo in doživijo
na izbrani destinaciji", kar vključuje dober informacijsko-servisni center, kije primerno kadrovsko zaseden
in na primerni strokovni ravni (dajanje informacij
v večih jezikih);
• spodbujati nastajanje in razvoj projektov od
"spodaj navzgor" pri čemer TD in njihovi člani
delujejo kot nosilci in motivatorji;
• v svojem okolju sodelovati in animirati za
organizacijo izobraževanja in usposabljanja vseh
akterjev, ki že delujejo na področju ekoturizma in k
temu privabiti nove zainteresirane ponudnike;
• ponuditi lokalno izdelane in pripravljene produkte, ki so razviti iz lokalnih znanj in spretnosti,
tradicije, običajev, načina dela in življenja tamkajšnjih ljudi.

7

ZAKLJUČEK

Velja usmeritev in prepričanje, da gre za dolgoročni
in trajnostni koncept, ki lahko, predvsem v sodelovanju med posameznimi partnerji javnega, zasebnega in nevladnega sektorja, pomeni priložnost za
oblikovanje širših, regijskih konceptov in njihove
prepoznavnosti kot "eko-regije" oziroma "eko-destinacije". Za dosego tovrstnih ciljev si velja prizadevati
tudi v Sloveniji, saj je iz vidika biotske raznolikosti,
ohranjenosti kulturne krajine, naravne in kulturne
dediščine itd., prav gotovo ena od dežel z velikim
potencialom za razvoj "produktov ekoturizma",
katerih pomemben element so tudi gozdne učne
poti. Turistična društva so v tem procesu eden od
ključnih akterjev in prav gotovo kamen v mozaiku,
ki lahko Slovenijo predstavi tudi in predvsem kot
"ekoturistično" destinacije.
Pravi popotnik je tisti, ki idoč skozi prostor,
neopazen in tih
ne dvigne niti delčka prahu
(kitajski pregovor)
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Parkovne poti Triglavskega narodnega parka
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Izvleček:

Albinini, M.: Parkovne poti Triglavskega narodnega parka. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 3. V

slovenščini,

cit. lit. 3.

Prispevek prikazuje parkovne poti in njihovo vlogo ter pomen v Triglavskem narodnem parku. Parkovne poti
TNP deli glede na njihovo dolžino v tri skupine: širše informacijske točke, krajše učne oziroma naravoslovne poti
in prave parkovne poti. Prikazuje tudi delo z obiskovalci.
Ključne

besede: informacijske

točke, učne

poti, naravoslovne poti, parkovne poti, Triglavski narodni park,

Slovenija

1

NAMESTO UVODA

Po delovnem tednu zvečer naviješ uro. Za bolj zgodaj
- mogoče bo pa zjutraj le lepo vreme in boš dan
lahko preživel zunaj. Kam iti? Prejšnji konec tedna
si se na potep odpravil sam, tako - za dušo. Tokrat
greste ))komplet«, z otroci. Nekaj lahkega, ne predolgega torej. Kaj zanimivega mora biti vmes, sicer bo
kmalu dovolj ... Večje mravljišče, mogoče zanimivo
drevo, mlaka, robide ... Družinski izlet. Stari starši
-saj res! Povabiš še njih. Oni večkrat radi izvedo kaj
več. Vsega ni mogoče vedeti, ampak saj je marsikaj
napisanega, narisanega, fotografiranega. Lahko
pobrskate po vodnikih, lahko vodnika najamete,
ali pa obiščete pot, opremljeno z informacijskimi
tablami. Prijetno s koristnim - to bo to!

2

NARODNI PARKI IN
OBISKOVALCI

Narodni parki predstavljajo II. varstveno kategorijo po kriterijih IUCN. S tem so predpisane tudi
temeljne naloge narodnih parkov- kjerkoli po svetu,
ki so sledeče:
- ohranjanje narave,
- raziskovanje,
- vzgoja in izobraževanje ter
- doživljanje in obiskovanje.
Ni čudno, da je torej ena od glavnih nalog upravljavca - opremljanje parka za obiskovalce.
Obiskovanje mora biti v skladu s predpisi in
usmeritvami parka, biti mora usmerjeno, lahko tudi
spodbujano ter urejeno, pri tem pa upravljavec ne
sme pozabiti na ostale uporabnike prostora.
Ob načrtovanju postavitve posameznih objektov
infrastrukture, poti in podobnega, naj naše ideje
164

in entuziazem ne ))povozijo« že veljavnih zakonov,
predpisov, strategij ipd. Čeprav so usklajevanja z
več različnimi interesenti oziroma uporabniki istega
prostora navadno ne najenostavnejša, naj to ne bo
vzrok, da se jim izogibamo, po drugi strani pa spet
ne predsodek, ki ga imamo v glavi že, ko sogovorniku
sežemo v roko za dober dan.
Pri načrtovanju usmerjanja obiskovalcev sledimo
strategiji, zapisani v načrtu upravljanja ali internih
usmeritvah. Dejstvo je, da so določena območja
ali prostorsko manjše enote (posamezne naravne
vrednote, objekti kulturne dediščine, razgledne
točke ipd.) za ljudi boij zanimive od drugih, pa
naj bodo v zavarovanih območjih ali izven njih.
Obisk na teh lokacijah je pogostejši in številčnejši
-ponekod že od nekdaj, drugod v zadnjih letih, ko
je pomen rekreacije in gibanja v naravi v porastu.
Tako je in bo! Zato bomo takšne »highlight« točke
stežka iztrgali splošni vlogi in jih poslej hoteli držati
proč od vpliva človeka ter jih nedotaknjene ohraniti
kot redek primer česarkoli že. Vsekakor je visoka
stopnica do tovrstnega cilja obiskovalcu ponujena
(dobra) alternativa. S prej omenjenimi strategijami
obiskovanja določimo območja oziroma točke, ki
jih bomo po domače rečeno »Žrtvovali«; rekli jih
bomo »vroče točke«. Nekatere od teh so se nam
skozi čas pokazale že same, druge kot alternative
ponudimo sami, cilj obeh pa je usmerjanje obiskovalcev. S tem tisto, kar je občutljivejše ali vrednejše
lažje varujemo in obenem vemo, kje se večina obiskovalcev nahaja.
Določili smo naše vroče točke, ljudje se gnetejo v
avtomobile in prihajajo v naš park. Kako bodo točke

* M. A., univ. dipl. inž. gozd., Triglavski narodni park,
Ljubljanska c. 27, Bled
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našli, kdo bo, potem ko se bo paleta interesov na
dveh nogah zgrnila nad nas, nanje vrgel mrežo, da
slučajno kdo ne prestopi meje naših strategij? Vse
to za nas na terenu v prvi vrsti lahko stori ustrezna
infrastruktura, v virtualnem svetu domače strani,
sicer pa opisi v vodnikih, članki, zloženke ipd. Veliko
pa k usmerjanju in informiranju lahko doprinesejo
tudi zaposleni, predvsem naravovarstveni nadzorniki.
Vse to so načini urejanja za obiskovalce, obenem pa k
obisku tudi spodbujajo. Ob predhodnih informacijah
o samem območju ter njegovih ciljih in pomenih,
bodo prej našteti načini urejanja doprinesli k zdravi
etiki naših obiskovalcev.
V nadaljevanju se bomo osredotočili na opremljanje parka za obiskovalce na primeru Triglavskega
narodnega parka. Predstavili bomo opremljanje parka
na terenu, kjer bomo posebno pozornost posvetili
t.i. parkovnim potem. Parkovne poti Triglavskega
narodnega parka združujejo vse, oziroma večino
elementov opremljanja na terenu in predstavljajo
primer bogatejšega doživljanja parka. Gre za kombinacijo doživljanja narave in učenja. Menimo, da
je >>višja« oblika doživljanja parka na terenu le še
voden obisk s parkovnim vodnikom.

3

TRIGLAVSKI NARODNI PARK IN
OBISKOVALCI

Triglavski narodni park (TNP) je naš edini narodni
park. Ustanovljen je bil leta 1924 in obsega 83.807
hektarov, kar je 4% slovenskega ozemlja. Čeprav
zajema skoraj vse Julijske Alpe pri nas in zaradi
tega mogoče sprva pomislimo samo na hribe in
skalovje, je zanj zelo značilen tudi gozd- ta porašča
kar 60% območja. Najvišja točka je pri 2.864 metrih
Triglav, najnižja pa v Tolminskih koritih pri 180
metrih. Upravno je ozemlje razdeljeno med sedem
občin: Bohinj (26,1 %), Bled (14%), Jesenice (0,1 %),
Kranjska Gora (16,5%), Bovec (30,9%), Kobarid
(3,9%) in Tolmin (8,5%). V 25 naseljih živi okoli
2.200 prebivalcev.
Glede na stopnjo ukrepov varovanja Zakon o
TNP razlikuje med osrednjim (55.332 hektarov) in
robnim (28.475 hektarov) območjem. V prvem se
približuj emo II., v drugem pa V varstveni kategoriji
po IUCN.
Park letno obišče okoli dva milijona obiskovalcev,
od tega 1,3 milijona v poletni sezoni. Prevladujejo
tisti, ki hodijo na najbolj znane in priljubljene
izletniške točke, ter planinci. Narašča tudi število
gorskih kolesarjev. Teh je največ na kmetijskih in
gozdnih prometnicah Pokljuke in Mežakle. Najbolj
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obiskana območja so Bohinj, Vršič, Pokljuka, Mangartsko sedlo, ... Za Pokljuke je značilna celoletna
obremenjenost z obiskom, medtem ko gre na ostalih
lokacijah za viške predvsem v poletnem času.
Detajlno opremljanje z infrastrukturo oziroma
delo z obiskovalci v TNP določamo z letnim planom
dela. V splošnem lahko govorimo o petih načinih:
- opremljanje na terenu,
- Informacijsko središče TNP Dom Trenta,
- literatura,
- internetne strani ter
- vodeni izleti.
TNP je na terenu urejen s pomočjo različnih
objektov, za katere poskušamo pri izgradnji v največji
možni meri uporabljati naravne materiale (predvsem
les), slediti enotnosti po videzu ter doseči čim daljšo
življenjsko dobo.Ti objekti so:
- (informacijske) table,
- (informacijski, usmerjevalni) stebrički,
- cestne zapornice (ponekod postavljene v
sodelovanju z Zavodom za gozdove RS) ter
- ostali infrastrukturni objekti: mostovi, brvi,
podesti, razgledni stolpi, ograje, stopnice, klopi,
mize.
Vsi omenjeni objekti so lahko povezani v parkovno
pot in kot taki predstavljajo zaokroženo celoto z največjo sporočilno vrednostjo objekta na terenu.
Informacijsko središče TNP Dom Trenta se nahaja
Na Logu v Trenti in je odprto od 27. aprila do 31.
oktobra med 10. in 18. uro. Poleg stalnih postavitev
in multivizije o parku so na ogled tudi začasne razstave ter Trentarski muzej. Dom je prilagojen za obisk
telesno prizadetih oseb.
Literatura na temo TNP je obširna in zajema
zemljevide, vodnike, knjige, zloženke, koledarje, ...
Pisci, uredniki in založbe so različni, velikokrat pa
sodelujejo tudi zaposleni v TNP.
Na domačih straneh TNP (http://www.tnp.si/) je
mogoče dobiti osnovne informacije v slovenskem
jeziku. V pripravi je nova, bogatejša podoba spletne
predstavitve.
V letu 2003 je TNP obiskovalcem prvič ponudil
nekaj vodenih izletov po parku. Gre za nabor 10
izletov na različnih koncih parka, njihova posebnost
in vrednost pa je predvsem v vodniku, ki je obenem
tudi naravovarstveni nadzornik TNP.

3.1 Parkovne poti Triglavskega
narodnega parka
Omenili smo, da so v parkovnih poteh združeni
različni elementi infrastrukture na terenu, ki kot
165

...en
en

SOŠKA POT

NARAVOSLOVNA
UČNA POT VRATA

POKLJUŠKA POT

KOLESARKSA POT
RAD OVNA

LEGA
POTEK

Zgornje Posočje
Izvir Soče - proti Bovcu

Dolina Vrata
Pokljuka
Mojstrana - zatrep doline Mrzli Studenec - Goreljek
- Mrzli Studenec

Dolina Radovna
Krnica - Zgornja Radovna

LETO OTVORITVE

Najstarejša pot TNP

1994

2003

2004

DOLŽINA

Ob dokončanju bo dolga 20 kilometrov (izvir Soče - meja parka pri
Kršovcu)

1O kilometrov

7,5 kilometra

16 kilometrov

ZAHTEVNOST

Nezahtevna
Zahtevnejša mesta: do izvira Soče,
ki je zavarovan z jeklenicami

Nezahtevna
Zahtevnejša mesta:
Peričnik, Galerije

Nezahtevna

Nezahtevna
Strmejšemu odseku se je
mogoče ogniti po lažji različici.

TRAJANJE VODENEGA Izvir Soče - INFO center TNP - 5
OGLEDA
ur

4-5 ur

2-3 ure

2,5-3,5 ure

NAJPRIMERNEJŠI ČAS
OBISKA

Vsi letni časi, razen zime

V si letni časi, pozimi navadno do slapu Peričnik

V si letni

STANJE NADELAVE IN
OPREMLJENOSTI

Ob koncu leta 2004 s tablami
opremljena do Markovega mostu,
s stebrički do Lepene. Nadelava do
meje parka pri Kršovcu v letu 2005.

Dokončno

Dokončno

Lega ob Soči, izvir Soče, korita
Mlinarice, viseče brvi, ...

Gozdni ekosistemi,
slap Peričnik, Galerije,
Severna Triglavska stena,
Triglavska Bistrica, ...

Visoka barja, gozdovi,
planine, ...

Načrtovana

Izdana 2004

Izdana 2004

V sklop Pokljuške poti
spada tudi Učna pot po
barju Goreljek, ki je nastala
v okviru projekta LIFE
Šotna barja v TNP.

Eclina kolesarska pot TNP,
nastala po zamisli Turističnega
podmladka OŠ Gorje, s katerim
je načrtovano tudi sodelovanje
pri vzdrževanju in vodenju .
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OPOMBE

V letu 2005 načrtovana
V bližini si je vredno ogledati tudi
dopolnitev z nekaj inalpski botanični vrt Alpinetum
Juliana, vojaško pokopališče, kačasto formacijskimi tablami.
smreko, cerkev Marije Lavretanske

v letu 2005

Kolesarjenje, kraški izvir Lipnik, Gogalova lipa, Pocarjeva
domačija, ...
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taki predstavljajo novo, vsebinsko bogatejšo celoto.
Cilji in pomeni takšnih poti. so predvsem:
- povezovanje več naravnih vrednot oziroma
objektov kulturne dediščine v celoto,
-. usmerjanje obiskovalcev in posreden doprinos
k ohranitvi narave,
- predstavitev vrednot/objektov in splošnih
parkovnih usmeritev,
- dodatna ponudba v prostoru (npr. za turizem).
Da bi lahko zadostili naštetemu, morajo biti
naše poti speljane premišljeno, prav takšna pa naj
bo tudi njihova opremljenost- na pravem mestu
ter z vsebinsko in količinsko primerno podanimi
informacijami.
Načrtovanje poti - novih in dopolnjevanje že
obstoječih, naj sledi strategiji usmerjanja obiskovalcev, obenem pa stremi k prej naštetim ciljem. Poti
naj se torej nahajajo:
- kjer je potreba (pogost, številčen obisk),
- kjer je večja gostota naravnih vrednot oziroma
objektov kulturne dediščine,
- izven občutljivih območij (rezervati, areali
divjadi, poudarjenost ekološke funkcije gozdov),
- na (lahko) dostopnih mestih (bližina cest),
- na predhodno urejenih mestih,
- v bližini dodatne ponudbe (parkirišče, sanitarije, gostišče, ... ).
Poti v TNP načrtujemo na upravi, pri čemer so
pri načrtovanju podrobnosti v zvezi s postavitvijo,
dopolnitvijo ali popravki neredko v veliko pomoč
tudi l>terenci<< - naravovarstveni nadzorniki. Pri
načrtovanju posameznih poti je TNP sodeloval tudi
z Zavodom za gozdove RS (Pokljuška pot), Skladom
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Naravoslovna učna
pot Vrata), osnovno šolo (Kolesarska pot Radovna),
turističnimi društvi (Korita Tolminke in Zadlaščice,
Pokljuška soteska, ... ), občinami (Zelenci) ter tujimi
financerji (Naravoslovna učna pot Vrata). Za izdelavo
ter vzdrževanje infrastrukture in poti same skrbijo
naravovarstveni nadzorniki.
Poti so namenjene vsem, ki v parku živijo in ga
obiskujejo. So tehnično nezahtevne, pazljivost je
potrebna le na posameznih krajših odsekih. Po želji
se obiskovalci na upravi TNP lahko dogovorijo tudi
za strokovno vodenje.
Parkovne poti TNP bi glede na njihovo dolžino
lahko razdelili v tri skupine:
- širše informacijske točke;
- krajše učne oziroma naravoslovne poti;
- prave parkovne poti.
Širše informacijske točke so izmed naštetih
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najkrajše in se nanašajo na en, prostorsko manjši
naravni fenomen - naravno vrednoto. Ta je med
krajšim sprehodom predstavljena z več informacijskimi objekti (tablami, stebrički, mostički, ... ). V
to skupino štejemo Zelence in barje Goreljek, kije
sicer tudi kot del Pokljuške poti.
Na prvi pogled bi lahko rekli, da se krajše učne
oziroma naravoslovne poti od pravih parkovnih
poti razlikujejo samo po dolžini - da so od njih
pač krajše. Tehnično to popolnoma drži, saj imajo
(lahko) vse elemente slednjih, doživljajsko gledano pa je to enako, kot primerjanje polurnega in
nekajurnega izleta v hribe. Na daljšem praviloma
doživimo veliko več -veliko večja je možnost da
vidimo ali slišimo kakšno žival, se sprostimo, spotirno in resnično doživimo naravo okoli sebe. Krajše
učne oziroma naravoslovne poti v TNP so: Korita
Mostnice v Bohinju, Korita Tolminke in Zadlaščice,
Pokljuška soteska, Pot naravne in kulturne dediščine
v Radovni.
Prave parkovne poti so najdaljše in v primerjavi
s krajšimi ponujajo še tisto »nekaj več« o čemer smo
prej govorili. Sicer pa tako krajše učne oziroma
naravoslovne kot prave parkovne poti zadoščajo
splošnim ciljem poti (povezovanje več naravnih
vrednot oziroma objektov kulturne dediščine v
celoto, usmerjanje obiskovalcev in posredno prispevanje k ohranitvi narave, predstavitev vrednot/
objektov in splošnih parkovnih usmeritev, dodatna
ponudba v prostoru). Prav tako pa na njih srečamo
tudi različne objekte infrastrukture. Zaradi relativne dolžine teh poti je pomembno vedeti, da jih
ni nujno prehoditi v enem kosu, prav tako se jih
lahko lotimo na začetku, na koncu, na sredini ali
kje drugje- odvisno od razpoložljivega časa, fizične
pripravljenosti in zanimanja. Prave parkovne poti
TNP so: Soška pot, Naravoslovna učna pot Vrata,
Pokljuška pot in Kolesarska pot Radovna. Osnovne
karakteristike posamezne poti so opisane v pr iloženi
preglednici.
Soška pot je najstarejša parkovna pot v TNP.
Nahaja se v Trenti in poteka od izvira Soče proti
Bovcu, kjer se bo pri .Kršovcu, na meji parka, priključila Bovški sprehajalni poti. Celotna doliina poti bo
ob dokončanju 20 kilometrov, za najpogosteje voden
odsek od izvira do INFO centra TNP Na Logu pa
potrebujemo 4 do S ur. Pot večinoma poteka proč
od ceste ter preko visečih brvi povezuje stare steze.
Spotoma lahko opazimo vse elemente infrastrukture, več točk je obogatenih tudi z informacijskimi
tablami. Tako z njihovo pomočjo izvemo nekaj več o
dr. Kugyju, koritih Mlinarice, fužinarstvu v Trenti in
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- --- - - - - še čem. Pot je tehnično nezahtevna,
edini zahtevnejši odsek pri izviru
Soče pa je zavarovan z jeklenicami.
Po njej se lahko sprehodimo katerikoli letni čas, le zima nam bo to
onemogočila.

Zaradi izredno zanimivih gozdnih ekosistemov in drugih naravnih
znamenitosti je uprava Triglavskega
narodnega parka skupaj z mednarodno fundacijo Alp Action ter Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
RS leta 1994 pripravila zavarovanje
nekaterih gozdnih ekosistemov, gozdove in naravne znamenitosti pa
povezala v Naravoslovno učno pot
Vrata. Pot poteka od Rosa, zadnje
hiše v Mojstrani, in se po 10 kilometrih sklene v zatrepu doline. Tudi
tu srečamo različne elemente infrastrukture, informacijske table pa nam
pripovedujejo o mravljišču, alpskem
logu, Galerijah, Peričniku, Severni
Triglavski steni in še marsikateri
posebnosti Vrat. Pot tehnično ni zahtevna, dodatno
pazljivost priporočamo le pri ogledu slapu Peričnik
in sprehodu pod konglomeratnimi Galerijami ali
lopami, kot jim rečejo domačini. Za ogled celotne
poti z vodenjem potrebujemo 4 do 5 ur. V Vrata se
lahko podamo preko celega leta, pozimi navadno
le do Peričnika.
Pokljuška pot je bila odprta leta 2003 in je parkovna in gozdarska pot. Je 7,5 kilometrov dolga
krožna pot z začetkom na Mrzlem Studencu. Popelje
nas po pokljuških gozdovih, čez planine in visoka
barja in je ravno zaradi prostranih pokljuških gozdov
od vseh poti TNP mogoče še najbolj doživljajska.
Na Goreljku si je vredno vzeti čas za ogled učne poti
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po barju Goreljek, ki je bila pripravljena v sklopu
projekta LIFEŠotna barja v TNP. Za voden ogled te
tehnično nezahtevne poti potrebujemo 2 do 3 ure.
Obiščemo jo lahko v katerem koli letnem času, če
nas le ne moti gaženje globokega snega.
V letu 2004 se je iz zamisli Turističnega podmladka OŠ Gorje rodila prva kolesarska pot v TNP
-Kolesarska pot Radovna. Dolga je 16 kilometrov
in povezuje naravne in kulturne posebnosti doline
Radovne na način, dostopen obiskovalcu - kolesarju. Začne se v Krnici pri Zgornjih Gorjah in po
večinoma makadamski cesti poteka do muzejsko
urejene Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni.
Cesta, po kateri teče tudi pot, je javnega značaja, zato
je varnostna čelada za kolesarje do 14 leta starosti
obvezna (53. člen, ZVCP). Razpoznavni objekti
parkovne infrastrukture se pojavljajo na križiščih
ali pa usmerijo do informacijskih točk (Napoleonov kamen, Kreda, kraški izvir Lipnik, ... ). Pot ni
zahtevna, strmejšemu delu se je mogoče ogniti po
lažji različici. Obisk (s kolesom) priporočamo od
spomladi do jeseni. Pot je obenem dober primer
sodelovanja z lokalnimi organizacijami, v tem primeru z OŠ Gorje, saj bo vzdrževanje, predvsem pa
vodenje, potekalo v sodelovanju.
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3.2 Prihodnost_ naloge, želje, vizija...

z otvoritvijo poti zadeva še zdaleč ni zaključena,
pač

pa zahteva nove naloge in vzbudi nove želje:
Potrebna je vizija- ki pa jo že imamo (oziroma naJ
bi jo vsaj imeli) zapisano nekje v smernicah, načrtu
upravljanja ali kakem drugem internem aktu.
.
Vsaka nova stvar terja vzdrževanje, tako tudt
naše poti. Gre za vzdrževanje poti same, kot tudi
infrastrukturnih objektov. Praksa bo tudi pokazala,
kako smotrno je bilo naše planiranje. Mogoče nam
bo na sicer nedvoumnem križišču pot potrebno
dopolniti z usmerjevalnirn stebričkom, morda bo
kje zaradi ekstenzivne paše v izogib poškodbam
informacijskih tabel okoli njih potrebno postaviti
ograjo in podobno. Do tovrstnih zapažanj ob srečanju
z obiskovalci največkrat pridejo >>ljudje s terena«,
torej naravovarstveni nadzorniki, pomagamo pa si
lahko tudi z anketami.
V TNP nameravamo za vse obstoječe parkovne
poti pripraviti večjezične zloženke. S pomočjo teh
(potencialni) obiskovalec o sami poti, značilnost~h
določenega območja in nenazadnje - o obnašanJU
v zavarovanem območju, bistvene stvari izve že v
naprej. Tako kot je razpoznavna in enotna infrastruktura na terenu, naj se izbrana rdeča nit vleče
tudi pri oblikovanju in zasnovi zloženk.
Ugotovili smo, da je predvsem na bolj obiskanih
območjih nujno, da so informacijske table večje
zične. Zaradi tega nameravamo v prihodnjih letih
obstoječe, večinoma slovenske table nadomestiti z
novimi, jezikovno kombiniranimi.
V dobi, ko se zdi, da včasih kar ne moremo biti
gospodarji svojega časa, bodo ure in dnevi preživeti
z družino vse pomembnejši. Tudi parkovne poti so
primerne za družinske izlete. Imejmo to v mislih pri
vizualnem in vsebinskem oblikovanju informacijskih
tabel in del teh posvetimo otrokom.
Čeprav parkovne poti navadno ne potekajo po
ravnih tleh, temveč smer iščejo po naravnih, pogosto ozkih ali celo strmih prehodih, poskušajmo pot
približati tudi osebam s posebnimi potrebami (na
invalidskih vozičkih). V TNP se tega zavedamo
in v prihodnje nameravamo v tem smislu urediti
posamezne odseke poti.

4 SKEPTIČNOST
O dvoreznosti obstoja (parkovnih) poti smo delno
razmišljali že v začetku našega sestavka. Prinašajo
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boljše in slabše stvari, tako kot konec koncev vsaka
stvar. Preden se hočemo objektivno postaviti na
katero koli stran, vprašajmo sebe - kaj bi radi zase
- hodili in doživljali naravo tam nekje, ali ne?
Zanimivo bi bilo odgovoriti z »da«, drugim pa to
isto stvar prepovedovati. .. Če imamo težave že sami
s sabo, negodovanje bržkone lahko pričakujemo
tudi od drugih.
Ena od temeljnih nalog narodnih parkov po
IUCN je doživljanje in obiskovanje. Zaradi tega
smo določena območja oziroma točke "žrtvovali«.
Ureditev poti pomeni verigo posledic:
- tu se bo zadrževala več ljudi,
- več bo smeti, hrupa, psov,
- obstaja možnost pojava erozije (posamezni
odseki poti),
- zaradi vzdrževanja se pojavijo novi stroški in
dodatno delo (za naravovarstvene nadzornike),
- potrebno (koristno) je pripraviti literaturo
(npr. zloženka), urediti we, dodatno ponudbo
(igrala, gostinstvo, ... )
Čeprav se nam ob zaključku sestavka bogokletno vsiljuje vprašanje: »Zakaj parkovne poti
sploh imeti?« menimo, da je pozitivnih odgovorov
veliko več. Obiskovalec naravo doživlja na svežem
zraku, v kolikor ima čas in interes pomuditi se pri
informacijskih tablah, lahko o določenem območju
izve še veliko več. Zaradi dobrih označb se lahko
sprosti, brez bojazni, da bi se izgubil v prostranem
(nepoznanem) gozdu ali zašel do prepada nad deročo
reko. Za upravljavca (zavarovanega) območja so poti
dodatno orodje za predstavitev lastnega poslanstva,
območja ali pa predmet sodelovanja z lokalnimi
organizacij ami.
Slovenija je zaradi svoje majhnosti, a biološke
raznovrstnosti enkratna! Prav je, da vsak skriva
majhen delček nje samo zase in prav je, da del njenih
lepot znamo urejeno predstaviti tudi ostalim.
5
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Goz arstvo v času in prostoru

Primeri dobrih praks: Oglarska pot
1

UVOD

Dežela Slovenija je že na majhnem delčku izredno
pestra. Tako v naravni kot kulturni sferi. Kar pomeni,
da imamo na tem delčku gozd, cerkev, grad, jamo,
posebnost takšno in drugačno ... Pa vendar mi
želimo najti še nekaj, kar nas bo v tej raznolikosti
pokazalo drugačne, posebne. Takšne, da se nas bodo
zapomnili. Predvsem pa takšno posebnost, da se bo
kulturno okolje znalo identificirati s to naravno ali
kulturno posebnost. Kulture imajo lahko pogosto
močan lokalni značaj, kar še dodatno povečuje
raznolikost določenih območij.

2

KULTURNA IDENTITETA KRAJA
IN RAZVOJ PODEŽELJA

Kulturna identiteta posameznikov in skupnosti se
lahko izraža na različne načine - skozi vero, običaje,
etiko; jezik, narečje, poezijo in literaturo; glasbo, ples,
gledališče, slikanje in kiparjenje; ročna dela, noše,
hrano in pijačo; stavbe, arhitekturo in pokrajino;
izkoriščanje zemlje, poljedelstvo in gozdarstvo.
Kulturna identiteta je koncept poln izzivov.
Kulturna identiteta se razvija iz dneva v dan, predstavlja povezavo med preteklostjo, sedanjostjo in
prihodnostjo. Poleg tega odraža dolgoletno medsebojno povezanost med ljudmi.
Poglavitno vlogo v razvoju podeželja morajo imeti
ljudje, ki tam živijo. Njihove ideje, energija, znanje
in drugi viri so pomembna pridobitev v procesu
razvoja njihovega območja. Ta ideja je odločilnega
pomena in kaže na pomembno povezavo med kulturno identiteto in razvojem podeželja.
Podeželani bodo cenili svojo dediščino, če bodo
spoznali, da imajo lahko tudi dandanes korist od
nje.

3

OGLARJENJE, KOT KULTURNA
IDENTITETA DOL PRI LITIJI

Oglje je ves čas spremljalo človeške kulture tudi
do srednjega veka, posebno v tiste kraje, kjer se je
razvijalo rudarstvo in pridobivanje železa. Pri nas
se je šele v dobi renesanse razmahnilo železarstvo,
brez gozdov in obsežne proizvodnje oglja pa ga ne bi
bilo. Z razvojem rudarstva in pa prometa, predvsem
železniškega, je premog začel nadomeščati oglje v
metalurgiji, vendar ga povsem zlasti v fužinarstvu ni
nadomestil. V teh časih gozd ni imel take vrednosti
kakor danes in je bilo oglje pomemben proizvod vse
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do devetdesetih let devetnajstega stoletja, ko se je
bukov les začel uporabljati tudi v tehnične namene
in je dosegal boljšo ceno kot oglje. Okrog leta 1848
se je tako največ oglja pridobivalo na Gorenjskem ter
v Kočevskem Rogu, manj na Dolenjskem in majhne
količine na Notranjskem. Veliko so ga kuhali tudi v
Trnovskem gozdu in ga vozili v rudnik živega srebra
v Idriji. V tem obdobju so tehniko pridobivanja oglja
v kopah v kraje na Dolah prinesli italijanski oglarji,
najprimitivnejši in najstarejši način pa je verjetno
bilo poogljevanje v jamah. Oglarjenje in tesanje
železniških pragovje do pričetka druge svetovne
vojne in še dob~o d~~etletje po njej predstavljalo
marsikomu edini vir zaslužka, saj druge možnosti
za zaposlitev ni bilo. Vojna vihra ni tukajšnjim
oglarjem prizanesla niti med delom. Ko so nekatere
prisilno izselili v Nemčijo, so morali zapustiti dom
in tudi marsikatere zložene ali že prižgane kope, ki
so kasneje zagotovo propadle oziroma zgorele. Po
pripovedovanju starejših oglarjev je to za tiste čase
pomenilo veliko izgubo denarja.
V povojnem obdobju je proizvodnja oglja na
območju Dol pri Litiji zopet za cvetela, saj so v enem
letu v petdesetih letih iz železniške postaje Mirna
odpeljali sto sedemdeset vagonov oglja, proizvedenega večinoma na tem območju. Oglje so izvažali
predvsem v Italijo, med domačimi porabniki pa sta
bila velika odjemalca ljubljanski Litostroj in strojna
tovarna Trbovlje. V zadnjem času se oglje uporablja
večinoma za pripravo jedi na žaru, manjše količine
pa uporabljajo tudi v kemični industriji, gumarstvu
(pnevmatike), pri spajkanju bakrene in pocinkane
pločevine in za proizvodnjo specialnega jekla v
železarstvu. Kvalitetno oglje uporabljajo umetniki za
risanje in upodabljanje v črno beli tehniki. Ogljeni
prah je nepogrešljiv kot tiskarsko barvilo za fotokopirne stroje in pri izdelavi samokopirnega papirja.
Aktivno oglje ima veliko absorbcijsko sposobnost,
saj lahko vpije tudi do 60% vode in je tako uporabno
za razne filtre pri čiščenju vode in plinov. Tako se
je proizvodnja oglja v teh krajih ohranila do danes.
Lahko rečemo, da tukaj na Dolah pri Litiji ne obuj amo
oglarjenja, temveč ga samo predstavljamo, kajti nič
posebnega niso kope na Dolah pri Litiji, kjer še vsako
leto gori na površini dobrih 2.000 ha gozdov tudi do
30 kop in oglari še 16 oglarjev. Danes lahko tukaj
upravičeno govorimo o Oglarski deželi.
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OGLARSKA POT

V naši državi je učnih, sprehajalnih, označenih ali
registriranih ali neregistriranih poti
veliko, pa še snujejo se nove in nove. Vsaka pot naj
bi imela svoj namen iskanja, porajanj vprašanj in
seveda tudi možne odgovore ali vsaj nakazane, da se
obiskovalcu vzbudi čut aktivnega raziskovalca.
Tako je v l. 2002 nastala Oglarska pot, ki je bila
slavnostno odprta ob osrednji prireditvi ob slovenskem tednu gozdov v l. 2002. Z 12 točkami opozarja
na posamezne posebnosti. Za voden sprehod po poti,
ki je krožna, je potrebno 4- 6 ure, saj je dolga skoraj
13 km. Seveda pa lahko obisk poti tudi smiselno
sk.rajšamo oz. prilagodimo ciljni skupini.
Že samo ime pove glavno rdečo nit poti, to je
spoznavanje oglarjenja in oglarjev, podeželja in
podeželanov. Pot je srce tega dela območja, ki mu
pravimo Oglarska dežela.
Vseh dvanajst točk ima svojo zgodbo:
l. LOVSKI DOM
2. SUHADOLE, OGLARSKA VAS
3. GRADIŠČE
4.APNENICA
S. RAZGLEDNA TOČKA
6. SLAVINA, OGLARSKA VAS
7. SLAP BENA
8. BORJE
9. DOBOVICA
10. KOVAČIJA
11. RAZGLEDNA TOČKA
12. ZAVRH, VALVAZORJEV LOVSKI
DVOREC
Na točki l. si ogledamo obvestilne table in spoznamo z lovskim domom.
Pot nam bodo kazala bela očesca in rdeče črte
ali vodnik. Stičišče lovcev in prijateljev narave je
zagotovo lovska koča, ki malce odmaknjena iz samega
središča Dol pri Litiji s svojo lego in izgledom prijazno vzbuja vtis domačnosti in prijaznosti lovcev
in ljudi v teh krajih.
Divjad je sestavni del gozda. V njem najdejo
zavetišče za bivanje, hrano in pogoje za razmnoževanje različne vrste živali. Na območju Dol pri Litiji
je pestrost živalskih vrst izjemna, saj poleg običajne
divjadi, kot so srnjad, jelenjad in divje svinje, tu
občasno lahko opazimo tudi rjavega medveda, črno
štorklje, smrdokavra, črno žolno, in še nekatere
zavarovane redke ptice. To je odraz neokrnjene
narave na tem območju, saj lahko v nekaterih
vodotokih srečamo tudi potočnega raka. Da pa je
številčnost divjadi v sorazmerju s prehrambenimi
neoznačenih,
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zmožnostmi okolja poskrbijo lovci Lovske družine
Dole pri Litiji, ki upravljajo z loviščem. S pravilno
strukturo odstrela divjadi in pravilnim načinom
krmljenja ublažijo pojav bolezni pri posameznih
vrstah divjadi in zmanjšajo obseg škod, kijo divjad
povzroča v agrarni krajini.
Oglarjenje na Dolah še ni utonilo v pozabo, saj
se na območju dobrih 2.000 ha gozdne površine
letno skuha do 30 kop. Kuhanje oglja ima v teh
krajih dolgo tradicijo, saj so tehniko poogljevanja
v pokončnih kopah v te kraje zanesli Italijani že v
sredini devetnajstega stoletja.
Na točkah 2 in 6, v oglarskih vaseh Suhadole
in Slavina, nas bodo veseli oglarji in nam bodo z
zadovoljstvom pokazali kaj so se naučili od svojih
dedov.
Kuhanje oglja vsebuje več postopkov:
pripravo lesa in transport drv na kopišče, pripravo kopišča, zlaganje in pokrivanje kope ter samo
poogljevanje, razdiranje kope ter embaliranje in
transport oglja.
Le še 40% oglarjev ima kopišča v gozdu, ostali
pa v neposredni bližini doma. Drva ogtarji najprej
navozijo okrog kopišča, nato pa pričnejo z zlaganjem. Največkrat postavljajo kope, sestavljene iz
dveh skladov drv in na zgornjem skladu oblikujejo
še glavo kope. Ko oglar odreže strženice na vrhu
glave, je kopa zložena. Zloženo kopo oglarji pred
osutjem z zemljo prekrijejo s smrekovimi vejami,
listjem, senom ali svežo travo, da se prst ne vsipa med
drva. Za črnjenje zemlja ne sme biti ne presuha in
ne prevlažna. Ko je vsa kopa prekrita z zbito prstjo,
je pripravljena za poogljevanje. Pojem poogljevanje
moramo ločiti od pojma oglenitev. Poogljevanje
obsega vse faze dela od zažiganja, segrevanja pa
do razdiranja kope. Oglenitev pa predstavlja sam
fizični in kemični proces pretvorbe lesa v oglje. Ta
proces uravnava oglar z napravljanjem lukenj za
odvajanje dima, ki jih imenuje dimnice. Oglenitev
se z vrha kope širi proti vznožju. Zadnje dimnice
pa oglar naredi na sredini med prvim skladom in
tlemi. Ko iz njih prične prihajati svetlo moder dim, je
kopa kuhana. Oglar nato zapre vse odprtine in tako
pusti kopo stati, da se ohladi. V ta namen oglarji
kopo očistijo. Ko se ohladi, pričnejo z razdiranjem
kope. Za to opravilo morajo biti prisotni vsaj trije
oglarji, da vso količino oglja prečistijo in zložijo na
rob kopišča, da se dokončno ohladi. To opravilo
imenujejo »Štoranje«. Ohlajeno oglje je tako pripravljeno za embaliranje v vreče različnih velikosti
in za transport do kupcev.
V saka pot ima svoj čas in skrivnost v preteklo171

Goz arstvo v času in prostoru
sti. Zakaj Gradišče (Točka 3), kdo je živel in kaj je
počel tukaj?
Tu je bila nekoč utrdba lesenih hiš in tu so našli
žarno posodo.
Točka 4: Apnen ca je po izdelavi podobna oglarski
kopi. Žganje apna zahteva visoko temperaturo od
500 do 600° C, zato je tako pridobivanje živega apna
zapleten postopek.
Zazrite se v nebo, sever, jug, vzhod in zahod.
Točka 5 nas želi opozoriti na vloge gozda.
Gozd je naravno bogastvo, ki tako za človeka kot
celoten prostor opravlja razne funkcije. Kot ekosistem ni pomemben samo za pridobivanje lesa in
ostalih gozdnih dobrin, kot so gozdni sadeži, divjad,
stelja, ampak pomembno vpliva tudi na ravnovesje
v celotnem človekovem okolju. Če bi ovrednotili
posamezne funkcije, bi ugotovili, da neposredna
korist v obliki produktov gozda predstavlja le 20 %
celotne vrednosti. Ostale funkcije gozda se pokažejo v posredni obliki in so odločilnega pomena za
življenje ljudi in živali. Tako gozd vpliva na klimo,
je pomembno vodozbirno območje, v katerem
predstavlja naravni filter za čistejšo vodo oziroma
podtalnico. V današnjem času je to neprecenljiva
vloga gozda. Gozd s svojo prisotnostjo (koreninskim
sistemom, nadzemnimi deli in obilnim opadom,
ki ima ugoden vpliv na gozdna tla) blaži ali preprečuje: učinke erozijskega delovanja vode, vetrne
erozije, snežne erozije, zadržuje padajoče kamenje,
zemeljske plazove in usade. Tako gozd ščiti oziroma
varuje nižje ležeče objekte in na ekstremno strmih
območjih opravlja varovalno funkcijo. Vloga gozda
pa ni zanemarljiva tudi v poučnem, raziskovalnem
in rekreacijskem pomenu. Da pa bo gozd trajno
opravljal vse funkcije, moramo prilagoditi način
gospodarjenja, ki mora biti obziren do vseh gozdnih
elementov.
Točka 7: Slap Bena ustvarja potok Bena, ki deli
katastralni občini Dole pri Litiji in Šentlovrenc. Slap
je zelo slikovit, saj je sestavljen iz več manjših slapičev
pred osrednjim slapom, kjer voda pade v globino
8 metrov. V zimskem času se slap odene v ledeno
preobleko, kar je za ogled še posebej privlačno.
Romanja imamo ljudje radi. Tudi mi mnogokrat romamo. Na naši poti je v Borju romarska
cerkev sv. Katarine in sv. Roka (Točka št. 8). Njeno
osnovo so kot kapelo postavili že grofje Svibenski.
Orientirana je v smeri sever -jug in na vzhodni
strani ima zvonik.
Morda smo na naši poti postali lačni ali
žejni. Postregli nas bodo v Dobovici pri Krjan
(Točka št.9), ki leži na nadmorski višini 760 m.
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Točka št. 10: Na področju Dol in širše okolice
se je v preteklem stoletju na premožnejših kmetijah
pojavilo kar nekaj kovačnic, ki so jih gospodarji
opremili s potrebnim orodjem za opravljanje najrazličnejših popravil na svoji kmetiji. Glede na to,
da jih večina ni bila strokovno usposobljena za
kovanje, so najemali t.i. »potujoče kovače«. Kovaštvo
pri Mandlju je družinska tradicija. V stari kovačiji
imajo še danes peresno kladivo (t.i. »norca«), kije bil
poleg kovaškega ognjišča osnovna delovna priprava
v kovačij i. Največ izdelkov izpod kovaškega kladiva
je bilo namenjeno znanim kupcem, prodajali pa so
tudi po sejmih, eden pomembnejših je bil Gregorjev
sejem na Veseli gori, ki je še danes živ.
Vsaka hiša ali vas je nekaj posebnega, še posebej
Gradič Zavrh- Valvazorjev lovski dvorec, imenovan
Neudorf {Točka št. 12). Nekaj časa je bil gospodar
gradu Janez Vajkard Valvazor. Iz gradu vodi skrivni
rov, dvorec pa ima tudi viteško dvorano.
Točka št. 11, kot obiskovalci, smo tako dvignili
zastor nad lepotami in značilnostmi Dol. Blizu
našega sprehoda se nahaja slikovita dolina Sopote,
pa dolina Bistrce, v lepem vremenu pa se ti odstre
pogled na naše prečudovite Alpe, Snežnik, Trdinov
vrh, bližnji očak Kum pa je vreden obiska v vseh
letnih časih. Morda želimo sami zmleti moko ali
spe6 kruh v krušni peči ali se samo pogovoriti s
Košinatovo mlinar co. Je zima in bi se radi san kali
in smučai? Zakaj ne? Doživeli večer v stari vaški
gostilni Pri Tončku na Dolah? Se posladkali s
postrvmi pri Celestini v Sopoti ali se poskusili pri
vaških opravilih na kmečkem turizmu pri Krjan
v Dobovici ali Oblaku v Javorju? Morda obiskali
oglarje na Gradišču, Kostanjevici ...
Tako govori Oglarska pot in vabi v Oglarsko
deželo.
Oglarsko pot so skupaj zasnovali krajani in delavci
Zavoda za gozdove Slovenije, ob pomoči Centra za
razvoj Litija. Tudi pot vzdržujejo družno. Glavna
pobuda in skrb je na domačinih, oz. na Sekciji za
ohranjanje naravne in kulturne dediščine pri Športnem društvu Dole pri Litiji.

Kdo vodi po poti?
V ta namen je bilo izobraženih nekaj lokalnih
turističnih vodnikov. V vodenje se vključujejo še
gozdarji in lovci, predvsem pa znajo o točkah in
oglarjenju povedati sami oglarji, ki so vključeni v
vsa dogajanja. Tako so v vsa dela vključeni podeželani in institucije! To pomeni, da se podeželani
identificirajo s potjo in lahko tako tudi prodajo
svoje znanje.
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Pot se vključuje v širši prostor ostalih zgodb:
- pohodniške poti v prostoru od Dola pri Ljubljani do Radeč,
- konjeniške poti,
- v projekt Po poteh dediščine Posavskega hribovja in savske ravni,
- preživetja noči z oglarji,
- se navezuje na Steklasovo pot in Turističnozgodovinsko-gozdno učno pot Svibno,
- dolino Sopote.
Na poti želimo obiskovalce skozi celo leto. Tako
skušamo koordinirati vse ob poti, da je ta zanimiva
skozi celo leto in da je skoraj vedno moč videti različne faze oglarjenja.
Za večjo promocijo poti poskrbimo enkrat letno
in to drugi vikend v mesecu maju, ko vabimo na bolj
množičen pohod. Ta množičen pohod posvetimo
eni od tem Narave.
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ZAKLJUČEK

Kulturno identiteto območja moramo v prvi vrsti
smatrati kot bogastvo, ki pripada lokalnim prebivalcem.
Področje Oglarske dežele se bo obogatilo še z
informacijsko pisarno in priložnostnim muzejem
in z Oglarsko šolo kuhanja oglja. Vse to daje možnost odpiranja različnih sfer proučevanj, različnih
delavnic, naravoslovnih dni ...
Nikakor ne želimo pozabiti na oglarske dneve,
skupni pohod, kolesarski skok ... ,ki združujejo
domačine v skupne akcije in skupne nastope na trgu,

pod eno oglarsko blagovno znamko.
Oglarjenje je povezano na kovačije, kovačije na
... .In tako imamo sklenjene različne kroge dela in
razmišljanj. Naš oglar ni več samo tisti, ki ohranja
kulturno krajino, zmanjšuje zaraščenost travniških
površin in opravlja nego v mladem gozdu, temveč
postaja učitelj, raziskovalec in vodič. Poleg oglja
prodaja še naravno in kulturno krajino, oglarsko
kolibo, lastne pridelke od jabolčnika, medu do kruha.
Z druženj em dviga sam sebe in okolico. Zaposlitev
dobijo še drugi nosilci podeželja.
Prihodnost oglarstva in Oglarske poti je v prvi
vrsti odvisna od primerne prodajne možnosti oglja
in podeželskega menedžmenta, za kar se v veliki
meri zavzema Center za razvoj Litije, kot npr. z
vzpostavitvijo podeželskega razvojnega jedra.
Oglarjenje in Oglarska pot omogoča ohranitev
identitete, to je tiste mentalne podobe območja. In
paradigma samosvojosti skozi naravne in grajene
posebnosti, samo še nadgrajujejo dogodki, predvsem
pa prijaznost zadovoljnih ljudi.
Želimo, da so podeželani, ki živijo ob poti, skrbniki in vodniki poti in da jih pot tako materialno
kot duhovno bogati.
Obiščite Oglarsko pot.
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PRAH, J., 2002, Dole pri Litiji, kraj kjer živi oglarstvo
Deklaracija Otočec o kulturni identiteti in razvoju
podeželja, Otočec 2.9.- 5.9.2003.
Jože PRAH

Gozdovi in Kyoto protokol
»Gozdovi omogočajo življenje«. To je uvodna izjava
ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi,
ki je potekala leta 1993 na Dunaju. Že okrog 60%
površine Slovenije pokrivajo gozdovi. Ti imajo velik,
vendar pogosto družbeno nepriznan pozitiven vpliv
na naše okolje. Povečan delež toplogrednih plinov
v ozračju, ki je posledica človeških aktivnosti, je
povzročil občutne klimatske spremembe na zemlji.
Resnost pojava je vzpodbudila Združene narode,
da so na konferenci o okolju in razvoju leta 1992
v Rio de Janeiru številne države sveta parafirale
Konvencijo o spremembah podnebja. Slovenija jo je
ratificirala leta 1995. Leta 1998 smo podpisali tudi
Kyotski protokol, ki je izvedbeni akt Konvencije
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Združenih Narodov o spremembah podnebja. S tem
smo se zavezali k uresničevanju ciljev te konvencije.
Glavni cilj je ustalitev deleža toplogrednih plinov v
ozračju na ravni, ki ne bo imela nevarnih posledic
na podnebni sistem. Protokol je stopil v veljavo
februarja leta 2005.
Konvencija ZN o spremembah podnebja vsebinsko posega tudi na področje kmetijstva in
gozdarstva. Ukrepi za zmanjševanje emisij ter
zagotavljanje ponorov co2 so vključeni tudi v
kmetijsko in gozdarsko politiko in strategijo, kakor
tudi v programske dokumente in sektorske načrte.
Zakon o gozdovih opredeljuje gozdove kot obnovljiva
naravno bogastvo. Gozdovi ob pravilnem upravljanju
173
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trajno zagotavljajo številne koristne funkcije, med
katerimi je opredeljena tudi klimatska funkcija.
Program razvoja gozdov določa nacionalno politiko sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, vendar
usmeritve v načrtne ponore co2 še ne vsebuje.
Tradicionalna uporaba lesa kot nosilca energije se
je razširila. Biomasa vključuje širok spekter lesnih
in nelesnih materialov, predstavlja pomemben vir
energije, v veliki večini pridobljen iz gozdov, ki ne
obremenjuje okolja z dodatnim co2.
Z ratifikacijo Kyotskega protokola je Slovenija
prevzela obveznost, da bo v obdobju od 2008 do
2012 za 8% zmanjšala količino emisij toplogrednih
plinov, glede na izhodiščno leto 1986. Onesnaževanje je izven domene gozdarstva. Gozdarstvo pa
lahko veliko prispeva k pon orom C0 2 iz ozračja. Za
učinkovito ukrepanje je vlada RS sprejela Strategijo
s kratkoročnim načrtom zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Nacionalni program varstva okolja
vsebuje predvsem usmeritve in ukrepe za zmanjšanje
emisije z uporabo ekonomskih instrumentov. Te
vsebine bodo vključene tudi v področne programe
(Program razvoja gozdov v Sloveniji).
Klimatske spremembe in pomen gozda za ponor
C0 2 so bile pomembna tema Ministrske konference
o varstvu gozdov v Evropi. Slovenija, podpisnica vseh
resolucij in deklaracij te konference, se je zavezala
da jih bo izvajala.
K doseganju ciljev Kyotskega protokola doprinese povečevanje lesne zaloge gozdov, skladno s
konceptom našega gospodarjenja, ter s povečevanjem
njihove površine. Na ta način se lahko poveča količina
C02 vezanega v gozdovih in gozdnih tleh.
z vidika zmanjševanja emisij co2 je pomembna
gozdna biomasa kot vir energije, ter uporaba lesa za
izdelavo trajnih izdelkov. Pomembna je tudi zagotovitev strokovnih kapacitet za trajno spremljanje
te problematike.
Na osnovi Kyotskega protokola lahko uveljavljamo kot ponor tisti co2, ki se nahaja v lesni masi
na zaraščujočih kmetijskih zemljiščih v zadnjih 20
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letih ter povečanje lesne mase po letu 1990.
Po ugotovitvah študije Popis gozdnih virov
Slovenije, ki jo za potrebe FAO (Global Forest Resources Assessment Update 20005) izdelala skupina
strokovnjakov v projektu, ki ga je vodil prof dr.
Milan Hočevar iz Gozdarskega inštituta Slovenije,
je bilo zaradi povečanja gozdnih površin in lesne
zaloge v času od 1990 do 2000 dodatno izločenih
iz atmosfere in vezano v gozdovih in gozdnih tleh
121,62 milijonov ton C0 2 • Preračunano na obdobje
1990 do 2005, to pomeni povprečno letno absorpcijo
11.198 milijonov ton C0 2 . Če vemo, da je skupna
emisija C0 2 v Sloveniji v letu 2002 znašala 16,349
milijonov ton C0 2, to pomeni da gozd veže 68% vseh
emisij C0 2 • Ob upoštevanju tržne vrednost 6,5 EUR
za tono ponora C0 2, znaša letna vrednost ponora
17,5 milijarde SIT, kar je skoraj enako vrednosti
letne lesne proizvodnje slovenskih gozdov. Potrebno
si bo prizadevati da bomo mednarodno skupnost
prepričali, da nam te količine tudi prizna.
Po definiciji trajnostnega gospodarjenja z gozdovi,
ki je zapisana v dokumentih Ministrske konference
o varstvu gozdov v Evropi, trajnostno gospodarjenje
z gozdovi pomeni upravljanje in rabo gozdov in
gozdnih zemljišč na način in na stopnji, ki ohranjata
njihovo biološko raznovrstnosti, produktivnost,
sposobnost regeneracije, vitalnost in njihov potencial, da so zdaj in v prihodnosti sposobni opravljati
ustrezne ekološke ekonomske in socialne funkcije
na lokalni, nacionalni in globalni ravni, ter da to ne
škoduje drugim ekosistemom. Gozdovi imajo torej
mnogostranske koristne učinke na okolje. Klimatske
spremembe lahko vplivajo na gozdove, prav tako
gozdovi lahko mnogo pripomorejo k blažitvi negativnih učinkov dejavnost človeka na klimo. V bodoče
bo potrebno več naporov za seznanjanje javnosti in
politikov o velikem pomenu gozdov za družbo.
Maksimilijan MOHORIČ, univ. dipl. inž. gozd.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Književnost
Trpeli so naši gozdovi - Franc Perko
Pred nami je obsežno in zahtevno delo o dogajanju
s slovenskimi gozdovi v njihovi zgodovini; začenši
z avstro - ogrskim časom in še posebno po drugi
svetovni vojni. Avtor se je lotil izredno zahtevne
naloge, se poglobil v arhivsko gradivo in kritično
razmišljal o dogajanju na relaciji gozd- človek, in
to na primeru Slovenije, za kar mu velja posebna
zahvala. Pogled v zgodovino pove, kaj se je dogajalo
z gozdom - uničevanje - in kakšen je človek po
naravi, ki se le prehodno strezni in preneha ropati
naravo. To opažamo osebno, imamo lastne izkušnje, take so nenehne težnje k uničevanju okolja.
In ker je temu tako, potem je konec političnemu
čvekanju, lažem, ovinkarjenju, špekulacijam itn.
Potreben je odločen zasuk z varstvom okolja in
gozdarstvom kot vrhunsko kulturo, kateri je treba
podrediti vse človekove aktivnosti.
V Sloveniji je po 1OO letih uničevanja gozdov
(zgodovinsko dokumentirano), po nenehnih
velikih poseganjih v gozd, tudi še v prvih povojnih
letih (po letu 1945 do leta 1953), nastal temeljit
zasuk: uveljavljanje zavidanja vredne in prave
kulture ravnanja z gozdom ter gozdnato krajino.
V zadnjih desetletjih postajata gozd in njegova
gozdna krajina »hotel s petimi zvezdicami«, česar
pa slovenski prebivalec še ne dojema. Zelo pa to
občudujejo tujci, ki nas vse pogosteje obiskujejo;
gozd naše polifunkcionalno svetišče. O vsem tem
se lahko prepriča le Slovenec, ki se spominja izsekane Slovenije iz predvojnih časov, za kar obstoja
dokumentacijsko gradivo. Nepoučeni se sploh
ne zavedajo koliko naporov, truda in temeljnega
idejnega zasuka je bilo potrebno, da na gozd ne
gledamo več kot na rudnik, na koruzno njivo ali
na kaj podobnega. To omenjam zato, da Slovenija
dokončno za vedno prekine z ropanjem njene
narave, da druge stroke začno posnemati »gozdarstvo kot resnično kulturo«. To poudarjam zato, ker
se nenehno pojavljajo (dokumentirano v knjigi)
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poskusi s strani »politikantov« o preobremenjevanju narave oziroma o ponovnem zanemarjanju
doseženega z gozdom v Sloveniji.
Kot posebnost je treba poudariti uvedbo
ekološkega knjigovodstva kot edinstven primer
vlaganja sredstev, dobljenih iz gozda in vrnjenih
nazaj v gozd - vse kot genialni pripomoček za
revitalizacijo slovenskega gozda. Če bi nekaj
podobnega znali uvesti v kmetijstvu, potem bi to
pomenilo povsem zdravo pot v pridelavi hrane
itn. Da bi bolje razumeli bistvo povedanega, preberimo knjigo Mladinske matice Oskarja Hudalesa
iz predvojnega časa z naslovom Postelja gospoda
Fibriha. V omenjeni knjigi je opisano, kako je
lastnik gozda od posekanega lesa prejel le drobiž,
pretežni del pa je dobil podjetnik Fibrih.
Gozd je enkratna iznajdba narave, zato ga jemljimo celostno in temu primerno tudi načrtujemo
ravnanje z njim za skupine in za vsakega lastnika
posebej. Pri tem uveljavljamo enkratno pomembno
lastnost gozda: trajnostno lastnost oziroma načelo
mnogonamenskosti gozda in njegovih sestavin
- kot pogoj za uspešno trajnostno ekonomijo z
gozdom lastnika in družbe.
Z vsem omenjenim se Slovenija uvršča kot zgled
v evropskem prostoru ne samo gozdarstvu, temveč
tudi na drugih področjih človekove aktivnosti.
Zato kot stroka odklanjamo sleherno zlorabo z
gozdom, ki se v družbi občasno in vendar nenehno
pojavlja. Iz knjige sledi poduk sedanji družbi,
kakšno trnjevo pot gozdarstva od >>rudniškega
gozda« (beri gozda za eksploatacijo) k trajnostno
polifunkcionalnemu gozdu je moralo slovensko
gozdarstvo prehodi ti, da lahko domovini Sloveniji
poklanja prikazano enkratno vrednoto na njeni
poti navzgor. Skratka, vzor svetovne podobe
sodobnega gozdarja.
Prof. dr. Dušan MLINŠEK
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Priraščanje

v višino v vegetacijski dobi pri divji češnji (Prunus
avium L.), skoršu '(Sorbus domestica L.) in breku (Sorbus
torminalis (L.) Crantz)
Height growth during growth season in wild cherry (Prunus avium L.), whitty pear
tree, (Sorbus domestica L.) and wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz)
Marijan KOTAR*
Izvleček:

Kotar, M : Priraščanje v višino v vegetacijski dobi pri divji češnji (Prunus avi um L.), skoršu (Sorbus dom est ica L.) in
breku (Sorbus torminalis (L.) Crantz). Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 4. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v
angleščini. Cit. lit. 13. Prevod izvlečka in povzetka v angleščino : avtor, lektura angleškega besedila Jana Oštir.
Delo obravnava priraščanje divje češnje, skorša in breka znotraj vegetacijske dobe v nasadih in naravnem mladju
na različnih lokacijah v Sloveniji. Divjo češnjo lahko glede na rezultate analize uvrstimo med vrste, ki priraščajo
v višino tekom vegetacijske sezone, ki pa lahko priraščanje prekinejo s krajšo ali daljšo dobo mirovanja. Vendar
v tej vmesni dobi mirovanja ne oblikuje brsta, zato drugi rastni sunek ne smatramo kot kresni poganjek Skorš v
topli klimi slovenske Istre oblikuje višinski poganjek samo v enem rastnem sunku. V notranjosti Slovenije pa ima v
posameznih letih dva rastna sunka. Brek oblikuje višinski prirastek v dveh sunkih, med prvim in drugim sunkom
oblikuje brst, iz katerega se potem razvije kresni poganjek V posameznih letih se rast kresnega poganja zavleče do
konca septembra; v tem primeru je olesenitev poganjka nepopolna, terminalni brst pa je slabo izoblikovan.
Ključne besede: priraščanje v višino znotraj vegetacijske dobe, divja češnja, skorš, brek, kresni poganjki, tip
višinske rasti.

Ab str act:
Kotar, M.: Height growth during growth season in wild cherry (Prunus avium L.), whitty peartree, (Sorbus dom estica L.) and wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) . Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 4. In Slovene,
with abstract and summary in English, lit. quo t. 13. Abstract and summary translated into English by the author.
English language editing by Jana Oštir.
The article deals with the height growth in wild cherry, whitty pear tree and wild service tree during the growth
season in young plantations and thicket in different locations in Slovenia. According to the results of analyses,
wild cherry can be classified into the sustained growth pattern. Its growth season can be intermitted by one or two
growth stagnation periods. During these stagnation periods the wild cherry never forms terminal buds . Therefore
the second fl.ush of terminal growth should be not considered as a lammas shoot. The whitty pe ar tree has the single
flush of growth pattern in the Slovenian Istria, but in the northern part and in the middle of Slovenia it resembles
the wild cherry in its growth pattern, namely it has two flushes of growth. In the stagnation period it doesn't form
the terminal bud. The height growth of the wild service trees is characterized by two flushes of growth and in
between the two flushes the tree forms a terminal bud, therefore the second flush can be considered as a lammas
shoot. In some years the height growth ends in September, and in this case the late season shoot and terminal bud
are not completely formed.
Key words: height growth during growth season, wild cherry, whitty pear tree, wild service tree, lammas shoots,
height growth pattern.
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INTRODUCTION

Rast drevesa lahko definiramo kot spremembe v
njegovi velikosti in obliki. Običajno govorimo le
o višinski in debelinski rasti, pri tem pa imamo v
mislih podaljševanje višine drevesa in povečevanje
GozdV 63 (2005) 4

prsnega premera debla. Vendar je rast drevesa
razčlenjena še na rast krošnje in rast korenin.
Rast, ki izhaja iz brstov in koreninskih vrši čkov
imenujemo primarna vegetativna rast, rast, ki
*Prof. dr. M. K. Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire BF, UL, Večna pot 83 1001 Ljuljana, Slovenija
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izhaja iz delitve kambialnih celic, pa sekundarna
rast. Pri višinski rasti drevesa običajno spremljamo
le rast, oziroma podaljševanje glavne osi debla, to
je podaljševanje terminalnega poganjka. Višinsko
rast oziroma priraščanje v višino delimo na višinsko rast znotraj vegetacijske dobe in na višinsko
rast znotraj življenjske dobe drevesa. V gozdarski
praksi kakor tudi znanosti je razmeroma dobro
proučena višinska rast znotraj življenjske dobe
drevesa. Že dve stoletji uporabljajo višino drevesa,
oziroma določenega kolektiva dreves pri določeni
starosti, kot kriterij za določanje proizvodnih sposobnosti rastišč. Oblika razvojne krivulje višine
dreves služi tudi določitvi dolžine dobe, ko se
moramo vračati v sestoj s posameznimi negovalnimi ukrepi. Razvojna krivulja sestojne (predvsem
zgornje) višine namreč podaja jakost utesnjenosti
krošenj, t.j. konkurenco med drevesi.
Ti razlogi so vodili gozdarsko znanost in
prakso, da sta proučevali višinsko rast dreves po
posameznih drevesnih vrstah na posameznih
rastiščnih enotah. V zadnjih desetletjih so še
posebej intenzivno analizirali višinsko priraščanje
tistih dreves, ki tvorijo zgornjo višino sestoja,
ker so spoznali, da je višina teh dreves odvisna
predvsem od drevesne vrste in rastišča in le malo
od gostote sestoja, to je individualnega okolja v
katerem ta drevesa rastejo. Razmeroma slabo
pa je raziskane priraščanje v višino posameznih
drevesnih VTSt znotraj vegetacijske dobe. Naše
drevesne vrste, t.j. vrste zmernega pasu, ki so
preko zime v tki. stanju mirovanja, priraščajo v
višino in podobno tudi v debelina, samo v času
vegetacijske dobe, pri tem pa izkazujejo poseben
vzorec obnašanja v rasti. Poznavanje priraščanja
drevesnih vrst v času vegetacije dobe je pomembno
iz več razlogov in sicer:
- Na osnovi priraščanja posameznih osebkov
spoznamo ali gre za gorske ali nižinske provenience
posamezne drevesne vrste. Tako osebki iz gorskih
leg na istem rastišču spomladi prej odganjajo kot
osebki iz nižinskih leg. Zato nam 1etna višinska rast
služi pri določanju primernosti ras (provenienc)
za posamezno rastišče.
- Eden od pomembnih kriterijev pri izbiri
osebkov v mlajših razvojnih fazah (mladje, gošča)
je končno oblikovanje terminalnega brsta po
prenehanju priraščanja v višino. Osebki, ki oblikujejo termin alni brst šele v jeseni ali pa ga sploh
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niso uspeli izoblikovati, bodo naslednje leto zelo
verjetno odgnali iz stranskih brstov, kar vodi k
oblikovanju več vrhov. Kasno oblikovanje brsta
pomeni slabo olesenitev vršnega poganjka in ta
preko zime zmrzne in potem odmre.
- V času intenzivnega priraščanja v višino
ne smemo izvajati negovalnih del, ker se mladi
poganjki izredno hitro poškodujejo.
Pri drevesnih vrstah zmerne klimatske zone,
ki prekinejo rast v zimskem času, razlikujemo več
tipov oziroma rastnih vzorcev glede priraščanja
v višino znotraj rastne sezone. Lyr et al. (1967)
razvršča te drevesne vrste v Quercus in Populus
tip. Vrste Quercus tipa (Quercus, Rhododendron,
Fagus, Pinus, Picea, Abies) pričnejo priraščati že
zelo zgodaj ter ga tudi hitro zaključijo. Pri bukvi
in hrastu se višinska rast zaključi že v 30 oziroma
20 dneh. Tej nagli in sunkoviti rasti sledi doba
mirovanja in sicer pri bukvi 20 dni in pri hrastu
40 dni, nato pa sledi rast kresnih poganjkov.
Tako naj bi bukev priraščala v višino 50 dni
(30+20) ter hrast 40 dni (20+20). Vrste Quercus
tipa imajo dobo letnega mirovanja, čeprav v tem
času vladajo ugodni pogoji za rast. Rast korenin
in debla (debelinska rast) pa se nadaljuje tudi
v dobi mirovanja. Dolžina višinskih poganjkov
je odvisna od rastnih pogojev v preteklem letu
ter količine uskladiščenih rezervnih snovi. Assmann (1961) navaja, da prirašča smreka 50 dni
(od konca maja do sredine julija). Predstavniki
Populus tipa (Populus, Aillanthus, Larix, Robinia)
pa oblikujejo višinski prirastek glede na klimatske
pogoje tekočega leta.
Vendar pa je delitev na dva rastna tipa premalo
podrobna, ker nekatere drevesne vrste v zmerni
zoni težko uvrstimo v enega izmed navedenih tipov
rasti. Zimmermann in Brown (1974) delita vrste,
ki prekinejo rast preko zime v štiri kategorije:
l. Višinska rast v enem rastnem sunku, ki ji
sledi oblikovanje terminalnega brsta (single flush
of terminal growth). Veliko vrst, ki pripada tej
skupini, še posebej hrasti, tvori pogosto še kresne
poganjke (predvsem v mladosti).
2. Višinska rast iz brstov, ki se neprekinjeno
oblikujejo v času višinskega priraščanja. Terminalni brsti se oblikujejo kar v času podaljševanja
terminalnega poganjka, in iz tako oblikovanega
brsta ponovno požene višinski poganjek (recurrent
flush of growth).Ta vzorec rasti imajo nekateri
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bori zmerne zone (P.taeda, P.elliotti, P.palustris) ter
številne vrste tropske in subtropske zone ( Citrus,
Olea ter številni bori).
3. Višinska rast, ki sledi po zakrnitvi vršička
terminalnega poganjka (flush of grovvth followed
by shoot tip abortion). Pri vrstah, ki imajo ta tip
višinske rasti, takoj po začetku rasti v višino, rastni
vršiček zakrni, vodilno vlogo pa prevzame vršni
lateralni brst, ki je nastal v prejšnji sezoni. Te vrste
imajo večinoma simpodialno obliko rasti; sem spadajo predvsem speciesi naslednjih rodov: Ailanthus,
Betula, Carpinus, Castanea, Catalpa, Celtis, Platanus,
Rhamnus, Robinia, Salix, Tilia in Ulmus.
Kaj povzroči zakrnitev poganjka, še ni natančno
poznano; kot kaže se v stranskih brstih in listih
ustvari inhibitor, ki ga drevo translocira navzgor,
kar povzroči zakrnitev vršnega poganjka. Ta ras tni
vzorec pogosto imenujejo tudi cik-cak rast.
4. V četrto kategorijo so uvrščene vse tiste
drevesne vrste, ki imajo neprekinjeno rast tekom
vegetacijske dobe in sproti oblikujejo nove primordije, ki se razvijejo v »pozne« liste in končajo
rastno sezono z izrazitim terminalnim brstom
(sustained flush of growth). Takšen tip rasti imajo
številne drevesne vrste, predvsem v mladosti (do
tretjega leta starosti). V višji starosti pa imajo ta
tip rasti predvsem drevesa, ki jih uvrščamo med
raztreseno porozne vrste.
Vrsta raziskovalcev, predvsem s področja fiziologije in ekologije gozdnega drevja pa razvršča
drevesa glede priraščanja v višino znotraj rastne
sezone v naslednje skupine (OLIVER/LARSON
1990, KOZLOWSKI/PALLARDY, 1997):
A. Vnaprej določena oziroma oblikovana
rast (preformed or flxed growth). Zasnove listov
se oblikujejo v brstih že v predhodnem letu. V
tekočem letu po preteku zimske dormance pa
sledi samo elongacija (podaljšanje) vseh debelnih
enot (listov, stranskih poganjkov, itd.). Pri teh
drevesnih vrstah oblikovanje poganjka obsega
diferenciacijo v brstih v letu »n«, podaljšanje in
razrast (extention) teh vnaprej oblikovanih zasnov
na novem poganjku pa sledi v letu »n+ 1«. Takšen
tip rasti imajo hrasti, jelka, duglazija, smreke,
jeseni in nekateri javori. Pri vrstah, ki imajo ta
tip rasti, se oblikujejo terminalni, lateralni in
zalistni (axillary bud) brsti v predhodni rastni
sezoni, izjema so kresni poganjki, ki vzrastejo iz
brstov, ki se oblikujejo v isti sezoni.
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B. Neprekinjena rast (sustained growth). V
nasprotju s prejšnjim tipom rasti obsega neprekinjena rast podaljševanje novega poganjka ob
hkratni diferenciaciji in elongaciji novooblikovanih enot na poganjkih. V času rasti poganjka
nastajajo nove zasnove listov (podobno kot je
pri zeliščih). Takšen tip rasti ima lipovec, tsuga,
rdeča jelša (Alnus ru bra) ter vrste, ki ne oblikujejo
brstov, kot n. pr. cipresa.
C. Višinska rast v več rastnih sunkih (re current
tlush growth). Ta tip rasti je istoveten z drugim
tipom po Zimmermannu in Brownu (1974); ker
kot je bilo že navedeno, nastaja novi poganjek v
valovih. Ko se prvi brst, ki ima vnaprej določeno
rast, razpre in podaljša v poganjek, se takoj tvori
drugi terminalni brst, ki se zopet podaljša v istoletni poganjek, tega zopet nasledi tretji brst in tako
naprej. Tako je na novem celoletnem poganjku
veliko število listov, spodnji so iz brsta, ki se je
oblikoval v prejšnjem letu, nad njimi pa listi iz
brstov, ki so se oblikovali v tekočem letu.
č. Terminalna cvetna rast (terminal florescence growth). Pri teh vrstah se apikalni meristem
terminalnega poganjka razvije v cvet in ta cvet
potem izvaja kontrolo nad spodnjimi poganjki
tako, da ti rastejo lateralno. Takšen primer imamo
pri ruju, (Rhus glabra), kjer potem, ko cvet odmre,
dve veji izpod njega oblikujeta dvovrhato deblo.
D. Višinska rast z zakrnitvijo terminalnega
poganjka (aborted tip growth). Rastni vzorec v
višino v tej skupini je enak drevesnim vrstam, ki
so uvrščene v tretjo skupino po Zimmermannu
in Brownu.
Kot bomo spoznali v nadaljevanju prispevka,
je še vedno precej nejasnosti, v katero skupino
naj uvrstimo nekatere drevesne vrste, ki rastejo
v Sloveniji, ker imajo takšen rastni vzorec, ki je
različen od vrst, ki so uvrščene v navedene štiri
oziroma pet kategorij.

2

CILJ RAZIS KAVE

2

GOAL OF THE RESEARCH

V Sloveniji se je uveljavilo sonaravne gospodarjenje z gozdovi, kar med drugim tudi pomeni, da
v gozdovih ohranjamo vse tiste drevesne vrste, ki
so na danih rastiščih samonikle. Pospešujemo oz.
ohranjamo naravno pestrost ali raznovrstnost.
Pri ohranjanju in pospeševanju te pestrosti, še
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posebej, če je cilj gospodarjenja med ostalimi
cilji tudi proizvodnja visoko kakovostnega lesa,
pa je nujno, da spoznamo rastne vzorce priraščanja v višino znotraj vegetacijske dobe. Izbira
dreves, še posebej v prvih razvojnih fazah gozda
(mladje in gošča) je uspešna, če smo v stanju,
da ločimo nekakovostne osebke od ostalih. V
mladju in gošči, kjer nega temelji na negativni
izbiri, izločamo predvsem nekakovostne osebke.
Ravno poznavanje rastnega vzorca ter odklonov od
ras tne ga vzorca, ki pogosto pomenijo zmanjšanje
kakovosti, je pogoj za uspešno izbiro. Razmeroma
dobro so proučeni rastni vzorci pri drevesnih
vrstah, ki smo jih pospeševali v preteklosti to so
smreka,jelka, bor, dob, graden, bukev in deloma
še javor, manj pa, ali pa zelo malo, je znanega o
priraščanju divje češnje, breka in skorša. Zato
smo raziskavo usmerili v te tri drevesne vrste in
kot cilj raziskave postavili:
- Ugotoviti za vsako od teh treh drevesnih vrst,
kakšen je njen rastni vzorec, t.j. v katero skupino
spada in kolikšni in kakšni so odmiki od prevladujočega rastnega vzorca in kakšne posledice
imajo ti odmiki v kakovosti osebkov.
- Ugotoviti pričetek rasti in prenehanje rasti
v višino na posameznih rastiščih.
- Ugotoviti povprečno velikost letnega višinskega prirastka v prvih razvojnih fazah (mladje,
gošča).

3

RAZISKOVALNI OBJEKT

3

OBJECT OF RESEARCH

V raziskavi smo spremljali višinsko priraščanje v
nasadu divje češnjev Gerečji vasi na Dravskem
polju in v Bolfenku v Halozah. Prvi nasad je na
rastiščih združbe Querco roboris-Carpinetum s.
lat., v nadmorski višini 250-260 m, osnovan je
bil leta 2001 spomladi in sicer s sadnjo 2-letnih
sadik divje češnje. Drugi nasad divje češnje je bil
osnovan enako spomladi leta 2001, pri sadnji so
uporabili 2letne sadike, nahaja pa se na nadmorski
višini 480-490 m na rastišču združbe CastaneoFagetum sylvaticae. Rast breka, skorša in divje
češnje smo spremljali v nasadu v Grosuplju na
nadmorski višini 3SO m, na rastiščih združbe
Abi o albae-Carpinetum. Sadike so bile 2leti stare
in posajene spomladi 2002.V sestavku je podana
tudi analiza višinskega priraščanja skorša, ki je bila
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izvedena v slovenski Istri v naravnem mladovju
na rastišču združbe Seslerio autumnalis-Quercetum v nadmorski višini 150m in sicer v okviru
diplomskega dela na Oddelku za gozdarstvo na
Biotehniški fakulteti (SADAR 2002). Prav tako so
podani rezultati spremljave višinskega priraščanja
skorša in breka, ki sta rasla na travniku v Lendavi
na nadmorski višini 1SO m .

4

METODE DELA

4

WORKING METHODS

Na ploskvah v Gerečji vasi in na Bolfenku smo
izbrali po 10 (deset) osebkov divje češnje pri
katerih smo v letih 2002, 2003 in 2004 spremljali
priraščanje v višino; perioda med meritvami je
trajala od 10-14 dni. Merili smo višino novonastajajočega poganjka (kumulativo ). Dnevne prirastke
smo izračunali iz periodičnih prirastkov, zato je
vrednost dnevnega prirastka enaka povprečnemu
dnevnemu prirastku znotraj posamezne periode
(10-14 dni). Enako smo spremljali rast tudi na
ostalih lokacijah, le periode med meritvami
so trajale po en teden. V nekaj primerih je bil
razmak med meritvami daljši, v nekaj primerih
pa krajši kot 7 dni, zato smo prirastek preračunali
na dnevni prirastek (višino prirastka v meritveni
periodi smo deliH s številom dni).
V naravnem mladovju v slovenski Istri so bile
izvedene meritve na 8 skorših, ki so imeli višino
od 3,08 do 5,77 m . Interval med meritvami je bil
S do 1S dni.

5

REZULTATI ANALIZE

5

RESULTS OF THE ANALYSIS

5.1 Višinska rast divje češnjev Gerečji
vasi in Bolfenku
5.1 Height growth of wild cherry in
Gerečja vas and Bolfenk
V Gerečji vasi je bila izvedena analiza priraščanja
v višino pri 1Odivjih češnjah in sicer v letih 2002,
2003 in 2004. Rezultati meritev so prikazani v
preglednici št. l.
Kot je razvidno s preglednice, so razlike v priraščanju med posameznimi osebki velike, na kar
nas opozarja velika vrednost standardnega odklona (s). Posamezni osebki, (kot n . pr. št. S) imajo
vsa leta izredno majhen prirastek, nekateri (kot
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Preglednica 1: Višinski prirastek pri 10 divjih češnjah v letih 2002, 2003 in 2004 ~ Gerečja vas ~ Sp. Dravsko polje.
Table 1: Height growth in 10 wild cherry trees in the years 2002, 2003 and 2004- Gerečja vas- Sp. Dravsko polje.
Po vDrevo št.

1

Tree No.

s

4

3

2

6

8

7

10

9

Standardni
odklon s

prečje

Standard
deviation s

Ave-

.-age
Pričetek priraščanja

2002

Beginning of height
growth 2002

14/4

14/4

27/6

23/7

10/6 27/6

4,6

15,0

34,5

39,0

24/4 24/4

24,4

24,4

24,4

14/4

14/4 14/4

14/4

14/4

14/4 26/4

27/6

27/6 27/6

23/7

10/6 27/6

81,5

19,5

24,0

82,0

6,0

24/4

24/4 24/4

5/5

24/4

26/4

Zaključek priraščanja

2002

End of height growth
2002
Velikost term.poganjka
2002 vem

Length of terminal shoot
2002 in cm
Pričetek priraščanja

2003

Zaključek priraščanja

6,5

1/71 1/7 11/7 112/6130/511/7

2003

12/6 116/71 l/711/71

Velikost term.poganjka
2003 vem

81,0

47,5

26,5

30,0

5,5

36,5

19,0

37,0

38,0

Pričetek priraščanja 2004

16/4

16/4 16/4

30/4

16/4

16/4

16/4

16/4

16/4 30/4

Zaključek priraščanja

2004
Velikost term.poganjka
2004vcm

31,26

39,5

3/8 1 3/8 13/8

10/7118/5 1 3/8110/71 3/8

10/7110/71

68,0 148,2 138,0

55,0 1 2,5 j56,o 153,5 j7o,o

35,0 143,0

1

29,03

1
36,05

19,78

46,92

19,38

Čas pričetka rasti v višino je bil najbolj zgoden
v letu 2002, najkasneje pa so pričele češnje priraščati v letu 2003. Pri navedbi časa pričetka in

n. pr. št. 1) pa vsa leta izredno velikega. Prvo leto
po sadnji so prirastki najmanjši, kar je razumljivo,
ker so bila drevesa v presaditvenem šoku.

Preglednica št . 2: Višinski prirastek pri 1Odivjih češnjah v letih 2002, 2003 in 2004 - Bolfenk- Haloze.
Table 2: Height growth in 10 wild cherry trees in the years 2002, 2003 and 2004 - Bolfenk - Haloze.

Drevo št.
Pričetek priraščanja

1
2002

Zaključek priraščanja

2002

4

5

1414

23/3

19/8119/81 19/8 1 23/71 27/6

3

2

14/4

14/4

14/4

Velikost term.poganjka
2002vmm

81,0

97,1

76,5

40,0

60,0

Pričetek priraščanja

24/4

5/5

24/4

24/4

24/4

30/8 1 30/6

30/6

30/6 116/7

12,0

24,0

91,0 100,0

16/4

30/4

16/4

2003

Zaključek priraščanja

2003

Velikost term.poganjka
2003vrnm
Pričetek priraščanja

2004

Zaključek priraščanja

2004

Velikost term.poganjka
2004vmm
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133,0
16/4
19/8

1

3/91 19/8

12,0 187,0 1 83,0

16/4

19/8 ' 19/8 1

7

6

8

9

10

14/4 14/4 23/3

14/4

14/4

19/8 27/6127/6

19/81 27/6

102,5 42,0 38,5 100,5

65,0

24,4

24,4

5/5

5/5 24,4

30/8 12/6 111/9
120,0

14,5 55,0

30/4 16/4 16/4
3/8

3/8,19/8

85,0 168,0 1 80,0 55,5155,0

Standar dni
prečje
odklon s

Pov-

70,31

25,13

73,25

46,28

30/61 11/91
61,0 122,0
30/4
3/91

30/4
3/9 1

1

99,0 1105,0 1 72,91

27,05
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zaključka

rasti ni v preglednici podan natančno
tisti dan, ko je osebek pričel priraščati, pač pa
tisti dan, ko smo na osebku že ugotovili višinski
prirastek (1 do 4 cm). To pa pomeni, da je dejansko
priraščanje pričelo že 1 do 4 dni pred navedenim
datumom. Isto velja za zaključek rasti; dejansko
se je rast zaključila 1 do 4 dni prej kot pa kaže
navedeni datum.
Divje češnje na Bolfenku imajo bistveno večje
višinske prirastke kot v Gerečji vasi. Razlike so
posledice rastiščnih razmer in sicer: vrzel v Gerečji
vasi ima mraziščni značaj, tla so plitvejša in oskrba
s hranili in vodo je tu slabša.

5.2 Višinska rast divje češnjev Grosuplju
5.2 Height growth of wild cherry in

Grosuplje
V letih 2002 smo pričeli spremljati višinsko rast
na 7 divjih češnjah, ki so bile posajene leta 2001;
v letu 2002 so odgnali vsi terminalni brsti, zato se
meritve nanašajo na terminalni brst. V letu 2003
se je drevesce št. 7 po olistenju posušilo (od 18.
- 25. maja). Pri drevesu št. 1 je močno pognal
stranski brst (prva veja pod vrhom). Do 25. maja
2003 je bila dolžina terminalnega poganjka 120
mm, dolžina zalistnega pa 350 mm, vendar smo
tega odrezali tik ob deblu. Pri češnjah št. 2, 3 in
6 so se terminalni brsti v zimi 2002/2003 posušili
zaradi izredno nizkih temperatur. Pri drevesih
št. 2 in 3 je prevzel vodilno vlogo poganjek iz
tretjega zalistnega brsta (od zgoraj navzdol), pri
drevesu št. 6 pa je odgnal šele 12. zalistni brst od
zgoraj navzdol (terminalni ter 11 zalistnih brstov
je bilo suhih - mraz). V letu 2004 je drevo št. 1
razvilo gnezdasto krošnjo iz stranskih poganjkov,
zato nismo več spremljali rasti v višino. Drevo
št. 2 smo cepili (divja češnja na divjo češnjo),
da bi spremljali rast cepljene divje češnje. Tako
so v letu 2004 ostala od prvotnih 7 divjih češenj
samo še štiri, to so št. 3, 4, S in 6. Od teh štirih sta
češnji 4 in 5 razvili vršne poganjke v vseh letih iz
terminalnega brsta, češnji 3 in 6 pa iz zalistnih
brstov (v letu 2003).
Na grafikonu št. la, b, c je prikazana rast štirih
češenj t.j. 3, 4, 5 in 6 v letih 2002, 2003 in 2004,
na grafikonu št. 2a, b pa fenološke faze teh istih
dreves v letu 2003 in 2004. Kot je razvidno iz
grafikonov, pričenja rast v višino nekaj dni po
184

olistenju; višinsko priraščanje v letu 2004 je bilo
neprekinjeno pri treh češnjah, pri eni češnji pa je
rast v sredini rastne periode prenehala za daljši
čas. V letu 2003 pa je bila rast prekinjena pri treh
češnjah, pri dveh celo dvakrat. Leta 2003 je bilo
najbolj sušno v zadnjih 50 letih, zato prekinitve
rasti znotraj vegetacijske dobe povezujemo pri
divji češnji s sušnim obdobjem. Na grafikonu
št. 2 je abscisna os podana s tekočimi dnevi, t.j.
dan št. 1 je l. januar, dan št. 91 je l. april (leta
2003), št.l83 je 2. julij ter 365 je 31. december.
Kot je razvidno iz grafikona št. 2 je pri nekaterih
češnjah po prenehanju rasti v višino potreben
daljši ali krajši čas do izoblikovanja terminalne ga
brsta. Čim kasneje češnja izoblikuje terminalni
brst, tem večja je verjetnost da bo poganjek slabo
olesenel in tem večja je možnost, da ga poškoduje
zgodnja jesenska pozeba.
Višinska rast pri divji češnji traja različno
dolgo. Pri posameznih osebkih se je pričela celo
v marcu, v večini primerov pa v drugi polovici
aprila. Zaključek rasti pa je zelo različen in sicer
glede na vreme oziroma količino padavin v poletnih mesecih. Večina dreves je zaključila prirastek
v drugi polovici julija in prvi polovici avgusta,
posamezni osebki pa so še intenzivno priraščali
v septembru (KOTAR/MAUČIČ 2000).

5.3 Višinska rast skorša v slovenski Istri,
v Grosuplju in Lendavi.
5.3 Height growth of whitty pear tree

in Slovenian Istria, Grosuplje and
Lendava
Priraščanje v višino znotraj vegetacijske dobe pri
skoršu je v slovenski Istri analiziral Sadar (2002).
Rezultati njegovih meritev na 8 skorših so podani
v preglednici št. 3 (stran 193).
Kot je razvidno s preglednice, prične skorš s
priraščanjem v višino v prvi polovici marca, rast
pa zaključi že v maju ali juniju in le v izjemnih
primerih v začetku julija. Vendar to velja le za
slovensko Istro. Višinski prirastek, to je terminalni
poganjek pri skoršu v Istri se oblikuje v enem
sunku; znotraj rastne sezone ima sicer obdobja
večjega ali manjšega priraščanja, vendar priraščanje
ne preneha. To je lepo vidno na grafikonu št. 3a, b,
kjer je predstavljeno priraščanje v višino pri skoršu
št. 4 in 5 v letih 1999-2001 (KOTAR 2001).
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Graph 1a: Height growth of cherry in 2002
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Graph 1b: Height growth of cherry in 2003
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Grafikon l c: Višinsko priraščanje češnjev letu 2004
Gra ph 1c: Height growth of cherry in 2004
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Slika 1: Triletni nasad divje
polje

češnje

v Kungoti - Dravsko

Drugačen ras tni vzorec pa imajo skorši, ki rastejo
v Lendavi in Grosuplju. Grafičen prikaz prirašča
nja v Lendavi v višino je podan na grafikonu št 4
(KOTAR 2001).
Skorš v Lendavi je zaključil priraščanje v višino
v letu 2000 že 25. maja, s priraščanjem pa je pričel
15. marca; v letu 2001 pa je pričel s priraščanjem 17.
marca, višinsko rast pa je zaključill2. septembra. V
rastni sezoni ni prekinil priraščanja niti v letu 2000 niti
v letu 2001. Drugačno pa je bilo priraščanje skoršev
v Grosuplju. Od šestih skoršev, ki smo jih spremljali
od leta 2002 do 2004, podajamo podrobnejši opis le

186

Slika 2: Divja češnja pri kateri je zaradi poškodb
terminalnega brsta pred dvema letoma prevzel
vodilno vlogo lateralni brst
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Grafikon 2a: Fenofaze češnjev letu 2003
Graph 2a : Phenophases of cherry in 2003
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Grafikon 2b: Fenofaze češnjev letu 2004
Graph 2b: Phenophases of cherry in 2004
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za dva, ki sta imela največje višinske prirastke,
pa sta se najbolj razlikovala v vzorcu
priraščanja (skorš št. 1 in skorš št. 2) v letu 2004.
Ostali štirje skorši so imeli podobno rastno dinamiko kot skorš št. 2, le prirastki so bili manjši.
V letu 2002 sta pričela oba skorša priraščati 14.
aprila, prvi skorš je zaključil priraščanje 13. junija,
drugi pa 30. maja; v letu 2003 sta skorša odgnala
20. aprila in 12. junija prenehala rasti, vendar sta
istočasno
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ponovno odgnala en teden kasneje; prvi skorš
je zaključil rast 31. julija, drugi pa že 4. julija.
Skorša sta v letu 2003 imela v času priraščanja
krajšo dobo mirovanja. V tej dobi nista izoblikovala brsta pač pa šele po juliju. V letu 2004 pa
sta oba skorša olistala 4. aprila, višinska rast se je
pričela v sredini aprila in nadaljevala pri skoršu
št. 1 do konca maja, potem se je rast prekinila za
10 dni, potem pa nadaljevala do sredine junija
187
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Grafikon 3a: Višinsko priraščanje skorša v slovenski Istri (drevo št. 4)
Graph 3a: Height growth of whitty pear tree in Slovenian Istria (tree No. 4)
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Grafikon 3b: Višinsko priraščanje skorša v slovenski Istri (drevo št. 5)
Graph 3b: Heigth growth of whitty peartree in Slovenian Istria (tree No. 5)
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Grafikon 4: Potek priraščanja skorša v višino v letih 2000 in 2001 v Lendavi
Graph 4 : Growth dynamics of whitty peartree in 2000 and 2001 in Lendava
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in potem prenehala. Brst se je izoblikoval že 30.
junija. Skorš št. 2 pa je imel neprekinjeno rast do
zadnje dekade v juliju, brst pa je izoblikoval šele
v avgustu. Grafična predstavitev rasti skoršev
št. 1 in 2 in breka v Grosuplju je prikazana na
grafikonu št. Sa,b in c.
Na grafikonu št. 6 so prikazane fenofaze skoršev
in breka v letu 2004 v Grosuplju.
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Iz analize priraščanja skoršev je razvidno, da
imajo lahko skorši v območjih, ki so izven njegovega naravnega areala, letno višinsko priraščanje
v enem ali dveh sunkih, vendar v primeru, da
je v dveh sunkih, ne tvorijo v tej vmesni dobi
mirovanja terminalnih brstov. Ta brst tvorijo le
ob zaključku letne višinske rasti. Priraščanje v
višino pri skoršu traja od 2 meseca v slovenski

Gratlkon Sa: Potek priraščanja skorša in breka v višino leta 2002 v Grosuplju.
Graph Sa: Growth dynamics of whitty peartree and wild service tree in 2002 at Grosuplje
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Grafikon Sb: Potek priraščanja skorša in breka v višino leta 2003 v Grosuplju.
Gmph 5b: Growth dynam ics of whitty pear tree and wild service tree in 2003 at Grosuplje
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Grafikon Se: Potek priraščanja skorša in breka v višino leta 2004 v Grosuplju.
Gra ph Se: Growth dynamics of whitty peartree and wild service tree in 2004 at Grosuplje
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Istri, v Lendavi oziroma Grosuplju pa celo do S
mesecev.

5.4 Višinska rast breka.
5.4 Height growth of wild service tree
Priraščanje

breka znotraj vegetacijske dobe smo
analizirali v Lendavi na enem breku in v Grosuplju
na štirih brekih. Priraščanje breka v Lendavi je
ponazorjene na grafikonu št. 7, v Grosuplju pa na
grafikonih Sa, b, inc (skupaj s skoršern).
190

V Lendavi prične brek z oblikovanjem vršnega
poganjka v sredini marca, zaključi pa jo že v maju.
Potem ima dobo mirovanja (leto 2001 ), po tej dobi
pa prične zopet priraščati v višino. 17. avgusta je
zaključil z rastjo v višino in izoblikoval terminal ni
brst. V Grosuplju podajamo rastno dinamiko za
brek št. 1, ki je imel največji višinski prirastek.
Pri ostalih brekih je bila rast manjša, dva breka
pa ste se v letu 2004 tako razrasla, da ni mogoče
ugotoviti kateri poganjek je terminalni (izrazito
GozdV 63 (2005} 4

_ _ _ _ Kotar, M.:

Prirasčanje

v višino v vegetacijski dobi pri divji

češnji

skorsu in brel<u _ _ __

Grafikon 6: Fenofaze skorša in breka v letu 2004.

Gra ph 6: Phenophases of whitty pear tree and wild service tree in 2004
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simpodialna rast) . Rastni vzorec je pri vseh brekih
podoben, le zaključek rasti je bil pri posameznil1
osebkih različen. Pri brekih, ki so zaključili rast
v avgustu (kresni poganjki), so se izoblikovali
brsti normalne velikosti (5-6 mm), breki, ki so
zaključili rast v septembru (kot n. pr. brek št. 1)

pa so na delu višinskega poganjka, ki je nastal
kot kresni poganjek, normalno razvili le zalistne
brste (axillary buds), terminalni brst pa je samo
nakazan in dosega velikost 1-2 mm. Brek št. 1 je
v letu 2002 pričel s priraščanjem v višino v sredini
aprila, priraščal do sredine maja, potem je z rastjo

Grafikon 7: Dinamika višinske rasti breka v Lendavi (2001 in 2002)
Gmph 7: Growth dynamics of wild service tree in Lendava (2001 and 2002)

r-

22

1

\

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

1= ::)

1

20
18

i

1

16

I

14

l:.12

10

·~

6

-ij
ti

~~

·a

G

~

12

8

4

.

2

·~

o
-2

~ o

o

~~

~

~~ ~

GozdV 63 (2005) 4

].
0..

::

191

Kotar, M. : Priraščanje v višino v vegetacijski dobi pri divji češnji skoršu in breku

Slika 3: Lepo oblikovano deblo pri divji češnji, kjer se je
vršni poganjek vedno razvil iz terminalnega brsta

Slika 4 : Lepo oblikovan skorš, kjer se je vršni poganjek
razvil iz terminalnega brsta

Slika 5: Lepo oblikovan brek, kjer se je vršni poganjek
razvil iz terminalnega brsta
V se foto Marijan Kotar

Slika 6: Metlasto razvita krašnja pri breku, kjer je bil
poškodovan terminalni brst in so njegovo vlogo prevzeli
lateralni brsti (6-leten; prvi obrad)
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Preglednica 3: Priraščanje v višino 8 skorševv slovenski Istri v letih 1999-2002.
Table 3: Height growth of 8 whitty pear trees in Slovenian Istria in the years 1999 - 2002

Drevo št.
Pričetek priraščanj a

1999

Zaključek priraš čanja

1999

Velikost term.poganjka 1999
v mm
Pričetek priraščanja

1

2

3

13/3

4

5

6

7

8

13/3

13/3

13/3

13/3

13/3

13/3

13/3

24/4

l/5

16/5

29/5

11/9

29/5

16/5

29/5

33

142

194

165

336

206

194

305

14/3

14/3

14/3

14/3

14/3

14/3

14/3

14/3

17/5

17/5

31/5

31/5

31/5

27/6

17/6

27/6

290

134

163

147

334

252

199

220

15/3

15/3

9/3

15/3

15/3

15/3

15/3

15/3

Zaključek .priraščanj a 2001
Velikost term.poganjka 2001
v mm

9/6

9/6

19/5

9/6

26/5

19/5

26/5

26/5

45

77

57

81

200

101

119

135

Pričetek priraščanja

9/3

9/3

9/3

9/3

9/3

9/3

9/3

9/3

8/6

6/7

8/6

617

25/5

1/6

116

16/6

27

87

20

75

128

60

125

229

8/6

6/7

8/6

6/7

6/7

617

8/7

6/7

2000

Zaključek priraščanja

2000

Velikost term.poganjka 2000
v mm
Pričetek priraščanja

2001

2002

Zaključek priraščanja

2002

Velikost term.poganjka 2002
v mm
Brst popolnoma izoblikovan
v letu 2002

prekinil približno za 10 dni in zopet nadaljeval s
priraščanjem do 30. junija. V letu 2003 je pričel
z višinsko rastjo 20. aprila, vendar prenehal rasti
15. maja. Temu je sledila doba mirovanja do tretje
dekade junija, po tej dobi pa nagla višinska rast do
1O. avgusta. V tem drugem rastnem sunku je bila
skupna dolžina terminalnega poganjka bistveno
večja kot v prvem rastnem sunku. Med prvim
in drugim rastnim sunkom je brek oblikoval
terminalni brst. V letu 2004 je isti brek razprl
brst 11. aprila, 18. aprila pa je bil poganjek visok
že 12 cm. Rast je sledila do sredine maja, tej rasti
pa doba mirovanja. Do 13. junija je izoblikoval
terminalni brst. V začetku avgusta se je brst razprl,
nadalj eval z rastjo v višino vse do 19. septembra.
Brst je izoblikoval šele v novembru, vendar izredno
majhnega. Tudi zgornji del letnega poganjka je
slabo olesenel.
Kot je razvidno iz grafikon ov, oblikuje brek letni
poganjek v dveh sunkih. V vmesni dobi mirovanja
oblikuje brst. Doba priraščanja je od 6 tednov
do slabih 6 mesecev. Drugi ras tni sunek, ki sledi
po vmesni dobi mirovanja, ni rezultat ugodnih
vodnih razmer; v letu 2003 je bila izredno velika
GozdV 63 (2005) 4

Povprečje

Standardni
odklon s

196,9

94,13

217,4

70,99

101,9

49,75

93 ,9

67,48

suša, vendar je brek imel v drugem rastnem sunku
velik prirastek.
V S.letu starosti je največji brek dosegel višino
252 cm .
Kot posebnost naj navedemo, da je eden izmed
brekov v letu 2004 že obrodil in sicer v starosti 5
let. Ta brek je bil dvakrat presajen in sicer prvič v
starosti 2leti (iz drevesnice) in potem še enkrat,
ko je bil star 4leta.

6
6

ZAKLJUČKI Z RAZPRAVO
CONCLUSIONS AND DISCUSSION

Najbolj obširno raziskavo, ki obravnava priraščanje v višino znotraj vegetacijske dobe, je
izvedel znani profesor gojenja gozdov M. Anic
(1958) iz Zagreba. V analizi, ki jo je predstavil
na 12. IUFRO kongresu v Oxfordu ]eta 1956, je
proučeval skupno 34 drevesnih vrst ( 10 iglavcev
in 24listavcev), vendar med temi ni divje češnje,
skorša in breka. O teh treh drevesnih vrstah je
literatura glede priraščanja v višino znotraj vegetacijske dobe izredno skopa. Na osnovi literature
je nemogoče ugotoviti celo to, v kateri rastni tip
193
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so uvrščene te drevesne vrste. Zato smo že pred
leti pristopili k spremljanju letne višinske rasti
teh drevesnih vrst in sicer v okviru diplomske
naloge na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire Biotehniške fakultete na UL (SADAR
2002) ter v okviru raziskovalnega projekta» Vloga
divje češnje pri gospodarjenju z gozdovi ter pri
zaraščanju kmetijskih zemljišč«, ki ga izvaja
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
v BF. Čeprav so analize izvedene na razmeroma
majhnem številu osebkov in obravnavajo rast v
največ treh zaporednih letih, nam rezultati analize
dajejo dobro informacijo o poteku priraščanja
pri teh vrstah ter vzorec priraščanja, na osnovi
katerega lahko sklepamo, kateremu rastnemu tipu
pripadajo te drevesne vrste. S člankom pa želimo
tudi vzpodbuditi nadaljnje in obširnejše tovrstne
raziskave; poznavanje rastnih tipov je namreč
predpogoj za uspešno nego v mladovju.
Z analizo priraščanja pri divji češnji smo
ugotovili naslednje:
- Na rastiščih, katerih fitocenoze uvrščamo v
asociacije Querco roboris-Carpinetum s. lat., Castaneo-Fagetum sylvaticae in Abio albae-Carpinetum,
in se nahajajo na nadmorski višini izpod 500 m, se
prične priraščanje v višino v drugi polovici aprila,
zaključi pa se v juliju, avgustu ali celo septembru,
odvisno od osebka ter vremena.
- V času rastne sezone se rast lahko prekine,
zato je celotni letni višinski poganjek oblikovan
v enem, dveh ali celo treh rastnih sunkih.
- Med rastnimi sunki se ne oblikuje terminalni brst.
- Velikost letnega terminalnega poganjka
v prvih 5 letih starosti je na Dravskem polju v
povprečju od 20-46 cm, v Halozah pa 70-73 cm,
posamezni osebki pa imajo dolžino poganjka 1OO
cm in več. Velikost letnega poganjka je odvisna od
rastišča in genetske zasnove osebka. V primeru,
da osnujem o nasade divje češnje, je umestno, da
počasi rastoče osebke izločimo ali pa da jih cepi mo
s cepiči naglorastočih divjih češenj.
- Divja češnja ima glede na analizirani rastni
vzorec neprekinjeno rast. Glede na klasifikacijo, ki
sta jo postavila Lyr in Hofmann ( 1965) ima Populus
rastni tip, glede na klasifikacUo, ki jo podajata Zimmermann in Brown (1974), in podobno tudi Oliver
in Larson (1990), pa uvrščamo divje češnje med vrste,
ki imajo neprekinjeno rast (sustained growth).
19 4

Iz tega razloga drugi ali tretji rastni sunek ne
smatramo kot kresni poganjek ampak nadaljevanje
rasti po vmesni dobi mirovanja. Doba mirovanja,
kot kaže, pa je pri češnji okoljsko pogojena.
Verjetno je umestno, da smatramo za kresne
poganjke le tiste, ki so se razvili iz brstov, ki so
nastali v tekočem letu (KOTAR 2005). Drugi ali
tretji rastni sunek, ki je samo podaljšanje poganjka
(elongacija) brez predhodno izvedene diferenciacije v listne zasnove v brstu, smatramo le kot
enostavno nadaljevanje višinske rasti po zastoju
v rasti in ne kot kresni poganjek.
V raziskavi Anica (1958) so evidentirani za
vsako drevesno vrsto tudi rastni sunki znotraj
vegetacijske dobe. Pri vseh analiziranih vrstah
je ugotovil dva do štiri rastne sunke, razen pri
rdečem boru, ki vedno oblikuje vršni poganjek
samo v enem sunku. Vendar pa v raziskavi ni
navedeno, katere drevesne vrste so med sunki
oblikovale brste. Anic uvršča vse rastne sunke
razen prvega med kresne poganjke. To je do
neke meje razumljivo oziroma bolj prikladno, ker
imamo lahko pri isti drevesni vrsti več sunkov,
vendar so ti drugi nastali pri posameznih osebkih iz brstov, ki so se oblikovali v tekočem letu,
pri drugih osebkih pa so enostavno posledica
nadaljevanja rasti po rastnem zastoju - torej so
oblikovani iz brstov preteklega leta. Tako imamo
pri dobu (PREUHSLER et al. 2000) na isti ploskvi
osebke, ki tvorijo avgustovske poganjke ter osebke,
ki ne tvorijo avgustovskih poganjkov, je pa prišlo
pri njih do zastoja v rasti.
Pri avgustovskih poganjkih razlikujemo štiri
vrste (KOZLOWSKI 1971) poznosezonskih
poganjkov in sicer:
- Pravi kresni ali avgustovski poganjki, ki
nastanejo iz terminalnega brsta ali vršnega brsta
na veji, ki se je izoblikoval v tekočem letu. To so
tki. >> Lammas shoot« v angleško govorečih deželah;
ime so dobili po prazniku »Lammas day«, ki ga
praznujejo v avgustu.
- Proleptični poznosezonski poganjki, ki
nastanejo iz lateralnih brstov, ki so nameščeni ob
osnovi terminalnega brsta in so se izoblikovali v
tekočem letu (an.: proleptic shoot).
- Sileptični poznosezonski poganjki, ki nastanejo iz zalistnih brstov (axillary buds) na podaljšajočem se poganjku, še predno je ta dokončno
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izoblikovan (an sylleptic shoot). Običajno jih na
drevesu niti ne opazimo, ker se pojavijo, še predno
pride do pravih avgustovskih ali proleptičnih
poganjkov, torej že v času, ko je drevo še v prvem
rastnem sunku.
- Dolgi brsti, ki se pojavijo pri borih; to so
terminalni brsti, ki so se podaljšali, ne pa razprli.
Ti poganjki so goli, na vrhu pa imajo nerazprt
brst. Kot vidimo pride pri teh poganjkih do
elongacije po izoblikovanju brsta v tekočem letu
(an.: long buds).
Kot vidimo, nastanejo vsi ti poznosezonski
poganjki iz brstov, ki so se oblikovali v tekočem
letu, zato jih upravičeno uvrščamo med kresne ali
pozno sezonske neobičajne poganjke (late season
abnormal shoots). Pri češnji pa nismo zasledili
niti v enem primeru, da bi oblikovala poznosezonske poganjke iz brstov, ki so bili oblikovani
v tekočem letu, zato njene druge in tretje rastne
sunke uvrščamo med običajno poznosezonsko
rast. Iz tega razloga smo to drevesne vrsto tudi
uvrstili v rastni tip z neprekinjeno rastjo znotraj
rastne sezone.
Pri analizi letne višinske rasti skorša ugotavljamo, da so letni višinski prirastki v slovenski
Istri razmeroma majhni in to od 10-20 cm. V tem
območju je tudi doba rasti v višino izredno kratka,
saj se pogosto zaključi že v maju ali pa v začetku
junija. Posamezna drevesa pa v posameznih letih
zaključijo rast šele v septembru. Takšno rast smo
ugotovili na rastiščih združbe Seslerio autumnalisQuercetum. Na rastiščih združbe Querco roborisCarpinetum s. lat. in Abio albae-Carpinetum pa
lahko skorš zaključi priraščanje že maja ali pa šele
septembra. Običajno se v sredini poletja pojavi
krajša ali daljša doba mirovanja, vendar v tej dobi
skorš ne oblikuje brsta. Zato uvrščamo skorš v
isti rastni tip kot smo uvrstili divjo češnjo, to je
tip neprekinjene rasti. Doba priraščanja je lahko
prekinjena s krajšo ali daljšo dobo mirovanja,
ki pa ni posledica suše. Leto 2004 je bilo zelo
deževno, vendar je nastopila doba mirovanja v
sredini rastne periode. Letni višinski prirastek v
starosti 3 do S let lahko znaša na teh rastiščih tudi
do 1OO cm in več. Razlike med letnimi višinskimi
prirastki znotraj istega rastišča so izredno velike.
Tako imajo S-letni skorši na rastiščih Abio albaeCarpinetum (Grosuplje) višino od 152 do 278 cm.
Skorš v slovenski Istri oblikuje višinski poganjek
GozdV 63 (2005) 4
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v enem in to krajšo dobo trajajočem
sunku, zato bi ga lahko uvrstili med rastni tip z
vnaprej oblikovano rastjo.
Breki, ki so rastli na rastišč ih, ki so uvrščena v
Querco roboris-Carpinetum s. lat. in Abio albaeCarpinetum, so imeli letne višinske prirastke do
1OO cm in več. Po prvem rastnem sunku br ek
zaključi s priraščanjem v višino ali pa oblikuje
terminalni brst (v juniju) in potem nadaljuje
koncem julija s priraščanjem, ki ga zaključi v
avgustu ali septembru. Br ek lahko zato uvrstimo
v Quercus tip oziroma v skupino, ki tvori vršni
poganjek v enem sunku ter potem tvori kresni
poganjek. Osebki, ki priraščajo še v drugi polovici
septembra, oblikujejo zelo majhen terminalni
brst, poganjek v tem primeru slabo oleseni in
ga lahko poškoduje zgodnja pozeba in nizka
zimska temperatura. Največja višina S-letnega
breka znaša 252 cm. Kot posebnost je potrebno
omeniti izredno zgodnjo fruktifikacijo, ko je brek
nosil plodove že pri starosti 6 let.

7

SUMMARY

Knowledge of height growth of forest tree speci es
is an important basis for appropriate carrying out
selection by means of tending young growth in
the forest. Such knowledge is particularly important in tree species such as wild cherry, whitty
pear tree and wild service tree which produce
timber of the highest quality and achieve the best
prices. Most often, height growth during growing
season has a decisive influence on the stem and
tree crown shape. Late-season height growth is
often connected with damages which produce
the sympodial or crooked form of trees. This
occurs because terminal shoots may be injured
during the winter sin ce they do not always harden
adequately before the cold. In order to extend our
knowledge about seasonal height growth of the
above mentioned tree species, an investigation
was carried out in three wild cherry plantations
in Dravsko polje, Haloze and Grosuplje. Height
measurements of whitty pe ar trees were carried
out in the natural young forest in the Slovenian
Istria and also with individual trees in Grosuplje
and Lendava. The growth of wild service trees
was measured in two Jocations, i.e. Lendava and
Grosuplje. It was established that the terminal
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shoots in wild cherry during the first three years
after planting were 31-47 cm pro year on sites with
frequent summer dry periods; and 70-73 cm on
sites where the water supply during the growth
period was good. Differences among individuals
are considerable. The growth pattern in wild
cherry can be classified as sustained growth;
nevertheless, elongation during growing season
can be intermitted for a few weeks because of a
dry period. In the experiment, the wild cherry
never formed buds between two flushes, which
means that the second or third tlush cannot be
considered as lammas shoots.
The whitty pear trees in Slovenian Is tria form
short terminal shoots, because summer drought
is usual on these sit es. The length of the terminal
shoot is from 10 to 20 cm pro year. The shoot is
form ed in one tlush of growth in May and June.
The bud s are formed at the beginning o[June and
sometimes at the beginning ofJuly. In Prekmurje
and Grosuplje the dry period in summer is not
so expressed, so the same tree species sometimes
for ms the terminal shoot in two flushes of growth.
During the experiment, the whitty pear never
formed terminal or lateral buds in the period
between two flushes. The wild service tree for ms
the terminal shoot in two flushes of growth, and
in between them it forms terminal and lateral
buds; therefore the second flush of growth is
considered as lammas shoots. Sometimes the
wild service tree finishes its height growth in late
September, in this case such shoots and buds are
injured during the winter and asa result the trees
acquire the sympodial shape, i.e. their stems are
ramified. During tending operations in young
growth and thicket such trees should be cut and
remove d.
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V prispevku so prikazana najnovejša teoretska izhodišča severnoameriških ekologov in gozdarjev, ki so povezana
s procesom kroženja odmrle lesne biomase, vlogo in pomenom odmrle lesne biomase v gozdnih ekosistemih,
količino odmrle lesne biomase v pragozdovih in gozdnih rezerva tih in gospodarjenjem s habitati vrst, ki uporabljajo
odmrlo lesno biomaso. Teorija in definicije so dopolnjene z ocenami potrebne odmrle lesne biomase in predlogom
načrtnega gospodarjenja z odmrlo lesno biomaso v državnih gozdovih.
Ključne besede: kroženje odmrlega lesa, sušica, habitatsko drevo, primarni duplarji, veliki lesni ostanki, veliki
organski ostanki, sečni ostanki,.

Abstract:
Papež, J.: Planned management of dead wood. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 4. In Slovene, with abstract in
English, lit. quot. 18. Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the most recent theoretic principles of ecologists and foresters from North America, focusing
on the dead wood cycle, the role and importance of dead wood in forest ecosystems, the quantity of dead wood
in virgin forests and in forest reserves, as well as on the management ofhabitats of species, which use dead wood.
Theoretic principles and definitions are combined with estimates of the de ad wood required and with a proposal
of planned management of dead wood in state forests.
Key words: dead wood cycle, snag, wildlife tree, primary cavity excavators, coarse woody debris, large organic
debris, fine fuel/slash

1

UVOD

Sušice in podrto drevje so bili še nedavno za širšo
javnost in tudi za nekatere gozdarske strokovnjake
znak slabega gospodarjenja z gozdovi. Korak naprej
je bil narejen, ko so ornitologi pričeli javnost opozarjati na pomen sušic za primarne in sekundarne
duplarje. Drugi korak k obveščanju javnosti in
gozdarske stroke je bila izdaja knjige >>Biotska raznolikost gozdnate krajine« (PAPEŽ et aL 1997). Tretji
korak je bU narejen s Pravilnikom o varstvu gozdov,
s katerim je predvideno načrtno puščanje biomase
(0,5-3,0 % LZ). Namen tega članka je prikazati:
prvič, najnovejša teoretska dognanja o procesih
kroženja odmrle lesne biomase; drugič, vlogo in
pomen odmrle lesne biomase v gozdnih ekosistemih;
tretjič, dosedanji poskusi gospodarjenja z odmrlo
lesno biomaso v svetu in doma; in četrtič, predlog
načrtnega gospodarjenja z odmrlo lesno maso v
državnih gozdovih. Kot problem na katerega bi bilo
treba odgovoriti se postavlja vprašanje: koliko odmrle
lesne biomase potrebujemo v slovenskih gozdovih
in na kakšen način jo zagotoviti?
GozdV 63 (2005) 4
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PROCES KROŽENJA ODMRLE
LESNE BIOMASE

V gozdu, v katerem se ne gospodari, je

večina

sušic in velikih lesnih ostankov rezultat naravnega
izločanja, staranja in delovanja naravnih motenj.
Količina poškodovanega drevja in dodane odmrle
lesne biomase je odvisna predvsem od oblike, pogostnosti in intenzitete motenj. Odmrlo drevje, stoječe
ali podrto, pa postane poseben življenjski prostor
različnih gliv, praproti, mahov, žuželk, dvoživk ter
nekaterih ptic in sesalcev.
Najbolj uveljavljene definicije za odmrlo lesno
biomaso so (LOFROTH 1998):
• Kroženje odmrlega tesa (dead wood cycle) se
prične z živim zdravim drevjem in konča z njegovim
vldjučevanjem v organski horizont tal.
• Sušica (snag) je najmanj 2 m visoko stoječe
mrtvo drevo s prsnim premerom večjim od 10 cm,
kot njegove nagnjenosti pa je več kot 45°od tal.

* mag. J. P., univ. dipl. inž. gozd., Cankarjeva 28,
5000 Nova Gorica
197

Papež, J .:

Načrtno

gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso

• Veliki lesni ostanki (com·se woody debri s) so
odmrla lesna biomasa, ki je debelejša od 10 cm, kot
nagnjenosti pa je manj kot 45° od tal.
• Habitatsko drevo ( wildlife tree) je drevo, ki zagotavlja dragocen sedanji ali bodoči habitat in ohranjanje
ali povečanje številčnosti živalskih vrst. To je lahko
živo drevo ali sušica (GUY 1 MANNING 1995).
• Veliki organski ostanki (large organic debris)
so lesni ostanki v vodnih ekosistemih, ki so debelejši od 1O cm.
• Sečni ostanki (jine fuel!slash) so lesna masa
različne velikosti, ki je ostala po sečnji.
• Organizmi, ki potrebujejo določeno stanje
odmrle lesne biomase (dead wood obligate) v delu
življenjskega ciklusa ali v celem življenju. Ohranjanje
populacij takih vrst je odvisno od prisotnosti odmrle
lesne biomase.
• Organizmi, ki lahko uporabljajo toda ne
potrebujejo določenega stanja odmrle lesne biomase
(dead wood facu.ltative) v delu življenjskega ciklusa
ali v celem življenju.
Kroženje odmrle lesne biomase je del procesa
kroženja hranilnih snovi (ogljik, minerali, voda, itd.)
v gozdnem ekosistemu, ko drevje iz tal s koreninami
odvzema mineralne snovi, in jih vrača z opadom
(listje, plodovi, vejice) in velikimi lesnimi ostanki.
V tem zapletenem procesu sodelujejo še bakterije,
glive in talne živali, ki razkrajajo organske snovi in
jih vračajo v krogotok, katerega omogoča kroženje
vode (PAPEŽ et al. 1997). Spremembe drevja, ki je
najbolj pomembna strukturna značilnost gozda,
do katerih pride v tem procesu, pa močno vplivajo
na druge sestavne dele gozda in njihovo delovanje
(MASER et al. 1988, HAMMOND 1991, cit. po
LOFROTH 1998).
Proces kroženja odmrle lesne biomase se prične z
odmrtjem debla. Deblo lahko odmre hitro, običajno
pa je ta proces počasen. Veliko odmrlo drevje relativno dolgo ostane pokonci. Dopolnjevanje sestaja
s sušicami je lahko odvisno od naslednjih faktorjev:
nagib, lega, geološka podlaga, tla, drevesna vrsta in
vzroki odmrtja. Vsi ti faktorji vplivajo na dolgoživost sušic in velikih lesnih ostankov (LOFROTH
1998).
Kombinacija velikosti drevesa in razlik v načinu
in hitrosti razgradnje in razkrajanja, ki obstajajo med
drevesnimi vrstami, prispeva k pestrosti habitatov.
Ravno tako je pri velikem in starem drevju večja
verjetnost nastanka dupel (BENNET et R.l. 1994,
LINDENMAYER et al., cit. po MC COMB 1 LINDENMAYER 1999).
Vloga in pomen odmrle lesne biomase se v času
198

spreminja na dva načina. Prvič v procesu ekološke
sukcesije, ko razvojna faza sestaja, ki obkroža drevo
z naravnim duplom, sušico ali veliki lesni ostanek,
vpliva na njegovo vlogo v sestoju (katere živalske
in rastlinske vrste ga bodo uporabljale). Drugič
v procesu razgradnje, ko se spremi~ja zgradba
in delovanje odmrle lesne biomase. Cim večje je
odmrlo drevo, dlje traja njegov razkroj, in v časovnem zaporedju se v različnih stopnjah razkrajanja
ustvarjajo habitati za številne vrste (MC COMB 1
LINDENMAYER 1999).

2.1 Sušice
V gozdovih, v katerih so prisotne samo naravne
motnje, večina drevja sčasoma odmre. Vzroki
odmiranja živega drevja so različni, se razlikujejo po
drevesnih vrstah, rastiščih in sukcesijskih stadijih,
in so velikokrat kombinacija različnih dejavnikov.
Pogosto so pomembne značilnosti sušic in habitats.kega drevja fw1kcija predhodnih bolezni ali poškodb,
rezultat pa je oblika ali stanje drevesa, ki je dragoceno
za različne živalske vrste (LOFROTH 1998).
Ko drevo odmre in se razkraja, se menjajo tudi
vrste, ki ga uporabljajo. Spremembe v zgradbi sestoj ev,
ki se dogajajo tekom ekološke sukcesije, vplivajo na
vlogo odmrlega in hirajočega drevja. Drevo, ki je v
določeni stopnji razkraja, lahko v različnih stadijih
sukcesije uporabljajo različne živalske vrste (MC
COMB 1 LINDENMAYER 1999). Značilnosti, ki
vplivajo na vlogo suš ice kot habitata so: vzrok smrti,
premer, oblika drevesa, stanje lubja, drevesna vrsta
in višina (LOFROTH 1998).
Vzrok odmrtja vpliva na stopnjo razvoja in razkraja sušic. Sposobnost organizmov kot so glive in
žuželke, da napadejo in osvojijo habitatsko drevo,
močno vpliva na vrednost sušice za ostali živalski
svet. Naslednji organizmi, ki povzročajo razpadanje
in razkrajanje, še oslabijo in zmehčajo drevo, in
omogočijo primarnim duplarjem, da izdolbejo dupla
(THOMAS et al., cit. po LOFROTH 1998).
V procesu naravnega izločanja je več sušic v
mladih sestojih, manj pa v starejših sestoj ih. Ravno
tako je proces naravnega izločanja močnejši na
dobrih rastiščih, kjer je več sušic kot na slabših
sušnih rastišč ih. Na dobrih rastiščih so tudi večje in
debelejše suši ce. Dopolnjevanje z odmrlim stoječim
drevjem se spreminja odvisno od lokalnih ekoloških
pogojev in vzrokov odmiranja. Dolgoživost sušic je
tako odvisna od drevesne vrste, starosti, premera,
vzroka odmrtja drevesa, prisotnosti organizmov raz-
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V tretjem delu Atlasa je prikazana opredelitev, razvrstitev, zgradba in značilnosti rjavih pokarbnatnih tal,
jerovice in izpranih tal ter njihovo razširjenost v gozdovih. Namenjen je tako gozdarjem kot raziskovalcem
in lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razširjenost gozdnih tal.
Ključne besede: razvrstitev tal, lastnosti talnega tipa, kambična tla, izprana tla
Abstract:
Urbančič, M., Simončič, P.: Forest SoLI Atlas of Slovenia- Part III. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 4. In Slovene,
with abstract in English, lit. quot. 14. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.

The thirt part of the Atlas gives the definition, classification, structure, characteristics and d.istribution in forests
of brown soi.lis on limestones and dolomites, lessivee soils and terra rossa. The Atlas is designed for foresters,
forest owners and researchers and will give them a better understanding of the properties, importance and
distribution of forest soils.
Key words: soil classification, caracteristics of soil type, cambisols, luvisols

RJAVAPOKARBONATNATLA
Opredelitev in razvrstitev:
Rjava pokarbonatna tla so skupaj z jerovico, z
evtričnimi rjavimi in z distričnirni rjavimi tlemi
razvrščena v razred kambičnih tal, za katere je
diagnostičen mineralni kambični horizont B
oz. (B),7 po starejšem načinu označevanja, kij~
nastal pretežno iz preperine matične podlage.
Rjava pokarbonatna tla se pojavljajo na trdih,
zelo čistih apnencili in dolomitih, ki dajejo man;
kot 1 % netopnega ostanka, iz !katerega nastane
kambični horizont pretežno rumeno rjave do
rdečkasto rjave barve, ki ga označujemo z Bn.
Soznačnice

in sorodne sistematske enote:

Po nekdanji jugoslovanski klasifikacij ~ ( CIRIC
Razvrščamo

Podtip

1984, ŠKORIC 1986 idr.) se ta talni tip imenuje
rjava tla na apnencih in dolomitih oz. kalkokambisol (lat. calxis == apnenec)
Po mednarodni FAO-Unesco (FAO 1989, WRB
1998) klasifikaciji tal spadajo rumeno rjava pokarbonatna tla (s stopnjo nasičenosti z izmenljivimi
bazami nad 50 %)v talno enoto evtrični kambisoli
(Eutric Cambisols), pokarbonatna tla s kambičnim
horizontom močne rjave do rdeče rjave barve
(po Munsellovem barvnem atlasu z vrednostjo
hue 7,5YR irt chroma večjo od 4 ali s hue večjo
od! 7,5YR) pa v talno enoto kromični kambisoli

( Chromic Cam bisols).
V starejših virih najdemo za ta tla tudi poimenovanje "terra fusca".

jih v naslednje nižje sistematske enote:
- t ipična
- esivirana (oz. izprana, z znaki izpiranja baz, gline in zakisovanja v zgornjem delu tal)

Različica

- plitva (glob.ina tal< 35 cm, toda Brz ~ 15 cm)
- srednje globoka (35 cm - 50 cm)
- globoka (nad 50 cm)

Oblika

- ilovnata
- glinasta

(kambični

horizont ima ilovnato do glin as to ilovnato teksturo)

*M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
**dr. P. S., univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana

_____

Atlas gozdnih tal Slo"'enij_e
_ ,...._
Zgradba profila:

tipična:

O - A- Brz- CR

Značilnosti:

Na rjavih pokarbonatnih tleh prevladujejo
sprsteninaste (muJl) oblike humusa, humusnoakumuJativni horizont A večinoma ni debelejši od
15 cm. Toda v ekstremnejših rastiščnih razmerah
(mrazišča, močno skalovita in kamnita, sušna
rastiša ipd.) najdemo na njih tudi druge, sabše
razkroje ne oblike humusa. Kambični horizont Brz
je večinoma debel od 15 do 60 cm, ponekod, npr.
v vrtačah , v razpokah zakrasele matične podlage
in ob vznožjili pobočij, pa so ta tla lahko zelo
globoka. Kambični horizont ima dobro izraženo
poliedrično strukturo, ilovnato, glinasto-ilovnato
do glinasto teksturo, zmerno kislo reakcijo, stopnjo nasičenosti z izmenljivimi bazami nad 50 %
(največkrat v območju 60- 80 %, največji delež
v izmenjavi imajo praviloma kalcijevi kationi).

Rjava pokarbonatna tla so večinoma dobre do
visoke rodovitnosti. Praviloma so slabo oskrbljene
z rastlinam dostopnimi fosforjevimi hranili.
Razširjenost:
Rjava pokarbonatna tla so (za rendzina.mi, evtrič
nimi in clistričnimi rjavimi tlemi) četrti najbolj
razširjen tip tal v naših gozdovih in zavzemajo (po
PopisugozdovZGS 1994) 14% površinski delež . Na
rastiščih s plitvejšimi tlemi se prepletajo predvsem z
raznimi vrstami rendzin, naglo bljih tleh pa predvsem
z izpra.nimi pokarbonatnimi tlemi (luvisoli).
Najbolj so razširjena na rastiščih naših
klimatogenih gozdov na apnencih in dolomi tih, kot so nižinski gozdovi gradna in belega
gabra (Helleboro-Carpinetum), predgorski
bukovi gozdovi (Seslerio-Fagetum, HacquetioFagetum), gorski bukovi (Lamio orvalae-Fagetum) in jelovo-bukovi ( Omphalodo-Fagetum,

Nahajališče: pobočje Bele peči v Savinjskih Alpah

N. v.: 1420 m

Nagib: 25°

Lega: južna

Simbol
plasti

Globina
(cm)

o,

13/7-7/10

Do 4 cm debela, rahla plast iz svežega (jesenskega) opada bukovega listja, žira,
vejic, ter smrekovih iglic, storžev je pokrivala okoli 80 % talne površine.

ov

7/10-6

1 do 3 cm debela, mehka, stisnjena plast fermentiranih rastlinskih ostankov,
katerih poreklo se je še lahko razločilo.

oh

6-5

1 cm debela, mehke do sipke konsistence, prašnate strukture (sestavljali so jo
organogeni delci premerov pod 0,5 mm). zelo gosto prekoreninjena. Vsebovala je
posamezno kamenje, bila je zelo temno rjave barve (lO YR 212), slabo kisla.

oh Ah

5-0

5 cm debela, sipka do drobljiva, prašnata do zrnčasta, zelo gosto prekoreninjena.
lO% prostornine je zavzemal skelet iz apnenčastega kamenja premerov do 12
cm. Bila je zelo temno sivkasto rjava (10 YR 312).

Ah 1 IC

0- 10

l drn debela, drobljiva, zrnčasta (organomineralni skupki s <D 1 do 3 mm), zelo
gosto prekoreninjena. 15 do 30 o/o skeletnost (<D do 25 cm), posamezni manjši,
tanki, temnosivi deževniki, temno rjava (lO YR 312-3).

Ah2 IC

10-25130

15 do 20 cm debela, drobljiva, debelozrnčasta (<D 3 - 5 mm), srednje gosto
prekoreninjena. 40 % skeletnost, posamezni deževnik.i, temno rjava (10 YR
313), nevtralne reakcije, zelo visoko humozna, zmerno karbonatna, z veliko
kationsko izmenjalno kapaciteto (KIK =69 cm ol+1kg tal) , z zelo visoko stopnjo
nasičenosti z izmenljivimi bazičnimi kationi (V= 99,9 %). Daleč največji (76
%) delež v izmenjavah so imeli kalcijevi kationi.

(B)n: IC

30125-45

15 do 20 cm debela, drobljiva, zrnčasta (mineralni skupki s <D l do 3 mm),
ilovnata, malo korenin, 50 % skeletnost (<D do 45 cm), rumenkastorjava (lO
YR 514), slabo alkalne reakcije, srednje humozna, zelo močno karbonatna, z
majhno kationsko izmenjalno kapaciteto (KIK =69 cm ol+1kg tal), z zelo visoko
stopnjo nasičenosti z izmenljivimi bazičnimi kationi (V= 99,5 %). Daleč največji {60 %) delež v izmenjavah so imeli kalcijevi kationi.

C(B)"

45+60165

Prostore med toporobim, sivim, apnenčastim kamenjem, ki je zavzemal okoli
60 do 70 % prostornine plasti, je zapolnjevala preperina, ki je bila drobljiva,
drobnozrnčasta, ilovnata, rumenkastorjava (10 YR 515). Vanjo so še segale
posamezne korenine .

- ·

Morfološke in kemične lastnosti plasti oziroma horizontov

1

Primer:

Homogyno sylvestris-Fagetum) ter visokogorski
bukovi gozdovi (Ranunculo platanifoii-Fagetum,
Polysticho lonchitis-Fagetum). Na rastiščih
združb plemenitih listavcev (Aceri-Fraxinetum,
Ulmo-Aceretum , Tilio-Aceretum idr.) je lahko
v zgornjem delu talnega profila izrazitejši
koluvialen vpliv.

Opis talnega profila tipičnih, globokih, ilovnatih, rjavih pokarbonatnih tal na apnencu, s prhninasto-sprsteninasto (Moder like Mul!) humusno
obliko, ki so se razvila na rastišču visokogorskega
bukovega gozda (Ranunculo platanifolii-Fagetum)
-(prirejeno po URBANČIČ & ČAS 2001)

Analitski podatki za profll rjavih pokarbonatnih tal
Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 2O)) in v kalcij evem kloridu (pH( CaC12 )) ter vsebnosti
karbonatov (CaCO), organske snovi (Org. s.), celokupnega ogljika (C), celokupnega dušika (N) in
razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (C 0 ,/N) v talnih vzorcih

Plast

c

(%)

(%)

pH
(H20)

(CaC~)

1317-7110
7110-6
6-5

5,74
6,12
6,05

5,22
5,66
5,74

0,00
0,00

80,60
70,86
44,22

A, IC

5-0
0-10
10-25130

(B)" IC
C(B),.,

30125-45
45+60165

6,04
6,50
7,23
8,09
8,08

5,76
6,28
6,94
7,47
7,55

0,00
0,00
5,84
56,36
79,77

37,32
23,27
15,39
2,12
0,41

oi
olr
oh
Oh Ah

Ah IC

pH

CaC0 3
(%)

Org. s.

Globina
(cm)

46,75
41, JO
25,65
21 ,65
13,50
9,63
7,99
9,81

N
(%)

C 0"1lIN

0,90
1,29
1,21

52
32
22

1,08
0,77
0,62
0,10
0,02

20
18

14
12

13

Preskrbljenosti tal z rastlinam dostopnim magnezijem (AL-Mg) ter kalijevimi (AL-K 20) infosforjevimi (AL-P 20 5) spojinami (v g na kg tal) in tek.stura kambičnega horizonta
Globina
(cm)

AL-K10
(mg!kg)

13/7-7110

7110-6

Drobni
melj
%

AL-P 20 5
(mglkg)

AL-Mg
(mg/kg)

136,1

27,1

65,0

55,7

24,1

61,0

6-5

25,7

10,6

70,3

5-0

16,0

7,6

77,0

Ah, IC

0-10

3,8

2,8

83,2

A.",IC
(B) IC

10-25/30

1,9

1,8

81,2

30125-45
45+60165

1,7

1,6

29,1

20,2

14,0

1,6

21,0

9,6

20,1

Plast

o,
o,f
oh
OA

C{B) ...

1

1,9

Glina
%

Grobi
melj
%

Pesek
%

Tekstur ni
razred

1

1

32,0

33,8

ilovica

26,7

43,5

ilovica

Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg 2'"), kalijevih (K+), aluminijevih (Al3+),
železovih (Fe 2+), manganovih (Mn2 +) in vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih (SumB)
in kislih (SumA) kationov, kationske izmenjalne kapacitete (KIK)- izražene v cmol+l kg tal- in stopnje
nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V) - izražene v odstotkih - v talnih vzorcih profila:
Ca

Moe

K

Al

Fe

Mn

H

Su mB

SumA

KIK

v

Oh Ah

58,9

14,7

0,4

0,1

0,0

0,5

0,0

74,0

0,6

74,5

99,3

Ab, IC

57,2

16,4

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

73,8

0,2

74,0

99,7

~IC

52,7

16,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

69,0

0,1

69,1

99,9

(B)IZ IC

8,5

3,7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

12,3

0,1

12,4

99,5

C(B)rz

18,8

0,0

0,0

21,4

O, 1

21,5

99,7

Plast

1

2,6

0,1

0,1

0,0

~fi}:~.,-~ -·, .

'/:'· .. ·~\~··.~...~
Slika J : Srednje globoka, ilovnata, skeletna, prhninasta,
plitvo humozna, tipična, rjava pokarbonatna tla na
apnencu (foto: M. Urbančič)

Slika 2: Srednje globoka, ilovnata, plitvo humozna,
rjava pokarbonatna tla na dolomitu (foto:
M. Urbančič)

Slika 3: Tipična, zelo globoka, ilovnata, sprsteninasta,
rjava pokarbonatna tla v vrtači (foto: M. Urbančič)

Slika 4: Visokogorski bukov gozd porašča rendzine in rjava
pokarbonatna tla na apnencu (foto: Lado Kutnar)

tipična,

Slika 5: Gorski gozd bukve in velecvetne mrtve koprive
porašča rendzine in rjava pokarbonatna tla na apnencu

in dolomitu (foto: M. Urbančič)

JEROVICA
Opredelitev in razvrstitev:
Jerovica Qerina) je razvrščena v razred kambič
nih tal. Zanjo je diagnostičen kambični horizont
(Bt oziroma Brz rdeče barve, ki je nastal pretežno
iz netopnega ostanka preperevanja apnencev in
Razvrščamo
Različica

Oblika

Obličje

Slika 6 : Dinarski gozd jelke in bukve porašča
združbo rendzin, rjavih pokarbonatnih in izpranih
pokarbonatnih tal na dolomitu (foto: M. Urbančič)

dolomitov. Sušin (1965) jih je razvrstil v dva podtipa: ilovko, ki je večinoma evtrična in krem enico,
ki vsebuje veliko roženčevega skeleta in je večinoma
distrična. Ta podtip se pojavlja na t. i. Komenskih in
Tomajskih apnencih, ki pogosto vsebujejo rožen ce.
Na ta tla z roženčevo preperino so vezana vino rodna
področja terana (JURKOVŠEK et all996}.

jih v naslednje nižje sistematske enote (po PRAVILNIKU 1984):
- tipična
- lesivirana (oz. izprana, z znaki oblikovanja E horizonta)
- koluvialna
- plitva (globina tal do 40 cm)
- srednje globoka (40 cm - 70 cm)
- globoka (nad 70 cm)
- plitvo humozna (A hor. tanjši od 25 cm)
- srednje humozna (A hor. 25 do 35 cm)
- globoko humozna (A hor. nad35 cm)
Na osnovi konsistence (B) hor.:
- drobjiva
- težko drobljiva, plastična

Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Po nekdanji jugoslovanski klasifikaciji (CIRI C
1984, ŠKORIC 1986 idr.) mora imeti talni tip
rdečih kambičnih tal (terra rossa, crvenica) na
apnencih in dolomitih kambični horizont (B) 1"1.
izrazito rdeče barve (po Munsellovem barvnem
atlasu z vrednostjo hue 2,5YR do 10 Y in value
večjo od 3) in evtrične lastnosti.
Po mednarodni FAO-Unesco (FAO 1989,
WRB 1998) klasiftkaciji tal spadajo jerovice z
evtričnimi lastnostmi (t.j. s stopnjo nasičenosti
z izmenljivimi bazami nad 50 % vsaj v globinah
od 20 do 50 cm) v talno enoto kromični kambisoli ( Chromic Cambisols), jerovice z distričnimi
lastnostmi pa v v talno enoto distrični kambisoli

(Dystric Cambisols).
Zgradba profila:

tipična:

O- A- (B)rz- CR

Značilnosti:

Na jerovicah zaradi toplega podnebja, ki ugodno
vpliva na mineralizacijo organske snovi, prevladujejo sprsteninaste humusne oblike. Humusnoakumulativni horizont A je večinoma debel lO
do 15 cm. Kambični horizont (B) oziroma B
je zaradi minerala hematita rdeče rbarve. Pravi~
loma ima glinasto ilovnato do glinasto teksturo

Lokacija:

Divči

in stabilne poliedrične strukturne agregate. So
dobre rodovitnosti.
Razširjenost:
Pojavljajo se na kraškem območju južne in
zahodne Slovenije. Največje površine zavzemajo
na Krasu. Tu so domnevno recentnega porekla.
Zaradi dobre rodovitnosti so še vedno v precejšnji meri v poljedelski rabi. Opuščene kmetijske
površine so poraščene s termofilnimi grmišči,
s hrastovimi gozdovi (puhavca, cera, gradna), z
monokulturami alohtonega črnega bora idr. Na
ilovki najdemo tudi ohranjene gozdove gradna in
jesenske vilovine (Seslerio autumnalis-Quercetum
petraeae), na kremenici pa gozdove gradna in
domačega kostanja (Querco-castanetum). Pogosto se prepletajo z rendzinami, z rdeče rjavimi
pokarbonatnimi tlemi in z izpranimi tlemi. Zato
najbrž najdemo npr. v slovenskem slovarju (SSKJ
1998} naslednji opis jerovice (jerine): "rodovitna
rdeče rjava prst na krasu". Na Dolenjskem in v
Beli laajini so jerovice reliktnega porekla.
Primer:
Opis talnega profila globoke, globoko humozne,
koluvialne jerovice (terra rossa), s sprstennasto
humusno obliko (Eumull), na apnencu, v gozdu
hrasta puh ovca, lip ovca in belega gabra (prirejeno
po POČKAR 1992, opisovalec profila T. Prus).

pri Komnu; N v.: 290m; Nagib: 20°;

Lega: severna; Relief:

pobočje vrtače

Simbol
plasti

Globina
(cm)

Morfološke in kemične lastnosti horizontov oziroma plasti

o,

2-0

Lipovo, hrastovo, jesenovo, gabrovo listje, ostanki zelišč

0-5

Barva: temno rjava (7.5YR3/2); Tekstura: ilovnata; Struktura: oreškast ~
izražena: dobro -7 obstojna: dobro; Konzistenca: rahel, drobljiv; Organska
snov: zelo močno humozen; Prekoreninjenost: zelo goste; Skelet: posamezen; Vlaga: svež do vlažen.

Al

5- 19

Barva:: temno rdečkasto rjava (5YR3/4); Tekstura: glinasto ilovnata; Struktura:
drobno poliedričen-7 izražena: dobro ~ obstojna: dobro; Konzistenca: sr.
gost, sr. drobljiv; Organska snov: humozen; Prekoreninjenost: goste; Skelet:
25 %, do 5 cm, temni apnenci in roženci; Vlaga: svež .

A2

19- 49

(B)rz

49-70

C(B)rz

70- 80

Enak kot zgoraj, le več skeleta, beli apnenec; Skelet: 60 - 70 %.

CR

pod80

Kamenje in skale

Oh/A
1

Barva: 5YR3/4; Tekstura: glinasta do glinasto ilovnata; Struktura: drobno polied.ričen-? izražena: dobro -7 obstojna: dobro; Konzistenca: gost, sr. drobljiv,
\ gnetljiv; Organska snov: srednje humozen; Prekoreninjenost: goste; Skelet:
25 - 30 %, roženci in temni apnenci; Vlaga: svež do vlažen.
1

Barva: rdeča (2.5YR4/8); Tekstura: g1inasta; Struktura: poliedričen-? izražena:
dobro -7 obstojna: dobro; Konzistenca: gost, težko drobljiv, gnetljiv; Organska
snov: humozen; Prekoreninjenost: zelo goste; Skelet: 40 o/o; Vlaga: vlažen;
Novotvorbe: drobne Mn in Fe konkrecije, glinaste prevleke.

1

Reakcije talnih plasti, določene v kalij evem kloridu (pH(KCl)), njihova tekstura, preskrbljenost
z rastlinam dostopnimi fosforj evimi (P 2O 5) in kalijevimi (K2O) spojinami ter vsebnosti organske snovi (O.s.), celokupnega ogljika (C), celokupnega dušika (N) in razmerja med organskim
ogljikom in celokupnim dušikom (CIN) v talnih vzorcih
:

Fi ni
melj

Glina

40,8

13,0 1 27,0

19,2

ilovica

22,6

7,0 34,1

36,3

glin asta

43,9

ilovica
glina
glina

Pesek
pH
(K CI)
%

Ho rizont

0/A

5,6
4,3

A,

Grobi
melj

Teksturni
razred

%

1

A2

4,7

21 ,1

, (B)rz

4,5

8,3

6,1 28,9
6,0 13,8

71,9

P 20/

mg
kg
76

~o

o. s. c
mg/ (%)
(%)
kg
476 31,0 17,9
l LO

4,6

2,7

N
(%) CIN
0,81

22

0,19

14

1

101 \

3,7

2,1

0,14

15

162

4,9

2,8

0,08

35

1

Vsebnosti in odstotni deleži izmenljivih kalcij evih (Ca2+), magnezijevih (Mg2+), kalij evih (K~),
natrij evih (Na'), in vodikovih (H') kationov, vsote izmenljivih bazičnih kationov (SumB), kationske
izmenjalne kapacitete (KIK) in stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V) - v talnih vzorcih
profila:

Ho ri- Ca 2+
zont

Mg2+

0/A

5,06

35,48

i

K+

l

H+

Na+

Su mB KIK

v

Ca 2+ Mg2+ K+ Na+

cmol(+)/kg
0,82

H+

%

0,2

14,51 41,62 56,13 74,1

63,2

9,0

1,5

0,5 25,9
0,5 44,7

Al

13,32 2,30

0,20

0,13

12,90 15,95 28,85 55,3

46,2

8,0

0,7

A2

20,88

1,96

4,00

0,15

11,30 1 26,99 38,29 70,5

54,5

5,1

10,4 0,4 29,5

IZPRANATLA
Opredelitev in razvrstitev:
Izprana tla (tudi: sprana, lesivirana, ilimerizirana tla, luvisol ) so skupaj z rjavimi opodzoljenirni tlemi in s podzolom razvrščena v razred
eluvialno-iluvianih tal. Za talni tip izpranih tal
sta diagnostična eluvialni E horizont, iz katerega
so izprani predvsem bazični kationi ter glinasti
delci in iluvialni, argiluvični Bl horizont pod njim,
v katerem se ta glina kopiči.
Sorodne sistematske enote in soznačnice:
Talni tip " izprana tla " se po lastnostih in
zgradbi v veliki meri ujema s talnimi enotami v
mednarodnih (FAO 1989, WRB 1998) klasifikacijah tal, za katere je diagnostičen t.i. argični B
horizont, ki vsebuje opazno več gline kot horizont

nad njim. Glavnino naših izpranih tal lahko
uvrstimo v luvisole (Luvisols- ki imajo argični B
horizont s kationsko izmenjal o kapaciteto (KIK)
24 cmol( +) kg· 1 gline ali več.
Zgradba profila:

tipična:

O- A- E- B,- CR

Značilnosti:

Izprana tla so se praviloma razvila iz kambičnih
tal (rjavih pokarbonatnih tal, jerovice, evtričnih
rjavih in iz distričnih rjavih tal) zaradi procesov
izpiranja gline in drugih snovi iz zgornje v spodnjo plast tal, ki so potekale predvsem pri zmerni
kislosti (pH 4,5 do 6,5) in ilovnati teksturi tal.
Zaradi njih eluvialni E horizont vsebuje manj
gline, praviloma pa tudi izmenljivih baz ter je
bolj blede barve in ima bolj kislo reakcijo od
argiluvičnega Bl horizonta pod njim. Izprana tla
na silikatnih in silikatno-karbonatnih kamninah

Slika 7: Plitvo humozna, globoka, koluvialna jerovica
(terra rossa)- ilovka- na Krasu (foto: M. Urbančič)

Slika 8: Izkop jerine - kremenice - za melioracije
vinogradov na Krasu (foto: P. Simončič)

Slika 9: Reliktna jelovica na odkopni brežini ceste v
Beli krajini (foto: M. Urbančič)

Slika 10: Izprana pokarbonatna tla na bituminoznih
apnencih (foto: M. Urbančič)

Slika 11: lzprana pokarbonatna tla na dolomitih

(foto: M. Urbančič)

dosegajo globine okoli 70 cm, če so kolu0alnega
tudi več . Pod organskim O horizontom
leži humusni A horizont, večinoma ohričnega
tipa, ki je debel okoli S do 15 cm. Pod njim ležeči
eluvialni E horizont je debel od okoli 10 do 30
cm in večinoma peščeno ilovnate do melj ast o
ilovnate teksture. Bt horizont je največkrat ilovnat
do glinasto ilovnat, saj vsebuje okoli 1,5 do 2,5
kart več gline odE horizonta. Na splošno imajo
ugodne fizikalne in vodnozračne lastnosti, so
razmeroma globoka in za gozd dobre do visoke
rodovitnosti. Izprana pokarbonatna tla (na apnencih in dolomitih) imajo lahko podoben razvoj in
lastnosti kot izprana tla na silikatih. Predvsem
na Dolenjskem in v Beli krajini se na apnencih
in dolomitih pojavljajo t. i. akrična izprana tla (iz
lat. acris = zelo kisel), ki imajo v spodnjem delu
praviloma glinasto talne plast rjave, rdečerjave do
rdeče barve, dobro izražene poliedrične strukture
in evtričnih lastnosti. Domnevamo, da je horizont
B reliktni, po poreklu iz avtohtonih ostankov
značaja,

Slika 12: Združba breze in orlove praproti porašča
akrična izprana tla v Beli krajini (foto: L. Kutnar)

pokarbonatnih tal ali jerovice, ki je prekrita z
eolsko nanešeno, pretežno rumeno rjavo, zelo
kislo, meljasto ilovnato talne plastjo oziroma
alohtonim E horizontom.

Razširjenost:
V večji meri se pojavljajo na položnih pobočjih,
ravninah, starejših rečnih terasah in dolinah z
globljimi tlemi, največkrat v združbi s kambičnimi
tlemi. Značilna so za rastišča edafsko pogojenih
gradnovo-bukovih gozdov (Hedero-Fagetum),
večje površinske deleže zavzemajo na rastiščih
nižinskih gozdov gradna in belega gabra ( Querceto-Carpinetum s. lat.), predpanonskega bukovja
(Vicio oroboidi-Fagetum), jelovja z okroglolistno
lakoto (Galio-Abietetum), predvsem na zaravnicah, v ulekninah, na spodnjih delih položnih
pobočij in v vrtačah se pojavljajo tudi na rastiščih
predgorskih bukovih gozdov (Seslerio-Fagetum,
Hacquetio-Fagetum), gorskih bukovih (Lamio
orvalae-Fagetum) in jelovo-bukovih gozdov ( Omp-

Razvrščamo

jih v naslednje nižje sistematske enote:

Podtip

Po vrsti matične podlage (po PRAVILNIKU 1984) na:
l.Izprana tla na nekarbonatnih in malo karbonatnih matičnih podlagah
2.Izprana pokarbonatna tla (na apnencih in dolomitih)

Različica

Za l. podtip (na silikatnih in silikatno-karbonatnih kamninah):
- tipična
- oglejena
- psevdooglejena
- koluvialna
Za 2. podtip (izpranih pokarbonatnih tal):
- evtrična (E hor. ima stopnjo nasičenosti z bazami nad 50 %oz. pH nad 5)
- koluvialna evtrična
- koluvialna distrična
- distrična ali zmerno akrična (E horizont z vrednostmi pH 4,2 - 5)
- močno akrična (E hor. s stopnjo nasičenosti z bazami pod 35 % oz. pH pod 4,2)

Oblika

Za oba podtipa:
- plitva (globina tal do 450 cm)
- srednje globoka (45 cm - 70 cm)
- globoka (nad 70 cm)

Obličje

Za l. podtip, na osnovi teksture v:
- peščena
- ilovnata
- glinasta
Na osnovi skeletnosti v:
- z malo skeleta (zavzema pod 25% prostornine)
- srednje skeletna (25 -50%)
- močno skeletna (nad 50%)
Za oba podtipa:
Na osnovi debeline humusno akumulacijskega horizonta v:
- plitvo humozna (A hor. tanjši od 25 ern)
- srednje humozna (A hor. 25 do 35 cm)
- globoko humozna (A hor. nad 35 cm)
Na osnovi konsistence B hor.:
- drobjiva
- težko drobljiva

halodo-Fagetum, Homogyno sylvestris-Fagetum),
visokogorskih buk.ovih gozdov (Ranunculo platanifoii-Fagetum, Polysticho lonchitis-Fagetum,
Cardamini savensi-Fagetum), zmerno kisloljubnih
bukovij (Luzulo-Fagetum s. lat.) in drugje. Steljnike
na akričnih izpranih tleh v Beli krajini značilno
porašča chugotna združba breze in orlove praproti
(Pteridio-Betuletum).

Primer:

Opis talnega profila srednje globokih, plitvo
humoznih, zmerno akričnih, izpranih pokarbonatnih tal na apnencu, s sprsteninasto (Eumull)
humusno obliko, ki so se razvila na rastišču primorskega gorskega bukovega gozda, oblika z belkasto bekico (Lamio orvalae-Fagetum luzuletosum
albidae)- (prirejeno po URBANČIČ 1987)

Atlas gozdnih tal SloveniJe
Nahajališče: Batištovc pod Vremščico; Relief: zmerno valovito, pretežno gladko pobočje prehaja
v zaravnico; N. v.: 690 m; Nagib: 5°; Lega: NE; Sestoj: čist, raznodoben, panjevski, bukov
tanjši debeljak

Simbol
plasti

Globina
(cm)

ol

2/4-

OcAh

o- 1

Konzistenca: mehak, sipek, drobljiv; Struktura: kosmasta, prašnata; Vlaga:
vlažen; Organska snov: zelo visoko humozen; Prekoreninjenost: zelo goste;
Favna: opazna; Drenaža: prosta; Barva: temno sivkaste rjava (lO YR 3-4/2)

Ah

1 - 3/5

Konzistenca: sipek, drobljiv; Struktura : prašnata do zrnčasta; Vlaga: svež;
Organska snov: zelo visoko humozen; Prekoreninjenost: zelo goste; Drenaža:
prosta; Barva: rjava (lO YR 4/3-4)

AhE

3/5- 10

Konzistenca: sipek, drobljiv; Struktura : prašnata do oreškasta; Tekstura:
meljasto ilovnat; Vlaga: suh do svež; Skelet: 5 %; Organska snov: zelo humozen; Prekoreninjenost: zelo goste; Drenaža: prosta; Barva: rumenkasto
rjava (lO YR 5/6)

E

10- 29/37

Konzistenca: drobljiv; Struktura : drobnozrnčasta do oreškasta; Tekstura::
meljasto ilovnat; Vlaga: suh do svež; Skelet: 20 %, premerov do 30 cm;
Organska snov: srednje humozen; Prekoreninjenost: srednje goste; Drenaža:
prosta; Barva: rumenkasto rjava (lO YR 5/8)

Bt

2 913 7 35/70

Konzistenca: drobljiv, lomljiv, plastičen; Struktura : poliedrična, tudi zrnčasta
do kepasta; Tekstura: glinast; Vlaga: suh do svež; Skelet: 40 %; Organska snov:
malo humozen; Prekoreninjenost: malo do posamezne korenine; Drenaža:
delno zadržana; Barva: temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3 - 4)

pod 35 do
70cm

Ostrorobo in podolgovato kamenje iz sivega apnenca

Morfološke in kemične lastnosti plasti
-

c

o

Pretežno rahla plast bukovega opada.

1

1

Reakcije horizontov oziroma talnih plasti, določene v vodi in v kalij evem kJoridu (pH(KCl)),
njiliova tekstura, preskrbljenost z rastlinam dostopnimi fosforjevimi (P 20 5) in kalijevimi (K 20)
spojinami ter vsebnosti organske snovi (O.s.), celokupnega ogljika (C), celokupnega dušika (N)
in razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (C/N) v talnih vzorcih
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Atlas gozdnih tal Slovenije
Vsebnosti in odstotni deleži izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg2+), kalijevih (K+),
natrijevih (Na+), in vodikovih (H"•) kationov, vsote izmenljivih bazičnih kationov (SumB), kationske
izmenjalne kapacitete (KIK) in stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V) -v talnih vzorcih
profila:
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Abstract:
Urbančič,

M., Simončič, P.: Forest Soil Atlas of Slovenia- Part II. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 3. In Slovene, with
abstract in English, lit. quot. 13. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.

The second part of the Atlas gives the definition, classiiication, structure, characteristics and distribution in forests of
rankers, dystric brown soils and eutric brown soils. The Atlas is designed for foresters, forest owners and researchers
and will gi ve them a better understanding of the properties, importance and distribution of forest soils.

Key words: soil classification, characteristics of soil type, Ran.kers, Cambisols*
* Opravičilo: Pri angleškem prevodu izvlečka v Gozdarskem vestniku 3 je prišlo do neljube napake. Zato se prevajalki,
ki je opravila delo korektno, za spodrsljaj opravičujemo. Enako bralcem. Urednik
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gradnje in razkrajanja, lokacije in drugih rastiščnih
dejavnikov.
Sušice so življenjskega pomena za mnoge vrste
rastlin, nevretenčarjev, ptic in sesalcev. Odnos med
duplarji, predvsem pticami, in sušicami je v svetu
najbolj dokumentiran, ravno tako tudi v Sloveniji.
V Sloveniji je 45 vrst ptic in 21 vrst sesalcev, ki uporabljajo dupla za gnezdenje ali kot zavetje (PAPEŽ et
al. 1997). Ptice pa so glavni predator nevretenčarjev
in igrajo pomembno vlogo pri uravnavanju nj ih ove
številčnosti. V Sloveniji se manj kot 10% vrst ptic
hrani samo s hrano rastlinskega izvora (PERUŠEK
2004) . Dupla si v deblih večinoma izdolbejo žolne in
detli, nekatera dupla pa nastanejo zaradi dejavnosti
gliv in nevretenčarjev. Drugi uporabniki si dupla
večinoma le prirejajo.
V vsaki gozdni združbi živijo primarni in sekundarni duplarji v medsebojni soodvisnosti. V saka
vrsta ima svoje potrebe po minimalnem premeru
in višini suši ce, ki jo uporablja za gnezdenje, kritje in
hrano. Velikost sušice odločilno vpliva na to katera
vrsta jo lahko uporablja. Po Perušku (2004) so za
nekatere primarne duplarje minimalne debelinske
stopnje naslednje: mali detel4 deb.st., srednji detel
5 deb.st., veliki detel6 deb.st., belohrbti detel 7 deb.
st., pivka 8 deb.st. in črna žolna 9 deb.st.. Število in
velikost razpoložljivih sušic ter stopnja njihove razgradnje ne vplivajo samo na prisotnost ali odsotnost
živalskih vrst, ki so odvisne od sušic, ampak tudi na
velikost njihovih populacij . Ker se sušice pojavijo in
razpadejo, je potreben stalen dotok sušic, kajti le
tako je zagotovljen dolgoročni obstoj primarnih in
sekundarnih duplarjev (PAPEŽ et al. 1997).

2.2 Veliki lesni ostanki
Veliki lesni ostanki vstopijo v ekosistem ali direktno
s smrtjo in takojšnim padcem živega drevesa (veter,
sneg, žled, strela) , ali pa s padcem stoječe sušice.
Kakor pri sušicah, je tudi tu velika variabilnost pri
količini, velikosti, drevesni vrsti in hitrosti razgradnje velikih lesnih ostankov. Količina velikih lesnih
ostankov je na vsakem rastišču funkcija vzrokov
odmrtja drevesa, rastiščnih pogojev, osvetlitve, in
mehanizmov ter hitrosti razgradnje (HARMON 1
HUA 1991, cit. po LOFROTH 1998).
Hitrost razgradnje debel se spreminja z mikroklimo, substratom, velikostjo in vrsto debla. Pri
hitrosti razgradnje sta pomembna tudi lega in položaj debla, ki se hitreje razgrajuje, če leži direktno
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na tleh (HARMON et al.l987, cit. po LOFROTH
1998).
V odraslih sestojih je na boljših rastiščih večje
kopičenje velikih lesnih ostankov kot na sušnih, njihove dimenzije so tudi večje. Količina velikih lesnih
ostankov se spreminja tudi s sukcesijskimi stadiji in
razvojnimi fazami, in je največja v pragozdovih in najmanjša v mlajših razvojnih fazah (LOFROTH 1998).
Količina velikih lesnih ostankov je odvisna tudi od
vzroka motnje in je pri vetru, snegu, žledu in požaru
lahko zelo velika. Značilnosti in čas motenj imajo
ključno vlogo pri dinamiki velikih lesnih ostankov
(SPIES et aL 1988, cit. po LOFROTH 1998).
V gozdnih ekosistemih igrajo veliki lesni ostanki
pomembno vlogo pri zagotavljanju habitatov. Že
kmalu po padcu postanejo habitat številnih vrst
nevretenčarjev. Nevretenčarji uporabljajo velike
lesne ostanke kot vir hrane, za gnezdenje in razmnoževanje, za zaščito pred plenilci in ekstremi
okolja, kot gradbeni material, in za prezimovanje
v času hibernacije (SAMUELSSON et al. 1994, cit.
po LOFROTH 1998).
Mnogi nevretenčarji uporabljajo ali potrebujejo
posebne vrste velikih lesnih ostankov, in različne
združbe nevretenčarjev zasedajo in uporabljajo velike
lesne ostanke v različnih stadijih razgradnje in razkrajanja (HARMON et al. 1986, SAMUELSSON et al.
1994, cit. po LOFROTH 1998). Žužkojedevrste kot
so žolne, mali sesalci in medvedje se prehranjujejo
z žuželkami, ki prebivajo v velikih lesnih ostankih
(THOMAS et al. 1979, SAMUELSSON et al. 1994,
cit. po LOFROTH 1998).

2.3 Veliki organski ostanki
Veliki organski ostanki pridejo v vodne ekosisteme
na različne načine, stalne in občasne. Stalni dotok
organskih snovi predstavljajo opad in posamezno
odmrlo ali izruvana drevje. Obvodni ekosistemi
(obvodna drevnina in redki logi) so primarni vir
stalnega dotoka velikih organskih ostankov. Obča
sen dotok velikih organskih ostankov zagotavljajo
poplave in hudourniški nalivi. Biološki procesi razgradnje so zaradi pomanjkanja kisika počasnejši in
manj pomembni od procesov pri dinamiki velikih
lesnih ostankov (LOFROTH 1998).
Odtok velikih organskih ostankov iz rečnih ekosistemov je predvsem funkcija fizičnega lomljenja
materiala in njegovega transporta po reki navzdol.
Čas zadrževanja velikih organskih ostankov v rečnih
ekosistemih je odvisen od velikosti in lege materiala, lastnosti naplavin, velikosti reke, obsega večjih
poplav, gradienta reke, in značilnosti premeščanja
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sedimentovvreki(SEDELLetal.l988, O CONNOR
/ZIEMER 1989, cit. po LOFROTH 1998).
Veliki organski ostanki predstavljajo vodi fizično
oviro, ohranjajo ali zadržujejo usedline in kontrolirajo
gibanje proda; pomagajo oblikovati ribnike, stranske
rokave in mrtvice; povečujejo velikost, pogostnost
in stabilnost mlak; pomagajo oblikovati kompleksne
habitate kot so npr. brzice in tolmuni; zagotavljajo
substrat za biološko aktivnost; in s tem povečujejo
raznolikost vodnih habitatov (MILLER 1987, BISSON
et al. 1987, SEDELL et al. 1988, HAMILTON 1991,
cit. po LOFROTH 1998).
Veliki organski ostanki pomagajo regulirati
tok in globino lokalnih vodotokov, povečujejo
variabilnost globine voda, in za nekatere vrste
zagotavljajo prednostne habitate (BUSTARD 1
NARVER 1975, cit. po LOFROTH 1998). Za ribe
predstavljajo veliki organski ostanki pomembno
skrivališče in počivališče (HA.l\1ILTO N 199 t, ci t. po
LOFROTH 1998). Za mnoge vodne nevretenčarje
predstavljajo veliki organski ostanki vir hrane in
habitat (HARMON 1986, cit. po LOFROTH 1998) .
Veliki organski ostanki zagotavljajo substrat za
alge in mikro be, ki v zameno zagotavljajo hrano za
vodne nevretenčarje (MASER 1TRAPE 1984, cit.
po LOFROTH 1998), ki so glavna hrana vodnih
vretenčar jev.

2.4

Sečni

ostanki

Sečni ostanki, panji in odpadle veje so ravno tako
pomembni za nemoteno delovanje gozdnih ekosistemov. Odstranjevanje drevja iz gozda je siromašenje
gozdnega ekosistema, saj s tem odnašamo organske
snovi in siromašimo tla. Zato je pomembno, da čim
več sečnih ostankov ostane v gozdu. Poleg tega, da
sečni ostanki zagotavljajo organsko snov za razvoj
tal, lahko njihova količina in razpored pomembno
vplivata 11 <1 prisotnost in številčnost različnih vrst
organizmov.
VL'l i kop ovršin s ko razmetani debel ej ši sečni
ostanki listavcev otežujejo prehod rastlinojede
divj.1di in tako omogočajo pomlajevanje jelke, ki
je na Visokem krasu njihova priljubljena hrana in
;,llo na rohu izlrchljenja. č=e sečne ostanke zložimo
,. kupe. se izholjša habitat določenih vrst malih
sesalcev in ptic. Ko so kupi razgrajeni, so to mini
drevesnice, kar je zelo pomembno v mraziščih in
na zatravljenih površinah.
V gozdarski praksi je uveljavljena ocena, da je
pri sečnji listavcev 12% odpadka, pri sečnji iglavcev
pa 15 % odpadka. To pomeni, da gre pri redčenju
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bukovega drogovnjaka z lesno zalogo 200m 3/ha in
15% intenziteto redčenja za 30 m 3 lesne biomase, ki
se vključi v kroženje hranilnih snovi. Zato je še kako
pomembno, da ti sečni ostanki ostanejo v gozdu, in
se jih ne proda za drva.

2.5 Habitatsko drevje
Ameriški izraz widelife tree je težko prevedljiv, še
najbolj verjetno ustreza izraz habitatsko drevje.
Drevje, ki je pomembno za živalske vrste je drevje
s poškodbami vrhov in krošenj, gobarke, lubadarke,
sušice in staro debelo drevje z obstoječimi ali
potencialnimi dupli. Habitatsko drevje predstavlja
tudi obvodna drevnina, živa ali odmrla. Za divjega
petelina pa so pomembni obsežni strnjeni stari
gozdovi z drevjem z debelimi močnimi vejami, ki v
zimskem času prenesejo njegovo težo, ko se hrani s
popki (THOMPSON 1 ANGELSTAM 1999).
Sušice so zelo pomembne v čistih gozdovih
iglavcev. V gozdovih listavcev in mešanih jelovobukovih gozdovih pa je pomembno drevje listavcev, ki se mu odmirajoče veje ali druge poškodbe
ne zarasejo. Večina takih ran se zarase, nekatere
pa ne. Naselijo jih glive in mikroorganizmi, ki
začnejo les razgrajevati. Tako nastanejo naravna
dupla, v trhlem lesu pa izdolbejo dupla tudi primarni duplarji. Dupla nastajajo na vseh drevesnih
vrstah, ne glede na starost, prsni premer, obliko in
fiziološko stanje. Določene drevesne vrste pa so bolj
podvržene okužbi z glivami in mikroorganizmi, in
razgradnji lesa.
Staro in debelo drevje predstavlja svojevrstne
habitate. Ko drevje odrašča, postaja lubje vedno
bolj hrapavo in razbrazdano. Življenjski pogoji
za epifitske združbe (alge, glive, lišaji, mahovi) in
različne vrste nevretenčarj ev, ki v njih prebivajo, se
izboljšujejo. Ravno tako se izboljšujejo življenjski
pogoji za predatorske ptice, ki se prehranjujejo v
krošnjah, na deblu ali v razpadajočem lesu. S staranjem pride do odmiranja vej . Na tistih ranah, ki se ne
zarasejo, se naselijo glive, saproksilni ncvretenčarji
in mikroorgani;mi, ki pričnejo ks razgrajevati in
razkrajati. Tak< 1 _k primarnim duplarjcm omogočeno,
da si izJolhcjo dupla . :\"a starejših visokih drevesih
gnezdijo veeje.: vrste ptic spodnji dd debla starih
dreves iglavec\· pa je pogosto ?.ivljenjski prostor
lesnih mravelj.
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2.6 Vloga in pomen odmrle lesne
biomase v ekosistemu
Odmrla lesna biomasa je pomembna sestavina
mnogih ekosistemskih procesov. Zagotavlja fizično,
kemično in biološko delovanje gozdnih ekosistemov.
Ti procesi so: kroženje vode in hranilnih snovi,
kopičenje ogljika, preprečevanje erozije, tvorba
tal, in gibanje vodnih tokov (MASER et al. 1988,
CAZA 1993, SAMUELSSON et al. 1994, cit. po
LOFROTH 1998).
Pri fotosintezi se ustvarjena energija porazdeli
po listih, plodovih, deblu in koreninah. V kasnejših
stadijih gozdne sukcesije je večina energije uskladiščena v obliki celuloze, ki se mora razgraditi v
preprostejše molekule, da je uskladiščena energija
na razpolago tudi drugim organizmom. V detritusni
prehrambeni verigi ta proces omogoča kroženje
energije. V gozdnili ekosistemih je celuloza primarni
vir uskladiščenega ogljika, ki se v procesu razkrajanja
počasi sprošča kot C0 (HARMON et al. 1986, cit.
2
po MC COMB 1 LINDENMAYER 1999).
Pri kroženju hranilnih snovi so veliki lesni ostanki
pomemben dejavnik. Čeprav je koncentracija hranilnih snovi v lesu in lubju relativno nizka, je zaradi
velike biomase uskladiščena količina hranilnih snovi
in ogljika velika (HARMON et al. 1986,CAZA 1993,
cit. po LOFROTH 1998). Odmrla lesna biomasa
omogoča počasno sproščanje hranilnih snovi in
zagotavlja substrat za rast mahov in lišajev. Prosto
živeče bakterije v lesnih ostankih in podzemni lesni
biomasi vežejo 30-60% talnega dušika, 20% dušika
v tleh pa je v tej bio masi uskladiščenega (HARVEY
et al. 1987, cit. po LOFROTH 1998).
Glavni substrat za glive je odmrla lesna bio masa,
ki pri ekosistemskih motnjah pogosto predstavlja
zatočišče za mikorizne glive (HARMON et al. 1986,
CAZA 1993, cit. po LOFROTH 1998).Naselitevgliv
in mikrobov na odmrlo lesno biomaso je lahko ena
od najbolj pomembnih stopenj pri kroženju hranilnih
snovi. Kot prevladujoči vir organskih snovi je odmrla
lesna biomasa pomembna za tvorbo in zgradbo tal
(CAZA 1993, cit. po LOFROTH 1998).
Lesne mravlje potrebujejo odmrlo ali hirajoče
drevje, lahko prispevajo k kontroli žuželk, ki se
hranijo z listjem, in hkrati predstavljajo hrano za
žolne (TORGERSEN 1 BULL 1995, cit. po MC
COMB 1 LINDENMAYER 1999).
Odmrla lesna biomasa je samo ena sestavina
gozdnih sestojev in krajin. Večina organizmov, ki
jo uporablja, potrebuje znotraj svojega teritorija ali
življenjskega prostora dodatne vire. Šele kombinacija
GozdV 63 (2005) 4

virov hrane in kritja, razporejena v prostoru in času,
omogoča organizmom, da vztrajajo na določenem
rastišču, in njihovo razširjanje med rastišči (LACY
1993, cit. po MC COMB 1LINDENMAYER 1999).
Da bi bilo učinkovito, mora gospodarjenje z odmrlo
lesno biomaso za vsako obravnavano vrsto upoštevati prostorski razpored in dinamiko vseh sestavin
habitata (MC COMB 1 LINDENMAYER 1999).

3

NAČRTNO GOSPODARJENJE Z

ODMRLO LESNO BIOMASO
Gospodarjenje z gozdovi vpliva na količino odmrJe
lesne biomase in na kroženje hranilnih snovi. Pri
intenzivnem gospodarjenju, kjer se dosledno izvaja
sanitarne sečnje, ostanejo v gozdu le sečni ostanki.
Intenzivno gospodarjenje vodi do pomanjkanja ali
velikega zmanjšanja količine velikih lesnih ostankov,
kajti zaradi odstranjevanja sušic in poškodovanega
drevja ne pride do zadostnega obnavljanja, kroženja
in razkraja velikih lesnih ostankov. Pri takem gospodarjenju predstavljajo opad, panji in sečni ostanki
edini dotok odmrJe lesne biomase. Posledica so
motnje v delovanju bioloških, kemičnih in fizičnih
funkcij ekosistemov.
Pomen sušic, velikih lesnih ostankov in velikih
organskih ostankov kot sestavine ekosistemskih
procesov in oskrbe s habitati, je v veliki meri v
korelaciji s količino materiala in velikostjo kosov.
Z velikostjo kosov se stopnjuje sukcesijski razvoj
flore in favne. Značilnosti razkrajanja je pri gospodarjenju z odmrlo lesno biomaso ravno tako treba
upoštevati. Različne rastlinske in živalske združbe
so povezane z različnimi stopnjami razkroja in vloga
odmrle lesne biomase se s stopnjevanjem razkroja
znatno spreminja. Prisotnost drevesnih vrst v odmrli
lesni biomasi je naslednja značilnost, ki jo je treba
upoštevati (LOFROTH 1998).
Uporabnost za floro in favno, vnos in procesi
razkrajanja, shranjevanje hranil in vlage, vse je
odvisno od drevesnih vrst. Lega, razporeditev in
strukturna razvrstitev vplivajo na pomen odmrle
lesne biomase v zemeljskih in vodnih ekosistemih.
Posebno v procesih kot so stabilizacija pobočij,
kontrola naplavin, stabilizacija bregov vodotokov,
naseljevanje gliv; in habitatska vrednost za posamezne
vrste (LOFROTH 1998).
Gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso, ki je
ekološko spremenljiva, zahteva ekosistemski pristop.
Režim gospodarjenja mora zagotavljati vztrajanje
celotnega obsega naravne variabilnosti za vsako od
naslednjih značilnosti odmrle lesne biomase: količina,
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velikost, vrsta, stopnja razkraja, lega, razporeditev
in strukturna razvrstitev. Trenutno je na razpolago
premalo informacij, da bi z odmrlo lesno biomaso
učinkovito gospodarili (LOFROTH 1998).

3.1 Količina odmrle lesne biomase v

pragozdovih in gozdnih rezervatih
V gozdovih, v katerih so edini moteči dejavnik le
naravne motnje, večina drevja sčasoma postane
odmrla lesna biomasa. Večina sprva kot sušice,
kasneje pa kot veliki lesni ostanki. Ker so se s biotsko
raznolikostjo in ekosistemskim pomenom odmrle
lesne biomase prvi pričeli ukvarjati severnoameriški
ekologi in gozdarji, je največ podatkov pač iz subborealnega področja smrekovih gozdov.
Vzroki odmiranja drevja so spremenljivi in so
kombinacija različnih faktorjev. Ugotovljeno je bilo,
da je odmiranje drevja večje na boljših rastiščih in
da so razlike med rastišči (FRANKLIN et al. 1987,
cit. po LOFROTH l998).V osrednji Britanski
Kolwnbiji je povprečno število sušic (premer večji
od 7,5 cm v prsni višini) na slabših rastiščih 98
dreves/ha, na boljših vlažnih rastiščih pa kar 219
dreves/ha (MEDINGER 1 POTAR 1991, cit. po
LOFROTH 1998).
Obnova z odmrlim stoječim drevjem (sušice
in/ali habitatsko drevje) je odvisna od lokalnih
ekoloških pogojev. Odmiranje, in s tem količina
sušic, je pogosto večje v mlajših sukcesijskih stadijih. Količina sušic je odvisna od ekoloških pogojev,
vendar nanjo v veliki meri vplivajo vzroki za odmrtje.
Boljša rastišča naj bi imela večje sušice. Številčnost
sušic se s starostjo sestaja zmanjšuje, njihova dolgoživost pa se povečuje z velikostjo in debelin o sušice
(LOFROTH 1998).
Veliki lesni ostanki vstopijo v ekosistem direktno
z odmrtjem in padcem drevesa, ali pa z padcem
stoječega odmrlega drevesa. Tako kot pri sušicah
je tudi tu velika variabilnost pri količini, velikosti,
vrsti in stopnji razkraja velikih lesnih ostankov
(LOFROTH 1998). Količina velikih lesnih ostankov
je v vsakem sestoju funkcija dejavnikov odmiranja,
rastiščnih pogojev, osvetljenosti, in načina ter
stopnje razkraja (HARMON 1 HUA 1991, cit. po
LOFROTH 1998).
V nekaterih ekosistemih iglavcev količina velikih
lesnih ostankov lahko preseže skupno biomaso
mnogih listopadnih ekosistemov (SPIES 1 CLINE
1988, cit. po LOFROTH 1998). V subborealnih
smrekovih gozdovih je ugotovljena količina velikih
lesnih ostankov znašala 37-384 m 3 / ha (BREWER
214

1993, cit. po LOFROTH 1998). Količina velikih lesnih
ostankov je manjša v sušnih ekosistemih in večja v bolj
vlažnih ekosistemih. Količina velikih lesnih ostankov
je velika v mlajših sukcesijskih stadijih, manjša v
60-80 let starih sestojih in visoka v starih sestojih
(SPIES et al. 1988, cit. po LOFROTH 1998).
Podatki o skupni količini odmrlega drevja (stoječe
in ležeče skupaj) v pragozdnih ostankih in gozdnih
rezervatih na Kočevskem (v oklep aju je navedeno leto
meritve) so naslednji: Rajhenavski Rog (1985), LZ
951m3/ha, od tega 15% odmrle lesne mase; Pečka
(1980), LZ 1.093 m 3 /ha, od tega 26% odmrle lesne
mase; Krokar (1995), LZ 810m 3/ha, od tega 23%
odmrle lesne mase; Babji Lo žič ( 1997), LZ 450 m 3 /ha,
od tega 4 % odmrle lesne mase; Veliki Bršljanovec
( 1998), LZ 520m3/ha, od tega 4% odmrle lesne mase
(DIACI 1 PERUŠEK 2004).
Zanimivi so podatki polne premerbe v pragozdu
Bukov vrh in treh gozdnih rezerva tih v Trnovskem
gozdu (podatke sta mi posredovala Vojko Černigoj
in Jože Kovač), ki se jih je izločilo pred dobrimi 30
leti. Podatki meritev so naslednji: Bukov vrh, LZ
617m3/ha (76m3 igl in 541 m 3 list), od tega sušic
11 % (igl45% in list 6 %), in podrtic 4% (igl5 %
in list 4 %); Smrečje, LZ 484m 3/ha (474m3 igl in
10 m 3 list), od tega sušic 5% (igl 5% in list 2 %) in
podrtic 7% (igl 7% in list 1 %); Fondek, LZ 516
m 3/ha (5m3 iglin 511 m 3 list), od tega sušic 2% (igl
6% in list 2 %) in podrtic 2% (igl3 o/o in list 8 %);
Bosna, LZ 512m 3/ha (123m3 igl in 389 m 3 list), od
tega sušic 15% (igl29% in list 10 %) in podrtic 6
% (igl20 %in list 2 %).

3.2 Dosedanje gospodarjenje s habitati

vrst, ki uporabljajo odmrlo lesno
biomaso
Gospodarjenje s habitati vrst, ki uporabljajo odmrlo
lesno biomaso, je močno povezano z gospodarjenjem
z gozdovi, oziroma z odločitvijo, da se izkoristi
vso lesno maso, ali pa se pri sečnji pusti določeno
količino sušic, velikih lesnih ostankov in ostalega
habitatskega drevja.
Prvi začetki gospodarjenja s sušicami izvirajo
iz severnoameriških gozdov iglavcev, prve ocene o
potrebnem številu sušic pa so bile različne . Število
sušic in podrtic, ki naj se jih pusti za živalske habitate
je pač ocena, ki je odvisna od živalskih vrst, regije
in subjektivnega pristopa posameznikov.
Thomas et al. (1979) so za Blue Mountains of
Oregon and Washington ocenili, da so življenjske
potrebe vseh vrst žoln in sekundarnih duplarjev
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izpolnjene, če je na 100 ha zagotovljeno 32 sušic
debelejših od 50 cm, 339 sušic debelejših od 30 cm
in 187 sušic debelejših od 25 cm v prsni višini. Ali
povprečno 5-6 sušic/ha.
V državah Arizona in New Mexico je predvideno,
da se po sečnji pusti S sušic/ha, v 150 m pasu ob
gozdnih čistinah in vodah 7 sušic/ha, in v pacifiškem
severozahodu 2,5-3 sušice/ha (PATTON 1992).
Maja 1991 je bilo v ZDA znanstveno srečanje, na
katerem so obravnavali starejše sukcesijske stadije
gozdov in pragozdove. Ker dotedanji dogovor za
gospodarjenje z federalnimi gozdovi izven habitatska zavarovanih območij za severno pegasto sovo
(50 % sestojev s prsnim premerom najmanj 28 cm
in najmanj 40 %sklepom) ni zagotavljal življenjskih
pogojev za vse organizme, so na tem znanstvenem
srečanju priporočili, da se po izvršenih sečnjah na
vsakem ha ohrani vsaj 15 velikih živih dreves, S velikih sušic in S velikih podrtic (FRANKLIN 1997).
Za gozdove v okraju Watcom County v ameriški
državi Washington predvidevajo, da je na 1 ha
pomlajencev potrebno pustiti 27 sušic in zdravih
dreves z dupli ter 6 podrtic, če se hoče zagotoviti
optimalni potencialni habitat za vse vrste vretenčarjev, ki uporabljajo odmrlo lesno biomaso.
Zastopanost sušic in dreves z dupli po debelinskih
stopnjah naj bi bila naslednja: 5 do 6 deb. st. 3 drevesa, 7. do 8. deb. st. 6 dreves, 9. do 10. deb. st. 16
dreves, nad 11. deb. st. 2 drevesi. Večina podrtic naj
bi bila v 7. do 10. debelinski stopnji. Podatki veljajo
za potrebe reprodukcije, dodatna količina odmrle
lesne mase pa je verjetno potrebna za prehrano in
potrebe bodočih sukcesijskih stadijev (MC COMB
1 LINDENMAYER 1999).
Ameriški načrt za gozdove Southwest Oregon
district predvideva ciljni delež starega gozda 20%,
ena od značilnosti takšnega gozda pa je, da na ha
vključuje vsaj 15 mrtvih stoječih dreves različnih
debelin (Southwesteren Oregon district, Implementation plan 2001, cit. po BONČINA 2004).
Ena od vizij ekološkega ali uravnoteženega gozdarstva v ZDA je krajinska triada (landscape triad),
ko naj bi se v krajini uravnoteženo izmenjavali rezervati (do 10 %), plantaže in kot koridorji sonaravni
gozdovi (SEYMOUR 1 HUNTER 1999).
Eden od pristopov, ki naj bi zagotavljal ohranjanje
biotske raznolikosti je biološka pot (biopathway),
ko naj bi z intenzivnimi zaporednimi redčenji in
puščanj em sušic in velikih lesnih ostakov prišli do
raznolike strukture sestoj ev (CAREY et al. 1996, cit
po LIPPKE 1 BISHOP 1999).
Poglejmo, kakšen pristop do gospodarjenja s
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habitati vrst, ki uporabljajo odmrlo lesno biomaso,
imamo v Sloveniji:
• Na podlagi raziskav v kočevskih pragozdnih
ostankih (Pečka, Rajhenav) in v gospodarskem
gozdu Rajhenav (PERUŠEK 1992, ci t. po PAPEŽ et
al. 1997), je bilo za jelova bukovja ocenjeno, da je
za potrebe ptic duplaric potrebno puščati najmanj
naslednje število sušic: 3. in 4. deb. st. 3-6 sušic/ha,
5. do 8. deb. st. 2-5 sušic/lO ha, nad 8. deb. st. 1-3
sušice/20-30 ha, kar pomeni, da naj bi na ha puščali
približno 3,2-6,5 sušic na ha.
• Narejena je bila ocena, da bi v vsakem gospodarskem razredu (oddelku) morali puščati najmanj
0,5- 3,0 o/o ali več odmrle lesne mase. Od tega bi
morala biti vsaj polovica odmrle lesne mase (sušic)
debelejše od povprečne debeline drevja v gospodarskem razredu (PAPEŽ et al. 1997).
• Pri ukrepih za ohranjanje in obnavljanje biotske
raznolikosti se je med drugim tudi predlagalo, da
naj bi se pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, v
sodelovanju z drugimi uporabniki prostora, izločilo
oddelke in odseke, ki bi predstavljali začasna zatočišča
različnih organizmov. V njih se, zaradi akumulacije
prirastka, 10-30 let ne bi izvajalo nobenih sečenj
(PAPEŽ et al. 1997).
• Precej ukrepov za ohranjanje in obnavljanje
biotske raznolikosti (PAPEŽ et al. 1997) seje vgradilo
v Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. list RS, 92/2000),
nekaj tudi v Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdno gojitvenih načrtih (Ur. list RS, 5/1998). Vendar se
pri izdelavi obeh pravilnikov predlaganega izločanja
začasnih zatočišč ni upoštevalo.
• Z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
(območjih NATURA 2000) (Ur.list RS, 49/2004) se
je pričelo z izvajanjem strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji.
Odmrlo, odmirajoče in podrto drevje je le ena
sestavina sestaja in krajine in veliko organizmov,
ki jih uporabljajo, zahteva v svojem teritoriju ali
življenjskem okolju dodatne vire. Samo kombinacija
virov hrane in zatočišč, kije razporejena v prostoru
in času, zagotavlja organizmom, da vztrajajo na
določenem rastišču in se razširjajo (LACY 1993, ci t.
po MC COMB 1 LINDENMAYER 1999).

3.3 Predlog načrtnega gospodarjenja z
odmrlo lesno biomaso
V gozdarstvu se ohranjanje in obnavljanje biotske
raznolikosti začne z gozdnogospodarskim načrtova
njem, nadaljuje z gozdnogojitvenim in sečnospravil
nim načrtovanjem ter odkazUom in konča z gradnjo
215

Papež, J .: Nacrtno gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso

gozdnih prometnic, izvajanjem gojitvenih del, sečnjo
in spravilom. Možnosti za zaščito rastlin in živali je
veliko, koliko in na kakšen način jih izvajamo, pa je
odvisno od znanja in osveščenosti vseh, ki delajo v
gozdu (PAPEŽ et al. 1997).
Da bi zagotovili boljše in bolj načrtno gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso, bi bilo treba
dopolniti 6. člen Pravilnika o varstvu gozdov, v 37.
člen Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih pa bi bilo treba vnesti določilo
o izločanju začasnih zatočišč na 5-10 % površine
gozdnogospodarske enote, in določilo o 5-10 %
površine gozdnogospodarske enote, na kateri bi se
negovalo in puščalo habitatsko drevje.
3.3.1 Sprememba 6. člena Pravilnika o varstvu
gozdov
V 6. členu Pravilnika o varstvu gozdov je precej nejasnosti. Prvič, vprašljivo je določanje okvirne količine
načrtno puščene biomase po gospodarskih razredih,
kajti v krajini je za ohranjanje vrst pomembnejši
prostorski razpored ustreznih habitatov. Drugič, z
gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske
enote bi bilo bolj smotrno določiti oddelke/odseke
v katerih naj bi se bolj načrtno posvečali puščanju
odmrle in odmirajoče lesne biomase.Tretjič, delež
puščene biomase naj bi se izrazil v razmerju med
količino odmrle in odmirajoče biomase stoječega
drevja in lesno zalogo določenega gozda, in lahko
v osnovni enoti znaša 0,5-3 %, kar pomeni, da so
veliki lesni ostanki prezrti. Četrtič, v starejših gozdovih z lesno zalogo nad 200m3/ha naj bi se puščal o
manj kot 0,5-3 % odmirajoče in odmrle biomase,
kar pomeni, da se lahko pusti tudi samo O, 1 % od
lesne zaloge v osnovni ureditveni enoti. Petič, bolj
bi moralo biti poudarjeno puščanje starejšega drevja
in velikih lesnih ostankov.
Dopolnjeno in delno spremenjeno besedilo 6.
člena Pravilnika o varstvu gozdov naj bi se, z upoštevanjem najnovejših dognanj o naravnih motnjah
(PAPEŽ 2005), glasilo:
V gozdu se načrtno pušča habitatsko drevje (drevje
z dupli, odmirajoče drevje in sušice) in velike lesne
ostanke. Količina pu ščene oclnule lesne biomase pa
ne sme omogočiti namnožitev glivnih, rastlinskih
in živalskih vrst, ki lahko povzročijo veliko gospodarsko škodo. Delež stoječe odmrle lesne biomase
naj bi znašal2-5% od lesne zaloge oddelka/odseka.
Večji delež naj bi bil v sestoj ih z nizko lesno zalogo
in manjši v sestojih z visoko lesno zalogo.
Pri izbiri drevja za možni posek se v soglasju
z lastnikom načrtno pušča habitatsko drevje in
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velike lesne ostanke. Za puščeno drevje, ki še
ima tehnološko vrednost, pripada lastniku gozda
ustrezna odškodnina. Z gozdnogojitvenim načr
tom se lahko omeji iznos velikih lesnih ostankov
in sečnih ostankov, ki so drobnejši od 4 cm.
Z gozdnogospodarskim načrtom enote se še
posebej določi oddelke/odseke v katerih se bo
treba načrtno posvetiti negi habitatskega drevja
in ostale odmrle lesne biomase.
Sušic in velikih lesnih ostankov se ne sme
puščati ob vodotokih s hudourniškim značajem,
v hudourniških strugah, ob javnih infrastrukturnih objektih in gozdnih cestah. Pas brez puščene
odmrJe lesne biomase ne sme biti ožji od ene
sestojne višine.
3.3.2 Dopolnitev 37. člena Pravilnika
o gozdno gospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih
Za državne gozdove bi bil potreben drugačen pristop.
Kajti s sedanjimi težnjami izvajalskih podjetij po
spremembi načina gospodarjenja v državnih gozdovih
(zmanjšanje dolžine proizvodnih dob, večje sečnje,
dosledno pobiranje starega fiziološko oslabelega
drevja in sušic, poudarjanjeviška starega predebelega
drevja), se poraja bojazen, da se bo poslabšalo življenjsko okolje organizmov, ki so odvisni od odmrle
lesne biomase, življenjski pogoji rastlinojede divjadi
pa se bodo še naprej izboljševali*.
Da bi v državnih gozdovih zagotovili ohranjanje
rastlin in živali, ki uporabljajo odmrlo lesno biomaso,
bi bil potreben trajnosten ekosisternski pristop. To
lahko dosežemo na ta način, da se tretjemu odstavku
37. člena Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih doda nova alinea, ki se glasi:
Za izboljšanje življenjskih razmer organizmov,
ki uporabljajo odmrl o lesno biomaso, se v državnih gozdovih 5-10% površine nameni začasnim
zatočiščem (izločitev iz gospodarjenja za 20-30
let), na 5-10 %površine pa se kot prihranjence
in izbrance pušča in neguje tudi nekvalitetno
habitatsko drevje.
Začasna zatočišča in oddelke/ odseke v katerih bi
negovali ali puščali habitatsko drevje, bi izločili pri
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, dopolnjeni 6.
člen Pravilnika o varstvu gozdov pa bi upoštevali pri
izdelavi gozdno gojitvenih načrtov za ostale oddelke
in odseke. Dopolnitve so potrebne, kajti habitatov
* Gozdnogospodarske in gozdnogojitvene načrte in izbiro

dreves za posek opravlja Zavod za gozdove Slovenije.
Op. urednika.
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za rastlinske in živalske vrste, ki uporabljajo odmrlo
lesno biomaso je vse manj, poleg gnezdišč in zavetišč
pa vse vrste potrebujejo tudi hrano. Velikost izbranih
sestoj ev (začasna zatočišča in nega habitatskega drevja)
naj bi bila 5-20 ha, razporejeni naj bi bili po vseh
gozdnih združbah, gospodarskih razredih, sestojnih
tip ih in razvojnih fazah, in enakomerno porazdeljeni
po celi gozdnogospodarski enoti. Velikost izbranega
sestaja naj bi bila odvisna od razvojnih stadijev, ki
ga obdajajo. Čim mlajši so sosednji sestoji, tem večji
naj bi bil izbrani sestoj, kajti s tem bi zagotovili čim
manjši vpliv okolice na notranje habitate.
V začasna zatočišča bi uvrstili oddelke ali odseke,
v katerih bi pri običajni proizvodni dobi pričeli
z uvajanjem pomlajevanja. V njih bi, odvisno od
rastiščnih dejavnikov in tipa sestaja, proizvodno
dobo podaljšali, in pričetek pomlajevanja odložili
za 20-30 let. V tem času v teh sestojih ne bi smeli
izvajati nobenih sečenj.
oddelkih/ odsekih, ki bi jih namenili negi habitatskega drevja, bi moral biti pristop k gospodarjenju
za vrste, ki uporabljajo dupla, sušice in velike lesne
ostanke več stopenjski:
I. Za izbrane oddelke in/ali odseke bi se v obdobju, ko na drevju ni listja, izdelalo gozdnogojitveni
načrt in izvedlo odkazilo. Na ta način bi bila v sestojih
listavcev omogočena izbira drevja z obstoječimi in
potencialnimi dupli.
II. Za vsak izbran sestoj bi bili pri odkazilu,
odvisno od razvojne faze in tipa sestaja, potrebni
različni ukrepi, vse izbrano drevje pa bi se posebej
označilo:

l. Pomlajenci. V bukovih in jelovo-bukovih
pomlajencih bi se pri končnem poseku puščala skupine drevja, 15-20 dreves okoli drevesa z obstoječim
ali potencialnim duplom (ena skupina na 1 ha) in/ali
posamezne debele sušice iglavcev (15-20 dreves na
ha). V smrekovih pomlajencih bi se puščala posamezne debele sušice ({15-20 dreves na ha).
2. Debeljaki. Vbukovih in jelovo-bukovih debeljakih bi se s posebnim znakom označilo vse drevje z
naravnimi in izdolbenimi dupli (živo drevje in sušice)
in živo drevje s potencialnimi dupli, ki je debelejše
od 25 cm. Pri odkazilu bi tudi to drevje imelo status
izbrancev: V smrekovih debeljakih se ne bi odkazovalo
sušic brez lubja, ki so debelejše od lO cm.
3. Drogovnjaki. V bukovih in jelovo-bukovih
drogovnjakih bi se s posebnim znakom označilo vse
drevje z naravnimi in izdolbenimi dupli (živo drevje
in sušice) in živo drevje s potencialnimi dupli, ki je
debelejše od 15 cm. Pri odkazilu bi tudi to drevje
imelo status izbrancev. V sestojnih celicah, v kate-
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rih bi prej omenjeno drevje imelo status izbrancev,
bi intenziteta odkazila morala znašati 20-30 %. V
smrekovih drogovnjakih se ne bi odkazovalo sušic
brez lubja.
4. Letvenjaki. V bukovih in jelovo-bukovih
letvenjakih se bi označilo vse silate osebke, ki bi
imeli status izbrancev. V sestoj nih celicah, v katerih
bi prej omenjeno drevje imelo status izbrancev, bi
intenziteta odkazila morala znašati 20-30 %.
5. V vseh razvojnih fazah bi se vlake načrtovalo
tako, da bi veliki lesni ostanki, ki so debelejši od 30
cm ostati nepoškodovani.
III. Naslednji korak pri gospodarjenju za vrste,
ki uporabljajo dupla, sušice in podrtice bi bila kontrola po izvedeni sečnji. Preveriti bi bilo treba kako
so izvajalci upoštevali smernice gozdnogojitvenega
načrta. Če bi bila ugotovljena odstopanja, bi izvajalca
bilo potrebno prijaviti gozdarskemu inšpektorju.
IV Vdebeljakih, drogovnjakih in letvenjakih bi po
končani sečnji bilo potrebno s kakšno od vzorčnih
metod (vzorčne ploskve ali proge) ugotoviti in/ali
oceniti naslednje podatke:
l. Število živih dreves z izdolbenimi dupli (drevesna vrsta, prsni premer, višina v kateri je duplo,
premer dupla, obljudeno ali opuščeno).
2. Število živih dreves z naravnimi dupli (drevesna
vrsta, prsni premer, višina v kateri je duplo, premer
du pla, obljuden o ali opuščeno).
3. Število živih dreves s potencialnimi dupli
(dre vesna vrsta, prsni premer, višina v kateri je
odlomljena debela veja ali večja mehanska poškodba,
odlomljen vrh).
4. Število sušic, ki so debelejše od 10 cm prsnega
premera z izdolben imi dupli (drevesna vrsta, prsni
premer, stopnja razpadanja, višina v kateri je duplo,
premer dupla, obljudeno ali opuščeno).
5. Število sušic, ki so debelejše od 10 cm prsnega
premera, vendar brez dupel (dreves na vrsta, prsni
premer, stopnja razpadanja).
6. Število velikih lesnih ostankov, ki so debelejši
od 10 cm prsnega premera (drevesna vrsta, prsni
premer, stopnja razpadanja).
V V obdobju med izvedeno in bodočo sečnjo bi
bilo potrebno preverjati uporabo habitatskega drevja
in velikih lesnih ostankov. To pomeni, da bi vsake
2-3leti preverjali in ocenili ali je duplo obljudeno ali
ne in katere vrste ga trenutno zasedajo. Ravno tako
bi bilo potrebno preveriti katere vrste uporabljajo
velike lesne ostanke. Postavlja se še vprašanje kdo
naj bi to kontrolo opravljal. Če je za stopnje l-III
bolj ali manj jasno, da bi to bila pristojnost ZGS,
je izvajanje stopenj IV in V stvar sodelovanja med
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ZGS, Gozdarskim inštitutom, Zavodom za varstvo
narave in Društvom za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije.
VI. Pred novo načrtovano sečnjo bi bilo potrebno
ponoviti postopke iz stopenj I. in II., po ponovno
izvedeni sečnji pa postopke iz stopenj III-V.

4

DISKUSIJA

Koliko odmrle lesne biomase (habitatsko drevje,
sušice in veliki lesni ostanki) je v posameznih tipih
sestojev in razvojnih fazah potrebno, je še vedno
bolj ali manj stvar ocene in predvidevanj, tako v
svetu kot tudi doma. Prve ocene potreb po sušicah
so bile nizke (3-7 dreves/ha), zadnje ocene pa so
precej višje (15-30 dreves/ha), poleg sušic pa je
predvideno tudi puščanje živega drevja in velikih
lesnih ostankov. V tujini pa se vse bolj razmišlja o
kraj inskem pristopu.
Za okvirno orientacijo o tem koliko odmrle lesne
biomase je v slovenskih gozdovih nam lahko služijo
podatki o številu odmrlega stoječega in ležečega
drevja na vzor čnih ploskvah. Iz poglavja o odmrlem
drevju v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarskega območja Tolmin (200 1-201 O) je razvidno,
da je v osmih gozdnogospodarskih enotah, ki so
bile izdelane v skladu z novim pravilnikom, 37,1
odmrlih dreves/ha (za Slovenijo je izračun pokazal
27,7 odmrlih dreves/ha), vendar jih je kar 33,0 v razširjenem debelinskem razredu 10-30 cm. Nadaljnji
preračun za gospodarske gozdove je pokazal, da
znaša delež stoječega odmrlega drevja na vzorčnih
ploskvah 5,1 %, vendar je kar 4,6% odmrlega drevja
v razširjenem debelinskem razredu 10-30 cm. V primerjavi s Pravilnikom o varstvu gozdov (0,5-3 %),
naj bi bilo odmrle lesne mase dovolj, vendar manjka
staro odmrlo drevje. Ležečega odmrlega drevja je
bilo 4,3 %, od tega 3,6% v razširjenem debelinskem
razredu 10-30 cm.
Za Slovenijo imamo podatke o odmrli lesni biomasi v nekaterih pragozdnih ostankih (15-26% od
LZ) in gozdnih rezervatih (4-21 % od LZ), oceno
števila potrebnih sušic (3,2-6,5 dreves/ha) za jelova
bukovja na Kočevskem, in oceno iz Pravilnika o
varstvu gozdov, ki znaša 0,5-3% od lesne zaloge stoječega drevja. Podatki meritev in sestava lesne zaloge
pragozdnih ostankov in rezervatov pa nakazujejo, da
je v gozdovih na Visokem krasu dovolj odmrle lesne
biomase zagotovljene le v mešanih sestojih jelke in
bukve, kar prispeva k večji biotski raznolikosti.
Gozdarski študijski dnevi, ki so potekali 25.
in 26. marca 2004 v Ljubljani, so bili posvečeni
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staremu in debelemu drevju v gozdu. Tema, ki
je tesno povezana z načrtnim gospodarjenjem z
odmrlo lesno biomaso. Kakšne konkretne rešitve
ali predloga pa ni bilo.
Diaci in Perušek (2004) sta prikazala prednosti in
pomanjkljivosti posameznih pristopov k ohranjanju
in povečevanju deleža starega in odmrlega drevja v
gospodarskem gozdu (dolga proizvodna obdobja,
puščanje prihranjencev, odrasli sestoji brez ukrepov,
vzpostavljanje mreže starih in odmrlih dreves,
zatočišča kot ekocelice, gozdni rezervati, umetno
povečevanje deleža odmrlih dreves). Odgovor na
vprašanje, kolikšna je minimalna količina odmrlih
dreves, ki še zagotavlja preživetja vrst, sta tudi nakazala. Malo je bolje kot nič, več je še bolje, vse pa je
odvisno od politične odločitve koliko lesne mase
smo za potrebe flore in favne pripravljeni pustiti v
gozdu. Ugotavljata tudi, da je po izkušnjah s terena
največ starih in odmrlih dreves v nedostopnih in slabo
dostopnih gozdovih z razdroblj enim lastništvom in
ekonomsko neodvisnostjo lastnikov od gozda.
Benčina (2004) ugotavlja sorazmerno ohranjenost slovenskih gozdov, in da je velik delež debelega
in starega drevja rezultat tako načrtnega kot tudi
nenačrtnega ravnanja (opuščanje izvajanja gozdnogospodarskih ukrepov v zasebnih gozdovih). Kljub
povečani količini debelega drevja, mreži gozdnih
rezervatov in varovalnih gozdov pa je po podatkih
Uprave RS za varstvo narave 1995 v Sloveniji relativno
visok delež ogroženih vrst. Glede puščanja starega
drevja je mnenja, da je tu še veliko neznank in da
še ni mogoče reči kakšna naj bi bila njihova gostota,
razpored in debelinska struktura. Pomanjkanje starega oziroma debelega drevja pa ne moremo uvrstiti
med probleme slovenskega gozdarstva.
Iz povzetka zaključne razprave (BRUS et al. 2004),
ki je bila objavljena v Gozdarskem vestniku, pa bi
lahko sklepali, da je starega, debelega in odmrlega
drevja v Sloveniji dovolj, v nekaterih predelih celo
preveč. Ravno tako je iz povzetka čutiti, da je precej
razpravljavcev bilo mnenja, da pragozd ni stabilen
ekosistem in da ne more biti referenca za gospodarski gozd.
Po svoje je zanimivo stališče UO Združenja za
gozdarstvo Gospodarske zbornice Slovenije, ki meni,
da je potrebno uvajanje novih tehnologij, da so proizvodne dobe v slovenskih gozdovih predolge, da je
potrebno spremeniti izbiro drevja za posek, in da
zaradi nizkih sečenj ostaja v gozdu mnogo fiziološko
oslabelega in suhega drevja na katerem se razvijajo
bolezni in škodljivci, ki v skrajnem primeru pomenijo resno grožnjo večji površini zdravih gozdov
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(FURLAN 2004). Njihova stališča naj bi upoštevali
pri izdelavi. Strategije razvoja Slovenije.
Povzetek diskusije bi lahko bila naslednja ugotovitev. Koliko odmrle lesne biomase je potrebno
v slovenskih gospodarskih gozdovih je še vedno
nedorečeno vprašanje. Severnoameriški ekologi in
gozdarji priporočajo puščanje čedalje večjega števila
sušic in debelega drevja, pretežni del slovenske
strokovne javnosti pa je mnenja, da je odmrle lesne
biomase dovolj, mestoma celo preveč.

5

ZAKLJUČKI

Koliko odmrle lesne biomase je potrebno v slovenskih gospodarskih gozdovih je še vedno nedorečena
vprašanje. V zasebnih gozdovih, v katerih se ne izvaja
predvidenih sečenj , je debelega odmrlega in odmirajočega drevja verjetno dovolj. V ostalih gozdovih pa
verjetno primanjkuje starega debelega habitatskega
drevja. V državnih gozdovih pa bi biotsko raznolikost najlaže zagotovili z mrežo rezervatov, začasnih
zatočišč in oddelkov/ odsekov v katerih bi negovali
tudi habitatsko drevje.
Načrtno gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso
je odvisno od odgovorov na naslednja vprašanja.
Ali smo pripravljeni na trajnostno ekosistemsko
gospodarjenje z gozdovi? Ali se zavedamo, da bi
državni gozdovi morali biti vzor za ohranjanje biotske
raznolikosti? Ali smo sposobni upoštevati dejstvo, da
ekosistemska raba gozda temelji na ekologiji in ne
na ekonomiki? Ali je možno istočasno zagotavljati
trajnost donosov lesa in trajnost ohranjanja ha bitatov
vseh po naravi danih rastlinskih in živalskih vrst?
Ali smo pri načrtovanju gospodarjenja pripravljeni
upoštevati vse uporabnike prostora?
Ali je možno istočasno zagotavljati trajnost
donosov lesa in trajnost ohranjanja habitatov vseh
po naravi danih rastlinskih in živalskih vrst? Če
so v krajini (gozdnogospodarski enoti) v kateri se
intenzivno gospodari mozaične razporejena začasna
zatočišča in oddelki v katerih se upošteva in neguje
habitatsko drevje, je to možno. To je na 10-20% površine povezano z zavestnim podaljšanjem proizvodnih
dob, odrekanjem povečanja sečenj in drugačnim
načinom gospodarjenja kot smo ga bili navajeni do
sedaj. S tem bi se precej ujeli z naslednjo ugotovitvijo:
Edini način, da se zadovolji popularnim zahtevam
za ohranjanje biotske raznolikosti je, da se v okviru
velikih regij izvaja sečnjo in nego na tak način, da se
vzdržuje mozaičen vzorec krajinskih ekosistemov,
ki se približa ali posnema naravni vzorec (ROWE
1993, cit. po PARMINTER 1998).
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S pravilnim gospodarjenjem je potrebno zagotavljati trajne donose vseh dobrin, ki jih človek potrebuje,
in hkrati zagotavljati ohranjanje in pospeševanje
biotske raznolikosti.
Ker so sušice in drugo habitatsko drevje pomemben vir vnosa v kroženje odmrle lesne biomase, je
ustrezno gospodarjenje s temi sestavinami odločilno.
Sedanja zakonodaja konkretno ne zagotavlja vseh
pogojev za gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso,
saj je npr. izločanje ekocelic subjektivna ocena
sestavljavca gozdnogospodarskega načrta. Če bi
se dopolnilo in uskladilo oba pravilnika, in osvojilo predlagane spremembe in predlog načrtnega
gospodarjenja z odmrl o lesno biomaso, bi bil narejen
velik korak naprej. Vse pa je odvisno od politične
odločitve koliko lesne mase smo za potrebe flore in
favne pripravljeni pustiti v gozdu.
Ohranjanje biotske raznolikosti zagotavlja
pomembne koristi, vendar ni zastonj. Povezano
je z večjimi ali manjšimi stroški, odvisno od tega
kakšen način ohranjanja izberemo. Za ohranjanje
biotske raznolikosti je tako več možnosti: rezervati,
začasna zatočišča, puščanje habitatskega drevja in
velikih lesnih ostankov, spodbude, subvencije in/ ali
odkupi zemljišč. Najdražja oblika so veliki rezervati, najcenejša oblika je trajnostno ekosistemsko
gospodarjenje.
In še odgovor na v uvodu zastavljeno vprašanje:
koliko odmrle lesne biomase potrebujemo v slovenskih gozdovih in na kakšen način jo zagotoviti?
Konkretnega odgovora na vprašanje koliko odmrle
lesne biomase potrebujemo v slovenskih gozdovih
trenutno ni. Odgovor na vprašanje kako jo zagotoviti
je lažji. Z načrtnim puščanj em odmrJe lesne biomase
in v državnih gozdovih tudi s krajinskim pristopom
in mrežo začasnih zatočišč in oddelkov v katerih bi
negovali tudi habitatsko drevje.

6

POVZETEK

V prvem delu prispevka so prikazana najnovejša
teoretska izhodišča severnoameriških ekologov
in gozdarjev, ki so povezana s procesom kroženja
odmrle lesne biomase, in vlogo in pomenom odmrle
lesne biomase v gozdnih ekosistemih. Prikazane so
tudi trenutno najbolj uveljavljene definicije za odmrlo
lesno biomaso (sušica, veliki lesni ostanki, habitatsko
drevje, veliki organski ostanki in sečni ostanki) in
njihov pomen za organizme, ki uporabljajo odmrlo
lesno biomaso.
Količina odmrle lesne biomase v pragozdovih zelo
varira. Največja je v severnih borealnih gozdovih
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iglavcev in lahko preseže skupno lesno biomaso
mnogih listopadnih ekosistemov. Za Slovenijo
imamo podatke o odmrli lesni biomasi v nekaterih
pragozdnih ostankih (15-26 o/o od LZ) in gozdnih
rezervatih (4-21 o/o od LZ), za okvirno orientacijo
o tem koliko odmrle lesne biomase je v slovenskih
gozdovih pa nam lahko služijo podatki o številu
odmrlega stoječega in ležečega drevja na vzorčnih
ploskvah. V slovenski strokovni javnosti prevladuje
mnenje, da je starega, debelega in odmrlega drevja
v Sloveniji dovolj, v nekaterih predelih celo preveč.
Za zasebne gozdove to verjetno drži. V državnih
gozdovih, v katerih se intenzivno gospodari, pa
primanjkuje odmrlo in odmirajoče drevje, ki je
debelejše od 30 cm.
Prvi začetki gospodarjenja s sušicami izvirajo
iz severnoameriških gozdov iglavcev, prve ocene
o potrebnem številu sušic, ki jih je pri sečnji
treba pustiti pa so bile različne. Koliko odmrle
lesne biomase (habitatsko drevje, sušice in veliki
lesni ostanki) je v posameznih tipih sestojev in
razvojnih fazah potrebno, je še vedno bolj ali
manj stvar ocene in predvidevanj, tako v svetu
kot tudi doma. Prve ocene potreb po sušicah so
bile nizke (3-7 dreves/ha), zadnje ocene pa so
precej višje (15-30 dreves/ha), poleg sušic pa je
predvideno tudi puščanje živega drevja in velikih
lesnih ostankov. V tujini pa se vse bolj razmišlja
o krajinskem pristopu.
Podan je tudi predlog dopolnitev Pravilnika o
varstvu gozdov in Pravilnika o izdelavi gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtov, ravno
tako je izdelana metodologija za načrtno gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso. Metodologija
predvideva, da je za izboljšanje življenjskih razmer
organizmov, ki uporabljajo odmrlo lesno biomaso,
najbolj primerno, da se v državnih gozdovih 5-l O o/o
površine nameni začasnim zatočiščem (izločitev iz
gospodarjenja za 20-30 let), na 5-10 o/o površine pa
se kot prihranjen ce in izbrance pušča in neguje tudi
nekvalitetno habitatsko drevje.
Končna ugotovitev je, da odgovora na vprašanje koliko odmrle lesne biomase potrebujemo v
slovenskih gozdovih trenutno ni. Uspešno pa se jo
da zagotoviti z načrtnim puščanjem odmrle lesne
biomase in v državnih gozdovih tudi s krajinskim
pristopom in mrežo začasnih zatočišč in oddelkov
v katerih bi negovali tudi habitatsko drevje.
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Pregled dosedanjih posvetovanj o gozdnih učnih in turističnih
poteh ter realizacije zaključkov
Tone LESNIK*
Izvleček:

Lesnik, T.: Pregled dosedanjih posvetovanj o gozdnih in
vestnik, 63/2005, št. 3. V slovenščini, cit. lit. 5.

turističnih

poteh ter realizacije

zaključkov.

Gozdarski

Prispevek predstavlja vsa dosedanja posvetovanja o gozdnih in turističnih učnih poteh v Sloveniji in njihovo vlogo
ter pomen. V prispevku so tudi podatki o številu poti in upravljavcih.
Ključne

1

besede: gozdna učna pot,

turistična

pot, Slovenija

UVOD

V referatu so obravnavana posvetovanja v katerih
so zajeti prispevki o gozdnih učnih in turističnih
poteh iz obdobja 1995 do 2003 ter republiški
seminar »Gozdne učne poti v Sloveniji«, ki je bil
leta 1986 v Radovljici V referatu so predstavljeni
osnovni podatki o posvetovanjih in organizatorjih
ter vprašanja, problemi in usmeritve za prihodnji
razvoj gozdnih učnih in turističnih poti, podatki
o gozdnih učnih poteh v posameznih časovnih
obdobjih in kaj se je od zaključkov realiziralo.
Delovna metoda pri raziskavi za pisanje referata
je bila analiza gradiv in virov o navedenih posvetovanjih, ki so deloma objavljeni, deloma pa so
ohranjeni v obliki zapisnikov in tipkopisov.

2

OBRAVNAVANA POSVETOVANJA

V referatu je obravnavanih 11 posvetovanj in
sicer:
- Seminar Gozdne učne poti v Sloveniji 1986.
leta v Radovljici.
- Turizem v gozdnem prostoru v Škofji Loki
leta 1995.
- Posvetovanje Delo z gozdom v dobro narave
in ljudi, Mašun 1997.
- Posvet o gozdnih učnih poteh, Korovci
1998.
- Posvetovanje Možnosti in perspektive razvoja
turizma v gozdnem prostoru, Mašun 1999.
- Posvetovanje o gorskem kolesarjenju v gozdu
in gozdnem prostoru, Črna na Koroškem 2000.
- Posvet Gozdne učne in druge turistične
gozdne poti, Logarska dolina leta 2000.
222

vzdrževalcev gozdnih učnih in
poti v Kostelu 200 l.
- Posvet o gozdnih učnih in drugih turističnih
poteh v Zatolminu leta 2002.
- Okrogla miza Pomen učnih poti za vrednotenje
in varovanje naravne in kulturne dediščine v parkih
in zavarovanih območjih, Matavun 2002.
- Posvet o gozdnih učnih in turističnih poteh
na gradu Mokrice 2003.
Po letu 1986 je Podkomisija za gozdne učne poti
pri Združenju gozdnogospodarskih organizacij
Slovenije organizirala letna srečanja predstavnikov
gozdnih gospodarstev, ki so se ukvarjali z gozdnimi učnimi potmi vendar avtor tega referata ne
ve ali so zapisi oziroma poročila o teh srečanjih
ohranjeni.
-

Srečanje

turističnih

3

ORGANIZATORJI POSVETOV IN
ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Organizatorji navedenih posvetov so bili Biotehniška fakulteta (1986), Zavod za gozdove Slovenije
v sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije (1995,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003), Zavod za
gozdove Slovenije ( 1997) in Park Škocjanske
jame v sodelovanju z revijo Kras (2002) . Pri
organizaciji posvetovanj, ki sta jih organizirala
Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza
Slovenije so sodelovale še naslednje organizacije:
Turistična društva: Škofja Loka, Korovci, Kostel,
Turistična zveza Gornjega Posočja, Turistično
društvo Brežice, Turistično društvo Kapele, Občin
ska turistična zveza Brežice in podjetje Logarska
* T. L., spec., univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove
Slovenije, CE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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dolina d. o. o. ter Občina Črna na Koroškem. Med
glavnimi organizatorji navedenih posvetov je torej
skupno S organizacij, med sodelujočimi pa še 9,
skupno torej 14 organizacij. Največkrat sta bila
med organizatorji Zavod za gozdove Slovenije in
Turistična zveza Slovenije, ki sta skupaj organizirala 8 od navedenih lO posvetovanj.
Za vsa navedena posvetovanja ni na voljo
podatka o številu udeležencev iz razpoložljivih
podatkov o udeležbi in iz drugih podatkov pa
sklepamo, da sta bila po številu udeležencev najobsežnejša seminar Gozdne učne poti v Sloveniji
leta 1986, ki se ga je domnevno udeležilo okrog
60 udeležencev ter Okrogla miza Pomen učnih
poti za vrednotenje in varovanje naravne in kulturne dediščine leta 2002 v Matavunu, za katerega
izrecno navajajo več kot 70 udeležencev (revija
Kras, maj 2003, št. 58 - 59, str.30). Posvetov, ki
sta jih organizirala Zavod za gozdove Slovenije
in Turistična zveza Slovenije se je udeležilo 30
do 40 udeležencev (vir: prezenčne liste s podpisi
udeležencev).

4

TEME OZIROMA PRISPEVKI NA
POSVETOVANJIH TER OBJAVE

Na navedenih posvetovanjih je bilo predstavljenih skupno 74 prispevkov, ki se po strokovni
poglobljenosti, obsegu in načinu predstavitve
razlikujejo. V tem smislu sta gotovo v ospredju
seminar v Radovljici leta 1986 in okrogla miza
v Matavunu leta 2002, kjer je bilo med referati
največ strokovno poglobljenih in med referenti
največ vidnih in priznanih strokovnjakov. Na
seminarju v Radovljici je bilo predstavljenih
skupno 19 referatov, na okrogli mizi v Matavunu
pa 9. Po številu referatov izstopa tudi posvetovanje
v Škofji Loki leta 1995, bilo jih je 13.
Objavljeni so bili referati seminarja v Radovijici
leta 1986 (Gozdne učne poti v Sloveniji, zbornik
seminarja, dr. Boštjan Anko, ur., VTOZD za gozdarstvo Biotehnične fakultete, Ljubljana, 1987),
posveta v Škofji Loki leta 1995 (Turizem v gozdnem prostoru, zbornik posvetovanja, Turistična
zveza Slovenije, Ljubljana 1995) in okrogle mize
v Matavunu leta 2002 (revija Kras, maj 2003, št.
58 - 59). Podatki o temah in prispevkih ostalih
posvetovanj so ohranjeni le v obliki zapisnikov
in delno tipkopisov.
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Od navedenih posvetovanj jih je bilo 7 posvepopolnoma ali večinoma gozdnim učnim
in turističnim potem (Radovljical986, Korovci
1998, Logarska dolina 2000, Kostel200 l, Zatolmin
2002, Matavun 2002, Mokrice 2003 ), ostala (Škofja
Loka 1995, Mašun 1997, Mašun 1999, Črna na
Koroškem 2000) so obravnavala širšo vsebino o
turizmu v gozdnem prostoru in so se gozdnih
učnih in turističnih poti dotikala le posredno
oziroma le v nekaterih prispevkih.
čenih

5

NEKATEREZANIMIVOSTINA
OBRAVNAVANIH POSVETIH

Na seminarju v Radovljici leta 1986 je v referatu
»Naše učne poti ob desetletnici« dr. Anko postavil
dve vprašanji, ki jasno kažeta na dileme ukvarjanja
z gozdnimi učnimi potmi v Sloveniji pred skoraj
dvema desetletjema:
- Zakaj naj bi se gozdarstvo sploh ukvarjalo
z gozdnimi učnimi potmi?
- Zakaj naj bi človek - laik na gozdno učno
pot sploh šel?
Ob prvem vprašanju ugotavlja, da je družba
gozdarstvu v zakonu o gozdovih naložila uresničevanje splošnokoristnih funkcij, med katere
spada tudi poučna funkcija gozda. Razvija pa
se tudi vse bolj osveščena in zahtevna javnost.
Gozdne učne poti so prvovrstna reklama za gozd
in gozdarstvo, torej sredstvo za delo z javnostjo.
Gozdarstvo naj bi se torej ukvarjalo z gozdnimi
učnimi potmi, ker so koristne, ker so dobre za
uresničevanje splošnokoristnih funkcij gozda, ker
so dobra promocija gozdarstva v širšem pomenu,
ne le v pomenu pridobivanja lesa in s tem povezanimi arhaičnimi predstavami o gozdarstvu in
gozdarjih. Te ugotovitve vsekakor držijo še danes.
Ob drugem vprašanju avtor pravi, da je odgovor
težji, saj ga je treba iskati v ljudeh in njihovi motivaciji za obiskovanje gozda in učenje o njem. Na
to vpliva mnogo dejavnikov, katerih tudi danes
še nimamo raziskanih. Med referati na seminarju
v Radovljici leta 1986 sta bila tudi dva, ki sta
obravnavala gozdne učne poti za osebe s posebnimi potrebami. Magdalena Ančimer - Pirnat
in Janez Pirnat pa sta obravnavala gozdno učno
pot za lažje duševno prizadete. A. Lesnik pa je v
referatu Gozdna učna pot za slepe in slabovidne
razmišljal o potrebi po taki poti in tudi predla223
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gal, kako naj bi jo izdelali. Delo je v aprilu 1987
objavilo članek Igorja Guzelja »Gozdne poti so
vabljive za vsakogar, na njih uživajo naravo tudi
slepi«. Avtor je članek zaključil z besedami »da
se gozdarstvo z gozdnimi učnimi potmi podaja
na docela novo področje, ki stroko postavlja pred
določene nove obveznosti«.
Na posvetu na Mašunu leta 1997 je bil prisoten
takratni minister za okolje in prostor dr. Pavle
Gantar, ki je odprl novo Maš unsko gozdno učno
pot. To je bil gotovo doslej najvišji obisk gozdne
učne poti iz političnih vrst v Sloveniji. V študiji
Ljudje v gozdovih pod Snežnikom (Špela Habič).
so bile predstavljene posebne prostorsko ločene
turistične cone za kolesarjenje, tek na smučeh
ter za gozdne učne poti. Na tem posvetu je bila
predstavljena tudi nova brošura Gozdovi Slovenije, dejavnosti za šole, ki sta jo izdala Zavod
za gozdove Slovenije in Društvo učiteljev biologije. V brošuri so predstavljene glavne tedanje
gozdne učne poti po območnih enotah Zavoda
za gozdove Slovenije ter vsebine obiska, cilji,
potek in organizacija, najprimernejši čas za obisk,
priporočljive starostne stopnje obiskovalcev, priporočljiva predpriprava, pisna gradiva, potrebni
pripomočki, posebne zahteve, kontaktne osebe
Zavoda za gozdove Slovenije, pri vsaki območni
enoti je skica z oznako gozdnih učnih poti. V
brošuri je tudi pregled vodnikov oziroma zgibank
za 23 bolj znanih gozdnih učnih poti.
Na posvetu na Mašunu leta 1999 je bila v prispevku Avgusta Lenarja predstavljena Naravoslovna etnografska pot Logarska dolina kot pot,
ki predstavlja obiskovalcem naravno kulturno
dediščino kot glavno prednost krajinskega parka
Logarska dolina, daje zaslužek vodnikom, ki so
lastniki turističnih objektov na poti, ima poučno
vlogo za šolsko mladino, in jo vključujejo tudi v
različne turistične prireditve.
Na posvetu v Logarski dolini leta 2000 so
bila v prispevku Aktivnosti Zavoda za gozdove
Slovenije pri razvoju turističnih in gozdnih učnih
poti (Lesnik) predstavljena izhodišča za strategijo
Zavoda za gozdove Slovenije za razvoj gozdnih
učnih poti (namen in cilji, pravne osnove, pristojnosti, potrebno število poti, načrtovanje in financiranje, upravljanje, potrebna dokumentacija)
Na srečanju vzdrževalcev gozdnih učnih in
turističnih poti v Kostelu leta 2001 je bil v pri224

spevku Upravljanje gozdnih učnih poti (Lesnik)
poudarjen pomen upravljanja za dolgoročni obstoj,
funkcioniranje in vzdrževanje poti ter predstavljen
obrazec Zavoda za gozdove Slovenije za upravljanje
in soupravljanje, s katerim Zavod formalizira in
sistematično ureja upravljanje poti.
Na posvetu o gozdnih učnih in drugih turističnih poteh v Zatolminu leta 2002 je bil predstavljen in udeležencem razdeljen vprašalnik s
27 vprašanji.
Na gradu Mokrice leta 2003 je bilo v razpravi
postavljeno vprašanje o gozdnih učnih poteh za
ljudi s posebnimi potrebami.

6

PODATKI O GOZDNIH
UČNIH IN TURISTIČNIH
POTEH, PREDSTAVLJENI
NA OBRAVNAVANIH
POSVETOVANJIH

Podatki so bili predstavljeni na seminarju v
Radovljici leta 1987, v Logarski dolini leta 2002
in na gradu Mokrice leta 2003.
Preglednica l: Na posvetovanjih predstavljeni podatki
o gozdnih učnih in turističnih poteh:

Leto

Število
poti

1986

12

2002
2003

59

81

Skupna
dolžina
(km)
33,1

260,3
397

Povprečna

dolžina
(km)
2,8
4,4
4,8

Število poti je od leta 1987 naraslo s faktorjem
6,7, skupna dolžina pa s faktorjem 12. V predstavitvi podatkov leta 2003 niso zajete poti, ki so
v letu 2003 še nastajale in tiste, ki so nastale v letu
2004. V primerjavi z letom 1987 so zajete tudi
daljše poti s poudarjenim turističnim namenom
(na primer Roška pot, Gozdna turistična pot
Plešivec). Podatki za leto 2003 so pridobljeni z
vprašalnikom iz leta 2002.
Podatki iz vprašalnika predstavljeni leta 2003
o namenu poti po vsebini in opremi kažejo, da
je 29 (36%) namenjenih šolski mladini, 17 (21 o/o)
rekreativcem in turistom ter 35 (43%) vsem.
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Preglednica 2: Upravljavci poti
Upravljavec
Zavod za gozdove Slovenije
Šole

Število poti
50

s

Občine

3

Turistična

7

društva
Javni zavod - park, zavod za varstvo naravne dediščine
Planinska društva
Druga društva
Krajevna skupnost
Muzeji
Podjetja

7

ZAKLJUČKI POSVETOVANJ IN
REALIZACIJA

Pri analizi zaključkov posvetovanj so upoštevani
le tisti, ki se izrecno nanašajo na gozdne učne in
turistične poti. V sebi na nekaterih posvetovanj
je namreč zajemala tudi druga vprašanja razvoja
turizma v gozdnem prostoru. Poleg zaključkov in
sklepov so upoštevani tudi pomembnejši poudarki
iz razprave. Pri nekaterih posvetovanjih sklepi

3
2
3
1

2
2

oziroma zaključki posvetovanja namreč niso bili
izdelani in je v viru oziroma gradivu zapisana le
razprava ali zaključne misli. Deloma so zaključki,
sklepi, poudarki iz razprave in zaključne misli
iz besedil v gradivih smiselno povzeti in niso
dobesedno navedeni.
Na ta način je navedenih 65 zaključkov, sklepov
in poudarkov iz razprave, ki se nanašajo izrecno
na gozdne učne in turistične poti. Predstavljeni
so v preglednici

Preglednica 3: Zaključki, sklepi, poudarki iz razprave na posvetovanjih
Leto in kraj
posvetovanja

Zaključki,

sklepi, poudarki iz razprave

1986,
Radovljica

- Gozdarji, ki delajo na gozdnih učnih poteh se morajo za to delo dodatno izobraževati.
- Proučiti je treba vključevanje gozdnih učnih poti v turistično ponudbo.
- Gozdarji, ki se ukvarjajo z gozdnimi učnimi potmi se morajo srečati enkrat letno
na eni od poti, da si poglobijo znanje in izmenjajo izkušnje.
- Vzdrževati je treba redne stike s šolami, tudi tistimi, s prilagojenimi programi.
- Opredeliti je treba kategorije javnosti, ki naj bi jim bile poti namenjene.
- Organizirati je treba službo za stike z javnostjo, ki bo koordinirala tudi dejavnosti v
zvezi z gozdnimi učnimi potmi.
- Popularizacijska dejavnost mora postati del gozdnogospodarskega načrtovanja.
- Osnovni namen gozdnih učnih poti še naprej ostane seznanjanje javnosti z gozdom
in gozdarstvom.

1995, Škofja
Loka

- Gozdne učne poti so zanimiva dodatna turistična ponudba v mestnih gozdovih in
na turističnih kmetijah.
- Za sodelovanje pri zasnovi gozdnih učnih poti mora javna gozdarska služba pritegniti organizirano javnost (društva in šole ter lokalne skupnosti) in lastnike gozdov
na turističnih kmetijah.
- Turistična zveza, Zveza gozdarskih društev in Planinska zveza Slovenije zagotovijo
delovanje Komisije za evropske pešpoti in promocijo teh poti pri razvoju turizma v
gozdnem prostoru.
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1998, Korovci

- Razvoj gozdnih učnih poti mora biti načrtovan.
- Gozdne učne poti je treba redno vzdrževati.
- Pri razvoju gozdnih učnih poti je treba zagotoviti sodelovanje lastnikov zemljišč,
občin, turističnih in drugih društev ter krajanov.
- V sako gozdno učno pot je treba učinkovito upravljati.
- Posebno pozornost je treba nameniti promociji turistične ponudbe gozdnih učnih poti.
- Gozdne učne poti in druge turistične poti niso primerne za masovni turizem.
- ZGS, TZS in ZGDS naj sklenejo dogovor z Zavodom za zaposlovanje o opravljanju
javnih del za vzdrževanje gozdnih učnih poti.
- Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije bosta vsako leto organizirala
srečanje vzdrževalcev gozdnih učnih poti.

1999, Mašun

- Nekatere gozdne učne ali naravovarstvene poti pa tudi druge vrste poti skozi gozd
so zelo pomemben del turistične infrastrukture, kar je treba upoštevati pri turistični
ponudbi tudi z ustrezno promocijo in ustreznim pristopom trženja storitev. Osnova za
delovanje so stališča posvetovanja o gozdnih učnih in turističnih poteh.

2000, Logarska
dolina

- Za življenje gozdne učne poti je pomembno, da ima upravljalca, da je zagotovljeno
strokovno vodenje in da so rešena lastninska vprašanja.
- Gozdne učne in turistične poti bi bilo treba propagirati preko Turistično informacijskih centrov in Nacionalne turistične organizacije.
- Za razvoj gozdnih učnih poti v Sloveniji potrebujemo strategijo, katere pomemben
del mora biti upravljanje poti.

2001, Kostel

-

2002, Zatolmin

- Skozi gozd in gozdni prostor vodijo poti z različnim namenom in imeni. Nekatere
so bolj turistično rekreativne narave, druge izrazito poučne o različnih temah: gozd,
naravna dediščina, zgodovina, kulturna dediščina.
- Spoznavni učinek za šolsko mladino na GUP je pomembnejši od učenja podatkov.
- V ureditveni projekt za GUP je treba uvesti naravovarstveni kriterij . GUP je treba
načrtovati tako, da ne prizadenemo naravnili vrednot.
- Izdelati je treba kriterije za nosilno kapaciteto GUP.
- [zdelati je treba kriterije za vključitev poti v turistično ponudbo.
- Gozdne učne poti naj načrtujejo gozdarji javne gozdarske službe. ZGS naj izdaja
so~asja za postavljanje novih GUP.
- Ce poti vodijo preko naravnih parkov in ob naravnih znamenitostih, je potrebno v postavlj anje GUP vključiti upravljalca naravnega parka (TNP, ZVN), že v fazi načrtovanja, ne
šele tedaj, ko se potrebuje soglasje; v fazi načrtovanja je lažje usklajevati različna stališča.
- Postavljanje opreme in objektov na GUP je treba legalizirati prek priglasitve del.
- Za GUP je treba pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
- Strategija GUP naj bo timsko delo gozdarjev, ekologov, naravovarstvenikov, turističnih delavcev, pedagogov.
- V strategijo je potrebno vključiti kriterij prioritete za izdelavo novih poti; upoštevati
je treba že obstoječo turistično ponudbo, da so poti njena dopolnitev.
- V strategiji je potrebno določiti tudi omejitve, kje teh poti ne sme biti (pragozd, naravni
rezervat) in kje jih urediti pod določenimi pogoji (krajinski parki, zavarovana območja).
- Nove poti naj se načrtujejo tam, kjer obstaja interes. S tem je povezano upravljanje
in tudi trženje; poti naj bodo dopolnilni del turistične ponudbe (na primer v gozdovih
ob zdraviliščih, turističnih objektih itd.).
- Zbrane podatke z vprašalnikom je treba uporabiti za izdelavo kataloga o gozdnih
učnih, naravoslovnih in turističnih poteh. Za tiste, ki so po ustreznih kriterijih pomembne za turizem je treba pripraviti turistično promocijsko gradivo.
- Glede na vključevanje naravne in kulturne dediščine ter turistične funkcije je treba
razširiti definicijo gozdnih učnih poti.
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Za gozdno učno pot (GUP) je treba oblikovati sodobno definicijo.
Treba je narediti analizo kakovosti vseh GUP.
NarecUti je treba anketo o GUP in analizirati podatke.
Povezovati javna dela z vzdrževanjem GUP.
Slovenska turistična organizacija naj v svoje programe vključi tudi GUP.
Zaključke srečanja je treba poslati ustreznim državnim organom in Slovenski turistični organizaciji.
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2002, Matavun

- Zbrati podatke o vseh učnih in podobnih poteh v Sloveniji, ki predstavljajo naravno
in kulturno dediščino.
- Upravljalci teh poti naj se povežejo v interesno skupnost.
-:- V ustrezni obliki predstaviti vse te poti.
- Poti, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino ponuditi kot turistični proizvod.
- Izraz učna pot je lahko zavajajoč, če ga razumemo preveč ozko. Naslovu poti bi
lahko dodali samo izraz pot.
- Nujno je treba združiti napore vseh, ki delujejo na področju raznovrstnih poti.
- V delo na raznovrstnih poteh, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino je treba
vključevati lokalne prebivalce.
- Na poteh ni smiselno strogo ločevati naravne in kulturne dediščine, saj se prepleta ta.
- Na sedanjih poteh je poudarjena predvsem naravna dediščina, več pozornosti je
treba posvetiti tudi kulturni dediščini.
- Pri delu s potmi je treba vzpodbuditi in vključiti organe in organizacije s področja
turizma.

2003, Mokrice

- Pospešiti je treba organizacijo naravovarstvenega nadzora kot ga določa Zakon o
ohranjanju narave.
- V promocijsko turistično gradivo je treba vključevati tudi gozd.
- S posveti o gozdnih učnih in turističnih poteh v povezavi s turizmom v gozdnem
prostoru je treba nadaljevati, predstaviti je treba primere dobre prakse.
- Ali je že kakšen primer gozdne učne poti za osebe s posebnimi potrebami?
- Po en izvod vseh vodnikov in zgibank o gozdnih učnih in turističnih poteh naj zbere
centralna enota ZGS.
- V delo na gozdnih učnih in turističnih poteh je treba vključiti lastnike gozdov, da
bodo od poti na svojem zemljišču kaj imeli.
- Za turistično vodenje je treba urediti licenco.
- ZGS naj svoje predloge o turizmu v gozdnem prostoru predstavi poslance v državnem
zboru, ko bo na njihovem sporedu novela Zakona o o pospeševanju turizma.
- Pri obnovah poti je treba dodajati različne naravne in kulturne znamenitosti.
- Informacije o gozdu je treba vključiti v vodnike po planinskih poteh.
- Izdelati je treba priročnik za vodenje po gozdnih učnih poteh.

KOMENTAR

Nekateri zaključki, ugotovitve, poudarki v razpravi, so se na posvetovanjih ponavljali. Tako
je bilo večkrat ugotovljeno, da so gozdne učne
in turistične poti pomembne in primerne za
dodatno turistično ponudbo, da morajo imeti
upravljalca, da potrebujemo strategijo za razvoj
poti, da potrebujemo novo definicijo poti, da je
treba vse, ki sodelujejo združiti v neko skupnost,
da je v delo na poteh treba vključiti tudi lastnike
gozdov.
Od navedenih zaključkov, ugotovitev in
poudarkov iz razprave so bili doslej realizirani
naslednji:
- Gozdarji, ki se ukvarjajo z gozdnimi učnimi
potmi se morajo srečati enkrat letno na eni od poti,
da si poglobijo znanje in izmenjajo izkušnje.
Zaključek je bil sprejet na seminarju v RadovGozdV 63 (2005) 4

lj ici. Dejansko so se ta srečanja večinoma realizirala
v letih po tem seminarju. Tudi posveti, ki sta jih
organizirala Zavod za gozdove Slovenije (ZGS)
in Turistična zveza Slovenije (TZS), so se odvijala
na teh srečanjih.
- Vzdrže vati je treba redne stike s šolami, tudi
tistimi, s prilagojenimi programi.
Tudi ta zaključek je bil sprejet v Radovljici leta
1986. Vsaj za ZGS, ki upravlja večino gozdnih
učnih poti, lahko trdimo, da vzdržuje redne stike
s šolami. Šole so tudi najbolj reden in množičen
obiskovalec gozdnih učnih poti. Na moremo pa
trditi, da imamo redne stike s šolami v katerih so
učenci s posebnimi potrebami, čeprav so nekateri
taki primeri (primer šole Janeza Levca, obisk na
gozdni učni poti v Besnici)
- Turistična zveza, Zveza gozdarskih društev
in Planinska zveza Slovenije zagotovijo delovanje
227
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Komisije za evropske pešpoti in promocijo teh poti
pri razvoju turizma v gozdnem prostoru.
V letu 2000 je bila z dogovorom med navedenimi organizacijami ustanovljena Komisija za
evropske pešpoti v Sloveniji.
- Gozdne učne poti je treba redno vzdrževati.
Zavod za gozdove Slovenije vsako leto načrtuje
finančna sredstva za vzdrževanje gozdnih učnih
poti. Finančnih sredstev je gotovo premalo za
popolno vzdrževanje. Vzdrževanje je bistveni
element upravljanja poti.
- Organizirati je treba službo za stike z javnostjo, ki bo koordinirala tudi dejavnosti v zvezi
z gozdnimi učnimi potmi.
Zaključek je iz seminarja v Radovljici leta 1986.
Mišljena je seveda organiziranost gozdarstva.
Zaključek je bil realiziran v Zavodu za gozdove
Slovenije.
- Narediti je treba anketo o GUP in analizirati
podatke.
Zadnji podatki o gozdnih učnih in turističnih
poteh, kijih imaZGS, so iz že omenjenega vprašalnika. Popolna analiza podatkov še ni narejena.
Od množice zaključkov, ugotovitev, poudarkov
iz razprav na posvetovanjih jih je realizirano ali
delno realizirano le malo. Za preostale lahko
rečemo, da so njihove besedne formulacije bolj
na ravni idej in priporočil.
Glavni obiskovalci teh poti so še vedno učenci
in dijaki iz osnovnih in srednjih šol, ki jih obiskujejo v okviru izobraževalnih programov. Zavod
za gozdove Slovenije svoje delo na gozdnih učnih
in turističnih poteh vključuje v delo z javnostmi
za popularizacijo gozdov in gozdarstva ter ga
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zaenkrat ne trži. Glavni obiskovalci, to je šole
tudi niso primerna tržna ciljna niša.
Turistična ponudba in dejavnost na teh poteh
se lahko realizira le na podlagi tržnega interesa.
Tak primer je naravoslovno etnografska pot v
Logarski dolini, ki jo v svojo turistično ponudbo
vključuje podjetje Logarska dolina d. o. o.
Okrog 40% poti iz podatkov ZGS upravljajo
različni upravljavci, društva, občine, muzeji, javni
zavodi itd. Upravljavci bi se morali združiti in
zasnovati skupno strategijo prihodnjega razvoja
poti. Potrebujemo organizacijo, ki bi to delo
koordinirala na ravni Slovenije.
V prihodnje bi bilo namesto posvetovanj treba
organizirati delavnice, na katerih bi reševali konkretne probleme.

9
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Spravilo lesa z gozdarsko traktorsko prikolico - Bovec
Spravilo lesa z gozdarsko traktorsko prikolico se tudi pri nas vse bolj uveljavlja.
Zanimivo je zlasti v hribovitem in gorskem svetu, kjer specifični spravilni pogoji
pogosto zahtevajo vlačenje lesa na zelo
dolgih razdaljah (1 .500 - 2.000 min več),
kar zaradi majhnih učinkov zelo podraži
spravilo. Če so traktorske vlake in druge
prometnice v gozdu le dovolj široke in
primerne za vožnjo, lahko večino vlačenja
nadomestimo s prevozom lesa na gozdarski
traktorski prikolici. Učinki takega načina
spravila so veliko večji, ob nižjih stroških
pa so manjše tudi poškodbe na vlakah.
V letu 2004 sta bila v gozdovih Občine Bovec dve
spravilno dokaj zahtevni sečišči iglavcev. Izvajalec
gozda~skih del je izbiral med dvema načinoma
spravila: vlačenjem lesa po 1.400 in 1.900 m dolgih
vlakah in kombinacijo traktorske koncentracije lesa
na vlako ter prevozom s prikolico po vlaki. Odločil
se je za drugo možnost: les je s traktorjem (v glavnem z vitlom in krajšim vlačenjem) koncentriral
na vlako, kjer ga je naložil na prikolico in prepeljal
po vlaki do ceste.
Rezultati takšnega načina spravila so bili sledeči:

Prevoz lesa s traktorsko prikolico. Bovec, junij 2004.
Foto: Iztok Mlekuž
Spravilo z gozdarsko traktorsko prikolico je
lahko uspešna alternativa vlačenja s traktorjem na
dolge razdalje. Večina traktorskih vlak je primernih
za prevoz s prikolico, ali pa se jih da z manjšimi
rekonstrukcijami primerno urediti (širjenje prečnega
profila in krivin, ureditev prehodov preko jarkov).
Poleg tega se da s pridom izkoristiti kolovoze, neutrjene poti, različne vojaške poti in mulatere, ki so za
kamion preozke in premehke. Tudi nove vlake lahko

- spravljena količina lesa
-

povprečna

razdalja in stroški koncentracije s traktorjem:

-

povprečna

razdalja in stroški prevoza s prikolico:

80 m

978,00 SIT1 m 3

1.680 m

1.671,00 SIT/ m 3

2.649,00 SIT/ m 3

- skupni stroški spravila (koncentracija in prevoz)
- dnevni učinek spravila s traktorsko prikolico (tovor 7,5 m
Prevoz lesa je bil opravljen z gozdarsko prikolico
proizvajalca R.M. International d.d. Ribnica: prikolica
tip 7,5 to z dvigalom tip 6500.
Primerjalni izračun stroškov spravila s traktorjem
(vlačenje) je znašal 3.010,00 SIT/ m 3 oziroma 361
SIT/ m 3 oziroma 14 % dražje. Ob tem velja omeniti, da je bila koncentracija lesa do vlake zaradi
površinske skalovitosti in mladovja kar zahtevna;
na gladkem terenu bi bili stroški koncentracije
precej nižji.
V opisanem primeru so bile prednosti spravila z
gozdarsko traktorsko prikolico naslednje:
- nižji stroški spravila,
- manjše poškodbe na vlakah in poteh,
- sortiran les in ur ej ene deponije ob cestah, kar je
omogočilo hitrejše in lažje nakladanje kamiona.
GozdV 63 {2005) 4
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37,5 m /dan

načrtujemo

in gradimo tako, da bodo primerne za
prevoz s prikolico.
V državnih gozdovih v Trbižu v sosednji Italiji (gozdovi na Višarjih, v Zajzeri, Remšendolu,
Mrzli vodi in Jezerski dolini) že več kot deset let
spravljajo les do cest s prikolicami. Če to uspešno
in ekonomično počnejo sosedje v razgibanem in
zahtevnem alpskem svetu, bi jih lahko v podobnih
razmerah posnemali tudi pri nas. Ob navdušenju
nad velikopotezno strojno sečnjo, pregrešno dragimi
harvesterji in forwarderji so vse prepogosto zanemarjene rešitve, prilagojene srednjim in manjšim
izvajalcem v specifičnih razmerah.
Iztok MLEKUŽ
ZGS OE Tolmin KE Bovec
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Teden z dr. Maksom Wrabrom
V svoji dolgoletni gozdarski karieri sem doživel
najlepši teden z doktorjem Maksom Wrabrom
pri proučevanju vegetacije na Nanosu.
Dr. Maks Wraber je bil vodilni slovenski fitocenolog, kije s Tomažičem in Tregubovom postavil
temelje slovenske fitocenologije in vzgojil mnoge
naslednike. Bil je zelo izobražen znanstvenik, ki
je kot odličen pedagog nesebično razdajal svoje
bogato znanje.
Povabil sem ga, da bi vsaj na grobo proučil
nanoško vegetacijo in nam dal napotke za delo s
posameznimi gozdnimi združbami. Dotlej Nanos
še ni bil v tem smislu proučen in v zasebnih
gozdovih še ni bilo strokovnega gospodarjenja.
Na Nanos so sicer prihajali številni ljubitelji flore
in jo tudi občudovali ter opisovali, vendar to ni
imelo uporabne vrednosti pri gospodarjenju z
gozdovi.
Dr. Wraber se je prav rad odzval mojemu
povabilu in si za to delo rezerviral ves teden v
mesecu oktobru v 1970. letu. Nastanila sva se v
prazni logarnici. Zajtrkovala in večerjala pa pri
Abramovih. Od ranega jutra do poznega večera
sva hodila po nanoških gozdovih, po poti, ki sem
jo sam izbral. Na značilnih mestih sva opravila
podrobne opise vegetacije in rastišč. V tem delu
sem se povsem prepustil znanstveniku, ki je na
glas povedal, kar je zabeležil, tako, da sem tudi sam
ohranil vse gradivo. Presenečala so me njegova
opažanja, razlage, izjemno poznavanje vegetacije
in procesov, ki jo povezujejo. Pri delu je bil zelo
zagnan, natančen in temeljit. Kot otrok se je razveseli kakšne redke rastline, zbiral je vzorce raznih
rastlin, mahov in plodov, jih spravljal v vrečke s
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podrobnim opisom nahajališča in namenil posameznim znanstvenikom, ki so to naprej proučevali.
Najznačilnejše stvari je tudi fotografiral.
Med drugimi mi je ostal v spominu droben,
morda za tega velikega poznaval ca flore, značilen
dogodek. Pri opisu vegetacije v Podraškem gozdu
se je dr. Wraber zelo vznemiril. Očitno je bilo
nekaj narobe in se ni mogel pomiriti. Vprašal sem
ga, kaj se je zgodilo in kaj je narobe. Pokazal mi
je cvetnico Sanguisorba officinalis, krvomočnico
in povedal, da ne sodi v tisto okolje, saj je rastlina iz nižinskih vlažnih travnikov. Stala sva ob
obcestnem skladišču lesa prav pri drevesu, kjer
vozniki privezuj ejo in krmijo konje. Tam so bili
še ostanki sena, ki so ga pripeljali iz dolinskih
travnikov. Dr. Wrabru sem omenil, da bila krvomočnica najbrž zanešena prav s senom iz doline.
Ob tem se je znanstvenik pomiril in sproščeno
nadaljeval z delom.
Užival sem pri razgovorih s široko razgledanim človekom. V enem tednu sva pretaknila vso
Nanoško planoto po dolgem in počez. Povzpela
sva se na mnoge vrhove, opazila mnogo divjadi
in doživela čarobno valovanje trave ob hudi burji
na odprti planoti med Plešo in cerkvica svetega
Hieronima.
Zbranega gradiva pa žal, prezaposleni znanstvenik, ni več utegnil, pred svojo hudo boleznijo in
prezgodnjo smrtjo, obdelati in je ostalo v njegovi
zapuščini. Teden z njim na Nanosu mi je ostal v
najlepšem spominu.
Janko ŽIGON univ. dipl. inž. gozd.,
Vrtojba, Ulica 9. septembra,
5290 Šempeter pri Gorici
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Ob stoletnici rojstva prof. dr. Vlada Tregubova
Lansko leto januarja je bila stoletnica rojstva in
tridesetletnica smrti prof. dr. Vlada Tregubova
(7. 1.1904-8.1. 1974), gozdarjainfitocenologa. Za
Slovenijo je bil pomemben gozdarski strokovnjak,
ki je vnesel v gozdarstvo, skupaj z dr. M. Wraberjem, biološke rešitve pri gojenju in urejanju gozdov
na osnovi fitocenološke znanosti. Na botaničnem
dnevu srno se 20. novembra 2004 spomnili nanj s
kratkim nagovorom. Prav je, da nekaj več ob tej
obletnici sporočimo gozdarski javnosti.
Na kratko naj ga predstavimo. Profesor Vlado
Tregubov se je rodil v Sankt Peterburgu v Rusiji.
Pred 2. svetovno vojno je živel v Zagrebu in Beogradu, kjer se je vpisal na gozdarsko fakulteto. Po
l. letniku je dobil štipendijo za študij agronom ije v
Wageningenu (Holandija). Po diplomi je nadaljeval študij gozdarstva v Nancyju (Francija), kjer je
diplomiral leta 1934. V času študija se je seznanil
s fitocenologijo. Po diplomi se je vrnil v tedanjo
Jugoslavijo in služboval v bosanskih gozdovih.
Leta 1940-1941 je bil na specializaciji pri BraunBlanquetu in leta 1941 v Montpellieru (Francija)
zagovarjal doktorat iz jelovo-bukovih gozdov
Bosne. Med 2. svetovno vojno se je iz Francije
vračal v okupirano Jugoslavijo, tudi prek Avstrije,
kjer se je v Celovcu srečal z Aichingerjem. Srečno
je prišel domov in se zaposlil na otoku Lokrumu
in nato odšel v partizane. Na Visu ( 1944) je dobil
zadolžitev za načrt programa razvoja gozdarskega
visokošolskega študija v povojni Jugoslaviji. Leta
1945-1947 je svetnik v Zveznem ministrstvu za
gozdarstvo v Beogradu. Že leta 1947 je prišel v
Slovenijo, kjer je postal direktor Zveznega zavoda
za gorske gozdove. Nato je v letih 1947-1952
služboval na Gozdarskem inštitutu Slovenije
(kasneje Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo
- IGLGS). V letih 1952-1954 je bil zaposlen kot
znanstveni sodelavec francoskega Centra za raziskave (CNRS) v Parizu in se mudil v ta namen
v Maroku. Leta 1955 se je vrnil v Slovenijo, kjer
je delal pri projektu Gojitveni in melioracijski
načrt gozdov, gozdnih zemljišč in pašnikov OLO
Radovljica. Leta 1957-1962 je deloval na IGLGS.
Kratek čas je bil zaposlen v Inštitutu za biologijo
SAZU (1962), kasneje (1962/63) kot zunanji
sodelavec.
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Leta 1963 je sprejel vabilo FAO in do leta 1970
vodil fitocenološka raziskovanja v Iranu in leto
kasneje (1964) postal redni titularni profesor
Teheranske univerze. Upokojil se je leta 1971 in se
tu in tam vračal v Maroko in Iran ter honorarno
kartiral vegetacijo za Biološki inštitut Jovana
Hadžija SAZU.
Tregubovov raziskovalni opus je zelo raznovrsten glede na geografska območja, kjer je
deloval V vsakem teh območij je zapustil vidno
raziskovalno delo.
Začetki njegovega raziskovanja so bili v pragozdovih in gospodarskih gozdovih Bosne. Tu
moramo omeniti dve pomembni študiji o omoriki
(Picea omorika) injelovo-bukovih gozdovih, ki sta
bili podlaga za nadaljnjo raziskovanje dinarskega
jelovo-bukovega gozda.
Za Slovenijo je bilo pomembno njegovo raziskovalno delo na področju dinarskega jelovobukovega gozda na Snežniku. Na osnovi svojih
raziskovanj v Sloveniji in Bosni je predlagal, da
se I. Horvatove subasociacije Fagetum sylvaticae
croaticum australe abietetosum Ht. 1938 in Fagetum
sylvaticae croaticum boreale abietetosum Ht. 1938
povišata v višji sinsistematični rang samostojne
asociacije Abi eti-Fagetum dinaricum Tregubov
1957 [=Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957)
Marinček et al. 1992]. Dinarski jelovo-bukov
gozd pokriva velike površine v Dinaridih in je
gospodarsko pomemben gozd. Rezultate raziskav je objavil leta 1957 v monografiji Prebiralni
gozdovi na Snežniku. Druga njegova obširnejša
raziskava na Snežniku je bil jelovo-smrekov gozd,
ki ga je opisal kot Neckero-Abietetum Tregubov
1962. O njem je poročal na Vzhodnoalspkodinarskem zborovanju v Padovi, razprava pa je
bila natisnjena leta 1962.
Tregubova so poleg snežniških gozdov zanimali
alpski bukovi gozdovi v Sloveniji. Preučevanja so
potekala vzporedno s snežniškimi gozdovi. Raziskave je intenziviral v letih 1954 do 1957, ko je
vodil vegitacijske raziskave na območju Zgornje
Savske doline v okviru projekta o gojitvenih in
melioracijskih načrtih gozdov, gozdnih zemljišč in
pašnikov. Projekt je dal biološke osnove ureditve
prostora Zgornje Savske doline glede na razvoj
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gospodarstva in še posebej elektrogospodarstva.
Hkrati so vegetacijske raziskave prinesle nove
poglede na alpski bukov gozd, kjer je Tregubov
dokončno izoblikoval novo asociacij o Anemon o
trifoliae-Fagetum Tregubov 1962 (==Page tum
julicum Tregubov nom. nud.) .
V letu 1962 je Tregubov izdal monografijo o
rnacesnovih gozdovih Slovenije (Naravni sestoji
macesna v Sloveniji in gospodarjenje z njimi), kjer
je na osnovi vegetacijskih raziskovanj predlagal
gozdnogojitvene ukrepe za trajno gospodarjenje
z njimi.
Opozoriti moramo še na raziskovalno delo
Tregubova v tujini. Pred drugo svetovno vojno
in po njej je raziskoval v Franciji (Savojske
Alpe) bukove in jelovo-bukove gozdove, v letih
1952-1954 pa v Maroku vegetacijo irigacijskih
in halofitnih območij ter cedrove gozdove na
Atlasu in Rifu. V letih 1963 do 1970 je v okviru
FAO preučeval predvsem gozdno in grmiščno
vegetacijo Irana.
Tregubov je bil velik zagovornik preučevanja

dinamičnega razvoja gozdov, kjer mu je bil vzornik
E. Aichinger. Fitocenološke raziskave gozdnih
združb in njene rezultate je prilagajal lažjemu
razumevanju operativnih gozdarjev in ustvaril z
M. Wraberjem in mlajšimi sodelavci metodo za
aplikativno uporabo le-teh. Sam ali s sodelavci je
izdelal številne fitocenološko-ekološke elaborate za
gozdna gospodarstva in vodil kartiranja vegetacije.
Bil je vnet zagovornik srednjeevropske (BraunBlanquetove) metode (ZUPANČIČ 1997).

Viri:
ZUPANČIČ, M., 1980: Tregubov Vladimir. Slovenski

biografski leksikon, 12, Ljubljana, s. 170-171.
ZUPANČIČ, M., 1997: Pregled fitocenoloških raziskav v

Sloveniji. Acta biologica Slovenica, 41 (2-3), Ljubljana,

s. 5-17.
ZUPANČIČ, M., 2003: Vegetacijska raziskovanja in

kartiranje v Sloveniji. Zbornik gozdarstva in lesarstva,
72, Ljubljana, s. S-18.

Akademik dr. Mitja ZUPANČIČ
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Uvodnik
Pretežna večina slovenskih gozdov je v zasebni lasti. Skoraj
350 tisoč lastnikov ima povprečno gozdno posestjo okoli 2,6
hektarja. Pa še to ni dovolj, že tako majhna posest se nahaja v
treh različnih parcelah. Slovenska zasebna gozdna posest, okrog
900.000 hektarjev jo je, je namreč razkropljena na okoli 1 milijon
parcel. Na tako razdrobljeni gozdni posesti naj bi lastniki gozdov
uspešno gospodarili z gozdovi in zagotavljali sonaravnost, več
namenskost in trajnost.
Pri lesni zalogi, ki se približuje 300 milijonom kubičnih metrov,
in letnem prirastku okoli sedem in pol milijonov kubičnih metrov,
v Sloveniji posekama manj kot polovico prirastka.
V zasebnih gozdovih lastniki ne opravijo potrebnih in načrtova
nih gozdnogojitvenih del in ne izpolnijo možnega poseka lesa.
Slovenski večnamenski gozd daje mnogo manj kot je sposoben dajati. Predvsem ni izkoriščena njegova lesnoproizvodna
vloga. Slovenski zasebni gozdovi bi mogli in tudi morali dajati
več lesa.
V zroki so številni, prav gotovo bi moral biti to izziv za državo,
za politiko, za javno gozdarsko službo pa tudi za gozdarske razvojne in raziskovalne organizacije.
Namesto vse prepogostega ugotavljanja stanja in vzrokov za
neugodne razmere, je potrebno pričeti iskati rešitve. Stopiti moramo
korak naprej. Najti poti kako doseči, da se bo v vseh gozdovih
opravljala nujno potrebna nega. Nega je nujno potreben ukrep
če želimo vzgojiti stabilen večnamenski gozd. Od tega imamo
koristi vsi, ne le lastniki gozdov. Pomemben negovalni ukrep je
tudi sečnja, z izvedbo načrtovanega možnega poseka bodo gozdovi
tudi v lesnoproizvodnem smislu dajali več kot dajejo danes.
Država mora, v tako razdrobljeni gozdni posesti, stimulirati
različne oblike povezovanje lastnikov, stimulirati odpiranje zaprtih
predelov s prometnicami, še v večji meri stimulirati (subvencionirati) negovalna dela v zasebnih gozdovih, ter stimulirati raziskovalno in razvojno delo na teh področjih dejavnosti. Skrb za
zasebne gozdove je hkrati skrb za ohranjanje in razvoj podeželja.
To, tako pomembno vlogo država zanemarja.
Poleg stimulacij so možne še drugi ukrepi, primerna davčna
politika, ki bo stimulirala opravljanje nege pa tudi izvedbo načr
tovanega poseka v zasebnih gozdovih, pa še kaj bi se našlo.
Raziskovalne organizacije bi temu problemu morale posvetiti
več energije in posluha, država pa nameniti za te namene več
denarja.
Mag. Franc PERKO
234
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Boč

Varovalni gozdovi rdečega bora (Gen isto januensis-Pine tum
sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega gabra (QuercoOstryetum carpinifoliae) na Boču
Protective forests of Scotch pine (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) and
pu.bescent oak and hop hornbeam (Qu.erco -Ostryetum carpinifoliae) on Boč
Mitja CIMPERŠEK*
Izvleček:

Cimpršek, M .: Varovalni gozdovi rdečega bora (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) in puhastega hrasta ter črnega
gabra ( Querco-Ostryetum carpinifoliae) na Boču. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom in
povzetkom v angleščini, cit.lit. 38. Prevod v angleščino : rana Oštir.
Strma, prisojna, apnena pobočja zahodnega dela Boča poraščajo trajno varovalni gozdovi, ki pripadajo dvema
svojstvenima kserotermnima združbama: borovim gozdovom s Sadlerjevo vilovino (Genisto januensis-Pinetum
sylvestris Tomažič 1940 var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr. nova) in grmiščem puhastega hrasta ter črnega
gabra s Sadlerjevo vilovino ( Querco-Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938 var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr.
nova). Njihova lesnoproizvodna vrednost je majhna, toda ekološka in naravovarstvena sta neprecenljivi.
Ključne

hrast,

besede: varovalni gozd, fitocenologija, Genisto-Pinetum, Querco-Ostryetum,
Slovenija.

rdeči

bor, črni gaber, puhasti

Boč,

Abstract:
Cimpršek, M.: Protective forests ofScotch pine (Genisto januensis-Pinetum sylvestris) and pubescent oak and hop
hornbearn ( Querco-Ostryetum carpinifoliae) on Boč . Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. S-6. In Slovene, with
abstract and summary in English, lit. quot. 38. Translated into English by rana Oštir.
The steep sunny limestone slopes of the western part of Boč are covered by permanent protective forests, which
are characterised by two specific xerothermic communities: pine forest with Gen ista januensis ( Genisto januensisPinetum sylvestris Tomažič 1940 var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr. nova) and by scrub consisting of pubescent
oak and hop hornbeam with Sesleria sadleriana ( Querco-Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938 var. geogr. Sesleria
sadleriana var. geogr. nova). The wood production function of these forests is small, but their ecological and environmental protection functions are great.
Key words: protective forest, phytocoenology, Genisto-Pinetum, Querco-Ostryetum, Scotch pine, hop hornbeam,
pubescent oak, Boč, Slovenia

1

UVOD

Kot razvlečen greben karavanškega niza se pogorje
Boča osamljeno vzpenja iz haloške-obsoteljskega
gričevja do višine 980 m. Geografi so ga označili
za stičišče štirih velikih evropskih makroregionalnih geografskih enot: alpskega, panonskega,
dinarskega in sredozemskega (GAMS 1984).
Njegovo srednjeevropsko-kontinentalne podnebje ima v prisoji izrazite mediteranske značilnosti; poletne suše, vročine in nizke zimske
temperature pa kažejo tudi na stepske poteze.
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Rogaška Slatina (228 m nadm. viš.) ima 1.050
mm padavin in povprečno letno temperaturo
zraka 9,1 °C. Z nadmorsko višino se znižujejo
temperature in povečuje količina padavin, zlasti
snežnih. Za gozdne ekosisteme, ki se pojavljajo v
različnih legah in nagib ih, je pomembno sončno
žarčenje, saj odločilno vpliva na toploto, vlago in
rodovitnost rastišč. Košir (1994) je grudo Boča
* mag. M. C. univ. dipl. inž. gozd. Zlatorogova ul. 5,
3250 Rogaška Slatina
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uvrstil v predpanonsko obrobje preddinarskega
fitoklimatskega teritorija z izrazitim gorskim
poudarkom.
Pestra hribinska sestava površja je tektonsko
močno pregnetena in prelomljena ter zato nenavadno raznolika. Medtem ko je vzhodni del iz
neapnenih kamnin, je zahodni del povečini iz
belkastih triadnih apnencev in dolomitov. Dve
tretjini Slovenije pokrivajo karbonatne kam enine,
toda v severovzhodni Sloveniji se apnenec bolj
poredko prebije na površje; še manj je dolomita.
Mineral dolomit vsebuje 54 o/o kalcij evega in 46 o/o
magnezijevega karbona ta. Je morska usedlina in
tako kot apnenec biokemična kamnina. Dolomit
je trši od apnenca, težje toplijvin značilno drobljiv
- kruši se v skoraj pravilne romboedre. Razvoj tal
je na dolomitu počasen, v srednji Evropi se letno
raztopi komaj 0,005 mm debela plast kamnine
(GREGORIČ 1969). Topnega ostanka je manj kot
en odstotek, zato so tla plitva, bolj suha in temu
ustrezno manj rodovitna. Dolomitne hribine
pokrivajo razne vrste rendzin. Na apnencu, ki se
hitreje raztaplja, se izoblikujejo značilna žepasta
rjava gozdna tla, ki zadržijo več vlage in hraniv
ter nudijo boljše pogoje uspevanju gozdov.
Boč ima najbolj razvejano paleto kserotermnih
gozdov. Na apnencu in dolomitu uspevajo vse štiri
kontinentalne združbe, v katerih je prisoten črni
gaber. Razen v obravnavanih borovih gozdovih
(Genisto-Pinetum) in grmiščih puhastega hrasta ter
črnega gabra ( Querco-Ostryetum) je redno navzoč
tudi v bukovih (Ostryo-Fagetum) ter gradnovih
gozdovih (Lathyro-Quercetum).
Medtem ko so borovi gozdički izrazito pionirskega značaja- inicialne faze naseljevanja golih skal,
im aj o grmišča puhastega hrasta in črnega gabra
razvitejšo sestavo. Združbi se neredko mozaične
prepletata, saj so zaradi majhnih ekoloških razlik
med njima znatne floristične podobnosti. Medtem
ko uspevajo borovja samo na dolomitu, nahajamo
kserotermna grmišča tudi na masivnem apnencu.
Po raziskavah A. Šerclja ( 1996) je po ledeni dobi
(pred 12.000 leti) naše ozemlje prekrila arktični
tundri podobna vegetacija z redkim borovci in
brezami. Bori so glede tal in podnebja ne zahtevni, zadovoljujejo se z malo hraniva in vlage
ter prenesejo skrajnostne podnebne razmere. Že
ob prvih otoplitvah so prevladali mešani hrastovi
236
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gozdovi. V pleistocenu so se od severa proti jugu
širili hladnoljubni elementi, v holocenu pa so se
tod umikali v nasprotni smeri. Za njimi je pritiskalo ilirsko-dinarsko rastje, od zahoda pa še
submediteranska flora. V suhem pre bo realu, pred
9.000 - 11.500 leti so tu šum eli gozdovi borovcev,
hrastov, brez in smreke. V topli in suhi borealni
dobi, 8- 7 tisoč let pred sedanj ostjo sta se uveljavili
bukev in jelka, ki sta ostali vse do današnjih dni
vodilni drevesni vrsti. Iz večine rastišč sta izrinila
primarne borove in toploljubne hrastove gozdove,
ki so se lahko obdržali samo na skrajnostnih
rastiščih. Ker se na suha, topla in kamnita rastišča
bukev ni mogla naseliti, je verjetno ostal areal
borov in grmišč puhastega hrasta, več kot devet
tisoč let domala nespremenjen.

2

METODA DELA IN IZSLEDKI

Gozdove smo opisali po metodi fitocenološke
šole Braun-Blanqueta ( 1964). Za primerjavo smo
numerično proučili njihove podobnosti (O RLO CI
1978), ekološke značilnosti (ELLENBERG 1992,
ZOLYOMI 1967), biološki spekter življenjskih
oblik po Raunkiaeru ter flornogeografsko in
sociološko strukturo (OBERDORFER 1979).
Imena rastlinsldh taks on ov smo povzeli po Mali
flori Slovenije (MARTINČIČ et al. 1999) in
Registru flore Slovenije (TRPIN, VREŠ 1955).
Združbe smo skartirali na površini okoli 200 ha
v merilu 1 : 5.000.
V vseh kserotermnih gozdnih združbah na Boču
je črni gaber ( Ostrya carpinifolia) pomemben graditelj, ki je tudi sintaksonomsko in fitogeografsko
zanimiv zato neredko odloča o njihovi členitvi
in klasifikaciji. Rodu Ostrya pripisujejo veliko
starost, saj je bil v severni hemisferi navzoč že od
srede terciarja. V postglacialu je bil areal črnega
gabra bistveno večji kot je danes. Čeprav je v Sloveniji splošno razširjen, se pojavlja v notranjosti
večinoma samo na toplih karbonatnih rastiščih.
Optimum razširjenosti ima v primorskih združbah, kjer išče mezofi.lnejša in bolj globoka tla ter
osojne in višje lege. V notranjosti je najpogosteje na
rendzinah (A-C profil), na bolj razvitih deh (A-BC profil) pa ni več konkurenčen bukvi. Je izrazita
pionirska, naselitvena, mediteransko-pontska vrsta,
ki je razširjena daleč preko mej ilirske florne proGozdV 63 (2005) 5-6
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vince, saj seže celo globoko v alpske doline, kjer
se navzame nekaj gorskih lastnosti.
Puhasti hrast (Qercus pubescens) je odlično
prilagojen na tople in sušne razmere, ana skrajnostnih rastiščih na Boču ne izoblikuje pravega
debla temveč ostaja bolj ali manj zakrnel grm ali
skrivenčeno pritlikavo drevo. Raste počasi in le
redko doživi več kot 120 let. Medtem ko se črni
gaber poj avlja tudi na hladnejših, severnih legah,
se puhasti hrast dosledno drži južnih in toplih leg.
Za vse evropske hraste je značilno, da se križajo z
drugimi vrstami hrastov, posledica tega je velika
genetska raznolikost in dokajšnja nepreglednost v
taksonomiji. Razni avtorji navajajo od 200 do 450
vrst hrastov, od katerih jih je 24 v Evropi. Raznolikost med populacijami, geografska osamelost
in poseben zgodovinski razvoj, mu omogočajo
prilagajanje in s tem preživetje.
Mali jesen (Fraxinus ornus) in makovec (Sorbus
aria) imata širšo ekološko amplitudo in čeravno
preneseta več sence, se tako kot gaber zvijata v vseh
smereh proti svetlobi. Na skrajnostnih dolomitnih
rastiščih Boča navadno že po 50 ali 60-tih letih
odmirata. Sta pionirja, ki s kopičenjem humusa
in zastiranjem pomembno prispevata k varovanju
in izboljšanju tal.
Ker so sestoji vrzelasti in jasasti sta v obeh
združbah dobro razvita grmovna in zeliščna
plast. Med grmovnimi vrstami nastopajo najpogosteje že omenjeni submediteranski listavci:
črni gaber, puhasti hrast, mali jesen in makovec.
Pridružijo se jim tudi grmi in polgrmi iz razreda
Rhamno-Prunetea, ki kot gozdni robovi obrobljajo in razmejujejo gozdove od suhih travišč ter
nakazujejo obilje svetlobe, inicialnost in pionirski
značaj. Zaradi velikih zahtev po svetlobi so najbolj zastopani v jasastih sestojih in na skalnih
golicah. Med zelišči prevladujejo bazofline in
izrazito heliofilne vrste, manjkajo pa zahtevnejše
širokolistne in mezofilne "fagetalne" rastline. Tudi
mahovi so redki, najdemo jih samo na skalah, v
družbi alg in lišajev.
Zaradi podobnega genetskega izvora imata
združbi mnogo skupnih značilnic iz razreda
Erico-Pinetea in reda Quercetalia pubescentis, ki
odločajo o njuni klasifikaciji. Obema fitocenozarna
so skupne na sušo odporne trave in šaši. Med
prvimi pionirji se na kamnišču poj avi Sadlerjeva
GozdV 63 (2005) 5-6

vilovina (Sesleria caerulea subsp. sadleriana), ki
je najpomembnejša graditelj ica inicialnih kserotermnih združb ter lokalna značilnica. Strgar je
l. 1980 seslerijo tega območja določil kot Seslerio
sadleriano. Po Mali flori Slovenije gre za podvrsto
S. coerulea subsp. sadleriana (v nadaljevanju S.
sadleriana), ki pripada karpatskemu flornemu
geoelementu (HEGI 1992). Najbolj je razširjena
na Madžarskem in Slovaškem, pogosta je tudi v
severozahodni Hrvaški, v Sloveniji pa jo razen
na Boču najdemo tudi na Konjiški in Donački
gori. Sesleria sadleriana ima velik indikatorski
pomen za kserotermne združbe. Je svetloljuben
pionir, ki raste tudi v bukovih gozdovih (Ostryo-

Fagetum).
Posebnost obravnavanih združb je dokaj štezastopstvo dealpinskih vrst, to je vrst, ki
uspevajo tako v Alpah, kot v alpskem predgorju:

vilčno

Dianthus sylvestris, Centaurea triumfettii, Acinos
alpinus, Allium ericetorum, Biscutella laevigata,
Thlaspi praecox, Gymnadenia odoratissima,
Laserpitium siler, Daphne cneorum, Globularia
cordifolia, Scabiosa lucida, Phyteuma orbiculare,
fovibarba hirta.
Opisani gozdni združbi se ekološko, floristično
in numerično znatno razlikujeta od podobnih
gozdov širom Slovenije in srednje Evrope. Ker
se pojavljata lokalno in površinsko omejeno, smo
ju opredelili kot geografski varianti s Sadlerjevo
vilovino. Njun floristični sestav je razviden iz tabel.
Nomenklaturna tipa (holotypus) sta v obeh tabelah
(1 in 2) popisa pod zaporedno številko 3.

2.1 Gozd rdečega bora in trirobe
košeničice

s Sadlerjevo vilovino
(Genis to januensis-Pinetum sylvestris Tomažič 1940 var. geogr. Sesleria sadleriana var.
geogr. nova)

Borove gozdove so na našem ozemlju raziskovali
mnogi fitocenologi. Med prvimi je Aichinger l.
1933 na Karavankah opisal jugovzhodnoalpski
gozd rdečega bora Pine tum sylvestris ericetosum,
ki seže globoko v doline našega vzhodno-alpskega
sveta. L. 1940 je Tomažič v notranjosti Slovenije
raziskal gozdove rdečega in črnega bora na toplih
karbonatnih tleh. Njegovo združbo Pineto-Geni-

stetum januensis ( = Genisto januensis-Pinetum)
2 37
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Tabela 1: Genisto januensis-Pinetum sylvestris Tomažič 1940
var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr. nova

EP
EP

FB

238

Številka ~o~isa (Releve number)
Nadmorska višina (Altitude) m
Nebesna lega (As~ect)
Pokrovnost (Cover tree layer) A%
(Cover shrub layer) B%
(Cover herb layer) C%
Kamnitost (Stoniness) %
Povpr. Qremer (Averige diam.) cm
Zgornja višina (UQQer tree layer) m
Velikost ~losJ...-ve (Releve area) m2
Število vrst (Number of SQecies)
Značilne za asociacij o (Char. s{!_ec. o[ assoc.)
Pinus sylvestris
A
Genista januensis
Razlikovalne (Di([) za geogr. var. Sesleria sadleriana
Sesleria sadleriana
Jovibarba hirta
Scorzonera austriaca
Eric o-Pinetea
Erica carnea
Amelanchier ovalis
Polygala chamaebuxus
Pinus nigra
B
Chamaecy:!:isus hirsutus
BuQhthalmum salicifolium
Aster amellus
DaQhne cneorum
Carex alba
Rhamnus saxatilis
Allium ericetorum
Leontodon 1ncanus
E~iQactis atrorubens
Quercetalia ~ubescentis
Fraxinus ornus
Quercus ~ubescens
Ostrya carEinifolia
Sorbus aria
Mercurialis ovata
Cotinus coggygria
Convallaria majalis
Melittis melisso~hyllum
Sorbus austriaca
Querco-Fagetea s. lat.
Platanthera bifolia
Kanutia drymeia SSQ. drymeia
Neott1a nidus-avis
CeQhalanthera ru bra
Melampyrum nemorosum

1
450

2

3

475

610

Pr.

Fr.

s

s

sw

40
20
80
20
20
12
200
49

50
20
70
30
15
8
200
27

20
40
90
10
20
7
200
38

2.2
+

3.3

c

2.3
+

3
2

100
66

c
c
c

2.3
+
+

3.4
+

3.4

3
3
2

100
100
66

c

1.2

1.3
+.2

3
2
2
2
2
2
2
1

100
66
66
66
66
66
66
33
33
33
33
33
33

3
2
2
2

100
66
66
66
33
33
33
33
33

A

B

c

A

c
c
c
c
c
c
c
c
c

+
+
+
+

+
+
+
+

1.2
+.2
1.2

+
+

+
+

1.2

B

+
+.1
+
+

c
c
c
c

+

+
+

B
B
B

+

1.2
1.2

+

+
+
1.2

r
r

B

c
c
c
c
c

+
+
+
r

1
1
1

33
33
33
33
33
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Festuco-Brometea
Thymus serpyllum
Dorycnium germanicum
Teucrium montanum
Stachys recta
Helianthemum ovatum
Hieracium pilosella
Euphorbia cyparissias
Galium lucidum
Centaurea triumfettii
Fumana procumbens
Linum tenuifolium
Teucrium chamaedrys
Hypocheris maculata
Inula hirta
Brachypodium pirmatum
Thlaspi praecox
Seseli annuum
Anacamptis pyramidalis
Carex humilis
Trifolio-Geranietea
Peucedanum oreoselinum
Anthericum ramosum
Vincetoxicum hirundinaria
Dictamnus albus
Thalictrum minus
Geranium sanguineum
Laserpitium siler
Veronica jacquinii
Polgonatum odoratum
Elyno-Seslerietea
Acinos alpinus
Globularia cordifolia
Scabiosa lucida ssp. lucida
fhyteuma orbiculare
Biscutella laevigata
Spremljevalci (Other)
Polygala vulgaris ?
Juniperus communis
Viburnum lantana
Dianthus sylvestris
Genista sp.
Lotus corniculatus
Mahovi
Grimmia pulvinata
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2
2
2
2
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2
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+
+
+
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+
+
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+
+

+

+
+
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3
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+
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+

c
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B

+

B

r

c

+.2
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+
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+
+

c
c
c
c
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c
c
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3

+
+
+

r
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2
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+
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+
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66
66
33
33
33

2
2
2

+

+

100
100

2
2
2

33

2 39

Cimperšek. M,: Varovalni gozdovi rdečega bora in puhastega hrasta ter črnega gabra na Bo~ -uvrščamo v ilirsko zvezo borovih gozdov EricoFraxinion orni Horvat 1959 nom. invers. propos.
( = Fraxino orni-Ostryion carpinifoliae Tomažič

1940 pp). V to zvezo uvrščamo tudi sestoje črnega
bora na Bovškem Fraxino arni-Pine tum nigrae MartinBosse 1967 (ROBIČ & ACCETTO 2001:15).
Oberdorfer (1992) je 97 popisov gozdov rdečega bora z vresjem v osrednjih Alpah združil
pod imenom Erico-Pinetum sylvestris Br.-Bl.
in Br.-Bl. et al. 1939. Schmid je l. 1936 opisal
borove gozdove pod imenom Pinetum silvestris
subillyricum. Bazofline gozdove rdečega bora
so na našem ozemlju raziskovali tudi Accetto,
Dakskobler, Tregubov, M. Wraber, T. Wraber in
Zupančič & Žagar.
Borovja se pojavljajo na Boču razkropljeno
in večinoma na manjših površinah, najpogosteje
spremljajo grebene v obliki ozkih in dolgih trakov
ali se mozaične prepletajo z grmišči puhastega
hrasta in črnega gabra. Marsikje ostaja vegetacija
na začetnem stadiju naseljevanja golih dolomitnih
skal, zato lahko z njo vsak trenutek znova po doživljamo konec ledene dobe. Tla z (A) - C profilom
so tipa litosol, t. j. kamnišče, kjer je tanka plast
razkrojene hribine pokrita z nekaj cm organske
snovi. Lokacije popisov so v srednjeevropskem
kvadrantu 9759/2.
Borovja smo opredelili kot geografsko varianto
gozda rdečega bora s trirobo košeničico Genisto
janeuensis-Pinetum sylvestris Tomažič 1940 var.
geogr. Sesleria sadleriana. Razen Sadlerj eve vilovine smo med razlikovalne uvrstili tudi srhkodlakavi netreskovec (Jovibarba hirta) in avstrijski gadnj ak (Scorzonera austriaca). Vzhodnoalpska vrsta
Jo vi barba hirta je značilnica pionirskih združb na
dolomitnih grebenih in čereh (ACCETTO 2002).
Vse tri razlikovalnice označujejo inicialni značaj
združbe ter za pogorje Boča značilno prepletanje
alpske, submediteranske in kontinentalne flore.
Zaradi osamljenega in izoliranega položaja je
združba ohranjena le fragmentarna in vsebuje
relativno skromno število različnih vrst.
Drevesno plast gradi rdeči bor (Pinus sylvestris),
ki je navadno do tal vejnat, razrasel v več debel
in ima široko dežnikasto krošnjo. Rdeči bor je
tako kot Sadlerjeva vilovina izrazit pionir. Ker
uspeva tako na apnenih kot na kislih podlagah
ni najboljša značilnica. Bolj zanesljiv bi bil črni
240

bor, ki ima ožjo ekološko amplitudo in uspeva
samo na apnencu in dolomitu, a žal, na Boču ni
naraven. Pomembno pionirsko vlogo je odigral
pri pogozdovanju goličav, zlasti na Krasa.
Zaradi vrzelastega sklepa krošenj je dobro
razvita podstojna oziroma grmovna plast, katero
zastopajo toploljubni "dolomitofilni" listavci: mali
jesen, puhasti hrast, šmarna hrušica, črni gaber in
makovec. V uspešnem naselj evanju golih skal se kaže
njihov pionirski značaj, vendar ostajajo kljub veliki
graditeljski moči večinoma grmasto razrasli.
Zaradi prevladovanja značilnih >>borovih«
rastlin in znatnega deleža submediteranskih vrst
uvrščamo borovja na Boču v zvezo Erico-Fraxinion
orni Horvat 1959 nom. invers. propos. (=Fraxino
orni-Ostryion carpinifoliae Tomažič 1940 pp), v
red ksero- in bazotolerantnih borovih gozdov
Erico-Pinetalia Horvat 1959 in v razred EricoPinetea Horvat 1959. Poldini in Vidali (1999)
sta s statističnimi primerjavami ugotovila, da
ima pri opredelitvi k tej zvezi odločilno vlogo
navzočnost spomladanske rese (Erica carnea).
Ker vsebujejo borovja na Boču več dealpinskih
in manj submediteranskih vrst so na meji med
dinarskimi in alpskimi borovimi gozdovi.

2.2.

Grmiščni

gozd puhastega hrasta in
gabra
(Querco-Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938
var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr.
črnega

nova)
Kakor hitro se pod borovji nakopiči plast
humusa, se naselijo osebki grmiščnega gozda
puhastega hrasta in črnega gabra. Rastišča niso
tako skrajnostna kot pod pionirskimi borovji, zato
so poletne vročine milejše. Kljub večji vlažnosti
pa niso izvzete občasne suše. Gozdovi puhastega
hrasta so razprostranjeni v širokem pasu od
španske obale v Sredozemlju, preko Francije,
Apeninov, vzhodnih in južnih Alp, Karpatov,
Male Azije, vse do Krima in zahodnega Urala,
toda najlepše so razviti na Balkanu. V osrednji
Sloveniji je are al združbe raztrgan in kljub temu
zavzema precejšnje površine vzdolž rečnih dolin
Zasavja, Posavinja, v Polhograjskih dolomitih, na
Šmarni gori pri Ljubljani (prim. npr. Petauer &
al. 1977) in drugje.
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V severozahodni Hrvaški je I. Horvat (1938)
kontinentalni gozd puhastega hrasta pod
imenom Quercus pubescens-Geranium sanguineum
in ga kasneje preimenoval v Querco-Ostryetum
carpinifoliae. Označil ga je za osiromašen reliktni
gozd, ki ima številne značilnosti ilirskih kraških
gozdov. Podobno združbo je v Karavankah l.
1933 opisal Aichinger in jo poimenoval Ostrya
izločil

carpinifolia-Fraxinus ornus (= Ostryo carpinifoliaeFraxinetum orni), v kateri pa zaradi hladnejšega
podnebja ni puhastega hrasta. Veliko popisov je
objavljenih iz našega Submediterana in submediteranska-predalpskega območja (Zupančič,
Dakskobler in Piskernik), iz Kočevske imamo
popise Accetta, iz notranjosti Slovenije pa Piskernika, vendar slednji zaradi posebne raziskovalne
metode niso primerljivi.
Zaradi ekoloških, tlorističnih in numeričnih
razlik smo našo združbo opredelili kot geografsko
varianto s Sadlerjevo vilovino Querco-Ostryetum
carpinifoliae Horvat 1938 var. geogr. Sesleria
sadleriana. Razen Sadlerjeve vilovine smo med
razlikovalne uvrstili še jesenček (Dictamnus albus),
ki ga ni v Horvatovi združbi, pa tudi v notranjosti
Slovenije se redkeje pojavlja. Lokacije popi sov na
dolomitu so v srednjeevropskem kv. 9759/2, na
apnencu pa v srednjeevropskem kv. 9759/3.
V združbi prevladujejo bazofilne vrste in rastline suhih rastišč, največ jih je iz reda toploljubnih
hrastovih gozdov ( Quercetalia pubescentis), suhih
travnikov in razreda Er ico-Pine tea, medtem ko je
rastja iz gozdov reda Fagetalia sylvaticae malo.
Drevesne plast zastopajo izraziti pionirji: puhasti hrast, cer, črni gaber, mali jesen in makovec.
Slednjemu se na Boču pridružita slabo pro učeni
jugovzhodnoevropsko-montanski vrsti Sorbus
austriaca in S. mougeottii. Puhasti hrast je v notranjosti Slovenije najbolj navezan na obravnavano
združbo. Na bolj globokih, svežih tleh lahko
povsem izrine črni gaber in sam prevlada. Mali
jesen se pojavlja obilno in z veliko sociabilnosti,
zastopan je tako v grmovni kot v drevesni plasti.
V grm ovni plasti je pogosta tudi šmarna hrušica
(Amelanchier ovalis). Na neugodne življenjske
razmere so dobro prilagojeni pol grmi in nekatere
zimzelene vrste (Erica carnea, Teucrium monta-

num, Daphne cneorum, Polygala chamaebuxus,
Jovibarba hirta, Globularia cordifolia).
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črnega

gabra na

Boču

Zaradi vrzelaste zarasti je zeliščna plast bujna
in mnogovrstna. V njej se mešajo dealpinske in
mediteranske vrste, mnoge od teh so navezane
samo na navedeno združbo. Vrzelaste sestoje
obvladuje Sadlerjeva vilo vina. Čeprav ne moremo
vedno potegniti ločnice med apnenci in dolomiti,
se ta najlažje prepozna na vegetaciji. Na dolomitu
prevladuje Sadlerjeva vilovina (Sesleria sadleriana), na apnencu pa se ji pridruži pisana šašulica
(Calamagrostis varia); kjer nastopa množično
tvori svojevrstna obličja.
Združbo uvrščamo v zvezo Ostryo-Carpinion
orientalis Horvat 1958, red Quercetalia pubescentis
Klika 1933 in razred Querco-Fagetea Br. BL et
Vlieg. 1937, čeprav je v njej navzoča tudi številčna
skupina značilnih "borovih" rastlin.
Združba je nenavadno ekobiomorfno grmišče
na prehodu v gozd, v kateri grmovna plast neopazno prehaja v drevesne. Skrajnostne rastiščne
razmere ne dopuščajo razvoj debla, ki se že meter
ali dva nad zemljo razveji v bujno krošnjo. Sestoji
imajo značilno fiziognomsko zgradbo in morfološko strukturo ter svojevrstno dinamiko letnega
razvoja. Pozno se prebudijo iz zimskega spanja in
zaživijo kratko ter zelo intenzivno. Prevladujejo
panjevski sestoji, saj je znano, da se črni gaber,
jesen in makovec radoživo obnavljajo iz štorov.

3

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Kserotermni gozdovi na karbonatih so razvojno
samosvoje združbe. Zaradi razdrobljenosti in
majhnosti so zelo ranljive in se počasi obnavljajo.
Ker nimajo medsebojnih stikov je ogrožena tudi
njihova sposobnost genetskega prilagajanja na
okoljske spremembe, zlasti na grozeče otoplitve
·
podnebja.
Združbe na ekstremnih rastiščih imajo omejeno število rastlinskih vrst, njihovo pestrost pa
še dodatno zmanjšuje absolutna dominacija ene
same vrste (Erica carnea, Sesleria sadleriana,
Carex alba, Calamagrostis varia). V notranjosti
kontinenta so toploljubne združbe v tesni povezavi
z grmišči (Rhamno-Prunetea), gozdnimi robovi
(Trifolio-Geranietea) in suhimi travišči (FestucoBrometea). Zaradi velikih zahtev po svetlobi se
njihovo rastje lahko ohrani samo v dokaj presvetljenih sestojih.
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BOROV GOZD S TRIROBO KO~ENIČICO

GOZD PUHASTEGA HRASTA IN ČRNEGA GABRA

s---J

GENISTO JANUENSIS PINETUM SYLVEST RIS

QUERCO- OSTRYETUM CARPINIFOUAE
se lahko naseli, ko se med dolomitnim
kamenjem ali med apnanimi razpokami
nabere dovolj debela plast pthnine_
Me!an kserotermofilen gozd ima izgled
panjevca z znaeilno šopasto rastjo ler
v povečini navzdol upognjena debla.
Zaradi skrajnost nth razmer so drevesa
nizke, kržljave rasli in bolj podobna
grmom kot drevesom_Dosežejo med 4
in 8 m višine ter največ 25 cm premera.
Lesna zaloga niha med 50 in 90 m3 ,
proizvodna sposobnost pa med 0.5 in
1.0 m.l/ha/letno.

Skoraj sterilna dolOmitne hribu1<1
na strmih, prisojnih rebrih
najprej naseli pionirsko borovje_
Bor011ci so navadno do tal veJnati

io imajo po ve~ debel.

v

vi!in o zrastejo od S do 1O m
ter dosežejo do 45 ern debeline.

komN

Lesna zaloga je od 30 do 60 m 3 ,
proizvodna sposobn011t rastiU<I
pa ne presega O.S m 3/haJietno_

N~

1.300 kom
M: 55m 3

600

Reliklni borovi gozdoVI eo traj11o
va/'OIIatni in predstavljajo z.atetke
naseljevanja golih skal pred ok.
9.0001eti.

2

3

4

5

6

7

8

N =2.500kom
M-7Sm'

PRHNINASTA
RENOZtNA

deb. SI

2

3

•

5 c!eb,&l,

Sllli.a 1: Kserotermne združbe na dolomitu se odlikujejo z ekološkimi eks tremi, redko floro in nenavadnim
ekobiomorfnim izgledom.

Slika 2: Drobljive dolomitne in topljive apnenčaste
kamnine so izoblikovale divje in surove reliefne oblike
z mozaično mnogovrstnostjo biotopov.
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Slika 3: Sadlerjeva vilovina (Sesleria sadleriana) je
graditelj ica in razlikovalna vrsta kserotermnih gozdnih
združb na Boču.
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Shb -+: Od zgodnje pomladi do pozne jeseni razveseljujejo
obiskovalce Boča preproge barvitega cvetja, med katerimi
izstopa omamno dišeči volčin (Daplme cneorum). Z
nadmorsko višino se povečujeta barvitost in lepota
gorskega rastlinja.

Slib ::>: Že v času Karla Velikega so morali slamnate
strehe kmečkih domačij zasaditi z netreskom (/ovibarba
hirta), da bi jih obvaroval pred udari strele.

Sl ika 6 : Velik ljubitelj sončnih žarkov je avstrijski
gadnjak (Scorzonera austriaca), ki je odlično prilagojen
na vročino in sušo.

Slika 7: Po nasičeni aromatičnosti ozračja že od daleč
zaznamo cvetenje jesenčka (Dictamnus albus), ki v
toplih poletnih dneh z vonjavami in barvitimi cvetov]
vabi svoje opraševalce.
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Tabela 2: Querco-Ostryetum carpinifoliae Horvat 1938
var. geogr. Sesleria sadleriana var. geogr. nova
Številka popis4 (Re leve number)
Nadmorska višina (Altitude) m
Nebesna lega (Aspect)
Nagib v stopnijah (Slope in degrees)
Pokrovnost (Cover tree layer)
A%
(Co ver shrub layer)
Bo/o
(Cover herb layer)
C%
Kamnitost (Stoniness) %
Vrsta kamnine (Parent material)
Povprečni premer (Avarage diameter) cm
Zgornja višina (Upper tree layer) m
Velikost ploskve (Releve area) m2
Število vrst (Number of species)
Z nacl
v•ln e m
• asooaCIJO
• " (Ch ar. spec. o f as s.
GQ
QP
QP
QP

TG

. Qq~tel:l_S ·iP4P'esGens
Frmnus 0rnus
Fr~~~' e nnus
S0r.eus aria
11Osqya ~a,r,p.i,nif.~.li~
Razlikovalne za geogr. var. Sesleria sadJeriana (Di . s ec. s var. seo r.)
Sesleria sadleriana
Dictamnus albus
Quercetalia _eubescentis
Convallaria majalis
Tanacetum corymbosum
Melittis melissophyllum
Mercurialis ovata
Cornus mas
Carex flacca
Quercus cerris
Sorbus torminalis
LembotroEis nigricans
Hypericum montanum
Tamus communis
Querco-Fagetea s. lat.
Dac!y:lis polygama
Knautia drymeja ssp. drymeia
Lilium martagon
Ce:ehalanthera rubra
Festuca heterophylla
Carex :eilosa
Melica uniflora
Mercurialis Eerennis
Euehorbia dulcis
Cruciata glabra
Cyclamen puq~urascens
1
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3

4

5

6

600
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350
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v

v
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z

J
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J

40

40
5
80
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o
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1.2
+

c
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r

c
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4
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c
c
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+
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+.2

c
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c
c
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B
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B
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r
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-
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r
+

c
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c
c
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Številka popisa (Releve number)
Eu:ehorbia arnygdaloides
Hacguetia eeiEactis
Pf!US t::Y!aster
Cardamine bulbifera
E-~ilobium motnanum
Platanthera bifolia
Ce:ehalanthera longifolia
Cam_eanula trachelium
Rhamno-Prunetea
Rhamnus cathartica
Juni_eerus communis
Viburnum lantana
Er ico-Pine tea
Amelanchier ovalis
Erica carnea
Calarnagrostis varia
Carex alba
Polygala chamaebuxus
Leontodonincanus
Pinus sylvestris
E_ei:eactis atrorubens
~hne cneorum
Chamaecytisus hirsutus
Rhamnus saxatilis
Trifolio-Geranietea
Vincetoxicum hirundinaria
Polygonatum odoratum
Geranium sanguineum
Peucedanum oreoselinum
Laser:eitium siler
Anthericum ramo sum
Thalictrum minus
Iris graminea
Origanum vulgare
Inula hirta
Laseq~itium latifolium
Peucedanum cervaria
Veronica jacguinii
Festu co- Brometea
Bu:ehthalmum salicifolium
Eu:ehorbia cyparissias
Cirsium erisithales
~erula cynanchica
Trifolium montanum
Teucrium chamaedrys
Stachys recta
Gali um lucidum
Dorycnium germanicum
Thymus sereyllum
Centaurea scabiosa
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Številka poEisa (Rele ve number)
Helianthemum ovatum
Scorzonera austriaca
Thlas_ei ~raecox
Centaurea triumfettii
_ _H_YEocheris maculata
Elyno-Seslerietea
Acinos al_einus
Phy_!:euma orbiculare
Globularia cordifolia
Biscutella laevigata
SEremljevalci (Coml!.anion s{!ec.)
Dianthus sylvestris
Poa s~.
Lotus -corniculatus
Polygala vulgaris
Hieracium umbellatum
Solidago virgaurea
Hieracium murorum
A~oseris foetida

Močno sončno žarčenje

rdečega

bora in puhastega hrasta ter črnega gabra na

2
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spodbuja zgoden

začetek fizioloških aktivnosti. Če ni snega, že

novembra cvetijo šopi spomladanske rese (Erica
carnea), od decembra do marca krasijo pobočja
rumenobeli in rdeči cvetovi žanjevcev (Polygala
chamaebuxus), vijolični cvetovi Sadlerjeve vilovine
(Sesleria sadleriana), šmarne hrušice (Amelanchier
ovalis), rumeni grozdi trirobe koš eničice (Genis ta
januensis ), avstrijski gadnjak (Scorzonera austriaca), rani mošnjak (Thlaspi praecox), srčastolistna
mračica (Globularia cordifolia) in dlakava relika
(Chamaecytisus hirsutus). Spomladi cveti tudi
omamno dišeči volčin (Daphne cneorum), kasneje
se mu pridruži še jesenček (Dictamnus albus).
Nato se vse do pozne jeseni izmenjtye drugo
raznobarvne cvetje.
Drugače se vedejo kserotermne drevesne vrste,
ki ozelenijo kasneje kot bukve, zato so ti gozdovi
zgodaj spomladi še goli, medtem ko se bukovi
gozdovi že v svojem značilnem svetlozelenem
ogrinjalu. Toda v jeseni se gozdovi na suhih in
toplih rastišč ih prej obarvajo in prej odvržejo liste
kot bukve, samo rumenorjavi hrastovi listi se še
dolgo oklepajo vej.
Obravnavani združbi sta genetsko povezani,
naseljujeta podobna rastišča, obe sta pionirski,
imata mnogo skupnih vrst in med njimi veliko
246

Slika 8: Pred trumami oboževalcev se posamezne
(Pulsatilla grandis) -lepotice v krznenem
odevalu - skrijejo kar med dolomitne skalovje.

velikonočnice
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Slika 9: Ko se jesenski gozd obarva, izstopi skrivnostna arhitektura
drevesnih debel in krošenj. Po nizki, kržljavi in skriven čeni rasti
vidimo, da gre za zelo negostoljubna rastišča.

Slika 10: Ko drevesa odvržejo liste, se pokaže značilna
panjasta zasnova grmiščnega gozda.

Slika 12: Oglate listne krpe puhastega hrasta kažejo,
da imamo na Boču opraviti s posebnim ekotipom ali
lokalno rasno različico.

Slika 11: Še pred drugo svetovno vojno so v gozdovih
sekali pretežno na golo. Na plitvih do lomi tnih tleh so sadili
rdeči ali črni bor. Umetno nastale sekundarne gozdove
prepoznamo po borovcih, ki prevladujejo v zgornji plasti
in listavcih, ki jih zastopajo med grmičevjem.
GozdV 63 (2005) 5-6
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rdečega

bora in puhastega hrasta ter

reliktnih, zato je njuna klasifikacija otežena
in mnogokrat neprepričjliva. Že Tomažič je
v izvirniku zvezo Orno-Ostryion uvrstil med
termofilna hrastovja (Quercetalia pubescentis in
Querco-Fagetea), s čemer je želel posebej poudariti singenetsko povezanost tovrstnih borovij
s termofilnimi hrastovji jugovzhodne Evrope
(ROBIČ & ACCETTO 2001:15). Zaradi razpršenega prekrivanja tudi težko potegnemo mejo
med sintakso ni razredov Erico-Pinetea in QuercoFagetea. Oberdorfer je že l. 1948 razmišljal, da bi
red Quercetalia pubescentis povzdignil v razred
(Quercetea pubescentis), ki bi poleg hrastovih
gozdov vključeval tudi bazofilne borove gozdove,
a zamisli ni nikoli uresničil.
Za zvezo je značilen dvojni padavinski maksimum, mile zime ter topla in suha poletja, v
kontinentalnem delu Slovenije pa imamo en sam
poletni padavinski maksimum, vroča in sušna
poletja ter ostre zime. Podnebnim drugačnostim
se je prilagodila tudi vegetacija. Zato prevladujejo v gozdovih, ki so bližje mediteranu vrste
reda Quercetalia pubescentis, v bolj oddaljenih,
alpskih legah pa izstopajo dealpinske rastline,
vrste razreda Erico-Pinetea in Vaccinio-Piceetea
ter mahovi.
3.1 Borovi gozdovi
Borovi gozdovi uspevajo na strmih (35- 45 °), prisojnih, dolom itnih grebenih, robovih in izbočinah
povrh prhninaste rendzine. Ker so iz obdobja, ko
se je začela rojevati današnja podoba zemljinega
obličja, veljajo za vzorčni primer predzgodovinskega
razvoja vegetacije na naših tleh in kažejo nekatere
značilnosti postglacialnih reliktov. Areal teh gozdov
nikjer ne seže na ozemlje nekdanje poledenitve, saj
je njihova severozahodna meja potekala preko Boča
in Donačke gore, po t. i. Hayekovi črti. Jugovzhodno
od nje so se ohranili glacialni relikti (HORVAT 1929,
TOMAŽIČ 1940, PETKOVŠEK 1954).
Z numerično primerjavo smo ugotovili, da
je največja podobnost s Tomažičevo asociacija
(Genisto-Pinetum), aje koeficient kohezije preskromen (Kk=0,53) za istovetenje obeh združb.
Med hočkim borovjem in borovimi združbami
sledečih avtorjev so sorodnosti manjše Kk je:
Horvat 0,44, Aichinger 0,34, Oberdorfer 0,34,
Accetto 0,26 in Dakskobler 0,21; pri čemer sta
248

c~nega

gabra na

Boču _ __ _

_

slednja avtorja proučevala gozdove črnega bora
na Kočevskem in v Trnovskem gozdu.
Ekološki indikatorji (e. i.) kažejo na skrajnostne
rastiščne razmere: visoke temperature (e.i. toplote
je 5,3), sušnost (e. i. vlažnosti je 3,1) in skromna
rodovitnost (e. i. vsebnosti dušika je 2,5). Med
življenjskimi oblikami prevladujejo hemikriptofiti
(45,5 %) in lesnate rastline (39,9 %). Med flornimi
geoelementi je največ dealpinskih (23,0 %) in
pontsko-balkanskih (19,7 %), sledijo (sub)mediteranski (18,1 %) in srednjeevropski (12,9 %).
V sociološki strukturi so najbolj množične vrste
gozdnih robov, grmišč in suhih travnikov (45,6 %) ,
vrste razreda Erico-Pinetea (21,9 %) ter vrste reda
Quercetalia pubescentis (16,7 %).

3.2

Grmišče

puhavca in črnega gabra

Na stikališču submediteranske in vzhodno kontinentalne vegetacije zavzemajo grmišča puhastega
hrasta posebno mesto med ilirskimi gozdovi. Z
njimi so povezani prvi raziskovalci vegetacije na
Balkanu G. Beck-Mannagetta in L. AdamoviC iz
začetka 20. stoletja.
"Kraški" ali grmiščni gozd črnega gabra in
puhastega hrasta je trajna, edafsko pogojena
aconalna združba, ki v majhnih otokih naseljujejo
strma (30 - 40 °), prisojna karbonatna pobočja.
Prevladujejo velika temperaturna nihanja, oster
zimski mraz in pogoste suše. Zaradi nenehne
migracije tal (vodna in vetrna erozija) razvoj nikoli
ne doseže končne vegetacijske stopnje (klimaks),
zato ostaja združba bolj ali manj nespremenjena
ali "trajno zamrznjena".
Iz kontinentalnega dela Slovenije nimamo veliko
objavljenih popisov podobnih združb, zato smo
naša grmiš ča primerjali samo s Horvatovo asociacijo Querco-Ostryetum carpinifoliae iz bližnjega
Hrvaškega Zagorja. Njunafloristična podobnost
je majhna, koeficient koherence je 0.45. Ekološki
indikatorji kažejo, da je Horvatova združba bolje
oskrbljena z vlago (e. i. vlage je 3,8, na Boču 3,5)
in da je bolj rodovitna (e. i. vsebnosti dušika je
3,6, na Boču 3,3 ), kar odloča o različni floristični
sestavi. Primerjava horoloških skupin kaže, da
imamo na Boču več dealpinskih vrst (16,6 %)
kot na Hrvaškem (4,8 %) ter da je na Hrvaškem
številčno močnejša skupina srednjeevropskih vrst
Goz.dV 63 (2005) 5-6
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27,7 o/o (na Boču samo 16,6 %). Podobna razmerja
so tudi v sociološki strukturi.
Sinsistematika kserotermnih hrastovih gozdov
je težavna, ker nimamo splošno veljavnih značilnic. V grobem lahko red kserotermnih hrastovih gozdov razdelima v dve veliki skupini: v
klimaksno submediteranska in aconalno kontinentalno (JAKUCS 1961), pri čemer je slednja
zgolj fragment kraškega gozda. Ker so poletne
temperature pri kontinentalnih in mediteranskih kserotermnih zdužbah podobne, je obstoj
le-teh v notranjosti pogojen z nizkimi zimskimi
temperaturami. Razlike so tudi pri padavinah: ob
morju pade največ padavin spomladi in jeseni,
na kontinentu pa je več padavin poleti. Ker se
pojavijo v obliki neurij, voda hitro odteče po
površju. Medtem ko se združba v submediteranu
lahko izoblikuje tudi kot visoki gozd s kakovostnim lesom, jo v notranjosti kontinenta poznamo
samo kot grmišče.

3.3 Degradacij ski stadiji
Tekom postglacialnega razvoja so gozdovi na
suhih in toplih rastiščih doživljali burne spremembe. Manj pozornemu obiskovalcu se zdi,
da so gozdovi nedotaknjeni in povsem naravni,
toda temu ni tako. Na grebenu Galk so še pred
manj kot sto leti pasli domače živali in še sedaj
prepoznamo značilno shojene poti v smeri
plastnic. Opaši pričajo tudi številni grmi Uuniperus communis) in polgrmi ter plevelne vrste
pašnikov (Euphorbia cyparissias). Medtem ko je
danes površje že v celoti prekrita z rastlinjem,
so se še pred manj kot pol stoletja svetile velike
bele zaplate dolomitnega kamenja iz natrgane
travne ruše. L. 1885 je Janisch opeval veličasten
razgled iz skalnatega ter neobraslega vrha Boča.
Do druge svetovne vojne se je goličava že tako
zarastla, da so morali planinci postaviti lesen
razgledni stolp. Po vojni pa ga je nadomestil 20
m visok razglednik iz železa.
Med obema vojnama so nekatere sestoje posekali na golo in jih zasadili z rdečim in črnim
borom. Na ekstremnih rastiščih izoblikujeta
borovca ravna, polnolesna in visoka debla. Zaradi
varčnejšega ravnanja z omejenimi količinami
vode so bori fotosintetično bolj učinkoviti od
GozdV 63 (2005) 5-6

listavcev. Umetno osnovani sestoji imajo tudi
posebno zgradbo: v zgornji plasti prevladuje
bor, grmovno gradijo panj asti termofilni listavci,
zeliščno plast pa obvladuje Sadlerjeva vilovina s
šopi resja. Zaradi pionirskega značaja in izrazite
heliofilnosti borovih gozdov neredko težko potegnemo ločnico med primarnimi in sekundarnimi
borovimi gozdovi.

3.4 Varovalnost kserotermnih gozdov
V času, ko tehnika obvladuje vsa področja člo
vekovega žitja in bitja, narašča idealna vrednost
vseh naravnih ostankov, endemitov in reliktov.
Obravnavani gozdni združbi sta za lesno pridelavo malo pomembni, zato pa predstavljata
dragocene trajno varovalne gozdove, ki uravnavajo odtok padavinske vode, varujejo tla pred
erozijo, zasipavanji, snežnimi plazovi, prispevajo
k lepšemu izgledu gorske krajine ter z barvitim in
dehtečim cvetjem razveseljujejo ljubitelje narave.
Kserotermni gozdovi so zatočišče redkih rastlin
in mnoge rastejo izključno samo v le-teh. Tu
so ohranjeni zadnji ostanki flore in vegetacije
minulih dob.
Med gozdarstvom in naravovarstvom je največ
stičnega tam, kjer prepustimo gozdove naravnemu
razvoju. V zahodnem delu Boča so celjski gozdarji
izločili iz rednega gospodarjenja 130 ha gozdnih rezervatov. V teh zatočiščih je zagotovljeno
ohranjanje avtohtonega rastlinja, mrtvega lesa,
raznoter ih življenjskih biotopov in habitatov ter
biotske raznovrstnosti. Rezervati so idealne primerjalne ploskve za raziskave in učenje. Zaradi
uspevanja na meji preživetja so pomembni tudi
za spremljanje paleoklimatskih sprememb in razdiralnih učinkov zastrupljenega ozračja.
Zaradi skrajnostnih rastiščnili razmer rastejo
drevesa zverižene in kržljavo. Večdebelni in do
tal vejnati borovci z dežnikasto krošnjo izžarevajo
romantično in poetično mističnost, zato je bor
tako cenjen med kitajskimi slikarji. Še bolj očar
ljiva so drevesa puhastega hrasta z »zavozlanimi«
vejami, grobo razbrazdan o skorjo, nenormalnimi
zraslinami in številnimi dupli. Veliko odmirajočih
dreves omogoča sobivanje mnogim živalskim
vrstam.
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POVZETEK

Kolonije postglacialnih reliktov imajo strnjen areal
v submediteranskem območju, v notranjosti Slovenije pa so se samo ponekod ohranile v tolikšnem
obsegu, da tvorijo združbe z značilno sestavo in
strukturo. Uspevajo lokalno omejeno v najbolj
ekstremnih pogojih "toplotne kontinentalnosti':
na karbonatnih strminah in grebenih, kjer niso
izpostavljene konkurenci bukovih gozdov.
Zaradi osamljene lege v subpanonskem okolju
sta se na Boču ohranili svojevrstni pionirski
združbi rdečega bora in trirobe košeničice s
Sadlerjevo vilovino (Genis to januensis-Pinetum
sylvestris var. geogr. Sesleria sadleriana) ter grmišče
črnega gabra in puhastega hrasta (Querco-Ostryetum carpinifolia var. geogr. Sesleria sadleriana).
Obe imata prepoznavno skupino značilnih in razlikovalnih vrst, poleg tega pa še veliko dealpinskih
vrst. Čeprav se nazorno razlikujeta od podobnih
združb, smo zaradi majhnosti in lokalnosti obe
opredelili kot geografski varianti.
Krhki in ranljivi združbi sta ostanek rastja iz
minulih dob, iz konca suhe in mrzle preborealne
ter malo toplejše borealne dobe. Zaradi značilne
vrzelaste ali »parkovne« zarasti spominjata bolj
na opuščene pašnike kot na gozdove. Razvojno
se ohranjata v "zamrznjenem" stadiju, ki se po
vsej verjetnosti ni pomembneje oddaljila od
inicialnih faz naseljevanja golih skal pred devet
tisoč leti.
Kserotermni gozdovi imajo skromen snovnoenergetski učinek, zato je njihova lesna proizvodnost malo pomembna, toda njihova naravovarstvena vloga je neprecenljiva. Varčno ravnanje
z vodo je njihova najpomembnejša ekološka
funkcija, ki jim omogoča preživetje tudi v času
najhujših poletnih suš. Ti gozdovi so tudi naša
najbolj dragocena zatočišča redkih, reliktnih in
ogroženih rastlin.

composition and structure. They thrive locally in
the most extreme heat conditions on carbonate
slopes and ridges, where they do not face the
competition ofbeech forests.
Due to their isolated location in the subPannonian region, two specific pioneer forest
communities have been preserved. The first is the
community ofScotch pine and Genista januensis
with Sesleria sadleriana (Gen isto januensis-Pinetum sylvestris var. geogr. Sesleria sadleriana), and
the second is scrub consisting of pubescent o ak
and hop hornbeam (Querco-Ostryetum carpinifolia
var. geogr. Sesleria sadleriana). Both communities
have a group of characteristic and differential
species, and beside this a number of dealpine
species. Even though the two communities are
dearly different from si milar communities, both
have been defined as geographical variants because
they are located on a limited area.
These vulnerable communities are the relicts
of the vegetation of past periods, dating back to
the dosing stages of the dry and cold preboreal
period and to the somewhatwarmer boreal period.
Because they are open canopy communities they
remind us more of abandoned pastures than
of forests. Their developmental stage could be
described as "frozen", since it ha s in all probability
not diverged very much from the initial phases
of colonisation of naked rock.
Xerothermic forests have a low energy and
material efficiency, therefore their wood production function is insignificant, but their environmental protection function is great. Their
most important ecological function is economical
management of water, and this en ab les them to
survive the worst summer droughts. Such forests
are a most precious refuge for rare, relict and
endangered species.

s ·suMMARY:

6

Colonies of postglacial relicts have an uninterrupted area of distribution in the sub-Mediterranean
region, while in the central part of Slovenia they
have only in certain places been preserved well
enough to create communities with a characteristic

ACCETTO, M., 1999: Asociacija Carici sempervirentesPinetum nigrae (Accetto 1996) Accetto 1999 noro.
nov. v Sloveniji (ob stoletnici rojstva prvega slovenskega fitocenologa univ. prof. Gabrijela Tomažiča).
Zbornik gozd. in les., 60: 107-151. Ljubljana.
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v angleščini, cit. lit 20. Prevod v angleščino: avtorja. Lektura angleškega besedila Jana Oštir.

V četrtem delu Atlasa je prikazana opredelitev, razvrstitev, zgradba in značilnosti podzolov, rjavili opodzoljenih
in obrečnih tal in ter njihovo razširjenost v gozdovih. Namenjen je tako gozdarjem kot raziskovalcem in
lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razširjenost gozdnih taL
Ključne

besede: razvrstitev tal, lastnosti talnega tipa, podzoli, rjava opodzoljena tla,

obrečna

tla

Abstract:
Urbančič, M., Simončič, P.: Forest So il Atlas of Slovenia - Part IV. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 5-6.
In Slovene, with abstract in English, lit quot. 20. Translated into English by the authors. English language
editing by Jana Oštir.

The fourth part of the Atlas gives the defmition, classification, structure, characteristics and distribution in
forests of podzols, semipodzols and fluvisols. The Atlas is design ed for foresters, forest owners and researchers
and will give them a better understanding of the properties, importance and distribution of forest soils.
Key words: soil classification, characteristics of so il type, podzols, semipodzols, fluvisols

PODZOL
Opredelitev in razvrstitev:
Podzol (podzolasta tla) razvrščamo v razred
eluvialno-iluvianih tal. Po naši opredelitvi morajo
imeti dobro izražen pepelnato sivi eluvialni E
Razvrščamo

horizont, pod njim pa temno rjavi humospodični
(humusno-iluvialni) horizont Bh, ki vsebuje
vanj izprane humusne snovi in/ali rjasto rjavi
ferispodični (železo-iluvialni) horizont Bfe' ki
vsebuje izprane in nakopičene seskviokside železa,
aluminija in mangana.

jih v naslednje nižje sistematske enote:

Podtlip

Na osnovi spodičnih horizontov v:
- humusno železov podzol (vsebuje horizonta Bh in Bre);
- humusni podzol (vsebuje le horizont Bh);
- železov podzol (vsebuje le horizont BfJ

Različica

Na osnovi debeline E horizonta ločimo:
- šibki podzol (z debelina E horizonta pod 10 cm);
- zmerni podzol (z debelina E hor. 10 do 20 cm);
- močan podzol (z debelina E hor. nad 20 cm) .

Oblika

Po vrsti matične podlage v podzole na:
- kremenovih peščenjakih; rožencih; "kislih" metaroorfnih kamninah (npr.; kvarcitih, filitih); "kislih" magmatskih kamninah (npr. granitih, tonalitih, granodioritih,
dacitih, gnajsih, kremenovih keratofirjih); morenah; peskih.

1
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Atlas gozdnih tal Slovenije
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Naš talni tip se po lastnostih več ali manj
sklada z mednarodno (FAO 1989, WRB 1998)
višjo talno grupo (reference (major) soil group)
"podzoli" (Podzols), vendar je razčlenjena v nižje
talne enote po nekoliko drugačnih načelih, kot jih
uporabljamo mi.

Zgradba profila:
humusno železov: O - E - B11 - Bre - CR;
humusni: O- E- Bh- CR;
železov: O - E - Bre - CR;
Značilnosti:

Podzoli se pojavljajo predvsem v hladnih in
vlažnih podnebnih razmerah, z obilico padavin
in na z bazami revnih, razdrobljenih matičnih
podlagah, ki praviloma vsebujejo veliko kremena.
Na njih zaradi ovirane mineralizacije organske
snovi prevladujejo prhninaste humusne oblike
in surovi humus. Njihov organski O horizont
večinoma ostro prehaja v eluvialni E horizont, le
izjemoma se med njima pojavlja tudi humusni
A horizont. Debelina E horizonta je odvisna od
jakosti podzoljenja (izpiranja humusnih snovi in
seskvioksidov, zakisovanja idr.). Mestoma, čeprav
zelo redkokje, naletimo na podzoljena tla, ki imajo
E horizont debel celo do enega metra. Običajno
je pepelnato sive barve in vsebuje izbeljena zrnca
kremena. Pod njim leži en do dva spodična B

horizonta. Praviloma so zelo kisla (z vrednostmi
pH pod 5) in imajo nizke stopnje nasičenosti z
izmenljivimi bazami (pod 35% ), so revna s hranili
ter slabše rodovitnosti.
Razširjenost:
V Sloveniji so podzoli (po PRUS 2003) tipična
gozdna tla in so zelo redki. Manjša območja podzola so ponekod ogrožena zaradi gradnje gozdnih
prometnic ali smučarskih prog. Zaradi njihove
redkosti bi jih bilo potrebno zavarovati po načelili,
veljavnih za naravno dediščino.
Podzoli redkokje sami zavzemajo večje sklenjene površine. Večinoma se pojavljajo v združbi z
distričnimi rjavimi tlemi in/ali z rjavimi opodzoljenimi tlemi, mestoma se jim pridružijo tudi distrični
rankerji. Nastali so predvsem v gorskem svetu, le
izjemoma tudi v nižjih legah. Naj demo jih v najbolj
kisloljubnih gozdovih kot so smrekovja s smrečnim
resnikom (Rhytidiadelpho lorei-Piceetum) in s trikrpim maham (Mastigobryo-Piceetum), jelovja z
belkasto bekico (Luzu/o albidae-Abietetum) in s
trikrpim mahom (Bazzanio-Abietetum), bukovje
z rebrenjačo (Bechno- Fagetum) idr.

Primer:
Opis mesta izkopa in morfoloških lastnosti tal
na profilu šibkega, humusno železovega podzola z
evtričnim podtaljem na mešani rnoreni (povzeto
po KRAIGHER in sod. 2000)

Talni tip: humusno-železov podzol z evtričnim podtaljem

Datum: 24.nov.1994

Vegetacijski tip: visokogorski smrekov gozd 1Rhytidiadelpho Iorei-Piceetum (M. WRABER 1953 n. nud.) ZUPANČIČ {1976) 1981

Oznaka profila:
Pri Šijcu

Lokaliteta: 4. kvadrant raziskovalne ploskve vel. 1OOm x 1OOm, osnovane
v v g.e. Pokljuka, odd. 39c in 40c

Opisovalec tal:
Mihej Urbančič

Opis objekta: čist, starejši smrekov debeljak z normalnim do vrzelastim
sklepom krošenj; v vrzelih so smrekova mladja, gošče

Fitocenološki popis:
Lado Kutnar

Matična podlaga:

Nagib ( 0 ): 0-10

mešana

(apnčasto-silikatna)

morena

Relief: zmerno valovita zaravnica pod grebenom

Lega: južna

Splošne značilnosti tal: v zg. delu podzoljena, v sp. delu sprana

Nadm. viš. (m): 1200

Horizont:

ol

o f,b

Ahoh

Et

Bb

Bf,h

Globina
(cm):

3-1/2 cm

1/2 cm-O

0-3/5 cm

3/5-7/15 cm

7/15-18/20

18/20-25/30

Prehod
(meja):

1 do 2 cm
debel,
rahel do
stisnjen
smrekov
opad
(igli ce,
vejice,
posamezni
sto rži,
veje),
vlažen

1 do 2 cm
debela,
rahla do
mehka
plast iz
fermentiranih rasti.
ostankov,
surovega
humusa.
Je gosto
prekoreninjena,
vlažna

oster,
raven

oster, valovit

jasen,
valovit

postopen

nepovezana

droblj iv,zbit

lahko droblj.

lahko droblj

prašnata/
drobnozr nas ta

de belozrnasta

zrnasta

zrn asta

-

il ovna ta

ilovnata

ilovnata

vlažen

vlažen

vlažen

vlažen

posame zn o
kamenje

5-10 %,kamenje <l> do 2
cm

zavzema
ak. 7%
volumna

S%, kamenje <l> do 3
cm

Organ. snov:

prhlina

iz prana

prhlina

prhlina

Novotvorbe:

-

-

nakopičen

seskvioksicli

Konsistenca:
Struktura:

Tekstu ra:
Vlaga:
Skelet:

humus
Korenine:

zelo gosto
prekor.

redko prekor.

sred. gosto
prekor.

sred. gosto
prekor.

Favna:

ni opažena

Drenaža:

prosta

dobra

prosta

prosta

Barva:

zelo temno
rjava

sivkaste rjava
10YR4-5/2-3

temno rjava
10YR3/4

rdečkasto

rjava
SYR3/4

Horizont:

Bv

E2

Bt

B)Jt

B.,C

Globina (cm):

25/30-40 cm

40-60 cm

60-80 cm

80-120 cm

120+160 cm

Prehod (meja):

postopen

postopen

neizrazit

neizrazit

neizrazit

Konsistenca:

lahko droblj.

drobljiv

drobljiv

plastičen

zelo

debelozrnasta

kepa sta

masivna

Struktura:

plastičen

zrnasta/

zrn asta/

poliedrična

poliedrična

Tekstura:

glina sto
ilovnata

glinasto
ilovnata

glin asta
ilovnata

meljasto glinasto ilovnata

peščeno

Vlaga:

vlažen

vlažen 1svež

svež

svež/vlažen

vlažen/moker

Skelet:

5%

5 %,<1> do
6 cm

5-10%

15 %,<1> do 15
cm

40-70%

spiranje
gline?

kopičenje

Novotvorbe:

glinasto ilovnata

gline?

Korenine:

redko prekor.

posamezne
korenine

Drenaža:

dobra

dobra

dobra

nek. zadržana

nekoliko zad.

Barva:

temno rjava
7.5YR4/2

rjava
10YR4/3-4

rjava
10YR4/4

rjava
10YRS-4/4

rjava
lOYRS/4

Slika 1: Šibki, humusno železov podzol na mešani
moreni (foto : M. Urbančič)

Slika 2: Rjava opodzoljena tla (v levem delu profila) preidejo
v zmerni železov podzol. Tla so nastala na moreni, ki
prekriva svetlo sivo, karbonatno jezersko kredo, vidno v
spodnjem levem delu profila (foto: Tomaž Kralj)

Slika 3: Organski O horizont iz smrekovega opada in prlmine ostro prehaja v sivi eluvialni E horizont močnega
železovega pod zola (foto: M. Urbančič)

Slika 4: Smrekov gozd s smrečnim resnikom porašča združbo podzolov in
opodzoljenih tal, ki se je razvila na moreni (foto: Lado Kutnar)

distričnih

rjavih tal s vključki rjavil

Slika 5: Izkopavanje profila železovih rjavih opodzoljenih tal v smrekovju s smrečnim resnikom na moreni
(foto: Matej Rupel)

Kemijske lastnosti kvantitativnih (odvzetih z valjasto sondo 0 7 cm iz vnaprej določenih globin
0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm, 20-30 cm, 30-40 cm in z znano prostornino) in kvalitativnih (odvzetih
iz genetskih horizontov) vzorcev tal profila šibkega, humusno železovega podzola: reakcija tal (pH),
vsebnosti organske snovi, celokupnega ogljika (C) in dušika (N), razmerje organski ogljik- celokupni
dušik (Corg/N), vsebnosti kalcijevega karbonata (CaC0 3) in celokupnega žvepla (S)

plast
horizont

Ol
Of,h

MS
M10
M1S
M20
M30
M40
Ol
Of,h
Ah Oh

E1
Bh
Bfh
l.LB_)v

E2

Bt
BlB)
L(B_)vC

poskusna ploskev Pri ~ ii cu
organska
pH
C 0 rglN CaC0 3
globina H20 CaCI 2 snov
N
g/kg mg/kg
g/kg
cm
_g/kg g/kg
1 . Kvantitativni vzorci

c

3,5-1,5 4,04 3,55
810,3
1,5-0
3,71
3,20
706,8
3,57 3,05
o-s
234,5
5-10
3,92 3,17
58,6
37,1
10-1S
4,02 3,37
4,27 3,44
15-20
35,3
20-30
29,3
4,35 3,73
19,0
30-40
4,73 4,06
2. Kvalitativni vzorci _profila
715,5
3-1,5
4,33 3 89
1,5-0
3,79 3,28
534,4
0-4
3,64 3,20
328,4
4-12
4,09 3,38
25,0
12-19
81,0
4,08 3,49
19-27,5 4,36 3,77
56,0
27,5-40 4,69 4,04
38,8
4,37
40-60
4,91
25,9
4,73 4,05
6,9
60-80
0,3
80-120 7,55 7,22
7,67 7,24
3,8
>160

s

470
410
136
34
22
21
17
11

8,6
13,5
7,5
2,2
1,4
1,6
1,3
1 ,o

54,7
30,4
18,1
15,5
1S,4
12,8
13,1
11,0

41S
310
191
15
47
33
23
15
4
6
4

7,5
12,5
7,5
1,3
2,0
1,4
1,4
1 '1
0,6
O,S
0,6

55,3
24,8
25,4
11,2
23,5
23,2
16,1
13 6
6,7
0,4
3,7

-

-

-

-

48,3
1S,O

1.140
1.750
970
360
300
360
380
3SO
1.040
1.440
1.180
240
460
470
350
380
310
260
290

Kemijske lastnosti vzorcev tal profJJ.a šibkega, humusno železovega podzola: izmenljivi kationi,
vsota bazičnih kationov, vsota kislih kationov, kationska izmenjalna kapaciteta (KIK), stopnja nasičenosti z bazami (V)

plast
horizont

Ms
MIO
M15
M20
M30
M40
Ah Oh
Et
Bh
Bth
Bv
E2
Bt
BvBt
BvC

poskusna ploskev Pri Sijcu
izmenljivi kationi
bazi čni
kisli
3
2
2
3+
Mg2+
K+
Fe
Ca
+
Al
+
Mn
+
kati oni
globina
kati oni
cmol(+)lkg
cmol(+)/kg
cm
l . Poprečni kvantitativni vzorci
4,77
3,05 1,25 0,47 6,46 1,83 0,06 17,36
8,35
0-5
5-10
0,42 0,20 0,20 8,05 2,51 0,01 8,60
0,82
10,57
1,23
0,98 0,15 0,10 9,45 3,06 0,02 5,64
12,53
10-15
15-20
1,08 0,21 0,10 11,64 1,36 0,07 3,45
1,39
13,07
11,77
0,99
20-30
0,68 0,18 0,13 11,58 0,04 0,15 2,04
1,37
5,79
30-40
0,94 0,29 0,14 5,77 0,02 0,00 0,75
2. Kvalitativni vzorci _profila
9,11 1,66 0,76 3,44 1,65 0,17 16,95
0-4
11,53
5,26
4-12
5,58
0,20 0,05 0,06 4,35 1,23 0,00 3,94
0,31
2,04
15,03
12-19
1,68 0,24 0,12 11,85 3,16 0,02 5,94
1,34
11,66
19-27,5 1,03 0,17 0,14 10,12 1,49 0,05 1,92
0,61
8,51
27,5-40 0,37 0,09 0,15 7,77 0,54 0,20 1,09
2,78
0,83
0,60 0,14 0,09 2,62 0,08 0,08 0,51
40-60
0,87
0,54 0,13 0,20 5,32 0,08 0,09 0,87
60-80
5,49
16,02
0,04
80-120 15,58 0,17 0,27 0,00 0,00 0,04 0,00
11,14
0,00
120+160 10,81 0,12 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00

w

K.IK

v
%

30,48 15,65
19,99 4,10
19,40 6,34
17.91 7,76
14,80 6,69
7,91 17,32
33,74
9,83
23,01
14,92
10,21
4,12
7,23
16,06
ll,14

34,17
3,15
8,87
8,98
5,97
20,15
12,03
99,75
100

Atlas gozdnih tal Slovenije
Tekstura talnih vzorcev na poskusni ploskvi Šijec na Pokljuki
plast
horizont

Globina
cm

poskusna ploskev Pri Šijcu
pesek
melj
glina
%
%
%
l. Kvalitativni vzorci

MIS
M20
M30
M40

10-15
15-20
20-30
30-40

34,2
38,8
32,7

El
Bh
Bfh
Bv
E2
Bt
BtBv
BvC

4-12
12-19
19-27,5
27,5-40
40 -60
60-80
80-120
120 + 160

19,9
27,0
23,3
33,6
29,9
39,2
39,2
23,2

36,3

40,8
43,2
38,6
32,6

teksturni
razred

34,7

glinasta ilovica
glinasta ilovica
glinasta ilovica
glinasta ilovica

43,2
36,5
41,7
43,6
36,9
25,0
9,0
51,9

ilovica
ilovica
ilovica
glinasta ilovica
glinasta ilovica
glinasta ilovica
meljasto glinasta ilovica
peš čeno glinasta ilovica

22,9
22,6
22,6

2. Vzorci profila

RJAVA OPODZOLJENA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
Rjava opodzoljena tla (tudi: rjava podzolasta tla,
rjavi brunipodzol, podzol) razvrščamo v razred
eluvialno-iluvianih tal, čeprav nimajo dobro izraženega eluvialnega E horizonta. Lahko pa se pod
AJE horizontom na talnem profilu pojavljajo tudi
Razvrščamo

36,9
36,5
35,0
22,8
33,2
35,8
51,8
24,9

sive pege, lise in tanki, prekinjeni pasovi inicialnega
E horizonta. Za talni tip rjavih opodzoljenih tal
so diagnostični humusni A/E horizont, v katerem
potekajo procesi izpiranja ter pod njim ležeč vsaj
eden od obeh spodi čnih B horizontov: ali hwnusnoiluvialni Bh horizont, ki vsebuje izprane humusne
snovi ali železo-iluvialni Bre horizont, ki vsebuje
izprane in nakopičene seskviokside ali oba.

jih v naslednje nižje sistematske enote:

Podtip

Na osnovi spodičnih horizontov v :
- humusno železova (vsebujejo horizonta Bh in Bfe);
- humusna rjava opodzoljena tla (vsebujejo le horizont Bh);
- železova rjava opodzoljena tla (vsebujejo le horizont BrJ

Različica

Po vrsti matične podlage v rjava opodzoljena tla na:
- kremenovih peščenjakih; rožencih; "kislih" metamorfnih kamninah; "kislih"
magmatskih kamninah; morenah; peskih

Oblika

Na osnovi stika z matično podlago ločimo:
- litični (B horizont leži na čvrsti kamnini);
- regolitični (B hor. leži na zdroblj eni ali sipki matični podlagi).

Obličje

Na osnovi teksture tal na:
- peščena,
- ilovnata.
Na osnovi skeletnosti v:
- z malo skeleta (skelet zavzema pod 25 % prostornine tal)
- srednje skeletna (25 - 50%)
- močno skeletna (nad 50 %)

TALNE RAZMERE IN OBLIKE MIKRO RELIEFA NA MEŠANI MORENI

humusnoželezni
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regolitični

tipični
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distrični
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Oblike mikroreliefa: izravnan teren
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valovit teren

vrh izbokline
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rob izbokline

nagnjen teren

rob uleknine dno uleknine

Slika G: Idealizirani prikaz talnih razmer in oblik mikroreliefa na pretežno nekarbonatni moreni Pokljuke (povzeto po KRAIGHER in sod. 2000)
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Slika 7: Izsek iz gozdarske pedološke karte Pokljuke s kartografskima talnima enotama ))kompleks opodzoljena
tla in podzoli« in ))podzoli« (prirejeno po TREGUBOV in sod., kartiranje je opravila Marija Kodrič)

Atlas gozdnih tal Slovenije
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
V avstrijski razvrstitvi tal (KILIAN 2002) jih
imenujejo "Semipodsol". Po opredelitvi nekdanje
jugoslovanske klasifikacije (CIRIC 1984, ŠKORJC
1986 idr.) so morala rjava opodzoljena tla imeti
poleg A/E horizonta tudi oba spodi čna horizonta
(Bh in (pod njim) BcJ
Humusno železova rjava opodzoljena tla več
inoma lahko razvrstimo v mednarodno (FAO
1989, WRB 1998) talno enoto haplični podzoli
(Haplic Podzols) ki je (poenostavljeno povedano)
opredeljena s tem, da ima tako Bh, kot Bfe horizont.
Humusna rjava opodzoljena tla uvrščamo v talno
enoto karbični podzoli ( Carbic Podzols), ki ima
od spodičnih le humusno-iluvialni Bh horizont,
lahko pa imajo tudi E horizont, če je ta pretrgan
ali tanjši od 2 cm, železova rjava opodzoljena tla
pa v železove podzole (Ferric Podzols ), ki imajo od
spodičnih le železo-iluvialni Bfe horizont.
Zgradba proftla: regolitična humusno železova
rjava opodzoljena tla: O - AlE - Bh - Bce - C;
regolitična humusna rjava opodzoljena tla:
0- AlE- Bh- CR;
litična železova rjava opodzoljena tla:
0- AlE - Bce - R.
Značilnosti:

Rjava opodzoljena tla so se večinoma razvila na z bazami revnih matičnih podlagah z
veliko kremena in v hladnem, vlažnem (gorskem)
podnebju. Praviloma so zelo kisla, z zelo nizko
stopnjo nasičenosti z bazami (pod 35 %), s slabo
mineraliziranimi oblikami humusa (prhnino,
surovim humusom), revna s hranili ter slabše
rodovitnosti.

Razširjenost:
Za humusno železova rjava opodzoljena tla se
zahteva zgradba proftla, ki se v naših gozdovih le
malokje pojavlja. Bolj sta razširjena humusni in
železov podtip teh tal, njim soroden podtip opodzoljenih distričnih rjavih tal (z znaki inicialnega E
horizonta, toda brez razvitih spodičnih B horizontov) ter podzoli (z dobro razvitim E horizontom),
čeprav tudi te vrste tal zavzemajo v naših gozdovih
dokaj majhne površinske deleže. Rjava opodzoljena tla se pojavljajo predvsem malopovršinsko
in v fragmentih v združbi z distričnimi rjavimi
tlemi in/ali s podzoli, ki jih poraščajo izrazito
kisloljubne rastlinske združbe (bila so opažena
na terenu ali omenjena pri opisih rastišč asociacij
Rhytidiadelpho lorei-Piceetu:n, Bechno-Abietetum,

Vaccinio vitis idaeae-Pinetum sylvestris, BechnoFagetum, Hieracio rotundati-Fagetum, Thelyptero
lim bospermae-Quercetum roboris idr.).
OBREČNA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
Obrečna tla (fluvisol) obsegajo tla, ki so nastala
na recentnih (holocenskih) nanosili rek in drugih
(manjših) vodotokov ter jezer in morja. Te usedline
lahko vsebujejo nanešeno glino, melj, pesek ali
prod ali so sestavljene iz različnih kombinacij teh
(npr. med seboj pomešanih) sestavin. Nerazvita
ob rečna tla imajo na nasutini, pod morebitnim O
horizontom, le nerazviti (A) oziroma Ai horizont,
v katerem se obarvanost zaradi humusa često niti
ne opazi in ki se lahko tudi samo mestoma pojavlja.
Razvita ob rečna tla pa imajo na aluvialni matični
podlagi že dobro razvit humusno akumulativni
A horizont. Obrečna tla so razvrščena v oddelek
hidrornorfnih tal, saj je večji del teh tal pod vplivi
občasnih poplav ali visoke podtalnice in ima
zato izražene znake prekomernega navlaževanja. Vendar je precejšnji del obrečnih tal - vsaj v
fiziološki globini - brez teh vlažnostnih vplivov
(npr. zaradi hidromlioracij) in ima zato trdinski
(terestrični) značaj in/ali često tudi antropogenizirani značaj.
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Po nekdanji jugoslovanski klasifikaciji (CIRJC
1984, ŠKORJC 1986 idr.) se ta razred tal imenuje
aluvialna (tudi: fluvijalna, fluviatilna) tla. Dobro
se sklada z mednarodno (FAO 1989, WRB 1998)
višjo talno grupo "fl.uvisoli" (Fluvisols), vendar
je ta razčlenjena v nižje talne enote po nekoliko
drugačnih načelih, kot jih uporabljamo mi.
Zgradba profila:
- nerazvita obrečna tla: O - (A) - C;
- oglejena razvita obrečna tla: O- A- C- G.
Značilnosti:

Poleg inicialnega (A) ali humusnega A horizonta je rastlinam rastni substrat tu cli sedimentna
matična podlaga, če jo sestavljajo dovolj drobni
delci, vendar so zaradi mladosti njenega nastanka
pedogenetski procesi v njej še slabo izraženi. Tako
lahko obrečna tla dosegajo precejšnje fiziološko
aktivne globine, če jih ne omejujejo npr. plasti
proda ali podtalnica. Matični substrat označu
jemo s C, oziroma z rimskimi številkami, če ga
sestavljajo med seboj ločljive plasti. Tako npr.
nerazvita obrečna tla s tremi, po te.ksturi različnimi

Razred obrečnih tal razvrščamo v naslednje nižje sistematske enote:

Tip

- nerazvita obrečna tla (imajo slabo razvit, inicialni horizont (A))
- razvita obrečna tla (imajo dobro razvit humozni horizont A)

Podtip

- karbonatna (vsebujejo karbonate vsaj do globine 40 cm)
- evtrična (pH nad 5)
- distrična

Različica

Na osnovi fiziološko aktivne globine (po PRAVILNIKU 1984) na:
- zelo plitva (fiziološka globina- je pod 20 cm)
plitva (globina 20 - 35 cm)
srednje globoka (35 cm - 50 cm)
zmerno globoka (50 cm- 70 cm)
globoka (70 cm - 120 cm)
zelo globoka ( nad 120 cm)

Oblika

-

Obličja

- plitvo humozna (debelina A horiz. pod 25 cm)
- srednje globoko humozna (debelina A horiz. 25- 35 cm)
- globoko hum ozna (debelina A horiz. nad 35 cm)

neoglejena
zelo globoko oglejena (G0 horizont pod 100 cm)
globoko oglejena (G 0 se pojavlja v globinah od 70 do 100 cm)
zmerno oglejena (G 0 50- 70 cm)
srednje močno oglejena (G 0 30- 50 cm)
močno oglejena (G 0 nad 30 cm)

- drobljiva
- težko drobljiva, gosta
Oziroma na osnovi teksture (ČIRIČ 1984, ŠKORIC 1986 idr.) v:
- peščena
- ilovnata
- glinasta
Na osnovi skeletnosti v:
- z malo skeleta (zavzema pod 25% prostornine)
- srednje skeletna (25 - 50%)
- močno skeletna (nad 50%)

plastmi usedlin prikažemo takole: O - (A) - I - II
- III. Na splošno v zgorjih delih vodotokov prevladujejo fluvialne usedline iz debelej šili sestavin
(proda, peska), v spodnjih pa iz drobnejših (melja,
ilovice, gline). Zaradi spreminjanja nosilnih sil
vodotokov skozi čas pa je za holocenske nanose
značilno, da se jim v obliki pasov, jezikov, leč in
vključkov spreminja tekstura tako v horizontalni
kot v vertikalni smeri. Ker pa je geološka pod-

laga večine vodozbirnih območij dokaj pestra,
mestoma najdemo primere, da se obrečnim
tlem, npr. zaradi premešanosti karbonatnih in
nekarbonatnih usedlin, korakoma spreminjajo
tudi kemične lastnosti. Nerazvita obrečna tla so
večinoma plitva, pod vplivi poplav, vodne erozije
in/ali visoke podtalnice ter slabe rodovitnosti.
Razvita obrečna tla pa so, če so globoka in imajo
ugodno teksturo, lahko zelo rodovitna.

Slika 8: Evtrična, srednje globoka, močno oglejena,
ilovnata, plitvo humozna, srednje skeletna, razvita
obrečna tla v gozdu črne jelše in podaljšanega šaša
(foto: M. Urbančič)

Slika 9: Obrečno rastje vrb in topolov (foto: M.

Urbančič)

Slika 10: Evtrična, globoka, neoglejena, ilovnata, plitvo
humozna, malo skeletna /v fiziološko aktivnem delu,
ki leži na prodnati plasti), razvita ob rečna tla v gozdu
doba in belega gabra (foto: M. Urbančič)

Slika 11 : Hidromelioracija Ledave (foto: M. Urbančič)
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Primer:
Opis talnega profila karbonatnih, srednje globokih, srednje močno oglej enih, globoko humoznih,
(peščeno) ilovnatih, malo do srednje skeletnih, razvitih ob rečnih tal oz. (po CIRIC 1984) humofluvisola
(prirejeno po SMOLE & URBANČIČ 1990)
Datum opisa: 19. 9. 1988; Nahajališče: Posavec, ob izlivu Peračice v Savo; N. v.: 399m; Nagib:
0°; Lega: ravno; Relief: ravnica; Matična podlaga: aluvialni nanos karbonatnega proda, peska
in melja; Opis objekta: vrzelast tanjši debeljak rdečega bora s posamično primesjo smreke in z
bujnim grmovnim in zeliščnim slojem. Mestoma so še manjše travniške površine; Vegetacijski
tip: log rdečega bora in smreke (Pinus sylvestris- Picea abies stadij); Vegetacija na talnem profilu: Euphorbia amygdaloides, Euphorbia cyparssias, Centaurea sp., razne trave ... ; Pokrovnost
zeliščnega sloja: 1 OO %

Simbol
plasti

Globina
(cm)

ol

0/2-

Ahi

o- 2/3

Sipke do lahko drobljive konsistence, prašnate strukture (s sprimki),
svež, S % njene prostornine je zavzemal apnenčast premerov do 1 cm,
zelo gosto prekoreninjena, proste drenaže, zelo temne sivo rjave barve
(10 YR 3/1-2), ostro prehaja v:

Ah2

2/3- 10

drobljiva, zrnčasta do kepasta, peščeno ilovnata, vlažna, 10% skeleta
s <I> do 5 cm, zelo gosto prekoreninjena, proste drenaže, temno rjava
(10 YR 3/3), jasno prehaja v:

Ah3

lO- 25

drobljiva, zrnčas ta do kepasta, peš čeno ilovnata, vlažna, 10% skeleta
s <D do 6 cm, srednje gosto prekoreninjena, proste drenaže, temno
sivkaste rjava (lO YR 4/2), postopno prehaja v:

AhC

25-40

Lahko drobljiva, zrnčasta, peščeno ilovnata, mokra, 20 - 30 % skeleta,
korenin je malo, proste drenaže, rjava (lO YR 4/3), postopno prehaja
v:

CGO

pod40

Karbonaten prod premerov do 8 cm, s primesjo temno do svetlosivega
peska in mivke, v kateri se pojavljajo rjaste pege.

o

Morfološke in kemične lastnosti plasti
Opad iglavcev in listavcev pokriva okoli 20 % površine tal

Analitski podatki za profil obrečnih tal
Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 20)) in v kalij evem kloridu (pH(KCl)) ter vsebnosti
karbonatov (CaC0 3 ), organske snovi (Org. s.), celokupnega dušika (N) in razmerja med organskim
ogljikom in celokupnim dušikom (Cor/N) v talnih vzorcih

Plast

Globina
(cm)

pH
(H2 0)

CaC0 3
(%)

Org. s.

(KCl)

(%)

N
{%)

Cor/N

pH

ol

0/2-

o

5,85

4,97

o

67,2

1,51

26

Ahr

o- 2/3

7,52

7,08

26,9

15,5

0,61

15

Ah2

2/3- 10

8,05

7,46

30,9

7,7

0,32

14

Ah3

10- 25

8,02

7,43

28,1

6,0

0,17

21

AhC

25-40

8,05

7,48

24,1

5,2

0,11

27

Atlas gozdnih tal Slovenije
Preskrbljenosti tal z rastlinam dostopnim magnezijem (ALMg) ter kalijevimi (AL ~O) in fosforjevimi (ALP 20 5) spojinami (v g na kg tal) in tekstura kambičnega horizonta

Plast

AL-~0

(mg/kg)

AL-P 20 5 AL-Mg Glina Drobni melj Grobi melj Pesek
%
%
%
(mg/kg) (mglkg)
%

Teksturni
razred

ol

soo

110

-

Ahi

260

30

410

Ah2

100

10

370

0,4

1,8

38,6

59,2

peščena

ilovica

Ah3

80

10

260

0,2

6,8

34,8

58,2

peščena

ilovica

AhC

60

sledovi

270

1,0

5,7

36,6

56,7

peščena

ilovica

Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg2+), kalijevih (K+), natrijevih (Na+) in
vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih (SwnB) in kationske izmenjalne kapacitete (KIK),
izražene v cmol+J kg tal, stopnje nasičenosti tal z izrnenljivimi bazami (V), izražene v odstotkih ter
odstotni deleži izrnenljivih kationov v izmenjavah za talne vzorce profila:

KIK

v

21,12

21,12

100

68,0

29,7

1,7

0,6

o

2,0

14,65

16,65

88,0

72,6

14,0

0,6

0,8

12,0

1,5

13,84

14,34

96,5

86,2

9,7

0,3

0,9

5,5

13,90

13,90

100

89,4

9,3

0,4

0,9

Plast

Ca

Mg

K

Na

Ahi

14,36

6,27

0,36

0,13

o

Ah2

12,09

2,33

0,10

0,13

Ah3

12,36

1,30

0,05

0,13

AhC

12,43

1,29

0,05

0,13

H Su mB

o

Razširjenost:
Obrečna tla (fluvisol) zavzemjo v naših gozdovih (po Popisu gozdov ZGS 1994) okoli 0,5
odstoten delež, izražen s številom gozdnogospodarslcih odsekov in z njihovimi gozdnimi
površinami. Nerazvita ob rečna tla vzdolž vodnih
tokov poraščajo popljavljana vrbovja z mestoma
prisotnim črnim topolom (Salici-Populetum s. lat.),
logi črne jelše (Carici elongatae-Alnetum glutinisae)
in drugo skromno, pionirsko rastje, ki prenese
občasne poplave. Od vodotokov običajno bolj
oddaljena, rodovitnejša razvita obrečna tla pa- v
kolikor niso v poljedelski rabi- zavzemajo rastišča
gozdnih združb črne jelše (Alnetum glutinosae s.
lat.), doba in belega gabra (Robori-Carpinetum
s. lat), združbe doba in bresta (Querco roborisUlmetum laevis) idr.

%Ca %Mg

%K %Na

%H

o
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Pomen povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja
(študija primera: Društvo lastnikov gozdov mirenske doline)
The significance of associating forest owne rs for rural development (case study:
Association offorest owne rs of the Mirna Valley)
Špela MALOVRH*
Izvleček:

Malovrh, Š.: Pomen povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja (študija primera: Društvo lastnikov gozdov
mirenske doline). Gozdarski vestnik. 63/2005, št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit.
lit. 13. Prevod izvlečka v angleščino: avtorica, povzetek Jana Oštir. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Trenutno z zasebnimi gozdovi v Sloveniji gospodari okoli 350.000 lastnikov gozdov. Majhna in razdrobljena gozdna
posest je eden glavni razlog za nizko stopnjo učinkovitosti in konkurenčnosti v zasebnih gozdovih.· Društvo igra
pomembno vlogo pri združevanju, izobraževanju in zastopanju lastnikov gozdov. V članku je predstavljeno Društvo
lastnikov gozdov mirenske doline in njegov vpliv na razvoj podeželja. Na vzorcu n = 40 je bila izvedena anketa in
SWOT analiza o pomenu povezovanja lastnikov gozdov za razvoj podeželja. Podane so usmeritve in možnosti za
prihodnje povezovanje in prihodnost zasebnih gozdov.
Ključne

besede: zasebni gozd, povezovanje, društvo lastnikov gozdov, razvoj podeželja

Abstract:
Malovrh, S.: The significance of associating forest owners for rural development (case study: Association of forest
owners of the Mirna Valley). Gozdarski vestnik, VoL 63/2005, No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in
English, lit. quot. 13. Abstract translated into English by the author. English language editing by Jana Oštir. Summary translated into English by Jana Oštir.
Currently, Slovenian private forests are managed by approximately 350,000 forest owners. Small and fragmented
forest property is one of the main reasons for the low efficiency and competitive position of private forest management. The forest owner association plays a decisive role in connecting, educating and representing forest owners.
The article presents an association of forest owners of the Mirna Valley and its influence on rural development.
On the pattern of 40 people a poll and SWOT analysis were carried out regarding the significance of associating
forest owners with the intention of improving rural development. Guidelines for future association and prospects
regarding the future of private forests are also given.

Key words: private forest, connecting, association of forest owners, rural development

1

UVOD

Naravno zgradbo in splošne razvojne možnosti
ozemlja Slovenije odločilno pogojujejo prepletanja
in prehodni značaj velikih evropskih geosistemov.
Ozemlje odlikuje pestra ekološka zgradba in s tem
povezana zelo raznolika krajina. Za stabilnost
naravnega ravnotežja v veliki meri skrbijo gozdovi,
ki pokrivajo nekaj manj kot 60% Slovenije. Gozd
s svojo površinsko prisotnostjo in gozdarstvo kot
ena tradicionalnih gospodarskih dejavnosti podeželja sta imela v slovenskem prostoru že od nekdaj
velik družbeni pomen. Po drugi svetovni vojni je
bil sicer lastnik gozda omejen pri gospodarjenju
s svojim gozdom, vendar pa je kljub temu gozd
GozdV 63 {2005) 5-6

in gozdarstvo omogočil velik razvoj podeželja,
predvsem skozi izgradnjo infrastrukture: elektro,
cestno in telefonsko omrežje. Čeprav danes delež
gozdarstva v bruto družbenem proizvodu znaša
le nekaj odstotkov, je delež neovrednotenega
dotoka dobrin iz gozda, ki jih ne znamo ali
nočemo ovrednotiti, po vrednosti daleč večji .
Odnos lastnikov gozdov do gozda se močno
razlikuje in je v veliki meri povezan z velikostjo
posesti. Lastniki večjih površin so od gozda bolj
odvisni in imajo do njega drugačen odnos, kot

* š. M., univ.dipl.inž.gozd. Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83,
1000 Ljubljana
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manjši posestniki. Večina lastnikov gozdov je
tudi kmetov, ki jim gozd pomeni neko stalno
rezervo in bolj ali manj pomemben dodaten vir
dohodka. Z razvojem družbe se spreminja tudi
odnos in zahteve do gozda. Gozd že dolgo ni več
zgolj proizvajalec lesa, ampak mora zagotavljati še
celo vrsto drugih nematerialnih vlog, ki so širši
družbi zaradi nenehnega slabšanja življenjskega
okolja vse bolj pomembne. Medtem ko je lastnik
gozda pri lesnoproizvodni vlogi gozda razmeroma
suveren, je pri ostalih precej brezpraven.
Go rata in gozdnata Slovenija razvoja podeželja
ne more in ne sme načrtovati brez upoštevanja
biotopov gozdov, učinkov gozdov na ekološkem,
kraj inskem in gospodarskem področju. Gozd ni
le naša nacionalna dobrina, temveč pogoj za naš
obstoj (AZAROV 1991).

2

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Gozd ima za razvoj in obstoj podeželja, predvsem
hribovskih kmetij velik pomen. Les je pomembna
surovina za podeželski prostor, ker je pridelana
v podeželskem prostoru, ker jo je mogoče prvovrstno oplemenititi, ker stroški pridobivanja in
pre<;ielave ostanejo kot dohodek prebivalcev v kraju
samem in ker je osnovni ter obnovljivi vir.
Povprečna velikost zasebne gozdne posesti v
Sloveniji je 2,6 ha in še ta je ločena na več parcelah. Skoraj 350 000 lastnikov gozddv ima posest
razdeljen-o ·na približno 1.000.000 parcel. Ra\rno·
tq .razdrobljeno~t gozdne posesti pa je dejavnik, ki
v~č plastno in negativno vpliva na gospodarjenje
z gozdovHVESELIČ 1994):
• gozd kot celovit naravni sistem členi na
majhne površine, kar zaradi trenutnih potreb
in interesov posameznega lastnika onemogoča
načrtno in prostorsko usklajeno delo z gozdom;
.• majhna gozdna posest lastniku ne dopušča
dolgoročnega t.j. trajnostnega in sonaravnega
gospodarjenja, ker v materialnem pogledu v prihodnosti od nje ne more pričakovati veliko;
. .• majhnemu gozdnemu posestniku se za delo
v gozdu ni smotrno niti tehnično opremljati, niti
poglobljeno izobraževati;
• majhni gozdni posestnik pričakuje iz svojega
gozda pogosto predvsem drva, kljub vrednejši
potencialni sortirnentni..strukturi, ki jo·lahko do
neguje v svojem gozdu;
-
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• veliko število majhnih gozdnih posestnikov pomeni večje stroške, omejeno učinkovi
tost in organizacijske probleme javne gozdarske
službe;
• v kombinaciji z drugimi dejavniki npr. oddaljenost kraja bivanja lastnika gozda od gozdnih
parcel, njegovega socialno-ekonomskega položaja, fizične sposobnosti članov gospodinjstva
za izvajanje gozdnih del se lahko negativni vplivi
razdrobljene gozdne posesti praviloma še okrepi
ali pa omili.
Mnogi lastniki gozdov se niso nikoli srečali z
delom v gozdu. Nekateri so se z gozdom soočili
od dedovanju ali denacionalizaciji, kar pomeni
da nimajo ustreznega znanja, strojev, orodja in
varovalne opreme za delo v gozdu, včasih pa tudi
potrebnega interesa za delo v gozdu. Znanje in
izkušnje, ki so odločilne za delovno produktivnost
in kakovost dela, gozdni posestnik težko pridobi
sam. Kako velike so izgube dohodka iz gozda zaradi
neznanja, slabe opremljenosti in informiranosti,
ne.vemo, vemo pa da niso·majhne. Če upoštevamo
visok strošek delovne ure za premalo izkoriščen
delovni stroj v letu, strošek dela, ki si ga lastnik ne
zaračunava in vrednost prodanega lesa, ugotovjmo
da lastnik gozda dela v gozdu brez ·dobička ali pa
celo z izgubo. Za zniževanje nezgod pri gozdnem
delu, ter za dvig produktivnosti pa je potrebno
dolgotrajno in načrtno delo na področju aktivnih
oblik izobraževanja.
Omenjeni dejavniki si nedvomno zaslužijo
pozornost pri usmerjanju razvoja podeželja in dviganju gospodarske moči kmetijskih gospodarstev,
ki ostajajo nosilci razvoja in ohranjajo podeželje
privlačno. Ravno ti dejavniki pa so tisti, ki ne
omogočajo lastniku gozda optimalnega gospodarjenja z gozdom. Združevanje lastnikov gozdov
pa je le eden od načinov, s katerim se da odpraviti
pomanjkljivosti razdrobljene gozdne posesti in
povečati gospodarsko uspešnost in učinkovitost
gospodarjenja z zasebnimi gozdovi.

3

ORGANIZIRANOST LASTNIKOV
GOZDOV V PRETEKLOSTI

Vse do spremembe družbene ureditve (do leta
1990) in novega Zakona o gozdovih (1993), lastniki
gozda nit!·ni bil pravi lastnik, saj o gospodarjenju
'1 :
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v svojem gozdu skoraj ni imel pravice odločati.
Monopol nad gospodarjenjem z vsemi gozdovi
ne glede na lastništvo so imela gozdna gospodarstva. Lastnik gozda je bil obvezni član temeljnega
obrata kooperantov (TOK) v sestavi gozdnega
gospodarstva, kateremu je moral obvezno prodajati tudi les, zato je jasno, da lastnik gozda niti
ni imel ustreznega znanja niti ne ustrezne opreme
in informacij, da bi lahko opravil vsa dela v svoj em
gozdu, ki mu jih narekuje zakon.
Spremembi družbene ureditve je sledila tudi
reorganizacija gozdarstva. Gozdna gospodarstva so se razdelila na tri samostojne pravne
naslednike: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS),
gozdarska izvajalska podjetja, ter gozdarske
oziroma kmetijsko gozdarske zadruge. Zaradi
podrejenega položaja zadrug napram gozdarskim izvajalskim podjetjem, tako pri razdelitvi
premoženja kot tudi pri delitvi dela, se več kot
polovica TOK-ov ni preoblikovala v zadruge,
velik del preoblikovanih pa je kasneje dejavnost
morala opustiti zaradi hude konkurence gozdarskih izvajalskih podjetij (JEROMEL 2000).
Ravno zaradi tega lastniki gozdov danes niso
organizirani na področju trženja, še manj pa na
področju uveljavljanja drugih interesov.
V procesu spreminjanja zakonodaje je poznavalcem razmer postalo jasno, da institucija, kot
je Zavod za gozdove Slovenije, ki je postavljen in
financiran s strani države, ne more dovolj dobro
braniti interesov lastnikov gozdov, še posebej če
vemo, da je ZGS po zakonu o gozdovih dolžan
zagotavljati javni interes nad gospodarjenjem in
rabo vseh gozdov in gozdnega prostora ne glede
na lastništvo (JEROMEL 2000).
Nedvomno torej lastniki gozdov potrebujejo
neko organizacijo- društvo, ki bo lahko povezovala razdrobljeno gozdno posest in jo dostojno
zastopala.

4

POVEZOVANJE LASTNIKOV
GOZDOV

Sodelovanje lastnikov gozdov pri delu, izobraževanju in rabi strojev ni nekaj novega. Poznamo
več oblik povezovanja lastnikov gozdov (društva,
zadruge, strojni krožki, študijski krožki ... )vsaka
ima svoje prednosti in slabosti. V osnovi je v
Gozd.V 63 (2005) 5-6

ospredju pri vseh prizadevanje za povezovanje
razdrobljene gozdne posesti, znižanje stroškov
dela, kakor tudi povečanje kakovosti in konkurenčnosti na trgu, izobraževanje, informiranje,
možnost dodatnega zaslužka za kmečko prebivalstvo, torej zagotavljanje socialne varnosti itn.
Možnih oblik povezovanja je veliko, zakonsko
obvezno pa so lastnoo gozdov in kmetijskih zemljišč združeni v Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije. Najbolj znane oblike povezovanja v
gozdarstvu so:
• zadružništvo (splošno in specializirano
zadružništvo),
• oblike povezovanja pri rabi strojev (strojni
krožki, medsosedska pomoč, strojne skupnosti),
• društva ali združenja.
Izbira oblike povezovanja je pogojena z naravnim okoljem, kakor tudi z gospodarskim in družbenim stanjem v katerem se nahajajo določeni
ljudje (KLUN 2002).
Ena izmed oblik povezovanja, ki temelji na bazi
iniciative in se pri nas šele uveljavlja je interesno
združenje - ·društvo lastnikov gozdov. Društvo
lastnikov gozdov je prostovoljno združenje lastnikov gozdov nekega območja. Takšna oblika
organiziranja ne zahteva veliko administracije in s
tem ne povzroča veliko stroškov. Društva lastnikov
gozdov se ustanavljajo za večanje pozitivnih učinkov
gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti in utrjevanje
gospodarske moči gozdnih posestnikov ob upoštevanju vseh funkcij gozda. Namen združevanja v
društvo ni le dobiček in materialno pridobivanje
dohodka, ampak tudi organizirano sodelovanje
med člani in njihovo informiranje, izobraževanje,
skupno nastopanje na trgu in navsezadnje tudi
družabno življenje. Trenutno v Sloveniji delujejo
4 društva lastnikov gozdov, v nekaj območjih pa se
že vodijo aktivnosti za ustanovitev novih. Število
društev se bo nedvomno večalo in svojo moč bodo
dosegli z ustanovitvijo zveze društev lastnikov
gozdov na nivoju države.

4.1 Razlogi za povezovanje
Zaradi učinkovitejšega in ekonomičnega gospodarjenja na razdrobljeni gozdni posesti je smotrno
spodbujati povezovanje zasebnih lastnikov gozdov
v društva in druge oblike povezovanja. Lastniki
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gozdov se povezujejo predvsem zato, da bi bili
uspešnejši pri:
• Opravljanju gozdnogospodarskih del ter pri
gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic,
• pridobivanju sredstva iz proračuna na podlagi javnih razpisov,
• prodaji gozdnih lesnih sortirnentov,
• zbiranju in odkupu nelesnih gozdnih
dobrin,
• proizvodnji gozdnih sadik,
• razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
• zmanjšanju stroškov nakupa in uporabe
gozdarske opreme,
• usposabljanju članov in prenašanja sodobnih
strokovnih znanj v prakso,
• zastopanju interesov članov pri sporih z
drugimi uporabniki gozdov oziroma nosilci
dejavnosti, ki negativno vplivajo na gozd ter pri
posegih v gozdove (Program razvoja gozdov,
1996).

4.2 Cilji povezovanja
Lastniki gozdov se med seboj združujejo zaradi
različnih ciljev. Ti cilji se od posameznika do
posameznika razlikujejo, a so na splošno usmerjeni
v zmanjševanje negativnih posledic, ki jih prinaša
specifika zasebnega sektorja gozdarstva. Velikost
gozdne posesti s katero gospodari povprečen
lastnik je majhna in ne omogoča optirnalnega
gospodarjenja z gozdovi. Razdrobljena gozdna
posest pa še dodatno vpliva na (ne)uspešnost,
predvsem pa na učinkovitost gospodarjenja z
zasebnimi gozdovi. Lastnik paje tudi pod vplivom
različnih družbenih omejitev, ki so posledica različnih družbenih interesov do posameznih vlog
gozda, kar še dodatno omejuje gospodarjenje z
gozdovi. Omenjeni razlogi pa pomembno vplivajo
na ekonomiko gozdnega obrata.
Vpliv posameznega lastnika gozda je premajhen, da bi lahko uspešno izrazil svoje interese in
predloge, zato je nujno potrebno povezovanje v
neka interesna združenja. Organizacije lastnikov
gozdov pa lahko poleg gospodarskih interesov
zastopajo tudi druge interese svojih članov. Združevanje lastnikov gozdov je način, s katerim se
da odpraviti pomanjkljivosti pri gospodarjenju z
272

zasebno gozdno posestjo in povečati gospodarsko
uspešnost in učinkovitost gospodarjenja z gozdovi
(ŠINKO 1997).
Cilji povezovanja so v veliki večini primerov
ekonomskega značaja. Ljudje vedno strmijo k
temu, da bi iz svojega gozda dobili čim več, oziroma
da bi povečali rente. Cilji zaradi katerih se ljudje
združujejo sovpadajo s cilji, ki si jih je zastaviJo
društvo lastnikov gozdov mirenske doline.

5

PREDSTAVITE DRUŠTVA
LASTNIKOV GOZDOV MIRENSKE
DOLINE

V Trebnjem je bilo v juniju leta 2001 ustanovljeno
prvo društvo lastnikov gozdov v Sloveniji- društvo
lastnikov gozdov mirenske doline. Ustanovili so
ga lastniki gozdov na območju doline reke Mirne
in okoliškega hribovja v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije, Krajevno enoto Mokronog.
To je področje z velikim deležem gozdov. Gozdatast je okrog 60 %. Gozdna posest je večinoma
razdrobljena, saj meri povprečna posest le okoli
2,5 hektara. V takih okoliščinah lastnik sam zelo
težko uveljavlja svoje interese, zato se je skupina lastnikov odločila za združitev v društvo, s
pomočjo katerega bi lahko uspešneje uveljavljali
svoje interese pri gospodarjenju z gozdom.
Težišče dela društva je na izobraževanju za
kakovostno in učinkovito delo v gozdu. Pri
tem posebno pozornost namenja usposabljanju
lastnikov za varno delo v gozdu, saj se vsako
leto pri sečnji in spravilu v gozdu zgodi veliko
nesreč. Lastnike poskuša čim bolj podrobno
seznaniti s pravilnim delom v mladem gozdu.
Poudarek je tudi na svetovanju pri trženju lesa,
saj so predvsem manjši posestniki izpostavljeni
slabim tržnim razmeram. Lastniki, ki ne izvajajo
sečenj vsako leto se ob obilici različnih lesnih
odkupovalcev težko znajdejo. Poleg tega za isti
les obstajajo različni standardi. Naloga društva je
da vsako leto pred sečno sezono sklene pogodbo
o odkupu lesa z več odkupovalci. V pogodbi so
potem določene cene in plačilni roki. Cena ostane
enaka tudi takrat, ko cena lesa na trgu pada.
Odkupovalci so dolžni odkupiti ves les in ga tudi
pošteno klasirati. Takšna prodaja je za lastnika
gozda veliko ugodnejša, kot če bi prodajal sam,
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kajti društvo doseže večje cene, krajše plačilne
roke in te cene ostajajo fiksne, kar pa prinese
večji dohodek na podeželje.
Prav tako spodbuja sodelovanje z društvi za
medsosedsko pomoč oz. stroj nimi krožki. S tem
pa lahko do dopolnilnega zaslužka pridejo tudi
domačini. Tako je večina posestnikov, ki preko
strojnih krožkov opravljajo dela v gozdu tudi
članov društva lastnikov gozdov. Društvo tudi
svetuje, katere izvajalce naj lastniki najamejo za
delo v gozdu. S tem je olajšano iskanje izvajalcev
tistim lastnikom, ki sami ne morejo opravljati
del v svojem gozdu. Delo je tudi bolje opravljeno,
saj društvo priporoča le dobre izvajalce. Člani v
okviru društva lahko skupinsko nabavlj aj o stroje
in zaščitna sredstva za delo v gozdu ter strokovno
literaturo.
Društvo sodeluje tudi pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov in pri javni obravnavi na
razgrnitvah. Ravno tako bo zastopalo interese
članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih
planov, pri posegih v prostor v javnem interesu,
sprejemanju zakonodaje, pravilnikov, odredb
in uredb. Rešuje tudi velikokrat obremenjene
odnose z lovskimi organizacijami, ki so posledica
nezadostne komunikacije in nerazumevanja
pogledov drugega. Ena pomembnejših nalog
društva je tudi popularizacija prelepih gozdov
doline reke Mirne, kjer je še veliko možnosti
za rekreacijo, turizem, mladinske tabore in
podobno.
V prihodnje bo društvo posebno pozornost
posvečalo posameznim projektom z različnih
gozdarskih področij, s katerimi se bo javljalo
na razpise za pridobitev državnih in občinskih
sredstev. Prizadevalo si bo tudi, da bi bili gozdovi
čim prej certificirani, s čimer bi imeli potrdilo, da
je les iz njihovih gozdov pridobljen na sonaraven
način, kar bi posledično tudi izboljšalo njegovo
ceno na trgu.
Iz povedanega je mogoče sklepati, da si je društvo zastavila veliko nalog in da ne želi biti ozko
omejeno. Lastnikom gozdov želi nuditi pomoč
na vseh področjih gospodarjenja z gozdom,
kjer lastniki pogosto naletijo na težave. S tem
hočejo pritegniti v društvo čim več lastnikov, ki
bi v društvu aktivno sodelovali in imeli od tega
tudi določeno korist. To je tudi najpomembnše
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za obstoj društva. V slabih štirih letih delovanja se je v delo društva vključilo preko sto
članov (natančno 160, april2005), število pa se
še povečuje.
Društvo navezuje stike tudi s podobnimi društvi
v tujini, kjer se seznanijo z njihovimi razmerami
v gozdarstvu in organizacijo društva.
Cilji in naloge društva niso namenjeni samo
ozkim posestniškim interesom. Zato tudi članstvo
ni omejeno samo na lastnike, temveč se v društvo
lahko včlani vsakdo, ki želi s svojim delom v
društvu izraziti svoj pozitivni interes za gozdove
ob reki Mirni.
Cilj povezovanja v društvo je večanje pozitivnih
učinkov sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v privatni lasti in tako utrjevati
gospodarsko moč gozdnih posestnikov ob upoštevanju vseh funkcij gozda. Ta cilj bo društvo
dosegalo v obliki prostovoljnega sodelovanja
članov pri upravljanju društva in v ozki povezavi
z Zavodom za gozdove Slovenije, ter v skladu z
Zakonom o gozdovih. V ta namen bo društvo
skrbelo za povečevanje svetovalnega dela in
pospeševaJne ukrepe (MORI 2002).
Kot smo že omenili si je društvo zadalo kar
nekaj nalog in te naloge lahko strnemo v naslednje točke:
l. Iz vaj anje ukrepov za nadaljnje izobraževanje
za gospodarjenje z gozdom s pomočjo predavanj,
tečajev, obhodov gozdov, ekskurzij, ipd.
2. Svetovanje oz. podpora pri odpiranju gozdov
z izgradnjo gozdnih prometnic in nabavo transportnih naprav.
3. Skupna nabava delovnih in zaščitnih sredstev ter strokovne literature.
4. Svetovanje za povečanje prodajne vrednosti
okroglega lesa s strokovno obdelavo in pravilnim
krojenjem, s pomočjo pri organiziranju skupne
prodaje okroglega lesa in izkoriščanjem stranskih
proizvodov sečnje (npr. bio masa, naprave za kurjenje biomase), svetovanje in pomoč pri izvajanju
izmere okroglega lesa.
5. Svetovanje in podpora posebnim ukrepom
pri gospodarjenju z okroglim lesom, npr. zaščita,
racionalna uporaba, itd.
6. Svetovanje pri naročanju oz. naročanje
izobraženih oz. usposobljenih delavcev za dela pri
zaščiti gozdov oz. pri upravljanju z gozdovi.
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7. Spodbujanje sodelovanjazdruštvizamedsosedsko pomoč oz. stroj nimi krožki. Eventualno

6

nudenje pomoči pri ustanovitvi ali organizaciji društev za medsosedsko pomoč in strojnih
krožkov.
8. Sodelovanje pri pripravi gozdno-gospodarskih načrtov.
9. Zastopanje interesov članstva pri sprejemanju in izvajanju prostorskih plano~, t.j. P.ri
posegih v prostor v javnem interesu, spreJemanJu
zakonodaje, pravilnikov, odredb in uredb.
10. Svetovanje oz. podpora vsem vrstam negovalnih ukrepov v gozdu z namenom izboljšanja
tal in gozdnega sestoja, npr. osnovanje mešanega
sestoja, nega sestoja, ločitev pašnikov od gozda,
ograjevanje, gnojenje gozda, itd.
11 . Svetovanje oz. pomoč pri oskrbi z gozdnimi semeni in gozdnimi sadikami, napravami za
delo v gozdu in pogonskimi gorivi. Svetovanje in
pomoč pri pogozdovanju.
.
12. Svetovanje oz. vodenje izvajanja negovalmh
ukrepov za zaščito sestoj ev (zaščita gozda- zaščita
mladja in sadik- zaščita divjadi).
13. Usklajevanje odnosov z upravljavci

Skupne značilnosti slovenskega podeželja so
dokaj slaba prepoznavnost, visoka stopnja dnevne
migracije, praznjenje nekaterih področij, gospodar ska šibkost in še bi lahko naštevali. Seveda ima
podeželje tudi nekaj prednosti, med katerimi je
ena najvažnejših lepa narava s svojim ohranjenim
segmentom _ gozdom. Kakor je gozd sestavni
del pokrajine in podeželja je tudi zasebni sektor
gozdarstva sestavni in pomemben del podeželja,
ki lahko pozitivno vpliva na boljše življenje ljudi
v odročnih krajih, kajti gozd je pomemben vir
dohodka, če ne edini, pa gotovo dodatni. Tega
se danes še premalo zavedamo, saj je gozdarstvo
pri ukrepih za razvoj podeželja še močno zapostavljeno.
Če se bodo lastniki gozdov med seboj povezovali, bodo lahko dosegli:
• Večjo konkurenčnost na trgu in s tem prišli
do povečanega dohodka iz gozda, kar bo vplivalo
na kvaliteto življenja na podeželju.
• Ljudje, ki so povezani v društvo lahko sodelujejo z društvi za medsosedsko pomoč oz. stroj nimi
k.rožki. s tem pa lahko pridejo do dopolnilnega
zaslužka tudi domačini.

lovišč.

14. Popularizacija gozdov mirenske doline v

VPLIV POVEZqVANJA NA
RAZVOJ PODEZELJA

• Večjo popularizacijo prelepih gozdov doline
reke Mirne, kjer je še veliko možnosti za rekreacijo, turizem, mladinske tabore in podobno. Z
vključitvij 0 po deželske mladine pri organizaciji
in izvedbi raznih taborov, turistične ponudbe
itn., bomo dosegli manjšo stopnjo izseljevanja
in dnevnih migracij s podeželja, s tem pa bomo
povečali tudi prihodke na podeželju.

širši javnosti.
15. Izdajanje strokovnih priročnikov in drugih
publikacij z gozdarsko vsebino.
16. Sodelovanje in povezava s sorodnimi društvi s ciljem ustanovitve zveze društev. Povezovanje
z društvi v tujini (Statut društva lastnikov gozdov
mirenske doline 2001).

Prealednica
1· Odvisnost med razlogi za povezovanje od velikosti gozdne posesti
t>

RAZLOGI ZA POVEZOVANJE (število oseb)
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Legenda: 1-boljše medsebojno obveščanja, 2- uspešnejša prodaja lesa, 3- racionalno izvaja~je ~el, 4-lzobraze~anJe~
s-ugodnejša nabava opreme, 6-boljša informiranosti, 7-pridobivanja sredstev za gospodarJenJe, S-sodelovanJa pn
izdelavi GGN, 9-drugo
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• S certificiranjem gozdov bodo imeli lastniki
gozdov potrdilo, daje les iz njihovih gozdov pridobljen na sonaraven način, kar bi posledično tudi
izboljšalo njegovo ceno na trgu gozdno lesnih
sortimentov.
• S povezovanjem bodo ljudje prišli do višje
izobrazbe. Društvo bo omogočilo mladim iz
kmetij, da si pridobijo ustrezno izobrazbo za
delo v gozdu in tako bo bila gozdarska dejavnost
dopolnilna dejavnost na kmetiji.

7

PREDSTAVITEV REZULTATOV
ANKETE IN SWOT ANALIZE
IZVEDENE MED ČLANI DRUŠTVA
LASTNIKOV GOZDOV MIRENSKE
DOLINE

Prednosti in slabosti delovanja društva na razvoj
podeželja smo ugotavljali z SWOT analizo. SWOT
analiza je učinkovit način identificiranja prednosti
in slabosti ter analize priložnosti in nevarnosti. S
pomočjo analize se lahko osredotočimo na prednosti, ki jih društvo prinese razvoju podeželja in
izkoristimo njegove priložnosti. Analiza je bila
izvedena med člani društva lastnikov gozdov,
ki so sodelovali pri anketi( n = 40 ). Rezultati so
podani na sliki l.
Na splošno lahko s pomočjo SWOT analize
zaključimo, da je društvo povezalo ljudi s podeželja. Ljudem je društvo omogočilo veliko stvari, a
tista, ki je za samega človeka ki biva na podeželju
zelo pomembna je druženje, pogovor, izmenjava
mnenj in informacij. Ljudje na podeželju so postali
bolj informirani in izobraženi in to ne samo na
gozdarskem področju. Društvo prireja ekskurzije
in posvetovanja, ki pritegnejo veliko ljudi. Na
splošno so ljudje zelo zadovoljni z delovanjem
društva in imajo pozitivni odnos do samega
delovanja. Ljudje so zadovoljni, da se v njihovem
kraju kaj dogaja, obenem pa združijo prijetno s
koristnim. Društvo je ljudi osvestilo o pomenu
izvajanja sečnje in realizaciji etata, gojitvenih
in varstvenih del. Interes lastnikov gozdov za
opravljanje gojitvenih del se je močno povečal,
kajti ljudje so dobili vse potrebne informacije
o tržišču in možnostih prodaje lesne biomase
v energetske namene. Z včlanitvijo v društvo
pa so ljudje pridobili tudi možnost uspešnejše
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in poštene prodaje lesa. Za to se je kar nekaj
lastnikov gozdov odločilo, da pričnejo izvajati
sečnjo v gozdovih in s tem so posledično prišli
do povečanega dohodka na kmetiji. S tem pa
postaja podeželje ekonomsko bolj zanimivo.
Ljudje zaradi boljše informiranosti ne posegajo
v gozd brezskrbno, ampak se vedno posvetujejo
z revirnim gozdarjem o izbiri drevja za posek in
o obsegu potrebnih gojitvenih in varstvenih del.
S tem bomo lahko ohranili gozd, kot segment
podeželja in kot zelo pomembnega oblikovalca
krajinske podobe Slovenije.
Z vzorčno anketo smo zajeli 40 gospodinjstev,
ki imajo v lasti od 1-153 ha gozdov. Povprečna
velikost gozdne posesti je 22,4 ha, od tega ima
27,5 % gozdnih posesti tudi solastnika (v povprečju imajo 1 solastnika). Polovica gozdnih
posesti je razdrobljena na dveh do največ desetih
lokacijah. Prevladujejo mešane kmetije s 40 %, ter
dopolnilne kmetije in nekmetijske posesti s 20%
deležem. Pri 47,5% anketiranih predstavlja gozd
le dodatni vir dohodka. Gozdni posestniki so s
stanjem gozda zadovoljni in mislijo da je njihov
gozd dobro ohranjen. V povprečju ljudje delajo
v gozdu že 30 let, kar nakazuje, da je starostna
struktura ljudi, ki delajo v gozdu zelo neugodna.
Ljudje so stari in vedno težje opravljajo v gozdu
vsa dela, po drugi strani pa jih težko pripravimo
na novosti ki prihajajo v gozdarstvo in ki so za
konkurenčnost zasebnega sektorja nujno potrebne.
Ko smo jih vprašali če poznajo strojno sečnjo,
kot novo tehnologiji je 95 % ljudi odgovorilo,
da poznajo strojno sečnjo in kar 77,5 % teh
ljudi misli, da strojna sečnja v njihovem gozdu
ni možna, oziroma je ne bi nikoli uporabili.
Velik del aktivnosti v zasebnem sektorju mora
biti v prihodnje namenjenih izobraževanju in
informiranju lastnikov gozdov, kajti le z ustrezno
informiranostjo in izobrazbo lastnikov gozdov
bomo lahko dosegli, da bo slovenski lastnik gozda
konkurenčen evropskemu. Ljudje delo v gozdu
opravijo v večini sami, seveda ob pomoči članov
gospodinjstva in sorodnikov. Edino ljudje, ki so
stari in bolni in nimajo naslednikov, najamejo
delavce ali pa se poslužujejo uslug strojnega krožka
ali pa medsosedske pomoči.
Povprečno so gozdni posestniki pred včlanitvijo
v društvo posekali 53 m 3 letno, z ustanovitvijo
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PREDNOSTI

SLABOSTI

• ljudje si izmenjujejo informacije in
strokovno znanje
• pri prodaji lesa so deležni bolj poštenih
odnosov
• zaradi vlaganj v gozdove postaja podeželje ekonomsko zanimivo
• s povečanim trženjem lesa so ljudje na
podeželju prišli do večjega zaslužka
• manjše pustošenje podeželja zaradi
dobre informiranosti
• podeželanom nudi dodatno družbeno življenje - ekskurzije, izleti,
zabave ...
• društvo je povezalo dve dolini mirensko in sevniške oz. trebansko
• ljudje na podež. so postali bolj izobraženi
• ljudje dobijo več informacij o uporabi
posamezne drevesne vrste
• izvajanje dopolnilnih dejavnosti na
podeželju
• društvo se prizadeva za ohranjanje
naravnega okolja, kar zvišuje kakovost
bivalnega okolja

• obstaja že veliko teh društev na področju kmetijstva, precej pa jih je slabo
aktivnih, tako da obstaja pri lastnikih
gozdov bojazen, da z vključitvijo ne
bodo nič pridobili
• društva pri nas nimajo tradicije
• premajhen obseg skupne nabave
opreme, kar ima za posledico zastarelo
opremo, ki je neprimerna in dotrajana,
tako da dosežemo na podeželju zelo
nizko stopnjo produktivnosti ljudi,
ki opravljajo delo v gozdu

NEVARNOSTI

PRILOŽNOSTI
• ljudje s podeželja bodo začeli skupaj
delati v gozdu
• društvo je segment, ki prispeva k
razvoju podeželja v smislu ohranjanja
slovenskih gozdov in krajine ter same
identitete
• ljudje bodo lahko dobili več denarja
iz sklada EU, ki je namenjen razvoju
podeželja
• povezovanje v zvezo
• društvo spodbuja ljudi, da ohranjajo
gozd in da opravljajo vsa dela v gozdu,
kar ima za posledico možnost razvoja
gozdnega turizma in prodaje SKF
• velika lesna zaloga in zelo velik obseg
gojitvenih del bo omogočil ljudem na
podeželju, da preko društva dobijo
informacije o uporabnosti lesne biomase in obenem se jim bo ponudila
možnost prodaje lastne energije
• zagotoviti dodatne sort. iz gozda

Slika 1: Rezultati SWOT analize
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društva in včlanitvijo gozdnih posestnikov v
društvo, pa se je delež posekanega lesa povečal za
30 %. Ta povečan delež gre prepisati boljši informiran osti ljudi o pomenu izvajanja sečnje in večjim
možnostim za uspešno prodaje lesa. Ljudje sedaj
lahko nastopajo na trgu skupno, ali pa so lahko
les prodali preko skupnega odkupovalca, podjetja
Korenina d.o.o, ki jim nudi stalne in pravične cene
skozi vse leto. Društvo je pripomoglo k temu,
da je nekaj ljudi z včlanitvijo v društvo začelo
izvajati sečnjo v gozdu, kar je zelo spodbudno,
če vemo da se je v Sloveniji v zasebnih gozdovih
v letu 2004 realiziralo le dve tretjini možnega
poseka (Poročilo ZGS o gozdovih za leto 2004).
Tako so ljudje na podeželju prišli do dodatnega
vira dohodka. Z včlanitvijo v društvo se je 27,5
% anketiranim gozdnim posestnikom povečal
dohodek v gospodinjstvu in to največ lastnikom
gozdov z veliko gozdno posestvijo, ki jih gozd
predstavlja pomemben vir dohodka.
Ljudje so se odločili, da se včlanijo v društvo
zaradi različnih razlogov. Najbolj prevladujoči
razlog pa je bil boljša informiranost. Glede na
analizo, ki je bila izvedena in je prikazana v
preglednici 1, lahko sklepamo, da je za majhne
gozdne posestnike (od 1 do 5 ha) poglavitni razlog
za včlanitev boljša informiranost. Pri gozdnih
posestnikih (od 5 do 10 ha in od 10 do 25 ha) pa
so bili poleg boljše informiranosti odločilni razlogi za povezovanje, tudi izobraževanje in boljše
medsebojno obveščanje. Le pri velikih gozdnih
posestnikih (nad 25 ha) lahko opazimo, da jim je
poleg informiranosti in izobraževanja pomembno
tudi racionalno izvajanje del, uspešnejša prodaja
lesa in pridobivanje sredstev za gospodarjenje.
Torej veliki gozdni posestniki so bili že pred
včlanitvijo v društvo dovolj dobro informirani
in so imeli potrebno znanje o gospodarjenju z
gozdom. Med druge razloge pa so ljudje omenili
še druženje, izlete, zabave, ekskurzije ... , torej so se
odločili za včlanitev zaradi družabne ga življenja,
ki ga je podeželanom omogočilo društvo.
Kot smo že omenili je ena izmed šibkih točk
zasebnega sektorja ravno prodaja lesa. Zelo spodbudno je, da se je že prvo leto 23 % gozdnih
posestnikov odločilo za skupnega odkupoval ca lesa
s katerim ima društvo sklenjeno pogodbo. Pri tem
pa je potrebno omeniti, da 15% vseh anketiranih
GozdV 63 (2005) 5-6

članov društva lesa ne prodaja,

ker ga uporabijo za
potrebe ali pa se na trgu pojavljajo občasno
in še to z majhnimi količinami. V prihodnje bi bilo
smiselno, da bi društvo zagotovilo več pogodbenih
odkupovalcev, ter da bi ljudi bolj informirali o
standardih gozdnih lesnih sortimentov, krojenju
glede na zahteve kupca, ter o bonitetah različnih
odkupovalcev lesa. Nekateri člani sploh niso vedeli,
da ima društvo podpisano pogodbo z odkupoval ci
lesa ali pa niso vedeli kakšne pogoje jim ponuja
pogodben odkupovalec.
Med prostovoljnimi organizacijami je največ
ljudi članov zadruge. Med drugim pa so tudi
člani strojnega krožka, študijskega krožka, govedorejskega društva, vinogradniškega društva, ter
gasilskega društva. Sklepamo lahko, da so člani
društva na podeželju zelo aktivni, ter da se radi
včlanijo v različne organizacijske oblike.
Anketirani so v povprečju mnenja, da so dobro
informirani. Največ informacij dobijo preko
revirnih gozdarjev>ki tudi prostovoljno delajo v
društvu, preko društva in srečanj, ter revij. Ljudje
pričakujejo od društva, da jih bo v prihodnje še
bolj informirala in da bo prirejalo še več ekskurzij in izobraževanja na temo gospodarjenje z
zasebnimi gozdovi.
domače

8

MOŽNOSTI IN USMERITVE ZA
PRIHODNJE POVEZOVANJE TER
PRIHODNOST ZASEBNIH
GOZDOV

Povezovanje lastnikov gozdov je rdeča nit vseh
aktivnosti, ki jih bo potrebno·izvajati v prihodnje v slovenskih gozdovih. Temeljiti bo moralo
na uspešnem in učinkovitem gospodarjenju z
zasebnimi gozdovi. Žal se v gozdarstvu premalo
zavedamo pomena povezovanja, kajti posamezen
lastnik lahko na področjih gozdarstva doseže
zelo malo ali skoraj nič . Tako slovenski lastniki
gozdov, kot tudi gozdarska stroka so pričakali
EU nepripravljeni in s kopico problemov. Lastnike najbolj pestijo: razdrobljena gozdna posest,
nepovezanost, neobveščenost, nepoznavanje
lesnega trga, tehnološka zaostalost, neznanje,
nizke subvencije in še bi lahko naštevali (MORI
2005). Tudi gozdarska stroka je glede na pomen
gozda in na gozdnatost močno zapostavljena in
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podcenjena. Po podatkih Konfederacije evropskih lastnikov gozdov (CEPF) pokriva ozemlje
EU okoli 40% gozdov. Z izpolnjevanjem široke
palete ekoloških in socialnih funkcij postaja
gozd za Evropejce vse bolj pomemben, posebno
pomembna pa je njegova ekonomska vloga na
podeželju (KORBAR 2005). In ravno to je tisto kar
bo potrebno pri nas v prihodnje spremeniti. Gozd
bo moral imeti vedno večjo ekonomsko vlogo na
podeželju, če želimo slediti smernicam razvoja
podeželja EU. Evropska komisija za finančno
podporo za razvoj podeželja je v naslednjem
proračunskem obdobju (2007-2013) gozdarstvo
opredelila kot integralni del razvoja podeželja, kjer
je močno poudarjena mnogonamenskost gozda
in ravno tukaj se ponovno ponuja priložnost za
slovenskega zasebnega lastnika gozda, ki pa jo
ne sme izpustiti, oziroma jo ne smemo izpustiti.
Ne smemo dovoliti, da bi vsa ta pasivnost, nepovezanost in neobveščenost botrovala temu, da
bi ponovno evropska priložnost spolzela mimo
slovenskih lastnikov gozdov, tako kot je spolzela
priložnost iz programa SAPARD. In ravno zato je
tako pomembno povezovanje lastnikov gozdov,
kajti le povezani, informirani in aktivni bomo
lahko bili deležni pomoči EU, ki je namenjena
gozdarstvu v okviru razvoja podeželja.
V prihodnjih letih bodo najbolj pomembna
področja gospodarjenja z zasebnimi gozdovi
usmerjena v trženje lesa, nove tehnologije, izobraževanje in izkoriščanje lesne biomase za energetske
potrebe, ter seveda v razvoj podeželja.
Če želimo, da bodo lastniki gozdov uspešno
tržili svoj les je najpomembnejše, da lastnike
gozdov dobro informiramo in obveščamo o razmerah na trgu. Nadgradnja temu pa je gotovo
skupna prodaja lesa ali pa licitacija lesa, kjer
je kot vmesni člen prisotno društvo lastnikov
gozdov. S pospeševanjem izkoriščanja lesne biomase bomo dosegli poleg ekoloških tudi druge
blagodejne učinke na razvoj podeželja (MORI,
2005). Predvsem gre za pridobivanje dohodka s
proizvodnjo in prodajo lesne biomase ali energije
in s tem posledično tudi za razvoj podjetništva
in ustvarjanja novih delovnih mest na podeželju.
Ljudi je potrebno med seboj povezati v neko
organizacijsko obliko in jim predstaviti možnosti
izgradnje manjših sistemov za ogrevanje.
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Pri izobraževanju lastnikov gozdov ne smemo
pozabiti na vse probleme, ki so in ki bodo verjetno
še v prihodnje spremljali slovensko gozdarstvo
in lastnika gozda. Lastnike je treba izobraziti za
varno delo v gozdu, uporabo novih tehnologij,
nego, krojenje in trženje, tako lesnih kot ne
lesnih gozdnih proizvodov. Zelo pomembno za
ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest
na podeželju je tudi poklicno izobraževanje
gozdnih posestnikov, ki bi lahko kot samostojni
podjetniki opravljali dela v drugih gozdovih.
Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je potrebno
lastnikom gozdov nuditi tudi vse potrebne informacije o možnih izvajalcih gozdnih del, kako
bodo dosegli konkurenčnost, kakšne prednosti
in slabosti ima nova tehnologija, ter jim prikazati
vse vidike uvajanja nove tehnologije v slovenske
zasebne gozdove.
Gozdarstvo si bo moralo svoj prostor pri razvoju podeželja šele izboriti. To pa lahko doseže
le s povezovanjem in skupnim nastopanjem tako
lastnikov gozdov, kot celotne gozdarske stroke.

9

ZAKLJUČKI

Gozd je del kmetije, na katero je potrebno gledati
celovito in razvojno vzpodbudno. Pri načrtovanju
dela v gozdarstvu je treba vključevati kmeta v
različne delovne faze gozdarske proizvodnje. Pri
določanju ciljev in ukrepov za gospodarjenje s
kmečkim gozdom je treba upoštevati, da je gozd
del kmetije, zato moramo na kmetijo gledati
celostno in pri tem upoštevati ekološki, socialni
in gospodarski vidik, ter ji priznati njeno vlogo
pri vzdrževanju kulturne krajine. Gozdarstvo je
že doslej veliko naredilo za obstanek in razvoj
hribovskih kmetij in podeželja, podobna pričako
vanja so tudi v prihodnje. Na kmetijah je potrebno
pospeševati razvoj dopolnilnih dejavnosti: npr.
primarne lesne predelave, tradicionalne lesne
obrti, kuhanje oglja, ekološki turizem, turizem
na kmetiji idr.
Veliko število lastnikov in prevladujoča mala
posest in številni problemi s katerimi se gozdni
posestniki srečujejo so razmere, ki kar kličejo po
povezovanju lastnikov gozdov. Lastniki gozdov
se, kljub številnim koristim, kijih različne oblike
povezovanja nudijo, le redko odločajo za vključiGozdV 63 (2005) 5-6
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tev v katero izmed oblik pn,·t'l.ovanja. Ne glede
na skromen interes lastnikov gozdov, pa kaže v
prihodnje več pozornosti nameniti povezovanju
lastnikov. Pri tem je pomembno, da sodelujejo
vse gozdarske institucije, kakor tudi država, ki bi
morala v prvi vrsti zagotoviti ustrezen program, ki
bo stimulativno vplival na povezovanje gozdnih
posestnikov. Društva so torej nedvomno priložnost, da bo lastnik gozda lahko uveljavil svoj interes
in krepil svoj položaj na podeželju, uspeh pa je
vsekakor odvisen od gozdarjev, ki bodo lastnike
gozdov vključevali v svoje delovanje.
Tako kot v preteklosti pa lahko tudi v prihodnosti gozd predstavlja pomemben vir dohodka
ljudem na podeželju in prispeva k splošnemu
razvoju·podeželja. V ta namen je oblikovana tudi
strategija sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Ta omogoča lastnikom gozdov da
se vključijo v gospodarjenje z gozdovi. Gozdovi
pa predstavljajo tudi okoljske, civilizacijske in
kulturne dobrine dežele, kar je treba upoštevati
pri gospodarjenju z njimi in pri njihovem vključevanju v razvoj podeželja.
Gozdarstvo lahko da v prihodnje slovenskemu
prebivalcu veliko več, koliko mu daje danes. To
pa bo lahko doseglo samo z načrtnim izvajanjem
gospodarjenja v zasebnih gozdovih. Pri tem pa ne
smemo pozabiti, da so ohranjenost in privlačnost
naše gozdne krajine ter urejenost kmetij in podeželja pogoj za kakovostno življenje na podeželju
ter tudi sestavni del sestavni del celovite turistične
ponudbe Slovenije ( AZAROV 1991).

owners' associations are an association form
which has recently developed in forestry and has
achieved visible results. The first such association
in Slovenia was founded in the Mirna Valley
following an initiative of the Slovenian Forest
Service local unit of Mokronog and forest owners
themselves who realized that forming associations
and alliances is the only chance to successfully
achieve one's management interests on small and
fragmented forest property. The go al of forming
an association is to increase the positive results
of sustainable nature-oriented management of
private forests and thus increase the economic
strength of forest owners while not disregarding
all the various forest functions. The emphasis of
the association's activities is on educating private
forestland owners for high-quality and effective
forest work. A poll carried out among 40 members
of the association showed that people were very
mu eh satisfled with the association's activities and
that they had become members because they felt
their knowledge of and skills in forest management
were po or. Such poor ski1ls are the ca use of the
low efficiency and competitiveness demonstrated
by the forest owners. In the future, the members
expect the association to provide more education
and training pro gramm es and give them as much
information as possible regarding the wood
market, wood purchasers and forest services providers, and al so organize vari ous social activities
such as meetings, excursions and field trips.

ZAHVALA
10 SUMMARY
Small and fragmented forest property distributed
among a large number of forest owners and coowners is a typical characteristic of the Slovenian
rura1 are as, which pose s limitations for the forest
owner's management. In such circumstances the
owner meets serious difficulties in carrying out
his interests. Slovene forest owners meet problems
which they shall have to solve in the future, if they
and other segments of forestry intend to achieve
a good competitive position. Individual forest
owners cannot achleve much success in solving
such problems, so it is all the more important
for people to form various associations. Forest
GozdV 63 (2005) 5-6

Za dragoceno pomoč pri pripravi tega prispevka,
ter številne podatke se iskreno zahvaljujem rožetu
Moriju univ.dipl.inž.gozd. (ZGS, KE Mokronog),
ter seveda članom društva lastnikov gozdov mirenske doline, ki so bili pripravljeni sodelovati pri
anketi, kajti brez njih te raziskave ne bi bilo mogoče
izvesti. Hvala tudi prof.dr. Iztoku Winklerju, za
številne nasvete in strokovno pomoč pri izdelavi
ankete in tega prispevka. Prispevek je nastal v
okviru projekta Konkurenčnost in posledice rabe
novih tehnologij v zasebnih gozdovih ter ukrepi
za povezovanje lastnikov gozdov, ki ga financira ta
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
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Gozdarstvo v
GOZD IN LES ZARES

Teden gozdov 2005

času

in rostoru

stva in lesarstva nadaljevala z organizacijo tedna
gozdov v maju, do leta 1977, potem pa je bil
pobudnik Splošno združenje gozdarstva do leta
1991, ki je organiziralo teden gozdov v jeseni, v
oktobru. V letih 1992 do 1994 je bila organizator
zopet Zveza inženirjev in tehnikov gozdarstva
oziroma iz nje nastala Zveza gozdarskih društev
Slovenije. Po letu 1994 pa je bil organizator Zavod
za gozdove Slovenije, deloma v sodelovanju z
Zvezo gozdarskih društev Slovenije. Glede na
izvorno usmeritev tedna gozdov za sodelovanje
čim več organizacij, je gotovo prav, da se tudi v

Letošnja tema Tedna gozdov, popularizacija rabe
lesa, je bila v slovenskem gozdarstvu sprejeta
s širokim konsenzom gozdarskih organizacij
in ustanov katerih predstavniki so se udeležili
sestanka 7. marca 2005 na Večni poti 2 v Ljub-·
lj ani. Na sestanku so bile zastopane: Inšpektorat
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire; Srednja gozdarska in
lesarska šola Postojna, Gozdarski
inštitut Slovenije, Gospodarska
zbornica Slovenije, Turistična
zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije. Soglašali so s
temo letošnjega Tedna gozdov,
popularizacijo rabe lesa, ki jo
je predlagal Zavod za gozdove
Slovenije in izrazili pripravljenost
sodelovati pri aktivnostih v Tednu
' ·.c
gozdov 2005 pa tudi v dolgoročnih
aktivnostih za popularizacijo rabe Vrba: Foto Miran Orožim Terme Olimia, Podčetrtek Teden gozdov 2005
lesa v Sloveniji. Strinjali so se tudi
prihodnje gozdarske organizacije in ustanove pri
z osrednjo prireditvijo in sloganom Gozd in les
organizaciji tedna gozdov povezujejo.
zares, ki je nastal iz prvotnega Les zares, kot ga je
Ob pisanju tega prispevka še nimamo vseh
predlagal prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli.
poročil območnih enot Zavoda za gozdove SloveNerodne okoliščine pri pošiljanju in sprejenije o izvedbi načrtovanih številnih in zanimivih
manju vabila so botrovale temu, da na sestanku
ni bilo predstavnika Zveze gozdarskih društev dejavnostih v letošnjem Tednu gozdov. Po izkušnjah prejšnjih let in po že prispelih poročilih je
Slovenije, ki je zgodovinsko povezana z nastankom
bila večina izvedena. To lahko sklepamo tudi po
Tedna gozdov. Na plenumu Zveze inženirjev in
številnih objavah v medijih. Med zanimivejše
tehnikov gozdarstva in lesarstva, ki je predhodnica
gotovo spada otvoritev fotografske razstave skudanašnje Zveze gozdarskih društev Slovenije, dne
pine Lubadarji in lesenih plastik Mihe Zabreta
22. decembra 1972, torej pred 33leti, je bila prvič
dana pobuda za organizacijo »tedna gozdov« z v avli Gozdarskega inštituta dne 25. 5. 2005. Tam
so skrivnostno, eksotično zazveneli inštrumenti
namenom »propagiranja gozdov v luči varstva
avstralskih domorodcev, narejeni iz lesa. Na njih
okolja in njihovega najširšega pomena za naš
so poleg priznanih umetnikov igrali tudi sodegospodarski in kulturni obstoj« ter s priporočilom,
lavci iz ZGS. Prireditev je imenitna organizirala
da je »k akciji treba pritegniti vse organizacije, ki
Območna enota Ljubljana.
so zainteresirane za varovanje gozdov in naravnega okolja« (Gozdarski vestnik, 1973, str.92).
Osrednja prireditev je bila izvedena v sodeloPo nekaterih podatkih iz objav v Gozdarskem
vanju Zavoda za gozdove Slovenije in Zveze gozvestniku je Zveza inženirjev in tehnikov gozdardarskih društev dne 24. maja 2005 v Novi Gorici.
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Pred začetkom prireditve je Zavod za gozdove
Slovenije v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom
na novinarski konferenci seznanil novinarje s
stanjem slovenskih gozdov na podlagi poročila
za leto 2004 ter s temo in dejavnostmi v Tednu
gozdov 2005. Novinarska konferenca je bila dobro
obiskana, v naslednjih dneh so sledile številne
objave v medijih, vključno s TV Slovenija. V teh
objavah je bilo vidno poudarjeno, da v Sloveniji
glede na to, da smo z gozdom bogati, les premalo
uporabljamo in cenimo, kar je gospodarsko in
ekološko nesmotrna.
Prireditev je bila sestavljena iz otvoritve s
kulturnim programom, razstave izdelkov iz lesa,
in okrogle mize o rabi lesa. Udeležence osrednje
prireditve v Novi Gorici, bilo jih je čez 100, so
pozdravili župan občine Nova Gorica Mirko Brulc,
predsednik Zveze gozdarskih društev Slovenije
mag. Franc Perko in direktor Zavoda za gozdove
Slovenije Andrej Kermavnar, ki je s simboličnim
zamahom s sekiro prireditev tudi odprL Operativni organizator je bila Območna enota ZGS
Tolmin, ki je za izvedbo požela številne pohvale
udeležencev. V avli občinske stavbe občine Nova
gorica so pripravili zanimivo razstavo izdelkov iz
lesa s sloganom Gozd in les zares. Razstavljeni so
bili izdelki rabe lesa iz preteklosti do današnjega
časa, od lesa za kurjavo do izdelave glasbenih
inštrumentov. Mojster goslar, izdelovalec violin,
Vilim Demšar iz Ljubljane je predstavil postopek
izdelave violine. Po besedah prof. dr. dr. h. c.
Nika Torellija je les najvišje ovrednoten prav v
glasbenih inštrumentih. Zelo zanimiv je bil tudi
razstavni eksponat oblikovalca Oskarja Kogoja
iz Mirna, krilo letalskega propelerja, izdelano iz
lesa. V dvorani, kjer je bila okrogla miza so bili
razstavljeni posterji o pomenu lesnoproizvodne
funkcije gozdov, ki so jih izdelale območne enote
Zavoda za gozdove Slovenije.
Na okrogli mizi so sodelovali ugledni strokovnjaki in ustvarjalci s področja gozdarstva in
lesarstva: prof. dr. Franci Pohleven z Biotehniške
fakultete, Oddelek za lesarstvo, dr. Robert Golob
iz Istrabenza energetski sistemi, Vilim Demšar,
prof., iz Ateljeja za goslarstvo v Ljubljani, Oskar
Kogoj, oblikovalec iz Mirna pri Novi Gorici,
prof. dr. Jurij Diaci in prof. dr. Dušan Mlinšek
z Biotehniške fakultete Oddelek za gozdarstvo
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in obnovljive gozdne vire, prof. dr.dr. h. c. Niko
Torelli, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije in
mag. Živan Veselič iz Zavoda za gozdove Slovenije.
Tu je nekaj njihovih misli, izrečenih na okrogli
mizi, ki odsevajo stanje o smotrni rabi gozda in
lesa v Sloveniji:
Lesa v Sloveniji preprosto ne uporabljamo
dovolj. Ne priznam o mu konkurenčne prednosti
(prof. dr. dr. h.c. Niko Torelli). Slovenija mora
preiti na uporabo energetsko varčnih materialov,
nujna pa je povezanost lesarjev in gozdarjev (prof.
dr. Franci Pohleven). Les je velik potencial za
nadomestitev fosilnih goriv. Vendar je v praksi
še vedno veliko besed pa malo dejanj glede energetske rabe lesa (dr. Robert Golob). Proizvodnja
kakovostnega lesa je osnovni moto gospodarjenja
z gozdom (prof. dr. Jurij Diaci). Brez načrtnega
dela ni kakovostnega lesa v gozdovih (mag. Živan
Veselič). Večina lesa je resonančnega, vendar je
potem važna pravilna obdelava, les za violino
mora rasti v strnjenem sestoju, ne sme biti zavit
in po sečnji mora biti naravno sušen. Violina so
misli, ki zvenijo (Vilim Demšar). Les je sestavni del
kozmične celote. Če bi imel možnost, bi verjetno
poslal v orbite kot simbol Demšarjevo violino v
kombinaciji s Kogoj evo leseno iglo (Oskar Kogoj).
Narava je ustvarila gozd za propagiranje življenja
v harmoniji (prof. dr. Dušan Mlinšek).
Odmevna prireditev v Tednu gozdov 2006,
tudi povezana z rabo lesa, je bila 28. maja v Bači
pri Podbrdu. Prireditve se je udeležilo 200 udeležencev, ki so jih pozdravili župan občine Tolmin
Ernest Kemperle, direktor Kmetijsko gozdarske
zbornice mag. Miran Naglič, predstavnica Triglavskega narodnega parka dr. Marija Markeš,
direktor Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Kermavnar in predstavnik Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Maksimilijan Mohorič.
Glavni dogodek je bila otvoritev novega iz lesenih
okroglic narejenega hleva. Ta nova kmetijska
zgradba nazorno prikazuje smotrno rabo lesa v
gorskem svetu. Pri organizaciji je sodelovalo več
organizacij: Občina Tolmin, Zavod za gozdove
Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica, Triglavski narodni park, Posoški razvojni center,
Zveza strojnih krožkov Slovenije, KS Podbrdo
in Strojni krožek Gorjan. Za to sodelovanje bi
lahko rekli, da je pridobitev lanskoletne okrogle
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mize o sodelovanju upravnih in javnih služb pri
razvoju gorskega sveta, ki je bila prav tu v Bači.
Za majhen kraj kjer je bilo še desetletja nazaj čez
200 ljudi, danes pa jih je le še nekaj več kot 20, je
novi leseni hlev pridobitev, ki kaže na vztrajanje v
tej lepi a odmaknjeni vasici. V teh razmerah lahko
vztrajajo le ljudje z veliko ljubezni do svojega kraja.
V Bači sta to Marko in Polona Kenda, ki jima ni
žal truda, da ohranjata gorsko kmetijo živo.
Teden gozdov 2005 je opozoril na potrebo po
dolgoročni popularizaciji in osveščanju o rabi lesa
iz slovenskih gozdov. Ta bi se morala povezovati
z nastajanjem novega nacionalnega slovenskega
gozdnega programa, ki ga vodi Ministrstvo za

in rostoru

.

'

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pomemben del
pri nastajanju nacionalnega gozdnega programa
je vključevanje in sodelovanje javnosti. Najprej
pa se morajo pri tem povezati organizacije, ki se
jih gozd in les najbolj dotikata.
Na to je lepo opozorila Špela Habič iz Zavoda
za gozdove Slovenije na okrogli mizi v Novi Gorici
z besedami: »Če bi združili 85 institucij v Sloveniji,
takšno je tudi število sestavnih delov gosli, bi
to sodelovanje iahko tudi zazvenelo kot gosli«.
Sestavimo take »Slovenske gosli« za skupne cilje
o gozdu in lesu.
Tone LESNIK
Zavod za gozdove Slovenije

4. EVROPSKO MLADINSKO TEKMOVANJE V GOZDARSKIH VEŠČINAH

(02.- 05. junij 2005, Litva)

Ekipna zmaga v rezanju z motorno žago
Dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole iz
Postojne, so na nedavnem 4. evropskem študentskem tekmovanju v gozdarskih veščinah, v
dneh od 2. - 5. junija v Girionys pri Kaunasu v
Litvi ponovno dokazali svojo moč in znanje in se
domov vrnili kar z osmimi medaljami.
Tekmovanje je otvoril direktor Kaunaškega
izobraževalnega centra za gozdarstvo in okolje,
gospod Tebera Albinas.
Tekmovalo je 52 tekmovalcev iz trinajstih držav.
Prvič v zgodovini teh tekmovanj, stanastopili tudi
dve dekleti, ena iz Madžarske in druga iz Švedske. Srednjo gozdarsko šolo iz Postojne in s tem
seveda tudi Slovenijo je zastopala ekipa dijakov:
Matjaž Černigoj iz Lokavca pri Ajdovščini, Daniel
Kokalj iz Podljubelja pri Tržiču, Jan Krapež iz
Seliš ča pri Tolminu in Urban Štupica iz Nemške
vasi pri Ribnici. Ekipo je vodil Marjan Vadnu za
tehnično pomoč pa so mu bili: Boris Samec in
Tomaž Ščuka s Srednje gozdarske in lesarske šole
iz Postojne ter AdolfTrebec iz Zavoda za gozdove
Slovenije, OE Postojna.
Ekipa Srednje gozdarske in lesarske šole iz
Postojne se je letos tekmovanja udeležila že
četrtič.
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Od leve: Urban Štupica, Adolf Trebec Jan Krapež

S prvega tekmovanja v avstrijskem Zwetlu so se
vrnili z evropskim prvakom; na drugem tekmovanju v Finski so osvojili ekipno drugo mesto v
rezanju z motorno žago; lani so se iz Estonije vrnili
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z zmago v disciplini poznavanja
gozda in skupnim drugim mestom.
Letos pa so se vrnili z zmago v
rezanju z motorno žago. Tudi kot
posamezniki so se dobro odrezali.
Tako je bil v rezanju z motorno žago
prvi Jan Krapež, drugi pa Daniel
Kokalj. Pri zaseku in podžagovanju
je bil prvi Matjaž Černigoj, drugi
Daniel Kokalj in tretji Jan Krapež. V
disciplini preciznega reza je bil prvi
Jan Krapež, v disciplini kleščenje pa
Urban Štupica tretji.
Dijaki so z osvojitvijo prvega
mesta v delu z motorno žago in
skupnim ekipnim petim mestom
ter več posameznimi medaljami
na 4. evropskem tekmovanju v gozdarskih veščinah v Litvi ponovno
dokazali, da so dobro vzgojeni in da
jim Srednja gozdarska in lesarska
šola, v Postojni daje obilico znanja.
Z njim se lahko kosajo in primerjajo
ter tudi dobro "odrežejo" z ostalim
podobnim šolam po Evropi. Prihodnje leto bodo prav gotovo med
favoriti tudi v Avstriji.
AdolfTREBEC

Od leve: Jan Krapež, Daniel Kokalj, Boris Samec, Urban Štupica, Marjan
Vadnu, Matjaž Černigoj
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ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE OBMOČNA ENOTA SEŽANA

Vrsta gozdnih požarov
Pošiljamo vam pripombe na v Gozdarskem vestniku
št. 1/2005 objavljeno besedilo iz prevoda drugega
zvezka Lexicon silvestre, ki se nanašajo na gozdne
požare. Predstavljamo območje in službo za varstvo
gozdov na tem območju, kjer je registriranih preko
90% gozdnih požarov v Sloveniji.
V uporabi so termini gozdni požar kot splošni
pojem in natančnejše opredelitve: vršni, talni
in podtalni požar. Ti termini so predpisani v
Pravilniku o varstvu gozdov (Ur. l. 92/2000) na
obrazcu za popis gozdnega požara. Le redko se
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uporablja pojem debelni požar. Pomen posameznih pojmov:
- Vršni ali tudi kompleksni požar je požar,
v katerem gori celoten nadzemni profil gozda,
vključno s površino gozdnih tal. Krošnje gorijo
vedno v kombinaciji s talnim požarom, povzroča
največje opustošenje oziroma popolno uničenje
gozda.
- Talni požar je požar, v katerem gori površina
gozdnih tal, humusni del tal, pritalno rastlinje in
tudi grrnovna vegetacija. Če smiselno razširimo
GozdV 63 (2005) 5-6

Strokovno izrazje
vašo definicijo pritalnega požara, dobimo zelo
dober opis.
- Podtalni požar opisuje že definicija, zelo
težko ga je izslediti in pogasiti, navadno zavzame
manjše površine. Navadno se pojavi kot nadaljevanje po gašenju talnega ali kompleksnega požara,
če je v tleh dovolj vnetljivih snovi.
- Debelni požar se zelo redko uporablja
za požar, ko talni požar ožiga gostejšo in višjo
grmovno vegetacijo in se tudi vzpenja predvsem
po deblih iglavcev, ne preide pa v vršni požar. S
tem pojmom opredeljuj emo vmesno obliko med
talnim in vršnim požarom, Po zakonodaji ga uvrstimo med talne požare, ker je le nekoliko višja

oblika le tega. Debla ne zgorijo, poškodovanost
gozda je enaka kot v talnem požaru.
V gozdnem požaru je tako vedno prisoten talni
požar, ki lahko preide v podtalnega ali se razvije
v vršni požar. V enem požaru nastopajo navadno
kombinacije raznih oblik požara, zato morajo biti
pojmi kompleksnejši. Takšni kot smo vam jih
opisali, se uporabljajo na osnovi izkušenj tudi v
gasilstvu oziroma so splošno uporabljan i.
Lepo pozdravljeni
Odsek III: Boštjan KOŠIČEK,
univ. dipl. inž. gozd.
Vodja OE Sežana: Milan RACE,
univ. dipl. inž. gozd.

Društvene vesti
Poročilo

o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije 2001 - 2005

Maja 2005 se je izteklo štiriletno obdobje vodstva
Zveze gozdarskih društev Slovenije. Na volilnem
občnem zboru je bilo izbrano novo vodstvo,
spremembe niso prav velike, novi predsednik je
postal mag. Sašo Golob.
Poglejmo si na kratko delo v preteklih štirih
letih.
Že ob izvolitvi smo vedeli, da nas ne čaka prav
prijetno delo, da bo vse skupaj tako težavno, pa
si vsaj sam kot predsednik nisem predstavljal.
Katastrofalne finančne razmere so zahtevale
korenite racionalizacije in novo obliko delovanja.
Sredi leta 2001 je najprej prenehala zaposlitev
uredniku Gozdarskega vestnika. Delo je nadaljeval
po pogodbi. Vendar pa to ni bilo dovolj, dolgovi
so zahtevali nove racionalizacije. V decembru
2001 smo se sporazumno dogovorili za prekinitev zaposlitve s poslovno sekretarko, ki je bila
na čakanju do junija 2002, ko ji je delo pri ZGDS
prenehalo. Finančno stanje se je urejalo dlje kot
smo v začetku pričakovali, stabiliziralo se je šele
sredi leta 2004.
Za obstoj Gozdarskega vestnika (fmanciranje
Gozdarskega vestnika so bili edini viri ZGDS) in
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ZGDS so bile potrebne še nove racionalizacije.
Tako smo se v začetku leta 2002 razšli tudi z urednikom Gozdarskega vestnika, ker z njim nismo
dosegli za ZGDS ugodnejše pogodbe.
Pretežni del dela pri pripravi Gozdarskega
vestnika je prevzela tiskarna s svojimi sodelavci
(tisk, oblikovanje, prelom, tehnično urejanje,
lektoriranje), stroški Gozdarskega vestnika so se
tako znižali za četrtino v primerjavi s preteklim
letom. Uredniško delo je prevzel predsednik
ZGDS. Urednik je skupaj z uredniškim odborom
skrbel za izbor prispevkov, urednik je potem
skrbel še za recenzije, prevode in lektoriranje
prevodov, GDK, usklajeval delo s tehničnim
urednikom in oblikovalcem ter opravljal preglede in korekture pred tiskom. Urednik je skrbel
tudi za oglase, ter pripravljal vloge in poročila
za sofinanciranje revije. V novi organizaciji tako
izhaja revija od št. 2leta 2002 naprej. Gozdarski
vestnik izhaja redno v obsegu letnika okoli 460
strani. Občasno se uredništvo srečuje s pomanjkanjem prispevkov, vendar se je doslej tudi te
težave uspešno rešilo. Za prispevke avtorji ne
dobivajo avtorskih honorarjev, mogoče bi bilo
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sedaj ob boljših finančnih razmerah, primerno
o tem ponovno razmisliti.
Da bi strokovno gozdarsko revijo Gozdarski
vestnik tudi v prihodnje sofinanciralo Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, smo v
aprilu 2005 na Agencijo za raziskovalno dejavnost
RS naslovili vlogo za pridobitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju znanosti
in tehnologije.
Za vodenje poslovnih knjig, sestavljanje poročil in zbiranje podatkov, izstavljanje računov,
obračun honorarjev in potnih stroškov, prevzem
pošte, evidence naročnikov smo se pogodbeno
dogovorili s firmo DIDAS Ljubljana d.o.o., ki
je že doslej vodila za ZGDS poslovne knjige in
sestavljala bilance.
Z Zavodom za gozdove smo se dogovorili
za dostop do poštnega predala, ki se nahaja na
lokalnem omrežju Zavoda.
Kaj smo poleg vseh mogočih in nemogočih
racionalizacij v mandatu sploh počeli?
Proti koncu leta 2001 je izšel v 200 izvodih
LEXICON SILVESTRE, ki je bil plod dela terminološke komisije in predvsem njenega predsednika
prof. dr. Marjana Lipoglavška.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove smo
izdali Gozdni bonton. Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS.
V maju 2002 je v 5.000 izvodih izšla posodobljena knjižicaM. Medveda in Boštjana Koširja
Varno delo pri sečnji. Projekt smo izvedli v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in
Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.
V maju 2004, ob vstopu Slovenije v EU smo v
sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in
s fmančno podporo Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano izdali posodobljeno in
bogato opremljeno brošuro v štirih jezikih (slovenski, angleški, francoski in nemški) Gozd in
gozdarstvo Slovenije.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije je v pripravi izdaja obsežne knjige prof. dr.
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Marijana Katarja Zgradba, rast in donos gozda
na ekoloških in fizioloških osnovah.
Še nekaj besed o posvetovanjih. V sodelovanju
z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo leta 2001
pripravili posvetovanje o ogroženih živalskih vrstah,
referati so bili objavljeni v Gozdarskem vestniku.
Decembra 2001 smo pripravili okroglo mizo
Organiziranost in perspektive slovenskega gozdarstva.
Skupno z Gozdarskim društvom Postojna
smo v aprilu 2002 organizirali posvetovanje o
izobraževanju v gozdarstvu.
Novembra 2003 smo pripravili strokovno
posvetovanje o izvajanju načrtov za gospodarjenje
z gozdovi. Tudi referati s tega posvetovanja so bili
objavljeni v Gozdarskem vestniku.
Zadnje posvetovanje posvečeno nestorju slovenskega urejanja gozdov po drugi svetovni vojni
dr. Rudolfu Pipanu pa smo imeli ob volilnem
občnem zboru v maju 2005.
Pod okriljem ZGDS sta Gozdarstvo Grča
Kočevje d.d. in Snežnik Kočevska reka d.d. pripravila 3. državno tekmovanje gozdnih delavcev
v maju 2002, Gozdno gospodarstvo Novo mesto
d.d. pa 4. državno tekmovanje v letu 2004.
V začetku letošnjega leta je UO ZGDS imenoval delovno skupino gozdarskih strokovnjakov iz
vseh gozdarskih institucij z namenom povezati
gozdarje in pripraviti o ključnih problemih in
dilemah gozdarstva določena stališča in poglede.
Po izredni zagnanosti na prvi seji, je aktivnost
počasi plahnela. Sodim pa da jo je potrebno
ponovno vzpodbuditi.
Poleg terminološke komisije je aktivna še komisija za šport, občasno je delovala tudi izobraževalna
komisija, ne prav vzpodbudna pa je bila aktivnost
ZGDS v komisiji za evropske pešpoti.
Zveza gozdarskih društev se je vključevala tudi
v aktivnosti ob vsakoletnem Tednu gozdov, včasih
bolj, drugič manj uspešno.
Predsednik
Zveze gozdarskih društev Slovenije
mag. Franc PERKO
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Konrad Seidl
Konrad Seidel se je rodil prvega februarja 1920 leta
v Spodnji Polskavi, kot najstarejši med brati. Od
njega smo se poslovili 29.12. 2004 na sevniškem
pokopališču.

Otrok je bilo 12. Kasneje so se seli li na Gozdnik
nad Laškim v staro logarnico.
Gozdarstvo je začel spoznavati že v rani mladosti. To ni bilo čudno, saj sta bila tako oče kot ded
gozdarja in prva učitelja Konradu.
Po nagovarjanju očeta gozdarja se je odločil
za gozdarski poklic in se leta 1936 vpisal v
Državno nižjo gozdarsko šolo v Mariboru. Sam
je že prej delal v gozdu, da je prihranil denar za
šolanje, kajti šolnina je znašala kar dve tretjini
očetove plače.

Prva zaposlitev je bila pri veleposestniku in
trgovcu Rakuš cu, kot delo gozdarskega delovodje
in delavca v gozdu. Bližala pa se je druga svetovna vojna. Konrad je bil vpoklican v staro jugoslovansko vojsko, leta 1941 so ga zajeli Nemci in
odpeljali v nemško vojno ujetništvo. In vse do
maja 1945 je ostal v Nemčiji na prisilnem delu.
Po prihodu domov se je vključil v odbore nove
države. Oktobra 1945leta je postal revirni vodja
700 ha državnih gozdov na Jatni in vodja žage
na Jagnjenici. Že leta 1947, pa je bil premeščen
na Gozdno skrbništvo Boštanj kot pomočnik
oskrbnika. Napredoval je v naziv nižjega gozdarskega tehnika. Kmalu pa je bil imenovan za
upravitelja Gozdne uprave Sevnica in napredoval
v naziv: gozdarski tehnik. Gozdarska proizvodnja je iz leta v leto skokovito naraščala, plani
so bili narejeni v političnih štabih, v gozdarskih
upravah so se ustanavljale gozdarske delovne
brigade, ki so jih vodili politični aktivisti. Vladal
je čas političnih dekretov in tako je tudi Konrad
postal direktor Gozdnega gospodarstva Brežice,
kjer se je moral spopasti tako s političnimi
sekretarji kot opravili v gozdu, predvsem pa
zadostiti nerazumnim planom, postavljenim
od zgoraj. Kot operativec je vedel, kaj se lahko
naredi in kaj ne. Zato je odstopil kot direktor.
Kar je bilo za tisti čas zelo nevarno. Ak sreči
le po močnem pranju možgonav, kot je včasih
povedal in enoletni prepovedi napredovanju v
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zvanju in plači, so ga zaposlili na ministrstvu
za planerja gozdne proizvodnje. A v dobavi
lesa je škripalo in Konrada so poslali v LIP v
Nazarje in pozneje v LIP Celje. Zopet se je z vso
srčnostjo predal delu do planskih obveznosti s
polno nevšečnosti. A povojna obnova in čas
dekretov je bil počasi pri koncu in Konrad se
je l. 1955 zaposlil nazaj v Sevnico, kjer je tudi
spoznal svojo ženo. Upokojil se je kot direktor
TOZDa gozdarstvo Sevnica l. 1978.
V Sevnici se je Konrad lahko posvetil celostnemu bitju Gozda, celostni gozdarski dejavnosti.
Posebno pozornost je namenil drevesničarstvu in
gojen ju gozdov. Sodeloval je pri osnovan ju drevesnic na Hotemežu, Dolini in Lanišču. Vzgajali
so sadike za lastno uporabo in za prodajo. Razen
iglavcev so gojili tudi žlahtne listavce kot so veliki
jesen, gorski javor, domači kostanj ...
Želel je popraviti napake, ki so bile povzročene
gozdovom v povojnih letih. Zato je znal pristopiti
k načrtnemu delu in obnovi gozdov.
Gozdnih cest ni bilo. Tudi tukaj je naš Konrad
oral ledino, kot je le on znal. Pa se naj spomnimo
le ceste v Radovan, ki jo je zgradil še preden so
se oblastniki zavedli.
V gozdove za sečnjo in spravilo so pričeli
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In memoriam
uvajati motorne žage in traktorje. Konrad je bil
prvi, ki je zaposlil zasebnike za spravilo lesa s
stroji. Kasneje pa je tudi Gozdno gospodarstvo
nabavilo traktorje.
Konrad je v gozdarstvu na mnogih področjih
oral ledino. Nikoli ni vrgel puške v koruzo. Bil je
zavezan Gozdu in poštenosti tako do njega kot
svojih stanovskih kolegov in vseh ljudi okoli sebe.
Bil je dosleden in načelno neizprosen, zato tudi
močno spoštovan.
Naj se spomnim samo sprehoda ob srečanju
gozdarjev izpred dobrih deset let na Jatni, ko je

nam mlajšim kolegom, znal tako srčno govoriti
o gozdu, drevesu, kako so sejali jelko ...
Srečanja z njim so bila vedno nekaj posebnega,
vedno je nam znal odkriti novo tančico nad drevesom, gozdom in resnico življenja. Kolega Konrad
je znal to resnico udejanjati in živeti.
Slovenskemu gozdu je podaril neizmerno
dosti časa, energije, vsebine in ljubezni. Gozd
ne pozablja.
Naj mu bo lahka slovenska zemlja in gozd, ki
ga je imel tako rad !
Jože PRAH
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Uvodnik
Gozdnogospodarsko načrtovanje pred novimi izzivi
V spomin našega uglednega gozdarskega načrtovalca Rudolfa Pipana (1895 - 1975) je Zveza gozdarskih
društev Slovenije ob 11 O-letnici njegovega rojstva 26. maja 2005 priredila strokovni posvet o gozdnogospodarskem načrtovanju, na katerem je bilo v strokovnih prispevkih danega precej poudarka ne le preboj eni poti
gozdarskega načrtovanja na Slovenskem, ampak tudi njegovim aktualnim nalogam in bližnjim izzivom.
Odveč bi bilo na tem mestu govoriti o tem, kakšen pomen in vlogo ima gozdnogospodarsko načrtova
nje za usmerjanje razvoja gozdov, za razvoj gozdarske stroke na Slovenskem ter za njen ugled pri drugih
strokah in dejavnostih, ki tudi obravnavajo prostor.
Na tem mestu tudi ni možnosti, da bi se z ustrezno pozornostjo ustavili pri vseh dogodkih, ki so pomembno
zaznamovali razvoj gozdnogospodarskega načrtovanja, niti da bi omenili vse, ki so k njegovemu razvoju
prispevali še posebej veliko. Ob tem moramo tudi poudariti, da je bil oziroma je na tej dolgi in uspešni
razvojni poti vsak izdelan načrt in delo vsakega načrtovalca in sodelavca pri njegovi izdelavi pomemben
prispevek k razvoju gozdarskega načrtovanja in ugledu gozdarske stroke.
Danes že lahko ugotovimo, da je gozdarsko načrtovanje preživelo tudi t.i. tranzicijo v Sloveniji. To seveda
ni bilo samo po sebi dano, ampak je bilo plod uspešnih prizadevanj, prepričevanj in pogajanj zunaj pa tudi
znotraj gozdarstva, s ciljem, da se ohrani dovolj veliko organizirano jedro gozdarskega strokovnega kadra,
ki bi omogočalo smotrno zbiranje in obravnavo podatkov o gozdovih po enotno izdelanih metodologijah
in na sodoben način ter tako zagotovi enotno strokovno usmerjanje dela z gozdovi v Sloveniji, tudi ne glede
na lastništvo. Med vsemi gozdarskimi področji je bilo oblikovanje enotne oziroma skupne gozdarske službe
v Sloveniji najbolj pomembno prav za gozdnogospodarsko načrtovanje. Ne upam si razmišljati, kakšna
bi bila slovenska gozdarska stroka in kaj bi bilo z gozdarstvom v novi državi brez gozdnogospodarskega
načrtovanja ali s slabo organiziranim in neuspešnim.
Lahko tudi ugotovimo, da je bilo obdobje zadnjih desetih let, ko se gozdnogospodarsko načrtovanje uresničuje na Zavodu za gozdove Slovenije, za to gozdarsko področje uspešno. Velik poudarek funkcijam gozdov
in informatizaciji načrtovanja je bila usmeritev, ki se je že potrdila za pravilno, saj se je gozdarstvo na tej
osnovi lahko zelo uspešno vključilo v izjemno aktualni področji -urejanje prostora in ohranjanje narave.
Gozdnogospodarsko načrtovanje pa tudi v prihodnje čakajo pomembni izzivi. Na prvem mestu so
vključevanje v posodobljeno urejanje prostora, vključevanje v načrtovanje ohranjanja narave (Natura 2000)
ter večje vključevanje lastnikov gozdov in javnosti v odločanje (participacija). Različni interesi do gozda in
prostora se povečujejo, ohranjena narava in prostor v celoti postajajo vse bolj iskane in cenjene dobrine,
javnost postaja vse bolj osveščena, zato gozdnogospodarsko načrtovanje v celoti pridobiva na pomenu,
delo na njem pa postaja vse zahtevnejše in odgovornejše. Če povzamem misel prof. dr. Andreja Bončine
iz omenjenega posvetovanja, postaja gozdnogospodarsko načrtovanje vedno bolj odločanje in vedno manj
zgolj priprava izdelka (načrta). Nedvomno prav zato, ker ga vse bolj kot odločanje obravnavajo tudi različni
deležniki; in ko se odloča o gozdovih, ki zajemajo več kot polovico države, je teh seveda veliko.
Kako se bomo odzvali na postavljene izzive oziroma kakšen bo nadaljnji razvoj gozdnogospodarskega
načrtovanja, je predvsem v rokah nas gozdarjev samih. V času, ko pripravljamo spremembo Pravilnika o
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, si kaže vzeti čas za ustrezno zaokrožitev že izvedenih
razprav in morda še za kakšen nov razmislek; ne le o vsebini načrtov, pač pa tudi o pridobivanju podatkov
o gozdovih in nadaljnjih možnostih, ki jih omogoča informatika pri racionalnem izkoriščenju pridobljenih
podatkov ter o postopkih sprejemanja načrtov. Ti postajajo vedno zahtevnejši, s krepitvijo participacije bodo
postali še zahtevnejši in daljši. Kaže razmisliti, kako se ob dejstvu, ko gozdnogospodarski načrti vendarle
navajajo strateške odločitve o delu z gozdovi, izogniti temu, da bi prav vsako desetletje vodili zahtevne
razprave o (strateških) usmeritvah za delo z danimi gozdovi (v danih gozdnogospodarskih enotah). Zaradi
dosežene visoke strokovne ravni gozdnogospodarskih načrtov in njihove izdelave niso potrebne velike
spremembe niti pri delu niti v Pravilniku, potrebno pa je zagotoviti, da bomo tisto, kar je potrebno dopolniti ali spremeniti, res zastavili v pravo smer. Samo tako bomo že priložnost sedanje priprave spremembe
Pravilnika uspešno izkoristili za to, da bo lahko gozdnogospodarsko načrtovanje kos novim izzivom, ki
se že pojavljajo oziroma se bodo pojavili prav kmalu.
mag. Živan VESELIČ
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Mesto gozdarskega načrtovanja v okviru prostorskih in
naravovarstvenih direktiv EU
The role offorest management planning in EU directives concerning spati al planning
and nature protection
Darij KRAJČič* Mojca TOMAŽič**
Izvleček:
.Krajčič,

D., Tomažič, M .: Mesto gozdarskega načrtovanja v okviru prostorskih in naravovarstvenih direktiv EU.
Gozdarski vestnik 63/2005, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Cit.lit. 12. Prevod izvlečka v angleščino
Jana Oštir.

Članek povzema ključne direktive Evropske unije, ki so pomembne za gozdnogospodarsko načrtovanje. Ugotavlja

tudi, kako so cilji direktive transponirani v slovensld pravni red. Opisan je postopek presoje gozdnogospodarskih
načrtov.

Nakazana je možnost nadgradnje gozdnogospodarskih načrtov v načrte upravljanja Natura 2000 območij.
Avtorja ugotavljata, da bi bila nadgradnja načrtov smotrna in racionalna v območju gozdov, saj gozdovi pokrivajo
70% Natura 2000 območij. Projekt Life III Narava, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod
za gozdove pa je partner, išče rešitve v tej smeri. Potrebna bo smelost gozdarske stroke in odpiranje za druga znanja
in deležnike v gozdnem prostoru.
Ključne

besede: direktiva, gozdnogospodarsko načrtovanje, Natura 2000, upravljavski načrti

Abstract:
Krajčič, D., Tomažič, M.: The role of forest management planning in EU directives concerning spatial planning
and nature protection. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quot.l2.
Translated into English by Jana Oštir.

The article outlines those key directives of the European Union which are important for forest management
planning. The authors also attempt to determine how the goals of such directives are transposed into Slovenian
laws. The process of assessing forest management plans is described. The authors suggest how forest management
plans could be upgraded to become part of plans for the management of Natura 2000 Sites. They state that the
upgrading of plans would be efficient and rational for forest areas, since forests account for 70 % of the Natu.ra
2000 sites. The project "Life III Nature': administrated by the Institute of the Republic of Slovenia for Nature
Conservation, whose partner is the Slovenian Forest Service, is seeking relevant solutions. Undoubtedly, forestry
will need to show a fair amount of courage and there will need to be an opening up to other knowledge, skills and
stakeholders in the forest.
Keywords: directive, forest management planning, Natura 2000, management plans

1

UVOD

V procesu prilagajanja Slovenije za vstop v Evropsko unijo je nastala vrsta sprememb, ki vplivajo na
delovanje družbe in večine njenih sestavnih delov.
V prvi vrsti so nastale spremembe na zakonodajnem
področju, pri izvajanju te zakonodaje pa tudi v praksi.
Pri tem so bili nekateri sektorji bolj drugi pa manj
udeleženi. Relativno veliko novosti je na področju
urejanja prostora in okolja, katerega sestavni del je
tudi varstvo narave. V tem procesu neposrednega
vpliva na gozdarstvo ni bilo, medtem ko je precej
posrednih vplivov. V članku tako želimo osvetliti te
vplive in ugotoviti tudi možnosti za večjo uveljavitev
gozdnogospodarskega načrtovanja.
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2

DIREKTIVE, KI VPLIVAJO NA
GOZDARSKO NAČRTOVANJE

V sistemu evropskih direktiv, ki so posredno ali
neposredno povezane s prostorom in okoljem, in s
tem tudi gozdarskim načrtovanjem, vidnejše mesto
zavzemajo vsaj štiri:
1. Direktiva o presoji vplivov nekaterih načrtov in
programov na okolje.

·Doc. dr. D. K., univ., dipl., inž., gozd., Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
.. M. T., univ. dipl. geogr., Zavod Republike Slovenije za
varstvo narave OE Celje, Stanetova 6, 3000 Celje
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2. Vodna direktiva (okvirna vodna direktiva).
3. Direktiva o pticah.
4. Direktiva o habitatih.

2.1 Direktiva o presoji vplivov nekaterih
načrtov

in programov na okolje

Ni naključje, da kot prvo omenjamo prav direktivo
o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov
na okolje, ki s stališča okoljske politike poudarja, da
mora Evropska skupnost prispevati k ohranjanju,
varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, varovanju
zdravja ljudi, preudarni in varčni rabi naravnih virov
ter temeljiti na načelu previdnosti. Zahteve varstva
okolja morajo biti vključene v opredelitev politik
in dejavnosti EU, predvsem zaradi vzpodbujanja
trajnostnega razvoja.
Okoljska presoja je pomembno orodje za vključe
vanje okoljskih vidikov pri pripravi in sprejemanju
načrtov in programov, ki bodo verjetno imeli znatne
vplive na okolje. V državah članicah so različni
sistemi okoljske presoje, ki naj bi vsebovali vrsto
skupnih postopkovnih zahtev s ciljem prispevati
k visoki ravni varstva okolja. Sistemska okoljska
presoja naj bi se izvedla za vse načrte in programe,
ki se pripravljajo za več sektorjev in ki bodo imeli
verjetno znaten vpliv na okolje. Kadar pa načrti in
programi opredeljujejo rabo majhnih območij na
lokalni ravni ali pomenijo manjše spremembe, naj
bi se presojali le, če je ugotovljeno, da bodo imeli
znaten vpliv na okolje.
Na ravni Skupnosti je potrebno opredeliti minimalni okvir okoljske presoje, ki bo določal splošna
načela sistema presoj, podrobnosti pa bodo prepuščene državam članicam ob upoštevanju načela
subsidiarnosti. Direktiva je postopkovne narave.
Zahteve naj bi se vključevale v obstoječe postopke,
ali v postopke uvedene posebej v ta namen. Da
se prepreči podvajanje presoj, se uvede postopek
presojanja na različnih ravneh hierarhije načrtov
in programov.
Načrti in programi, ki se presojajo so načrti
in programi za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo,
energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki,
upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje, rabo zemljišč ter presoja javnih
in zasebnih projektov na okolje.
Prav tako zapadejo pod presojo načrti in programi za posebna območja varstva na podlagi
direktive o pticah in direktive o habitatih (območja
Natura 2000).
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Cilji direktive presoj nekaterih načrtov in programov so:
- ohranjanje, varovanje in izboljšanje kakovosti
okolja,
- preudarna in varčna raba naravnih virov,
uveljavljanje načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive,
- opredelitev minimalnega okvira okoljske presoje
na ravni EU,
- sodelovanje, partnerstvo in solidarnost med
državami EU,
- podrobnosti okoljskih presoj na lokalni ravni so
prepuščene članicam.

Postopek presoje se začne s preverjanjem verjetnih znatnih vplivov načrta oziroma programa,
tudi čezmejnih. Na osnovi informacij potrebnih
za presojo (Direktiva, Priloga I) in jasnimi merili za
določanje pomembnih vplivov (Direktiva, Priloga
II) je potrebno pripraviti:
l. Okolisko poročilo je del dokumentacije, ki vsebuje ustrezne informacije določene v direktivi. V Prilogi I so navedene vse informacije
potrebne za presojo ter s katerimi se opredelijo,
opišejo in ovrednotijo verjetni znatni okoljski
vplivi izvajanja načrta ali programa. Med te
informacije sodijo oris vsebine in glavni cilji,
stanje okolja in razvoj, značilnosti območja,
problemi v okolju, cilji, vplivi, ukrepi za preprečitev, tehnična sredstva in opremljenost ...
V Prilogi II pa so podana merila za določanje
verjetne pomembnosti vplivov, kot so verjetnost, trajanje, pogostost in popravljivost vplivov,
kumulativnost vplivov, čezmejnost, tveganje za
zdravje ljudi in okolje, velikost in prostorski obseg
vplivov, pomen in ranljivost območij, naravne
značilnosti ...
2. Posvetovanje: osnutek načrta ali programa in
okoljsko poročilo, morata biti dana na voljo vsem
nosilcem urejanja prostora (stroka) in zainteresirani javnosti. S tem je dana možnost, da v
ustreznem času podajo svoje mnenje k osnutku
načrta in programa, preden se načrt ali program
sprejme ali vloži v zakonodajni postopek.
3. Odločanje o presoji se izvede na podlagi okoljskega
poročila, mnenj stroke, zainteresirane javnosti
ter izidi posvetovanj, ali je presoja določenega
načrta ali programa potrebna.
4. Obveščanje o odločitvi ali se načrt oz. program
sprejme. Vsem udeležencem so dani na voljo načrt
ali program kakršen je bil sprejet, izjava iz katere
je razvidno, kako so bili vključeni okoljski vidiki,
okoljsko poročilo, mnenja in izidi posvetovanj
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Postopek presojanja planov in programov (P +P) na podlagi direktive:
Okoljska presoja
Presoja P+P

r-----------------------~~~------------~ ~--P-o_s_e_b_n_a_o_b_m__oc-_j_a_v_a-rs_t_v_a~
ribištvo, gozdarstvo, turizem ,
upravljanje z vodami,
prostorski načrti

l
/

NATURA 2000
območja

Presoja
(verjetnih znatnih vplivov P+P; tudi čezmejne)
1

Merila
za določanje pomembnih vplivov (na
druge načrte, hierarhija, okoljska
problematika, tveganja, kumulativni
učinki, ranljivost, vplivi na Naturo in
krajino, ...

Informacije
potrebne za presojo (namen,
stanje, razlogi, ukrepi, vplivi,
cilji, ... )
Priloga 1
Okoljsko

poročilo

Priloga 11
1

Posvetovanja
(stroka , NVU, LS,
zainteresirana javnost,
posamezni ki)

Odločanje

(okoljsko poročilo+ mnenja+
izidi posvetovanj)

Obveščanje

o odločitvi
(izjava : o vključenosti okoljskih vidikov +
okoljsko poročilo +
mnenja+
razlogi zakaj P+P izbran

Spremljanje in nadzor
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ter podani razlogi, zakaj je bil načrt ali program
izbran.
5. Sprejetje načrta ali programa.
6. Spremljanje in nadzor izvajanja načrta ali programa.

2.2 Vodna direktiva
Natančneje in pravilneje jo je poimenovati "okvirna
vodna direktiva". Okvirna vodna direktiva širi obseg
varstva voda na vse vode in določa jasen cilj, da je
potrebno do leta 2015 doseči "dobro stanje" vseh
evropskih voda in zagotoviti trajnostno rabo vode
po vsej Evropi.
Okvirna direktiva o vodah uvaja nov, inovativen
pristop v upravljanju z vodami. Ključni elementi
direktive so:
• varovanje vseh voda- reke, jezera, obalne vode,
somornice in podzemne vode,
• visoko zastavljeni cilji,.ki zagotavljajo dobro stanje
vseh voda do leta 2015,
• sistem upravljanja znotraj porečij z zavedanjem,
da se vodni sistemi ne končajo na političnih
mejah,
• čezmejno sodelovanje med državnimi in vsemi
vpletenimi stranmi,
• aktivna udeležba vseh vpletenih pri upravljanju
z vodami, vključno z nevladnimi organizacijami
in lokalnimi skupnostmi,
• zmanjšanje in nadzor onesnaževanja iz vseh
virov, kot so kmetijstvo, industrija, gospodinjstva,
urbana območja ...
• politika določanja cen vode in uveljavljanje načela
"onesnaževalec plača':
• uravnoveša interese okolja z interesi tistih, ki so
od njega odvisni.
Voda je občutljiv vir in onesnaženje, ki ga povzročamo je kompleksno, tako talne kot podtalne
vode. Zato je eden izmed glavnih ciljev okvirne
direktive preprečiti onesnaževanje pri viru in določiti nadzorni mehanizem. Ob dejstvu, da na vodo
vpliva toliko dejavnosti je še toliko pomembneje,
da razumemo pomen ohranjanja vode ter jo varujemo pred onesnaženjem. S tem postaja bistvenega
pomena za naše življenje trajnostno upravljanje z
vodami, katerega namen in cilj je, da prihodnjim
generacijam zagotovimo dovolj vode, ki bo ustrezala
visokim standardom kakovosti.
Okvirna direktiva o vodah zahteva skupno
upravljanje voda iz določenega vodnega območja in
v tesnem sodelovanju držav članic, regij in lokalnih
skupnosti. Prav tako je cilj okvirne direktivevzpodbu294
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di ti vse zainteresirane (društva, posameznike, stroka)
k aktivnemu sodelovanju pri upravljanju z vodami.
Ob zavedanju, da je voda dragocena dediščina in
jo je potrebno ohraniti tudi za prihodnje rodove,
je zelo pomembno, da ji določimo ceno, ker prav s
tem dosežemo bolj gospodarno porabo. Ob tem se
upošteva načelo "onesnaževalec plača".
Način, kako se bo izvajala okvirna vodna direktiva je edinstven, ker se opira na sodelovanje vseh
vpletenih in ponuja državam članicam, kandidatkam
in vsem interesnim skupinam možnost novega
partnerstva.
Okvirna vodna direktiva je postavila pomembnejše roke:
• december 2003 - regionalni in državni zakoni s
področja vode se prilagodijo okvirni vodni direktivi in začne se sodelovanje vodnih območij;
• december 2004 - zaključi se analiza obremenjenosti naših voda in vplivov nanje, vključno z
gospodarsko analizo;
• december 2006 - začno se izvajati programi
spremljanja stanja vode kot podlaga za upravljanje
z vodami;
• december 2008- javnosti predstavijo prvi načrti
upravljanja z vodami;
• december2009- objava prvih načrtov upravljanja
s porečji;
• december 2015 - vode naj bi dosegle dobro
stanje.

2.3 Direktiva o pticah
Direktiva se nanaša na ohranjanje vseh prosto živečih
vrst ptic, prisotnih na evropskem ozemlju držav
članic. Vključuje varovanje, upravljanje in nadzor
nad prosto živečimi vrstami ter določa pravila njihovega izkoriščanja.
Uporablja se za ptice, njihova jajca, gnezda in
habitate.
Direktiva o pticah je bila sprejeta iz naslednjih
spoznanj:
• zelo hitro upada število mnogih vrst prosto živečih ptic, ki so naravno prisotne na ozemlju EU
kar pomeni resno grožnjo ohranjanja naravnega
okolja,
• o nujnosti ohranjanja, vzdrževanja ali obnavljanja
zadostne raznovrstnosti ter površine habitatov, ki
so potrebni za ohranitev vseh vrst ptic, njihovih
habitatov, selitvenih poti, preživetje in razmnoževanje.
Nameni direktive so:
• da se predvidijo ukrepi na različne dejavnike, ki
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lahko vplivajo na število ptic, kot so neugodni
vplivi človekove dejavnosti, uničenje in onesnaževanje habitatov ptic, ujetje in ubijanje ptic ter
trgovina z njimi,
• nujnost ohranjanja, vzdrževanja ali obnavljanja
zadostne raznovrstnosti ter površine habitatov,
ki so nujni za ohranitev vseh vrst ptic, njihovih
habitatov, selitvenih poti, preživetje in razmnoževanje,
• potreba po splošni prepovedi trženja, omejevanju
lova, uporabe različnih sredstev, naprav in načinov
za množično in neselektivno ujetje ali ubijanje
ter lov.
Cilji direktive so:
• izboljšanje življenjskih razmer, skladen razvoj
gospodarskih dejavnosti in uravnotežena širitev
in ohranitev vrst prosto živečih ptic,
• ohranjanje in dolgoročno varovanje ter upravljanje
naravnih virov.
Na podlagi direktive morajo države članice vsaka
tri leta pošiljati zbirna poročila.

2.4 Direktiva o habitatih
Direktiva prispeva k splošnemu cilju trajnostnega
razvoja. Cilj je prispevati k zagotavljanju biotske
raznovrstnosti z ohranjanjem naravnih habitatov
in prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst na
evropskem ozemlju, ki so v interesu Skupnosti. Zaradi
naraščajočega slabšanja stanja naravnih habitatov
in upadanja prosto živečih vrst ter nevarnosti, ki
jim grozijo in pogostokrat segajo čez meje držav,
je potrebno ukrepati na ravni Skupnosti, regije in
lokalne skupnosti.
Direktiva vključuje naslednje elemente:
• vzpostavi se usklajeno ekološko omrežje posebnih
ohranitvenih območij, imenovano Natura 2000,
ki vključuje tudi območja, ki so jih države članice
določile na podlagi Direktive o pticah. Omrežje
sestavljajo območja z naravnimi habitatnimi
tipi (priloga I) in habitati vrst (priloga Il), da se
vzdržuje ali obnovi ugodno stanje ohranjenosti
habitatov in vrst na njihovem naravnem območju
razširjenosti,
• vsaka država članica prispeva k vzpostavitvi
območij Nature 2000 sorazmerno glede na
zastopanost naravnih habitatov in vrst ter določi
posebna ohranitvena območja,
• naravne habitatne tipe, rastlinske in živalske vrste,
ki so v interesu Skupnosti in za katere je treba
določiti posebna ohranitvena območja,
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• merila za izbiranje območij, ki se opredelijo kot
območja pomembna za skupnost in določijo za
posebna ohranitvena območja,
• živalske in rastlinske vrste, ki jih je potrebno
strogo varovati,
• živalske in rastlinske vrste pri katerih je odvzem
iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi
upravljanja ter
• podani so prepovedani načini in sredstva za ujetje
in ubitje ter prevozna sredstva.

2.4.1

Območja

V Sloveniji je

Natura 2000 v Sloveniji

določenih

286 posebnih varstvenih
Natura 2000). Večji del predvsem
velikih območij porašča gozd, 9 % površin je nad
gozdno mejo. Pomemben je tudi delež travišč. V zavarovanih območjih (Triglavski narodni park, regijski
in krajinski parki, rezervati in naravni spomeniki) je
25 % skupne površine območij Natura 2000.
Od 286 območij Natura 2000 jih je 26 določenih
na podlagi direktive o pticah, katerih skupna površina
je 498.046 ha, kar znaša 25 % površine Slovenije.
260 območij so potencialna območja Nature 2000,
določena na podlagi direktive o habitatih. Skupna
površina je 639.878 ha, kar znaša 32 % površine
Slovenije. Območja po habitatni in ptičji direktivi se
pretežno prelaivajo, saj je 60% površin, predlaganih
na podlagi direktive o habitatih, znotraj posebnih
varstvenih območij po direktivi o pticah. Skupna
površina tako predstavlja 35,5% Slovenije.
Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila
na podlagi direktive o habitatih, bo Evropska komisija sprejela po posebnem postopku, ki je daljši in
manj neposreden kot določitev območij po ptičji
direktivi.
območij (območij

3

TERMINOLOGIJA

Uporabljena terminologija v vseh omenjenih direktivah nakazuje skupno smer oziroma kar skupne cilje
direktiv. Strnemo jo lahko v naslednje sklope:
• varovanje, ohranjanje, izboljšanje, zaščita (okolja,
življenja, vrst, voda, ekosistemov, habitatov,
zdravja ... ),
• dobro stanje (voda), ugodno stanje (vrst, habitatov), ekološki cilji (vode), ekološke zahteve
(vrste),
• upravljanje in načrti upravljanja (voda, Natura
2000 območij, naravnih virov ... ),
• podani ukrepi in jasni cilji direktiv,
• zmanjšanje vplivov (predvsem negativnih),
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• sistemsko presojanje (tako po vertikali kot horizontali),
• trajnostni razvoj,
• informiranost in obveščenost širše javnosti (na
meddržavnem nivoju, regionalnem, državnem
in lokalnem),
• monitoring in nadzor,
• Natura 2000, zavarovana območja (varovana
območja).

4

USMERITVE

Direktive vsebujejo tudi splošne usmeritve, ki narekujejo članicam in pridružitvenim članicam:
• povezanost, hierarhičnost, usklajenost, učinkovitost,
• preglednost in višja javna zavest (zavedanje),
• informiranje, obveščanje, solidarnost,
• aktivna udeležba (stroke, nevladnih organizacij,
lokalne skupnosti, zainteresirane skupine),
• sodelovanje, čezmejno sodelovanje,
• partnerstvo,
• enotnost metodoloških pristopov.

5

IZVAJANJEDIREKTIVV
SLOVENIJI

Po pravni ureditvi Evropske unije se direktive za
razliko od uredb in odredb ne uporabljajo neposredno, ampak se skozi nacionalno zakonodajo in
ukrepe zasledujejo cilji, ki jih direktive določajo.
V Sloveniji smo omenjene direktive transponirali
skozi naslednje zakone:
• Zakon o varstvu okolja
• Zakon o urejanju prostora
• Zakon o ohranjanju narave
• Zakon o graditvi objektov
• Zakon o vodah
in na njih temelječih podzakonskih aktih. Vidimo,
da se v tem procesu ni spreminjal področni gozdarski
zakon. Kljub temu pa imajo ti procesi močan vpliv
na gozdnogospodarsko načrtovanje, saj med drugim
uvajajo njihovo presojo.

5.1 Izvedba presoje gozdnogospodarskih
načrtov

Gozdnogospodarski načrti se skladno z določbo
direktive, kije povzeta v 101. členu Zakona o ohranjanju narave (ZON), presojajo. Presojamo sprejemljivost njegovih vplivov oziroma posledic izvedbe
načrta glede na varstvene cilje Natura 2000 območij
in zavarovanih območij (npr. parkov itd.).
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Presojo sprejemljivosti gozdnogospodarskih
po postopku, ki ga določa pravilnik (Ur.l.RS št. 130/04). Izdelovalec načrta (ZGS)
obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameravani
obnovi gozdnogospodarskega načrta. Ministrstvo
na podlagi mnenja Zavoda Republike Slovenije za
varstvo narave (ZRSVN) izda odločbo o potrebnosti
presoje. Ključna pri odločitvi je ocena, ali bi izvedba
plana lahko imela negativni vpliv na ugodno stanje
vrst in habitatnih tipov v območju Nature 2000 ali
v zavarovanem območju.
Na območju gozdov se skladno s pravilnikom
(Url. L. RS št. 130/04) presojajo naslednji posegi
v naravo:
• posaditev gozdnih plantaž,
• gradnja gozdnih cest oziroma poti,
• izvedba negovalnih ukrepov v gozdu,
• postavitev obore v gozdnem prostoru,
• pogozditev s tujerodnimi drevesnimi vrstami,
• posek 90% debeljakov na več kot 0,5 ha,
• postavitev mrhovišč,
• postavitev lovske preže,
• postavitev knnišč.
V presoji se ugotavlja vpliv izvedbe načrta na vrste
in habitatne tipe, določene s pravilnikom.
Ugotavljamo, da je le del zgornjih vsebin lahko
razlog za presojo gozdnogospodarskih načrtov, saj
načrti ne določajo vseh naštetih posegov v naravo. V
praksi se bo to dogajalo večinoma zaradi gradnje cest,
v primeru negovalnih del večinoma le pri morebitnih
ukrepih v malinovju, jagodičevju ipd. in izjemoma
pri poseku 90% debeljakov na več kot 0,5 ha (npr.
v Prekmurju, kjer je to način gospodarjenja). Drugi
posegi v naravo niso predmet gozdnogospodarskega
načrta in zato tudi ne morejo biti razlog za presojo.
Povsem napačna je trditev, da je že obstoj območja
Nature 2000 v okviru nekega načrta zadosten razlog
za izvedbo presoje.
Presojo načrtov bo potrebno izvesti tudi, če iz
obvestila izdelovalca načrta (ZGS) ni mogoče razbrati ali bo izvedba načrta imela vpliv na Natura
2000 območja ali zavarovana območja. Pri tem
izhajamo iz načela previdnosti, ki je sestavni del
vseh faz presoje. Načelo previdnosti se skladno s
pravilnikom uporablja tako, da v primeru dvoma
prevlada javna korist ohranjanja narave nad razvojnimi interesi in drugimi javnimi koristmi. Šteje
se, da je dvom izkazan, če odločitve v posameznih
stopnjah presoje ni možno sprejeti na objektivni in
z dokazi podprti ugotovitvi.
Po odločitvi o potrebnosti presoje izdelovalec
izdela predlog načrta, okoljsko poročilo in njegovo
načrtov izvajamo
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revizijo. Zatem ZRSVN preveri ustreznost teh dokumentov in izda mnenje o sprejemljivosti vplivov
načrta. Na podlagi tega ministrstvo pripravi pisno
poročilo z odločitvijo ali je vpliv izvedbe načrta na
ugodno stanje vrst in habitatnih tipov sprejemljiv
ali ne. V primeru potrditve načrta ga začnemo tudi
izvajati. V primeru negativne odločitve je možen
še postopek prevlade druge javne koristi nad javno
koristjo varstva narave.

5.1.1 Prevlada druge javne koristi nad javno
koristjo varstva narave
Kot zanimivost predstavljamo postopek prevlade
druge javne koristi nad javno koristjo varstva
narave.
Druga javna korist, ki lahko prevlada nad javno
koristjo varstva narave, mora biti določena z zakonom
in če ni drugih ustreznih rešitev za uresničitev te javne
koristi. Predlog odločitve o prevladi druge javne koristi
pripravi MOP na podlagi mnenja ZRSVN, odločitev
pa sprejme Vlada. Pri tem se sprejme tudi odločitev
o nujnih izravnalnih ukrepih. Če gre za Natura 2000
območja, se o tem obvesti Evropsko komisijo. Pred
odločitvijo o prevladi druge javne koristi na Natura
2000 območjih, je v nekaterih primerih potrebno
pridobiti mnenje Evropske komisije.
Ocenjujemo, da se bo v gozdnogospodarskem
načrtovanju ta postopek izvajal res izjemoma in to
iz dveh temeljnih razlogov:
• Ni utemeljenih razlogov, da bi bil razkorak med
trajnostno rabo gozda in načeli zagotavljanja
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov nepremostljiv.
• Težko bi zakonsko utemeljevali nek drug javni
interes v gozdovih, ki je predmet gozdnogospodarskega načrta. V primeru N atura 2000 območij
s prednostnimi vrstami in habitatnimi tipi bi se
namreč moral nanašati le na varstvo zdravja ali
življenja človeka ali javno varnost ali imel koristne
posledice in bistveni pomen za okolje ali na druge
nujne razloge prevladovanja javne koristi pri čemer
je potrebno posvetovanje z Evropsko komisijo.

5.2 Presoja sprejemljivosti
gozdnogojitvenih načrtov
Gozdnogojitveni načrti se ne presojajo, ker jih ne
sprejemamo po postopku, določenem v 101. členu
ZON -a. Ta pravi, da se lahko presojajo samo plani,
ki jih na podlagi zakona sprejme pristojni državni
organ ali pristojni organ samoupravne lokalne
skupnosti.
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5.3 Presoja sprejemljivosti izgradnje
gozdnih cest in vlak
Presoja sprejemljivosti izgradnje gozdnih cest in
vlak se izvede glede na to ali gre za enostavni ali
manj zahtevni objekt.
Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov (Ur.LRS št. 114/03) opredeljuje
gozdne vlake kot enostavni objekt, če so dolge do
lkm, sicer gre za manj zahtevni, medtem ko je
gozdna cesta enostavni, če je dolga do 2 km, sicer
je manj zahteven.
Za enostavni objekt se morebitna presoja (če
ima izgradnja lahko negativni vpliv na varovano
območje) izvaja po postopku pridobivanja naravovarstvenega soglasja. Za manj zahtevne objekte pa
se morebitna presoja izvaja v okviru pridobivanja
gradbenega dovoljenja.

5.4 Gozdnogospodarski načrti kot
upravljavski načrti Nature 2000 za
gozdna območja
V Sloveniji pokrivajo predlagana (po habitatni
direktivi) in določena (po ptičji direktivi) območja
Nature 2000 35,5% površine od katerih je 70%
gozdov. 6. člen Habitatne direktive predvideva
načrte upravljanja za Natura 2000 območja. Zanje
se lahko pripravijo posebni načrti upravljanja ali pa
so ohranitveni ukrepi zajeti v že obstoječih razvojnih
načrtih. Za območja gozdov je zagotovo smotrno, da
gozdnogospodarske načrte z ustreznimi vsebinami
nadgradimo v načrte upravljanja za Natura 2000
območja. Strokovni predlog tako spremenjenega
gozdnogospodarskega načrta bo eden od rezultatov
Life III projekta: Natura 2000 v Sloveniji - modeli
upravljanja in informacijski sistem (KRATČIČ 2004),
ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave, Zavod za gozdove pa je eden od partnerjev.
V tej fazi je pripravljen Vodnik vsebin za pripravo
načrtov upravljanja območij Nature 2000, ki se bo še
testiral na več konkretnih objektih. Več informacij o
projektu najdemo na spletni strani WWW'.zrsvn.si.
O teh dopolnitvah kaže razmišljati tudi pri
spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem in
gozdnogojitvenem načrtovanju, ki so v teku.
Če bi gozdnogospodarski načrti pridobili status
načrtov upravljanja Natura 2000 območij in zavarovanih območij, ki so potrebni za varstvo teh območij,
zanje presoja sprejemljivosti ne bi bila potrebna.
Ohranjanje teh območij se namreč skladno s 33 čl.
ZON -a zagotavlja tudi z ukrepi po drugih pred2 97

Krajčič .

D ..

To m ažič ,

M.: Mesto gozdarskega nacrtovanja v okviru prostorskih in naravovarstvenih direktiv EU

pisih (ne le ZON -a), ki lahko prispevajo k njihovi
ohranitvi, kamor se uvrščajo tudi načrti trajnostnega gospodarjenja oziroma upravljanja naravnih
dobrin. Ukrepi se določijo s posebnim programom
upravljanja, ki ga sprejme Vlada.
Z nadgradnjo gozdnogospodarskih načrtov v
smeri upravljavskih načrtov bi se povečala tudi
njihova družbena pomembnost in vloga.

6

ZAKLJUČEK

Pravni red Evropske unije daje gozdarskemu načr
tovanju možnost, da postane pomembnejši del
načrtovanja v prostoru. Tradicija in izkušnje, ki jih
gozdnogospodarsko načrtovanje vsekakor ima, lahko
pomembno prispevajo h kvaliteti načrtov upravljanja
varovanih območij. Potrebna bo smelost in zlasti
odprtost za druga znanja in deležnike v gozdnem
prostoru ter vključevanje drugih vedenj v načrtovanje.
Projekt Life, ki ga omenjamo, je zastavljen tako medsektorsko, da daje dobre možnosti za vključevanje
vseh dobrih rešitev znotraj posameznih sektorjev
(poleg gozdarstva še npr. vodarstvo, ribištvo itd.) v
upravljanje Natura 2000 območij.
Pri vključevanju novih vsebin v načrte pa ne
smemo pozabiti na ključno vsebino gozdnogospodarskih načrtov - to je trajnostno gospodarjenje z
naravnim virom katerega sestavni del je tudi raba
lesa.
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Nekateri vidiki načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja
z gozdovi
Some aspects of multi-purpose forest management planning
Andrej BONČINA*
Izvleček:

Benčina, A.: Nekateri vidiki načrtovanja nmogonamenskega gospodarjenja z gozdovi. Gozdarski vestnik, 63/2005,
št. 7-8. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit. 56. Prevod izvlečka in povzetka v angleščino
Jana Oštir.
Zaradi spremenjenih okvirnih pogojev postaja načrtovanje mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi vse
bolj aktualno. Vsi gozdovi so lahko mnogonamenski. Funkcije gozda so enakovredne, vloge gozdov (rabe, cilji
gospodarjenja) pa so različno pomembne zaradi različni11 potreb, zahtev in interesov javnosti do gozdov. Uveljavljanje
mnogonamenskega gospodarjenja zahteva posodabljanje gozdnogospodarskega načrtovanja, in sicer vključevanje
participativnih postopkov v načrtovalni proces, opuščanje prvin klasičnega načrtovanja, intenziviranje sodelovanja z
lastniki. Avtor zagovarja celovito gozdnogospodarsko načrtovanje, ki operacionalizira načela trajnosti, sonaravnosti
in mnogonamenskosti.
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, mnogonamenska raba, cilji gospodarjenja, gozdni viri, funkcije
/vloge, upravljanje, gozdnogospodarski (upravljavski) načrti

Abstract:
Benčina, A.:

Some aspects of multi-purpose forest management planning. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No.
7-8. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 56. Translated into English by Jana Oštir.

Due to changed circumstances in forestry, multi-purpose forest management planning is becoming more relevant.
All forests can be multi-purpose forests. The functions of such a forest are of equal importance, but the forest
roles (different uses and management goals) are of different importance- due to the various needs, demands and
interests of the public regarding the forest. Introduction and expansion of multi-purpose management call for
improvement of forest management planning, namely the introduction of participatory practices to the planning
process, abandoning of the trad.itionaJ rational planning approach, strengthening of cooperation with forest owners.
The au thor advocates holistic forest management planning, which puts into practice the principles of sustainability
and multiple purpose management.
Keywords: forest management planning, multiple-use, management goals, forest resources, forest functions 1 roles,
management, forest management plans

1 UVOD
Slovensko gozdarstvo je zasnovano na treh ključnih
načelih - načelu sonaravnosti, trajnosti in mnogonamenskosti. Tudi v mednarodnem prostoru se
povečuje pomen omenjenih načel, kar potrjujejo
številne aktivnosti, kot sta bili, na primer, Svetovna
konferenca o okolju v Rio de Janeiru leta 1992 ali
pa 4. Ministrska konferenca o varstvu gozdov na
Dunaju leta 2003. Ob tem je zaznati, da je razumevanje načel kljub množici strokovne in znanstvene
literature- ali prav zato- različno. Načela so splošna
in deklarativna, zato se pogosto pojavi zadrega, kako
jih operacionalizirati in uresničevati, jih skratka iz
GozdV 63 (2005) 7-8

»lepih besed« preoblikovati v praktično ravnanje z
gozdovi. Naloga gozdnogospodarskega načrtovanje
je prav v tem, da konkretizira in operacionalizira
omenjena načela (BONČINA 2003). Načrte izdeluje
Zavod za gozdove Slovenije; načrti so podlaga za
gospodarjenje z gozdovi (ZG 1993), zato je treba
načela smiselno vgraditi v cilje in ukrepe (tudi
omejitve) za različna področja pri gospodarjenju
z gozdovi. Ta naloga je zahtevna predvsem zaradi
treh razlogov: zaradi narave gozdnih ekosistemov,

*Prof. dr. A. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire BF. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SI
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ki so kompleksni sistemi (KAUFMANN et aJ. 1994)
- zelo raznovrstni, dinamični in zapleteni, potem
zaradi različnih in spremenljivih interesov javnosti
in lastnikov ter nazadnje tudi zaradi spreminjajočih
se okvirnih (socialnih, gospodarskih) pogojev, ki
vplivajo na gospodarjenje z gozdovi (BACHMANN
2002, ŠINKO 2003 ). Načela smo sprejeli (ZG 1993,
PRG 1996 ... ), saj danes praktično nihče ne zagovarja
ne-sonaravnega ne-trajnostnega ali pa monofunkcionalnega gospodarjenja. Veliko več dilem in vprašanj
pa se zastavlja pri nalogi, kako načela upoštevati in
jih konkretizirati.
Mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi razumemo kot način ravnanja z gozdovi, ki uresničuje
različne cilje gospodarjenja hkrati, to pomeni, da
glede ne interes družbe zagotavlja različne učinke
gozda (dobrine, storitve) oziroma omogoča rabo
različnih gozdnih virov. V zvezi z mnoganamenskim
gospodarjenjem se pojavlja več izrazov, najbolj
pogosti so mnogonamensko, večciljno gospodarjenje, polifunkcionalno ali tudi mnogofunkcionalno
gospodarjenje oziroma polifunkcijsko oziroma
mnogofunkcijsko gospodarjenje. Med angleškimi
prevladujejo multi-purpose FM (forest management), multifunctional FM, multi-resource FM,
multiple-use forest planning, multi-objective forest
planning itd.
Načrtovanje mnogonamenskega gospodarjenja z
gozdovi postaja vse bolj aktualna tema- predvsem
zaradi vse večjega zanimanja javnosti za gozdove
in njenih spremenjenih zahtev do gozdov (FARCY
2004, HYTTINEN 1 KAHKONEN 1 PELLI 1994).
Spremembe v družbenem okolju gozdarstva so bile
povod za spremembe zasnove gozdarskega načrtova
nja v mnogih deželah, ki se kažejo v uvajanje novih
(npr. regionalnih) ravni načrtovanja (BACHMANN
2002, BUWAL 1996a, b, KOVAČ 2003), uvajanju
participativnih postopkov (BUCHY 1HOVER.J.\tfAN
2000, LOIKKANEN 1995), prilagojenih vsebinah
(HYTTINEN /WILLIAM 1991) in oblikah načrtov
in ponekod v uvajanju gozdnega načrtovanja (FARCY
2004). Glede načrtovanja mnogonamenskegagospodarjenja se zastavlja veliko vprašanj in dilem. Nekateri
premisleki o tem so prikazani v prispevku. Priprava
prispevka temelji na pregledu relevantne literature,
vanj smo vključili nekaj misli kolege Rudolfa Pipana,
izjemnega gozdarskega strokovnjaka, ki je dal pečat
povojnemu razvoju gozdarske stroke in gozdarskemu
načrtovanju, saj se letos spominjamo stodesetletnice
njegovega rojstva.
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2 RAZMISLEK!
2.1 V si gozdovi so (lahko)
mnogo namenski
Gozd sam po sebi nima »mnogih namenov«, vsaj
ne takšnih, kakršne mu pripisujemo. Gozd kot živ
sistem funkcionira; funkcije tega sistema, ki so
po pomenu vedno enakovredne in sočasne, lahko
razlikujemo z ekološkega vidika (preglednica 1) .
Učinke gozda razumemo kot rezultat funkcioniranja
oziroma strukture gozda.
Za ljudi predstavlja gozd različne vrednosti, te
torej niso odvisne (le) od gozda (slika 1). Pomen
gozda za posameznike oziroma skupine je torej različen, hkrati se v času (lahko) spreminja. Glede na
zahteve, interese itd. opredelimo namembnost gozda
- določenemu območju gozdov pripišemo določene
namene (pomene), od tod izraz mnogonamenski
gozd, oziroma vloge (ANKO 1995). Različne interese, vrednosti, ki jih gozd predstavlja za družbo, je
treba preoblikovati v cilje gospodarjenja (slika 1).
Pri mnogo namenskem gospodarjenju organiziramo
ravnanje z gozdovi tako, da načrtno pospešujemo
določene funkcije gozda in s tem zagotavljamo želene
učinke, na primer ustrezno količino kakovostnega
lesa, lepoto pokrajine, prostor za rekreacijo. To
storimo z izbranimi ukrepi, s katerimi vplivamo
na strukturo gozda in s tem na njegove funkcije,
da je območje primerno za opredeljene namene
(rabe 1vloge), ki so za družbo aktualne. Primernost
območja lahko izboljšamo z ustrezno infrastrukturo,
usklajevanjem gozdarskih (npr. čas in način sečnje)
in drugih dejavnosti, ki vplivajo na primernost
območja za določeno rabo.
Vrednosti gozda za ljudi so raznovrstne, po številu
niso omejene. Stvar dogovora in kriterijev je, koliko
in kako jih bomo razlikovali. Zakon o gozdovih, na
primer, opredeljuje 17 funkcij, s katerimi vrednotimo
gozdni prostor. število in vrste funkcij bi lahke bile
tudi drugačne. Zakon o trajnosti mnogonamenske
rabe iz leta 1960 (ang.: Multiple Use-Sustained Yield
Act) opredeljuje, na primer, pet glavnih rab (vlog)
zveznih gozdov v ZDA - »Zvezni gozdovi so bili
ustanovljeni in so upravljani z namenom zagotavljati
rekreacijsko rabo, pašo, les, vodo, divjad in ribe<<
(GULDIN 1 GULDIN 2003, str. 183).
Z opredelitvijo namembnosti gozda seveda ne
moremo trditi, da ima gozd tovrstni namen, pač
pa želimo zavestno z izbranimi ukrepi in načinom
njihovega izvajanja zagotoviti primernost tega
območja za predvideno rabo. Sinonim za mnogonamensko gospodarjenje jevečciljno gospodarjenje
Gozd V 63 (2005) 7-8
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Slika l:

Ključ ne

relacije pri opredelitvi mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi (prirejeno po LEUWEN

1994)

- ciljev upravljanja ali gospodarjenja z gozdom je
torej več. Kateri so cilji upravljanja 1gospodarjenja
ni odvisno (le) od gozdnogospodarskega načrtovanja
ali gozdarstva (slika 1), ampak od zahtev družbe do
gozda (preglednica 2b). To opozarja na dejstvo, da
gozdarji sami ne moremo opredeliti mnogonamenske
rabe gozdov, saj to presega pristojnosti gozdarske
stroke. Lahko pa glede na strokovne kriterije opredelimo primernost gozda za določene rabe ali pa
obratno - dopustnost rabe v določenem gozdu, ter
na konfliktnost med različnimi rabami v gozdnih
ekosistemih.
Razvoj mnogonamenskega gospodarjenja ni
odvisen le od gozdarskega načrtovanja, ampak tudi
ali predvsem od zahtev družbe- javnosti, lastnikov
do gozdov. Z razvojem družbe v splošnem postajajo
interesi, zahteve do gozdov vse bolj raznovrstni,
spreminja se pomen posameznih zahtev. Ker se in se
bodo v prihodnosti zahteve do gozda spreminjale, je
vprašanje organiziranja mnogonamenskega gospodarjenja stalna naloga. Z upravljavskega vidika je
načrtovanje za en sam cilj upravljanja (na primer
les) bolj enostavno kot za večciljno (polifunkcijsko)
upravljanje, kjer je potrebno usklajevati zahteve med
seboj in izbirati ukrepe (vrste in način izvajanja), ki
uresničujejo različne cilje hkrati.
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2.2 Osnovna pristopa pri uresničevanju

mnogonamenskega gospodarjenja
Zaradi preglednosti bi lahko koncepte uveljavljanja
mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi razdelili
v dva glavni pristopa:
• Segregacij ski pristop.
Delitev gozdnega prostora na območja z enim
ciljem gospodarjenja. V tem primeru je na celotni
površini več ciljev gospodarjenja, v posameznem
delu pa pospešujemo (predvsem) enega. Delitev
gozdov na proizvodne, varovalne in gozdove
s posebnim namenom ima v sebi vsaj delno
to arhaično delitev gozda za posamezne cilje
gospodarjenja (rabe, namene). Varovalni gozdovi
in gozdovi s posebnim namenom ostajata kljub
temu pomembni kategoriji, saj se neposredno
prenašata v prostorske planske dokumente in sta
vzvod za prostorsko zavarovanje gozda. Segregacijski pristop je bil opazen tudi na področju
naravovarstva, kjer so bili zavarovani gozdovi
protiutež industrijsko izkoriščanim gozdovom.
Cilji gospodarjenja so polariziram; eni so torej
maksimalno ekonomski, v zavarovanih gozdovih
pa je osrednji cilj varstvo narave.
• Integracijski pristop.
Drugi pristop pa je mnogonamensko gospodarjenje z istim gozdom -na isti gozdni površini,
kjer je treba upoštevati in pospeševati različne
cilje gospodarjenja sočasno . Ta pristop pri nas
prevladuje in je bolj zahteven od prvega.
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Oba pristopa sta prisotna v evropskem gozdarstvu (FORST et al. 2004), segregacija je nujna,
kadar sta določeni rabi izključujoči in ju zato ne
moremo izvajati v istem območju gozdov (GULDIN
1 GULDIN 2003).

2.3 Razvoj mnogonamenskega
gospodarjenja
Mnogonamensko rabo gozdov so poznali pred
poj av om načrtnega gospodarjenja v Evropi (ANKO
1985), pogoste rabe so bile pridobivanje lesa, gozdna
paša, lov, vojaška raba, v starem Rimu celo socialne
vloge gozda (HUGHES 1983 ). V razvoju načrtnega
mnogonamenskega gospodarjenja pa običajno razlikujemo tri stopnje (GAŠPERŠIČ 1995, BONČINA
1 FICKO 1 KOTNIK 2004):
• Faza monofunkcionalnega gospodarjenja.
• Faza deklarativnega mnogonamenskega gospodarjenja, ki je bilo v principu skladno s tld. teorijo
»vodnega razora« (nem.: Kielwassertheorie), ki
pravi, da kar je ugodno za lesnoproizvodno vlogo,
je neposredno ugodno tudi za vse socialne in
okoljske vloge gozda.
• Faza mnogonamenskega gospodarjenja, ki zavrne
))teorijo vodnega razorja« in zahteva spremenjeno
zasnovo načrtovanja.
Med deželami je znatna razlika v tem, kako
so gospodariti za posamezno rabo gozda (npr.
lesnoproizvodno vlogo) oziroma kakšna je bila
praksa deklarativnega mnogonamenskega gospodarjenja. Razlike so v pristopih- na kakšen način
so uresničevali cilje, kako in koliko so upoštevali
ekološke značilnosti gozdov. Prav v tem se Slovenija
z uveljavljenim konceptom sonaravnega gojenja
gozdov znatno razlikuje od večine evropskih držav.
Sonaravne gojenje (MLINŠEK 1968, DIACI 1998)
namreč ni maksimiziralo prozvodnih funkcij gozdov
na račun gozda, zato je bilo in je še vedno ugodno
za različne cilje gospodarjenja. Pri prizadevanju
za uveljavljanje mnogonamenskega gospodarjenja
mnogi omenjajo prav sonaravne gojenje gozdov kot
primeren instrument njegovega uresničevanja (na
primer BLUM 1 RATZ 1994, FRIES 1 CARLSSON
1994).

2.4

Načini uresničevanja

ciljev

gospodarjenja
Pri presoji gospodarjenja z gozdovi niso pomembni
le cilji gospodarjenja (monofunkcionalno versus
polifunkcionalno), ampak kako jih uresničujemo.
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Podkrepimo trditev s primerom. Čeprav je HUFNAGL (1892, 1893) pred dobrimi sto leti za glavni
cilj gospodarjenja v Auerspergovih gozdovih opredelil največji čisti donos (gozdno rent o), pa je ta cilj
poskušal doseči s prebiralnim gospodarjenjem, ki je
bilo za naravo neprimerno bolj prijazno kot takrat
splošno uveljavljeni golosečni sistem . Usmeritev na
proizvodne 1ekonomske cilje gospodarjenja je glede
na takratne socialne in gospodarske razmere povsem
razumljiva in logična, izbran način uresničevanja cilja
pa naravi neprimerno bolj prijazen od tedaj splošno
prevladujočega golosečnega sistema.
Čeprav so se nekateri že zavedali »nematerialnih
koristi in blagodejnih vplivov gozda« (SEVNIK
1950), pa je bilo povojno gospodarjenje z gozdovi
usmerjeno v proizvodne cilje (preglednica 2a).
Vendar so zakonski predpisi in sama zasnova
gospodarjenja z gozdovi, ki jo je sooblikoval Pipan
(GAŠPERŠIČ 1995), uveljavili načine ravnanja z
gozdom, ki so bili naravi veliko bolj prijazni kot v
večini drugih evropskih držav. Sonaravne gojenje
gozdov je ustvarjaJo strukture gozda in s tem tudi
funkcioniranje, ki je bilo v splošnem ugodno za
mnoge okoljske in tudi socialne funkcije gozda. Če
bi namreč v tem obdobju maksimizirali lesnoproizvodno vlogo gozdov, bi danes gozdovi izgledali
povsem drugače, tako pa razvoj sestojnih parametrov
kaže na ugodne spremembe lesne zaloge, debelinske
strukture, drevesne sestave itd . (BONČINA 2004,
MATIJAŠIC 2004).
Različne rabe gozdov (cilji gospodarjenja) so
med seboj v različnih odnosih, če poenostavimo in
izpostavimo tri osnovne, potem so to kompatibilni,
nevtralni inizključujočiodnosi (GULDIN 1GULDIN
2003), poleg teh treh lahko razlikujemo še druge
odnose, kot na primer konkurenčni in spremenljivi
odnos (GAŠPERŠIČ 1995). V splošnem prevladuje
kompatibilni odnos, kar pomeni, da lahko s smiselno
izbranimi ukrepi hkrati uresničujemo različne cilje
gospodarjenja.

2.5 Mnogonamensko gospodarjenje in
pridobivanje lesa
Trditev, da so vsi gozdovi (lahko) mnogo namenski,
sama po sebi vnaprej ne zmanjšuje lesnoproizvodnega pomena gozdov. Glede na podatke o realizaciji
načrtovanega poseka (VESELIČ 1MATIJAŠIC 2002)
bi lahko trdili, da je pridobivanje lesa količinsko in
kakovostno v Sloveniji zapostavljeno. Zaradi širjenja
vsebine mnogonamenskega gospodarjenja, relativno
večjega pomena okoljskih in socialnih funkcij je
GozdV 63 (2005) 7-8

Bončina .

A. : Nekateri vidiki

načrtovanja

mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi

nespametno trditi, da so socialne in okoljske vloge
apriori pomembnejše od proizvodnih ali celo trditi,
da je les nepomemben. Pomen posamezne rabe je
odvisen od interesov in zahtev družbe. Pri mnogonamenskem gospodarjenju ne gre razmišljati iz.ključevalno (princip: ALI -ALI), na primer, ker so sedaj
socialne vloge gozda relativno bolj pomembne kot
poprej, je lesnoproizvodna vloga manj pomembna
ali celo nepomembna, ampak komplementarno
(princip: IN- IN) . Mnogonamensko gospodarjenje
pomeni, da v istem območju gozda uresničujemo
več ciljev gospodarjenja hkrati, zato je v ospredju
vprašanje, kako organizirati takšno upravljanje. Pri
tem ne moremo maksimizirati posameznega cilja,
na primer maksimizirati količinske produkcije lesa
oziroma ekonomske vloge gozda, ampak optimi ramo
različne rabe gozdov. Izhajati moramo iz vrste ciljev
(npr. rekreacija, količinska produkcija lesa itd) in tudi
iz pomena posameznega cilja v določenem območju
gozdov. Cilji gospodarjenja zaradi različnih zahtev
do gozda niso enako pomembni, pri načrtovanju
upoštevamo vse, pri izbiri ukrepov najbolj tiste,
ki so po pomenu v ospredju (BACHMANN 2003,
GAŠPERŠIČ 1995) .
V Evropi in pri nas se lesne zaloge povečujejo
(NABUURS et al. 2003), povečuje se tudi posek
lesa, hkrati napovedujejo večje površine zavarovanih gozdov, večji pomen ohranjanja narave (ibid.).
Z območnimi načrti za obdobje 2001-2010 je bil
določen letni načrtovani posek v višini štirih milijonov kubičnih metrov. Perspektivno se bo glede na
strukturne spremembe gozdov ta količina povečala
(glej prognoze VESELIČ 1 MATIJAŠIC 2002), kar
ni v nasprotju z mnogonamenskim gospodarjenjem.
Uveljavitev mnogonamenskega gospodarjenja je

odvisna predvsem od stopnje usklajenosti ukrepov, zato ne gre le za vprašanje količine poseka,
ampak predvsem na kakšne načine bomo izvajali
ukrepe, kakšna bo zasnova gojenja gozdov, kakšne
bodo tehnologije sečnje in spravila itd. Posek se v
prihodnosti lahko tudi zmanjša, če družba izbere
cilje gospodarjenja z gozdovi, ki so konkurenčni z
lesnoproizvodno vlogo ali jo celo izključujejo.

2.6 Pomembni elementi načrtovanja
mnogonamenskega gospodarjenja:
opredelitev ciljev gospodarjenja
Mnogonamensko gospodarjenje pomeni večciljno
gospodarjenje z gozdovi Cilji so opredeljeni glede na
zahteve ljudi in možnosti (slika 2). Zahteve so lahko
prevelike, ogrožajo na primer trajnost gozda, zato
jih moramo omejiti (slika 2) . Pri opredelitvi ciljev
gospodarjenja je potrebno določiti (GAŠPERŠIČ
1995): vrsto ciljev (to pomeni, katere vloge 1namene
damo gozdu) in pa njihov pomen, s čimer določimo
prioritete med cilje in zmanjšujemo konfliktnost pri
gospodarjenje z gozdovi. Cilje določamo na ravni
območja, delu območja, enote, delu enote. Tudi pri
pripravi operativnih načrtov, na primer gozdnogojitvenih načrtov v zasebnih gozdovih (FICKO 1 POLJANEC 1 BON ČINA 2005) je treba izhajati iz zahtev
oziroma ciljev gozdnega posestnika in jih smiselno
vgraditi v odločitve o ravnanju z gozdnimi sestoji.
Cilji določajo namembnost gozdov in s tem koncept
gospodarjenja- izbiro operativnih ciljev in ukrepov,
zato so ključni del načrtovalnega procesa. V zvezi z
določanjem ciljev se zastavlja veliko vprašanj. Eno
od pomembnejših je, ali vemo, kaj menijo javnosti
o namembnosti gozdov v določeni enoti?

ZAHTEVE
Lastniki
Javnosti

NAČRTNO

l
CILJI GOSPODARJENJA
Namembnost gozdov :
- opredelitev vrste ciljev
- pomembnost ciUev

l
1

POSPEŠEVANJE
IZBRANIH CILJEV
GOSPODARJENJA
(Vlog gozda):

r---t - Operativni cilji
-Usmeritve
-Ukrepi
-Omejitve

MOŽNOSTI
1

Slika 2: Opredelitev ciljev gospodarjenja in vpliv na gospodarjenja
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Preglednica 1: Primer ekosistemskega pristop pri obravnavanju funkcij gozda (povzeto po VYSKOT et al. 2003;
funkcije so opredeljeni kot naravni potenciali gozda =učinki gozda)
Funkcije

(učinki)

Klimatski učinki
Hidrološki učinki
Edafski učinki
Fitobiotski (zoobiotski)
učinki

Krajinski učinki

Podrobno

Filtriranje, Anti-radiacija, Higienski učinki, Izolacija
Vodni režim, Uravnavanje vode
Pedogenetski učinki, Preprečevanje erozije, Preprečevanje usadov,
Preprečevanje plazov
Primarna produkcija, Diverziteta ekosistemov, Stabilnost ekosistemov, Ekološko
ravnotežje
Stabilizacija krajine, Oblikovanje krajine

2.7 Pomembni elementi načrtovanja
mnogonamenskega gospodarjenja:
funkcije gozda
Karta funkcij je pomemben pripomoček za uveljavljanje mnogonamenskega gospodarjenja. Za
razliko od ciljev gospodarjenja, ki se nanašajo na
celotne enote ali območja, karta funkcij prostorsko
bolj podrobno obravnava gozdni prostor. Karta je
torej pomemben pripomoček za načrtovanje ciljev,
ukrepov in omejitev ravnanja z gozdovi ter tudi pripomoček za sodelovanje v prostorskem planiranju.
V zvezi s funkcijami se pojavlja nekaj vprašanj:
• Nekatera so povezana z distinkcijo med funkcijo in
namembnostjo gozda. Gozd nima namenov, te mu
pripisujemo načrtovalci oziroma javnosti. Zato bi
kazalo bolj jasno razlikovati med funkcijami gozdnih ekosistemov in načrtovanimi rabami gozdov.
Gozd sam po sebi nima poučne funkcije niti ne
rekreacijske, turistične, proizvodne, itd. To so lahko
namembnosti določenega gozda. Funkcije se namreč
navezujejo na strukturo in funkcioniranje gozdnih
ekosistemov, raziskuje jih vse bolj razvijajoča se
krajinska ekologija, ki postaja ena od ključnih osnov
gozdarskega načrtovanja (BACHMANN 2003). Po
drugi strani pa je upravljanje gozdov- opredelitev
namembnosti gozdov in načrt za prihodnje ravnanje
predmet načrtovanja, ki pripravi (upravljavski)
načrt za določeno prostorsko enoto gozda.
• V sedanji zasnovi valorizacije funkcij delno registriramo naravne danosti (npr. varovalno funkcijo), v nekaterih primerih dejansko, pri drugih pa
potencialno rabo ali pa prikazujemo primernost
gozdov za nekatere rabe (Pravilnik ... 1998). V
prihodnosti bi kazalo poudariti bolj aktivno
sodelovanje javnosti pri določanju namembnosti
gozdov ter aktivno načrtovanje rabe gozdov, ki
bi vključevala prostorsko in časovno usmerjanje
aktivnosti 1 rabe gozdov, omejevanje itd.
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Karta funkcij je pripomoček za smiselno izbiro
ciljev, usmeritev, omejitev, itd. Če to ponazorimo
bolj konkretno: v danih razmerah razmišljamo, na
primer, kakšna naj bo sestava in zgradba gozdnih
sestoj ev (gozdnogojitveni cilj), omejitve aJi usmeritve
za pridobivanje lesa, odpiranje gozda z gozdnimi
prometnicami itd. S temi- medsebojno usklajenimi
ukrepi uveljavljamo mnogonamensko gospodarjenje.
V načrtih naj bo glede na valorizirane vloge poudarek
prav na jasni in utemeljeni opredelitvi usmeritev
in omejitev, saj pripravljamo načrt za prihodnje
ravnanje z gozdom. Verjetno glede na opredeljene
kriterije lahko še dokaj enotno valoriziramo funkcije,
predstave o tem, kaj storiti za določeno kombinacijo
vlog gozda, pa so različne. Kakšen naj bo sestoj,
koliko naj bo starega drevja, koliko mrtvega itd? To
so vprašanja, na katero lahko vsaj delno odgovori
krajinska ekologija.

2.8 Ali je mnogonamensko

gospodarjenje prepoznavno?
GAŠPERŠIČ (1995) je postavil tezo, da mnogonamensko gospodarjenje v splošnem ni prepoznavno
za javnosti, še posebno ne za laične. Če razumemo
mnogonamensko gospodarjenje kot sistem skrbno
izbranih (gozdnogospodarskih) ukrepov, ki so
skladni z opre deljenimi vlogami gozdov, potem tega
javnosti dejansko ne prepoznajo ali pa prepoznajo v
omejenem obsegu. Delen razlog za to je lahko dejstvo,
da javnosti niso informirane o načrtovanju in da
ne sodelujejo pri določanju namembnosti gozdov.
Laična javnost težko presoja koncept gojenja, način
trasiranja gozdnih vlak in podobno, verjetno pa bi
lažje presojala alternative- različne možne variante
ukrepanja, pri katerih bi lažje prepoznala prednosti
in slabosti. Javnosti lažje prepoznajo kakšno »posebno
opremo« v gozdnem prostoru, ki jim je namenjena,
GozdV 63 (2005) 7-8

Bončina,

A .: Nekateri vidiki načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi

na primer rekreacijsko infrastrukturo, gozdne učne
poti, informacijske table, ali pa je namenjena kakšni
drugi vlogi gozda (npr. krmilnice). Iz tega lahko
izpeljemo dvoje:
• K prepoznavnosti mnogo namenskega gospodarjenja lahko prispevamo z boljšim obveščanjem in
vključevanjem javnosti v načrtovalne postopke.
To bi moral biti strateški interes gozdarske
stroke.
• Potencialno so seveda vsi gozdovi mnogonamenski, vendar so zaradi interesov in zahtev
javnosti nekateri »bolj mnogonamenski«. Sedaj
valoriziramo funkcije enotno po celotni gozdni
površini. Z vidika mnogonamenskega gospodarjenja kaže dodatno več pozornosti in dela
nameniti območjem, kjer so bolj izraženi interesi
in zahteve javnosti, in območjem , kjer je večja
možnost pojavljanja konfliktov pri rabi gozdov.
Konflikti z vidika določanja ciljev gospodarjenja
1 namembnosti gozda pa se pojavijo predvsem
v dveh primerih: (1) kadar so v istem gozdnem
prostoru nasprotujoče, konkurenčne ali celo
izključujoče zahteve in (2) kadar so zahteve
neskladne z naravo gozda (prevelike zahteve,
ogrožena nosilna zmogljivost gozdnih ekosistemov) . V prvem primeru je treba v načrtovalnem
postopku določiti prioritete in/ali določene rabe
preusmeriti ali/in jih izvajati v ustreznem časo
vnem zaporedju. V drugem primeru pa zahteve
omejiti in/ali preusmeriti na druga območja.

DRUŽBA
Interesi

Mnogonamensko gospodarjenje mora vedno
socialne vidike (ANKO 2003)- ti so izraziti in specifični v urbanih okoljih (HOSTNIK 2004),
na podeželju spet drugačni, vendar so pomembne
razlike med samimi urbanimi okolji in samimi
podeželskim okoljem. Načrtovalni postopek zato
ne sme biti rigiden, načrtovalec se mora prilagajati
razmeram. Načrtovanje naj zato postaja vse bolj
instrument sodelovanja z javnostmi, mnogonamensko gospodarjenje bo tako bolj prepoznavno!
vključevati

2.9 Ali je biodiverziteta cilj
gospodarjenja?
Naravovarstvena in okoljska zavest se vse bolj krepi.
Pri gospodarjenju z obnovljivimi naravnimi viri se
to vsaj delno manifestira v fenomenu biodiverzitete,
ki je bila v zadnjem desetletju osrednja tema na
področju biologije in ekologije. Pomen ohranjanja
biodiverzitete, kakorkoli jo že razumemo, pa ni
samo aktualno področje raziskovanja, obravnavajo
jo številni pravni predpisi, ki urejajo upravljanje
naravnih virov. Ohranjanje biodiverzitete razumemo
kot sestavni del ohranjanja narave. Z vidika mnogo~
namenskega gospodarjenja se zastavlja zanimivo
vprašanje, ali je to eden od ciljev gospodarjenja.
Odgovor lahko razdelimo v dva dela:
• Pri nas smo in še vedno razumemo ohranjanje biodiverzite kot sestavni člen trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi podobno kot ohranjanje

KRITERIJI TRAJNOSTNEGA
GOSPODARJENJA
Ohranjanje rodovitnosti
Ohranjanje biodiverzitete
ltd.

Zahteve
Pomen
Vrednote

1

1

/ , CIL)GOZD
CILJI
GOSPODARJENJA
VLOGE
(}}FUNKCIJE«)
GOZDOV

Slika 3: Operacionalizacija
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načel

........

Drevesna sestava
Scstojna zgradba
Mrtvo drevje
Infrastruktura
Itd.
SMERNICE,
UKREPI, OMEJITVE
Nega, obnova, varstvo
Posek, spravilo
Posebni ukrepi

NARAVNE

DA NOS TI

f+-

Rastiščne

razmere
Gozdni sesto ji

trajnostnega in mnogonamenskega gospodarjenja
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rodovitnosti gozdnih rastišč. Takšno razumevanja ohranjanjanja biodiverzete je po pomenu
veliko več kot cilj gospodarjenja, saj je načelo
nadrejeno ciljem; vse cilje gospodarjenja (ekonomske, socialne) in ukrepe moramo opredeliti
tako, da ohranjajo rodovitnost, biodiverziteto itd
(slika 3).
• Nekatera območja so opredeljena kot posebej
pomembna z vidika ohranjanja narave oziroma
ohranjanja biodiverzitete. Če pustimo ob strani
vprašanje ustreznosti meril izločanja, potem je
razlika od preostalih območij v tem, da so z vidika
varstva narave opredeljena kot posebej vredna.
V takšnih primerih ukrepi niso usmerjeni (le) v
pridobivanje dobrin ali zagotavljanje učinkov v
okviru veljavnih načel trajnostnega gospodarjenja (ki vključuje tudi ohranjanje biodiverzitete), ampak so (lahko) eksplicitno usmerjeni v
izboljšanje/ohranjanje biodiverzitete. V takšnih
primerih lahko ohranjanje biodiverzitete (ki mora
biti konkretno opredeljena) razumemo kot cilj
gospodarjenja.

V anglosaksonskem svetu razumejo ohranjanje
biodiverzitete predvsem kot enega izmed ciljev v več
ciljnem (mnogonamenskern) gospodarjenju z gozdovi
(HYTTINEN 1WILLAMS 1994, FRIES 1CARLSSON
1994, PLACHTER 1995). Takšen pristop nam ni blizu,
ker imamo bogato tradicijo sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi.
Pri načinih varstva narave sta se oblikovala predvsem dva koncepta; rezervatno varstvo je bilo ena
od prvotnih ali vsaj klasičnih oblik varstva narave
(PLACHTER 1995) . Različna zavarovana območja ,
v katerih je osrednji cilj varstvo narave, so (bila)
protiutež obsežnim območjem gozdov, kjer z golosečnim sistemom zasledujejo izključno ekonomske
cilje. Vse bolj pa prodira spoznanje, da za ohranjanje narave niso pomembni le rezervati, ampak
je pomembna celotna površina gozdov (JACOBS
1995, LINDENMAYER 1 FRANKLIN 2002). Pri
nas je ohranjanje narave tradicionalno vključeno
v način ravnanja z gozdovi. Kljub temu imamo
tudi bogato tradicijo rezervatnega varstva; tako je
HUFNAGL (1892) pred dobrim stoletjem izločil

Preglednica 2: Citati iz nekaterih Pipanovih prispevkov

2 a) PIPAN, 1974, str. 10: »Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da v današnjih časih ni edina
naloga gozdov v tem, da proizvajajo les,

temveč

da postajajo vedno bolj važne tako imenovane

»posredne koristi od gozdov«, med katere štejemo zlasti vpliv na režim vode, na lokalno podnebje in na obrambo pred vetrovi. V novejšem času je vedno bolj treba upoštevati gozd tudi kot
sredstvo oziroma okolje, kjer ljudje obnavljajo svoje fizične moči in sposobnosti, torej kot sredstvo
za rekl:eacijo. S tem v zvezi pa postaj ajo gozdovi vse pomembnejši za turizem, s tem dobivajo
posredne koristi od gozdov tudi svoj finančni izraz in težo. Že danes smo na tem, da nekatere
gozdne površine izločamo iz rednega gospodarjenja in jim določamo posamezne namene; v
polni meri je treba upoštevati in razvijati posredne koristi od gozdov. Morda bodo v ne preveč
oddaljeni prihodnosti posredne koristi z družbenih vidikov postale tako važne, da jih bo treba
upoštevati v celotnem gospodarjenju z gozdovi. Vendar danes na splošno še vedno velja načelo,
da zahtevamo od gozdov predvsem največjo dosegljivo količino lesa.«
2 b) PIPAN, 1969, str 7: ... Zavedati pa se moramo, da gozd ni dobrina, na katero imajo pravico
le gozdarji in lesarji, temveč je prav tako važen za režim vode, za vzdrževanje zmernega podnebja in
končno

(ali pa zlasti) je gozd med najvažnejšimi faktorji, ki ustvarjajo lepoto naše domovine.

2 c) PIPAN 1969, str. 5:

» ... Kot

povojnem razdobju napravili težko

soudeleženec urejanja gozdov v Sloveniji sodim, da smo v

taktično

napaka s tem, da smo se preveč zaprli vase in nismo

posvetili zadosti časa in pozornosti temu, da bi obvestili široko javnost, zlasti pa še naše poslovne
partnerje, o metodah in ciljih gozdnourejevalnih del. . .<<
_.... ____
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nekaj oddelkov, ki naj ostanejo pragozdovi. Zastavlja
se zanimivo vprašanje, kaj je bolj pomembno za
ohranjanje narave - rezervatno varstvo v nekaj
oddelkih ali obsežne površin naravnih gozdov,
kjer so izvajali prebiranje. Verjetno je kombinacija obojega najboljši pristop, pri čemer je pomen
rezervatov za ohranjanje narave verjetno odvisen od
stanja gozdov izven rezervatov. Pomena rezervatov
pa ne moremo omejiti le na ohranjanje narave,
z vidika gozdoslovja, na primer, so pomembni
kot referenčni objekti za spoznavanje naravnih
struktur in procesov, zato bi kazalo oblikovati
mrežo rezervatov tako, da bi bile v njej zastopane
vse »pomembne« gozdne združbe v Sloveniji (glej
ANKO 1 MLINŠEK 1 ROBIČ 1976).
Za (slovensko) gozdarstvo je značilna ohranjevalna, varovalna strategija; varstvo je vgrajeno v
aktivno ravnanje z gozdovi. Velike površine območij
gozdov v Sloveniji, ki so vključene v omrežje Natura
2000 dokazujejo, da je možno varstvo vključiti
v aktivno in celovito ravnanje z gozdovi, ki ga
usmerjamo z gozdnogospodarskim načrtovanjem
in zato dodatni načrti vsaj z vsebinskega vidika
niso potrebni.

3

RAZPRAVA) PREDLOGI IN
PERSPEKTIVE

Zasnova načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi postaja v svetu in pri nas vse bolj
aktualna tema. Uveljavljanje takšnega koncepta
prinaša nove naloge in zahteve za posodabljanje
in spreminjaje gozdnogospodarskega načrtovanja.
Omenimo lahko naslednje:
Celovito načrtovanje.
mnogonamenskega gospodarjenja
mora biti integrirano v celovito gozdnogospodarsko
načrtovanje. Gozdnogospodarski načrti so upravljavski načrti - celoviti načrti za gospodarjenje z
gozdovi, ki je skladno z osnovnimi načeli sodobnega
gozdarstva: načelom trajnosti, mnogonamenskosti
in sonaravnosti. V prihodnosti bo potrebno razvijati
tako elemente mnogonamenskega (slika 3) kot tudi
elemente celovitega ekosistemskega načrtovanja
(BOYCE 1 HANEY 1997). Tudi za uveljavljanje
mnogonamenskega gospodarjenja je koristno, da je
načrtovanje organizirano na različnih prostorskih
in zato tudi vsebinskih ravneh- od objekta, sestoja,
krajine do večjih območij (>>regij«). V načrtih bo
potrebno obravnavati gozdne ekosisteme bolj celovito
kot doslej. Načrtovanje upravljanja gozdov z vidika
Načrtovanje
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ene funkcije gozda ali pa z vidika ene populacije ni
skladno z zasnovo mnogonamenskega in ekosistemskega načrtovanja.
Načrtovalni pristop

V gozdnogospodarskem načrtovanju moramo
zasnovo tki. klasičnega načrtovanja (BONČINA 1 FICKO 1 KOTNIK 2004), za katerega je
značilno zapostavljanje realnih socialnih in gospodarskih razmer, zapostavljanje interesnih skupin,
saj uporabniki načrtov niso vključeni v proces
načrtovanja ali 1 in niso zadostno obveščeni o
namenih načrtovanja, stanju, problemih, ciljih in
usmeritvah v gozdovih, ki jih zadevajo. Za klasično
načrtovanja so značilna pretirana pričakovanja o
realizaciji načrtov, čeprav ni zadostnih vzvodov
za njihovo uresničevanje, pretirana podrobnost
in normativnost, ki izhaja iz avtokratske zasnove
načrtovanja, itd. Načrtovanja naj postaja vse bolj
instrument komuniciranja, sodelovanja z lastniki,
javnostmi, in ne instrument predpisovanja. Kljub
temu pa je treba v načrte vgraditi vse kompetence,
ki jih gozdarska in siceršnja zakonodaja daje gozdarskemu načrtovanju.
preseči

Participativni postopki
Ena od pomembnejših nalog vzvezi z uveljavljanjem mnogonamenskega gozdarskega načrtovanja
je razvoj in uveljavitev participativnih postopkov v
načrtovanju (BON ČINA 1FICKO 1KOTNIK 2004,
BREZNIKAR 1ZAGORAC 2004, GOLOBIČ 2004,
KANGAS 2005). Zapostavljanje socialne sfere, ki je
značilnost klasičnega pristopa, je bila in je še vedno
napaka gozdnogospodarskega načrtovanja. Tega se
je zavedal tudi Pipan (preglednica 2c). Participacija
pomeni tudi (boljše) sodelovanje z institucijami
in dejavnostmi, ki posegajo v gozdni prostor, ter
vključevanje ekspertov, na primer biologov, v
načrtovalni proces. Na posvetovanju Participativni
postopki v gozdarskem načrtovanju, ki sta ga v
Celju organizirala Zavod za gozdove Slovenije in
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
so bili oblikovani predlogi za intenziviranje participacije v gozdnogospodarskem načrtovanju, ki
je ena od prednostnih nalog (MATlJAŠIC/PISEK
2004). Za razvoj načrtovanja mnogonamenskega
gospodarjenja z gozdovi so pomembne tako pasivne
kot aktivne oblike sodelovanja; slednje so najbolj
aktualne prav v fazi opredelitve namembnosti
gozdov (vlog gozda), pasivne - predvsem gre za
obveščanje javnosti - pa v vseh fazah načrtovanja.
Zato ponavljamo predlog, da bi bilo koristno ob
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vsaki izdelavi načrta odpreti internetno stran, kjer
bi informirali javnosti najprej o namenih načrta,
kasneje pa na privlačen način o vsebini samega
načrta, predvsem o problemih, vlogah, usmeritvah
in ulaepih. Zavod za gozdove Slovenije že pripravlja
tovrstne predstavitve.

Delo z gozdnimi posestniki
Sestavni del mnogonamenskega gospodarjenja
je tudi intenziviranje dela z gozdnimi posestniki.
Kar nekaj predlogov za boljše sodelovanje je bilo že
predstavljenih (WINKLER 2004, 2005), nekaj tudi
na področju gozdarskega načrtovanja, kjer lahko
postane načrt za gozdno posest zanimiva oblika
sodelovanjem posestnika in gozdarja; načrt izhaja
predvsem iz zahtev gozdnega posestnika - vendar
ob hkratnem upoštevanju usmeritev, omejitev,
ki zagotavljajo javne vloge gozda (FICKO et al
2005, MORI 2004, PAPLER-LAMPE et al. 2004).
Z gospodarjenjem - izvajanjem ukrepov se uresničuje mnogonamensko gospodarjenje v zasebnih
gozdovih! Naloga je zahtevna, saj bo po eni strani
potrebno lastniku čim bolj pomagati, po drugi strani
pa zaradi javnega interesa postaviti jasne okvire,
znotraj katerih posestnik išče najugodnejši način
ravnanja s svojim gozdom.
Trženje socialnih funkcij
Pogosto opredelimo omejitve za ravnanje z
gozdovi zaradi socialnih vlog gozda, zelo malo pa
smo naredili na področju priprave in izgradnje
infrastrukture za posamezne socialne vloge. V
nekaterih deželah beležijo drugačno prakso. Za
primer lahko vzamemo ZDA ali pa Švico, kjer so
gozdarji veliko vložili v pripravo in izgradnjo infrastrukture za posamezne vloge gozdov, največlaat
za splet turistične, rekreac0ske in poučne vloge, ki
jo tudi tržijo. V nekaterih gozdnih obratih jim prihodek iz trženja »nelesnih funkcij« prinaša znatna
sredstva, ki lahko presegajo vrednost donosov od
prodaje lesa. Trženje funkcij je zanimiva naloga
za gozdarje in tudi za gozdne posestnike, ki bo
v prihodnosti vplivala na uveljavljanje socialnih
vlog gozda.

Problemi
Načrtovanje

je bolj uspešno in transparentno, če
so zahteve javnosti jasno izražene. Pogoj za uvajanje
participativnih postopkov v načrtovanje je, da so
deležniki dosegljivi in motivirani. Problem, ki ni tako
redek v Sloveniji, nastopi, če ni zahtev do gozda (na
primer s strani lastnikov), ali pa te niso jasno izražene.
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Eden od resnih problemov je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, kjer je obseg izvedenih del nizek.
Če izhajamo iz podmene, da ukrepi vplivajo na
vse funkcije gozda, lahko zaključimo, da so zaradi
neizvajanja del prizadete tudi javne vloge gozdov.
V prihodnosti se bodo razmere zagotovo spremenile. Verjetno se bo krepil konflikt med javnim
in zasebnim, saj bodo verjetno naraščale zahteve
lastnikov za več pristojnosti, povezanih z zasebno
lastnino, po drugi strani pa se bo krepil javni interes
do gozdov. Te je lažje uveljavljati v javnih gozdovih,
kar se v praksi že potrjuje. Z vidika uresničevanja
mnogonamenskega gospodarjenja bi bilo zato modro
povečevati delež javnih gozdov.

4

SKLEP

Gozdarsko načrtovanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo. K razvoju so veliko prispevali posamezniki,
med njimi še posebej dr. Rudolf Pipan. Načrtovanje
moramo stalno prilagajati spreminjajočim se razmeram in se tako dokazovati. Ni dovolj, da smo sami
prepričani o potrebnosti načrtov, to mora potrjevati
širša družba. Prav polje načrtovanje mnogonamenskega gospodarjenje je tisto področje, s katerim se
lahko v družbi dokažemo. Gozdarski načrtovalci
bomo imeli v prihodnosti tudi pri uveljavljanju
mnogonamenskega gospodarjenja nove oblike
dela. Ostajamo v trikotniku med ekonomskimi in
socialnimi zahtevami do gozdov, tretje oglišče pa je
ekološko. Smo hkrati wslužbi« gozda in družbe- to
je lastnikov in javnosti. Njihove zahteve so raznovrstne in tudi nasprotujoče. Zato predvidevamo, da
bodo konfliktne situacije in reševanja konfliktov
postali stalnica našega dela. Načrtovanje namreč
ne more biti (več) pisanje načrta kot izdelka, ampak
gre za proces odločanja, v katerega je treba vključiti
sodelavce in interesne skupine.
Cilji gospodarjenja 1vloge gozdov se spreminjajo
vse hitreje. Kaj pomeni to za gozd ob zavedanju, da
razvoj posameznega sestaja oziroma obnovitvenega
cikla gozdnih sestojev traja stoletje in več? Primeren
odgovor je, da pri oblikovanju gozdov poleg trenutnih
interesov družbe do gozda upoštevamo ekološke
razmere in vzgajamo stabilne gozdne ekosisteme, ki
bodo varno funkcionirali. Ti pa so najbolj pogosto
»blizu naravi«.
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SUMMARY

Multi-purpose forest management is defined asa way
of managing forests in which various management
goals are achieved according to society's interest.
This kind of management enables the realization of
various effects of the forest (goods, services)- in other
words, enables the use of various forest resources.
The forest "in itself" does not have "severa! uses"; it
just represents various values for people- and these
values (can) change with time. According to the
demands of society, the role of the forest is defined
- a certain forest area is attributed different uses or
roles. The definition of multi-purpose management
therefore goes beyond the competence of forestry.
Along with the development of society the interests
regarding forests are be coming more diverse and the
significance of individual de mand s is changing. From
the management point of view management for one
goal is simpler than multi-purpose management.
The application of multi-purpose management
of forests is bas ed on two approaches- the segregational approach divides the forest into more areas,
each having one main management goal; while
the integrational approach allows us to take into
account and promote different management goals
simultaneously. There were three phases in the development of multi-purpose management, namely the
mono-functional phase, the declarative phase and
the phase of actual multi-purpose management. In
assessing forest management, the means by which
management goals are achieved are important; in
Slovenia such methods have become prevalent which
are more nature-friendly than methods employed
in the majority of European countries.
Different uses of forests (management goals) are
in various relations among themselves; the primary
relations being compatible, neutral and exclusive. In
general, the compatible relation is the most common,
which means it is possible to simultaneously meet
different management goals. In multi-purpose
management one should not reason exclusively (the
OR - OR princip le), but in a complementary way
(the AND- AND principle). Multi-purpose management is put into practice by defining the goals and
mea su res of forest management. When defining the
goals of forest management, it is necessary to decide
which roles shall be assigned to the forest as well as
their importance, and thus the relative priorities are
set. A map of forest functions is an important tool
for the application of multi-purpose forest management, since it examines the forest area more in
GozdV 63 (2005) 7-8

detail and is therefore a to ol for planning the goals,
measures and restriction of forest management;
and it also enables better involvement in land use
planning. Mu.lti -purpose forest management is not
well recognized in the public. Better recognition can
be achieved by better information and involvement
of the public in planning processes. At the same time,
more attention and effort should be given to those
are as where the interests and demands of the public
are more pronounced and to areas where there .is
a greater probability of conflicts regarding the use
of forests. Conflicts regarding the identification of
management goals arise mostly in two cases: ( 1)
when conflicting, competitive or even exclusive
demands exist in the same forest area, and (2) when
demands are not compatible ·with the nature of the
forest (when the demands are too great; if the carrying capacity of forest ecosystems is put at risk).
In the first case, the planning process must include
the definition of priorities and/ or certain use s ne ed
to be diverted to other locations and/or executed in
an appropriate time sequence. In the second case,
the demands need to be limited and/or redirected
to other areas.
The author here suggests some activities for the
application of multi-purpose management:
- strengthening ofholistic planning, where simultaneously multi-purpose management and ecosystem management are applied;
- abandoning of the traditional rational planning
approach;
- inclusion of participatory processes in the planning process;
- increase of cooperation with forest owners who
apply multi-purpose management through appropriate measures, and
- marketing of certain functions ..
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V petem delu Atlasa je prikazana opredelitev, razvrstitev, zgradba in značilnosti psevdoglejnih, oglejenih,
šotnih in antropogenih tal ter njihova razširjenost v gozdovih. Namenjen je tako gozdarjem kot raziskovalcem
in lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razšiljenost gozdnih taL
Ključne

besede: razvrstitev tal, lastnosti taJnega tipa, psevdoglej, glej, šotna tla, antropogena tla

Abstract:
Urbančič, M., Simončič, P. : Forest Soil Atlas of Slovenia- Part V. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 7-8.
In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 23. Translated into English by the authors. English language
editing by Jana Oštir.

The fifth part of the Atlas gives the definition, classification, structure, characteristics and distribution in
forests of pseudogleys, gleysols, peat histosols and anthropogenetic soils. The Atlas is designed for foresters,
forest owners and researchers and will give them a better understanding of the properties, importance and
distribution of forest soils.

Key words: soil classi.fication, characteristics of soil type, Planosols, Gleysols, Histosols, Anthrosols

PSEVDOGLEJNA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
V razred psevdoglejnih tal razvrščamo le en
tip tal: psevdoglej
Psevdo glej je tip hidromorfnih tal, za katerega
je značilno občasno zastajanje po poreklu (praviloma) padavinske vode v zgornjem delu tal zaradi
za vodo slabo propustnih do nepropustnih talnih
plasti. V plasteh z občasno stoj ečo vodo se menjavajo mokra, anaerobna stanja tal s prevladujočimi
redukcijskimi procesi in sušnejša, aerobna stanja
tal s prevladujočimi oksidacijskimi procesi. Zaradi
njih nastanejo v teh plasteh značilne med seboj
po mešane sivkaste in rjaste pege, lise in madeži ter
temno rjave konkrecije. Te marmorirane ozLroma
marogaste plasti, ki opredeljujejo psevdoglej in v
katerih ni razločne delitve na oksidacijski in red ukcijski horizont, označujemo z malo črko g.
Soznačnice

in sorodne sistematske enote:

V avstrijski razvrstitvi tal (KILIAN 2002) razred
psevdoglejnih tal imenujejo "Pseudogley". Horizont z občasno zastajajočo vodo označujejo s črko
P, za vodo nepropustnega pa s črko S. Razlikujejo
pet tipov tal: tipični psevdoglej, ki se pojavlja na
ravninskem svetu in ima zaporno plast S večinoma

globlje od 40 cm (Typischer Pseudogley; osnovna
zgradba profila: A-P-S-( C), A- B(g}-P-S), stagnoglej, v katerem mokra in vlažna faza prevladujeta
in se znaki psevdooglejevanja raztezajo do zgornje
meje mineralnega dela tal (Stagnogley; AP-P-S),
pobočni psevdoglej (Hangpseudogley; A-P-S,
A(g)-P-S, A(g)-S), kapilarni psevdoglej, kije brez
za vodo nepropustne plasti (Haftnasse-Pseudogley;
A-P-(B- )C), reliktni psevdoglej (Reliktpseudogley;
A-(Erci)-Pret-Srcl( -C)).
CiriC ( 1984) epi glej na tla, v katerih nad nep ropustno plastjo voda stalno zastaja, razvršča v
talni tip stagnoglej (ki pa ni istovetna z avstrijsko
opredelitvijo). Trajno mokro, razbarvano plast, v
kateri vladajo anaerobne razmere in iz katere se Fe
in Mn, reducirana v topne oblike, lahko v celoti
izpereta in naložita v vrhnjem delu nepropustne
plasti, da dobi rjasto barvo, označuje z g/G ( z
g zaradi površinske vode, ki je vir mokrote, zG
zaradi njenega trajnega zastajanja). Stagnoglej kot
talni tip v smislu avstrijske klasifikacije najdemo
tudi v naši pedološki literaturi (npr. v PAVŠER
1968), Stritar (1990) pa ga opisuje kot tla, ki
*M . U, univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
•*dr. P. S., univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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Talni tip psevdogle_j razvrščamo v naslednje nižje sistematske enote:

Podtip

- ravninski oziroma (po PRAVILNIKU 1984) terasni psevdoglej
- pobočni psevdoglej

Različic a

Na osnovi globine psevdoglejnega horizonta g, pod katerim je nepropustna plast (po
PRAVILNIKU 1984) na:
- zelo plitev (globina g hor. je manjša od 30 cm)
- plitev (globina g hor. 30 - 40 cm)
- srednje globok (globina g hor. 40 cm - 60 cm)
- globok (globina g hor. je večja od 60 cm)

Oblika

-

Obličja

evtričen
distričen

(ima stopnjo nasičenosti z bazami nad 50% oz. pH nad S)
(V < 50 %, pH < S)

! - tipični psevdoglej
- kapilarni (brez večjih por in izrazito nepropustne talne plasti)
- oglejeni (v sp. delu je pod vplivom podtalnice)

- plitvo humozen (debelina A horiz. pod 25 cm )
- srednje globoko humozen (debelina A horiz. 25 - 35 cm)
- globoko humozen (debelina A horiz. nad 35 cm)
- g hor. je drobljiv
- g hor. je zbit, s konkrecijami
imajo zgornji del profila podoben proftlu psevdoglejnih tal, medtem ko spodnji del profila ima
že G horizont, ki je značilen za oglej ena tla. Mi to
vrsto tal uvrščamo v oglej eno obličje psevdogleja
oziroma (če je vzrok oglej enosti zgornjega dela tal
v poplavni vodi) v amfiglej.
Razred psevdoglejnih tal se delno sklada z
mednarodno (FAO 1989, WRB 1998) višjo talno
grupo "planosoli" (Planosols), ki je opredeljena s
tem, da ima eluvialni E horizont z znaki zastaja ~
nja vode (t.i. stagttic properties) in za vodo slabo
propusten horizont pod njim, ki pa ne sme biti
spodični ali nitrični B horizont, s talno enoto
stagnični fajozem (Stagnic Phaeozems), ki ima
zelo teman molični A horizont, evtrične lastnosti
in znake zastajanja vode ter talne enote z znaki
psevdooglevanja in z "agričnim" Bt horizontom.
(To so: Stagnic Podzoluvisols, Stagnic Alisols,

Stagnic Luvisols, Stagnic Lixisols).
Zgradba profila: zelo plitev psevdoglej: O- Ag
- g- C; psevdoglej, ki je nastal iz kambičnih tal:
O - A - g - Bv 1 rJ. - CR; psevdoglej, ki je nastal iz
izpranih tal: O - A - Eg - Bg - B1 - C; psevdoglej s
surovim humusom 0-g-B-C ipd.
Značilnosti:

Na trajanje suhe in mokre faze in s tem na
dinamiko in jakost psevdoglejnih procesov v

tleh vplivajo predvsem trije dejavniki: značilnost
krajevnega podnebja, oblika reliefa in lega nepropustnega tainega horizonta. Na ravninskem reliefu
je trajanje in jakost teh vlažnostnih stanj v tleh
močno odvisna od podnebnih razmer (količine
in razporeditev padavin, temperaturne razmere
in z njimi povezano izhlapevanje vode itd.). Na
strmejših pobočjih se voda iznad nepropustnega
dela tal hitreje premika kot na položnejših. Iz
zgornjih delov pobočij se ta voda bočno pretaka
v spodnje dele in v podnožje pobočij, zato je v
zgornjih delih pobočij mokra faza praviloma krajša.
Globlje ko leži nep ro pustna plast, v debelejšo talno
plast nad njo se lahko razporedi zastajajoča voda
in manj so zato prekomerno namočeni najvišji
deli taL Neugodni vodno zračni režim omejuje
psevdoglejem rodovitnost. Dalj ko trajajo mokra
obdobja, bolj je omejen razvoj korenin, bolj so
onemogočeni aerobni taJni organizmi in slabša
je biološka aktivnost v tleh . Psevdoglejna tla so se
razvila na laporjih, glinastih skrilavcih, aluvialnih
in fluvioglacialnih glinastih in glinasto ilovnatih
nanosili ter na drugih podobnih matičnih podlagah. Distrični psevdogleji imajo v primerjavi
z evtričnimi praviloma za rodovitnost tal slabše
kemijske lastnosti: so močno kisli, slabo zasičeni
z izmenljivimi bazam, imajo nizke kationske
izmenjalne kapacitete in večinoma tudi slabše
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oblike humusa. Prevladujejo psevdogleji, ki
imajo v zgornjem delu, kjer voda zastaja, lažjo
(npr. meljasto, ilovnato), v spodnji nepropustni
plasti pa težjo (predvsem glinasto) teksturo.
Najdemo pa tudi t.i. kapilarne psevdogleje, ki so
slabo propustni, praviloma brez večjih por in z
znaki psevdooglejevanja v pretežnem ali celotnem
talnem profilu. Na splošno so psevdogleji srednje
do slabo rodovitni.

nanešenih) glinah in ilovicah. Ravninski psevdogleji z dolgimi mokrimi fazami se veliko površinsko
pojavljajo v črnih jelševjih (Alnetum glutinosae s.
lat.), bolj ugodne vodno zračne lastnosti imajo
ravninski psevdogleji v gozdovih doba in belega
gabra (Robori-Carpinetum s. lat.). Pobočne psevdogleje naj demo predvsem na glinastih in glinasto
ilovnatih preperinah, ki so nastale na laporjih,
fliših, glinastih skrilavcih, apnencih, dolomitih idr.
V večji meri se pojavljajo v gabrovjih ( Ornitogalo

pyrenaici-Carpinetum betuli, Vaccinio myrtilli-Carpinetum betuli, Pruno padi-Carpinetum betuli), v

Razširjenost:
Psevdogleji zavzemajo v naših gozdovih (po
Popisu gozdov ZGS 1994) približno enoodstoten
delež, izražen s številom gozdnogospodarskih
odsekov in z njihovimi gozdnimi površinami.
Združba ravninskih (terasnih) psevdooglejenih
tal skupaj z združbo oglejenih tal sestavlja (po
STRITAR 1990) pedosekvenco tal na (pretežno

drugotnih gozdovih gradna in navadnega črnilca
(Melampyro vulgati-Quercetum petraea), smreke in
vijugaste masnice (Avenello flexuosae-Piceetum),
malopovšinsko, v inkluzijah, pa še v številnih
drugih gozdovih.

Primer:
Opis talnega profila srednje globokega, evtričnega, plitvo humoznega, kapilarnega pobočnega
psevdogleja, ki je izrazito brez nepropustne plasti (prirejeno po KALAN 1983).
Nahajališče:

Simbol
plasti

Fekovo, nad dolino Koprivne; N. v.: 1090 m; Nagib: 5°

Globina
(cm)

ol

Morfološke in kemične lastnosti plasti
Plast opada je sestavljena iz posameznih odmrlih rastlinskih ostankov in
smrekovih iglic

Ah

o- 11

Zgoščena, lomljiva, kepaste strukture, brez skeleta, sprsteninasta (le na površini je zelo tanka plast prhnine), zelo gosto prekoreninjena, biološko dobro
aktivna, s številnimi srednje velikimi deževniki, slabo odcedna, vlažna, zelo
temno sive barve (lOYR3-4/1), postopno prehaja v g horizont.

g

11 -55

Zgoščen, plastičen do lomljiv, glinasto ilovnat do glinast, kepast (grudičasti
agregati so večinoma večji od 30 mm), brez skeleta, zelo redko prekoreninjen,
marmoriran, s številnimi drobnimi, mazavimi konkrecijami, slabo odceden,
vlažen, sivkaste rjav {IOYRS/l+ 5/3), postopno prehaja v C horizont.

c

pod 55

Prepereli glinasti skrilavci

Analitski podatki za profil pobočnega psevdogleja
Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 2 0)) in v kalij evem kloridu (pH(KCl)) ter vsebnosti
karbonatov (CaCO~), organske snovi (Org. s.), celokupnega ogjika (C), celokupnega dušika (N) in
razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (Cor/N) v talnih vzorcih

Plast

Globina
(cm)

pH
(H2 0)

pH

CaC0 3

Org. s.

c

N

(KCl)

(%)

{%)

(%)

(%)

Cor/N

6,3

5,7

-

18,43

10,69

0,59

18

Ah

o -11

gl
g2

11- 30

6,6

5,7

-

2,51

1,45

0,14

10

30- 55

6,7

6,1

4,4

1,67

0,97

0,11

9

Preskrbljenosti tal z rastlinam dostopnimi kalijevimi (AL K 20) in fosforjevimi (ALP 20 5) spojinami
(v g na kg tal) in njihova tek.stura
AL-~0

AL-P 2 0 5

(mg/kg)

(mg/kg)

Ah

100

90

g,

100

v sledovih

g2

100

v sledovih

Plast

1

Glina

Drobni melj

Grobi melj

Pesek

%

%

%

%

Teksturni
razred

-

-

-

-

37,9

23,7

9,3

29,1

glinasta ilovica

41,4

21,7

10,2

26,7

glina

1

1

1

Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg 2+) , kalijevih (K+), natrijevih (Na+) in
vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih kationov (SumB) in kationske izmenjalne kapacitete (KIK), izražene v cmol+/ kg tal, stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V), izražene v
odstotkih ter odstotni deleži izmenljivih kationov v izmenjavah za talne vzorce profila:

Na

65,4

59,5

5,2

0,7

34,6

20,6

73,3

65,5

6,8

1,0

26,7

18,9

78,8

69,3

7,4

2,1

21,1

Mg

K

Ah

24,1

2,1

0,3

14,0

26,5

40,5

gl

13,5

1,4

0,2

5,5

15,1

g2

13,1

1,4

0,4

4,0

14,9

SumB / KIK

Slika l: Profil psevdogleja na laporju v dobju
Kakovskega gozda je zelo hitro zalila zastojna voda
(foto: M . Urbančič)

%H

%K

Ca

H

v

%Ca %Mg

Plast

1

%Na

Slika 2: Marmoriranost talne plasti prikazuje, do kam
sega podtalnica (foto: M. Urbančič)

občasno

Slika 3: Profil močnega hipogleja v jelševju (foto: M.
Urbančič)

Slika 5 : Združba doba in evropske gomoljčnice
(Pseudostellario-Quercetum) v Krakovskem pragozdu
(foto: M . Urbančič)

Slika 4: Profll amfigleja v dobovju Krakovskega gozda
(foto: M. Urbančič)

Slika 6: Prašičjereja v dobravi (foto: M. Urbančič)
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OGLEJENA TLA
Opredelitev in razvrstitev:
Oglejena tla so opredeljena z glejevim G
horizontom, ki ima znake redukcijskih in oksidacijskih procesov zaradi stalnih in/ali občasnih
anareobnih razmer pod vplivom podtalnice in/ali
poplavne vode.
V razred oglej enih tal (oz. gleja) razvrščam o
pet tipov tal: semiglej, hipoglej, epiglej, amfiglej
in šo tni glej.
Kambična in izprana tla, ki so oglejena v
spodnjem delu profila, vendar pod globino 70
cm, praviloma razvrščamo v oglejeno različico
ali podtip. Po poreklu enako vrsto tal, ki je zaradi
občasnega zadrževanja zelo nihajoče podtalnice
močneje oglejena (nad globino 70 cm, lahko tudi
do površine tal), območje trajne podtalnice pa
je globlje od enega metra, razvrščamo v talni tip
pologlejenih tal oz. v semiglej. Tla na aluvialnih
nanosili, ki smo jih že obravnavali v 4. delu Atlasa,
pa na osnovi take oglej enosti razvrščamo v oblike
zmerno do močno oglejenih obrečnih tal.
Za hipoglej je značilna trajna prekomerna
namočenost (večinoma le spodnjega dela) ta1
zaradi podtalnice. Reduciran del glejevega borizontaG (oz. podhorizont Gr), ki leži v območju
trajne podtalnice in je pretežno modrikaste,
sivo modre, zelenkasta sive do sive barve, se (po
opredelitvi) pojavlja v globinah nad 1 m. Nad Gr
podhorizontom se praviloma pojavlja oksidiran
del glejevega horizonta (podhorizont G 0 ), ki
leži v območju nihanja višine podtalnice in v
katerem prevladujejo rjasti madeži. Često med
Glej

razvrščamo

njima ločimo še prehodno plast Go,r' v kateri
se podtalnica dolgo zadržuje in ima premešane
značilnosti obeh podhorizontov.
Epiglej je tip tal, oglejen zaradi zastajanja
poplavne vode v taJnem profilu. Večinoma je moč
neje oglej en v gornjem delu tal in ima hidromorfno
varianto humusnoakumulativnega horizonta A_..
Amfiglej je tip tal, zamočvirjen zaradi vplivov
podtalnice in poplavne vode. Zato je praviloma
močno oglejen v spodnjem (zaradi podtalnice) in v
površinskem delu (zaradi zastajanja poplavne vode),
v vmesnem delu pa je oglejenost manj intenzivna.
Oglejena tla, ki imajo v gornjem delu najmanj
10 do največ 30 cm debelo plast šote, razvrščamo
v talni tip šotni glej. Večinoma imajo hipoglejne
značilnosti .
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Razred glejnih tal se v opredelitvah dobro sklada
z razredom glej ev ( Gleye) v avstrijski razvrstitvi tal
(KILIAN 2002) in z mednarodno (FAO 1989, WRB
1998) višjo taJno grupo "glejsoli" ( Gleysols).
Zgradba profila:
semiglej: O- A- (E) - B- G 0 , O-A-Go;
hipoglej: O-A-Go- Gr;
epiglej: O- Aa- (G/E)- G-B,
amfiglej: O- A- G 0 - Gr- (B) - G 0 - Gr;
šotni glej: O- T- G.
Značilnosti:

Pologlejena tla (semiglej) so prekomerno mokra le
zaradi občasnega zadrževanja podtalnice. Ob ugodnih razmerah in lastnostih (npr. kratko trajanje mokre
faze, šibka oglej enost, evtričnost, globoka humoznost,
ugodna (ilovnata) tekstura ipd.) so lahko prav dobre

v naslednje nižje sistematske enote:

Podtip

Glej razvrščam o (po PRAVILNIKU 1984) v:
- evtričen (V < 50 %, pH < 5)
- distričen (V < 50 %, pH < 5)

Različica

Hipoglej razvrščamo (po PRAVILNIKU 1984) v:
- šibki hipoglej (G 0 se pojavlja v globinah od 50 do 70 cm)
- zmerno močan (G0 35- 50 cm)
- srednje močan (G 0 35- 50 cm)
- močan (Gr 25 - 50 cm)
- zelo močan (Gr v globinah, manjših od 25 cm)

Oblika

Glej razvrščamo (po PRAVILNIKU 1984) v:
- plitvo humozen (debelina A horiz. pod 25 cm)
- srednje globoko humozen (debelina A horiz. 25- 35 cm)
- globoko humozen (debelina A hor iz. nad 35 cm)
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rodovitnosti in jih če sto porašča dobje.
Tudi šibki hipogleji so lahko dobre rodovitnosti.
Močni hipogleji pa so zaradi dolgotrajne površinske zamočvirjenosti in visokega nivoja trajne
podtalnice praviloma tako slabe rodovitnosti, da
jih lahko porašča le tem razmeram prilagojeno
črno jelševje, vrbovje ipd.
Če je epiglej poplavljen le kratek čas (praviloma
spomladi in v jeseni), občasna prevelika mokrota
ne vpliva nm o go na njegovo rodovitnost, če pa je
poplavljen večino vegetacijske dobe, je lahko zelo
slabe rodovitnosti.
Amfiglejna tla, zamočvirjena zaradi vplivov
podtalnice in p oplavne vode, imajo praviloma
zelo neugodne vodno zračne in druge fizikalne
lastnosti in so zelo slabe rodovitnosti, tako da jih
pora šča le jelševje in vrbje.
Šotni glej predstavlja prehod med mineranim
gle jem in šotnimi tlemi. Večinoma jih najdemo na
robovih šotnih barij, kjer jih porašča npr. barjansko

smrekovje, rušje idr.
Razširjenost:
Oglej ena tla najdemo predvsem v ravninskem
in depresijskem svetu ob vodotokih. Večje površine
zavzemajo ob Ledavi, Ščavnici, Pesnici, Polskavi,
Ložnici, Sotli, na območju Ljubljanskega barja,
Cerkniškega jezera in drugje . V njih vladajo
močvirne, mokre do zmerno vlažne vodne razmere, kar je odvisno od oblike mikroreliefa in
drugih orografskih dejavnikov, režima podtalne
in poplavne vode, fizikalnih lastnosti tal, podnebnih značilnosti idr. Porašča jih pestro gozdno
rastje. To so logi in gozdovi vrb s topoli, črne
jelše, ostroplodnega jesena in dolgopecljatega
bresta, doba in veza, doba in belega gabra idr.
Največje sklenjeno gozdno območje z gleji je
Krakovski gozd, kjer prevladujeta združbi doba z
evropsko gomoljčnico ter belega gabra z evropsko
gomoljčnico

(Pseudostellario-Quercetum roboris,
Pseudostellario-Carpinetum betuli) .

Primer:
Opis talnega profila plitvo humoznega, močnega, evtričnega hipogleja (prirejeno po KALAN 1983).
Nahajališče: Črni log; N. v.: 160m; Nagib: ravno; Relief: korito stare struge Ledave; Matična
podlaga: rečne naplavine iz proda, peska in ilovice, ki ponekod prehaja v glino; Kamenitost: O;
Opis objekta: nasad črne jelše in jesena. Tla poraščajo različne vrste šašev (Carex sp.).
-·
Globina (cm)
Simbol plasti
Morfolo_ške lastnosti plasti
Posamezno listje črne jelše ter odmrli ostanki zelišč
~~
0-4
Drobljiv, drobno grudičast, zelo humozen, temno rjav, gosto preAh
koreninjen, biološko aktiven, z deževniki, odceden, jasno prehaja
v oksidiran del glej evega horizonta.
4 -33
Zgoščen, težko lomljiv v kepe, meljasto glinast, z rjastimi madeži na
Go
1 sivi podlagi, redko pre.koreninjen, biološko malo aktiven, z redkimi
deževniki, zelo slabo odceden, neizrazito prehaja v reduciran del
glejevega horizonta.
33-65
Zgoščen, težko lomijiv v kepe, meljasto glinast, siv z zelo redkimi
Gr
rjastimi pegami, s posameznimi koreninami, zelo slabo odceden,
postopno prehaja v matično podlago.
p od 65 cm
Siv pesek
Cl G.
Analitski podatki za profil evtričnega hipogleja
Reakcije talnih plasti, določene v kalijevem kloridu (pH(KCl)), vsebnosti organske snovi (Org.
s.) in celokupnega dušika (N), razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (Corg/N)
stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V), vsebnosti gline in njihova tekstura
corg/N

v

Glina
%

0,55

13

(%)
60,5

6,89

0,29

14

55,7

41,5

2,06

0,11

11

68,7

46,4

Globina

pH

Org. s.

N

(cm)

(KCl)

(%)

(%)

Ah

0- 4

4,5

11,89

Go
Gr

4-33

4,0

33-65

4,1

Plast

Teksturni
razred
meliasta glina
melj asta glina
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Slik,\ 7: Visoko barje Šijec
na Pokljuki (foto: Matej
Rupel)

Slika X: Barjansko smrekovje pri Osankarici na
Pohorju (foto: Lado
Kutnar)

~lib. 9:

Rekultisol ljubljanske deponije komunalnih odpadkov "Barje"
porašča trinajstletni
topolov nasad (foto:
Gregor Božič)

Slika 10: Počasna rast smrek na šotnem barju (foto:
M. Urbančič)

Slika 11 : Izvali drevja so na šotnem barju pogosti
(foto: Matej Štalcer)

Slika 13: Ropanje šote iz Jurčevega šotišča, enkratnega
ostanka visokega barja na Ljubljanskem barju (foto:
Lado Kutnar)

Slika 12: Profil šotnih tal na polžarici Ljubljanskega
barja (foto: Lado Kutnar)

Slika 14: Na rekultisolu opuščene deponije komunalnih
odpadkov pri Duplici je osnovan parkovni nasad
številnih drevesnih vrst (foto: M. Urbančič)
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ŠOTNA TLA

vodo in s hranili so praviloma padavine in v njih
raztopljene snovi.

Opredelitev in razvrstitev:
Šotna tla so predeljena s tem, da imajo več kot
30 cm debelo plast šote. Ta organski horizont T,
ki vsebuje več kot 30 % organske snovi, nastaja
s kopičenjem v razmerah prekomerne vlažnosti
slabo razkrojenih do nerazkrojenih, ošotenelih
rastlinskih ostankov. Na osnovi prevladujočih
vzrokov za njihov nastanek ločimo (po PRUS 2003)
tri tipe šotnih tal: šotna tla nizkega barja, šotna
tla visokega barja in prehodna šotna tla .

Šotna tla nizkega barja
Njihov nastanek je vezan na konkavne reliefne oblike, v katerih voda stalno zastaja. Šotni
horizonti so nastali pretežno 1z ostankov šašev
(Carex spp.), muncev (Eriophorum spp.), barskih
trav (npr. trsta, modre stožke idr.), rogoza, ločja
ter lesnatih rastlin (številnih grmovnih vrst, črne
jdše, vrb idr.) in predvsem zaradi vplivov talne
ali/in poplavne vode.
Šotna tla visokega barja oz. ombrogena šotna
tla.
Šotna tla tega tipa nastanejo predvsem kot
posledica intenzivne rasti in odmiranja mahov iz
rodu Sphagnum ter kopičenja njihovih ostankov
v razmerah hladnega in humidnega podnebja.
Med pretežno mahovnimi ostanki so tudi ostanki
lesnatih rastlin, v veliki meri iglavcev (smreke,
rušja, rdečega bora). Njihov edini vir preskrbe z

Šotna tla prehodnega barja.
Ta so nastala kot kombinacija obeh predhodno
opisanih tipov.
Soznačnice

in sorodne sistematske enote:

Ciric ( 1984) imenuje šotna tla nizkih ba rij
"bar(jan)sko nizko šotišče" oz. "planohistosol"
ombrogena šotna tla" mahove (dvignjeno) šotišče"
oz. "acrohistosol", prehodna šotna tla pa ,,prehodno
šotišče" oz. "plano-acrohistosol".
Razred šotnih tal je zajet v mednarodni (FAO
1989, WRB 1998) višji talni grupi "histosoli"
(Histosols). V avstrijski razvrstitvi tal (KILIAN
2002) je zajet v razredu šotnih in mineralnih barij
(Moor und Anmoor).
V geografiji se beseda "mah" uporablja tudi za
visoko barje, v naravoslovju in v ljudski govorici
pa za barje na splošno.
Zgradba profila: šotna tla s šotnim horizontom na glejevem horizontu: (0) - T - G; šotna
tla s šotnim horizontom na zdrobljeni matični
podlagi (npr. moreni): (O) - T - C; šotna tla s
šotnim horizontom na polžarici (gyttji): (O) - (A)
- T- Gy; ipd.
Značilnosti:

Na osnovi hidrologije lahko ločimo (po KLOSS &
SIENKIEWICZ 1995, KUTNAR2000) štiri osnove
tipe barij: ombrogena (vodni režim je vezan le na

Šotna tla razvrščamo v naslednje nižje sistematske enote:

Podtip

Na osnovi debeline šotnega horizonta Tv:
- plitva (Thor. je debel30- 50 cm)
- srednje globoka (Thor. je debel SO cm- 100 cm)
- globoka šotna tla (debelina Thor. > l m)

Različica

Na osnovi stopnje razkraja organskih ostankov v:
- slabo humificirana (razkrojeno je manj kot tretjina mase, prevladuje fibrična oz.
histična šot na plast Tli)
- srednje humificirana (prevladuje hemična šotna plast T11c)
- močno humificirana (razkrojeno je več kot tretjina mase, preladuje saprična šotna
plast TJ

Oblika

Na osnovi oskrbljenosti s hranili (oz. stopnje nasičenosti z bazami) v:
- oligotrofna oz. distrofna (zelo slabo preskrbljena s hranili)
- mezotrofna šotna tla
- eutrofna (zelo dobro preskrbljena s hranili oz. visoko nasičena z bazami)
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---------atmosfersko vodo), topogena (preskrba z vlago
podtalnice in ga namakajo le padavine. V spod~------------

in hranili s pobočno vodo z majhnim pretokom,
akumuacija drenažne vode), soligena (preskrba s
talno vodo ali površinsko tekočo vodo) in fluvigena barja (preskrba s sezonskim popavljanjem
površin).
Nizka barja imajo razmeroma ravno površino,
ki je praviloma v vplivnem območju podtalne
ali/in poplavne vode. Zaradi teh vplivov imajo
njihova šotna tla lahko zelo različne lastnosti. So
lahko zadovoljivo do bogato oskrbljena s hranili,
zelo kisla do alkalna, distrična do evtrična, šotni
horizonti pa so zelo različno debeli ter različno
humificirani in mineralizirani. Šotna plast lahko
leži na glejnem horizontu ali/ln na z organskimi
snovmi bogatem blatu, kakršna sta šotni glen
(gyttja) in gnijoča gez (oz. gnilež, sapropel).
Visoka (ombrogena) barja imajo večinoma
gomilasto obliko, ker je njihova šotna plast praviloma najdebelejša v njihovem osrednjem delu .
Šotna tla visokih barij so ekstremno oligotrofna
oz. ombrotrofna. So zelo revno preskrbljena s
hranili, zelo kisla, z zelo nizko vsebnostjo izmenljivih baz. Njihov šotni horizont je praviloma
- vsaj v večjem delu barja- v zgornjem delu iz
šibko razgrajenih ostankov šo tnih mahov svetlo
rumene barve (t.i. bela šota), ki je izven vpliva

njem delu ga sestavljajo močneje razkroj ene šotne
plasti temne barve (t. i. črna šota). Lahko leži na
matični podlagi (npr. na moreni), na ostankih
avtomorfnih tal (npr. podzolu), na glejevem
horizontu idr.
Razširjenost:
nižinsko barje s šoto je Ljubljansko
barje. Nekdaj je bilo najjužnejše evropsko nižinsko
visoko barje. Toda od nekdanjih ok. 11000 ha
šotnih površin, kjer je bila ponekod šota debela
tudi do 8 m, se je na Barju ohranilo le še nekaj
fragmentov z visokobarjanskirni šotnimi tlemi
(skupno ok. 100 ha površin), ki jih poraščajo
gozdički rdečega bora, breze, doba idr. Tak fragment je npr. Goriški mah pri Preserju, kjer od
skupno 360 cm debele šotne pasti zgornjih 150
cm sestavljajo ombrotrofne rastlinske vrste (tudi
Sphagnum spp.). Danes je zaradi osuševanja, rezanja šote, kmetijskih dejavnosti in drugih človekovih
vplivov Ljubljansko barje toliko spremenjeno,
da ga večinoma (npr. PRUS 2003, CIRIC 1984)
uVTščajo v topogeno barje. Plasti šote, kolikor
jih je še ostalo, ležijo na galertnih, karbonatnih
glina stih in melj ast ih usedlinah (oz. jezerski kr edi,
gyttji), ki so po številnih polžjih hišicah dobile ime
Največje

Primer:
Opis talnega profila srednje globokih, srednje humificiranih, oligotrofnih šotnih tal (prirejeno po
BOŽIČ & URBANČIČ 2001)
Nahajališče: rob visokega barja Šijec na Pokljuki; N. v.: 1200 m; Nagib: oo Lega: ravno; Relief:
valovit nano relief; Matična podlaga: mo rena; Opis objekta: vrzelast, grmičast smrekov gozd zelo
počasne rasti; Vegetacijski tip: barjansko smrekovje (Sphagno girgensohnii-Piceetum).

Simbol
plasti

Globina
(cm)

Ou

90-80

Okoli 1 drn debela, mehka, go basta, vlažna do mokra plast iz fermentiranih
ostankov šotnili mahov, brusnic, smrekovega opada idr., srednje do slabo
prekoreninjena;

Tl

80-50

Srednje močno razkroj ena šota, mokra je pretežno zelo temne sivkaste rjave
barve (lOYR3/2). Vanjo sega malo korenin;

T2

50-20

Mehka, kompaktna, slabo razkroj ena šota, v njej se še razločno vidi poreklo
rastlinskih ostankov. Mokra je pretežno temne rdečkasto rjave barve (5YR3/2).
Vanjo še segajo posamezne korenine.

T3

20-

GY

o +20

o

Morfološke in kemične lastnosti plasti

Mehka, kašasta, slabo razkrojena šota. Je mokra,

črna

(5YR2/1-2);

Zelo mehka, želatinasta, mokra, ilovnato glinasta, zelo temno rjava (lOYR2/21) šotna gyttja.
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Analitski podatki za proftl šotnih tal
Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 20)) in v k.alcijevem kloridu (pH(CaC12)), vsebnosti
karbonatov (CaCO>), organske snovi (Org. s.), celokupnegaogljika (C10t), celokupnega dušika (N) ter
razmerja med organskim ogljikom in celokupnim dušikom (CoriN) v talnih vzorcih
Plast

Globina
(cm)

pH

pH

(H 2 0)

(CaC12)

CaC0 3
(g/kg)

ol.f

90-80

3,70

2,68

o

503,4

TI

80 - so

3,85

3,18

o

479,6

T2

50-20

3,64

2,88

o

TJ

20-

Gy

o+ 20

o
o

1

!

1

o

l

3,73

2,92

3,75

3,00

1

! Org. s.
(g!kg)

etol

(g/kg)

N
(g/kg)

Cor/N
38

292,0

7,6

278,2

11 ,1

25

588,9

341,6

10,0

34

797,8

462,8

14,5

579,4

336,1

14,2

1

1

'

32
1

24

Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg 2+), kalijevih (K+), aluminijevih (AP+),
železovih (Fe 2+), manganovih (Mn 2+) in vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih (SumB)
in kislih (SumA) kationov, kationske izmenjalne kapacitete (KIK), izražene v cmol+/ kg tal in stopnje
nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V), izražene v odstotkih, za talni vzorec gyttje:
j
1

l SumB J SumA

Ca 2+

Mg2+

K+

1

AP+

Fe3+

Mn2+

GY 10,96

1) 11

0,09

1

5,06

0,00

0,06 121,35 1 l2,16

Plast

1

H+

1

5,12

KIK

v

38,63

31 ,48

mraziščna

"polžarica". Karbonati v podtalnici vplivajo tudi
na šotne horizonte, tako da so kisli le tam, kjer je
šota še dovolj debela.
Številna, toda površinsko razmeroma majhna
visoka barja (in večina prehodnih šotnih barij)
so se razvila v gorskem svetu Pokljuke, Jelovice,
Karavank, Pohorja. Porašča jih ombrotrofna in

združba mahovnice in šotnih mahov
(Oxycocco-Sphagnetea), predvsem na njihovih
robovih, kjer so rastiščne razmere bolj ugodne,
najdemo tudi barjanska smrekovja (Sphagno girgensohnii-Piceetum s. lat.) in/ali barjanska ruševja
(Sphagno-Pinetum mugos. lat.).

ANTROPOGENA TLA

zaraščajočih se kmetijskih zemljišč, tla gozdnih
drevesnic, pa tudi zaradi (škodljivih) odložin
iz zraka ali voda degradirana, od človeka povzročenih požarov poškodovana, zaradi paše ali
transporta stlačena gozdna tla idr. Antropogena
tla pa imajo zaradi človekove dejavnosti močno
ali popolnoma spremenjen ali na novo nastali
antropogeni P horizont, debelejši od 35 (ali 50)
cm. Razlikujemo naslednje tipe avtomorfnih
antropogenih tal: rigolana tla (rigosol), ki so
globoko obdelana (nad 50 cm) in sta (so) v P
horizontu premešana dva ali več horizontov. To
so tla globoko oranih njiv, vinogradov (vitisol)
ter intenzivnih plantaž sadnega in drugega

Opredelitev in razvrstitev:
Tla, tudi gozdna, so marsikje na različne
načine spremenjena zaradi človekovih vplivov.
Razlikujemo antropogenizirana in antropogena
tla. Antropogenizirana so tista tla, ki so zaradi
človekovih posegov spremenjena le v gornjem
delu do globine 35 (ali 50) cm, tako da imajo
antropogene spremenjen predvsem humusno
akumulativni horizont, ki ga označujemo z ~
in prvotno vrsto tal lahko še prepoznamo. Taka
so travniška, pašniška, plitveje obdelana njivska
tla, tla z gozdnim rastlinstvom že zaraščenih ali
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drevja; vrtna tla (hortisol), ki imajo praviloma
s humusom in hranili bogato oskrbljen P horizont, debelejši od 35 cm; tla deponij (deposol),
ki so nastala na odlagališčih različnih odpadnih
snovi, kot soj alovine, komunalni odpadki smeti,
pepeli, gradbeni odpadki ipd. Deposole, ki so
nastali iz odpadnih snovi, nanešenih z odpadnimi ali poplavnimi ali namakalnimi vodami,
lahko uvrstimo v flo tiso l. Če so nastali iz zračnih
tehnogenih nanosov, pa v aerosole (ali v aeropercipitat). Če pa so deponije rekultivirane npr.
s tehnogenirn nanosom plasti tal ali zaradi (biološke) sarnorekutivacije v naravnim podobna tla
zaradi (samoniklega ali vnešenega) rastja, ta tla
uvrščamo v rekultisole. Tla naseljenih območij
lahko uvrstimo (po ANTONOVIC 1982) v
urbasole. V hidromorfna antropogena tla razvrščamo: globoko obdelana, rigolana šotna tla
(npr. na Ljubljanskem barju); hidromeliorirana
tla, pri katerih se je zaradi človekovega osuševanja
ali namakanja močno spremenil vodni režim in
druge lastnosti tal; tla riževih polj, ki so v svetu
zelo razširjena, idr.
Soznačnice in sorodne sistematske enote:
Razred antropogenih tal je večinoma zajet
v mednarodni (WRB 1998) višji talni grupi
"antrosoli" (Anthrosols) . Antrosoli morajo imeti
vsaj 50 cm debel antropogen horizont. Razlikujemo: s hranili bogat, terični (tenic), ki je nastal
zaradi vnašanja gnoja, komposta, organskega
blata; iragrični (irragric), ki je nastal pod vplivom
namakanja; s humusom bogat, rušnat, plagični
(plaggic); vrtni, hortični (hortic); preoran oglejeni,
antrakvični (anthraquic) in obdelan močvirski,
hidragični (hydragic) horizont. WRB klasifikacija
tal omogoča tudi razvrščanje drugih vrst antropogenih in antropogeniziranih tal. Tako lahko npr.
zaradi človekovih vplivov spremenjena surova tla
uvrstimo, če vsebuj ej o zaradi človeka spremenjene
(antropogeomorfne) talne snovi, v antropično, če
vsebujejo več kot 35 prostorninskih% organskih
odpadkov, v garbično in če vsebujejo več kot 35
prostorninskih % gradbenega krša in podobne
odpadke, v urbično talne enoto (lower level soil
unit) regosola (Anthropic, Garbic, Urbic Regosols).
Antropogenizirana evtrična rjava tla, ki vsebujejo
gradbene odpadke, lahko uvrstimo v talni podtip
(soil subunit) Urbi-Eutric Cambisols, ipd.

Zgradba profila: antropogenizirana tla: (O)
-Ap- (E)- B- CR; antropogena tla: P- C; ipd.

Značilnosti:

Antropogenizirana so npr. travniška, pašniška,
plitveje obdelana njivska tla, tla z gozdnim rastlinstvom že zaraščenih ali zaraščajo čih se kmetijskih
zemljišč, tla gozdnih drevesnic, pa tudi zaradi
(škodljivih) o dl ožin iz zraka ali voda spremenjena,
od človeka povzročenih požarov poškodovana,
zaradi paše ali transporta stlačena gozdna tla idr.
V gozdu so problem predvsem od človeka neposredno ali posredno povzročene degradacije in
podobne spremembe tal zaradi erozije, zakisovanja,
vnosov težkih kovin in drugih onesnažil v vodi
in zraku, spiranja hranil, procesov eutrofikacije,
zbijanja tal, itn. Antropogena tla večinoma leže
izven gozda. Ri go soli in hortisoli so zaradi obdelavanja, gnojenja in drugih agrotehničnih ukrepov
večinoma rodovitnejša od prvotnih tal. Deponije
praviloma razvrednotijo okolje, v katerem leže,
lahko pa nanj tudi drugače škodljivo vplivajo
(onesnažujejo vodo, zrak ipd.).

Razširjenost:
Eno od najbolj škodljivih in obsežnih človeko
vih vplivov je onesnaževanje gozdov in njihovih
tal. Viri onesnaževanja naših gozdov so urbana
okolja, industrijski centri, energetski objekti,
promet, intenzivno kmetijstvo, gospodinjstva in
mala kurišča, t.i. daljinski prenos onesnaženega
zraka prek meja države, idr. Večja t. i. "klasična
lokalna onesnaževanja" so predvsem v okolici
termoenergetskih objektov (npr. TE Šoštanj, TE
Trbovlje) in industrijskih centrov kot so Celje,
Maribor, Ljubljana, Mežica, Trst idr. V gozdovih
leže številna divja odlagališča najrazličnejših
odpadkov, na osnovi katerih. je fitocenolog Igor
Dakskobler (1986) opisal vrstno zelo bogato
gozdno združbo (Konzervo-Cunjetum polivinilietosum), kije v progresiji.
Primera:
Opis talnega profila antropogeniziranih, srednje globokih, močno humificiranih, eutrofnih
šotnih tal nizkega barja (prirejeno po URBANČIČ 1990)
Nahajališče: Rakova jelša na Ljubljanskem
barju; N. v.: 285 m; Nagib: 0-5° Lega: južna;
Relief: valovit nanorelief s plitvimi kotanjami.
Teren je nekoliko nagnjen proti Ljubljanici;
Matična podlaga: polžarica; Opis objekta:
topolov nasad. Prvotno so rasla na teh hidromelioriranih zemljiščih jelševja in barjanski
travniki, ki so dajali krmo slabe kvalitete.
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Morfološke in kemične lastnosti plasti
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Obdelan in pognojen humusno akumulativni horizont je bil drobljiv, drobno
zrnast, suh do svež, sprsteninast, šotnega porekla, močno prekoreninjen,
zelo temne sivkasto rjave barve (10YR3/2), zelo slabo kisel, dobro oskrbljen
s hranili, visoko nasičen z izmenljivimi bazami.
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r--

Je bila vlažna, iz močno razkrojene šote s primesjo glinaste ilovice, plastična,
lepljiva, srednje močno prekoreninjena, zelo temno rjava (lOYR2/2),
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Iz močno razkroj ene šote in šo tne gttje, mokra, mehka, brezstrukturna, temno
siva (10YR4/1 ). Vanjo še segajo posamezne korenine preslic;
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Zdrizasta, temno siva ( 1OYR4/ l), karbonatna šotna gyttja
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Analitski podatki za profil antropogeniziranih šotnih tal
Reakcije talnih plasti, določene v vodi (pH(H 20)) in v 1M kalij evem kloridu (pH(KCl)), vsebnosti
karbonatov (CaC0 3 ), organske snovi (Org. s.), celokupnega ogljika (Ct0 1) , celokupnega dušika (N),
razmerja med organskim ogljikom in celokupnim duši kom ( C/N) ter po AL metodi določene količine
rastlinam dostopnih kalijevih (K 20) in fosforjevih (P 20 5 ) snovi v talnih vzorcih
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Vsebnosti izmenljivih kalcijevih (Ca 2+), magnezijevih (Mg2+), kalijevih (K+), natrijevih (Na+) in
vodikovih (H+) kationov, vsote izmenljivih bazičnih kationov (SumB) in kationske izmenjalne kapacitete (KIK) , izražene v cmol+/ kg tal, stopnje nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (V), izražene v
odstotkih ter odstotni deleži izmenljivih kationov v izmenjavah za talne vzorce profila:
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Povprečne, n aj m anjše in največje vsebnosti kovin v gozdnih tleh ter iglicah in listju gozdnega drevja
na tri..inštiridesetih gozdarskih raziskovalnih ploskvah slovenske bioindikacijske 16 x 16 krn mreže,
vzorčenih leta 1994-95 ter območja, v katerih je zajetih 50% vseh vrednosti na opazovalnih ploskvah.
Prekoračene opozorilne in kritične(!) imisijske mejne vrednosti za ocenjevanje onesnaženosti tal so
označene z odebeljenimi številkami (pri rejeno po KALAN 1997).
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Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove
Slovenije - prehojena pot in prihodnje naloge
Forest 1nanagement planning at the Slovenian Forest Service - achievements up to
now and future undertakings
Dragan MATIJAŠIC*
Izvleček:

Matijašic, D.: Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in prihodnje naloge.
Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 7-8. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini . Ci t. lit. 11 Prevod v angleščino: Jana Oštir.
Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije je leta 1994 prevzelo sledeče naloge: izdelava
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in območij (tudi gozdnih inventur, VLdrževanje oddelčnih in
odsečnih mej ter kartiranja funkcij gozdov), presoja posegov v gozd in gozdni prostor ter koordinacija razvojnih in
raziskovalnih nalog. V desetletnem obdobju je oddelku in odsekam za gozdnogospodarsko načrtovanje uspelo ustvariti
pogoje za redno izdelavo gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot, izdelana je bila v primerjavi s prvo zelo
izpopolnjena karta funkcij gozdov ter sprejeti desetletni gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za
obdobje 2001 do 2010. Ob tem so načrtovalci sodelovali pri številnih projektih, kot so izdelava strokovnih podlag za
Prostorski plan Slovenije, sodelovanje pri določeva.nju gozdnega roba pri projektu MKGP Raba zemljišč, sodelovanje pri
izločanju gozdnih habitatnlh tipov za NATU RO 2000 ter pri nekaterih mednarodnih projektih. Danes aktivno sodelujemo
pri izdelavi dopolnitev Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih . Poudarek načrtovanih dejavnosti v
prihodnje je na izboljšavi uporabnosti gozdarskih informacijskih baz, v intenziviranju sodelovanja v procesih prostorskega
načrtovanja ter v poglobljenem mednarodnem sodelovanju na področju gozdnogospodarskega načrtovanja .
Ključne

besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, Zavod za gozdove Slovenije, Pravilnik o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih, informacijske baze

Abstract:
MatijašiC, D.: Forest management planning at the Slovenian Forest Service- achievements up to now and future
undertak.ings. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No . 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quo t. 11. Translated
into English by Jana Oštir.
In 1994, the Slovenian Forest Service took on the following priorities in forest management planning: to draw up forest
management plan s for forest management units and regions (including forest inventories, maintenance of compartment
and sub-compartment borders, and mapping of forest functions), to assess activities affecting the forest and forest area
and to co-ordinate development and research tasks. In the ten-year period, the department and sub-departments for
forest management planning have succeeded in creating conditions for a regular elaboration of forest management plans
of forest management units; also a second, thoroughly improved map of forest functions was compiled and ten-year
forest management plans for forest management regions were adopted for the period 2001 to 2010. In addition, planners
cooperated in severa! projects, sueh as the elaboration of expert materials for the Spatial plan of Slovenia, cooperation in
defming the forest border in the project "Land use" of the Ministry of agriculture, forestry and food, and cooperation in
selecting forest habitats for NATURA 2000, as well a.s in some international projects. Today, the Slovenian Forest Service
takes an active part in compiling amendments to the Regulation on forest management and silvicultural plans. The
emphasis of future planned activities is on improving the usefulness of forestry databases, in strengthening cooperation
in spatial planning, and in extending international cooperation in the field of forest management planning.
Key words: forest management planning, Slovenian Forest Service, Regulation on forest management and
silvicultural plans, databases
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UVOD

Gozdnogospodarsko načrtovanje je na Zavodu za
gozdove Sloveniji leta 1994, ob začetku nove organiziran osti gozdarstva, nadaljevalo več stoletno tradicijo
urejanja gozdov na Slovenskem. Prehod na nov način
GozdV 63 (2005) 7-8

dela v spremenjenih pravnih in tudi ekonomskih razmerah je bil v »prehodnih letih« med letoma 1994 in
1997 zelo zahteven, hkrati pa tudi spodbuden.
" D, M ., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije,
pot 2, 1000 Ljubljana

Večna
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0 .: Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in prihodnje naloge

Gozdnogospodarsko načrtovanje je, skladno z
veljavnimi zakonskimi predpisi, prevzelo in nadal_jevalo naslednje poglavitne naloge:
• Izvedba gozdnih inventur (meritve na stalnih
vzorčnih ploskvah, zbiranje podatkov o sestoj ih)
in vzdrževanje oddelčnih mej na terenu ,
• izdelava gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in gozdnogospodarskih
območij,

• presoje posegov v gozd in gozdni prostor ter
izdelava mnenj, smernic, pogoJev in soglasij pri
teh posegih ter
• vodenje in koordinacija razvojnih in raziskovalnih
nalog, tudi mednarodno sodelovanje .

2

OBDOBJE MED LETOMA 1994
IN 1997

Osnovna naloga gozdnogospodarskega načrtovanja
na Zavodu za gozdove Slovenije v tem obdobju je
bila obdržati kontinuiteto izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot
skladno s še vedno veljavnim Pravilnikom o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih ter
hkrati vzpodbuditi nujno potrebno vsebinsko in
zlasti tehnološko prenovo gozdnogospodarskega
načrtovanja, kar je v formalnem pogledu bilo
mogoče s spremembo Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, to pa je bilo
v pristojnosti MKGP. Dediščina, ki jo je Zavod za
gozdove Slovenije prevzel od takratnih nosilcev
načrtovanja - štirinajstih gozdnih gospodarstev- je
bila hkrati spodbudna in zavirajoča. Spodbudna
je bila predvsem zaradi bogate kadrovske baze na
terenu, ki je z svojimi izkušnjami in s pristopom
k načrtovalskim procesom zagotavljala uspešno
nadaljevanje tradicije načrtovanja. Obenem pa je bilo
stanje glede materialne opremljenosti načrtovalskih
enot po območnih enotah več kot nezadovoljivo. K
temu je potrebno dodati tudi izjemno slabo stanje
pri ažurnosti sprejemanja načrtov na Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ocenjujemo,
da je veljavno odločbo o potrditvi načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 1994 imelo manj od 45
odstotkov vseh načrtov. Kljub omenjenim težavam
je odsekom za gozdnogospodarsko načrtovanje
- ki so bili skladno z organizacijsko strukturo
ZGS zadolženi za izvedbo zgoraj navedenih nalog
po območnih enotah ZGS (gozdnogospodarskih
območjih) - večinoma uspelo ohraniti dinamiko
izdelave načrtov na podlagi gozdnih inventur in
ostalih urej evalskih del.
330

Spoznanje, da je razvoj informatike ključnega
pomena za delo in razvoj gozdnogospodarskega
načrtovanja, je bilo odločilno pri neka,iletni pripravi
dopolnitve sistemizacije delovnih mest ZGS. Nov
Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v ZGS je bil zaključen ob koncu leta 1997 (in
s soglasjem Vlade RS potrjen meseca maja 1998)
je, med drugim, omogočil tudi bistveno kadrovsko
okrepitev območnih enot ZGS na področju informatike. Na ta način so bili ustvarjeni formalni pogoji
za nemoteno delo na ključnem področju obdelave
podatkov in prostorske informatike kot tehnološke
hrbtenice gozdnogospodar~kega načrtovanja.
Istočasno je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pripravljalo nov Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvnih načrtih, pri
čemer so zelo aktivno sodelovali tudi strokovnjaki
Zavoda za gozdove Slovenije. Predlog Pravilnika
je bil pripravljen v jeseni leta 1997. Glede na to, da
je bila večina strokovnih dilem besedila rešenih že
ob koncu leta 1996, smo se na Zavodu za gozdove
Slovenije odločili terenska dela v letu 1997 izvesti
že na podlagi osnutka novega Pravilnika. Ta, takrat
(nekoliko) tvegana odločitev, se je pozneje izkazala
za pravilno.

3.

OBDOBJE OD LETA 1998 DO
DANES
3. 1 Izdelava gozdnogospodarskih
načrtov na podlagi novega
Pravilnika
Začetek obdobja od leta 1998 do danes je zaznamoval
novi način izdelave gozdnogospodarskih načrtov
skladno s Pravilnikom o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih , ki je bil sprejet v začetku
leta 1998. Nov Pravilnik je ohranil nekatera tradicionalna in uveljavljena načrtovalska orodja (gospodarske razrede, sistem ciljev, smernic in ukrepov,
zbiranje podatkov na stalnih vzorčnih plosk-vah ter
na ravni odsekov, ipd), hkrati pa je uvedel nekatere
novosti, ki so bile posledica spremenjenih tehnoloških razmer (uporaba digitalnih ortofoto posnetkov
in digitalnih katastrskih načrtov, zbiranje podatkov
na ravni sestojev).
Nov način izdelave načrtov je v začetku posredno
povzročil tudi večje zamude pri njihovi pripravi, saj
je nov Pravilnik potreboval na novo pripravljeno
zahtevno računalniško podporo. Po dvoletnem
napornem in ustvarjalnem delu so dela pri obdelavi
podatkov ter izpisih in prikazu podatkov nemoteno
stekla, tako da je današnje stanje pri ažurnosti
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Preglednica 1: Stanje na področju izdelave in sprejemanja gozdnogospodarskih načrtov GGE ob koncu leta 2004
ter primerjava s stanjem ob koncu prejšnjih let

Stanje gozdnogospodarskega načrta GGE

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

l. Načrt je izdelan ter sprejet oz. potrjen

126

116

13l

147

180

186

209

2 16

74

81

62

92

56

52

33

25

25

23

22

8

14

7

2

2

25

31

35

3

-

-

-

250

251

250

250

250

244

243

2. Načrt je izdelan, osnutek določen na

Svetu OE ali že na MKGP v postopku
sprejemanja (tudi dopolnjevanja)

3. Načrt je v izdelavi v tekočem letu

začetek veljavnosti

4. Načrt je v izdelavi - v zamudi več kot
leto dni
Skupaj

izdelave načrtov gozdnogospodarskih enot več kot
zadovoljivo (preglednica 1) .

3.2

Določitev funkcij

gozdov

Spomladi leta 1998 je posebna delovna skupina v
okviru kriterijev, ki jih je za ovrednotenje funkcij
gozdov določil Pravilnik o gozdnogospodarskih in
gozdnogojitvenih načrtih, podrobneje opredelila
merila za ovrednotenje funkcij - s ciljem, da se
na ravni ZGS zagotovi usklajeno delo na določitvi
oziroma ovrednotenju funkcij gozdov. Sledilo je
določevanje vseh funkcij po Zakonu o gozdovih
ter stopenj njihovih poudarjenosti za ves gozdni
prostor. Obsežno delo je bilo zaključeno leta 2000,
karta funkcij pa je bila potem ena od ključnih
podlag za nekatere pomembne projekte v naslednjih
letih (izdelava strokovnih podlag za zavarovanje
varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, izdelava
gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih
območij ter izdelava strokovnih podlag gozdarstva
za Prostorski plan Slovenije).

3.3 Zavarovanje varovalnih gozdov
in (nekaterih) gozdov s posebnim
namenom
Zavod za gozdove Slovenije je že leta 1997 začel z
postopkom izdelave strokovnih podlag za zavarovanje varovalnih gozdov in nekaterih gozdov
s posebnim namenom (gozdnih rezervatov),
skladno s (takrat veljavnimi) 43., 44. in 45 . členi
Zakona o gozdovih. Postopek za zavarovanje je bil
pozneje- predvsem zaradi pričakovanja spremembe
Zakona o gozdovih- upočasnjen, medtem ko so se
aktivnosti na tem področju spet intenzivirale v letih
2004 in 2005. Zaradi večjih površin zasebnih gozdov
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znotraj gozdov, ki so (bili) predvideni za zavarovanje,
smo se skupaj z MKGP odločili strokovne podlage
predstaviti širši javnosti na vseh območnih enotah
ZGS. Namen predstavitev je bil dvojen: seznaniti
širšo javnost s pripravo novega predpisa, hkrati pa
pridobiti čim več povratnih informacij in mnenj o
vsebini predpisa .

3.4 Presoja posegov v gozd in gozdni
prostor ter izdajanje soglasij zanje
Skladno z 21. členom Zakona o gozdovih izdaja
ZGS soglasja k dovoljenjem za posege v gozd in
gozdni prostor ter tudi za objekte zunaj gozda, če je
iz poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt
ali posledica objekta negativno vplivali na gozdni
ekosistem in funkcije gozdov. Od leta 2002 ZGS
skladno z (novim) Zakonom o urejanju prostora ter
Zakonom o graditvi objektov sodeluje z določitvijo
smernic in pogojev pri izdelavi številnih občinskih
prostorskih planov oziroma njihovih sprememb ter
pri izdelavi lokacijskih načrtov. Obseg in struktura
soglasij k posegom v gozd in gozdni prostor v letih
od 1998 do 2004 je prikazana v preglednici 2.

3.5 Izdelava in sprejem

gozdnogospodarskih načrtov
območij za obdobje 2001 - 2010
V letih 2000, 2001 in v prvi polovici leta 2002 je bil
velik del dejavnosti Oddelka in Odsekov za gozd nogospodarsko načrtovanje na območnih enotah
posredno ali neposredno povezan z izdelavo in
postopkom sprejemanja gozdnogospodarskih
načrtov gozdnogospodarskih območij za obdobje
veljavnosti 2001-2010 za vseh 14 gozdnogospodarskih območij. V tem obdobju so bila opravljena
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Preglednica 2. Število in obseg izdanih soglasij za posege v gozd in gozdni prostor v obdobju 1998 do 2004
LETO

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Povprečje

1998/2004*

Namen posegov
Urbanizacija Infrastruktura Kmetijstvo Rudarstvo Energetika
Drugo
št.
št.
ha
ha št.
ha št.
ha št.
ha št.
ha
16,11 118
73,4 - 84 36,63
284 101,93 242
251 41,46 299 120,29 141 62,87 17 11,24 50 41,41 106 13,47
44,2 134 81,17 5
3,98 56 7,02 102
252 31,38 308
8,64
252 98,43 260
45,4 135 62,04 12
6,39 18 2,58
58 6,45
224
20,5 265
58,45 171 77,24 18 75,28 27 3,33
16,2
93
177 21,34 195
26 11,69 4 12,54 27 18,64 87 29,42
35,98
172 25,74 183
84,87
16 18,11 16 19,55 22 4,42
99 52,11
230

48,68

250

57,90

106

"za področja rudarstva in energetike je povprečje

55,22 12
računano

številna pripravljalna dela, med katerimi moramo
omeniti sledeča: izdelana je bila karta funkcij gozdov
(le te so bile tudi ustrezno ovrednotene), izdelan je
bil pregled obstoječih rastišč z že ugotov~eno proizvodno sposobnostjo ter modeli razvoja gozdov,
pridobljeni so bili najnovejši podatki o lastništvu
gozdov (podatek, ki je bil še posebej pomemben
zaradi aktualne spremembe lastništva v fazi izvedbe
denacionalizacijskih postopkov), izdelana je bila
digitalna podlaga oddelkov in odsekov (osnovni
podatkovni nosilci informacij o gozdovih), pripravljena sta bila računalniška programa za simulacijo
izračuna možnega poseka in izračun ekonomske
presoje ter opravljena digitalizacija gozdnih cest na
podlagah v merilu 1:25.000.
Po izdelavi osnutka načrta so se koncem leta 2001
skladno z zakonskimi določili začele javne razgrnitve
in javne obravnave vseh štirinajstih osnutkov, ki so se
končale spomladi leta 2002. Vse pripombe, ki so bile
podane na javnih razgrnitvah in javnih obravnavah,
so bile predstavljene svetom območnih enot, ki so
do njih zavzeli stališča. Hkrati je tudi MKGP, na
podlagi mnenja strokovne komisije, imenovane s
strani ministra, podalo pisne pripombe in zahteve
za dopolnitev osnutkov.
Tako dopolnjene osnutke načrtov je, skladno
z postopkom, predpisanim v Zakonu o gozdovih,
obravnaval in enoglasno sprejel Svet ZGS na seji
27. septembra 2002. Meseca januarja 2003 je bilo
k načrtom pridobljeno tudi soglasje Ministrstva za
okolje in prostor, s čemer so bili izpolnjeni vsi predpisani formalni pogoji za sprejem načrtov. Vlada RS
je načrte sprejela na svoji seji dne 17.7.2003.
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21,50

33 12,90

90 23,27

Skupaj

ha

št.
728
864
857
735
798
516
508

228,07
290,74
176,39
221,29
251,00
129,61
204,80

715

214,56

na šest let (od leta 1999 do 2004)

3. 6 Izdelava strokovnih podlag za
Prostorski plan Slovenije
Vlada Republike Slovenije je dne 29. aprila 1999
sprejela Program priprave prostorskega plana RS,
ki je določil postopek priprave prostorskega plana
RS. Gozdarske strokovne podlage je v celoti izdelal
ZGS - skladno s predvideno vsebino gozdarskih
strokovnih podlag, določeno na osnovi strokovnih
presoj MKGP, Ministrstva za okolje in prostor in
ZGS. V letu 2000 smo tako združili na ravni Slovenije
vse prostorske vsebine (tematske karte), pripravljene
v okviru posameznih območnih enot ZGS, med
njimi tudi že omenjene karte funkcij gozdov, ter
izdelali tekstni del gozdarskih strokovnih podlag. Ob
upoštevanju pripomb ostalih gozdarskih institucij
(Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF,
Gozdarski inštitut Slovenije) ter MKGP in MOP je
bilo delo zaključeno leta 2003. Po mnenju odgovornih
ljudi na MOP so bila med vsemi sektorji gozdarska
gradiva pripravljena rned prvimi in vzorno.

3. 7 Sodelovanje pri projektu MKGP
o določitvi rabe zemljišč oziroma
gozdnega roba
V letu 1999 sta MKGP in MOP zastavila večletni
celovit projekt ureditve katastra, zemljiške knjige in
določitve rabe zemljišč v Sloveniji. Pri določitvi rabe
zemljišč, se je pri razmejitvi gozdnih in kmetijskih
površin ter zaraščajočih površin, v večletni projekt
vključil tudi Zavod za gozdove Slovenije, kot javna
služba, pristojna za opredelitev gozdnih površin.
Delo je zajemalo uskladitev gozdnega roba, izdelanega v okviru omenjenega projekta in tistega, ki
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smo ga izdelali v ZGS na podlagi ortofoto načrtov
in terenskih popisov. Osnovni zajem podatkov je bil
zaključen leta 2002, sodelovanje Zavoda za gozdove
se, skladno z dogovorom z MKGP, nadaljuje z rednim
letnim posredovanjem najnovejših podatkov o
gozdnem robu, ki so prevzeti iz obnovljenih načrtov
gozdnogospodarskih enot.

3.8 Sodelovanje pri izločanju gozdnih
habitatnih tipov za potrebe projekta
NATURA2000
Skladno s Pridružitvenim sporazumom z EU je bila
Slovenija dolžna določiti območja, ki so še posebej
pomembna za varovanje evropsko pomembnih in
redkih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih
tipov. Delo na projektu NATURA 2000 je ZGS v letih
2003 in 2004 izvedel po pogodbi z MOPE, skladno s
potrebami in navodili MOPE oziroma Agencije RS
za okolje. V to dejavnost se je ZGS vključil predvsem
na dveh področjih: na področju priprave in izvedbe
komunikacijskih načrtov za objekte NATURE 2000
ter na področju priprave strokovnih podlag za predlog habitatnih tipov.
ZGS je na podlagi pregleda gozdnih združb, ki
so z vidika ohranjanja narave pomembne na ravni
EU izdelal karto habitatnih tipov za gozdove ter jih
posredoval v nadaljnje usklajevanje. Le to je bilo
zaključeno meseca aprila 2004.

3.9 Delo na domačih in mednarodnih
projektih
Gozdnogospodarsko načrtovanje se je začelo v preteklih letih aktivno vključevati v številne mednarodne
povezave in projekte. Tako so se ob koncu l. polletja
2004 se začele aktivnosti pri projektu INTERREG
JIIC Gorski gozd. Cilj projekta, ki je bil formalno
sprejet 22. marca 2004, je prikazati in analizirati
stanje in način gospodarjenja z gozdovi na večjem
delu območja, za katerega velja Protokol Gorski
gozd Alpske konvencije. Po otvoritvenem srečanju
meseca junija 2004 je posebna delovna skupina,
sestavljena iz vodij odsekov za gozdnogospodarsko
načrtovanje vseh območnih enot, začela z izvedbo
prvih strokovnih nalog projekta: primerjava stanja in
inventur gozdov med posameznimi državami, predlog ukrepov za izboljšavo stanja, primerjava stanja
ter definicij splošnokoristnih funkcij, primerjava
pravnega reda med državami partnericami ipd.
Zavod za gozdove Slovenije je tudi pomemben
partner pri projektu LIFE III Natura 2000 v Sloveniji
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- modeli upravljanja in informacijski sistem, ki se
je začel januarja letošnjega leta. Projekt, ki ga vodi
Zavod za varstvo narave se ukvarja s sistemskim
reševanjem vprašanja upravljanja z NATURA 2000
območij. V o1.··viru projekta je bilo izbrano pet
pilotskih območij, med katerimi sta dva še posebej
zanimiva s stališča gozdarske tematike (Snežnik in
Jelovica).
Spomladi leta 2005 je bil zaključen dveletni projekt Preskrba in raba bioenergije v smislu spodbujanja
trajnostnega gospodarjenja z gozdom, ki gaje finančno
in kadrovsko podprla organizacija FAO. Množica
podatkov o gozdovih je bila podlaga za izdelavo
študije o oceni dejanske potencialne lesne biomase
v Sloveniji, cilj projekta pa je bil spodbuditi njeno
učinkovito rabo v energetske namene.

4

IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI

Zavod za gozdove Slovenije je v preteklih letih organiziral (sam ali v sodelovanju s sorodnimi strokovnimi
inštitucijami - Biotehniške fakulteto in Gozdarskim inštitutom Slovenije) številne izobraževalne
dejavnosti tako na področju gozdnogospodarskega
načrtovanja kot tudi sorodnih dejavnosti. Tako sta
v bili sodelovanju z BF organizirani odmevni delavnici »Prebiralni gozd in prebiralno gospodarjenje v
Sloveniji« leta 2002 in »Participacija v gozdnogospodarskem načrtovanju« leta 2004, leta 2003 pa smo
v sodelovanju za Gozdarskim inštitutom Slovenije
organizirali posvet o kontrolni vzorčni metodi.
Zavod za gozdove Slovenije tudi samostojno sledi
hitrim tehnološkim spremembam z organizacijo
samostojnih delavnic, kot so delavnice o kartograflji
v gozdarstvu (2002 in 2003) ter o uporabi sistemov
za prostorsko pozicioniranje- GPS (2005).
Posebej je potrebno poudariti sodelovanje na
nekaterih študijskih dnevih Biotehniške fakultete
-Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,
na katerih smo sodelovali s številnimi strokovnimi
prispevki. Za gozdnogospodarsko načrtovanje so bili
še posebej zanimivi študijski dnevi >>Gorski gozd«
(1998) ter »Staro in debelo drevje v gozdu« (2004).
Omeniti je potrebno tudi sodelovanje na različ
nih mednarodnih delavnicah, ki so bile še posebej
pomembne zaradi vpogleda v razvoj gozdarskega
načrtovanja v ostalih evropskih državah. Še posebej je potrebno omeniti mednarodno delavnico o
inventurah gozdov leta 1997 v Grenoblu/Francija
ter vsakoletne delavnice »EUROPAFORUM«, ki so
obravnavale različne teme gozdnogospodarskega
načrtovanja v letih od 1998 do 2003.
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Preglednica 3: Kadrovska sestava -gozdnogospodarsko

načrtovanje

Delovno mesto
Vodja oddelka za gozdnogospodarsko nač rtovanje
Višji sv:etovalec za gozdno_g_ospodarsko načrtovanje
Svetovalec za gozdnogospodarsko načr tova nje
Vodja odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje
Svetovalec I za go zdnqgo~odarsko načrt0vanje
Svetovalec II za.gozdno_g_ospodarsko načrtovailj_e
Strokovni sodelavec
Pomočnik vodje odseka za za gozdnogospodarsko načrtovanj e
Skupaj
Vodja oddelka za informatiko
Višji svetovalee za informatiko
Svetovalec 1 za informatiko
Svetovalec II za informatiko
Vodja službe za informatiko
Svetovalec za inform.p.ko
Strokovni sodelave_c I -o_E_erater
Skupaj

5

KADROVSKA SESTAVA

Delo na gozdnogospodarskem načrtovanju ZGS je
decentralizirane. Izvedba ključnih nalog
( oozdne inventure, izdelava gozdnogospodarskih
n:črtov, presoje posegov v gozd in gozdni prostor) je
naloga odsekov za gozdnogospodarsko načrtovanje,
To je razvidno tudi iz kadrovske sestave, ki je prikazana v preglednici 3. Večina osebja (95%), ki dela
na področju gozdnogospodarskega načrtovanja, to
delo opravlja na posameznih območnih enotah ZGS.
Naloga Oddelka za gozdnogospodarsko načrtovanje
na Centralni enoti ZGS je predvsem usklajevanje in
koordinacija posameznih nalog oziroma projektov
(izdelava gozdnogospodarskih načrtov območij ,
izdelava predlogov habitatnih tipov za območja
Natura 2000, presoja večjih, državno pomembnih,
posegov v gozd in gozdni prostor ipd) . Oddelek tudi
intenzivno sodeluje z oddelkom za informatiko, pri
katerem nastajajo vse potrebne računalniške rešitve
in informacijska podpora odsekam za gozdnogospodarsko načrtovanje.
večinoma

6

AKTUALNE NALOGE
GOZDNOGOSPODARSKEGA
NAČRTOVANJA

Izdelava gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot in območij bo tudi v prihodnje
ena od najbolj pomembnih nalog Zavoda za gozdove
334

in informatika (Stanje: 1.5.2005)

Število
1
1
1

14
13
13

14

lO
67
1

3
2
1
11
4

8

30

Slovenije. Zaradi pojava novih vsebin in dognanj v
zadnjem desetletju, predvsem na področju naravovarstva, bo potrebno način izdelave gozdnogospodarskih
načrtov prilagoditi in dopolniti. V pripravi je sprememba in dopolnitev Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, ki jo vodi MKG P v
sodelovanju s številnimi gozdarskimi institucijami.
Poleg dopolnitev in izboljšav vsebin, ki so tehničnega
značaja in bistveno ne posegajo v dosedanji sistem
gozdnih inventur in načrtovanja, je ena od možnih
strateških sprememb pri dopolnitvi Pravilnika tudi
vključitev vsebin, ki jih predvidevajo Upravljavski
načrti za območja NATURA 2000. Ob upoštevanju
dejstva, da je več kot 2/3 NATURA 2000 območij
pokrito z gozdom, je takšna prilagoditev gozdnogospodarskih načrtov nedvomno družbeno racionalna
in za gozdarsko stroko tudi zaželena rešitev.
Izboljšava uporabnosti gozdarskih informacijskih baz (grafične slike gozdnega roba, gozdnih
sestojev, oddelkov, odsekov ter vseh pripadajočih
atributov), tako znotraj Zavoda za gozdove Slovenije
kot tudi pri sodelovanju z drugimi uporabniki prostora je ena od prednostnih nalog. Preteklo desetletje
je bilo obdobje uspešne graditve obsežnega informacijskega sistema in podatkovnih baz (ki je sicer
nadaljevalo pot, začeto v gozdarskih krogih že sredi
osemdesetih let), stopnja njihove izkoriščenosti pa je
danes sorazmerno nizka. Zato si moramo prizadevati
za optimalno povezavo vseh obstoječih gozdarskih
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podatkov s podatki, ki jih ))proizvajajo« me_jne panoge
(geodezija, kmetijstvo, vodno gospodarstvo) in so
odločilne za vzpostavitev celovitega informacijskega
sistema (digitalni katastrski načrti, grafični podatki
o rabi zemljišč, digitalni ortofoto načrti).
Sodelovanje v procesih prostorskega načrto
vanja ostaja prednostna naloga Zavoda za gozdove
Slovenije znotraj področja gozdnogospodarskega
načrtovanja. Dva ključna zakona, ki sta bila sprejeta
pred nekaj leti (Zakon o urejanju prostora in Zakon
ograditvi objektov) sta prinesla številne novosti v
prostorskem načrtovanju. Poleg že utečenih opravil
(izdajanje soglasij in mnenj pri posegih v gozd in
gozdni prostor), bo tako potrebno še posebno pozornost posvetiti nekaterim nalogam, ki so neposredna
posledica omenjenih zakonov: priprave smernic za
prostorske rede občin, sodelovanje pri prostorskih
strategijah občin, sodelovanje pri regijskih zasnovah
prostorskega razvoja in podobno. Izpopolnjena karta
funkcij gozdov, ki bo predvidoma nastala na podlagi
spremenjenega Pravilnika o gozdnogospodarskih
in gozdnogojitvenih načrtih bo še izboljšala strokovne osnove za učinkovito sodelovanje z ostalimi
dejavniki v prostoru.
Mednarodno sodelovanje bo v prihodnjih letih
pridobilo na pomenu, še posebej v obliki projektov,
ki se financirajo iz različnih skladov Evropske Unije.
Dosedanje nekajletno sodelovanje pri nekaterih
projektih doma in v tujini je pokazalo, da brez
učinkovite in dinamične informacijske podpore
ter baz podatkov, ki nastajajo na področju gozdnogospodarskega načrtovanja, ni možno aktivno
in kreativno komunicirati z gozdarsko stroko v
evropskem prostoru. S sprejemanjem podobnih
novih projektov gozdarska stroka pridobiva nova
znanja in dragocene izkušnje ob istočasni prornociji
dolgoletne slovenske tradicije v sonaravnem, večna
menskem in trajnostnem delu z gozdom.

7

ZAKLJUČKI

V preteklem desetletju je gozdnogospodarsko načr
tovanje na Zavodu za gozdove Slovenije napravilo
pomemben korak naprej. Relativno hiter sprejem
gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje
2001 do 2010, vzpostavitev tekoče dinamike izdelave
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načrtov gozdnogospodarskih enot ter zaključeni številni projekti so pozitivna spodbuda tudi za prihodnje
delo. Nova zakonodaja nekaterih mejnih panog (naravovarstvo, proslorsko planiranje), ki obravnava tudi
gozd in gozdni prostor, ni vedno v skladu z tradicijo
gozdarskega načrtovanja . V bližnji prihodnosti bo
zato z njimi potrebno veliko strokovnih pogovorov
in temeljitih usldajevanj, saj je pogosto medsebojno
nepoznavanje lahko vir odvečnih nesporazumov. Ob
upoštevanju vseh dosedanjih izkušenj na področju
načrtovanja, obstoječega kadrovskega potenciala,
solidne pravne urejenosti, utečenega sistema dela
in obstoječe baze podatkov lahko rečemo, da je
gozdnogospodarsko načrtovanje pripravljeno na
konstruktiven dialog in nove izzive.

8
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Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji
po drugi svetovni vojni
Forest management planning in Slovenia after World War II
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Izvleček:
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V slovenščini , z izvlečkom v angleščini , cit.lit. 9. Prevod v angleščino : Jana Oštir.
Prispevek prikazuje razvojno pot gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Prvi začetki
so: prva (1946-47) in druga ( 1950-51) splošna inventarizacija vseh gozdov v Sloveniji. Z rednim urejanjem se je
pričelo leta 1948, vendar je bilo zaradi neurejenih razmer delo prekinjeno. Leta 1952 so pričeli z urejeval nimi deli v
novih bistveno ugodnejših razmerah. Sečnje v gozdovih so se zmanjševale, organizacija gozdarske službe v okviru
gozdnih gospodarstev je napredovala, urejanje gozdov se je približalo terenu. Prevladujoča metoda ugotavljanja lesne
zaloge je postala polna premerba, prirastek se je ugotavljal z vrtanj em. Pričelo se je proučevati gozdna rastišča. Po
zakonskih določilih (leta 1953) so v Sloveniji izdelovali za vse gozdove: dolgoročni republiški gozdnogospodarski
načrt, načrte za posamezna gozdnogospodarska območja in načrte za posamezne gozdnogospodarske enote.
Ključne

besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, splošna inventarizadja, polna premerba, planska sečnja, gozdarska
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Abstract:
Perko, F.: Forest management planning in Slovenia after World War IJ. Gozdarski vestnik. Vol. 63/2005, No. 7-8.
In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 9. Translated into English by Jana Oštir.
The article presents the development of forest management planning in Slovenia after World War 11. Its first
beginnings and foundation are: the first general forest inventory (1946-47) and the second general forest inventory
(1950 -51) of all forest in Slovenia. Regular planning activities began in 1948, but were interrupted because of
disordered drcwnstances . ln 1952 regular planning proceeded in new, more favourable circumstances. The felling
in forests was reduced, the forest service organization developed in the framework of forest management regions
and forest management became decentralized. The prevailing method of determining growing stock became
measurement of every tree and the increment was determined by drilling with increment borers. The study of forest
sites was instituted. According to regulations (from 1953) the following plans began to be drafted in Slovenia for
all forests: the long-term state forest management plan, plans for individual forest management regions and plans
for individual forest management units.
Key words: forest management planning, general inventory, measurement of all trees, planned felling, forestry
policy 1946-1953, Slovenia

1 UVOD
Po končani drugi svetovni vojni so se zbrali slovenski
gozdarski strokovnjaki in pripravili načrt gospodarjenja z gozdovi. Prišli so z »vseh vetrov«, z različnimi
izkušnjami in pogledi, saj je v >>stari Jugoslaviji<<
veliko slovenskih gozdarskih inženirjev delalo zunaj
meja Slovenije. Vsem pa je bil najpomembnejši
cilj izboljšati stanje gozdov, ki je bilo, milo rečeno,
zaskrbljujoče. Medtem, ko je bilo stanje v tedanjih
veleposestniških gozdovih in gozdovih verskega
zaklada kar solidno, je bilo stanje v gozdovih okoli
150.000 malih gozdnih posestnikov katastrofalno.
Po veljavnih predpisih (Zakon o gozdovih kraljevine Jugoslavije iz leta 1929) so v Dravski bano336

vini morali imeti odobrene ureditvene elaborate
vsi državni gozdovi, vsi gozdovi pod posebnim
javnim nadzorom (banovinski, gozdovi agrarnih
skupnosti, cerkveni, korporacijski, bančni) in vsi
zasebni gozdovi, večji od 300 hektarjev. Leta 1931
so bila za te namene izdelana Navodila za izdelavo
gozdnogospodarskih načrtov, ki pa jih kot navaja
Gašperšič ( 1995) v Sloveniji niso uporabljali, pač pa
so pri urejanju državnih in verskozakladnih gozdov
še naprej uporabljali avstrijska navodila iz leta 1901.
V Dravski banovini bi moralo biti tako, od skupno
683.000 ha gozdov, urejenih 167.000 ha ali 24 %.
* mag. F. P., univ. dipl. inž. gozd. Slivice 34, 1381
Rakek, SLO
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Dejansko pa je bilo z veljavnimi elaborati urejenih
91.000 ha; zastarele elaborate, potrebne revizije,
pa je imelo še 30.000 ha. Kljub predpisom je bilo
neurejenih še 46.000 ha gozdov. Tudi v Slovenskem
Primorju, ki je bilo tedaj pod Italijo, ni bilo obvezne
ureditve nedržavnih gozdov. Državne oblasti so
zahtevale le, da se jim vsako leto - zaradi odobritve
-predloži predlog za sečnjo. Za ureditvene elaborate
nedržavnih gozdov, čeprav so obstajali, pa se niso
zanimali. Kljub temu je bila prav pri postojnskih
gozdnih veleposestnikih (Schonburg- Waldenburg,
Windischgraetz) uvedena najbolj napredna metoda
urejanja gozdov. Urejali so jih izključno iz gospodarske nujnosti, v njih zakonsko formalni razlogi
niso imeli nobene vloge.
Na ozemlju zdajšnje Slovenije je bilo pred drugo
svetovno vojno skupno urejeno okoli 150.000 ha
gozdov: 120.000 ha na območju Dravske banovine
in 30.000 ha na območju Primorske, kije bila tedaj
pod Italijo. Med omenjenimi gozdovi pa ni bilo niti
hektara kmečkih gozdov, s katerimi se predvojna
taksacija sploh ni ukvarjala, njihovo stanje pa je
bilo zaskrbljujoče .

2

SPLOŠNA INVENTARIZACIJA
GOZDOV

Gozdarji so vedeli, da so in bodo še bolj vnaprej
potrebe po lesu velike. Da bi lahko začeli z načrtnim
gospodarjenjem z gozdovi, so morali najprej ugotoviti
stanje - narediti inventuro. V poročilu Ministrstva
za kmetijstvo in gozdarstvo l. 1946 o tem poročajo v
poglavju Splošna cenitev vseh gozdov takole 1:

Zaradi načrtnega izkoriščanja gozdov je bilo
potrebno izvršiti čimprej .splošno cenitev vseh gozdov.To
delo vrši po okrajih in okrožjih 12 do 15 strokovnjakov
ter bo do zime delo gotovo. Na ta način pridemo prvič
do enotne in prave slike stanja in zmogljivosti naših
gozdov. Te slike do danes nismo mogli imeti zaradi
ogromnega števila majhne gozdne posesti, ki ni imela
nikakih gospodarstvenih načrtov.

2.1 Prva splošna inventarizacija
Prvi korak v tej smeri je bila torej splošna inventarizacija vseh gozdov v Sloveniji, ki je bila opravljena v
letih 1946-1947. Leta 1946 je bila narejena splošna
inventarizacija vseh gozdov v mejah nekdanje
Dravske banovine, leta 1947 pa še inventarizacija
gozdov v Slovenskem Primorju. V prvih mesecih
1 ARS

fond 675, fascikel98
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leta 1948 so taksatorji obdelovali inventarizacijski
material po posebnih obrazcih, ki jih je predpisalo
Zvezno ministrstvo, inventarizacijski elaborat pa
je bil pripravljen do roka, l. aprila 1948. Ob tem je
bilo ugotovljeno:
- gozdna površina po katastru: 832.000 ha,
- lesna zaloga: 110 milijonov m3,
- prirastek: 2,7 milijona m 3 na leto.
Za te ugotovitve so bili uporabljeni podatki starih
elaboratov, kolikor je ostalo ohranjenih, drugod so bili
taksacijski elementi pridobljeni z okularno metodo,
ker zaradi časovne stiske druge metode niso bile
primerne. Kljub pomanjkljivostim, ki so bile nujna
posledica naglice, s katero so delali, je elaborat o
inventarizaciji gozdov l. 1946/47 omogočil tolikšen
pregled o našem gozdnem bogastvu in siromaštvu,
kot ga Slovenci tako temeljitega še nikdar nismo
imeli. Elaborat je zajel vse državne in nedržavne
gozdove. Kot pripravo na inventarizacijo je bila
Slovenije razdeljena na 17 gozdnogospodarskih
območij, ki so bila hkrati zamišljena kot teritorialna
osnova za prihodnje urejanje gozdov in hkrati kot
gospodarska enota višje stopnje. Znotraj območij,
katerih število se je postopno zmanjšalo na 14 -ki
obstajajo še zdaj - so osnovah gospodarske enote,
oddelke in odseke.
Podatki inventarizacij e gozdov leta 1946/1947
niso bili posebno razveseljivi.
Ugotovljeno je bilo, da je bila takrat povprečna
lesna zaloga v slovenskih gozdovih komaj 133 m 3/ha
(v letu 2003 je bila povprečna zaloga 247 m3fha),
prirastek pa je znašal le 3,26 mJ/ha (v letu 2003 je bil
prirastek 6,30 m 3 /ha). Oboje je samo polovico (53
%) tistega, kar bi naši gozdovi lahko imeli glede na
podnebne in rastiščne razmere, če bi z njimi pravilno
gospodarili. Nasprotno temu pa so že takrat sekali
na leto okrog 5,46 m 3/ha, kar je približno dvakratni
prirastek Pri tem je bilo stanje zasebnih kmečkih
gozdov znatno slabše od splošnega ljudskega premoženja (SLP). Zasebni kmečki gozdovi so imeli
na 1 ha v povprečju Slovenije komaj 118 m3/ha, pri
čemer je bilo gozdno zemljišče izkoriščeno samo
47 %, medtem ko so imeli gozdovi SLP 173 m 3 /ha,
kar je pomenilo 69% izkoriščenost gozdnega zemljišča (v takem primeru je izkoriščenost gozdnega
zemljišča razmerje med stvarno lesno gmoto na
hektar in normalno gmoto, ki naj bo vsaj 250m 3/ha.
Zdaj določamo povprečno optimalno lesno zalogo v
slovenskih gozdovih na okoli 330m3 /ha. Če upoštevamo nova dognanja, je bila leta 1947 povprečna
izkoriščenost gozda le okoli 40 odstotkov).
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Preglednlca 1: Primerjava lesne zaloge in prirastka med prvo inventarizacijo in letom 2003

Leto
Les na zal oga , m '/ha
Prirastek, nd ha

1946/47
133
3,26

Kljub omenjenim ugotovil vam .so bile postavljene
visoke obveznosti pri poseku v petletki 1947-1951
z obveznostjo, da se od leta 194 7 naprej postopno
manjšajo. V 6. točki 3. člena Zakona o petletnem
planu LR Slovenije je bilo določeno: V sklad iti v gozdtlr~/1 ' 11 do leta 1951 sečnjo z naravnim prirastkom
lesa ... To bi pomenilo, da bi bil v letu 1951 posek 2,7
milijona kubičnih metrov, dejansko pa so posekali
4,35 milijona m -~ ali za 61 odstotkov več , kot je tistega
leta pri raslo v gozdovih lesa.

2.2 Druga splošna inventarizacija ozdov
V takih razmerah se je gozdarstvo v letih 1950 in
1951 lotilo druge inventarizacije. Metode, ki so jih
uporabili takrat, so bile boljše od tistih iz let 1946
in 1947. Zalo so pričakovali, da bodo dobili realne
podatke o stanju gozdov. Zdi se, da so številni pričakovali izboljšanje stanja kljub obsežnim sečnjam.
Od kje tak optimizem? Toda pričakovanja se žal niso
izpolnila. Po podatkih inventarizacije je bilo stanje
naših gozdov še veliko slabše, kot bi pričakovali.
Če za leto 1947 k lesni zalogi prištejemo prirastek
in odštejemo posek v letih 1947-1951, bi morala
leta 1952 v slovenskih gozdovih znašati zaloga 1 L1
milijonov kubičnih metrov lesa, letni prirastek pa
bi bil2, 75 milijona kubičnih metrov. Inventarizacija
leta 1951 pa je ugotovila zalogo 101 in letni prirastek
2,41 milijona kubičnih metrov. Inventarizacija je
pokazala vso kritičnost položaja, ki je nastal zaradi
preveč intenzivnega izkoriščanja gozdov.
Če je bila druga inventarizacija pravilna, bi
morali ob enakih predpostavkah zmanjšati sečnjo
in porabo lesa za uravnovešenje sečnje s prirastkom
še za 500.000 m3 lesne gmote več , kot so računali.
Svetličič (1955) je Ugotovitve iz revizijskega perspektivnega načrta sečnje gozdov LRS - Zavod za
gospodarsko planiranje LRS 1952 navedel takole: Te
ugotovitve, zlasti pa zadnja, so bile naravnost porazne.
V primeru, če bi bila ta inventarizacija pravilna,
bi morali deloma demontirati obstoječo industrUo
predelave lesa, v najboljšem primeru pa ne bi smeli
povečavati obsega te predelave. Že itak težke naloge
glede zmanjšanja potrošnje drv pa so nastale s tem
dodatnim zmanjšanjem skoraj neizvedljive.
Svetličič (1955) je še zapisal: Ko danes analiziramo
338

2003
247
6,30

to obdobje, lahko trdimo, da je prav ta inventarizacija, čeprav pomanjkljiva in nezanesljiva, vendar
veliko prispevala k napredku gozdarstva v Slove11iji:
borba gozdarstva za iskanje resnice se je podvojila in
poglobila. Po letu 1951 je bilo stmjenih za utrditev
gozdarstva veliko ukrepov, ne samo v gozdarstvu,
tem v eč na področju narodnega gospodarstva na
splošno. Od številnih posegov na tem področju želim
omeniti samo nekatere najvažnejše, ki so neposredno
povezani z gozdarstvom. Brez dvoma moramo med
najvažnejše uvrstiti odločno zmanjšanje sečnj e gozdov
za družbeni plan po letu 1951; to je takrat za narodno
gospodarstvo tudi eden izmed najtežjih ukrepov.
Ne glede, ali so bili podatki inventarizacije pravilni
ali ne, so se začeli vse bolj uveljavljati ukrepi za varčevanje in nadomeščanje lesa. V tem je bil dosežen
tako rekoč preobrat. Največ so k temu pripomogle
cene lesa. Do leta 1951, t.j. v obdobju administrativnega gospodarstva, je veljal sistem stalnih cen lesa,
medtem ko so se druge cene spreminjale. Svetličič
navaja: . .. vidimo, da se cene kmetijskih proizvodov
v letih 1938/ 51 , če označirno cene iz leta 1938 s 100,
povečale na 1255, ce11e blaga, ki ga je kmetovalec
kupoval, na 1441, medtem ko so se cene lesa povečale
samo z indeksom 300.
Ker so bile cene gozdnih sortimentov tako nizke,
da niso poravnale niti proizvodnih stroškov (zasebnikom je bilo treba stroške regresirati, v državnem
sektorju pa poravnati izgubo iz proračuna), se je
kot skrajna posledica takih cen začelo uveljavljati
mnenje, da je gozdno gospodarstvo nasploh pasivna
gospodarska veja. Kakšna ironija nasproti objektivni
vlogi, ki sta jo takrat opravila gozdarstvo in gozd.
Šele ko so vzhodne države prekinile blokado (tako,
da je bilo mogoče zmanjšati posek) in ko so druge
republike v Jugoslaviji prevzele večjo obremenitev,
je bilo mogoče začeti postopno zmanjševati sečnje v
slovenskih gozdovih. Na začetku petletke (1947) je
Slovenija pri načrtni distribuciji lesa nosila kar 35%
delež v Jugoslaviji: v letih 1947-51 je bilo povprečje
26 %, leta 1952 pa je bil le še 18-odstotni delež.
K možnostim za zmanjševanje sečenj po letu 1951
je pripomoglo preusmerjanje lesne industrije, »umiranje žag«, ustvarjanje kombinatov z žagarskimi in
raznovrstnimi obrati finalne predelovalne industrije.
To je postopno privedlo do integralnega izkoriščanja
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lesne surovine in do večje uporabne vrednosti lesnih
proizvodov. Načrtno so zmanjševali število presežnih
lesnih obratov, preostale so racionalizirali, gradnja
novih pa je temeljila na podrobnih gospodarskih
računih in surovinskih možnostih v posameznih
gozdnogospodarskih območjih.
V raznih vejah porabe so bili doseženi tudi
pomembni ukrepi za nadomestitev lesa: v energetskem gospodarstvu s premogom, plinom in elektriko,
v gradbeništvu z opeko, betonom in železnimi
konstrukcijami, v rudarstvu predvsem z jeklenimi
prenosnimi podporami.
Ne smemo pa zanemariti tudi javnega mnenja,
ki je začelo ostro kritizirati razsipno, nesmotrna
gospodarstvo z lesom, bolj ali manj značilno za vso
dobo administrativno vodenega gospodarstva.
Mogoče je bil eden od razlogov za spremenjen
odnos do gozda tudi moralna odgovornost takratnih
politikov, ki so spoznali, kako huto in brezobzirno
se ravna z gozdovi, s tistimi gozdovi, ki so bili štiri
medvojna leta njihov največji zaveznik.
Marsikaj od naštetega je pripomoglo tudi k zmanjševanju lokalne porabe, vse skupaj pa je omogočilo
z gozdom prijaznejše ravnanje v petdesetih letih
dvajsetega stoletja.

3

NOVI POGLEDI NA
GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
3.1 Odredba o prepovedi gole sečnje
gozdov

24. novembra 1949 je Vlada FLRJ na predlog ministra
za gozdarstvo FLRJ izdala Odredbo o prepovedi gole
sečnje v gozdovih. Poleg sklicevanja na Ustavo je
pri tem uporabila tudi 1O. člen Splošnega zakona o
gozdovih iz leta 1947: Pustošenje gozda je kaznivo.

Za pustošenje gozda se šteje vsako dejanje, s katerim
se oslabi rodovitnost gozdnega zemljišča ali zmanjša
gozdni prirastek ali ogrozi trajnost gozdne proizvodnje,
obstoj ali gojitev gozda; in 19 člen: Sečnja gozdov je
dopustna samo na tak način, da ni v škodo um nemu
podmlajanju in gojitvi gozda.

----------------moral dati soglasje minister za gozdarstvo repu bli ke
(do 250 ha) ali minister za gozdarstvo FLRJ (več kot
250 ha). In kaj vse je bila sečnja na golo: Sečnja v

progah ali na luknje, katerih širina oziroma premer
presega enkratno višino dreves v gozdu ali zajema več
kot 20% površine strnjenega gozdnega kompleksa. Pod
odredbo sta bila podpisana minister za gozdarstvo
dr. Vasa Čubrilovic ter predsednik vlade FLRJ in
minister za obrambo, 111.aršal Jugoslavije Josip Broz
- Tito. Sevnik (1955) je poročal, da je Tito v času
velikih prizadevanj za izvedbo petletnega načrta (leta
1948) opominjal: Gozdarstvo, kot ena najvažnejših

panog 11ašega gospodarstva, zlasti sedaj v petletnem
planu, zahteva, da se mu posveča veliko skrb, da se
vodi določena gozdarska politika. Gozdarstvo, ki je
največ pripomoglo k hitrejšemu razvoju povojnega
narodnega gospodarstva, v prvem povojnem obdobju ni bilo deležno vse potrebne skrbi za uspešen
in skladen razvoj, ki bi povsem ustrezal njegovemu
pomenu.
Predsednik republike FLRJ Tito je v pozdravnem
pismu, ki ga je poslal Tretjemu kongresu inženirjev
in tehnikov gozdarstva in lesne industrije Jugoslavije, ki je bil na Bledu od 26. do 29. maja 1958, med
drugim zapisal: Naše gozdarstvo in les11a industrija

sta v povojnem obdobju nedvomno mnogo prispevali
izgradnji in našemu splošnemu gospodarskemu napredku. Upoštevati moramo zlasti to,
da so bili v času obnove in industrializacije v prvih
povojnih letih gozdovi vir, ki nam je omogočil, da smo
laže premagali pomanjkanje materialnih sredstev za
uvoz potrebnih strojev in drugih naprav. Zato moramo
čimprej vrniti gozdovom tisto, kar smo jim tiste čase
preveč vzeli, ker bo to v veliko korist naši skupnosti.
socialistični

V miselnosti ljudi in politike je nastala preusmeritev: iz ozkega eksploatatorskega gledanja na gozdove
do pogleda, da je treba v prihodnje pravilneje gledati
na gozdove kot trajen vir najpomembnejše domače
surovine in mnogih drugih dobrin ter koristi. Zato
bi bilo treba z vsemi silami obnoviti in povečati
proizvajalno sposobnost gozdov v blagor tedanjih
in poznejših rodov.

V načelu je bilo vse, kar se je v času petletke
godilo z gozdovi, v nasprotju z veljavnim zakonom
o gozdovih.
Pa pustimo to, vrnimo se k odredbi o prepovedi
gole sečnje gozdov, ki je bila po sodbi gozdarske
stroke ena od zelo pomembnih in najbolj naprednih
odločitev takratnega časa: Da se prepreči degradacija

Najvidnejši odraz uspešnega uveljavljanja novih
smernic sta bila republiški zakon o gozdovih 2 in
Uredba o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov3.

gozdnega zemljišča, odnašanje zemlje in slabitev
rodovitnosti njegovih tal, se prepoveduje gola sečnja
gozdov. Dovoljene so bile sicer izjeme, vendar je zanje

3
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2

Ur. list LRS, št. 20-103/50 z dne 21. junija 1950
Ur. listu LRS, št. 28-143/51 dne 21 avgusta 1951.
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--------------------Že tretji člen Zakona o gozdovih se je glasil:
Zboljšanje in nJZvoj gozdnrstvo ter gozdncgn
in lesnega gospodarsfVLl ureja državni gospodarski

plan Ljudske republike Slovenzje v okviru splošnega
državnega gospodnrskega pinna v skladu z nalogami
in proizvodno zmogljivostjo gozdov. V ta name11 se
izdelajo gozdni gospodorski načrti .
V 18. členu je zapisano: Sečnja gozdov je dopustna
samo na tak način, da ni v škodo umnemu pomlajevanju in gojitvi gozda . NaL~eloma sta dovoljeni
prebira/na sečnja in op/odna sečnja. Sečnja 1111 golo
je dovoljena le na majhnih površinah, ki omogočajo
naravno pomlajevanje.
23. člen se glasi: Zaradi čim umnejšega izkoriščanja proizvaja/ne sile zemljišča se morajo predvsem
pogozditi goljave, kraške in druge goličave ter zemljišča,
ki po svoji legi, oblikovitosti, fizikalnih in kemijskih
last nostih ter po klimatičnih razmerah najbolj ustrezajo narodnemu gospodarstvu in drugim splošnim
koristim, če imajo gozdno kulturo.
V drugi točki 24 člena pa: Poseke, ki so nastale
po l . januarju 1947, je treba pogozditi, kolikor niso
naravno pomlajene, in sicer najdalje v treh letih po
opravljeni sečnji, če je ta rok že potekel, pa najdalje do
konca leta 1952. S tem členom je politika posredno
priznala, da v petletki ravnanje z gozdovi ni bilo
najboljše. Rezultat tega so bile številne poseke.
Za nove naloge je bilo treba poleg strokovnih
kadrov (leta 1952 je iz srednje gozdarske šole že
prišla prva generacija 104 gozdarskih tehnikov;
namesto nekajmesečnega tečaja in pomanjkljive
izobrazbe, kot so jo imelilogarji, so gozdarski tehniki
končali štiriletno šolanje z veliko praktičnega pouka)
zagotoviti tudi sredstva. Vlada LR Slovenije je izdala
Uredbo o ustanovitvi skladov za obnovo gozdov,
ki je bila objavljena v Ur. listu LRS, št. 28-143/51
dne 21 avgusta 1951. Z njo so se: Pri Glav ni upravi

za gozdarstvo LRS, pri okrajnih ljudskih odborih in
ljudskih odborih mest, ki so izločena iz okraja, pri
splošnih kmetijskih zadrugah in kmetijskih delovnih
zadrugah, pri državnih gozdnih gospodarstvih in pri
državnih uradih, zavodih in podjetjih, ki upravljajo
državne gozdove, se ustanovijo skladi za obnovo
gozdov.
V sklad za obnovo gozdov morajo vplačevati
lastniki, posestniki in upravitelji vseh gozdov ne glede
na sektor lastništva 80% določene gozdne takse (cene
lesa na panju) od vsega prodanega lesa in stranskih
gozdnih proizvodov. Gozdne takse predpiše minister
za finance LRS.
Lastniki, posestniki in upravitelji zasebnih gozdov
vplačujejo navedeni del gozdne takse v sklad za obnovo
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go:::dot• pri kmetijski :::tuirugi. 1' kt1tcrc oko/1~' 11 je [Ji[
les posckon.
K111etijske ;::tJdrugc, dr:nl'lltl go:::dnn gospodarsfl'tl
ter držtll'lli urtJdi, zavodi in podjetja. ki ltpmvUaJo
gozdtwe, vplot'ajo 11t11'cde11i dcl go:::dnc ttlksc \'sak v
svoj sk!t1d w obnMo.
Iz vseh skladov so del sredstev združevali v sklad
z:a obnovo gozdov pri okraju, dd pa v skbd za obnovo
gozdov pri Glavni upravi za gozdarstvo LRS. Oba
sklada sta bila namenjena za podpiranje tistih skladov, ki sami niso zbrali dovolj sredstev za izvedbo
načrtov. Glavna uprava za gozdarstvo pa je poleg
tega uporabljala sredstva sklada še za pogozdovanje
Krasa in goličav ter za urejanje hudournikov.
Sredstva skladov za obnovo gozdov so bila namenjena za obnovo, nego, varstvo in urejanje gozdov. S
to uredbo je bilo omogočeno dolgoročno in stabilno
financiranje prepotrebnih bioloških vlaganj v gozdove
ter omogočeno dolgoročno urejanje vseh gozdov v
Sloveniji. Končno je bil postavljen trden materialni
temelj za obnovo in uspešen razvoj slovenskega
gozdnega fonda.
V nasprotju z zmanjšanjem sečenj pa se je zelo
povečal obseg gojitve gozdov in gradnje gozdnih
cest, ki so temelj napredne gojitve in izkoriščanja
gozdov.
Poznejše natančnejše urejanje gozdov je pokazalo,
da so bili pri drugi inventarizacij i leta 1951 zaloge in
prirastki verjetno podcenjeni za okoli 20 %. Pri tem
je treba upoštevati dejstvo, pod kakšnim pritiskom
je bilo gozdarstvo (v letih 1948-1950 so sekali od
2- do 2,5-kratni prirastek) . Če so ugotovili premajhno
zalogo in prirastek, je bilo v mnogih primerih temu
krivo le takratno psihološko stanje- strah pred prevelikim izčrpavanjem naših gozdov (SVETLIČIČ
1955). To pa je bil pomemben prispevek slovenske
gozdarske stroke za zmanjšanje sečenj in povečanje
vlaganj v gozdove.

3.3

Začetki

urejanja gozdov

Inventarizacije so še bolj poudarile potrebo za začetek
vseh gozdov v Sloveniji. Tako je
bilo s petletnim načrtom (1947-1951) predvideno,
da se izdelajo ureditveni elaborati za 360.000 ha
gozdne površine. Ker pa je leta 1947 potekala splošna
inventarizacija, ni bilo možnosti za načrtno urejanje
gozdov. Takoj ena zadnja štiri leta petletke odpadlo
za ureditev 90.000 ha gozdov na leto.
V prvih mesecih leta 1948 so taksatorji, poleg
priprav za terenska dela, obdelovali inventarizacij ski
material po posebnih obrazcih, ki jih je predpisalo
načrtnega urejanja
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Zvezno ministrstvo. Ker je bilo \·edno kakšno nujno
in neodložljivo Jdo, ki _je imelo prednost pred
urejanjem gozdov, so februarja in marca taksatorji
odšli na gozdna gospodarstva kot instruktorji za
gozdnotehnična dela, zlasti za vzgojo, sečnjo in
transport lesa. lnventarizacijski elaborat je bil pripravljen do roka, l. aprila 1948.
Na temelju Začasnih navodil za urejanje gozdov
Zveznega ministrstva za gozdarstvo (št. 3200 od 28.
maja 1946) in Splošnih navodil za urejanje gozdov
Zveznega ministrstva ( 18. marca 1948) ter Splošnega
zakona o gozdovih je oddelek za taksacijo v prvih
mesecih leta 1948 nadaljeval s pripravami za terenska dela. V ta namen je organiziral redne mesečne
sestanke vseh taksatorjev, na katerih so obravnavali
vsa gospodarska vprašanja, povezana s terenskimi
deli, vprašanja glede nabave raznega materiala in
instrumentov, organizacije preskrbe in delovnega
kadra . Poleg tega so taksatorjem pripravili začasna
navodila za terensko delo in metode dela. Določeno je
bilo, naj se premeri 4 do 5% površine sestoj ev v obliki
primerjalnih krogov s površino enega ara. Sestoje, ki
bi imeli 0,4 ali manj zarasti, naj bi s pomočjo tablic
okularno ocenili, prav tako tudi vse mlade sestoje
s prsnim premerom drevja do 20 centimetrov. Za
delo na terenu, za opis gozdov in izmeri sestoj ev so
bili pripravljeni posebni enotni obrazci.
S l. majem so odšle na teren tri terenske ekipe: ena
v Triglavsko gozdno gospodarsko območje, druga v
Ribniško, tretja v Kočevsko. Po podatkih iz katastra
je bilo v Triglavskem območju okroglo 49.000 ha
gozdov, v Ribniškem 28.000 in v Kočevskem 20.000,
skupaj 97.000 ha, kar je bilo za 7.000 ha več, kot je
bilo predvideval na štiri leta preračunan petletni
načrt. Za to delo je bilo prvotno predvidenih 15
taksatorjev, 15 pomožnih taksatorjev in 4 geometri.
Dejansko pa je bilo mogoče dobiti le 12 taksatorjev,
2 pomožna taksatorja in 4 geometre.
Kljub zmanjšanju števila kadra so se zagnano
lotili dela. V celoti je bilo premerjenih (izldupiranih)
1.376 ha gozdov, od tega 53 ha v zasebnem sektorju.
Položenih je bilo 146.800 krogov (s površino 100m2)
s skupno površino 1.468 ha. Če skupno izmerjeno
površino (2.844 ha) primerjamo z 52.000 ha za te
metode primernih površin, ugotovimo, da je bilo v
vzorec vključeno 4,7% površine. V drugih gozdovih
so bile opravljene cenitve; skupno je bilo obdelano
117.000 ha gozdov, od tega 47.000 ha državnih.
Terenske ekipe so do L novembra oziroma do 15.
decembra končale svoje naloge na terenu. Leta 1948
je taksacija skupno opravila svojo terensko nalogo
120% (obdelala je 117.000 ha gozdne površine), in
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------------------------to s 60% predvidenega kadra in s 83 %porabljenega
proračuna. V tem času so inženirji opravili 15.368
delovnih ur, tehniki 7.847, pomožno tehnično
osebje 38.156, administrativno osebje 97 4 in delavci
57.979 ur. Skupaj so opravili 120.324 delovnih ur.
Kako in koliko so takrat delali, pove podatek, da je
strokovno osebje (povprečno 16) v 140 delovnih
dneh naredilo 24.189 ur, kar je povprečno 10,8
ure na delovni dan. To so bili časi, ko je terensko
strokovno gozdarsko osebje v slabih delovnih razmerah delalo cele dneve. O pogojih dela v poročilu
piše4 : Po izkustvih terenskih ekip so bile pri terenskih

delih

največje težkoče glede

delovnega kadra zlasti na
vprašanje bivanja v gozdu ter
obleke, prav posebno pa obutve.
Kočevskem področju,

Spet so se pokazale nujne potrebe za delo na terenu
in večina taksatorjev je l. novembra odšla na teren
kot inštruktorji oziroma organizatorji odkazovanja
lesa v državnih in zasebnih gozdovih za leto 1949.
Pomoč pri odkazilu je bila nujna, razloga pa sta bila
dva: pomanjkanje strokovnega terenskega osebja,
ki mu je zelo primanjkovalo potrebnega znanja za
tako zahtevno delo, in za leto 1949 nove, še večje
količine lesa za posek.

3.4 Terensko delo taksatorjev so motile

velike sečnje
Ko so v začetku leta 1948 načrtovali terenska dela pri
taksaciji (urejanju gozdov), so pričakovali, da bodo
letne sečnje lesa le nekaj nad normalnimi. V takih
razmerah bi obstoječi terenski strokovni kader obvladoval sečnje in natančno evidentiral opravljene sečnje
tako v državnih kot zasebnih gozdovih. Poročilo nato
nadaljuje: Za izgradnjo socialističnega gospodarstva

so se pa pokazale neprimerno večje potrebe po lesu.
Zato so se sečnje lesa po planu vršile v neprimerno
večjem obsegu, tako da zlasti strokovni delovni kader
v privatnem sektorju vsem nalogam ni bil docela dorasel. Posebno še v zasebnem sektorju ni bilo mogoče
pravilno evidentiranje poseka, ker za zasebni sektor,
ki v Sloveniji zavzema 70 % gozdnih površin, še ni
bilo gospodarskih kart in ne potrebne gospodarske
razdelitve v gospodarske enote ter oddelke. Obstajali
so samo katastrski podatki po katastrskih parcelah,
ki pa so bili po večini za ta namen- kot gospodarska
razdelitev- neuporabni. Ker so bile po opravljenih
meritvah pogosto zelo obsežne sečnje, podatki o
poseku pa pogosto niso bili ustrezno določeni ali pa
4

Uprava za povzdigo gozdov. Letno poročilo zaL 1948.

ARS fond 675, fascikel 98
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sploh niso bili evidentirani, bi bili gozdnogospodarski načrti v neskladju z resničnostjo in podatki ter
s tem tudi načrti neuporabni. Taki primeri so bili
pogosti tudi v državnem sektorju. Zato so taksatorji
na podlagi svojih izkušenj na sestanku 27. decembra
(1948) sklenili: da je treba do leta 1951 za celot11o
rep!~bliko najprej ob sodelovanju drugih res01jev
odmejiti, komasirati in arondirati gozdne površine
ter pripraviti ustrezne gospodarske karte kot temeU
za prihodnje urejanje gozdov.
V drugi petletki( po letu 1951) pa naj bi oddelek
za urejanje gozdov na podlagi kart in gospodarske
razdelitve gozdov začel s terenskimi taksacijskimi
deli in sestavil gozdnogospodarske načrte . V tem
času bi se gospodarstvo toliko stabiliziralo, da bi se v
slovenskih gozdovih letni posek povrnil v normalne
meje. Na tak način ne bi bile potrebne velike spremembe v zalogah in strukturi naših gozdov. Strokovni kader, ki bi se medtem izpopolnil, bi docela
obvladal svoje naloge in zlasti točno evidentiranje
letnih posekov, brez česar so gospodarski načrti
za gozdove nestvarni. Načrtovali so, da bi za vse
gozdove izdelali gozdnogospodarske načrte v dobi
petih let. Načrti bi s svojimi dognanji in ugotovitvami
dajali gozdnemu gospodarstvu pravilne smernice za
ravnanje z gozdovi, kar je temeljni namen taksacije
(urejanja gozdov) .
Taksatorji so menili, da s tako modifikacijo
zaporedja ureditvenih del načrt ne bi bil porušen,
temveč samo smotrno prilagojen danim razmeram.
Tako bi prihranili tudi veliko strokovnega dela, ki
bi bilo potrebno za revizije (spremembe) gospodarskih načrtov, ki takoj ob izdelavi ne bi več odražali
dejanskega stanja gozdov.
Dotlej pa naj bi taksatorji vso skrb namenili
usposabljanju in nadzorovanju odkazovanja drevja
za posek v vseh sektorjih, da bi se tako ohranila
pravilna biološka struktura gozdov in taka oblika,
ki bi bila proti ujmam najbolj odporna.
Poročilo se končuje z naslednjim predlogom: V
ta namen naj se v oddelku za urejanje gozdov osnuje
posebna skupina instruktmjev za izkazovanje lesa s
sočasnim nadzorstvom za pravilno izvedbo sečenj
in izrabo lesa.
Pipan (1955), duhovni oče povojnega urejanja
gozdov v Sloveniji, je takole opisal tegobe urejevalne
službe v prvih povojnih letih: Do konca oktobra ( 1948)
so taksacijske terenske sekcije v glavnem dovršile svoj
program, toda, ko bi morale začeti z obdelavo na
terenu zbranega materiala, so bili taksatorji odpoklicani na drugo dolžnost, postali so inštruktorji pri
odkazovanju drevja, ker je slabo izobraženi nižji
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strokovni kader delal velike napake. V letu 1949 je
bila večina taksatmjev dodeljena oblastnim ljudskim odborom ter so se nekateri definitivno ločili od
taksacije. Na novo se je začelo z delom v Koroškem
gozdnogospodarskem obmo~ju in na Krasu, toda na
terenu je delalo le nekaj strokovnjakov. Leta 1950 je
postalo že vsakomur jasno, da je vsa služba urejanja
gozdov zapadla v težko krizo. Sploh so bila leta od
1948 do 1951 obdobje težkega, toda neuspešnega dela.
Vse sile so bile tedaj skoncentrirane na eksploatacijo
gozdov, strokovni kader Je bil maloštevilen in šibak.
Strokovnjake so premeščali z enega posla na drugega,
kot je zahteval trenutek. Potem ko so sekcije ugotovile
stanje gozdov za določeni datum, so frontne. brigade
sekale gozdove, toda pri tem evidenca izkoriščenih
lesnih mas ni bila zadostno organizirana. Razen
tega tudi ni bilo ljudi, ki bi obdelali terenske podatke.
Posamezniki so se mučili, da bi iz zbranega, toda
deloma že zastarelega materiala sestavili uporabne
elaborate, toda to jim je le deloma uspelo.

3.5 Drugi poskus urejanja gozdov je bil
uspešnejši
Leta 1951 je bila končana druga splošna inventarizacija vseh gozdov, ki je pokazala, da je že skrajni čas,
da bi se odločili za solidno urejanje gozdov. Da bi
nastale čim ugodnejše razmere za urejanje gozdov,
je bila opravljena decentralizacija urejevalne službe.
Dotlej je bila ta služba organizirana v republiški
upravi za urejanje gozdov, leta 1951 pa so to upravo
likvidirali in ustanovili 8 sekcij za urejanje gozdov
pri gozdnih gospodarstvih.
Leta 1952 so začeli z urejevalnimi deli v novih,
bistveno ugodnejših razmerah. V gozdovih so se
začele zmanjševati sečnje, organizacija gozdarske
službe v okviru gozdnih gospodarstev je naglo
napredovala, taksacija se je približala terenu, hitro si
je pridobila znaten ugled in tako tudi občutno podporo vseh strokovnih in oblastnih organov. Metode
ugotavljanja lesne zaloge in drugih elementov so se
hitro izboljševale. Okularne cenitve so reducirali
na skrajni minimum. V glavnem so opustili tudi
metodo primerjalnih krogov in v največji meri
so uporabljali polno premerbo. Prirastek so začeli
ugotavljati s pomočjo vrtanj. Terenski podatki niso
več ostajali neizkoriščeni, temveč so jih vključevali
v ureditvene elaborate, ki so jih sestavljali na osnovi
navodil, pri katerih so uporabili izkušnje iz predvojnih in povojnih let.
Z dopolnitvami in spremembami zakona o gozdovih (Ur. list LRS, št. 22-78/53 z dne 8. julija 1953)
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je bila uzakonjena izdelava gozdnogospodarskih
načrtov za vse gozdove ne glede na lastništvo in
velikost posesti. Po zakonskih določilih je bilo treba
v Sloveniji sestaviti oziroma sprejeti:
-

dolgoročni

republiški gozdnogospodarski

načrt,

-

načrte

za posamezna gozdnogospodarska
in
za posamezne gozdnogospodarske

območja

-

načrte

enote.
Do konca leta 1954 so bili izdelani aH so bili v
izdelavi ureditveni elaborati za ok. 175.000 ha gozdov,
od tega 150.000 ha državnih in 25.000 ba kmečkih.
Pipan ( 1955 ), vodja te službe, je z velikim zadovoljstvom ugotavljal: Mislim, da sodi med najva]e
uspehe povojne taksacije to, da smo rešili tehnično in
organizacijsko problematiko urejanja kmečkih gozdov,
katerih je v LRS nekaj manj kot 2/3.
Do l. julija 1955 je bilo predloženo Upravi za
gozdarstvo LRS na odobritev:
-

9 elaboratov za državne gozdove

-

2 elaborata za

35.773 ha

v površini
v površini

kmečke

gozdove
4.940 ha.

Elaborati za okrog 130.000 ha gozdov so še v izdelavi, znaten del je skoraj že popolnoma dovršen.
Potemtakem smo v treh letih presegli obseg urejenih gozdov pred vojno. Zajeli smo skoraj vse glavne
gozdne komplekse SLP, glede nedržavnih smo pa šele
na začetku.
Ob praktičnem delu so pri urejanju gozdov
dobivali nova spoznanja in zaključke za delo v prihodnosti. Da bi zajeli kmečke gozdove, so prvotno
skušali uporabljati enake metode urejanja, kot so
bile že davno uvedene za urejanje velikih gozdnih
površin. Široke predele kmečkih gozdov so najprej
razdelili na oddelke, v katerih je bila zajeta gozdna
posest številnih gozdnih posestnikov. Tako so dobili
taksacijske elemente za vso skupnost (oddelek), niso
pa vedeli, koliko pripada posameznim posestnikom.
Take podatke so lahko uporabili za načrtovanje.
Operativna gozdarska služba, ki je izdajala sečna
dovoljenja in kontrolirala njihovo izvedbo, pa od
take ureditve ni imela praktične koristi. Še manj
koristi so imeli gozdni posestniki. Glede na taka
spoznanja so začeli delati drugače: najprej so ugotovili taksacijske elemente po parcelah in gozdnih
posestnikih, potem so parcele združevali v oddelke
in višje enote. Na tak način je imel podatke o stanju
gozdov vsak posameznik pa tudi nadzorna oblast.
Hkrati so s seštevanjem (kumuliranjem) takih
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podatkov ustvarili zadostno preglednost, ki je bila
potrebna pri načrtovanju.
Pipan je bil vizionar. O tedanjem urejanju, primerjavi s preteklostjo in njegovi perspektivi je leta
1955 zapisal (PIPAN 1955):
Po dosedanjih predpisih in načelih obveznost urejanja gozdov ni omejena le na posamezne posestne
kategorije, kot je bilo pred vojno, temveč je splošna. Z
enako pozornostjo in natančnostjo se urejajo gozdovi
SLP kakor tudi zadružni in kmečki gozdovi.
Os1wvna in hkrati tudi edina enota za urejanje
gozdov je bila pred vojno individualna gozdna
posest, juridične ali fjzične osebe. Tudi dandanes
je taka posest izhodišče za vsa ureditvena dela. Pri
kmečkih gozdovih gremo še bolj v podrobnosti in
obravnavamo posamezno parcelo kot enoto. Vendar
z izdelavo ureditvenega elaborata za posameztw
posestvo po današnjih načelih ureditveno delo še ni
končano. Ko bodo sestavljeni vsi podrobni elaborati za
gozdove določenega gozdnogospodarskega območja,
se bo začelo s sestavo elaborata vi.<.)e stopnje. Ta bo
povzel osnovne podatke iz podrobnih elaboratov, jih
prime1jal na isti ravni in jih podrobno analiziral
s taksacijskih, gozdnogojitvenih in gospodarskih
vidikov, s stališča široke in industrijske potrošnje
itd., ter bo iz teh ugotovitev izvajal končne zaključke.
Določen bo skupni etat vseh gozdov za območje,
skupne kvote za gojitvena dela ter za izgradnjo
uravnovešenega sistema gozdnoprometne mreže.
V zvezi s tem bodo izvedene potrebne rektifikacije
in korekture v posameznih osnovnih ureditvenih
elaboratih.
Najvišja stopnja ureditvenega elaborata bo načrt
razvoja gozdnega in lesnega gospodarstva republike
za določeno razdobje. Tak elaborat potemtakem ne
bo le splošna direktiva za usmerjanje gozdarstva,
temveč bo to hkrati tudi povzetek iz številnih, do vseh
podrobnosti izdelanih elaboratov.
Iz tega se vidi, da ima urejanje gozdov nalogo
usmerjati gospodarstvo v vsakem posameznem gozdnem predelu, hkrati pa je najvažnejši inštrument
družbene gozdnogospodarske politike.

3.6 Urejanje gozdov je postavljeno na
rastiščno osnovo
Gozdarsko načrtovanje in gojenje gozdov dobiva
osnovo za svoje delo v poznavanju rastišč, ki jih v petdesetih letih v slovenskih gozdovih proučujejo številni
fitocenologi (Tregubov, Tomažič, Wraber, ... ).
Izreden poudarek je bil dan fitocenološkim
raziskavam, kartiranju gozdnih združb ter uporabi
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izsledkov teh raziskav pri gospodarjenju z gozdovi.
Kar je izredno prispevalo k razvoju ekološke miselnosti (GAŠPERŠIČ 1995) . Glavna nosilca te usmeritve
sta bila dr. Pipan in dr. Tregubov. Če gledamo na ta
izhodišča s časovne distance več kot petdeset let in z
današnjim znanjem in spoznanji, je treba potrditi, da
je bil to izredno premišljen start za kasnejšo zasnovo
mnogonamenskega in sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi v Slovenij i.

4 ZAKLJUČKI
Slovensko gozdarstvo je v kratkih sedmih letih
(1945-1952), venemnajtežjihobdobij za slovenske
gozdove, prehodilo na področju gozdnogospodarskega načrtovanja težavno pot. Vendar uspešno.
Od prve splošne inventarizacije v letih 1946-1947,
neuspešnega poskusa urejanja gozdov v letih 19481949, preko druge splošne inventarizacije leta 1951,
je leta 1952 prešlo na urejanje vseh gozdov ne glede
na lastništvo. Hkrati pa je bil dan velik polet proučevanju gozdnih rastišč, kot osnova za sonaravne
gospodarjenje z gozdovi.
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Dr. Lojze Marinček - ambasador znanosti
30. junija je dr. Lojze Marinček prejel priznanje
Ambasador Republike Slovenije v znanosti za raziskovalne dosežke, s katerimi je pripomogel k utrjevanju in razvoju identitete Slovenije. Dr. Marinček
je priznan raziskovalec gozdne vegetacije doma in
v tujini, posebno v srednji in jugovzhodni Evropi.
Njegov znanstveni opus je zelo obširen. Opisal je
množico novih sintaksonov (rastlinskih združb),
asociacij in podzvez, poimenoval pa je tudi zvezo.
Cenjene so njegove raziskave na področju gozdov
navadnega gabra, s katerimi je utrdil zvezo gozdov
navadnega gabra na ilirskem flornem območju. Zelo
odmevni so tudi rezultati njegovih fitocenoloških
raziskav bukovih gozdov, s katerimi je bistveno
dopolnil ugotovitve raziskav pionirjev raziskovalcev
vegetacije pri nas in v jugovzhodni Evropi. Pomemben je njegov delež pri postavitvi temeljev sodobnega
preučevanja gozdov plemenitih listavcev na območju
ilirske florne province. Njegovo delo sedaj uspešno
in ustvarjalno dopolnjujejo mlajši sodelavci.
Posvetil se je tudi preučevanju razvoja gozdne
vegetacije. Rezultate raziskovanj na tem področju
je objavil sam ali skupaj s svojimi kolegi v številnih
razpravah. Njegov bibliografski opus obsega preko
230 objavljenih del.
Med drugim je omejil ilirsko florno provinco na
osnovi flore in vegetacije ter jo razdelil na rastlinsko-zemljepisna območja. V okviru te province je
utemeljil predalpsko območje.
Precej časa je posvetil ozelenitvi cestnih brežin
na ekološki osnovi, pri čemer je uporabljal rezultate
raziskav razvoja gozdnih združb.
Velik pomen ima tudi njegovo kartiranje gozdne
vegetacije v različnih merilih. Pred kratkim je s
svojimi kolegi izdal karto gozdnih združb Slove-

nije v merilu 1:400.000, skupaj s komentarjem.
Poleg izrazito znanstvenih raziskav, ki so bile vedno
naravnane na čimvečjo uporabno vrednost, je bil zelo
dejaven tudi na strokovnem področju. Napisal je veliko
število gozdnogojitvenih elaboratov s priloženimi
kartami gozdnih združb v merilu 1:10.000. Sodeloval je tudi pri strokovnih nasvetih pri optimalni rabi
prostora, oziroma pri prostorskem načrtovanju.
Dr. Marinček je našel čas za prispevke za Krajevni leksikon, Enciklopedija Slovenije ter druge
publikacije. Sodeloval je tudi pri pisanju poljudnoznanstvenih knjižic v zbirki Vodniki po Loškem
ozemlju. In še bi lahko naštevali.
Pomembna so njegova prizadevanja za ohranitev
naravne in kulturne dediščine, saj se z vstopom v
Evropsko unijo ogroženost naše narodnostne samobitnosti veča. Na njegovo pobudo je bilo ustanovljeno
raziskovalno področje Naravna in kulturna dediščina,
v okviru katerega bi se med drugim ocenjevali predlagani projekti po slovenskih merilih.
Posebej velja omeniti tudi njegovo nesebično
pomoč sodelavcem. V zadnjem obdobju veliko
raziskuje skupaj z mlajšimi kolegi; tako obdeluje
že pridobljene podatke z novimi metodami ter kot
mentor daje dragocene nasvete pri raziskovanju
gozdnih združb.
V tem skopem opisu njegovega znanstvenega
delaj e omenjenih le nekaj najpomembnejših dejavnosti. Raziskovalno delo dr. Marinčka pa še zdaleč
ni zaključeno. Življenjska navezanost na stroko in
vedno nove zamisli ga ženejo v nadaljnja raziskovanja in odkritja.
Aleksander MARINŠEK, univ. dipl. inž. gozd.
Biološki inštitut ZRC SAZU Novi trg 2,
1000 Ljubljana

Dr. Rudolf Pipan - ob Il Oletnici rojstva
Rodil se je v učiteljski družini, na Črnem vrhu nad
Idrijo 21. aprila 1895. Maturiral je leta 1915 na realki
v Ljubljani, prvo svetovno vojno je prebil v ruskem
vojnem ujetništvu.
Študij gozdarstva končal v Zagrebu 1922 leta,
kjer je 1937 leta tudi doktoriral, kot peti doktor na
tej fakulteti in kot prvi doktor gozdarskih znanosti
v Sloveniji in sicer na temo >>Teorija vrednosti«.
Delal je v gozdarski operativi na Hrvaškem, med
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leti 1922 in 1938 je služboval pri gozdni direkciji
Križevačke imovne opcine v Bjelovaru, nekaj let v
centrali, nato pet let kot šef šum skih uprav v Čazmi
in Bjelovaru, dalje pri gozdni direkciji im ovne opCine
v Novi Gradiški, odkoder je bil leta 1938 premeščen
v Ministrstvo za gozdove in rudnike, oddelek za
vrhovni gozdarski nadzor v Beogradu. Med okupacijo
je izgubil svoj prejšnji položaj.
Po osvoboditvi je bil v ministrstvu za gozdarstvo
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Jugoslavije načelnik oddelka za plansko gospodarstvo. S tega mesta je bil med drugim med pobudniki
ideje o formiranju gozdnogospodarskih območij,
kot temeljnih organizacijskih in načrtovalnih enot
gozdnega in lesnega gospodarstva pri uvajanju
načrtnega gospodarstva.
Od jeseni leta 1947 pa je bil v Sloveniji na
tedanjem ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo
načelnik plana gozdnih fondov in urejanja gozdov.
To nalogo je opravljal potem v vseh najvišjih organih Slovenije, pristojnih za gozdarstvo (Zavodu za
gospodarsko planiranje, Upravi za gozdarstvo in
Sekretariatu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS), vse
do upokojitve leta 1961.
Vendar je tudi po upokojitvi z nezmanjšano
aktivnostjo sodeloval v republiškem sekretariatu za
kmetijstvo in gozdarstvo pri nadaljnjem oblikovanju
idejnih osnov in praktičnih navodil za gozdnogospodarsko načrtovanje . Član republiške komisije za
obravnavanje gozdnogospodarskih načrtov in eden
od njenih najaktivnejših poročevalcev je bil vse od
njene ustanovitve leta 1954 pa do leta 1973.
Dr. Pipan je s svojim strokovnim in praktičnim
delom znatno prispeval k razvoju jugoslovanskega
in še posebej slovenskega gozdarstva. Predvsem ga
je zaposlovalo delo pri graditvi modela sodobnega
načrtovanja na področju gozdnega in lesne ga gospodarstva. Posebno v Sloveniji je bilo treba, spričo
prevladujoče drobnolastniške strukture gozdov,
prepletenosti družbenih in zasebnih gozdov ter
pomena gozdov in lesa za družbeni in gospodarski
razvoj Slovenije, na novo rešiti vprašanje ustreznejših
metod načrtovanja, kot pa jih je poznala dotedanja
gozdarska znanost in praksa.
Kot rezultat Pipanovega nad dvajsetletnega teoretičnega proučevanja in praktičnega preverjanja, ki so
ga nadaljevali njegovi mladi sodelavci, je bil v Sloveniji ustvarjen in uveljavljen takšen model načrtovanja,
kjer je bilo mogoče zajeti gozd kot ekosistem z vsemi
svojimi ekološkimi posebnostmi in funkcijami, ki se
jih z metodami samega proizvodnega načrtovanja ni
dalo zajeti. Z istim modelom načrtovanja so zajete
v integralno gospodarjenje vse kategorije lastništva
gozdov na način, da zasebni interesi kljub optimalni
zagotovitvi družbenih interesov niso prizadeti. Tako
načrtno zaj ete gozdove vseh kategorij lastništva ima
danes redko katera dežela v Evropi.
Obe prvini takšnega načrtovanja sta pomembni
za naš prostor pri izredno razdrobljeni gozdni
posesti in pri ekološko usmerjenem gospodarjenju
z gozdom v Sloveniji. Takšen model načrtovanja je
bilo mogoče uresničiti z razvijanjem ideje gozdnogospodarskih območij. Dr. Pipan je sodeloval pri
njenem uresničevanju in s tem bistveno pripomogel,
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da je gozdarstvo osvojilo in začelo uveljavljati regionalni koncept načrtovanja za ves slovenski prostor
že takoj v prvih povojnih letih. Ves čas svoje aktivne
dobe je sodeloval kot idejni vodja pri uresničevan; u
in izpopolnjevanju območnega načrtovanja. S tem
modelom načrtovanja smo dobili v republiki učin
kovit instrument družbeno ekonomske politike na
tem področju, gozdarstvo pa je s tem med prvimi
izvedlo tudi določeno krajinsko načrtovanje.
Novi zakon o gozdovih iz leta 1974 je prav na
podlagi preverjanja modela v praksi lahko osvojil
napredna načela ekološko-ekonomsko usmerjenega
'
ravnanja z gozdom.
Pipan je bil poznan strokovnjak na področju
urejanja gozdov in gozdarske ekonomike.
Že med leti 1931 in 1941 je napisal deset teoretičnih študij s področja ekonomike gozdarstva. Z
referatom »Gozd in javna bremena« je sodeloval
na obsežnem posvetovanju o slovenskem gozdnem
in lesnem gospodarstvu, ki ga je leta 1941, tik pred
vojno, pripravila takratna Kmetijska zbornica v Ljubljani. Ob tej priliki je sprožil pobudo za ustanovitev
gozdarskega znanstveno-raziskovalnega zavoda v
Ljubljani, ki pa je takrat ni bilo mogoče uresničiti.
V povojnem obdobju je napisal in objavil še 30
znanstvenih in stwkovnih del, ki so se nanašala na
takratno tekočo in dolgoročno družbeno ekonomsko
problematiko gozdnega in lesnega gospodarstva in
zlasti razvoja načrtovanja na tem področju .
Omeniti velja njegovo sodelovanje pri študiji o
»Gozdno in lesnogospodarskih območjih Slovenije«,
ki so jo leta 1963 pripravili: Žumer, Pipan in Sevnik,
kot nadaljevanje in kritično analizo Žumrove študije
o območjih iz leta 1947.
Poglejmo si del njegove bibliografije: Dioba Krajiški im ovnih občina, Šumarski list 1931. Prirastek v
gozdu, Gozdarski vestnik 1940. Frekvenčne krivulje
in njihova uporaba pri urejanju gozdov, Izvestja
gozdarskega inštituta Slovenije, 1950. Kako povečati
prirastek v slovenskih gozdovih, Nova proizvodnja,
Ljubljana 1951. Slovenski gozdovi, Nova proizvodnja,
Ljubljana 1960. 1961, 1962. Naša taksacija na razpotju, Gozdarski vestnik 1962. Gozdnogospodarska
območja Slovenije, Ljubljana 1962. Dva sistema
gospodarjenja z gozdovi, Gozdarski vestnik 1963, O
kontrolnim metodama, Šumarski list 1953. O vrednosti letnega prirastka v sestoju, Gozdarski vestnik
1967, Optimalna zaloga slovenskih gozdov, publikacija 1974, Gozdnogospodarska območja v luči naše
gospodarske politike, Gozdarski vestnik 1975.
Opravil je tudi preko 100 ekspertiz in poročil o
predloženih gozdnogospodarskih načrtih.
Veliko energije in dela je posvetil povojnemu
urejanju gozdov v Sloveniji. Posebno skrb je namenil
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gozdovom. O tem sam piše
takole: »O strukturi kmečkih gozdov, ki dotlej sploh
niso bili urejeni, pa smo bore malo vedeli.«
Po osvoboditvi so postavili gospodarjenje z gozdovi SLP, prav tako kot s tistimi, ki so ostali v zasebni
lasti, tj. v glavnem kmečki, na povsem nove osnove.
Novi republiški zakon o gozdovih iz leta 1953 je
predpisal, da je treba urediti, tj. sestaviti gospodarske
načrte za vse gozdove ne glede na lastnino.
Prvi korak v tej smeri je bila že pred tem opravljena splošna inventarizacija vseh gozdov v Sloveniji
v letih 1946-47. Kot pripravo na inventarizacijo
so Slovenijo razdelili na 17 gozdnogospodarskih
območij, ki so bila hkrati zamišljena kot teritorialna
osnova za bodoče urejanje gozdov in hkrati kot
gospodarska enota višje stopnje. Znotraj območij,
katerih število se je postopno zmanjšalo na 14, so
osnovah gospodarske enote, oddelke in odseke.
Gozdnogospodarska območja so prevzela gozdna
gospodarstva kot zunanji okvir svoje teritorialne
pristojnosti, tako da je bil pozabljen njihov >>taksacijski« izvir.
Preden so začeli z urejevalnimi deli na terenu, so
sprejeli v Sloveniji še nekatere posebne tehnološke
odločitve: širino debelinske stopnje so razširili
od 2 na 5 cm in si s tem prihranili veliko dela pri
obračunavanju terenskih podatkov. Odrekli so se
bonitiranju gozdnih rastišč na temelju drevesnih
višin z izjemo čistih enodobnih enot. Hkrati so se
odločili, da bodo dobroto rastišč izražali z njihovo
pripadnostjo določeni fitocenološki združbi oziroma
podzdružbi, ker so bili že takrat prepričani, da so
le-te najpravilnejši in najbolj homogen izraz rastnih
možnosti. Zaradi tega je urejevalna služba v Sloveniji
postala ne samo iniciator, temveč v večini primerov
tudi naročnik fitocenoloških raziskav.
Za osnovno enoto pri urejanju gozdnega gospodarjenja so proglasili gozdnogospodarsko območje,
ki se deli na tradicionalne osnovne gozdnogospodarske enote.
Po letu 1950 so povsod v Jugoslaviji začeli urejati
gozdove po gozdnogospodarskih območjih tako
tudi v Sloveniji. Toda že po preteku enega leta so
v Sloveniji spoznali, da tak način urejanja zahteva
močno in v republiškem merilu centralizirano
urejevalno službo. Vendar so se taki centralizaciji,
ki bi pasivizirala gozdnogospodarske organizacije,
hoteli izogniti, ker so bili prepričani, da mora vsako
gozdno gospodarstvo imeti svojo urejevalno službo,
da bi poglobilo svoje znanje o naravi gozdov, s
katerimi gospodari. Urejanje je prešlo na gozdna
gospodarstva
V letu 1968, ko je bila končana prva ureditev
vseh gozdov v Sloveniji in ko so bili sestavljeni
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že revizijski gozdnogospodarski načrti za mnoge
osnovne enote, so delovne enote urejevalne službe
pri GG že nabrale toliko znanja in izkušenj, da so se
vrnili k začetni misli in zahtevi, naj se gospodarjenje
z gozdovi organizira širše, in sicer v okviru gozdnogospodarskih območij . Pristopili so k izdelavi prvih
gozdnogospodarskih načrtov območij
Leta 1975 ob osemdesetletnicije Pipan za uspešno
dolgoletno delo prejel Kidričevo nagrado.
Gašperšič ( 1995) o urejanju gozdov v Sloveniji po
drugi svetovni vojni pravi takole: Celotno povojno
obdobje je obdobje izredno dinamičnega in plodnega razvoja na področju urejanja gozdov. Za razvoj
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in še posebej za
razvoj urejanja gozdov so že v prvih letih po koncu
druge svetovne vojne sprejeli naslednja izhodišča:
- ob računali so z nemško gozdarsko šolo: prepovedana je bila sečnja na golo, osvojena je usmeritev
gojenj a naravnih in mešanih gozdov, prebiralni gozd
pa je sprejet za glavno obliko gospodarjenja;
- monokulture smreke je treba spremeniti v
mešane gozdove;
- z gozdnogospodarskimi načrti je treba zajeti
vse gozdove;
- kontrolna metoda je sprejeta kot idej na podlaga
v urejanju gozdov, uveljavljena je polna premerba
sestojev in predpisano vodenje evidence o gospodarjenju z gozdovi;
- uveljaviti je treba območni (celostni) koncept
pri gospodarjenju z gozdovi, zato je bila poleg
izdelave tradicionalnih načrtov gospodarskih enot
predvidena tudi izdelava območnih gozdnogospodarskih načrtov;
- izreden poudarek je bil dan fitocenološkim
raziskavam, kartiranju gozdnih združb ter uporabi
izsledkov teh raziskav pri gospodarjenju z gozdovi, kar
je izredno prispevalo k razvoju ekološke miselnosti.
Gašperšič ( 1995) takole zaključi: Glavna nosilca te
usmeritve sta bila dr. R. Pipan in dr. V Tregubov.

Viri:
Sumarska enciklopedija
FUNKL, L., 1975. Dr. ing. Rudolf Pipan -:- Kidričev
nagrajenec osemdesetletnik. Gozdarski vestnik.
GAŠPERŠIČ, F., 1995. Gozdnogospodarsko načrtovanje v
sonaravnem ravnanju z gozdovi Univerza v Ljubljani,.
Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdars.tvo.
PERKO, F., 2005. Trpeli so naši gozdovi. Slovenski gozd
in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi svet~vni
vojni. Založništvo Jutro d.o.o. Ljubljana.
PIPAN, R., 1955. Urejanje gozdov v letih 1945-1954.
Gozdarski vestnik
mag. Franc PERKO
347

Gozaarstvo v času in prostoru
»Marginallandscapes and nutrient-poor ecosystemsprocesses and adaptations«

----------------------------------------Poročilo

s 48. simpozija IAVS v Lizboni na Portugalskem

V času med 24. in 29. julijem 2005 je v Lizboni na
Portugalskem potekal že 48. simpozij IAVS (International Association for Vegetation Science). Mednarodno združenje, ki vključuje raziskovalce flore in
vegetacije s celega sveta, je na simpoziju dalo poseben
poudarek skrajnim okoljem. Simpozij je obravnaval
procese in prilagoditve rastlin in rastja na ekstremne
razmere v različnih skrajnih okoljih.

Slika l . Panjevski gozdički s prevladujočim hrastom
Quercus faginea subsp. broteroi so redki ostanki
avtohtone gozdne vegetacije na skrajnem zahodnem
delu kontinentalne Evrope.

Slika 3. Grmičasta vrsta hrasta
Quercus coccifera je dominantna
vrsta v določenih sukcesijskih fazah
atlantskih hrastovih gozdi čev.
34 8

Simpozijski prispevki so bili uvrščeni v naslednje
tematske sklope:
A - Rastlinstvo in rastje marginalnih, robnih
rastišč

B- Biodiverzitetne »vroče točke«
C- Biotska pestrost in njeno ohranjanje v skrajnih okoljih
D -Vdor (rastlin in rastja) v skrajna okolja

Slika 2. Pritalne plasti hrastovih gozdičev so še posebej
degradirane zaradi intenzivne gozdne paše in
dodatnih antropogenih vplivov.
močno

Slika 4. Na Portugalskem so avtohtone
drevesne vrste in njihovi sestoji
pogosto zamenjani z evkaliptosovimi
nasadi.

Slika 5. Pinija Pinus pinea z rumenouleksom Ulex densus,
endemično vrsto Portugalske, v
ospredju

cvetočim
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Slika 6. Udeleženci strokovne ekskurzije na območju
Sin tre, zahodno od portugalske prestolnice, spoznavajo
različne tipe gozdne in obgozdne vegetacije

E- Dejavniki, ki vplivajo na ekosistemske procese
F- Eksperimentalne izkušnje iz skrajnih okolij
G - Modeli in nakazovalci sprememb
H - Trajnostno gospodarjenje v skrajnih okoljih
I - Elementi okolja in globalne spremembe
J - Ostale teme
Na simpoziju so bile predstavljene interakcije med
dejavniki okolja in rastjem ter rastlinami v najrazlič
nejših skrajnih, obrobnih okoljih in ekosistemih_ Pod
pojmom »Marginallandscapes« so bili obravnavani
različni krajinski sistemi oz. okolja, ki so običajno
zaznamovana z grobo, neugodno prostorsko morfologijo in klimatskimi omejitvami za produktivnost
rastlin (npr. gorska, suha do polsuha mediteranska
okolja, puščave). To so najpogosteje tudi okolja z razmeroma majhno intenziteto kmetijske ali gozdarske
dejavnosti. Namen tokratnega simpozija je bila med
drugim tudi diskusija o različnih pristopih vegetacijske znanosti ter oblikovanju
stališč za gospodarjenje s
temi območji s posebnim
poudarkom na vlogi rastlin in celotnih rastlinskih
združb.
V okviru tega srečanja
so bili gozdovi, ki imajo
mezoftlnejši značaj, nekoliko
manj obravnavani. Obravnavni so bili predvsem gozdovi in gozdna vegetacija

Slika 7. Hrast plutovec Quercus suberpo odstranitvi plute,
ki je pomemben portugalski izvozni artikel. Portugalska
prispeva več kot polovice svetovne proizvodnje plute.

v bolj robnih, skrajnih okoljih ali delih gozdnih
ekosistemov z bolj ekstremnimi ekološkimi pogoji
(npr. vegetacija na zgornji gozdni meji, mediteranski
gozdovi, vegetacija v sestojnih vrzelih, ob gozdnih
cestah).
Na tokratnem simpoziju je bila naša država zastopana z dvema predstavitvama raziskav naše gozdne
vegetacije in dejavnikov, ki vplivajo na njen razvoj.
Predstavniki Biološkega inštituta ZRC SAZU so
pripravili odmevno predavanje z naslovom »Process
of changes in structure, floristic composition and
chemical soil properties in succession trajectory of
birch forests in Slovenia« (avtorji A. Čarni, P. Košir,
M. Jarnjak, A. Marinšek, U. Šilc in I. Zelnik). Avtorji

Slika 8. V priobalnern pasu
Atlantskega oceana prevladuje
grmičasta vegetacija
GozdV 63 (2005) 7-8
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prispevka, ki je bil uvrščen v sklop A, so predstavili
rezultate raziskav sukcesije brezovih gozdov v Beli
krajini. Obravnavani so bili tako širši prostorski vidiki
in njihov razvoj v daljšem časovnem horizontu kot
tudi podrobni vegetacijsko-rastiščni vidiki brezovij
v tem delu Slovenije.
Gozdarski inštitut Slovenije je bil zastopan s
predavanjem z naslovom »Influence of ecological
conditions and forest structure on species diversity
of (fir)-beech forests ina Dinaric region, Slovenia«
(avtorji: L. Kutnar, M. Urbančič, M. Čater, U. Vilhar in
P. Simončič), ki je bilo uvrščeno v simpozij ski sklop B.
Prispevek je kompleksno obravnaval rastlinsko vrstno
pestrost v različnih ekoloških razmerah v izbranih
jelovo-bukovih in bukovih gozdovih v dinarskem
območju Slovenije. V prispevku so bili predstavljeni

in prostoru

rezultati raziskav vplivov različnih matičnih podlag,
različnih talnih in hidrološke-klimatskih razmer,
strukture sestojev in intenzitete gospodarjenja na
vrstno sestavo in strukturo vegetacije. Poseben
poudarek je bil na razlikah v razvoju vegetacije v
naravnih sestojnih vrzelih v pragozdnem ostanku
jelovo-bukovega gozda in v umetno osnovanih vrzelih
v gospodarskem jelovo-bukovem gozdu.
Simpozijsko dogajanje je bilo popestren o s spoznavanj em atlantskega rastlinstva in rastja na zahodnem
dela Iberskega polotoka.
Prihodnje 49. letno srečanje IAVS bo v začetku
leta 2007 v Palmerston North na Novi Zelandiji.
dr. Lado KUTNAR
Gozdarski inštitut Slovenije
Ljubljana

Les zares
Zveza gozdarskih društev in Zavod za gozdove
Slovenije sta v Novi gorici organizirala posvetovanje
o rabi lesa. Pohvale vredna pobuda, da naj bi po
dolgem času govorili o rabi lesa, čeprav je beseda
tekla bolj o gozdu. Tu mislim opozoriti na dve izjavi,
ki sta šli neopaženo mimo. Prva je izjava referenta,
dr. ·R. Goloba. Dejal je (smiselno povzeto), da za
energetiko biomasa iz gozda ob današnjih pogojih
ni zanimiva. Zanimiva bo, ko bo državna subvencija
dovolj velika. Energetik to ve in tudi že predvideva
ukrepe! Drugo je bilo slišati v diskusiji direktorja
Soškega gozdnega gospodarstva g. L. Čibeja v zvezi
z zaprtjem Iverke v Novi Gorici. Rekel je nekako
takole: Sedaj vozimo surovino preko Soče. Tam
delajo iverne plošče. Škodljivi vplivi, zaradi katerih
so zaprli Iverko se vračajo sami, plošče pa kupujemo
tam. Obe ugotovitvi sta v precejšnji disonanci z ravnanjem gozdarjev (etati, N atura, skrb za ekonomiko
gozdarstva, tudi v zasebnih gozdovih).
Še kratka enakdota: Ko so bili gozdarji iz Republike srbske na strokovni ekskurziji v Sloveniji so jim
pokazali tudi delo gozdarskega zgibnika WOODY.
Udeleženci so pazljivo poslušali. Sredi razlage je
razlagalca prekinil medklic: "A koliko to košta? '~ Ko
je dobil odgovor je hitro ugotovil: "To je za nas preskupo!". Zbranost poslušalcev je v trenutku popustila,
referent je naprej govoril sam sebi.
Nafta se draži. Prognoze napovedujejo še nadaljnje
naraščanje cen. Obnovljivi viri energije, z biomaso
vred, postajajo vse zanimivejši, če ne celo nuja. Vse
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države načrtujejo nekajkratno povečanje pridobivanja
energije po tej poti. Proizvodnja biomase z okolju
prijaznimi tehnologijami je predraga. Ta energetski
vir ni konkurenčen in tako neuporabljiv. Z manj
prijaznimi tehnologijami in velikim odstopanjem
od načela sonaravnosti, bi jo proizvajali lahko ceneje,
konkurenčno. Razliko v stroških obeh načinov naj bi
pokrila država, s subvencijami. Temu je treba dodati
še vpliv Kiotskega sporazuma o omejitvi emisij toplogrednih plinov in kaznih za prekoračitev dogovorjenih
emisij, ki so že dogovorjene v okviru EU Za nas je
bolj pomembno določilo o prodaji (prihranjenih,
neuporabljenih, racionaliziranih) odvečnih količin.
Industrij alec, kmalu najbrž tudi avtomobilski prevoznik, ki onesnažuj eta okolje in povzročata vse težave,
bosta nagrajena, če bosta okolje onesnažila malo manj
od dogovorjenega. Poudarek je na "dogovorjenem': ki
je lahko zelo daleč od dejanskega stanja škodljivih
emisij in je dosežen na političen način, ki vključuje
vse vrste mešetarjenj in še česa hujšega. Danes se
temu reče lobiranje in je dopustno. Gozdovi, ki vse
to prečistijo, pri tem umirajo, pa nič.
Ob takem stanju nastaja vrsta dilem in se poraja
mnogo vprašanj. Biomasa je tudi surovina za nekatere
izdelke, kot so celuloza in lesne plošče. Porabniki
(n.pr. Otiški vrh) so že zaskrbljeni. Najbrž špekulirajo na subvencijo, kot so jo že dobili celulozarji in
jo dobivajo kurjači biomase. Kdo ima največ koristi
od sonaravnega gospodarjenja in okolju prijaznih
tehnologij? Koliko to stane? Kdo, koliko in komu
GozdV 63 (2005) 7-8
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plača?

Ali zagotavljanje neproizvodnih in
vlog gozda še vedno ne povzroča
nobenega dodatnega stroška? Kdo trpi ta strošek?
Ali ga lastnik gozda lahko še vračuna v ceno lesa in
dobi tako povrnjenega? Pri katerih sortimentih je to
možno? Ali in kako lahko gozdarji in gozdarstvo vse
to prerivanje in spreminjanje v svetovnem merilu
obrne sebi v prid? Ali je to možnost, da s subvencijami, napravimo redčenja in sečnje drobnega lesa
donosne? Vprašanj je še veliko, odgovorov malo in
jih ob sedanjem razmišljanju in ravnanju gozdarjev
še dolgo ne bo.
Najbrž je že čas, da se tudi gozdarji začnejo
ul.-yarjati s temi problemi. Običaj je, da subvencijo
neunovčljivih

-

-

-

dobi proizvajalec in ne potrošnik; ne dobi jo kupec
mleka in mesa pač pa živinorejec. Kdo je v našem
primeru proizvajalec. Ali je to gozdar in lastnik gozda
ali grelec tople vode in iverač (drobilec)? Podobno
je tudi pri koncesijah in trženju z njimi pri emisijah
toplogrednih plinov. Ve se, kdo ima s tem največ
dela, probleme najbolj pozna in jih edini lahko in
najbolj smotrno reši. Reševanje teh problemov pa
zahteva preskok razmišljanja na drugo, višjo raven. Z
razprave kaj je pomembnejše: detaljni ali ureditveni
načrt in katerega naj bi opustili, na raven državne
politike. Nov izziv za gozdarje! Ga bodo sprejeli ali
prepustili pobudo drugim?
prof. dr. Edvard REB ULA

Gradacija bukove kobilice na bovškem
V bukovih gozdovih med Trnovim ob Soči in
Srpenice je letos prišlo do gradacije bukovc kobilice
(Miramella alpina Koll.). Prve posledice gradacije
so se pokazale v začetku julija 2005, končni obseg
pa šele po treh tednih konec julija. Krošnje bukve
in drugih manj pogostih drevesnih vrst so bile na
površini 26 ha obžrte do 50% listne mase, na površini 49 ha pa do 10%. Posamezna drevesa, zlasti
bukev, veliki jesen in lipa so bila obžrta do golega.
Posledice gradacije na krošnjah so bile opazne na
75 ha gozdov, povsod v bližnjih gozdovih pa je bilo
opaziti povečano število kobilic. V najbolj prizadetem predelu smo konec julija našteli do 10 odraslih
kobilic na m 2 . Prizadeti so bili bukovi gozdovi na
rastišču predalpskega bukovega gozda (Lamio orvalae
- Fagetum prealpinum) na apnenčastih morenah s
suhimi in plitvimi tlemi; okoliških bukovih gozdov
na osojah s svežimi tlemi gradacija ni zajela.
Bukova kobilica je edini tipični gozdni škodljivec
med kobilicami pri nas, najdemo pa jo povsod v
alpskih in predalpskih predelih v Sloveniji. Velika je
2-3 cm, zelene barve z rdečimi in črnimi progami,
zadek je spodaj rumenozelen. Krila ima kratka, zato
je slab letalec. Samček je manjši od sami čke. Prezimi
v stadiju jajčeca. Mlade kobilice (nimfe, larve) se
razvijejo iz jajčec v mesecu maju; sprva se hranijo
z zelišči na tleh, najraje iz rodov Vaccinium in Convallaria (BLEIWEIS 1966), kasneje pa se preselijo v
krošnje dreves in obžirajo listje od zgoraj navzdol.
Hranijo se z listjem 23 drevesnih vrst, najraje pa
imajo bukev. Po 40-50 dneh se po večkratnih levitvah
razvijejo spolno zreli osebki. Po parjenju samička
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odloži v gozdna tla do 30 jajčec v skupinah po S -7,
običajno na sončne in suhe lege (BLEIWEIS 1966).
Odrasle kobilice živijo do srede septembra. Praviloma
se nov rod kobilic razvije iz jajčec že naslednje leto,
lahko pa traja stadij jajčeca brez posledic tudi več
let (BLEIWEIS 1966). V Sloveniji je v preteklosti že
večkrat prišlo do gradacije bukovc kobilice, povzročila je celo golobrst v bukovih gozdovih v okolici
Sevnice in Zidanega mosta (KOVAČIČ 1956). O
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O bvzrokih za gradacijo bukove kobilice na
Bovškem lahko le ugibamo; verjetno so temu
botrovali tudi ugodni
pogoji za prezimitev
jajčec in razvoj larv na
suhih, osončenih tleh ter
zaporedje suhih, mrzlih
zim z malo snega. V sekakor pa posledica gradacij e za gozdove ne bodo
usodne, morda bo letos
in še drugo leto manjši
prirastek lesa.

Viri:
hujših posledicah gradacij bukove kobilice v preteklosti - razen morebitnega zmanjšanja prirastka
lesa zaradi golobrstov- nimamo poročil, prav tako
ne o morebitnem ukrepanju z insekticidi, čeprav je
zapraševanje in škropljenje načeloma možno.

BLEIWEIS, S., 1966. Prilog
poznavanju biologije i suzbijanje bukvinog skakavca
(Podisma alpina Koli.) . Zaštita bilja 17, s. 241-252 .
KOVAČEVIC, Ž., 1956. Primijenjena entomologija.
Zagreb

Dragan MARKOVIC, Iztok MLEKUŽ

Gozdarski vestnik, LETNIK 63 • LETO 2005 • ŠTEVILKA 7-8
Gozdarski vestnik, VOLUME 63 • YEAR 2005 • NUMBER 7-8
Glavni urednik/Editor in chief
mag. Franc Perko
Uredniški odbor1Editorial board
prof. dr. Miha Adamič , doc. dr. Robert Brus, Franci Furlan, Dušan Gradišar,
Jošt Jakša, prof. dr. Marijan Kotar, doc. dr. Darij Krajčič, prof. dr. ladislav Paule,
dr. Primož Simončič, prof. dr. Heinrich Spiecker, dr. Mirko Medved,
prof. dr. Stanislav Sever, mag . Zivan Veselič, prof. dr. Iztok Winkler,
Baldomir Svetličič
Dokumentacijska obdelava/lndexing and c/assification
Maja Božič
Uredništvo in uprava/ Edito rs address
ZGO Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel.: +386 01 2571-406
E-mail : gozdarski .vestnik@gov.si
Domača stran: http:/ /www.dendro.bf.uni-lj.si/gozdv.html
TRR NLB d.d. 02053-0018822261
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Letno izide 10 številk/10 issues per year
Posamezna številka 1.500 SIT. Letna individualna naročnina 8 .000 SIT. za dijake in
študente 5.000 SIT. Letna naročnina za inozemstvo 60 EURO.
Letna naročnina za podjetja 22.000 SIT.

Visoko barje Šijec na Pokljuki
(foto: Matej Rupel)

Izdajo številke podprlo/Supported by
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Gozdarski vestnik je eferiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah/Abstract from
the journal are comprised in the international bibliographic databases:

CAB Abstract, TREECO, AGRIS, AGRICOLA.
Mnenja avtorjev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odbora/Opinions expressed by authors do not necessarily reflect
the policy of the publisher nor the editoriaf board
352

GozdV 63 (2005) 7-8

Gozdarski vestnik, letnik 63 • številka 9 1 Vol. 63 • No. 9
Slovenska strokovna revija za gozdarstvo 1 Slovenian professional journal for forestry

UVODNIK 354
ZNANSTVENE RAZPRAVE 355

STROKOVNE RAZPRAVE 365

P. SIMONČIČ, M. ČATER, A. BREZNIKAR, M. ZUPANIČ
Ekološke in gozdnogojitvene osnove za podsadnjo bukve v
antropogenih smrekovih sestojih

373

Lado KUTNAR, Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije- 6. del
Forest Soil Atlas of Slovenia - Part VI

389

Milan ŠINKO
Financiranje gradnje gozdnih cest v SR Sloveniji v obdobju od leta
1974 do 1990 z vidika denacionalizacije gozdov

394

Dušan MLINŠEK
Slovensko gozdarstvo v preizkusni dobi vzdržljivosti na poti
razvijanja stroke: »Gozdarstvo - vrhunska kultura nove človeške
družbe«

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE 398

Jurij DIACI Mens sana in corpore sano in silva sana ali pogled na
strokovno delo prof. dr. dr. h.c . Dušana Mlinška ob osemdesetletnici

402

Mitja ZUPANČIČ Srečanje z dr. Maksom Wrabe~em

403

Igor DAKSKOBLER Nekaj misli ob 1OG-obletnici rojstva slovenskega
fitocenologa dr. Maksa Wraberjav

406

Eva ČEČ, Sebastijan BAJC Programi EU Leonardo da Vinci in
Sokrates- Comenius na SGLŠ Postojna

STROKOVNO IZRAZJE 408

GozdV 63 (2005) 9

Franc PERKO
Marjana PUČKO, Gregor BOŽIČ, Hajka KRAIGHER
Razvoj molekularne baze podatkov za smreko in možnost razlikovanja
treh provenienc na podlagi molekularnih markerjev
Development of mo/ecu/ar database for Norway spruce and the
possibility of distinguishing three provenances on the basis of
mo/ecu/ar markers

Marjan LIPOGLAVŠEK

353

Uvodnik
Ko se malo zazremo v zgodovino, spoznamo številne osebe, ki so spreminjale razvojne tokove v družbah. Seveda te poti niso bile vedno in povsod pozitivne.
Pa si danes prikličimo v spomin le nekaj strokovnjakov in njihovih pozitivnih razvojnih usmeritev v gozdarstvu. Razmere gozdarstvu pogosto niso bile
naklonjene, kljub temu so se našli ljudje, ki so imeli vizijo uprto daleč v prihodnost in so se lotili dela, za katerega mogoče niti niso upali pomisliti, da bo
tako pomembno zaznamovalo prihodnost slovenskega gozdarstva. Poglejmo
si jih nekaj.
Lani je minilo 100 let od rojstva enega od utemeljiteljev slovenske fitocenologije dr. Vlada Tregubova, v tej številki Gozdarskega vestnika se spominjamo
100-letnice rojstva, drugega velikega slovenskega fitocenologa dr. Maksa Wraberja. Letos je minilo 110 let od rojstva utemeljitelja sodobnega urejanja gozdov
v Sloveniji dr. Rudolfa Pip ana.
Kar nekaj mož je pomembnih (Sevnik, Pipan, Tregubov, Wraber, Žumer),
da so se že v prvih letih po drugi svetovni vojni v Sloveniji uveljavila sodobna
izhodišča za gospodarjenje z gozdovi:
- Obračunali so z nemško gozdarsko šolo: prepovedana je bila sečnja na golo,
osvojena je bila usmeritev gojenja naravnih in mešanih gozdov, prebiralni gozd
je bil sprejet kot glavna oblika gospodarjenja;
- monokulture smreke je treba spremeniti v mešane godove;
- z gozdnogospodarskimi načrti je potrebno zajeti vse gozdove;
- kontrolna metoda je bila sprejeta kot idejna podlaga v urejanje gozdov,
uveljavljena je bila polna premerba sestoj ev in predpisano vodenje evidence o
gospodarjenju z gozdovi;
- sprejeta je bila usmeritev da se poleg tradicionalnih načrtov gospodarskih
enot izdelajo tudi območni gozdnogospodarski načrti ter republiški gozdnogospodarski načrt;
- izreden poudarek je bil dan fitocenološkim raziskavam, karti ranju gozdnih
združb ter uporabi teh raziskav pri gospodarjenju z gozdovi, kar je izredno prispevalo k razvoju ekološke miselnosti.
V tistih težkih povojnih časih, ko je primanjkovalo vsega, je bil ustanovljen
Gozdarski inštitut Slovenije (1947), dve leti pozneje pa še Gozdarski oddelek
pri Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino.
Temu prvemu pionirskemu delu je na področju gojenja gozdov sledil prof.
dr. Dušan Mlinšek. Njegovo delo se ni poznalo Je doma, po njegovi zaslugi je
postalo slovensko gozdarstvo mednarodno prepoznavno. Tudi na področju
pridobivanja ]esa je slovensko gozdarstvo dosegal o lepe rezultate.
Ko smo se letos zopet srečevali z vodnimi ujmami se spomnimo še nekoga:
pred 120 leti se je rodil vzornik slovenskih hudourničarjev Alojzij Štrancar.
Še in še bi lahko naštevali, zaslužnih mož, ki so vsak v svojem času opravili
pomembno deJo je bilo še veliko.
Vsak čas prinaša nove izzive, možnosti, težave, probleme, vsak čas zahteva
strokovnjake, ki so temu kos, ki imajo vizijo, ki se zapišejo v narodovo zgodovino.
Gozdarstvo se je znašlo v novih razmerah, pred novimi izzivi, novimi problemi in le upamo lahko, da so se (se bodo) našli ljudje na pravem mestu, ki
jim bodo kos.
Mag. Franc PERKO
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Razvoj molekularne baze podatkov za smreko in možnost
razlikovanja treh provenienc na podlagi molekularnih
markerjev
Development L~f mo/endar database for Nor way spru.ce and the possibility of
distinguishing three provenances on the basis of molentlar nwrkers
Marjana PUČKO\ Gregor BOŽIČ 2 , Hojka KRAIGHER3
Izvleček:
Pučko, M ., Božič, G., Kraigher, H. : Razvoj molekularne baze podatkov za smreko in možnost razlikovanja treh provenienc na

podlagi molekulam ih markerjev. Gozdarski vestnik 63/2005, št. 9. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, ci t. Lit.
26. Prevod v angleščino: avtorji. Lektura angleškega besedila Jana Oštir.
Predstavljen je začetek razvoja molekularnih baz podatkov na primeru smreke s pomočjo STS in EST molekulam ih marker jev.
Analizirali smo 3 provenience smreke (Leskov grm, Hrušica, Konačnik). Markerji so se izkazali kot potencialno primerni za
razlikovanje provenienčnih območij vendar bi bilo potrebno z molekularnin1i analizami raziskati večje število vzorcev, da bi
lahko potrdili obstoječo razmejitev provenienčnib območij na osnovi ekoloških kriterijev. Za boljšo moč razlikovanja med
posameznimi proveniencami in identifikacijo posameznikov ter učinkovito kontrolo nad pridobivanjem gozdnega reproduk cijskega materiala bo potrebna nadgradnja baze z bolj polimorfniroi markerji.
Ključne

besede: smreka, Picea abies L. (Karst.), gozdni reprodukcijski material, molekularni markerji, molekularna baza

podatkov

Abstract:
Pučko, M., Božič, G., Kraigher, H.: Development of molecula.r database for Nor way spruce and the possibility of distinguishing
three provenances on the basis of molecular markers. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 9. In Slovene, with abstract and
summary in English, lit. quot. 26. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.

The introductory development of molecular databases with STS and EST DNA markers is presented on the example of 3 provenances ofNorway spruce (Leskov grm, Hrušica, Konačnik). The selected DNA markers proved to be potentially suitable for
the discrirnination of provenance regions. However, analyses of more samples are needed throughout Slovenia to confirm the
existing ecologically based delineation of provenance regions. Expanding the database with the use of more polymorphic markers
is necessary to increase the capability of discriminating between different provenances and individuals.
Keywords: Norway spruce, Picen nbies L. (Karst.), forest reproductive material, molecular markers, molecular database

1

UVOD
INTRODUCTION

Krajevna populacija je množica osebkov iste
drevesne vrste v nekem ekološko enotnem prostoru, ki s cvetenjem in semenenjem oblikujejo
genetsko svojevrstnost kot rezultat prilagajanja
danemu okolju. V gozdnem semenarstvu moramo
upoštevati krajevne populacije z njihovo genetsko
svojevrstnostjo, da se lahko izognemo napačnemu
izboru porekla semena za dano rastišče. Zato je
seme potrebno pridobivati iz ustreznih semenskih
virov. Genetska variabilnost omogoča populaciji
ekološko prilagodljivost na spremenjene razmere
okolja in je tako pogoj za preživetje. Pri nabiranju
semena je zato potrebno zajeti dovolj veliko genetsko variabilnost, kar zahteva nabiranje semena na
GozdV 63 (2005) 9

večjem številu dreves in na večji gozdni površini.
Velja splošna smernica, da naj bi se seme nabiralo z najmanj 25 semenskih dreves, ki so med
seboj zadosti oddaljena in domnevno nesorodna
(SCHMIDT 2000). Število dreves, s katerih naj
bi se seme pridobivalo v Sloveniji, je na podlagi
strokovne ocene navedeno v odločbi za odobritev
gozdnega semenskega objekta, izdani na podlagi
Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu
(2002), Pravilnika o seznamu drevesnih vrst in

1
M.P. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana

Dr. G. B. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana
2

3

Doc. dr. H.K. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2,

1000 Ljubljana
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umetnih križancev (2002), Pravilnika o pogojih
za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in ''izbran" ter o seznamu
gozdnih semenskih objektov (2003) in Pravilnika
o določitvi provenienčnih območij (2003).
Na podlagi Pravilnika o potrdilih in glavnih
spričevalih za gozdni reprodukcijski material (2004)
mora odgovorna strokovna oseba dobavitelja, ki
spremlja pridobivanje reprodukcijskega materiala v
gozdnem semenskem objektu, dnevno posredovati
pooblaščeni osebi za nadzor (Gozdarski inštitut
Slovenije - GIS) vzorec semenskega materiala od
vsakega drevesa, s katerega se je semenski material
pridobil in sicer za vrste iz rodu Picea po 1 storž na
drevo. Ti vzorci postanejo del slovenske gozdne
genske banke in so kot referenčni vzorci namenjeni
za potrebe molekularne identifikac0e gozdnega
reprodukcijskega materiala (GRL\1), sledljivosti GRM
in genetske analize populacij. Podatki o DNA zapisu
posameznih osebkov so shranjeni v molekularni
bazi podatkov, katere skrbnik je GIS.
Genetski markerji, kamor uvrščamo tudi molekularne ali DNA markerje, so dedni polimorfni
znaki, ki neposredno odražajo spremembe v
zaporedju DNA na nuk.Jeotidni ravni ali posredno
na ravni genske ekspresije (SCHUBERT et al.
2001). DNA markerji niso podvrženi vplivom
okolja, so potencialno številčno neomejeni in
predstavljajo objektivno mero variacije. Poleg
možnosti identifikacije posameznikov omogočajo
tudi vpogled v genetsko strukturo posameznih
populacij in so pomembno orodje za preučevanje
genetske diverzitete, migracijskih poti in odnosov
med osebki znotraj in med populacijami. Hkrati
omogočajo oceniti, ali je določena mešanica
semena (partija), pridobljena iz odobrenega
gozdnega semenskega objekta, tudi z genetskega

vidika (nevarnost inbridinga) primerna za setev
ali sadnjo v gozdovih.
Zadosti polimorfni molekularni markerji
omogočajo na podlagi pridobljenih referenčnih
vzorcev s posameznih semenskih dreves identifikacijo vira semena in števila dreves, ki prispevajo
seme v posamezno partijo. Kot najboljši markerji
za identifikacijo in analizo starševstva so se izkazali
mikrosateliti (tandemske ponovitve DNA krajše
od 150 bp z enoto ponovitve 1 do 6 bp). Obstajajo
študije za hraste (DOW 1ASHLEY 1996, LEXER
etal.1999),jelko (CREMERetal. 2003) inkostanjeve kultivarje (BOTTA et al2004). Za smreko
(Picea abies L. (Karst.)) je prišlo do pospešenega
razvoja mikrosatelitov v zadnjih letih (SCOTTI
et al. 2002a, SCOTTI et al. 2002b, BESNARD et
al. 2003), vendar le-ti še niso bili uporabljeni za
analize naravnih populacij smreke. V Sloveniji
smo se poizkusno odločili za sistem izgradnje
molekularne baze podatkov z STS (»sequence
tag site« - kratka zaporedja DNA, ki so lahko
prepoznavna in se nahajajo le na enem mestu v
genomu) in EST (»expressed sequence tag«- polimorfizem izraženega kodirajočega genomskega
zaporedja) markerji, ki so manj polimorfni od
mikrosatelitov, vendar je njihova analiza enostavnejša in ekonomsko ugodnejša.

2

METODE

2

METHODS

Analizirali smo 3 provenience smreke, ki so pripadale izbranim gozdnim semenskim objektom
na Mašunu (Leskov grm), Hrušici (Hrušica) in
Pohorju (Konačnik).
Za ekstrakcijo DNA iz klice posameznega
semena, ki je pripadal določenemu drevesu,

Preglednica 1: Izvor in kratek opis vzorcev
Table 1: Origin and short description of the samples

Provenienca

Leskov grm

Hrušica

Konačnik

Identifikacijska številka semenskega objekta

6.0131

6.0137

2.0173

Provenienčno območje

Dinarsko

Dinarsko

Pohorsko

Nadmorska višina

850-900

750-800

850-900

Izvor

neavtohton (2. generacija)

avtohton

neznan

Velikost vzorca

57

30

39

356
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smo uporabili DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen,
z manjšimi modifikacijami protokola
proizvajalca (dodatek PVP in aktivnega oglja).
Za PCR-RFLP smo uporabili pare začetnih
oligonukleotidov ali primerjev (temperatura
vezave primerjev v °C) Sb17 (57), Sb42 (56),
Sb51 (55), Sb58 (57), Sb70 (57) (PERRY 1
BOUSQUET 1998), PA0002 (55) and PA0055
(55) (SCHUBERT et al. 200 1) v kombinaciji z
restrikcijskimi encimi Alui, Afai, Haeiii in Drai.
PCR-RFLP produkte smo z gelsko elektroforezo
ločili na 2% agaroznem gelu in jih opazovali v
UV območju s pomočjo obarvanja z etidijevim
bromidom.
Za vsako provenienco smo izračunali najnižjo
frekvenco alelov v demu, ki jih z vzorci dane
velikosti zasledimo (GREGORIOUS 1980). Izračunali smo frekvence alelov in genotipov, gensko
diverziteto in fiksacijski indeks F1s. Hipotezo
o naključnem združevanju gamet ( odklone od
Hardy-Weinbergovega ravnotežja) smo preverili
s Hardy- Weinbergovim eksaktnim testom po
HALDANU ( 1954; cit. po RAYMOND 1 ROUSSET
1995). Gre za verjetnostni test, v katerem je verjetnost opaženega vzorca uporabljena za definicijo
območja zavrnitve hipo teze. Za testiranje ničelne
hipoteze ob upoštevanju vseh lokusov znotraj
populacije smo uporabili Fisherjevo metodo
(GenePop). Stopnja genetske diferenciacije med
proveniencami je bila kvantificirana kot Neijeva
genetska razdalja (NEI 1972), ki je mera števila
alelnih sprememb na loku s in temelji na frekvencah
genov. Izračunali smo tudi genetsko razdaljo po
WRIGHTU (1978).
Izračunali smo oceno za verjetnost identitete
P,0 po formuli (PAETKAU et al. 1995):
Nemčija)

P,D = I_p,' + I_I_(2p,pJ

s~ P; in p.i frekvence i-tih in j-tih alelov.
1

kjer

Da bi preverili, ali lahko s pomočjo genetske
razdalje določiš izvor neznanega vzorca (pripadnost domnevni provenienci), smo s pomočjo
slučajnostnih števil za vsako provenienco simulirali
po 3 vzorce, ki naj bi pripadali neznani partiji
semena. Izračunali smo skupne genetske razdalje
(NEl 1972, WRIGHT 1987) in uporabili UPGMA
metodo (metoda nepondirane aritmetične sredine)
za prikaz grupiranja vzorcev.
GozdV 63 (2005) 9

Izračuni kazalcev za uporabo v populacijski
genetiki so bili narejeni s programi TFPGA
(MILLER 1997), GenePop (RAYMOND 1RO USSET 1995) in Fstat (GOUDET 2002).

3

REZULTATI

3

RESULTS

3.1 Primernost izbranih molekularnih
markerjev
3.1 Usefulness of selected molecular
marker s
Od sedmih uporabljenih markerjev jih je bilo za
nadaljnjo analizo primernih S. Njihova povprečna stopnja uspešnosti PCR je bila 0,90. Zaradi
neuspešnega pomnoževanja kljub optimizaciji
pogojev PCR (zniževanje temperature vezave
primerjev, spremembe koncentracije reagentov)
smo iz nadaljnje analize izključili lokus PA0002.
Neuspešnost pomnoževanja je verjetno posledica
izpada, vnosa ali zamenjave nukleotida na mestu
vezave primerja. Lokus Sb42 smo iz obdelave
podatkov izključili zaradi velikega števila heterodupleksov, ki so se pojavljali na tem lok:usu.
S kombinacijo preostalih S parov primerjev
smo odkrili 3 7 različnih genotipov. Osebke brez
določenega genotipa na enem lokusu smo pri
določanju celotnega genotipa izločili.
Preglednica 2: Verjetnost identitete P 1D
Table 2: Probability of identity Pm
Provenienca

Leskov
grm

Hrušica

Konačnik

Skupaj

pro

0,023

0,018

0,013

0,018

Ocena verjetnosti identitete P 10 pove, kakšna
je verjetnost da imata 2 naključno izbrana osebka
identični genotip. S kombinacij o 5lokusov Sb 17,
Sb51, Sb58 Sb70 in PA0055 je ta verjetnost
za posamezno populacijo med 0,013 in 0,023.
Vrednost 0,013 pomeni, da v 987 primerih od
1.000 razločimo dve naključno izbrani drevesi
iz populacije. Vrednost PID dobljena z izoencimskimi genskimi markerji pri jelki z analizo
11 polimorfnih !okusov v Nemčiji je znašala
0,043 (CREMER et al. 2003). V raziskavi, ki je
omogočila individualno identifikacijo kanadskih
medvedov z analizo jedrnih mikrosatelitov,)Eblla
~57
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Grafikon 1: Prikaz frekvence alelov na posameznem genskem lok usu za provenience smreke Leskov grm, Hrušica in Konačnik
Gmp!J 1: Alle/e frequencies on individual gene loci for Norway spruce provenances Leskov grm, Hrušica and Konačnik

vrednost Pm velikostnega reda 10·7 (PAETKAU et
al. 1995). Verjetnost identitete, dobljena s STS in
EST markerji za preučevane populacije smreke
v Sloveniji je previsoka, da bi lahko omogočila
individualno identifikacijo osebkov.

3.2 Genetske analize provenienc
3.2 Genetic analyses of provenances
Alelna ali genska frekvenca je mera pogostnosti
določenega alela v populaciji. Od analiziranih
lokusov se je za najbolj informativnega izkazal
lokus Sbl7, kjer smo v provenienci Konačnik
zasledili alel A3, ki ni bil prisoten v ostalih dveh
proveniencah (grafikon 1). Ob predpostavki,
da je populacija v Hardy-Weinbergovem (HW)
ravnotežju, smo pri provenienci Leskov grm, ki
jo predstavlja vzorec velikosti 57, z verjetnostjo
0,95 zasledili vse al ele, ki se v populaciji pojavljajo
s frekvenco večjo ali enako 0,05, pri provenienci
Hrušica s frekvenco večjo ali enako 0,09, pri provenienci Konačnik pa 0,07. Sklepamo lahko, da
je alel A3 značilen za provenienco Konačnik. Da
bi to potrdili, bi bilo potrebno analizirati še nekaj
provenienc iz istega provenienčnega območja. V
primeru, da se alel A3 ne bi pojavil v nobeni od
358

ostalih provenienc, bi bil nedvoumen kazalec za
provenienco Konačnik.
Na podlagi frekvenc genotipov smo izračunali
gensko diverziteto oziroma pričakovano heterozigotnost (H1) glede na HW ravnotežje in jo primerjali z
opaženo oziroma dejansko heterozigoznostjo (H0 ),
ki predstavlja število heterozigotovvvzorcu. Genska
diverziteta pove, koliko variacije obstaja v populaciji
in kako je le-ta razporejena. Opažena genska diverziteta H 0 je bila najmanjša za lokus Sb70 (med 0,15
za provenienco Leskov grm in 0,28 za provenienco
Konačnik) in največja za lokus Sb17 (0,44 za provenienci Leskov grm in Hrušica in 0,51 za provenienco
Konačnik), ki je tudi najbolj informativen.
Preglednica 3: Prikaz koeficientov inbridinga (F 15 ) na petih
genskih lokusih in skupaj za 3 vzorčene provenience smreke
Table 3: Inbreeding coeficient (F1J at 5 gene laci and

combined for 3 sampled Norway spruce provenances

Hrušica

Konačnik

-0,448
-0,273

-0,418
-0,022

-0,078

-0,478
-0,115

-0,233

-0,132

0,052

-0,308

Leskov grm
SB17

0,218

SB51
SB58

0,313
0,007

Sb70
PAOOSS
Skupaj

0,199
-0,188
-0,239
-0,145
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Grafikon 2: Prikaz frekvenc genotipov na posamezneih genskih lokusih za provenience smreke Leskov grm,
Hrušica in Konačnik.
Gra ph 2. Genotype frequency on individual gene loci Jor Nor way spruce provenances Leskov grm, Hrušica and Kona čnik

Fisherjev eksaktni test, s katerim smo testirali
hipotezo o naključnem združevanju
gamet (HW ravnotežje), je pokazal, da vzorčena
provenienca Konačnik odstopa od HW ravnotežja (p = 0,005), kar je posledica prisotnosti
alela A3 na lokusu Sb17. Alel A3 se je pojavil le
v enem osebku in sicer v homozigotnem stanju.
Zaradi unikatnosti homozigota z alelom A3 smo
identifikacijo tega osebka ponovili in dobili enak
rezultat. Za ostale lokuse ničelne hipoteze pri
tveganju 0,05 nismo mogli zavrniti. Odstop od
HW ravnotežja je bil značilen tudi za lokus Sb51
pri provenienci Leskov grm (p :::: 0,024), vendar
hipoteze o naključnem združevanju gamet ne
moremo zavrniti (p = 0,247) ob upoštevanju
rezultatov vseh štirih lokusov.
Na podlagi heterozigotnosti smo izračunali Fstatistiko, ki je statistično orodje za oceno variacije
v frekvencah genov. F1s ali koeficient inbridinga
ocenjuje variacija v posameznikih relativno na
variacij o v subpopulacijah. V primeru pozitivne
vrednosti gre za pomanjkanje heterozigotov, kar
nakazuje na oploditev med sorodniki. Koeficient
inbridinga je povezan z medsebojno razdaljo
dreves, s katerih se seme nabira, saj verjetnost, da
so drevesa sorodna, pada z večanj em razdalje med
ničelno
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semenskimi drevesi. Če je v semenskem sestoju in/
ali v semenski mešan ici prisoten večj i primanjkljaj
heterozigotov (inbriding), je potrebno pretehtati,
ali je tak sestoj sploh primeren za semenski objekt
in ali je partija primerna za nadaljnjo uporabo
semena v gozdarstvu.
Na podlagi analize petih lokusov skupaj vidimo,
da je za semenska drevesa za provenienci Hrušica in Konačnik prisoten presežek (F 15 < O), za
provenienco Leskov grm pa manjši primanjkljaj
heterozigotov (F 1s > O). Ker je primanjkljaj heterozigotov blizu vrednosti O, je seme nabrana iz
semenskih dreves primerno za nadaljnjo uporabo
GRM. V primeru velikega F1s lahko posumimo,
da je bilo seme nabrana z dreves, ki rastejo eden
ob drugem (npr. šopi), ne pa z dreves, ki so med
seboj oddaljena za 1 do 2 drevesni višini, kar velja
za splošno smerni co pri pridobivanju GRM.

3.3 Razlikovanje posameznikov in
provenienc
3.3 Differentiation of individuals and
provenances
Razlike med proveniencami smo kvantificirali
z merilom genetske razdalje, ki povzame frekvence alelov v skupno mero diferenciacije za pare
359
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Preglednica 4: Genetska razdalja izračunana po Neiu in Wrightu
Table 4: Nei's and Wright's genetic distance

Wright

Nei

Sb17

Sb51

Sb58

Sb70

PA0055

Skupaj

Skupaj

Leskov grm - Hrušica

0,00

0,13

0,64

0,10

1,22

0,41

5,10

Leskov grm - Konačnik

0,87

0,04

3,22

0,61

2,55

1,51

9,74

Hrušica - Konačnik

0,79

0,32

0,98

0,22

0,24

0,56

5,87

populacij. Genetska razdalja med referenčnim
vzorcem provenience A in neznanim vzorcem
iste provenience naj bi bila manjša kot genetska
razdalja med referenčnima vzorcema dveh različnih provenienc (Ain B) oziroma kot genetska
razdalja med referenčnirn vzorcem provenience
1

PROVENIENCA A

1

A in neznanim vzorcem, ki izhaja iz provenience
B (slika 1) (KONNERT 2004, osebna komunikacija).
Skupna genetska razdalja med proveniencama
smreke Leskov grm in Hrušica, ki pripadata istemu
provenienčnemu območju, je manjša kot skupna
genetska razdalja med proveniencama Leskov
grm in Konačnik ter Hrušica in Konačnik, ki
pripadata različnima provenienčnima območ
jema. Z Neijevo genetsko razadaljo se ujema
tudi Wrightova genetska razdalja (preglednica
4). Dobljeni rezultat potrjuje primernost razdelitve Slovenije na provenienčna območja tudi
z genetskega vidika.
Čeprav je mešanica semena v partiji nabrana z
dreves, s katerih smo pridobili referenčne vzorce
(1 storž na drevo), z naključnim izborom vzorca
partije frekvence alelov na posameznem genskem
loku su ne bodo enake kot v referenčnem vzorcu,
ker vsako drevo prispeva različno količino semena

PROVENJENCA B

D(A., , 6~)

Slika 1: Prikaz odnosa genetskih razdalj (D) med
vzorci različnih provenienc in med različnimi vzorci
iste provenience
Figure 1: Gen et ic distance (D) relationships for samples
originatingfrom the same provenance and from different
provenances

Preglednica 5: Genetske razdalje med vzorci; pod diagonalo je Neijeva genetska razdalja, nad diagonalo
Wrightova
Table 5: Genetic distances among samples; Nei's gen elie distance below diagonal and Wright's above diagonal

LG_O LG_l
LG_O

3,76

LG_2
6,10
9,64

LG_3
4,30

H_l

H_2

4,98

4,60

H_3

K_l

K_2

K_3

6,91

K_ O
9,74

13,41

11,30

11,18
13,07

LG_ 1

0,22

LG_2

0,60

1,49

LG_3

0,30

0,47

1,18

H_O

0,41

0,93

0,43

H_1

0,40

0,79

0,69

1,14

0,10

H_2

0,34

0,68

0,77

0,84

0,09

0,10

H_3

0,74

0,99

0,94

1,59

0,31

0,52

0,41

K_O

1,51

2,18

1,28

2,28

0,56

0,93

0,66

;K_1

2,93

4,16

1,58

3,83

1,59

2,39

2,11

1,41

0,64

K_2

2,08

2,27

2,36

3,09

1,43

1,78

1,45

0,61

0,57

1,38

K_3

2,00

2,74

1,35

3,04

0,97

1,51

1,31

0,52

0,28

0,31

360

5,46

H_O
5,10
7,70
5,11
8,09

8,53
1,06

7,03

6,55

8,04

11,69

15,94

11,89

6,57

6,84

7,58

8,83

9,87

11,87

9,12

8,43

7,20

9,91

11,82

15,18

13,67

13,60

2,73

2,31

4,36

5,87

9,79

9,24

7,69

2,52

5,85

7,76

12,21

10,50

9,83

5,07

6,46

11,32

9,37

8,99

5,34

9,06

5,98

5,55

6,11

5,81

4,05

0,49

8,97

4,17
5,37

0,48
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K_3
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1

J

Slika 2: Dendrogram narejen z UPGMA metodo na podlagi Nejevih genetskih razdalj. Oznake so enake kot pri
preglednici 5.
Figure 2: Derrdrogram based on Nei's genetic distance made with UPGMA method. Derzotations are the same as in
table 5.

v partijo. Za pridobitev ocene o primernosti
uporabe genetske razdalje kot merila pripadnosti
naključno vzetega vzorca partije referenčnemu
vzorcu, smo za vsako provenienco z uporabo
slučajnostnih števil simulirali po 3 vzorce velikosti
50, ki predstavljajo naključno vzet vzorec iz partije.
Isto slučajnostno število je predstavljalo zaporedno
številko genetskega profila posameznega osebka
in se je lahko ponovilo. Izračunane genetske razdalje med pari provenienc in simuliranih vzorcev
prikazuje preglednica 5.
LG ... Leskov grm, H ... Hrušica, K ... Konač 
nik
0 ... izvorni vzorec (original sample); 1, 2,
3 ... simulira ni vzorci na podlagi slučajnostnih
števil (simulated samples based on random
numbers).
Opazna je razlika v genetski razdalji med
proveniencama ,iz _dinarskega provenienčnega
območja (Leskov grm> Hrušica) in provenienco
Konačnik s pohorskega provenienčnega območja .
Genetska razdalja, izračunana na podlagi uporabljenih molekularnih markerjev, ni zadosti
informativna, da bi na podlagi le te mogli trditi,
GozdV 63 (2005) 9

da neznani vzorec izhaja iz provenience Leskov
grm ali Hrušica, omogoča pa ugotovitev, da
vzorec izvira iz dinarskega ali pohorskega provenienčnega območja. Drevo, dobljene z uporabo
UPGMA metode, prikaže rezultate v bolj pregledni
grafični obliki (slika 2). Jasno ločimo dva grozda
za dinarsko in pohorsko provenienčno območje,
medtem ko ločitev med proveniencama Leskov
grm in Hrušica ni zadosti jasna.

4

DISKUSIJA

4

DISCUSSION

Molekularne baze podatkov omogočajo spremljavo
genetske variabilnosti znotraj in med različnimi
populacijami v času in prostoru. Z uporabo
zadosti polimorfnili in informativnih marker jev
so dober pripomoček pri nadzoru pridobivanja
GRM. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo se
odločili za izgradnjo molekularne baze podatkov z
uporabo STS in EST markerjev, ki jih za izgradnjo
baze podatkov uporabljajo tudi na Bavarskem. Ti
markerji omogočajo neposredno primerljivost
genetske variabilnosti populacij in GRM, kar je
potrebno v primeru proste trgovine z GRM.
361
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Na podlagi ugotovitev analize treh populacij
s sedmimi markerji smo ugotovili, da je pet
markerjev potencialno primernih za osnovanje
molekularne baze podatkov, v katero je potrebno
vključiti dodatne DNA markerje, kot so mikrosateliti, ter nove EST in STS markerje za doseganje
večje ločljivosti posameznikov in provenienc.
Pomemben kazalec primernosti izbire semenskih dreves je koeficient inbridinga, ki v primeru
pozitivne vrednosti nakazuje na oploditev med
sorodniki. Inbriding lahko povzroči znatno zmanjšanje rastnosti prizadetih osebkov. Pri smreki
so ugotovili, da parjenje med sorodstveno bolj
oddaljenimi osebki zmanjša prirastek volumna
debla za 7%, parjenje med bližnjimi sorodniki
pa za 28% (ERIKSSON 1EKBERG 2001). Zato je
izbira semenskih dreves z zadostno medsebojno
razdaljo nujna, pregled z genetskimi markerji pa
nam omogoči potrditev primernosti semenskega
materiala za uporabo v gozdarstvu.
Za kvantifikacij o razlik med proveniencami 1
populacijami se je dobro izkazala genetska razdalja. BOŽIČ et al. (2003) so na podlagi analize
genetskih razdalj z izoencimskimi genskimi
markerji pri smreki ugotovili, da je potrebno
populacije osrednjega dinarskega fitogeografskega območja ločevati od populacij alpskega
fitogeografskega območja. Na podlagi analize
3 provenienc iz dveh provenienčnih območij
smo z DNA markerji ugotovili, da se populacija
iz pohorskega območja jasno loči od populacij
iz dinarskega območja. Rezultati obeh raziskav
tudi potrjujejo primernost razdelitve Slovenije
na provenienčna območja oziroma delitev na
dinarsko in nedinarsko (alpsko, pohorsko)
območje. Za ostala provenienčna območja
trenutno še ni na voljo podobnih genetskih
raziskav.
S simulacijo smo pokazali, da lahko določeno partijo semena uvrstimo v provenienčno
območje, ne moremo pa ločiti dveh partij, ki
pripadata dvema proveniencama znotraj istega
provenienčnega območja. DNA markerji, ki bi
omogočili analizo dodatnih lokusov, bi povečali
moč razlikovanja med posameznimi proveniencami. Zato bomo izgradnjo baze nadaljevali z
uporabo novih EST markerjev in mikrosatelitov,
ki naj bi zaradi večje polimorfnosti omogočili tudi
3 62

identifikacijo posameznih osebkov in tako neposreden nadzor nad številom dreves, ki prispevajo
seme v posamezno partijo.
Zaradi ohranjanja prilagoditvenega potenciala
populacij gozdnih drevesnih vrst v prihodnosti je
nujno zagotoviti široko genetsko osnovo GRM:.
Molekularne baze omogočajo oceno genetske
variabilnosti v naravnih populacijah in spremljavo primernosti GRM za nadaljnjo uporabo v
gozdarstvu. Za popolno učinkovitost trenutne
baze molekularnih podatkov pa je le-to potrebno
razširiti z uporabo dodatnih DNA markerjev in
analizo večjega števila populacij.

5

POVZETEK

Molekularne baze podatkov omogočajo spremljavo
genetske variabilnosti znotraj in med različnimi
populacijami v času in prostoru. Z uporabo zadosti
polimorfnih in informativnih markerjev so dober
pripomoček pri nadzoru pridobivanja GRM. Na
GIS smo se odločili za izgradnjo molekularne baze
podatkov z uporabo STS in EST markerjev.
Genetski profil osebkov je bil določen s PCRRFLP z vizualizacijo na agaroznem gelu s pari
primerjev Sbl7, SbSl, Sb58, Sb70 in PAOOSS v
kombinaciji z restrikcijskimi encimi Alui, Afal,
Haeiii in Dra I. Referenčne vzorce, ki predstavljajo
posamezno provenienco, smo opisali z genetskimi
kazalci (frekvenca alelov, frekvenca genotipov,
verjetnost identitete P10, odklon od HW ravnotežja,
genska diverziteta, fiksacijski indeks F15 , genetska
razdalja). S slučajnostnimi števili smo simulirali
vzorce, ki naj bi pripadali partiji semena in s
pomočjo genetskih razdalj ugotavljali pripadnost
vzorcev partij referenčnim vzorcem.
Za najbolj informativnega se je izkazallokus
Sbl7. Odklon od HW ravnotežja je bil prisoten v provenienci Konačnik zaradi prisotnosti
homozigota z unikatnim alelom. Presežek heterozigotov je bil opažen pri proveniencah Hrušica
in Konačnik, majhen deficit pa pri provenienci
Leskov grm. Genetska razdalja med dinarskima
proveniencama je bila manjša kot med njima
in pohorsko provenienco. S pomočjo simuliranih vzorcev treh provenienc smo ugotovili, da
lahko vzorec iz partije povežemo z dinarskim
ali pohorskim provenienčnim območjem ne pa
s provenienco samo.
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Zaradi ohranjanja prilagoditvenega potenciala
populacij gozdnih drevesnih vrst v prihodnosti je
nujno zagotoviti široko genetsko osnovo GRL\1.
Molekularne baze omogočajo oceno genetske
variabilnosti v naravnih populacijah in spremljavo primernosti GRM za nadaljnjo uporabo v
gozdarstvu. Za popolno učinkovitost trenutne
baze molekularnih podatkov pa je le-to potrebno
razširiti z uporabo dodatnih DNA markerjev in
analizo večjega števila populacij.

6

SUMMARY

Molecular databases enable the monitoring of genetie variability within and among different populations in time and space. The use of informative
polymorphic marke rs is a good tool for controlling
forest reproductive material (FRM) acquisition.
At the Slovenian Forestry Institute we decided to
establish a molecular database for Norway spruce
with the use of STS and EST markers.
PCR-RFLP (Sbl7, Sb5l, Sb58, Sb70 and PA0055
in combination with restriction enzymes Alui,
Afal, Haeiii in Dral) with agarose gel electrophoresis was used to determine the genetic
profile of individuals in the reference samples.
Allele and genotype frequencies, probability of
identi ty, deviations from Hardy-Weinberg (HW)
equilibrium, gene diversity, F15 and genetic distances were calculated. With the help of random
numbers seedlot samples were simulated to see
whether genetic distances could be used to link
the seedlot sample to the reference samples and
thus determine their origin.
Sb 17 turn ed out to be most informative of
the examined loci. Deviations from the HW
equilibrium were present in the Konačnik provenance due to one homozygote with a unique
allele. An excess ofheterozygotes was present in
the Hrušica and Konačnik samples, while' a small
deficit was no ted for the Leskov grm sample. The
genetic distance for samples belonging to the
same provenance region was smaller than the
genetic distance of these two samples from the
Pohorje provenance region sample. Simulations
showed that seedlot samples could be linked to
the Dinaric or to the Pohorje provenance region
but not to an individual provenance - based on
the data from five loci.
GozdV 63 (2005) 9

A broad genetic base of FRM is necessary
to safeguard the adaptation potentia1 of a spedes. Molecular databases enable evaluation of
genetic variability in natural populations and
suitability of FRM. For our database to become
fully operational, additional polymorphic loci
and a large number of populations shall need to
be examined.
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Ekološke in gozdnogojitvene osnove za podsadnjo
bukve v antropogenih smrekovih sestojih
Zgoščena

informacija o rezultatih raziskovalne naloge »Vnašanje listavcev za
trajnostno gospodarjenje z gozdovi - SUSTMAN«
P. SIMONČIČ\ M . ČATER2 , A. BREZNIKAR3 , M. ZUPANIČ 4
Izvleček:

Simončič, P., Čater, M., Breznikar, A., Zupanič, M.: Ekološke in gozdnogojitvene osnove za podsadnjo bukve v
antropogenih smrekovih sestojih. Gozdarski vestnik, 63/2005, št. 9. V slovenščini

Raziskovalna naloga »Vnašanje listavcev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi« je bila vključena v akcijo 5 (Key
Action 5): Trajnostno kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo ter celovit razvoj podeželja in gorskih predelov - 5.3.1
Mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi.
Premena s podsadnjo in setvijo, in ne s sečnjo na golo, izpolnjuje merila za trajnostno gospodarjenje z gozdom
in zadovoljuje družbene zahteve po dobro premišljenih načinih gospodarjenja, zaradi katerih dojema javnost
gospodarjenje z gozdovi pozitivno. Veliki goloseki v Evropi z izjemo Slovenije so eden poglavitnih razlogov za to,
da je sedanji način gozdnega gospodarjenja slabo sprejet v javnosti. Znanje o značilnostih izkoriščanja svetlobe,
modelu rasti in sencozdržnosti ciljnih listna tih vrst ter ugotovitve o konkurenci med podsajenimi listavci in odraslimi
smrekami bodo pri gospodarjenju z gozdom omogočile postopno premene čistih smrekovih sestoj ev brez golosekov.
Tehnološki rezultat projekta na področju gej enja gozdov bo pomembno prispeval k evropskemu gozdarstvu.
Ključne

besede: monokulture smreke, bukev, podsadnja SUSTMAN

Cilj raziskovalnega projekta SUSTMAN je bil razvoj
in poglabljanje znanj o preme ni smrekovih monokultur s podsadnjo listavcev kot gozdno gojitvenem
ukrepu. Naloga je bila sprejeta v petem okvirnem
programu EU in je potekala tri leta, od l. 2002
do 2005. V projektu so sodelovali raziskovalci
s področij : gozdne ekologije, fiziologije, gojenja
gozdov in gozdarji praktiki iz Avstrije, Češke,
Nemčije , Slovenije (Gozdarski inštitut in Zavod
za gozdove Slovenije) in Švedske. Ena pomembnih
nalog je bila prenos znanja v prakso; s tem namenom so bile napisane gozdno gojitvene smernice za
podsadnjo listavcev v smrekovih sestoj ih. V prispevku je predstavljen povzetek smernic, ki bodo
v celoti objavljene v posebni izdaji strokovnih in
znanstvenih del s področja gozdarstva.

1

IZHODIŠČA

Po oceni se v Evropi nahaja 6 - 7 milijonov
hektarov čistih smrekovih sestojev (Picea abies)
zunaj svojega naravnega are ala (slika 2) . Na 4- 5
milijonih hektarov gre za rastišča, kjer v naravnih
združbah prevladujejo listavci ali mešani sestoji.
GozdV 63 (2005) 9

Nekdanji mešani gozdovi so bili v preteklosti zaradi
kmetijske rabe, steljarjenja in potrebe po kurivu
prekomerno izkoriščani. V času industrializac0e
se je zaradi večje/ga izsekavanja? sečnje povečala
potreba po lesu, kar je povzročilo množično sajenje
smreke. V zadnjih 200 letih je bila smreka potisnjena v ospredje 1 pospeševana 1 zaradi velikih
prirastkov, preprostega pogozdovanja in redčenj
ter manjše ogroženosti s strani rastlin ojede divjadi.
Na velikih površinah gozdna te krajine zahodne in
osrednje Evrope so tako prevladovali nasadi čiste
smreke, ki so bili oz. so ogroženi zaradi vetrolomov, napadov žuželk in ostalih "škodljivcev", suše
in posredno degradacije gozdnih tal. Klimatske
spremembe z naraščajočo verjetnostjo nastopov
ekstremnih vremenskih dogodkov, kot npr. neurij,
povečujejo ranljivost smrekovih sestoj ev. Zaradi
zmanjšane oz. spremenjene biotske raznolikosti ter
spremenjenega okolja in krajine, je naklonjenost
1

dr. P. S. Gozdarski inštitut Slovenije
dr. M. č . Gozdarski inštitut Slovenije
5
mag. A. B. Zavod za gozdove Slovenije
4
M. Z. univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije
2
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2

Slika l. Podsadnja bukve v smrekovem sestoju na
Pohorju.

Slika 2. Potencialno naravna razširjenost smreke v
Evropi (črtkano). Risba: Tove Vollbrecht, povzeto po
Schmidt-Vogt 1987.

javnosti za nadaljnje snovanje smrekovih gozdov
manjša. Iz ekonomskih, okoljskih in socialnih
razlogov predstavlja obnova nekdanjih mešanih
sestoj ev korak v smeri trajnostnega gospodarjenja.
Eden od načinov je postopna prem ena smrekovij v
vrstno mešane sestoje, ki jo lahko izvedemo na več
načinov - npr. s podsadnjo bukovih sadik (Fagus
sylvatica), ki so ga v zadnjih desetletjih močneje
vzpodbujali v večjem delu zahodne Evrope.
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PODSADNJA V DRŽAVAH
SODELUJOČIH V PROJEKTU

Podsadnja z bukvijo je star način obnove, ki ga v
zadnjih desetletjih izvajajo v številnih evropskih
državah. Tovrstne aktivnosti so se v Nemčiji
začele v prvi polovici devetnajstega stoletja.
Listavci so bili, gledano v celoti, podsajeni le na
nekaj odstotkih površin smrekovij. V nekaterih
predelih Nemčije so te površine večje (40-60%).
Po vsej verjetnosti se bo v prihodnje podsadnja
povečala zaradi razlogov povezanih z biotsko raznolikostjo. Ostali razlogi so povezani s snovanjem
stabilnih sestoj ev in izboljšavo talnih lastnosti. V
državah, ki so sodelovale v projektu, prevladuje pri
podsadnji bukev, uporabljajo pa tudi javor, lipo,
jesen, hrast, duglazijo, gaber, jerebiko in češnjo.
Zaželena je uporaba sadik lokalne provenience,
prevladuje obnova s sadnjo. Setev bukovega
semena se uporablja redko, ker velja za nezanesljiva. Najpogosteje se uporabljajo sadike različnih
velikosti ( 15 cm - 1OO cm) in starosti (1 - 5 let).
Tudi število sadik/ha se razlikuje od 200- 10.000
sadik na hektar površine. Temeljnica matičnega
sestaja v času podsadnje je prav tako raznolika: od
manj kot 20 pa tudi preko 50 kvadratnih metrov.
Prilagajanje sklepa krošenj ne sledi nobenemu
standardnemu načinu ukrepanja, odraslo drevje
se pušča od 5 - 20 let, ponekod celo dlje kot 40
let. Obstaja tudi več načinov postopnega odstranjevanja zastirajočih dreves.

3

IZBOR LOKACIJ 1 RASTIŠČ ZA
IZVEDBO PODSADNJE

Proces odločanja izvedbe podsadnje listavcev v
smrekove sestoje lahko ločimo na:
l. ovrednotenje dejavnikov tveganja za
smreko,
2. pripravo ocene ustreznosti listavcev glede
na izbor lokacije 1 rastišča in
3. izbor načina premene.
l. Ovrednotenje dejavnikov tveganja za
smreko
V procesu odločanja najprej določimo stopnjo
tveganja za smrek ove sestoje. Poglavitna dejavnika
sta rastišče in sestoj. Oceniti je potrebno tveganje
zaradi suše, kot posledica rastiščnih značilnosti
GozdV 63 (2005) 9
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globina koreninjenja zaradi plitkih tal
ali omejeno koreninjenje zaradi slabe preskrbe z
zrakom). Oba dejavnika omejuj eta preskrbo z vodo,
posebno v razmerah vremenskih ekstremov (npr.
dolgotrajna povečana poletna temperatura, neenakomerna preskrba s padavinami). Manjša vitalnost
smreke v takšnih razmerah zmanjša odpornost in
poveča dovzetnost na napade podlubnikov, ki s sušo
kot primarnim stresnim dejavnikom, povzročajo
trajne poškodbe drevja.
Dejavniki sestaja so povezani s strukturo sestaja
in načinom gospodarjenja z njim. Večje število
osebkov povečuje izgubo vode zaradi prestrezanj a
vode v krošnjah in vejah, zato dospe na gozdna tla
manj vode. Vitko drevje z večjim dimenzijskim
razmerjem (višina 1 premer) postane postopno
mehansko nestabilno, sestoji ne morejo kljubovati
močnejšemu vetru, snegu ali žledu. Manjša gostota
korenin zaradi zbitih tal in večja vodna bilanca
omejujejo globino koreninjenjain slabijo sidranje
ter povečujejo mehansko labilnost.
Oceno tveganja za smreko lahko določimo
tudi s pomočjo analize klimatskih razmer (na
osnovi temperaturnih vsot in poprečnih letnih
padavin).
2. Ocena ustreznosti listavcev glede na izbor
lokacije/ rastišča.
Ocena temelji na vodni preskrbljenosti, hranil ih
v tleh in klimatskih razmerah. Številni listavci
zahtevajo za uspešno rast bogata tla. V projektu
je podrobna analiza tal na raziskovalnih ploskvah vključevala mineralni del (pH, nasičenost
z bazami, itd.), oceno poljske kapacitete za vodo
in vlago tal. Podatki o rabi tal in rasti smrekovih
sestojev v preteklosti lahko nakažejo primerne
lokacije za podsadnjo bukve.

3 Izbor načina premene.
Na odločitve o gozdnogospodarskih ukrepih
pomembno vplivajo finančna sredstva, s katerimi
razpolaga lastnik gozda. Ukrepi so odvisni od časa,
v katerem pričakujemo donos, od zagotavljanja
splošno koristnih funkcij in od obsega subvencij.
Odločitvi za izvedbo premene sledi določitev
sestoj ev z največjo prioriteto premene, oziroma
odločitev »kje najprej začeti<<. Cilji lastnikov
pri gospodarjenju z gozdnimi sestoji so odvisni
GozdV 63 (2005} 9

od tržne cene lesa, od davčnih obveznosti, od
državnih subvencij zaradi škod in subvencij za
gozdnogoj itvene ukrepe vnosa listavcev. Odločitve
lastnika upoštevajo tudi potencialno tveganje pri
gospodarjenju z obstoječimi smrekovimi sestoji,
ki je povezano s slabimi izkušnjami iz preteklosti.
Opredelitev gozdnogospodarskega cilja pri vnosll
listavcev temelji na presoji stabilnost smrekovih
sestoj ev. Konkretne rastiščne razmere v posameznem primeru moramo primerjati z zahtevami
listavcev po svetlobni in oskrbi s hranili.
Končna odločitev o izvedbi podsadnje kot
metodi premene mora upoštevati možen obseg
vlaganj, ki je odvisen od intenzitete samega procesa (ceno /ha) in površine, kjer bomo podsadnjo
izvedli. Oba dejavnika sta spremenljiv ki, odvisni
od posestnika in izvajalca. Z upoštevanjem heterogenosti in organizacije gozdarskega sistema
v posamezni državi in deležem antropogene
osnovanih smrekovij bodo pristopi pri izvedbi
specifični.

Obnova gozda in uporaba različnih načinov
je odvisna od gozdnogojitvenih smernic
in strategije oblikovanja bodočih sestojev - od
golosečnega (v nekaterih evropskih državah),
skupinsko postopnega do individualnega načina.
Prem ena s podsadnjo je zanesljivo najbolj uspešna
v stabilnih smrekovih sestoj ih.
sečnje

4

RAZPOREDITEV KORENIN IN
KOMPETICIJA

Tipičen

koreninski sistem smreke je plitek, z najgostoto korenin v organskem delu in zgornji
mineralni plasti taL V nasprotju s smreko razvija
bukev korenine globlje (slika 3, levo). Podzemna
kompeticija med smrekovimi in bukovimi osebki
se pojavi v prvih letih po izvedeni podsadnji, ko
so korenine bukovih sadik omejene na zgornje
talne plasti. Za proučevanje koreninske biomase
in razporeditve podsajenih dreves smo v okviru
projekta na vseh šestih raziskovalnih ploskvah
uporabili nov pristop za izkop korenin z uporabo
nadzvočnega zračnega curka. Rezultati kažejo, da
prihaja do gostitve tankih smrekovih korenin v
zgornjih 20 cm gozdnih tal, pod globino 40 cm
pa jih skoraj ni. Vertikalna razporeditev korenin
kaže očitne razlike med obema vrstama. Korenine
podsajenih bukev prodirajo globlje kot smreko ve

večjo
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Slika 3. Odrasli smrekov sestoj (sivo)
s sadika bukve (črno) na levi. Na
desni: koreninski sistem bukve
sadike, ki kaže močne poškodbe

korenine, celo prek lm. Na ta način sadike minimizirajo medvrstno kompeticijo. Ker koreninijo
smreke globlje v bližini svojih debel, je potrebno
zagotoviti določeno minimalno razdaljo med
bukovimi sadikami in odraslimi smrekami. Nadvse
je pomembno, da z ustrezno razporeditvijo omogočimo sadikam razvoj globokega koreninskega
sistema, saj je lahko deformacija koreninskega
sistema razlog za propad osebka. Nekatere od
izkopanih sadik kažejo izrazito deformiran glavni
koreninski sistem (slika 3, desno), ki nastane zaradi
krajšanja korenin pred sadnjo in verjetno zaradi
neprimerne namestitve med samim sajenjem.
Zmanjšana globina koreninjenja zaradi deformiranega koreninskega sistema zmanjša kompeticijske
sposobnosti in lahko vodi v zmanjšano stabilnost
drevja v kasnejših obdobjih.
Pretok rastlinskega soka (angL= sap flow)
(transpiracija vode) je dober kazalnik stanja
funkcionalnosti koreninskega sistema. V projektu
smo uporabili za merjenje pretoka pri sadikah in
odrastem smrekovem drevju metodo deformacije
toplotnega polja (angl.= Heat Field Deformation
method).
Bukove sadike so transpirirale v juliju in avgustu
2002, ki je bilo srednje suho obdobje okrog 1,5
kg vode/ dan. V enakem obdobju v letu 2003, ki
je bilo sušno, so sadike transpirirale 2,3 kg vode/
dan. Nasprotno so transpirirala odrasla smrekova
drevesa 35-krat več (54,5 kg/ dan v letu 2002).
Meritve kažejo, da je odraslo smrekovo drevje
zelo občutljivo na sušo, saj je pretok v poletnih
mesecih brez dežja znatno upadel. Bukove sadike
so na sušo bolj odporne in prilagodljive, pretok
je v času izrazitega zmanjšanja pri smreki v primeru bukovih sadik potekal brez večjih odstopanj
v vsem obdobju. Naša merjenja in zaključki
368

raziskav iz literature potrjujejo, da poteka večja
kom peticija v bližini smrekovih dreves. Posebno
v sušnih razmerah so sadike prizadete bolj, če so
bližje smrekovim deblom. Na teh mestih se sajenju
izogibamo. Druga možnost je redčenje matičnega
sestaja ali zgodnejše sproščanje krošenj, kot bi ga
izvedli sicer.

S

SVETLOBNE RAZMERE, VPLIV
KROŠENJ IN REAKCIJA SADIK

Sadike se prilagajajo na majhno intenziteto svetlobe
z orientacijo listja, prilagoditvijo habitusa, majhnim vlaganjem v tvorbo listja in razprostrtostjo
le tega na čim večji površini. Seveda je predpogoj
zagotovljena oskrba s hranili, ki je vrstno pogojena.
Gojitelj lahko znatno izboljša toleranco na pomanjkanje svetlobe z dodajanjem hranil (gnojenjem)
na revnejših rastiščih in zaščito listne površine

g:Cl
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Slika 4 . Korelacija med deležem odprtosti krošenj in
relativno intenziteto svetlobe (PFD rel) pod matičnim
smrekovim sestojem na raziskovalnih ploskvah. Tanjša
črta označuje razmerje 1:1
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pred poškodbami. Majhna intenziteta svetlobe
odločilno vpliva na vnesene sadike. Hrasti in bukve,
ki uspevajo v razmerah delno zmanjšane svetlobne
intenzitete so postali višji in z manjšimi premeri
debel, kot osebki, ki so rasli v optimalnih razmerah
(na prostem). Svetlobni dotok torej ne vpliva le na
preživetje in rast, temveč tudi na kakovost sadik.
Količina svetlobe, ki prodre skozi sklep krošenj je
odvisna od stopnje odprtosti in niha od 2 %do
40 o/o svetlobe na prostem. Za gojitvene namene
je potrebno določiti odvisnost svetlobnega dotoka
od sklenjenosti krošenj matičnega sestaja. Delež
odprtosti sestaja {angl;:: gap fraction) je dobra spremenljivka za posredno določanje te vrednosti in
vključuje tako strukturo, kot sklenjenost krošenj.
Parameter podaja- znotraj določenega kota- delež
vidnega neba, ki ga sestoj ne zastira. Vrednost O
tako označuje popolno zaprtost sestaja, ki jo lahko
izmerimo npr. s preslikavo hemisfere krošenj.
Slika 4 kaže neposredno odvisnost med deležem
odprtosti sestaja in intenziteto svetlobe znotraj 60°
kota neposredno nad merjenimi sadikami. Rast
sadik pod matičnim sestojem je tesno povezana
s svetlobnim dotokom. Na ploskvah z optimalno
oskrbo hranil {kot npr. na ploskvi v Sloveniji), je
odziv rasti sadik na intenziteto svetlobe očiten.
Povzamemo lahko:
1) pod enomernim zastorom je relativni vpliv
svetlobe neposredno povezan s sestojno gostoto
vendar narašča počasneje kot zaprtost/ odprtost
krošenj;
2) rast sadik je povezana z do tokom svetlobe,
če je zagotovljena optimalna preskrba s hranili,
ki je vrstno pogojena;
3) za rast in preživetje sadik v senci je zelo
pomembna zaščita listne površine pred objedanjem rastlinojede divjadi;
4) na začetno preživetje in nadaljnjo vitalnost
bukovih sadik vpliva preskrba z vodo.

6

VZGOJA SADIK, NAČIN SADNJE,
PROSTORSKA RAZMESTITEV
SADIK IN PRIPRAVA TAL

Pri vnosu listavcev pod matični smrekov sestoj
izberemo enega od mnogih načinov priprave
tal, tehnike obnove in vzorcev razmestitve sadik.
Priprava tal je povezana z načinom obnove s
sadnjo in vključuje gnojenje in pripravo gornje
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plasti tal. Gnojenje je drag ukrep in vključuje tudi
neželene stranske učinke kot npr. povečano rast
pritalne vegetacije ali povečano tveganje zaradi
odtoka hranil. Sočasno je učinek gnojenja na rast
posajenih sadik omejen zaradi njihovega manjšega
koreninskega sistema in zavrte rasti korenin. Na
degradiranih in zakisanih tleh se lahko rastni
pogoji znatno izboljšajo z dodajanjem apnenca
v mineralnem delu tal na področju kjer sadimo.
Točkovna uporaba omejuje tveganje izgube hranil
in onesnaženost talne vode. Pozitivne učinke
priprave rastišča na preživetje in rast navajajo in
potrjujejo številne raziskave. Priprava rastišča
je lahko mehanska ali z uporabo herbicidov
oz. požiganjem, vendar sta slednji dve metodi
zakonsko omejeni v številnih delih Evrope {tudi
v Sloveniji). Mehanska priprava vključuje možnost uporabe številnih načinov. Glavni namen
je ustvariti talno podlago, ki bo omogočila rast
korenin in preskrbo z vodo, odstranitev pritalne
vegetacije, ki s sadikami tekmuje za vodo in hranila
ter izboljšanje mik.roklime in kemijskih lastnosti
tal. Če gre za uporabo intenzivnih metod (npr.
krožni rezkalec), pride do večjega tveganja za
odtok hranil. Prav tako lahko pride do dodatnih
poškodb korenin in debel, če gre za pripravo
pod zastorom. Vpliv priprave tal na okuženost
matičnega sestaja s smrekovo rdečo trohnobo ni
podrobno raziskan in poznan.
Praktične izkušnje podsadnjo listavcev kažejo,
da imajo srednje velike sadike velikosti 40-80 cm v
splošnem veliko stopnjo preživetja in zadovoljivo
rast pri sprejemljivih stroških. Visoke sadike (>
120 cm dolžine) so uporabne, ko gre za večjo
nevarnost objedanja ali kadar je konkurenca
pritalne vegetacije premočna. Puljenke lahko
predstavljajo poceni in vitalen sadni material, če
izpolnjujejo osnovne genetske zahteve in če zadostimo osnovnim pogojem pri izkopu, transportu
in skladiščenju ter sadnji. Transport in previdno
ravnanje s sadikami so ključni za nadaljnji uspeh.
Pomembna je tudi pravočasna oskrba in dostava
ter zaščita pred izsušitvijo med transportiranjem in
skladiščenjem. Izogibamo se obrezovanju korenin
-za lažjo sadnjo je dopustno zmerno obrezovanje
daljših stranskih korenin, če to znatno ne zmanjša
koreninske mase. Sajenje v zasek je primerno
za večino sadik in sadnega materiala (< 80 cm
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Sika 5. Smrekov sestoj na Pohorju potreben podsadnje.
Pritalna vegetacija otežuje naravno obnovo

Slika 6. Ograjena ploskev nad Mislinjskim grabnom z
uspešno pomladitvijo z bukvijo

višine). Na peščenih tleh z večjimi sadikami (60
- 120 cm višine), se je pokazalo na osnovi meritev
preživetja in razvoja korenin kot uspešnejše sajenje
s polkrožno sadilno motiko. Višje sadike (> 120
cm dolžine) sadimo v jamice.
Setev semena je metoda obnove z majhnimi
stroški. Uspešna je pri npr. hrastih po goloseku, na
opuščenih kmetijskih tleh in v preredčenih sestoj ih
hrastov ali borov. Glavno oviro predstavljajo ptice
in glodavci, ki se s tovrstnim semenjem in mladimi
klicami hranijo. V razmerah, kjer je prisotno tudi
naravno mladje lahko pričakujemo več škode
s strani glodavcev. Razvite so bile tehnike setve
bukve pod smrekovirn sestojem, ki zmanjšajo
stroške v primerjavi z obnovo s sadnjo na 50 - 70 %,
rezultat pa je gost pomladek, ki lahko zagotovi
ustrezno kakovost prihodnjega sestaja. Ne glede
na dejstva o uspešnosti setve, je v praksi bolj priljubljena obnova s sadnjo. Poglavitna slabost setve
je poleg že omenjenih biotskih in abiotskih dejavnikov tudi pomanjkanje izkušenj . Rezultati poskusov
s setv~o in praktične izkušnje kažejo, da je lahko
setev uspešna ob zagotovitvi osnovnih pogojev.
Potrebno je uporabljati le seme visoke kakovosti
(kalivost nad 70 %) in zadostne količine (30-60 kg
/ha neto površine, kjer sejemo) . Za uspešno rast
sadik mora znašati odprtost matičnega se stoja do
70 % polne zarasti. Priporočljiva je setev spomladi
med aprilom in sredino maja. Zeliščni sloj in plast
humusa mora biti odstranjena. Za zaščito pred
pticami morajo biti semena popolnoma prekrita.
Setev ni priporočljiva tam, kjer pričakujemo bujno
pritalno vegetacijo ali obilno naravno pomlajevanje

smreke. Pogosto je potrebno ograjevanje tako pri
setvi, kot sadnji za zaščito pred divjimi prašiči,
zajci in kopitarji.
V nasadih kjer je poudarjena proizvodnja lesa,
je želena gostota sadik odvisna od drevesne vrste
in ciljne lesne zaloge. Nanjo vpliva prisotnost
pionirskih drevesnih vrst, kot tudi trajanje in
stopnja zaprtosti matičnega sestaja. Raziskave
kažejo, da je hitrost čiščenja vej v nasadih bukve
z začetno gostoto 6.000- 7.000 sadik/ha primer-
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Slika 7. Uspešna podsadnja bukve na Pohorju
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ljiva s hitrostjo čiščenja vej v primeru naravnega
pomladka velike gostote. Izjemno majhne gostote
sadnje upočasnijo proces čiščenja vej in zmanjšajo
kakovost. Uporaba višjih sadik in primes pionirskih vrst v daljšem obdobju pod zastorom opraviči
zmerno zmanjšanje gostote sadik. Če naš cilj ni
visokokakovosten les, lahko število sadik znatno
zmanjšamo. Primes smreke je v večini listnatih
nasadov pod matičnim smrekovim sestojem
ekonomsko zelo dobrodošla, zato je primerna
tudi določena količina naravno pomlaj ene smreke
na rastiščih, kjer je ta stabilna. V primeru, da
vitalno smrekovo mladje že obstaja v času uvajanja
listavcev, lahko le to postane resna konkurenca
listavcem, zato je potrebno uravnavanje zmesi ali
prostorsko ločevanje vrst s previdno uravnava
svetlobe in počasnim odpiranjem s sečnjami.
Preprostih poti za prerneno smrekovih sestojev
ni mogoče predpisati. Tudi v podobnih razmerah
obstajajo številne gozdnogojitvene možnosti.
Določeni gojitveni cilji kot sta proizvodnja lesa
in obnova naravnih gozdnih združb zahtevajo
posebne gojitvene pristope. V procesu obnove se
lahko spremeni raven potrebnih vhodnih sredstev;
velik vložek pri pripravi tal lahko npr. vpliva na
manjši vložek pri sadnji in vzgoji sadik. Uspeh
premene je v veliki meri odvisen od natančne
opredelitve ciljev in uskladitve posameznih korakov v procesu obnove.
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Slika 8. Razmerje med dolžino in višino narašča z
odklonom debelne osi od navpič nice in je dober kazalnik
nagnjenosti sadik.

nejša je pri tem mehanska stabilnost, saj nanjo
vpliva vsak poseg s sečnjo. Ostali dejavniki, ki
jo ogrožajo, posebno podlubniki, so omejeni na
sušnejša rastišča in leta z večjimi temperaturami
od povprečnih in so zato manj pomembni. Ocena
stabilnosti v gozdu ni vedno enostavna. Nekateri
sestoji še kažejo posledice prejšnjih škod, zato

URAVNAVA SKLEPA KROŠENJ>
KAKOVOST SADIK IN NAČIN
SEČNJE IN SPRAVILA

Pri določanju načina poseganja v matični sestoj
s sečnjo je zelo važna presoja stabilnosti smrekovega sestaja, ki ga spreminjamo. Najpomemb-

Slika 9. Uspelo bukovo jedro na Pohorju

Preglednica l. Relativna intenziteta svetlobe (PFD rel.) na gozdnih tleh 100-letnega smrekovega sestaja v povezavi
s temelj nico, sklepom krošenj in stopnjo odprtosti

Opis
Zaprt sklep
Gost
sklep
Presvetljen sklep
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Temeljnica
(m 2/ha)
45
40
35
30
25
20
15

Zastrto st (%)
90
80
60
53
40
30
18

Relativna intenziteta
svetlobe== PFD rel. (%)
3
5
8
12
17
25
38

Stopnja odprtosti
(%)

o
o
0,04
0,11
0,21
0,36
0,60
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lahko stopnjo stabilnosti in stanje koreninskega
sistema ocenimo učinkoviteje. Poškodovane,
že razgrajene dele sestaja lahko predvidimo za
obnovo s sadnjo bukve ali javorja (pasivna podsadnja). Aktivna podsadnja se začenja z namernimi posegi v natični sestoj v obliki svetlitvenih
sečenj. Pasivna podsadnja je velikokrat edina
možnost na rastiščih, kjer je ogrožena stojnost
sestoj ev. V primeru stabilnih matičnih sestoj ev
lahko uporabljamo različne načine svetlitvenih
sečenj od zastornih, skupinsko postopnih sečenj,
sečenj v progah do ponekod v Evropi tudi golosečnega načina gospodarjenja. V praksi se vsi
omenjeni načini redko uporabljajo dosledno,
pogosteje gre za določen vzorec v časovno-pros
torski kombinaciji izvedbe poseka. Kot primer,
lahko začnemo z zastornimi sečnjami, ki jim
sledijo skupinsko postopni načini, končni posek
pa izvedemo s hitro napredujočimi sečnjami v
pasovih.
Eden najpomembnejših dejavnikov, ki ga določa
način sečnje je intenziteta svetlobe na gozdnih
tleh. Za predstavo o intenziteti svetlobe znotraj
smrekovih sestojev povzema preglednica 1 nekaj
podatkov za skupinsko postopni način sečnje v
smrekovih sestojih.
Številna opazovanja v praksi kažejo, da gostota
krošenj matičnega sestaja vpliva na obliko rasti
sadik pod njim. Pomembni parametri, kot razporeditev in debelina vej, število poganjkov, oblika
krošenj, čiščenje vej in obseg sečenj ter poškodbe pri
spravilu niso bili vključeni v analizo in znanstveno
utemeljeni v procesu podsadnje. Primer (slika 8)
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kaže vpliv gostote smrekovega sestaja na odklon
debelne osi podsajenih bukev: oblika debla, izražena
v razmerju med dolžino in višino poganjka kaže, da
pride do kolenaste oblike pod tesnim zastorom in
povsem ravne rasti pod manjšo zastrtostjo. Stopnja
nagnjenosti sadik narašča z večanjem sklenjenosti
matičnega sestaja oz. z upadom dotoka svetlobe.
Razmerje ni linearno, če upade intenziteta svetlobe
pod 10% ali celo 15%, pride do vse večjega odklona
osi zadnjega debelnega poganjka glede na navpičnico .
Mejna vrednost se nahaja med 10 in 15 %jakosti
svetlobe na gozdnih tleh .
Načini sečnje, za katere je značilno postopno
odstranjevanje matičnega sestaja v daljšem časovnem
obdobju, zahtevajo stalne posege v sestoj in pomenijo stalen vpliv na gozdna tla zaradi vpliva težke
mehanizacije. Zaradi majhne koncentracije sečenj se
stroški proizvodnje lesa nenehno povečujejo.
Bukove sadike lahko uspevajo pod povsem zaprtim
sklepom krošenj, vendar naj intenziteta svetlobe ne
bo manjša od 10- 15% v daljšem časovnem obdobju, saj pride sicer do deformacije debel. Naravno
pomlajevanje znatno ovira gosta pritalna vegetacija,
posebno trave, zato ga je potrebno vzpodbuditi v
razmeroma zgodnji fazi celotnega procesa obnove
sestaja. Ko je mladje oblikovano (približno 4-6 let
po vzniku) potrebuje smrekovo mladje za ustrezno
višinsko rast veliko več svetlobe (več kot 30%), v
primerjavi z bukovim mladjem. Tekmovalnost med
vrstama omilimo z oblikovanjem skupinic ene vrste,
katerih premer naj znaša najmanj 20 m.

VIRI: http:/ /www.sustman.de/
Avtorja fotografij: Matjaž Čater in Primož Simončič
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Atlas gozdnih tal Slovenije - 6. del
Forest Soil Atlas of Slovenia - Part VI
Lado KUTNAR*, Mihej URBANČIČ*, Primož SIMONČIČ*
Izvleček:

Kutnar, L., Urbančič, M., Simončič, P.: Atlas gozdnih tal- 6. del. Gozdarski vestnik 63/2005, št. 9. V slovenščini, z i.zvlečkom
v angleščini, cit.lit. 5. Prevod v angleščino: avtorji. Lektura angleškega besedila Jana Oštir.
V šestem delu Atlasa je prikazan ključ za določevanje talnih tipov slovenske razvrstitve gozdnih tal. Obravnava11e so rastline
kot nakazovald talnih in drugih rastiščnih razmer. Z demonstracijskimi rastlinskimi vrstami sta prikazani EUenbergova
fitoindikacijska metoda in Koširjeva metoda vrednotenja rastiščnih dejavnikov z rastlinskimi nakazovalci. Atlas je namenjen
tako gozdarjem kot raziskovalcem in lastnikom gozdov, da bi bolje poznali lastnosti, pomen in razširjenost gozdnih tal.
Ključne besede:

razvrstitev tal, ključ talnih tipov, rastlinski nakazovalec, fitoindikacijska metoda

Abstract:
Kutnar, L., Urbančič, M., Simončič, P.: Forest Soil Atlas of Slovenia- Part Vl Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 5. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.
The sixth part of the Atlas gi ves the key for soil type de.fini tion relating to the Slovenian forest soil classification. Plants as indicators of soil and other site conditions are discussed.The Ellenberg phytoindication method and the Košir method of site facto rs
evaluation with plant indicators are shown with the use of demonstration plants. The Atlas is design ed for foresters, forest owners
and researchers and will gi ve them a better understanding of the properties, importance and distribution of forest soils.
Key words: so il classification, key to s oil types, plant as indicator, phytoindication method
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9 RASTLINE KOT NAKAZOVALCI
TALNIH IN DRUGIH RASTIŠČNIH
RAZMER
Ob delu gozdarja v gozdu lahko že dobro opazovanje in poznavanje rastlinskih vrst daje pomembne
informacije o rastiščnih razmerah in delovanju
celotnega gozdnega ekosistema. Gozdna tla se
med seboj razlikujejo po kemijskih in fizikalnih
lastnostih. Hkrati pa se med seboj razlikujejo tudi
po tem, kakšne rastline in rastlinske združbe jih
poraščajo. Med lastnostmi tal in rastjem obstajajo
bolj ali manj tesne povezave.
Pojavljanje rastlin na določenem mestu je lahko
dober nakazovalec lastnosti tal ali značilnosti
rastišča na sploh. Rastline, ki posredno s svojim
pojavljanjem na določenem mestu kažejo na
določene lastnosti okolja, imenujemo indikatorji
(rastlinski bioindikatorji, fitoindikatorji, rastlinski
nakazovalci). S pomočjo bioindikatorjev lahko
razmeroma hitro in enostavno ocenimo stanje v
okolju, ne da bi instrumentalne merili dejavnike
okolja. Večjo informacijsko vrednost imajo rastline
z ožjo ekološko nišo, ki se pojavljajo na ožjem
območju določenega dejavnika (npr. v zelo sušnih,
zelo vlažnih razmerah, na izrazito kislih, s hranili
revnih tleh). Vrste, ki rastejo izključno ali pretežno
na rastiščih s tlem.i svojevrstnih morfoloških, fizikalnih, kemičnih, bioloških, vodno - zračnih in
drugih lastnosti, imenujemo vezane rastline. Takim
vrstam lahko pripišemo večjo nakazovalno vlogo
glede na določen dejavnik oz. rastišče.
Rastline pri talne plasti gozda (zelišča, grmi) so
praviloma boljši indikator razmer in sprememb v
določenem ekosistemu kot vrste drevesne plasti, saj
reagirajo relativno hitro na spremenjene okoljske
dejavnike (s spremembami v vrstni sestavi ali
deležu posameznih vrst).
Na pojavljanje rastlinskih vrst poleg abiotskih
dejavnikov rastišča (matične podlage, tal, podnebja,
reliefa in časa) vplivajo tudi zapleteni medsebojni
odnosi med rastlinami in z drugimi organizmi.
Zaradi tega nam bolj zanesljivo informacijo o
stanju okolja (npr. o lastnostih rastišč in tal) daje
celotna skupina rastlin (tudi drugih organizmov),
ki se hkrati pojavljajo na določenem mestu. Celotne populacije in rastlinske združbe (ali združbe
organizmov) praviloma veliko bolje odražajo
vse dejavnike okolja kot posamezne vrste, saj se
rastiščni dejavniki v njih odsevajo kot integrirana
celota. Skupina vrst veliko bolje nakazuje dejavnike
okolja (rastiščne razmere) kot prevladujoča ali
katera koli druga posamezna rastlinska vrsta. Če
najdemo skupaj več rastlinskih vrst s podobnimi
indikacijskimilastnostmi, lahko z veliko gotovostjo
sklepamo o rastiščnih razmerah v gozdu.
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Rastlinska komponenta gozdnega ekosistema,
ki jo označujemo kot rastlinsko združbo ali fi tocenozo, praviloma predstavlja večino biomase
tega ekosistema. Zaradi tega je gozdna fitocenoza
pomemben vir informacij o dogajanjih v gozdu,
še posebej o dejavnikih, ki so vplivali na nj1en
nastanek in/ali njen razvoj.
Vegetacijska sestava nosi pomembne informacije o
gozdnih tleh in procesih v gozdnih biocenozah (ekosistemih). Na osnovi vegetacije sklepamo na določeno
vrsto rastišča in prevladujoče okoljske dejavnike. Pri
tem so nam v pomoč različne metode vrednotenja
gozdnih fitocenoz in njihovih rastišč, ki temeljijo na
ocenah ekološkega značaja rastlinskih vrst.
Osnovo za tovrstne metode predstavlja ekološko
vrednotenje vsake posamezne vrste, ki naseljuje
določeno rastišče. Rezultat vrednotenja je v rangih
oz. številkah izražen odziv (vedenje, reagiranje)
rastline glede na različne dejavnike okolja. S temi
vrednostmi je označena ekološka niša posamezne
vrste glede na obravnavane okoljske dejavnike.
Števila, ki izražajo ekološko naravnanost vsake
posamezne rastline, so t. i. ekološke indikacijske
(indikativne, nakaz ovalne) vrednosti.
Prvi, ki je opredelil odzivanje rastlin na relativni
skali, je bil Iversen. Leta 1936 je določil indikacijske
vrednosti rastlin glede na slanost (ELLENBERG
et al. 1991).
Z indikacijskimi vrednostmi rastlin se je kasneje v evropskem prostoru ukvarjalo mnogo
avtorjev: npr. Ambros (Češkoslovaška), Ellenberg
s sodelavci (Nemčija), Ehrendorfer (Avstrija),
Karrer (Avstrija), Landolt (Švica), So6 (Madžarska), Z6lyomi s sodelavci (Madžarska). Pri nas
je indikacijske vrednosti rastlin ocenjeval Živko
Košir (1992).
Avtorji fitoindikacijskih metod ocenjujejo
odzivnost rastlin na rastiščne dejavnike s števili
oz. lestvicami, ki izražajo njihovo večjo ali manjšo
navezanost na določene razmere (svetloba, toplota,
vlažnost, količina snovi in drugi).
Indikacijske (indikativne) vrednosti rastlin
predstavljajo kratke oznake ekološkega odzivanja
vrst. To je opredelitev rastišča posamezne rastline
ob upoštevanju vpliva konkurentov. Ker se v arealu
razširjenosti določene vrste pojavljajo različni
konkurenti, se v tem območju spreminja tudi
njeno odzivanje na rastiščne razmere (ELLENBERG et al. 1991).
Vendar pa imajo fitoindikacijske metode ali
metode ekološkega vrednotenja gozdnih fitocenoz
in dejavnikov njihovih rastišč (npr. tal) tudi svoje
pomanjkljivosti (KUTNAR 1997). Vse tovrstne
metode so geografsko omejene, kar izhaja iz
dejstva, da se fitoindikacijska vloga posamezne

Slika 1: Goli lepen (Adenostyles glabra) se pojavlja na
rendzinah in rjavih pokarbonatnih tleh v visokogorskih in
subalpinskih gozdovih (foto: L. Kutnar)

Slika 2: Navadna snudljivka oz. svinjska laknica (Aposeris
foetida) je nezahtevna rastlina, ki se pojavlja v zelo različnih
gozdovih. Ker se obilno pojavlja na zaraščenih pašniških
površinah, je bila izbrana za značilnico drugotnega smrekovja (Aposerido-Piceetum) (foto: L. Kutnar}

Slika 3: Navadni kopitnik (Asarum europaeum) raste
pretežno na dobro rodovitnih, evtričnih tleh, ki so se razvila
.na karbonatnih kamninah (foto: L. Kutnar)

Slika 4: Rebrenjača (Blechnum spicant) je značilnica za zelo
kisloljubne bukove gozdove (Blechno-Fagetum) na svežih,
distričnih tleh (foto: L. Kutnar)

Slika 5: Velecvetni čober (Calamintha grandiflora) se pojavlja od gorskega do subalpinskega pasu na svežih, s humusom
bogatih, evtričnih tleh (foto: L. Kutnar}

Slika 6 : Navadno kalužnico (Caltha palustris) najdemo na bregovih vodotokov in na zamočvirjenih tleh
(foto: L. Kutnar)

Slika 7: Deveterolistna konopnica ( Cardamine enneaphyllos) raste predvsem v gorskem svetu, na svežih, humoznih,
evtričnih tleh s karbonatno matično podlago (foto: L.
Kutnar)

Slika 8: Damasonijevo (belo) naglavko ( Cephalanthera
damasonium) najdemo na slabše razvitih, sušnejših tleh
na apnencu (foto: L. Kutnar)
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rastline razlikuje znotraj območja (areala) njene
razširjenosti. Poleg tega pa iste rastline v okviru
istega geografskega območja lahko naseljujejo
različne substrate (matične podlage), kar je lahko
povezano tudi z drugačnimi dejavniki okolja
(orografske in topografske značilnosti, tla, mikro
in mezoklima) in s tem tudi z drugačno rastlinsko
kombinacijo.
Zaradi tega se moramo pri uporabi teh metod
dobro seznaniti, v katerem geografskem območju
so nastale oz. za kakšno območje je zanesljivost
večja. Poleg tega moramo vedeti, pod kakšnimi
pogoji so metode dovolj zanesljive oz. ali so
kakšne druge omejitve pri uporabi fitoindikacijskih metod. Pri tem se moramo dobro seznaniti
tudi, na kakšen način so definirane indikacijske
(nakazovalne) vrednosti rastlin (npr. ali lestvice
jasno odražajo gradient vrednosti naraščanje
določenega dejavnika, ali je lestvica indikacijskih
vrednosti kako drugače zasnovana).

FITOINDIKACIJSKE METODE IN
EKOLOŠKA OZNAKA RASTLINSKIH
VRST
V tem poglavju sta predstavljeni dve različni
metodi ekološkega vrednotenja vrst. Prva, ki je vsesplošno najbolj poznana in največkrat uporabljena
fitoindikacijska metoda v svetu, je Ellenbergova
metoda (ELLENBERG et al. 1991). Nastala je v
zahodnem delu Srednje Evrope.
Ellenbergova metoda ocenjevanja indikatorskih
vrednosti rastlin glede na posamezni dejavnik
daje vpogled v vedenje (reagiranje na posamezne
dejavnike okolja) rastlinskih vrst (das Verhalten
der Arten) in tudi v povprečne ekološke razmere v
združbi. Povprečne razmere v združbi predstavlja
povprečje fitoindikacijskih vrednosti za vse rastline
glede na določen dejavnik.
Koširjeva metoda (KOŠIR 1992) je nastala na
osnovi dolgoletnih izkušenj avtorja pri prouče-
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vanja gozdne vegetacije in rastišč v Sloveniji. Že
leta 1975 je Košir predhodno predstavil metodo
vrednotenja rastišč gozdnih združb po značaju
vegetacije (gozdne združbe) v povezavi z drugimi dejavniki (substrat, orografija, kompleks
klimatskih dejavnikov, talne razmere). Koširjevi
metodi (1975, 1992) sta bolj gozdarsko aplikativno
usmerjeni, saj vredno tita rastiščne dejavnike tako
za oceno ekoloških razmer v združbi kot za oc~no
kvalitete rastišč.
Ellenbergova metoda (ELLENBERG et al. 1991)
zajema 2.726 vrst praprotnic in semenk (brez vrst
rodu Rubus). V vrednotenje so vključene rastlinske vrste tako gozdnih kot negozdnih fitocenoz,
vključno z vegetacijo agrarnih kultur, vodnih in
halogenih fitocenoz ipd. V posebnem poglavju je
opredeljenih kar 216 vrst robid (Rubus sp.) . Poleg
tega pa je ocenjeno ekološko odzivanje številnih
mahov iz 279 rodov in lišajev iz 148 rodov.
Metoda obravnava ekološke zahteve posameznih rastlin. RastHnske VTste so po Ellenbergu
opredeljene glede na naslednje ekološke dejavnike:
svetlobne razmere (L), toplotne razmere (T), kontinentaJnost (K), vlažnostne razmere (F), reakcijo
tal (R), dušik v tleh (N), slanost tal (S) in odpornost
na težke kovine (B,b). Poleg tega je opredeljena
tudi življenjska oblika rastline (Leb.) in obstojnost
listov (B) ter fitosociološka pripadnost rastline
(Soz. Verh.) . Ellenberg (ELLENBERG et al. 1991)
opredeljuje rastline tudi glede na pogostnost in
njihovo ogroženost (Haufigk.).
Ekološka reakcija rastlinskih vrst je ovrednotena v devetstopenjski lestvici. Stopnja 1 pomeni
najmanjšo in stopnja 9 največjo mero določenega
dejavnika. Lestvica za talno vlago je podaljšana
na 12 stopenj (dodatne 3 stopnje za vodne rastline).
V predstavitveni preglednici so zajeti naslednji ekološki dejavniki:
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1) SVETLOBNE RAZMERE (L

= Lichtzahl)

(v odnosu na relativno inteziteto svetlobe v poletnem času)
Indikadjska

rednost

2

4

5
6

7
8

9

Svetlobne razmere
vrste povsem senčnih leg (pogosto sprejemajo manj kot 1 %, redko več kot 30 %
polne dnevne svetlobe)
rastline med 1 in 3
senčne vrste
rastline med 3 in S
polsenčne vrste (sprejemajo več kot 10%,
toda le izjemoma v polni dnevni svetlobi)
rastline med S in 7
polsvetlobne vrste
rastline med 7 in 9
vrste svetlobnih razmer (redko manj kot
SO% Eolne dnevne svetlobe)

4) VLAŽNOST (F = Feuchtzahl)
(pojavljanje v odnosu na vlažnost tal ali nivo vode)
Indikacij ska

vrednost

Vlažnostne razmere

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

2

4

s
6

7
8
9

10
ll

12

2) TOPLOTNE RAZMERE (T = Temperaturzahl)

na ekstremno suhih tleh (npr. na golih
skalah)
med 1 in 3
na suhih tleh
med3 in S
na svežih tleh
med S in 7
.n a vlažnih tleh, ki se ne osušijo
med 7 in 9
na mokrih tleh (pogosto slabo zračna
tla)
na občasno poplavljenih tleh
vodne rastline, ki imajo liste večinoma v
kontaktu z atmosferskim zrakom
podvodne rastline, ki so večino časa v
celoti pod vodo

(glede na vegetacijske cone in višinske pasove)

Indikacij ska vrednost Toplotne razmere

2

3
4
5

6
7

8
9

samo v mrzli klimi (borealni, arktični ali
alpinski pas)
rastline med 1 in 3
večinoma v hladni klimi (montanski ali
subalpinski pas)
rastline med 3 in 5
rastline zmerno toplega območja
(večinoma v submontanskem pasu Sr.
Evrope)
rastline med 5 in 7
večinoma v topli klimi (več ali manj
redko v severnem delu Sr. Evrope)
rastline med 7 in 9
samo v zelo topli klimi (mediteranske
vrste)

3) KONTINENTALNOST (K = Kontinentalitatszahl)
(v skladu s stopnjami kontinentalnosti s posebnim poudarkom na temperaturnem minimumu in maksimumu)

Indikacijska Kontinentalnost
vrednost
euoceanske vrste (dotika Sr. Evropo le na
skrajnem zahodu)
2
oceanske vrste
3
med 2 in 4
4
suboceanske vrste (večinoma v celotni Sr.
Evropi)
5
med4in5
6
subkontinentalne vrste (večinoma v vzhodnem delu Sr. Evrope)
7
med 6 in 8
8
kontinentalne vrste (dotika le vzhodni del
Sr. Evrope)
9
euk.ontinentalne vrste (le na posameznih
mestih Sr. Evrope)

S) REAKCIJA TAL (R = Reaktionszahl)
(pojavljanje v odnosu na kislost tal)

Indikacijska
vrednost

Reakcija tal
samo na zelo kislih tleh

2

med lin 3

3

večinoma

4

med 3 in 5

s

večinoma

6

med 5 in 7

7

večinoma

8

med 7 in 9

9

samo na nevtralnih ali alkalnih tleh

na kislih tleh
na slabo kislih tleh

na nevtralnih tleh, vendar tudi
na kislih in alkalnih tleh

6) DUŠIK V TLEH (N = Stickstoffzahl)
(pojavljanje v odnosu na preskrbo tal z dušikom)

Indikacij ska
vrednost

Preskrbljenost z dušikom
samo na tleh z zelo malo mineralnega
dušika

2

med 1 in 3

3

večinoma

4

med 3 in 5

na tleh z malo dušika

s

v tleh s povprečno vsebnostjo dušika

6

med 5 in 7

7

večinoma

na tleh bogatih z roineralnim

dušikom
8

indikator za dušik

9

samo v tleh bogatih z mineralnim
dušikom (indikatorji onesnaženja)

grmišč

Slika 9: Navadni ruj (Cotinus coggygria.) je značilna vrsta
in svetlih gozdov skalnatega Krasa (foto: L. Kutnar)

Slika 10: Navadna ciklama (Cyclamen purpr~rascens) porašča
sveža, hum ozna, evtrična tla, ki so se razvila na dolomitu in
tudi na drugih karbonatnih kamninah (foto: L. Kutnar)

Slika 11: Navadna glistovnica (Dryopteris filix-mas) raste
v vlagoljubnih gozdovih na tleh pretežno koluvialnega
značaja (foto: L. Kutnar)

Slika 12: Močvirski tulipan ali močvirska logarica (Fritillaria meleagris) je zavarovana vrsta, ki živi na vlažnih do
močvirnih rastiščih (foto: L. Kutnar)

Slika 13: Navadno tevje (Hacquetia epipactis) je značilnica
predgorskih bukovih gozdov (Hacquetio-Fagetum), ki
poraščajo predvsem rendzine in rjava pokarbonatna tla na
dolomitih in tudi apnencih (foto: L. Kutnar)

Slika 14: Navadni jetrnik (Hepatica nobilis) porašča predvsem sveža, dobro rodovitna, humozna, evtrična tla na
apnencu (foto: L. Kutnar)

Slika 15: Brezklaso lisičje (Huperzija se/ago) porasca
predvsem humozna, distrična tla v iglastih gozdovih (foto:
L. Kutnar)

Slika 16: Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala) je
značilnica gorskih bukovih gozdov (Lamio~Fagetum), ki
poraščajo predvsem rendzine in rjava pokarbonatna tla na
apnencih in dolomitih (foto: L. Kutnar)
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Preglednica 1: Indikacijske vrednosti po Ellenbergu et al. (1991) za demonstracijske rastlinske vrste
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navadni kopitnik (Asarum europaeum)

3

6

s

<
>
s

rebrenjača

3

x

2

6

2

3

jesenska vresa (Calluna vulgaris)

8

x

3

x

1

1

navadna kalužnica (Caltha palustris)

7

x

x

9

x

x

deveterolistna konopnica (Cardamine (Dentaria)
enneaphyllos)

4

4

4

s

7

7

damasonijeva naglavka ( Cephalanthera damasonium)

3

6

2

4

7

4

navadna ciklama (Cyclamen. purpurascens)

4

6

4

9

5

navadna glistovnica (Dryopteris Ji lix-mas)

3

x

3

s
s

s

6

močvirski

8

7

4

8

7

s

navadno tevje (Hacquetia epipactis)

?

?

?

?

?

?

velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

?

?

?

?

?

?

trpežna srebrenka (Lunaria rediviva)

4

5

4

6

7

8

spomladanska torilnica (Omphalodes verna)

4

6

4

5

7

6

lasasti kapičar (Polytrichum formosum)

4

2

s

6

2

?

črni

7

5

3

5

x

9

velika kopriva ( Urtica dioica)

x

x

x

6

7

8

brusnica ( Vacci,nium vitis-idaea)

5

x

5

4

2

1

~
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(Blechnum spicant)

tulipan (Fritillaria meleagris)

bezeg (Sambucus nigra)

~

1

1

<

>(J')

~

:;J

7

6

o

? - rastlina ni bila ovrednotena;
x - rastlina se pojavlja v zelo različnih razmerah glede na določen dejavnik (rastlina ni indikator specifičnih

razmer, je indiferentna glede na določeni dejavnik, npr. se pojavlja na sušnih in vlažnih tleh)
Izbrane (demonstracijske) vrste uvrščajo Ellenberg s sodelavci ( 1991) večinoma med senčne
do polsenčne vrste. Po njihovi oceni se v izrazito
svetlobnih razmerah pojavljata le jesenska vresa
in močvirski tulipan.
Večina izbranih vrst se pojavlja v zelo različnih
toplotnih razmerah (so zanje indiferentne). V bolj
topli kli.mi se najpogosteje pojavlja močvirski

tulipan. Relativno mrzlo klimo pa nakazuje mah
lasasti kapičar.
Med izbranimi rastlinami prevladujejo suboceanske vrste, ki jih običajno najdemo v celotni
Srednji Evropi.
Večina izbranih vrst nakazuje povprečne
vlažnostne razmere. Na izrazito mokrih tleh
se pojavlja navadna kalužnica in v povpre-

Atlas gozdnih tal Slovenije
čju

malo manj mohih tleh močvirski tulipan.
Indikatorji zelo kislih tal so jesenska vresa,
rebrenjača, brusnica in lasasti kapi čar. Karbonatna
tla s pretežno nevtralnimi reakcij ami pa nakazuje
navadna ciklama.
Najbolj izraziti indikatorji velike vsebnosti
dušika v tleh so črni bezeg, veh~a kopriva in
trpežna srebrenka. Na praviloma z rastlinam
dostopnim dušikom revnih tleh pa se pojavljata
jesenska vresa in brusnica.
Metoda vrednotenja rastiščnih dejavnikov
in relativne kvalitete rastišča po Koširju (1992)
zajema 486 praprotnic in semenk ter 52 mahovnih
vrst. Metoda oz. seznam rastlin je bi[ kasneje še
dopolnjen in sedaj vključuje 761 rastlinskih vrst
od tega 94 mahov in lišaj ev. V oceno so vključene
pretežno rastlinske vrste naših najbolj razširjenih
gozdn.ih združb.
Številne rastline so ocenjene ločeno po različnih
rastlinskih kombinacijah, glede na različne matične
substrate, tako da imamo na voljo precej večje
število valorizacij ( ovrednotenj) rastlinskih vrst
(trenutno je vključenih kar 1.668 valorizacij rastlin
s po šestimi ocenami za izbrane dejavnike).
Kvaliteta rastišča rastlinske vrste ni ocenjena
po povprečnih rastiščnih razmerah v fitocenozi,
temveč po razmerah v sinuzijah, kjer se optimalno
uveljavljajo. Ker so podobne sinuzije lahko skupne
več različnim fitocenozam, se tudi indikatorski
pomen rastlinske vrste razširja na širši krog
fitocenoz in gozdnih združb. Po drugi strani pa
se ista rastlinska vrsta lahko pojavlja v različnih
ekoloških razmerah tj. v različnih gozdnih združbah oz. v sestavi različnih rastlinskih kombinacij.
Ker so valorizacijski koeficienti za rastlinsko vrsto
ocenjeni po dejanskih rastiščih dejavnikih, se
lahko ekološka oznaka za isto rastline na različnih rastiščih (npr. zaradi različnega matičnega
substrata) precej razlikujejo.
Valorizacija gozdnih rastišč temelji na povezavi
indikatorskega pomena rastlinskih vrst in kvalitete
rastišč, ki jih naseljujejo. Za neposredno delo z
gozdom moramo poznati za vsak gozdni sestoj
ali gozdno fitocenozo njihove (njene) potenciale
in značElnosti, ki so pomembne za ohranjanje
stabilnosti in optimalno izkoriščanje njenega
rastiščnega potenciala.
S pomočjo metode vrednotenja po Koširju
(1992) obravnavamo realno vegetacijo. Celotna
rastlinska kombinacija fitocenoze se pri vrednotenju uveljavi z upoštevanjem individualnega

indikatorskega pomena rastline in njenega deleža
(njene pokrovnosti in številčnosti) v fitocenozi.
Pri valorizaciji fitocenoze dobimo odgovor o:
- izrazitosti posameznih dejavnikov v fi.tocenozi (iz deleža rastlinskih vrst po ekološkem
pomenu) - s frekvenčno krivuljo, ki opredeljuje
ekološko (ne)homogenost fitocenoze,
- ekološki spekter združbe po ekoloških skupinah rastlinskih vrst,
- pripadnost rastlinskih vrst fitocenološkemu
sistemu in
- relativno boniteteto rastišča (z rastiščnim
koeficientom Rk je ocenjena (lesno) proizvodna
sposobnost rastišča).
Da bi dosegel povezavo med indikatorskim
pomenom rastlinskih vrst in kvaliteto rastišč, je
Košir (1992) vrednosti ekoloških dejavnikov razvrstil v kvalitetne stopnje in te z valorizacijskimi
koeficienti (Vk 1, VIs, ... ,Vk6 ) povezal v relativne
odnose od najboljših proti najslabšim rastiščem
oz. s stališča ekološke stabilnosti rastišča od optimalnih proti ekstremnim rastiščem. Z določitvijo
kvalitetnih stopenj za ekološke parametre je opredelil številne možne kombinacije, ki nakazujejo
kvaliteto rastišča rastlinskih vrst in preko njihove
značilne rastlinske kombinacije na kvaliteto rastišč
fitocenoze. Vsem tem kombinacijam med dejavniki
in njihovimi kvalitetnimi stopnjami je skupno, da
boljša kvalitetna stopnja v okviru vsakega dejavnika pomeni boljše rastiščne razmere v pogledu
njegove proizvodne sposobnosti in obratno, slabša
stopnja pomeni slabše rastišče.
Seštevek vseh šestih rastiščnih dejavnikov
(petrografski substrat, kislost tal in oblika humusa,
globina tal, skeletnost oz. kamenitost, stopnja
vlažnosti rastišča, lokalne klimatske značilnosti)
nam daje relativno kvaliteto rastišča (Rk) za posamezno rastlinsko vrsto. Za potrebe vrednotenja
relativne bonitete rastišča fitocenoze se preko
rastiščnega koeficienta rastlinske vrste (Rk) (tj . po
indikativnem pomenu rastlinske vrste) povezujejo
v obliki tehtanega povprečja v rastiščni koeficient
(Rk) fitocenoze.
Zaradi obsežnosti obdelave valorizacij~kih
koeficientov je bila izdelana tudi računalniška
aplikacija, ki omogoča lažjo, optimalnejšo uporabo te metode.
Razčlenitev ekoloških dejavnikov po kvalitetnih razredih po Koširju (1992) je naslednja:
(Glej stran 386)

Slika 17: Beli mah (Leucobryum glaucum) je vezan na zelo
kisla, distrična tla k.isloljubnih listnatih in iglastih gozdov
ter resav (foto: L. Kutnar)

Slika 18: Brinolistni lisičjak (Lycopodium annotinum) najdemo predvsem v kisloljubnih gorskih in visokogorskih
gozdovih (foto: L. Kutnar)

RASTIŠČNI KOEFICIENT
RASTLINSKE VRSTE
Z rastiščnim koeficientom izrazimo relativno
kvaliteto rastišča vsake rastlinske vrste. Rastiščni
koeficient je seštevek valorizacijskih koeficientov
vseh šestih rastiščnih dejavnikov. Seštevki se gibljejo
od 6 do 66 (za mahove 4 do 46). Rastline rastišč

Slika 19: Spomladanska torilnica ( Omphalodes verna) je
značiinica dinarskih jelovo-bukovih gozdov (OmphalodoFagetum) (foto: L. Kutnar)

Slika 20: Lasasti kapičar (Polytrichum formosum) praviloma
raste v obliki blazinic na vlažnih, distričnih tleh (foto: L.
Kutnar)

Slika 21: Šotni mahovi (Sphagnum sp.) rastejo na različnih barjih in v vlažnejših gozdovih (foto: L. Kutnar)

z največjo proizvodno sposobnostjo (rastiščni
koeficient 17) imajo seštevek od 6 - 8 (mahovi
in lišaji od 4 - 6). Tako rastiščni koeficient pada
do O. Tej vrednosti pa ustreza seštevek od 60 - 66
(mahovi in lišaji od 43 - 46).
Rastiščni koeficient celotne fitocenoze je tehtana srednja vrednost rastiščnih koeficientov za
posamezne rastline, pri čemer je utež koefici-

Slika 22: Brusnica (Vaccinium vitis-idaea) je zimzeleni
ki porašča zelo kisla, distrična tla (foto: L. Kutnar)

grmič,

ent pokrovne vrednosti posameznih rastlinskih
vrst. Koeficient pokrovne vrednosti po van der
Maarel-u predstavlja modifikacije pokrovne
vrednosti, ki jo običajno ocenjujmo po metodi
Braun-Blanqueta.
Največ valorizacijskih koeficientov izbranih
vrst kaže na nevtralno-alkalna tla (valorizacijska
vrednost 5). Nakazovalke izrazito kislih tal (pH je
lahko celo pod 3,5) so po Koširjevi oceni (1992)
rebrenjača, jesenska vresa in brusnica.
Večina izbranih vrst najpogosteje raste na srednje globokih tleh (30- 60 cm). Na zelo plitvih tleh
(pod 15 cm) se običajno pojavlja trpežna srebrenka.
Trpežna srebrenka je tudi rastlina skeletnih, peščenih tal z več kot 75% deležem skeleta. Ta vrsta
običajno nakazuje veliko skeletnost tal na različnih
matičnih podlagah (K ali S). Velik delež skeleta v
tleh običajno nakazuje tudi navadna kalužnica in
navadni kopitnik (S). Zelo globoka tla (nad 100
cm) z zelo malo skeleta (pod 1 %) običajno porašča
rebrenjača (K, NS) in jesenska vresa (K).
Na zelo mokrih rastiščih se pojavlja navadna
kalužnica. Nekoliko manj mokra tla običajno
porašča močvirski tulipan. Velika večina izbranih
vrst porašča zmerno sveža do sveža tla. Zmerno
suha rastišča pa pogosteje naseljujejo (po KOŠIR
1992) damasonijeva naglavka, brusnica, jesenska
vresa (S) in lasasti kapičar (S).
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1) PETROGRAFSKI SUBSTRAT
Kvalit.
Kamnina oz. preperina
stop.

4) SKELETNOST OZ. KAMENITOST
Valoriz.
koef. (V 1)

bogati in nevtralni silikati (delež
lahko preperljivih mineralov je
večji od 7%)
II

II

.III

mešani substrati, aluviji, deluvialne 5
ilovice silikatnega zaledja ipd.
kisli silikati (delež preperljivih
mineralov je od 3 - 7%)

IV

apnenci, laporni apnenci in apneni 9
laporji (nad 50% CaC0 3 ) in
dolomitizirane oblike teh kamnin

VI

7

v
VI

Kvalit.
stop.

13

VIII

II

Valo ri z.
koef. (V 2)

slabo kisla (pH pod 6), sprstenina 3
(slabša)
nevtralno-alka/na (pH = 6,5 ali
sprstenina

5

kislo (pH nad 4,5), prhnina
slabše biološko neugodne oblike;
prašnata prhnina (v nižjih legah)
ali s surovim humusom (v višjih
legah)

9

v

zelo kislo do kislo (pH pod 3,5),
surov humus

13

IV
VI

VII

7

zelo močno kamenito oz.

9

(50- 75%)

skeletna tla, pesek (nad 75%)

ll

Vlažnostne razmere
zelo suho - suho
(toplo)
zmerno .suho (toplo)
zmerno sveže - sveže
zmerno sveže
- zmerno vlažno
po bočno zelo vlažno
menjajoče zelo
vlažno in zmerno
mokro
mokro

Ekološka Valoriz.
sl..-up.
koef. (V5)
la
13
Ib

7

Il

3

III

IV

5

v

9

VI

11

Kvalit.
stop.

Lokalno klimatske značilnosti Valoriz.
koef. (V 6)

II

višja zračna vlaga, umerjeno toplo, pogostejša megla v poletni
vegetacijski periodi;
ravnina do spodnje gorske
stopnje:
- hladne lege
-tople lege
sredogorje do montanske
stopnje:
-hladne vlažne lege, jarki ipd.
- tople ali sušne in drenažne
lege, grebenske lege
hladne klima višjih nadmorskih
višin (altimontanska, subalpinska stopnja, mrazišča)

3) GLOBINA TAL- SOLUM
Kvalit.
Globina tal- solum
stop.

peščeno

6) LOKALNO KLIMATSKE ZNAČILNOSTI

več),

TV

kamenito oz.

S) STOPNJA VLAŽNOSTI RASTIŠČA

zmerno kisla (pH ok. 5), sprsteninasta prhnina do boljša prhnina

JII

močno

peščeno

2) KISLOST TAL IN OBLIKA HUMUSA

n

zelo slabo kamenito oz.
(pod 1%)
slabo skeletne oz. peščeno (1 - 10%) 3
srednje katnenito oz. peščeno
5

(30- SO%)

v
Kvalit.
Kislost in oblika humusa
stop.

Valoriz.
koef. (V4)

(lO- 30%)

IV

dolomiti, dolomitni peski in kisli
11
sterilni silikati z deležem zemljoalkalij, ki je pod 3 %
organska podlaga (šota, lubje,
odmrli lesni ostanki, štori, ...)

Delež skele ta v tleh (prostorski)
peščeno

III

v

Kvalit.
stop.

Valoriz.
kocf. (V3)

nad 1OO cm - zelo globoka

1

II

60 - l OO cm - globoka

3

lll

30 - 60 cm -srednje globoka

5

IV

15-30 cm- plitva

7

v

pod 15 cm - zelo plitva

9

III

3

5
7

9

Atlas gozdnih tal Slovenije
Preglednica 2 : Valorizacijski koeficienti po Koširju ( 1992) za demonstracijske rastlinske vrste
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* - Vrsta ni bila ovrednotena pred objavo metode v l. 1992, ovrednotena in vnesena v banko podatkov je bila
ob pripravi tega prispevka.
Oznaka substrata: NS - silikatne kamnine z velikim deležem lahko preperljivih silikatov; S - silikatne kamnine
z manjšim deležem lahko preperljivili silikatov; K-S- mešani substrati, naplavine; K- karbonatna podlaga;
K9 - karbonatna podlaga v visokogorski stopnji; D - dolomit; O - organska podlaga.

Atlas gozdnih tal Slovenije
Za večino izbranih vrst je značil11o pojavljanje
v hladnih, vlažnih legah v sredogorju.
Po Koširjevi oceni največjo proizvodno sposobnost rastišča med izbranimi vrstami nakazujejo
navadni kopi tnik (NS), rebrenjača (NS) in navadna
glistovnica (NS). Najmanjše rastiščne koeficiente
pa je ocenil za brusnice in jesensko vreso (S).
Ellenbergova (1991) in Koširjjeva ( 1992)
metoda sta deloma primerljivi v pogledu izbora
ekoloških dejavnikov (npr. vlažnost, reakcija tal)
za vrednotenje indikacijskega pomena rastlinskih
vrst. Pod določenimi pogoji dajeta metodi primerljive rezultate in se lahko v veliki meri tudi
dopolnjujeta.

VIRI:

prostora po varovalnem in lesno-proizvodnem
pomenu na osnovi naravnih razmer.- Zavod SR
Slovenije za družbeno planiranje, Področje za
prostorsko planiranje, Ljubljana, 133 s.
KOŠIR, Ž., 1992. Vrednotenje proizvodne sposobnosti
gozdnih rastišč in ekološkega značaja fitocenoz.
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS, Ljubljana, 58 s.
KUTNAR, L., 1997. Primerjava vrednotenja lastnosti
gozdnih fitocenoz in njihovih rastišč na primeru
Landolta (1977), Ellenberga et al. (1991) in Koširja
(1992).- Magistrsko delo, BF Oddelek za biologijo,
Ljubljana, 125 s.
LANDOLT, E., 1977. Okologische Zeigerwerte zur
Schweizer Flora. - Geobotanischen Institut der Eidg.
Techn. Hochschule, 64 Heft, Zurich, 208 s.
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Financiranje gradnje gozdnih cest v SR Sloveniji v obdobju od
leta 1974 do 1990 z vidika denacionalizacije gozdov
Milan ŠINK0 1
Izvleček:

V denacionalizaciji gozdov so pomembni tudi zahtevki koncesionarjev za plačilo povečane vrednosti gozdov zaradi
gradnje gozdnih cest v prejšnjem sistemu. V prispevku je opredeljeno merilo za upravičenost do nadomestila za
večvrednost gozdov. Na podlagi opisa sistema financiranja gozdnih cest v obdobju po nacionalizaciji gozdov trdimo,
da so zahtevki sedanjih koncesionarjev po nadomestilu za morebitno povečano vrednost gozdov neutemeljeni.
Ključne besede: denacionalizacija, gozd, gozdne ceste

1

UVOD

Denacionalizacijski postopek vračanja po drugi
svetovni vojni nacionaliziranih gozdov poteka
že petnajsto leto, kar se zdi, da presega vse
razumne roke v okviru pravne države. S prispevkom želim podati uvid v tematiko z vidika
upravičenosti terjatev do povečane vrednosti
gozdov z vidika nekdanjega sistema financiranja gradnje gozdnih cest in prispevati k
osvetlitve tematike. Predmet prispevka je zato
predstavitev financiranja gradnje gozdnih cest v
Sloveniji v obdobju, ko so z družbenimi gozdovi
gospodarile gozdnogospodarske organizacije
in so gozdovi sedaj predmet denacionalizacije.
Zakon o denacionalizaciji (1991) v 25. členu
določa postopek vračanja nepremičnine z
vidika spremembe njene vrednosti. V primeru
bistvenega povečanja vrednosti nepremičnine
zakon predvideva možnost, da se za razliko v
vrednosti plača odškodnina. Ob uresničevanju
določil o plačilu povečane vrednosti nepremič
nine se pojavljata dve vprašanji ln sicer, ali je
nastopilo bistveno povečanje vrednosti in kdo
je upravičen do terjatve na račun povečane
vrednosti. Ugotavljanje morebitnega bistvenega
povečanja vrednosti gozdov zaradi gozdnih cest
ni predmet prispevka. Z upoštevanjem sistema
financiranja vlaganj v Sloveniji v gozdne ceste
v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, bo v nadaljevanju prikazano, da koncesionarji niso upravičeni do odškodnine za
celotno morebitno povečano vrednost gozdov
zaradi naložb v gozdne ceste.
GozdV 63 (2005) 9

Kot kriterij upravičnosti je uporabljen način
prevzemanja bremen za naložbe v gozdne ceste.
Kot upravičen je opredeljen tisti del terjatve,
ki se nanaša na samostojne poslovne odločitve
družbenih podjetij v tistem času (Temeljnih organizacij združenega dela- TOZD v gozdarstvu in
lesarstvu)in z njimi povezanimi. žrtvovanji, ne pa
delež, ki so ga morali TOZD vložiti v gozdne ceste
zaradi sistemskih predpisov. Zato bo predstavljen
sistem financiranja gozdnih cest v obravnavanem
obdobju in vloga posameznih virov financiranja
ter pomen zakonskih predpisov pri zagotavljanju
sredstev za naložbe v gozdne ceste in na tej podlagi
opredeljena morebitna upravičenost do odškodnine zaradi povečane vrednosti gozdov.

2

ČASOVNI PREGLED
FINANCIRANJA GRADNJE
GOZDNIH CEST V OBDOBJU
1951- 1990

V gozdarstvu je bilo po letu 1951 uveljavljeno
načelo samofinanciranja, kar pomeni, da je moralo
gozdarstvo samo zagotavljati sredstva za reprodukcij o predvsem s prodajo gozdnih lesnih proizvodov. Država po letu 1951 ni bila več pomemben
vir sredstev za vlaganja v gozdove (WINKLER et
al. 1988:26). Manjše zneske je dobilo gozdarstvo
iz republiškega proračuna v letih 1970-73, ki so
bila porabljena za gozdno biološko reprodukcijo.
Leta 1951 so bili ustanovljeni in se kasneje večkrat
1

Mag. M.
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preoblikovali gozdni skladi za obnovo gozdov, v
katere so morali lastniki gozdov vplačevati delež
od prodajne cene gozdnih sortimentov za različne
vrste vlaganj v gozdove. Sredstva so se oblikovala
administrativno in prilagajala razmeram na trgu.
Od leta 1963 se je iz skladov financirala tudi gradnja gozdnih prometnic. Leta 1965 je republiški
zakon o gozdovih proglasil družbene gozdove za
osnovna sredstva gozdnogospodarskih organizacij
in je bilo treba zanje obračunavati amortizacijo v
odstotkih od ugotovljene vrednosti gozdov.
Zakon o gozdovih iz leta 1974 je ukinil gozdne
sklade (l. 1975) in uzakonil nove vire za financiranje razširjene gozdne reprodukcije, med
katero je bila uvrščena tudi gradnja gozdnih
cest. Zakon je določil obvezen prispevek porabnikov lesa za razširjeno gozdno reprodukcijo in
obveznost ugotavljanja dela dohodka TOZD,
ki je rezultat izjemnih naravnih in proizvodnih
pogojev (rente) in je bil namenjen za razširjeno
gozdno reprodukcijo v območju in združevanje
na ravni SlS za gozdarstvo Slovenije. Gozdarstvu
je bil povrnjen tudi del prispevka za gorivo, ki
so ga gozdnogospodarske organizacije plačevale
za financiranje javnih cest in je bil zajet v ceni
goriva. V financiranje reprodukcije so vključeni
tudi porabniki lesa, ki so najprej plačevali 1 % od
nabavne cene gozdnih sortimentov za združevanje
na ravni SlS za gozdarstvo Slovenije (WINKLER
et al. 1988: 29), od leta 1976 do 1980 pa so porabniki plačevali 2,5 %. Sredstva nad minimalno
stopnjo so bila namenjena za gradnjo gozdnih
cest na gozdnogospodarskih območjih, kjer so
bila ustvarjena. V srednjeročnem obdobju 19811985 je bil prispevek 1 %, razen na območjih, kjer
so se dogovorili za višjega. Obseg sredstev se je
določil s planskimi akti Samoupravne interesne
skupnosti za gozdarstvo območja (WINKLER
1986: 114). Zaradi monopolnega položaja gozdnegospodarskih organizacij pri prodaji gozdnih
sortimentov lesni industriji, ki se je izražala z
obvezno prodajo lesa tudi iz zasebnih gozdov
preko gozdarskih podjetij ter uravnavanje porabe
lesa znotraj gozdnogospodarskih območij, so bila
gozdarska podjetja v pogajalskih prednostih pri
določanju pogojev prodaje
Gradnja in vzdrževanje gozdnih cest je bila
od leta 1985 določena kot dejavnost s posebnim
390

družbenim interesom, ker se gozdnim cestam ni
pripisoval zgolj gospodarski pomen povezan s
pridobivanjem gozdnih proizvodov, ampak tudi
pomen za razvoja gorskih kmetij, turizem in
rekreacij o (lovstvo). Status posebnega družbenega
interesa je pomenil tudi to, da je imela država
večje pristojnosti pri določanju pogojev in načinu
opravljanja posameznih dejavnosti v gozdarstvu.
V gozdarstvu je bilo posebej pomembno gozdnogospodarsko načrtovanje) kije bilo podlaga za
gospodarjenje z gozdovi. Zakon o gozdovih iz leta
1974 je določal, da se gozdnogospodarska območja
razvijajo tako, da se za vse gozdove med drugim
zagotavlja .. .'programiranje gozdnih prometnic ter
oblikovanje in usmerjanje sredstev za načrtno in
usklajeno odpiranje gozdov z god nimi prometnicami' (čl.11). Gozdnogospodarski načrti območij
so morali vsebovati tudi ekonomske finančne
programe, s katerimi se ustvarijo razpoložljiva in
potrebna sredstva za izboljšanje biološkega stanja
gozdov, njihove tehnične opremljenosti in gradnje
gozdnih prometnih zvez (čl. 35).
Tudi Zakon o gozdovih iz leta 1985 je določal
(čl30 ), da načrti vsebujejo strokovne- tehnične
pogoje in načine varstva, gojenja in izkoriščanja
gozdov ter odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami. Vsebi na gozdnogospodarskih načrtov se
je odražala tudi v ekonomskem planiranju.
Delavci TOZD pri odločanju za vlaganja v
gozdne ceste niso upoštevali zgolj ekonomskih
kriterijev, ki so pri investicijskem odločanju o
gradnji gozdnih cest pomenili 70 odstotkov,
ostalih 30 odstotkov je bilo neekonomskih kriterijev (KAVČIČ et al. 1989: 34). To pomeni, da
nekatere ceste ne bi bile zgrajene, če bi obveljal
samo gospodarski interes TOZD. Načrtovana
sečnja, je bila v gozdnogopodarskih organizacijah
po anketi leta 1989 najpomembnejši dejavnik za
gradnjo gozdnih cest v samo dveh organizacijah.
Prevladovanje neekonomskih meril za graditev
gozdnih cest je bilo po mnenju gozdnogospodarskih organizacij dokaz, da ceste niso bile
ekonomske naložbe (KAVČIČ et al. 1989:37).
Sklepamo lahko, da zato delavci TOZD pretežno
niso imeli spodbud za vlaganja v gozdne ceste na
račun osebnih dohodkov. Podobno sliko pokaže
raven sprejemanja meril za odločanje o gradnji
gozdnih cest. Merila so bila sprejeta predvsem
GozdV 63 (2005) 9
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Preglednica l: Viri in nosilci vlaganj v gozdne ceste leta 1985 (Vir: WINKLER et al. 1988:30)

Viri sredstev

Zavezanec

Združevanje sredstev

del izjemnega dohodka
%prodajne cene gozdnih sortimentov (renta)
čisti dohodek

TOZD gozdarstva

Območne SrS za gozdarstvo; v
manjši meri SlS za gozdarstvo
Slovenije

Porabniki lesa
TOK* gozdarstva

srs za ceste

Povračilo za ceste, ki je vsebovano v
ceni goriva

SIS za gozdarstvo Slovenije

Amortizacija
Čisti dohodek - del

TOZD/TOK gozdarstva

za razširitev

materialne osnove dela
TOZD/TOK gozdarstva
preko poslovnih bank

Krediti

w

TOK - Temeljna organizacija kooperantov- organizacijska oblika združevanja zasebnih lastnikov gozdov v prejšnjem sistemu

na ravni gozdnogospodarskih organizacij (6 ggo)
in v treh gozdnogospodarskih organizacijah na
ravni TOZD in TOK-ov. To pomeni, da so imeli
delavci pri odločanju posredno vlogo (KAVČIČ
et al. 1989: 34).
Sistem financiranja odpiranja gozdov z goznimi
cestami po Zakonu o gozdovih iz leta 1985

Zakon o gozdovih iz leta 1985 je opredelil nove
vire in nosilce gozdne reprodukcije na področju
gozdnih cest, ki so predstavljeni v preglednici l. V
nekdanjem družbeno-ekonomskem sistemu se je
gradnja gozdnih cest financirala iz različnih virov
in ne samo virov povezanih z organizacijami, iz
katerih se je oblikoval koncesionar.

Preglednica 2: Viri sredstev za naložbe v gozdne ceste v Sloveniji v % od skupaj vloženih sredstev za gradnjo
gozdnih cest (Vir: POTOČNIK et al. 1991:205)

Leto

Skupaj
mio din

1976

111

1977
1978
1979
1980

138

1981

1982
1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990

%

Lastna
sredstva

GGO

156
193
207

100
100
100
100
100

68
39
39
35
35

458
693
833
1149
1752

100
100
100
100
100

40
47
58
49
50

3228
4971
14193
131276
36

100
100
100
100
100
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61
68

68

SlS za
gozdarstvo

Krediti
bank

Druga
sredstva

7

7
15
13
17

32
30
20
20

10
10

20
30
26
33
40

16
7
6

15
12
8

7
11

7
7

8
5
5

13
3
2

81
85

Sredstva
porabnikov
lesa

s

24
21
16
14
3

8

25

17

4

17
9
2
9

2

3

7

s

4
2
1

4

12
4
7
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V strukturi virov sredstev za naložbe v gozdne
ceste so bila poleg 'lastnih sredstev' gozdnih
gospodarstev tudi sredstva Samoupravne interesne
skupnosti (SIS) za gozdarstvo, sredstva porabnikov
lesa, krediti bank in druga sredstva (preglednica 1).
V Sloveniji je bil v obdobju največjega fizičnega
obsega gradnje gozdnih cest (1976- 1985) delež
'lastnih sredstev' gozdnih gospodarstev od 35 do
68 odstotkov vrednosti naložb v gozdne ceste in se
je lahko precej razlikoval med posameznimi leti in
med gozdnimi gospodarstvi (preglednica 2).
Delež lastnih sredstev gozdarskih podjetij se je
povečeval, vendar se je zmanjševala količina zgrajenih gozdnih cest. Z zmanjševanjem sistemskih
virov za gradnjo gozdnih cest, se je zmanjševala
gradnja gozdnih cest. Leta 1990 so gozdarska podjetja v gradnjo investirala 85 %lastnih sredstev za
gradnjo 82 kilometrov cest, medtem ko se je leta
1981 zgradilo 409 kilometrov cest in je bil delež
sredstev gozdnih gospodarstev 40 odstotkov.
Pomemben delež sredstev za naložbe v gozdne
ceste je pomenilo tudi 'združevanje sredstev'
TOZD porabnikov lesa, ki so na podlagi samoupravnih sporazumov za oskrbo z lesom prispevali od sedem do štirideset odstotkov vrednosti
naložb v gozdne ceste. Na prvi pogled se zdi, da
so koncesionarji zato upravičeni do odškodnine
za povečano vrednost največ do deleža, ki so
ga sami zagotovili (t.i. 'lastna sredstva'). Višina
'lastnih sredstev' v veliki meri ni bila posledica
zgolj poslovnih odločitev TOZD, ki so gospodarili z družbenimi gozdovi. Poleg predpisane
amortizacije je bil vir sredstev za vlaganja v
gozdne ceste tudi tisti del dohodka TOZD, ki je
bil rezultat izjemnih ugodnosti na trgu ali drugih
izjemnih ugodnosti za pridobivanje dohodka
(npr. nadpovprečno ugodne naravne razmere). Ta
del dohodka se je združeval na različnih ravneh
(območje, republika) tudi za gradnjo gozdnih cest
in je bil predpisan v gozdni zakonodaji iz let 197 4
in 1985. Delež dohodka iz izjemnih ugodnosti
v strukturi sredstev za gradnjo gozdnih cest je
bil različen med gozdnogospodarskimi organizacijami in v nekaterih ga ni bilo zaslediti, saj je
bil izračunan na podlagi stvarnih prodajnih cen
in stroškov. To pomeni, da gozdnogospodarske
organizacije niso imele spodbud za racionalizacije
stroškov, ampak čim večjo porabo (KAVČIČ et
392

al. 1989: 27) in zato za čim manjše odstopanje od
republiškega povprečja.
Zaradi sistema oblikovanja osebnih dohodkov
v gozdarstvu v času samoupravnega socializma, pa
delavci zaradi načina oblikovanja lastnih sredstev
niso bili prikrajšani pri plačah in verjetno tudi
ne zaradi morebitnega odplačevanja bančnih
kreditov, ki so bili najeti za naložbe v gozdne
ceste. Krediti so se odplačevali iz celotnega prihodka, kar je sicer vplivalo tudi na višino čistega
dohodka, ki je vir za osebne dohodke, vendar je
obseg čistega dohodka v gozdarstvu praviloma
zagotavljal ustrezne osebne dohodke.
TOZD so za gradnjo gozdnih cest uporabili
lastna sredstva, ki so bila sestavljena iz amortizacije in akumulacije. Z zakonom je bila predpisana
minimalna stopnja amortizacije, ki je ni bilo
mogoče porabiti za osebne dohodke. Minimalna
amortizacija se je odštela od celotnega prihodka
in s tem res zmanjšala dohodek, ki je bil poleg
tudi vir za osebne dohodke (v čistem dohodku),
vendar delavci na to niso imeli vpliva zaradi
zakonskega predpisovanja zneska minimalne
amortizacije.
Akumulacija je v nekaterih gozdnogospodarskih organizacijah pomenila pomemben delež
sredstev za gradnjo gozdnih cest, vendar je imela
država velik vpliv tudi na oblikovanje akumulacije
in osebnih dohodkov, ki so se tudi razporejali iz
čistega dohodka. Mehanizmi vplivanja so bili
družbeni dogovori in panožni samoupravni
sporazumi (ŠINKO 1984:18). Akumulacije so
sestavljali: del dohodka za amortizacijo nad
zakonsko pre pisano stopnjo, del čistega dohodka
za poslovni sklad, del čistega dohodka iz izjemnih
ugodnosti in del čistega dohodka za rezervni sklad.
Akumulacija se ni določila vnaprej, ampak se je
najprej določil del za osebne dohodke po osnovah
in merilih določenih v samoupravnih splošnih
aktih. Zakon o združenem delu je poznal (čl.
152) tudi minimalno akumulacije (sredstva za
izboljšanje in razširjanje materialne osnove dela),
ki je bila določena s samo upravnim sporazumom.
Dobička podjetja niso mogla porabiti za plače,
zato njegova razporeditev za druge namene ni
prizadela delavcev.
Za fmanciranje gradnje gozdnih cest so TOZD
vlagali tudi lastna- sredstva, ki so bila posledica
GozdV 63 {2005) 9

_ _ _ _S_in_k_o:_M .: Financiranje gradnje gozdnih cest v SR Sloveniji v obdobju od leta 1974 do 1990 _. _

avtonomne poslovne odločitve TOZD in se
nanašajo na del čistega dohodka (zdaj dobička),
ki so ga delavci namenili za razširitev materialne
osnove dela.

3

ZAKLJUČEK

Sistem financiranja gradenj gozdnih cest v sedemdesetih in osemdesetih letih preteklega stoletja je
bil kompleksen, zaradi česar ni mogoče določiti
enega upravičenca pri morebitni odškodnini za
povečano vrednost gozdov v postopku denacionalizacije. V preglednicah navedeni podatki se
nanašajo na slovensko povprečje, zato je treba za
pravičen pristop pri vsakem izračunu morebitne
odškodnine iz naslova vlaganj v gozdne ceste
upoštevati strukturo virov sredstev za financiranje gradnje.
Z upoštevanjem sistema financiranja vlaganj
v Sloveniji v gozdne ceste v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je mogoče
ugotoviti, da koncesionarji, ki terjajo odškodnino
za povečano vrednost gozdov, niso upravičeni
do odškodnine za celotno morebitno povečano
vrednost gozdov zaradi naložb v gozdne ceste.
Delež lastnih sredstev gozdnogospodarskih
organizacij in obseg gradnje gozdnih cest se je
časovno spreminjal, zato bi bilo treba izračunati
morebitno upravičeno terjatev na račun povečane
vrednosti gozda zaradi gradnje gozdnih cest za
vsako izgrajene gozdno cesto posebej.
Upravičeni delež morebitne odškodnine
se nanaša samo na del čistega dohodka (zdaj
dobička), ki so ga delavci namenili za razširitev
materialne osnove dela in bi imeli zaradi tega
nižje osebne dohodke.
Problematika pravnega nasledstva organizacij,
ki so v preteklosti sofinancirale gradnjo gozdnih
cest, onemogoča določitev drugih upravičencev
do večvrednosti gozdov. Država se kot sofinancer
gradnje gozdnih cest v zadnjem obdobju prejšnjega
sistema ni pojavljala.
Poseben problem, ki v prispevku ni obdelan,
je tudi nedorečenost metodologije izračuna povečane vrednosti gozdov, saj zakonodaja povezana
z denacionalizacijo ne opredeli časovnih izhodišč
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za določanje izhodiščnih vrednosti pri izračunu
razlike dveh vrednosti (začetne in končne). Vrednost gozdov je namreč dinamična kategorija, ki je
odvisna od vrste ekonomskih in tudi zakonskih
dejavnikov, ki so se v skoraj polstoletnem obdobju korenito spreminjali in vplivali na vrednost
gozdov v določenem trenutku. Vendar je po
mojem mnenju problematika določanja povečane
vrednosti drugotnega pomena, saj ob upoštevanju
kriterijev upravičenosti, do samega izračuna,
verjetno sploh ne bo prišlo.
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Opomba
Prispevek je izdelan na osnovi izvedenskega
mnenja o problematiki denacionalizacije gozdov,
ki je bilo pripravljeneno za gospo Elizabete Ortner
Bom, Tržič, stranko v postopku denacionalizacije
gozdov. Mnenje avtorja je zgolj osebno in ne
izraža nujno tudi stališče delodajalca.
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Slovensko gozdarstvo v preizkusni dobi vzdržljivosti na poti
razvijanja stroke: »Gozdarstvo - vrhunska kultura nove
človeške družbe«
Prof. dr. dr. h.c. Dušan MLINŠEK

1

UVODNA INFORMACIJA, KOT
DEL TEMELJNE IZOBRAZBE
ČLOVEŠTVA

Narava na zemeljski obli nenehno ustvarja »membrane« za uspešen, varčen razvoj življenja. Pri
tem nastajajo življenjski konstrukti , kot so: celine,
oceani, itn., z različnimi možnostmi za uspešnost
»življenja«. Na celinah so to gozdovi, prerije, savane,
puščave, vodovja, itn.; naravnim razmeram primerno
za uspešen razvoj življenja. Gledano ekološko: pri
tem je gozdni ekosistem eden od vrhunskih konstruktov za uspešno in »bogato življenje«. Zato ga
je človek nenehno izkoriščal in uničeval. Kjer so
bile za to možnosti, je narava z gozdom prekrila
velike pokrajine. Celo vso celino, npr. v Evropi,
delih Azije, Afrike, Severne in Južne Amerike, kjer
so to omogočale ekološke razmere (podnebni,
vodni režim itn.). Razmeram primerno se je razvijalo življenje, še posebno človek s svojim prvim
kapitalom - živino. Človek je, razen redkih izjem,
uničeval naravne stvaritve, kot so gozdovi, savane,
prerije itn .... vse v nasprotju z naravnimi težnjami.
Ker je bil gozd kapitalsko najzanimivejši, ga je človek
s svojim početjem najbolj prizadel in povzročal
najrazličnejše katastrofe: od puščav do industrijsko
obdelovan ih agrarnih površin, kar vse moteče deluje
na življenje na zemeljski obli. Tako je dandanes na
evropski celini le še 30% gozda, namesto pretežni
del celine. Povsem je porušeno naravno razmerje na
relaciji rastlinski: živalski svet. V naravnih razmerah
je delež živalske komponente (skupaj s človekom) le
nekaj promil. Sedaj pa prevladuje razmnožen človek
z dodatno umetno razmnoženim govedom na eni
strani in »raznaravljen« rastlinski svet (izumetničeni ostanki gozda in npr. koruzna polja) na drugi.
Umetna tvorba, ki spreminja okolje, »raznaravlja«
podnebne razmere, mo teče deluje na vodni režim in
»bolno- zdravi« s kemijskimi pripomočki uničena
tla ter življenje na sploh. V se to so preprosta dejstva,
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ki jih nočemo videti in dojemati zaradi »vsemogočne
človekove domišljavosti«.
Omenjeno uničevanje narave se nadaljuje.
Katastrofe, ki nastajajo na vsej zgodovinski poti
človekovega razvoja pa se je poskušalo in se
poskuša blažiti s porajanjem »Verstev«, z razvijanjem kulture (beri: laži-kulture), kar naj bi
prispevalo k reševanju vedno hujšega okoljevarstvenega problema - uničevanje narave in
ogrožanje življenja. Toda vse neuspešno. Kajti
porajajoča se verstva skupaj s človekovo kulturo
so le blažilni obliž, beri: droga, na človekovo psiho
in zanjo, če se je in ko se je narava odločila, da
izniči motečo tvorbo - človeka.
Varstvo življenjskega okolja postaja z močnim
razmnoževanjemčloveškega bitja, z njegovo naravi
povsem tujo ekonomijo vse večji problem, ki kriči
k temeljnemu ozaveščanju človeštva.

2

VARSTVO OKOLJA BREZ
ŠPEKULACIJ POSTAJA NAŠA
TEMELJNA NALOGA. V DELU
Z GOZDOM PA NASTAJA
STREZNITEV; PA OSTANIMO PRI
SLOVENIJI

Skozi vso zgodovino uničevan slovenski gozd, na
stičišču Sredozemlja, Alp, Panonije, v specifično
različnih življenjskih razmerah, je gozdarsko stroko
streznil, da je treba v temeljih prenehati z uničeva
njem naravnega okolja in začeti naravi prijazno, beri:
»sonaravne pot« gledanja in ravnanja z gozdom kot
dominantno naravno tvorbo v Sloveniji.
Povojni sprehod skozi gozdove v Sloveniji je
namreč deloval zastrašujoče. Začnimo na vzhodu:
prekmurski steljniki, kjer so v gozdu še vedno
vidne izčrpane in opuščene njive (ogoni), porasle
s skromnim rdečim borom. Nadalje pohabljen
kmečki gozd vse od Slovenskih goric pa na zahod
Slovenije. Vmes naletimo na ))agrikulturni gozd«
GozdV 63 {2005) 9
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smrekovih monokultur na izčrpani zemlji Pohorja.
Sicer je po večini povsod pohabljen kmečki gozd
v večini predelov Slovenije. In še pesniško opevan
brezov gozd na notranjskih izčrpanih tleh. Goloseki širom gorskega prostora. »Kraška puščava«,
pokrita z grmovjem in s kulisami črnega bora itn.
V se s simbolom živinskega terce ta: koza, ovca,
krava itn. Ta prikaz je dokumentiran s:
l. povojno inventarizacijo vseh gozdov
(1950-52);
2. z uvajanje kontrolne metode (v vseh gozdovih, med drugim polna premerba), začenši s
prvim desetletjem 1952-62.
Kako spremenjena pa je slovenska gozdnata
krajina danes, da jo občuduje vsa Evropa in koliko
truda je bilo potrebno, predvsem pa moralne ozaveščenosti; beg od industrijske in agri kulturne eksploatacije narave. Predvsem pa ekološka reforma
in ozaveščen ekološki ter discipliniran zasuk v
kontaktiranju in naravi prijaznem usmerjanju
našega gozda.

3

TODA ROPARSKE NEVARNOSTI
ŠE NI KONEC (STROKA SE JE
BO ZNEBILA LE PO POTI VEČJE
INTERDISCIPLINARNOSTI)

Vendar pa bi bilo naivno misliti, da smo se znebili
vseh nevarnosti, ki ponovno ogrožajo naravo in
njen gozd. Ves kaže, da se z naglica ponovno
približuje tehnokratski polom, ko bosta narava
in še posebno njen gozd ponovno zelo prizadeta.
Nič novega, toda velika sramota in dokaz politične nesposobnosti. Ta nevarnost je nenehno
v iznakaženi človeški družbi in je tudi usodna.
Zato moramo biti nenehno pripravljeni z nadaljevanjem krepitve naravi prijaznega gozda in
okolja nasploh. S sonaravnim gozdarstvom, ki ga
označuje celostni profil, zmoremo delno nadomestiti tudi gozdu odtujene agrarna pohabljene,
pa tudi poseljene površine, ki so v naravi tujki. S
so naravnim gozdarstvom namreč lahko nadomestimo del izkrčenega gozda. To še posebno velja
pri slovenski bogati oblikovanosti pokrajine gozd
: negozd. V naši deželi je dolžina gozdnega roba
domala dolžina ekvatorja. Polifunkcionalnost
gozda pa je treba še nadalje krepiti in uveljavljati
krajinarstvo s pomočjo nege gozdov.
Povedanemu primerno je treba razvijati razGozdV 63 (2005) 9

iskovalno delo v gozdarstvu, ko mora imeti
jnterdisciplinarni- beri: celostni- značaj
glede na veliko poli funkcionalno vlogo gozda kot
ekosistema.
Velika odgovornost gozdarske stroke po petdesetih letih uspešnega dela mora bib skrb, da ne
bi ponovno nastala moteča depresija, ki bi izničila
dosežene uspehe. Z drugimi besedami: ne zapravljajmo doseženega. Glejmo perspektivno! Polifunkcionalno gozdarstvo z diktatom: pospešuj mo
celostno in čim bolj »krajinsko kulturne<< učinke
gozdnega ekosistema. Slovenski prispevek z gozdom
za zdravo okolje z vsemi atributi, kot so npr.: krepitev
in ohranjanje tal, ozračja, H2 0 režima itn.
Pri tem ne gre za pospeševanje »bolne vojaške
discipline«, temveč za kulturo po poti etike in temu
primerne vzgoje, odgovornosti. In samo po tej poti
lahko ustvarjamo pravo kulturo z ohranjevanjem
narave glede velike preobremenjenosti zemeljske
oble s človeškimi in živalskimi proteini.
Iz vsega povedanega sledi ugotovitev: ne
odnehajmo. Nočemo in ne smemo nazaj, temveč
razvijajmo našo lastno pravo kulturo sozvočja z
naravo. Tranzicija ravnanja z gozdom je za nami.
Sedaj pa mora biti naša skrb, da ne bi ponovno
nastala depresija. Srečni smo lahko, da nam je vsaj
delno uspel pobeg od divje ekonomije. Ne odnehaj mo! Imamo dokaze, da ne smemo odnehati.
Skrbno se ukvarjajmo z nadaljnjo perspektivo.
Dojemimo, kaj nam pomeni domovina z našim
okoljem.
močan

4

ETIKA Z NARAVO IN Z NJENIM
GOZDOM KOT DIKTAT

Postavljeni smo pred kompleksne etične probleme, ki bremenijo »raznaravljeno« družbo.
Ukrepajmo tako, da učinki našega delovanja ne
bodo uničujoče vplivali na eksistenco življenja
kot življenja; vključno človeka. Če temu ne
bomo sledili, grozi strahoten konec. Zavedati se
moramo moralne odgovornosti stroke; ne glede
na politično druščina! Z drugimi besedami: Etika
z naravo in z njenim gozdom kot diktat! Kajti
divjanje tehnike in vedno večja ogroženost okolja
terja: zdrav in čim vitalnejši gozd kot protiutež
podivjani ekonomiji. Ker pa ne vemo, kaj prinaša
naš čas, je treba z gozdom, z njegovo naravo ravnati čim naravneje. Z drugimi besedami: treba je
395

Mllnsek O Slovensko gozdarstvo v preizkus ni dobi vzdržljivosti na poti razvijanja strok~~ »Gozdarstvo - vrhunska ku ltura ...

krepiti njegovo polifunkcionalnost; beri: še večja
odgovornost gozdarja ter družbe.
Jedro razmišljanja: gozdarstvo - znanost in
prakso nadaljevati z veliko odgovornostjo. Kajti
gozd je širom sveta vse bolj uničen. In vendar
je Slovenija izjema. Zato je nujno nadaljevati po
zastavljeni poti in tovrstno podporo tudi zahtevati
s strani javnosti in politike: razvijanje in pospeševanje ravnanja z gozdom kot resnična kultura.

Glej mo objektivno v prihodnost, ki bo vedno
hujša. Krize se vračajo. Zato bodimo pripravljeni;
ne le lokalno, temveč še posebno globalno. Vedno
več je ))golega« na zemeljski obli. Naravni gozd
pa je polifunkcionalen in pomeni protiutež uničevanju narave. Uporabimo to spoznanje!

Kratka dodatna razlaga napisanemu:
V Evropi so gozdovi preveč izkrčeni in agrarno
prizadeti. Kmetijski prostor postaja vse bolj de naturiran in izčrpan, na meji}} puščave«. Nadalje kot
primer.:Nemčija je v zadnjih desetletjih povečala
porabo vode od 50 1 na 200 1 na osebo. Poraba
primarne energije se je od 19. stoletja do danes
povečala za 20-krat. Splošna poraba vsega se
povsod skokovito nadaljuje! In kje so rezerve?
Ni jih! Torej dve nasprotujoči si težnji: potrošnja
- rezerve. Gozd pa je edini uravnavalec režima
H 2O, čistilec zraka, življenjski rezervoar z enkratno
funkcijo gozdnega roba.
Temu sledi vprašanje: Kako in do kam pospeševati znanost, ne da bi minirali meje življenjskega
okolja. Tega vprašanja tehnika in znanost ne znata
reševati sami, potrebno je skupno reševanje. Naša
stroka pa mora povedati kako; to, kar smo že pokazali z našim delom. In sedaj nadaljuj mo kot vzornik
drugim. Pogoj pri tem je celostno dojemanje (kot
smo v gozdarstvu prisiljeni početi):
>}Naravoslovje in dušeslovje- viribus unitis!<<
Opomba: Ali nimamo doma že dovolj stoletij
opozoril, npr. >>kraško opozorilo<< in kam nas
pripelje uničevanje gozdov! Nadalje: povečanje
prebivalstva; povečanje porabništva in uničevanje
okolja, še posebno gozdov.

Težišče

Rešitev je mogoče iskati:
• v celostnem izobraževanju,
• v vključevanju ekoloških temeljev,
• v dojemanju odgovornosti,
=vse kot vrhunska etika in morala!!
Ugotavljamo bistvo:
l. Krepitev zavor pri uničevanju okolja.
2. Proučimo gozdarski čudež Slovenije.
3. Nadaljujmo po vzoru gozdarstva na vseh
področjih človekove aktivnosti; to kot diktat!
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5

GOZDAR- RAZISKOVALEC
GOZDNIH GLOBIN IN
REŠEVALEC ČLOVEŠTVA

naše orientacije je brezpogojno celostno
razmišljanje. Če je temu tako, potem je nujno,
da postavimo ZDRAVJE ŽIVLJENJA na oltar in
temu podrejajmo naše delo in življenje. Pouk o
tem si pridobimo v naravnem gozdu z vrednotami,
npr.: ekološki režim, les, ekološka moč, razsežnost
gozda, neprizadeta tla, čista voda itn. Neprizadeto
ozračje, }>odlično bivalno okolje« itn. Vis a vis
koruznim in podobnim spačkom.
Da bi vse to in podobno uspešno dojeli, je
treba razumeti naravo z vsemi njenimi nepredvidljivostmi. Narava je ustvarila in ustvarja svoje
dolgo trajajoče iznajdbe, ki jih ni mogoče dojeti
zgolj z znanjem, temveč predvsem z modrostjo.
Temu in še posebno nepredvidljivosti narave pa
bomo dorasli zgolj po kognitivni poti, postopoma,
brez naglice, s skromno rabo energije, z nenehnim opazovanjem in tipanjem. Ugotavljamo pa,
da temu ni dorasel sedanji, problematično šolan
prebivalec. Eden od uspešnih pripomočkov pri
tem je uvajanje gozdne pedagogike odA doŽ s
splošno vrednostjo. Le-tu so vgrajene temeljne
fizikalne zakonitosti (postopnost, zaviralnost, preverjenost, počasnost, dolgoročnost, trajnostnost)
in po tej poti racionalna raba energije.
Po tej poti spoznavamo razsežnosti naravnega gozdnega ekosistema. Naj naštejem
nekatere: dolga življenjska doba, postopna
obnova, individualno življenje s trajno velikimi
količinami biosubstance (kar pa ne pomeni
}>vampelnov«), skromno razmerje rastlinska
substanca : živalska substancav korist prve,
polifunkcionalnost (ne unifunkcionalnost),
poizkus (težnja) k trajnostnemu funkcioniranju, krepitev samodejnega ohranjanja, krepitev
življenjskih dejavnikov itn.
Ob tovrstnem funkcioniranja ekosistema v
naravi postopoma tudi dojemamo težnjo k sozvočju
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Mlinsek, D.: Slovensko gozdarstvo v preizkusn i dobi vzdržljivosti na poti razvijanja stroke : »Gozdarstvo -vrhunska ku ltu ra ...

med lokalnim in globalnim, kot enkratni patent
narave, ki terja posebno razmišljanje, je nenadkriljiv in ki mu moramo namenja ti posebno pozornost
ter mu slediti. Pri spoznavanju narave gozda postaja
tovrstna usmerjenost kažipot vsemu ustvarjal nemu
početju človeškega rodu v prihodnosti. Hkrati pa še
razmišljanje (tu in sedaj): odkrivanje novih nalog
gozdarske vede (znanosti, vedenja .. . ).
Torej ne le tehnologija, temveč znanost in
njena uporaba na vseh področjih prave človekove
ustvarjalnosti (= kultura vzpostavljanja stikov z
naravo in njenimi ekosistemi).
Gozdni ekosistem in samoohranjanje njegovega
življenja ter uspešne eksistence; njegovega funkcioniranja (trajnost; skromna raba energije; biodiverznost
in njene značilnosti; pospeševanje drugih ekosistemov; krepitev polifunkcionalnosti itn.).
Torej:
• dojemimo
• uporabljajmo to
• polivalentno vedo na zemeljski obli z gozdom
kot Zemljino ustvarjalno konico.
Razvojna pot slovenskega gozdarstva in realizacija njenega gozda opozarja na prikazano pot,
ki pomeni univerzo v univerzi
Povedano pomeni:
l. Perfektuiranje zastavljene EKO POTI.
2. Univerzo v univerzi, kot vzgojni in izobraževalni
»ekokatekizem«.
3. Filozofsko kreiranje znanosti.
4. Porajanje in perfektuiranje gozdarstva kot
filozofske in tehnološke podlage na človekovi
razvojni poti celostnega individuuma na naši
obli.
Opomba: Razumljivo - s svetiščem
>>GOZD«
Torej: prihodnja pot gozdarstva ne kot tehnologija, temveč kot: EKOSISTEMSKA NADGRANJA
OZIROMA FILOZOFIJA.
In za zaključek še nekaj ugotovitev in opozoril:
Sedanja podoba gozdnate pokrajine v Sloveniji
ni sama po sebi umevna. Lahko bi bila tudi taka
kot pred 50-timi leti; ali pa še slabša.
Da ni tako, se moramo zahvaliti temeljnemu
zasuku, kije nastal po končanih povojnih >>planskih letih« in vsemu, kar je temu sledilo: sedanje
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stanje ter podoba slovenskega gozda. To je težko
dojemljiv enkratni »kapital«, ki pa je laiku razumljiv sam po sebi. In vendar pomeni po stoletjih
ropanja v naših gozdovih temeljit zasuk, slovensko
gozdarstvo z njegovim gozdom pa predhodnika
novega, naravi prijaznega odnosa do nje in kot
vzornika drugim strokam, da ne govorimo npr.
o kmetijstvu, ki ga ta obrat še čaka.
Torej nadaljuj mo z metodo investiranja za prihodnost, ki grozi in prinaša »ekokatastrofe«, ki se
jih sploh ne zavedamo. Pri tem pa je gozd eden
od rešiteljev, grajen na načelu trajnosti, ki se je v
gozdarstvu rodil že leta 1715. Vendar je njegovo
uresničevanje onemogočala divja ekonomija.
Srečujemo se z mnogonamenskim gozdom,
ki bo dajal les visoke kakovosti, pa tudi visokokakovostne in vse pomembnejše druge okoljske
dobrine. Prihaja čas, ko bo visokokakovosten les
iskan kot dragocena surovina. Minulih 50 let v
Sloveniji pomeni velik, vendar težko doumljiv
prispevek. Pri delu z gozdom pomeni vsaka zdrava
investicija za prihodnost dragocenost; napaka
pa veliko škodo.
50 let vlaganja v gozd po poti biološke amortizacije pomeni za slovenski gozd veliko krepitev
polifunkcionalnosti, ki pa je laik ne dojema.
Zato pozabimo na kratkoročne AE (beri agroekonomijo) in podobno ter spoštuj mo modrost
načela trajnosti; torej sonaravnost vsega naravi
prijaznega in krepko obračunajmo s ponovnim
poizkusom ropanja in špekulacijami, ki od nekdaj
spremljajo poseganje v gozd in se ponovno
pojavljajo kot »lopovi na pohodu« tudi pri nas.
Nadaljujmo z zdravo, naravi prijazno potjo, ki jo
pri nas občuduje vsa Evropa, ki se tega zaveda, in
se odloča za podobne nove korake. Naj navedem le
enega od njih. Švicarji in Nemci so se odločili, da
bodo glede na revitalizacijo naravnejšega vodnega
režima pri njih vrnili vso vodo s kanaliziranih
potokov in rek v nekdanje naravne tokove. Pri
Švicarjih znaša ta dolžina 26.000 km, pri Nemcih
pa je 2- do 3- krat daljša kot pri Švicarjih (podatek
iz nemškega tednika Die Zeit).
Opomba: Depresija v evropskem gozdarstvu
se ponavlja. Kako jo preprečiti?
Beri: Zapisano v besedilu in prikazano v

slovenskem gozdu.
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------Kaari in izobraževanje

GDK: 99 (092) (063)

Mens sana in corpore sano in silva sana ali pogled na strokovno
delo prof. dr. dr. h.c. Dušana Mlinška ob osemdesetletnici
Jurij DIACI*
Ko me je urednik Gozdarskega vestnika mag.
Perko pred časom poprosil, da bi napisal pregled
strokovnega dela profesorja Mlinška ob njegovi
osem desetletnici, sem se znašel v precejšnji zadregi.
Ni preprosto pisati o osebnosti, ki je najbolj značilno
zaznamovala gojenje gozdov v Sloveniji. Nenazadnje
obsega njegova bibliografija v separatoteki Katedre
za gojenje gozdov več kot 200 zadetkov, pri čemer
zelo verjetno ni popolna. Drugi razlog za zadrego
je dejstvo, da nisem njegov sodobnik, saj sem strokovno pot začel precej kasneje in zato pri večini
pomembnih dogodkov nisem bil navzoč. Ker bi
bil moj pregled na celotno delovanje prof. Mlinška
nujno nepopoln, se v nadaljevanju osredotočam le
na pet izbranih, vidnejših dosežkov in jih osvetljujem
skozi prizmo razgovorov z njim, obstoječih pisnih
virov in odmevnosti, ki jih imajo na sodobno gojenje
gozdov. Po moji presoji mednje sodijo: (1) sproščena tehnika gojenja gozdov in detajlno gojitveno
načrtovanje, (2) gozdni rezervati, (3) povezava
strokovnega, pedagoškega in raziskovalnega dela,
(4) mednarodna razpoznavnost slovenskega gojenja gozdov in Slovenije ter (5) uveljavljanje načela
Mens sana in corpore sano in silva sana (zdrav duh
v zdravem telesu v zdravem gozdu).

1

SPROŠČENA TEHNIKA GO JENJA
GOZDOV IN DETAJLNO
GOJITVENO NAČRTOVANJE

Razvojna pot sproščene tehnike gojenja gozdov
(STG) vodi kronološko preko izpopolnjenega
prebiralnega (PG) in skupinsko postopnega gospodarjenja (SPG). Prof. Mlinšek se je s prakso prebiralnega gospodarjenja najprej srečal na Dolenjskem
v Podturnu, kjer se je seznanil s problemi jelovobukovih gozdov. Kasneje, med službovanjem na
Koroškem, je spoznal kmečke prebiralne gozdove
na po dravskem Pohorju in jih monografsko obdelal
v svoji disertaciji (MLINŠEK 1959). Zavzemal se
je za prehod iz kmečkega na izpopolnjen o prebiralno gospodarjenje na osnovi nege in organiziral
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seminar iz gojenja gozdov (MLINŠEK 1963). V
tem obdobju se je veliko posvečal raznovrstnim
gojitvenim problemom v Sloveniji, ki jih ni bilo
mogoče reševati v okviru takrat ustaljenih gojitvenih sistemov, npr.: gospodarjenju s črno jelšo
in rdečim borom v Prekmurju, degradiranem,
drobnolastniškem gozdu, neusklajenem razmerju
med vegetacijo in rastlinojedi, pomanjkljivi negovanosti, propadanju gozdov itd. (MLINŠEK 1955,
1964, 1965a). Največji strokovni izziv v zgodnji
50. letih so prof. Mlinšku pomenili nasadi smreke
na Pohorju. Poglobil se je v vzroke neuspešne
kampanje sadnje plemenitih listavcev v nasade,
ki jo je sprožilo takratno ministrstvo za gozdove.
Leta 1954 je izdelal obsežen ureditveni načrt
za Mislinjske gozdove, ki vsebuje prve zametke
sproščene tehnike gojenja gozdov oz. njegovega
kognitivnega pristopa (kontrolna metoda, uvajanje
izbiralnega redčenja in podaljšanje proizvodnih
dob, podsadnja listavcev z zaščito pred velikimi
rastlinoj edi, rastiščem prilagojen pristop, postopna
posredna premena). Zanimivo je, da sta primerljive
elaborate v istem obdobju izdelala Knez (1955) za
nazarsko območje in Miklavžič (1958) za Pohorje.
Vendar so sev praksi udejanili in do danes ohranili
le objekti v Mislinji, ki so vedno znova cilj domačih
in tujih ekskurzij. K temu so prispevali profesorjeva pregovorna prepričljivost, vztrajnost, osebno
zavzemanje na terenu, zelo verjetno pa tudi smisel
za kombiniranje izkoriščanja nasadov in prevzgoje
v ekološkem in ekonomskem smislu.
Drugo obdobje razvoja STG zaznamujejo prizadevanja prof. Mlinš ka za nadomeščanje prebiralnega gospodarjenja v neprimernih rastiščnih in
sestoj nih razmerah s skupinsko postopnim gospodarjenjem (SPG). Velik vpliv na prof. Mlinška je
v tem obdobju imel Leibundgut (1958), ki je bil
po IL svetovni vojni FAO izvedenec za področje
~prof. dr.;
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Jugoslavije. Pod vtisom prevladujočega SPG (nem.
der verfeinerte schweizerische Femelschlag) v Švici
je prof. Mlinšek leta 1960 organiziral tudi prvi
republiški seminar na temo SPG in gojitvenega
načrtovanja v Sloveniji in sicer v Dobrni.
Za tretje obdobje razvoja STG je značilno izpopolnjevanje PG in SPG ter iskanje manjkajočega
sistema gojenja gozdov, s katerim bi lahko pokrili
vso gojitvene problematiko, vključno s prej naštetimi
posebnostmi, ki jih ni mogoče reševati v okviru PG in
STG. V tem obdobju so velik vtis na Mlinška naredile
raziskave pragozdov v Sloveniji in Bosni (npr. 1967a,
1967b ), ki so njegovo prepričanje o raznolikosti sestojev, rastišč in razvojne dinamike naravnih gozdov
še okrepile. V stiku z drugimi gojitelji alpskih držav
(LEIBUNDGUT 1948, KOSTLER 1950) je prišlo je
do razvoja sproščene tehnike gojenja gozdov (STG),
ki je dopuščala malopovršinsko prepletanje različnih
sestoj nih zgradb, povezovanje sistemov PG in SPG
ter nudila vse možnosti za nadaljnji razvoj gojitvenih
sistemov na osnovi novih spoznanj o gozdu, družbi
in razvoju tehnike. Prof. Mlinšek ( 1965b, 1966a,
1968a) je STG jedrnato defmiral kot svobodno
oblikovanje gozda ob gospodarnem spoštovanju
naravne individualnosti in sodobnih principov
nege. V kontrolni metodi, ki jo je kot urejevalec
GozdV 63 (2005) 9

dobro poznal, pod vplivom Pipana pa tudi uvajal v
prakso, je našel idealen pripomoček za preverjanje
uspešnosti STG in omejevanje napačno razumljene
gojitvene svobode. Najpomembnejši instrument kontrole za sonaravne sisteme je predstavljalo detajlno
gozdnogojitveno načrtovanje, ki se je v času razvoja
STG že uspešno uveljavljalo v praksi.
S knjigo Sproščena tehnika gojenja gozdov
na osnovi nege je prof. Mlinšek ( 1968) zaokrožil
znanje o gojitvenih sistemih, dodal PG in SPG
manjkajoči člen, sisteme razmejil, jim z gojitvenim načrtovanjem zagotovil orodje za analizo,
odločanje in kontrolo ter zaokroženo znanje o
gojenju gozdov ponudil v uporabo. Knjiga tudi
danes ostaja temeljno delo na področju gojenja
gozdov v Sloveniji. S časovnim odmikam 40.let
lahko ugotovimo, da so se tehnike v praksi dobro
uveljavile. Nekoliko manj v gozdnogospodarskem
načrtovanju, ki STG kot sistema ne izkazuje.
Reševanje novih izzivov, ki jih gozdarstvu nalagajo družba in spremembe naravnega okolja, od
upoštevanja oz. snovanja habitatov ogroženih in
redkih vrst do uvajanja novih tehnologij sečnje in
spravila, so uresničljivi predvsem v okviru STG.

2

GOZDNI REZERVATI

Sonaravne gojenje v alpskem prostoru je zgodaj
poudarjalo pomen ohranjanja in proučevanja naravnih gozdov, vendar se v zahodni in srednji Evropi
večji pragozdovi niso ohranili. Glavni pobudnik
ideje gozdnih rezervatov Leibundgut, je v Švici
uspel zavarovati nekaj ohranjenih gospodarskih
gozdov in jih prepustiti naravnemu razvoju, da bi
tako nastali pragozdovi bodočnost (LEIBUNDGUT
1957, 1959). Tudi na prof. Mlinška so pragozdovi
v Sloveniji že med službovanjem na Dolenjskem
naredili velik vtis. Ta se je po prihodu na Oddelek
za gozdarstvo in z začetkom sistematičnih raziskav
v Pečki ter v bosanskih pragozdovih le še poglobil.
Sredi 70. let je prof. Mlinšek pričel s skupino gozdarskih strokovnjakov in ob podpori takratnih gozdnih
gospodarstev oblikovati mrežo gozdnih rezervatov v
Sloveniji (MLINŠEK 1975, 1978a, 1978b). Rezultat
projekta je obsegal vzpostavljeno mrežo 173. gozdnih
rezervatov s skupno površino 9.040 ha ter navodila
za dolgoročne raziskave in vzdrževanje gozdnih
rezervatov (MLINŠEK et al. 1980). Postavljen je
bil temelj sistematičnim raziskavam, ki so sledile
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izobraževanje
v naslednjih desetletjih. Z današnje perspektive
izjemen projekt je dobil posnemovalce drugod po
Evropi šele koncem prejšnjega stoletja.
Ob snovanju mreže gozdnih rezervatov je
prevladoval raziskovalni namen, danes stopajo v
ospredje naravovarstveni poudarki, kar ponekod
vodi do trenj med gozdarji in naravovarstveniki. V
Sloveniji so v mrežo gozdnih rezervatov vključeni
tudi degradirani gozdovi in rastišča, na primer
steljniki, nasadi smreke, grmišča, gozdna pogorišča. Namen takšnih objektov je proučevanje
sukcesijskega razvoja vegetacije in proučevanje
naravne revitalizacije degradiranih ekosistemov.
Gozdni rezervati so pomembni tudi za popularizacijo gozdarstva in izobraževanje.
Do danes je mreža narasla na 186 gozdnih
rezervatov s skupno površino 10.420 ha, kar pomeni
približno 1o/o površine gozdov v Sloveniji. V zadnjem
času gozdni rezervati še posebej pridobivajo na
pomenu v slovenskem nacionalnem parku, krajinskih
in regijskih parkih, saj gre za otoke izjemno ohranjene
narave. Zal je bilo nekaj rezervatov opuščenih zaradi
denacionalizacije, poleg tega današnji pravni status
še ni povsem dorečen.

3

POVEZOVANJE STROKOVNEGA,
PEDAGOŠKEGA IN
RAZISKOVALNEGA DELA

Celovit sistem gojenja gozdov, ki ga je utemeljil
prof. Mlinšek je nastal z združevanjem praktičnih
izkušenj in znanstvenih spoznanj. Praksi ni ostal
dolžan, zato je takoj po prevzemu profesure za
gojenje gozdov pričel s seminarji za prakso, kjer je
posredoval in preverjal novosti ter hkrati poglabljal svoje praktične izkušnje in spoznanja. Prvemu
republiškemu seminarju na Dobrni, so sledili vsakoletni republiški in državni seminarji iz gojenja
gozdov: npr. 1961 - Nova gozdnogojitvena pota v
gozdnem gospodarstvu Slovenije (Kolovec), 1962
-Intenzivno prebiralno gospodarjenje in gojitveni
problemi v prebiraJnem gozdu (Lovrenc na Pohorju),
1963 -Sodobne metode gospodarjenja z gozdovi
listavcev (Idrija), itd. (prim. MLINŠEK 1966b,
1967c). Preko seminarjev se je starejša generacija
gozdarjev seznanjala z novimi pogledi na gozd in
pripravljena sprejemala mlajše kolege s popolnej šim
znanjem (MLINŠEK 1968b, 1985). Organiziranost
seminarjev z vedno novo tematiko in novimi orga400

nizacijskimi prijemi je bogatila strokovni horizont
gozdarju praktiku, pedagogom, obiskovalcem iz
tujine in javnosti. Hkrati se je mreža šolskih in
študijskih objektov po Sloveniji širila in izpopolnjevala (MLINŠEK in DIACI 2000). Pretok informacij
med prakso, raziskovalnim in pedagoškim delom
je zaživel v popolnosti. Veliko pred časom je tudi
spoznal pomen dela z mladino in širšo javnostjo
in ju dodal k trikotniku pretoka informacij, tako
je nastal tetraeder udejstvovanja gozdarske stroke
(MLINŠEK 1995). Tudi sam se pogosto pojavlja
v medijih in zavzeto zagovarja gozdarsko stroko,
nenazadnje mu je slednje dobro uspevalo tudi v
stroki ne najbolj naklonjenih časih.

4

MEDNARODNA
RAZPOZNAVNOST

Verjetno profesorja Mlinška najbolj poznamo po
mednarodnem delovanju, ki obsega od vodenja in
snovanja novih IUFRO sekcij, divizije in celotne
IUFRO strukture, do organizacije odmevnega
svetovnega IUFRO kongresa v Ljubljani in ustanovitve PRO-SILVAE, mednarodne organizacije
za sonaravno gojenje gozdov. Redni obiski tujih
predavateljev, izpopolnjevanja študentov, številne
ekskurzije in delavnice za znanstvenike in gozdarje
iz tujine, ki se vrstijo skozi desetletja, pomembno
prispevajo k aktualnosti in privlačnosti študija
gojenja gozdov ter k mednarodni uveljavitvi slovenskega koncepta sonaravnega gojenja gozdov.
Tudi danes nam ime profesorja Mlinška odpira
vrata Univerz in raziskovalnih institucij po svetu in
v Evropi. O odličnosti njegovega znanstvenega dela
priča podatek, da ima v bazi Web of Science, kar
nekaj objav in ducate citatov, ob seveda še kakšni
rezervi zaradi napake v bazi pri navajanju avtorja
ali šumnikih. Pri tem je potrebno poudariti, da baza
vključuje pretežno znanstvena dela v angleškem
jeziku, sonaravne gozdarstvo pa se je do pred
desetle~ em razvij alo izključno v alpskem prostoru,
torej izven anglosaksonskega vplivnega in govornega
področja. O pravi odmevnosti raziskovalnega dela
najbolj pričajo citati v učbenikih gojenja gozdov v
Evropi in svetu ter številna uvodna vabljena predavanja na znanstvenih in strokovnih srečanjih.

5

MENS SANA IN CORPORE SANO
IN SILVA SANA
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Čeprav naj bi bil prvi del zgornjega ci tata iztrgan iz
celote in napačno interpretiran, se je v naši kulturi
usidral kot rek, ki opozarja na skladnost in vitalnost
duha in telesa. Slednje po besedah prof. Mlinška
ni uresničljivo brez sozvočja z gozdom, oziroma
širšim okoljem. Verjetno je v tem tudi vzrok, da je
v zadnjem desetletju svoje delovanje razširil izven
meja gozdarstva. Iskanje zahtevnega ravnotežja je
vselej preverjal tudi na sebi, zato nam je bil in ostaja
vzornik. Pri tem napoja večne mladosti nikoli ni
ljubosumno skrival, temveč je recept zanj vedno
znova priprav~ en potrpežljivo razlagati.

6

NAMESTO ZAKLJUČKA ČESTITKA

Izbor petih po ud arkov iz delovanja prof. Mlinška
ni predstavljen po prioritetah in je seveda subjektiven. Večji poudarek bi si zaslužilo profesorjevo
pedagoško udejstvovanje in razvoj predmeta gojenje
gozdov, vendar sta oba podrobno zajeta v Spominskem zborniku Oddelka za gozdarstvo (WINKLER
2000). Prav takoj e malo prostora namenjeno profesorjevemu delovanju izven gozdarske stroke. Zato
pa si lahko vsak sam najde svojih pet pomembnih
ali najljubših dosežkov, ki jih v bogatem opusu profesorja Mlinška ne manjka. Ob visokem jubileju
smo le preleteli del slavljenčeve dolgoletne strokovne
dejavnosti in se vprašali, če njegove dosežke danes
pravilno nadgrajujemo in upoštevamo, vse skupaj
predvsem z namenom, da mu iskreno čestitamo,
zaželimo nadaljnje uresničevanje poslanstva in še
mnogo iskrivih srečanj.

7
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Kadri in izobraževanje
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(1905-1972)
Moje prvo srečanje z dr. Maksom Wraberjem
je bilo leta 1942, ko sem se vpisal v l. razred
III. državne moške gimnazije za Bežigradom v
Ljubljani. Poučeval je prirodopis (biologijo) in
matematiko. To je bil srednješolski profesor z doktoratom. Seveda takrat nisem vedel, da je deloval
tudi na ljubljanski Univerzi na botani čnem inštitutu in predaval tehniške botaniko na kemijskem
oddelku. Profesor Maks Wraber je vzbujal s svojim
akademskim naslovom vsesplošno spoštovanje. S
svojo pokončno postavo, z bogato črnolaso glavo in
močnimi obrvmi, strumnim korakom in dosledno
redoljubnostjo je vzbujal pri nas, posebno pri
prvošolčkih strah. Od ravnateljstva gimnazije je
bil določen za reditelja prvo- in drugošolcev med
glavnim odmorom; s svojo strogostjo je dosegel
popoln red. Tu moram opozoriti, da je bil profesor
Maks Wraber strog, dosleden in pravičen učitelj
in vzgojitelj, kije zahteval znanje. Profesor Maks
Wraber je bil osebnost, ki je dala pečat gimnaziji.
O njem smo govorili vsi osnovnošolci, ki smo se
pripravljali za vpis na III. državno gimnazijo. Ne
skrivam naših dvojnih občutij med spoštovanjem
jn strahom.
Drugo moje srečanje z dr. Maksom Wraberjem
je bilo dvajset ]et pozneje, leta 1962. Sicer sem o
njem slišal že na fakulteti deset let prej, da je eden
izmed treh tedanjih fitocenologov. Leta 1955 sem
pričel kot začetnik pomagati pri fitocenoloških
raziskavah ob mentorju dr. Vladu Tregubovu.
Ob svojem odhodu v Iran za eksperta FAO me
je priporočil dr. Maksu Wraberju, ki je tedaj iskal
asistenta na Inštitutu za biologijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer je služboval. Po
pravici povedano, sem se prijavljat na to asistentsko
mesto z mešanimi občutki. Pred seboj sem videl
strogega srednješolskega profesorja izpred dvajset
let. Srečanje pa je bilo popolnoma drugačno. Oba
sva se, vsak na svoj način izbrusila v življenju, ker
sva imela za seboj določene življenjske izkušnje.
Srečanje je bilo prijetno in za mene nova izkušnja
s tretjim slovenskim fitocenologom, s katerim
sem sodeloval najdalj, 10 let do njegove prerane
smrti. Pred tem sem sodeloval, kot že rečeno, z dr.
Vladom Tregubovom (1955-1961) in nekaj let s
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prof. dr. Gabrijelom Tomažičem (1956-1958).
Moje sodelovanje z dr. Maksom Wraberjem se
je začelo v drugi polovici leta 1962, ko je končeval
eno izmed svojih najboljših fitocenoloških del
o gozdu smreke in gozdne bekice v slovenskih
Vzhodnih. Alpah. To delo uvrščamo med klasična
dela ob Tomažičevih rdečeborovih gozdovih. V
desetih letih sodelovanja sem bil priča mnogim
uspehom dr. Maksa Wraberja doma in v tujini.
Dr. Maks Wraber je bil že od leta 1946 plodovit
pisec fitocenoloških, ekoloških, fitogeografskih,
gozdarskih, naravovarstvenih in drugih bioloških
razprav. Sam sem bil priča uspešnih razprav o
še drugih smrekovih gozdovih, med njimi naj
omenim gozd o smreki in golem lepenu, rdeče
borovih gozdovih v obrobju slovenskega predpanonskega sveta, o belogabrovih gozdovih Slovenije
na karbonatni, nekarbonatni geološki podlagi in o
občasno poplavljenih. To so gozdovi belega gabra
in prehlajenke, belega gabra in belkaste bekice ter
belega gabra in doba. Pripravljati je začel obširno
študijo o bukovih gozdovih Slovenije. Za začetek je
pripravil študiji o kislem gozdu bukve in belkaste
bekice in toploljubnem celinskem gozdu bukve
in gabrovca. Kot sinteza njegovih raziskovanj je
bila fitogeografska delitev Slovenije. Precej se je
posvečal teoriji vegetacijskega kartiranja. Izdal
je pregledno karto gozdnih združb Slovenskega
primorja. Osebno sem vesel, da sem pri teh delih
sodeloval, zlasti pri pripravi fitocenoloških tabel.
Mnogo sem se naučil ob Wraberjevem delu in
rad se spominjam razprav z njim, v katerih mi je
odkrival posebnosti in zanimivosti vegetacijske
problematike Slovenije.
Ob teoretičnih razpravah je posvečal skrb pri
izdelavi operativnih elaboratov za gojenje in urejanje gozdov na osnovi vegetacijskih in ekoloških
raziskav. S slovenskimi gozdarskimi strokovnjaki je
sodeloval po vsej Sloveniji. Elaborate je pripravljal
v začetku sam, nato s sodelavci Markom Accettom,
Milanom Prešernom, Ivom Puncerjem, Mitjem
Zupančičem in Vinkom Žagarjem.
To je nekaj utrinkov iz desetletnega sodelovanjain moje poglobljene učne dobe z dr. Maksom
Wraberjem. Ne morem pa iti mimo plodnega
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obdobja po drugi svetovni vojni, ko je sodeloval
z dr. Vladom Tregubovom. Skupaj sta preučevala
bukove gozdove Pokljuke, Pohorja, Snežnika,
kjer so najprej nastali elaborati in pozneje razprave. Kasneje sta si hote ali nehote razdelila
ta območja, kjer se je dr. Maks Wraber posvetil
Pohorju, Osrednji in Vzhodni Sloveniji ter širšemu območju Slovenskega primorja. Nastale so
študije o gozdovih jelke in okroglolistne lakote
ter jelke in trokrpega mahu na nekarbonatnih
kamninah Slovenije. Na ekstremnih rastiščih
predalpsko-alpskega sveta je opisal termofilno
grmiščno združbo gabrovca in žarkaste košeničice. Začete so bile študije o primorskem gozdu
bukve in jesenske vilovine, gabrovca in jesenske
vilovine, kot posebna geografska varianta hrvaške
različice, ter submediteranskega gozda hrastov
na jerovici ipd.
Kot terenski delavec in dober poznavalec
slovenske vegetacije v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja je izdal prvi seznam gozdnih združb
Slovenije s kratkim opisom in sinsisternatskim
pregledom. To delo je osnova za nadaljnje raziskave slovenske gozdne vegetacije.
S tržaški mi, avstrijskimi in kasneje hrvaškimi
kolegi je bil med soustanovitelji Vzhodnoalpskodinarskega društva za preučevanje vegetacije.
Uspelo mu je na tedanjem Inštitutu za biolo-
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gijo Slovenske akademije znanosti in umetnosti
ustanoviti fitocenološko skupino za preučevanje
vegetacije, ki je še danes vodilna na tem področju.
Bil je med ustanovitelji tedanjega zveznega projekta Vegetacijska karta Jugoslavije, ki je povezoval
fitocenologe tedanje Jugoslavije. Sam je do smrti
vodil ta projekt v Sloveniji.
Udeleževal se je mnogih mednarodnih in
domačih prireditev, najbolj sta mu bili pri srcu
zborovanji Vzhodnoalpsko-dinarskega društva za
preučevanje vegetacije in Mednarodno združenje
za preučevanje vegetacije (IVAS). Bil je njun aktivni
član in funkcionar. Zavzemal se je za varstvo narave
in je bil član in funkcionar CIPRA in Zavoda za
varstvo narave Slovenije.
Dr. Maks Wraber je bil vsestransko razgledan
človek. Poznan je bil po svoji disciplini, doslednosti in kritičnosti do svojega dela. Take vrline
je zahteval tudi od svojih sodelavcev. Zbral je
veliko gradiva, ki ga je želel obdelati, ko je šel v
pokoj, da bi v miru razmišljal in pisal o slovenski
vegetaciji, ki je bila njegova najljubša življenjska
tema. Žal tega dela ni mogel uresničiti, umrl je
v življenjskem obdobju, ko je sam in ko smo
tudi drugi pričakovali največ o sintezi njegovega
bogatega znanstvenega dela.
Akademik dr. Mitja ZUPANČIČ

Nekaj misli ob 100-obletnici rojstva slovenskega fitocenologa
dr. Maksa Wraberja
16. septembra je minilo 100 let od rojstva
pomembnega slovenskega znanstvenika, (gozdarskega) biologa, botanika in fitocenologa,
izrednega člana SAZU dr. Maksa Wraberja {16.
9. 1905 Spodnja Kapla na Kozjaku- 14. 5. 1972
Ljubljana). Slovenski botaniki so se te obletnice
spomnili tudi tako, da so ji 16. in 17. septembra 2005 posvetili dvodnevni simpozij Flora
in vegetacija Slovenije in sosednjih območij
2005 (simpozij sta priredila Botanično društvo
Slovenije in Slovenska akademija znanosti in
umetnosti). Na njem so dejavno, z referati in
posterji, sodelovali tudi gozdarji.
GozdV 63 (2005) 9

O življenju in delu dr. Maksa Wraberja, ki je
bil tudi častni član Zveze inženirjev in tehnikov
gozdarstva in industrije za predelavo lesa Slovenije
(sedanje Zveze gozdarskih društev Slovenije), je
kmalu po njegovi smrti v Gozdarskem vestniku
tehtne pisal tedanji odgovorni urednik Milan
Ciglar (GV 30 /5- 6, 1972, s. 187-189). Kasneje, l. 1978, je Slovenska akademija znanosti in
umetnosti v Ljubljani izdala obsežen Spominski
zbornik Maksa Wraberja 1905-1972 (uredil ga je
pokojnikov sin Tone Wraber). V tem zborniku je
življenje in delo Maksa Wraberja predstavil Mitja
Zupančič, ki je tudi zbral njegovo celotno biblio4 03

grafijo (s. 9-21) in prispeval geslo v Enciklopediji
Slovenije ( 15. knjiga, 2001, s. 6-7). Geslo o Maksu
Wraberju v Slovenskem biografskem leksikonu
(14. zvezek, 1986, s. 721- 722) je napisala Metka
Pavčič. Nekatera vsaj splošno manj znana dejstva
iz očetovega življenja (povojni krivični skoraj
enoletni zapor in drugi pritiski tedanjih oblasti)
je v obširnem intervjuju za Novo revijo (pripravil
ga je Drago Bajt, Nova revija, št. 155, 1995, s. 76
- 90) razkril sin, prof. dr. Tone Wraber.
Nedavno končani simpozij je s plenarnimi
referati Toneta Wraberja, Mitje Zupančiča, Sandra
Pignattija, Dušana Mlinška in Staneta Peterlina
prinesel še nova spoznanja o življenju, delu in
pomenu Maksa Wraberja, enega izmed treh pionirjev in utemeljiteljev fitocenologije na Slovenskem
(poleg Gabrijela Tomažiča in Vlada Tregubova),
soustanovitelja mednarodnega Vzhodnoalpskodinarskega društva za preučevanje vegetacije
(skupaj z Erwinom Aichingerjem in Sandram
Pignattijem), mednarodno uveljavljenega in tudi
danes pogosto citiranega znanstvenika.
Kako tesno in dejavno je bil Maks Wraber povezan z gozdovi in gozdarstvom, lahko preberemo
iz Ciglarjevega spominskega zapisa - imenuje
ga prvi slovenski gozdarski biolog. Kako živ je
spomin na to njegovo povezanost še danes, pa
nam potrjuje zapis, ki ga je v Gozdarskem vestniku nedavno prispeval Janko Žigon (GV 63/4,
2005, s. 230). Nekaj let je bil sodelavec Gozdarskega inštituta Slovenije, prav tako je deloval na
tedanji Sekciji za pogozdovanje in melioracijo
Krasa v Sežani, gozdarski fitocenologiji in njeni
praktični uporabi pri gojenju gozdov in gozdnogospodarskem načrtovanju pa je ostal zvest tudi
po zaposlitvi na tedanjem Inštitutu za biologijo
SAZU, vse do svoje prezgodnje smrti.
Njegova dela, kot so npr. Fitocenologija kot
temelj sodobnega gojenja gozdov (1949), Gojenje
gozdov v luči genetike (1950), O gozdnogospodarskem in kulturnoznanstvenem pomenu
pragozdnih rezervatov (1952), Splošna ekološka
in vegetacijska oznaka slovenskega krasa in
Glavne vegetacijske združbe slovenskega krasa
s posebnim ozirom na gozdnogospodarske razmere in melioracijske možnosti (oboje iz 1954),
Domači kostanj v Sloveniji (1955), Fitocenološka
razčlenitev gozdne vegetacije v Sloveniji (1960),
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nadalje opisi novih jelovih združb ( 1958, 1959),
nove združbe gabrovca in omelike (1961), novih
smrekovih združb (1962, 1963, 1964, 1966),
toploljubnega gozda bukve in črnega gabra
(1966), razprave o ekološki in sinsistematski
člen itvi hrastovih in belogabrovih gozdov v Sloveniji (1969), o fitogeografski členitvi Slovenije
(1969), o zgornji gozdni meji (1970) in številne
druge objave doma in v tujini (tam v glavnem
v nemškem jeziku), so klasična fitocenološka
literatura. Ta dela so fitocenologi naslednjih
rodov (Košir, Zupančič, Marinček, Puncer, Robič,
Accetto idr., po svoji metodi tudi Piskernik) sicer
v marsičem dopolnili in nadgradili, a po njih še
danes posegamo in jih prebiramo ter uporabljamo ne samo fitocenologi, temveč marsikdaj
tudi gozdarji praktiki.
Kako temeljito je poznal slovenske gozdove,
kaže skoraj 100 elaboratov, od katerih jih je Maks
Wraber večino napisal prav za potrebe in po naročilu tedanjih Gozdnih gospodarstev. To so celoviti
prikazi gozdne vegetacije posameznih gozdnogospodarskih enot, včasih tudi širših območij, kjer pa
niso zbrani zgolj opisi rastja in rastlinstva, temveč
tudi smernice, napotki, navodila za gojenje in
obnovo gozdnih sestojevna ugotovljenih rastiščih.
Maks Wraber je skrbno pisal terenske zapisnike
in ti terenski zvezki so ohranjeni (zdaj jih hrani
njegov sin Tone v Polhovem Gradcu). V njih so
s čitljivo, zanj značilno drobno pisavo natančni
opisi kdaj, kako in s kom si je ogledal gozdove
posamezne gospodarske enote (kako približno so
ti obiski potekali, je veren Žigonov opis v letošnji
četrti številki GV). Navadno se je Maks Wraber
mudil v enoti po cel teden, imel je spremljevalca
ali spremljevalce (revirni gozdar, vodja urejanja,
vodja obrata) in skupno so si ogledali kar največji
del enote. Delali so po cele dneve, od ponedeljka
do sobote. V značilnih tipih je Maks Wraber
naredil fitocenološke popise, kadar ga je spremljala
pedologinja Marija Kodrič, so vzporedno opravljali
tudi opise taL Iz teh terenskih zvezkov se tudi
tisti, ki Maksa Wraberja v živo nismo poznali in
mlajši rodovi, lahko prepričamo, kako pronicljiv
opazovalec narave je bil, kako skrbno si je zapisoval
krajevne posebnosti, domača imena in domačo
uporabo rastlin, zanimive floristične najdbe ipd.
Dragocenost so tako elaborati, ki so nastali na
GozdV 63 (2005) 9

podlagi teh terenskih zvezkov in ki so v glavnem
ponatisnjeni v starejših gozdno-gospodarskih
načrtih kot tudi ti terenski zapisniki, z opisi in
fitocenološkimi popisi, z natančnimi nahajališči
- še posebej, ker nam omogočajo primerjavo
stanja gozdov določene gospodarske enote pred
30, 40 oz. 50 leti.
Maksa Wraberja osebno nisem poznal, umrl je
že, ko sem zaključeval osnovno šolo. Najbrž sem
med študijem gozdarstva o njem marsikaj slišal
(vsaj pri botaniki, fitocenologiji in gojenju gozdov),
ato sem v glavnem pozabil. Zares sem pomen tega
moža spoznal, ko sem kot mlad inženir začel delati
pri urejanju gozdov - najprej, ko sem prebiral
njegov elaborat o gozdnih združbah visokokraške
enote Podkraj-Nanos (kjer je opozarjal gozdarje,
kako usodne za gozd so lahko prekomerne sečnje
na teh zelo skalnatih terenih) in pozneje, ko sem
stran za stranjo sledil njegovim potem in opisom
gozdov v meni domači gozdnogospodarski enoti
Baška grapa (elaborata za to enoto ni več utegnil
izdelati). Kaj vse je videl in zapisal, kar sem jaz kot
domačin spregledal. Precej let pozneje mi je v roke
prišel njegov elaborat Bovška hidrocentrala v luči
varstva narave in pokrajine (Ljubljana, 1965). Kako
tehtno in odločno je takrat ugledni znanstvenik
zastavil svoje ime za ohranitev reke Soče, ene
najlepših alpskih in evropskih rek. Na to njegovo
pogumno dejanje in utemeljeno zoperstavljanje
takratnim uničuj očim načrtom elektro energetikov
me lahko spomni vsaka pot na Bovško. Na Maksa
Wraberja pomislim tudi, ko obiščem Kras. Temelje poznavanja gozdne vegetacije te zanimive in
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enkratne pokrajine (ki se je v zadnjih petdesetih
letih zelo spremenila) dolgujemo prav njemu. Prav
takoj e prvi oz. eden prvih opisoval cev naših toploljubnih bukovih združb, tako tistih v primorskem
kot onih v notranjem delu Slovenije.
Maksu Wraberju je bil čas, ko se je lahko v
celoti posvetil svoji življenjski poklicni izbiri,
odmerjen zelo skopo, komaj kaj več kot dobrih
dvajset let. V tem času je, zelo delaven in zelo
sposoben, naredil ogromno, se močno uveljavil
v tujini, postal avtoriteta (a ostal, kot razberemo
iz spominskih zapisov, človeško skromen, pošten
in pravičen). Vendar bi najbrž, čeprav bi imel na
razpolago vso računalniško tehnologijo, katero
uporabljamo današnji rodovi fitocenologov, v tem
skopo odmerjenem času težko obdelal vso bogato
gradivo, ki ga je, neutrudni terenski delavec, zbral
(in ki je v surovi obliki ohranjeno v terenskih
zvezkih) in uresničil vse zamisli, ki so se mu ob
tem porajale. Kar nekaj je njegovih člankov, ki so
šele napoved obsežnih razprav, ki pa jih zaradi
prezgodnje smrti nikoli ni uspel napisati. V tem
-v razpoložljivem času in računalniški tehnologiji - smo sedanji fitocenologi mlajšega ali manj
mladega rodu gotovo v veliki prednosti. Najbrž
pa Maksa Wraberja ne ))dohajamo« po dejanskem
poznavanju terena, in zagotovo lahko zapišemo, da
fitocenologija (in mi z njo) pri gozdarjih sedanjega
časa še zdaleč nima (nimamo) takšnega ugleda
in pomena, kot ga je imela v Wraberjevem času
(in kot ga je imel Maks Wraber sam).
Dr. Igor DAKSKOBLER
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in izobraževanje
Programi EU Leonardo da Vinci in Sokrates - Comenius
na SGLŠ Postojna
~~------------------------

Z vstopom Slovenije v EU so se dijakom in
učiteljem slovenskih šol ponudile priložnosti
sodelovanja v programih EU kot sta Leonardo
da Vinci Mobility in Sokrates Comenius.
Z izmenjavo ljudi in idej lahko evropsko sodelovanje pripomore k dvigu splošne kakovosti učnih
metod in pripomočkov in k razvoju primernejših
načinov soočanja z novimi izzivi pri učenju.
Projekti mobilnosti so projekti v okviru programa
Leonardo da Vinci. Namenjeni so spodbujanju in
krepitvi poklicnega in strokovnega izobraževanja
ter usposabljanja posameznika v tujini. V projektih
lahko sodelujejo vsi, ki se želijo usposabljati za svoj
poklic na kateremkoli področju. Glede na ciljno
skupino udeležencev ločimo dve vrsti aktivnosti:
namestitve in izmenjave. Namestitve so namenjene
vsem, ki se izobražujejo in usposabljajo, izmenjave
pa so namenjene posameznikom, ki so odgovorni
za usposabljanje.
Namen projektov mobilnosti je, da udeleženci
pridobivajo nova poklicna in strokovna znanja
in spretnosti, izboljšajo svojo zaposljivost in
konkurenčnost na trgu dela, izboljšajo jezikovna
znanja in spretnosti, spoznajo nov način dela, tuje
običaje, kulturo in delijo svoje izkušnje in znanja
s kolegi v tujini.
Program Socrates nima za cilj poenotenja izobraževalnih sistemov, ampak skuša v
čim večji meri izkoristiti njihovo raznolikost
v različnih državah. Podpira mednarodno
sodelovanje kot sredstvo za iskanje izvirnih
rešitev, ki so primerne za določene razmere.
Poznavanje drugih držav, jezikov in načinov življenja postaja vse bolj potrebna izobraževalna in
poklicna pridobitev. Mobilnost in projekti izmenjav so zato zelo pomembna lastnost Socratesa.
Program hkrati daje evropsko razsežnost učenju
tako doma kot v tujini. V ta celostni pristop spadajo skupni razvoj kurikulumov, šolski projekti,
izmenjave učiteljev in univerzitetnega osebja,
uporaba računalniško podprtih metod učenja
na daljavo in evropsko mrežno povezovanje med
izobraževalnimi ustanovami.
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
se je v projekte mobilnosti Leonardo da Vinci
4 06

vključila leta 2003

na povabilo mednarodne mreže
šol Mulfor, ki trenutno združuje kmetijske in
gozdarske šole iz 12 držav Evropske unije. Letos
junija sta se zaključila dva projekta mobilnosti:
program Mulfor Skills je bil namenjen dijakom in
pridobivanju praktičnih izkušenj z delom v tujini,
drugi Mulfor ProG pa je bil namenjen učiteljem. V
dveletnem obdobju so tri skupine dijakov- skupaj
13 dijakov in dva spremljevalca obiskali Finsko,
Češko in Avstrijo. V saka namestitev je trajala tri
tedne. Na Finskem so med drugim gradili leseno
hišo, si ogledali tovan o Pioner, urejali rekreativne
površine, pripravljali delovišče za strojno sečnjo
in si ogledali informatiziran način načrtovanja
gospodarjenja z gozdom za lastnike. Na Češkem
so se seznanili s posledicami katastrofalnih poplav
na gozdne površine, delali pri sanaciji in obnovi
teh gozdnih površin. V Avstriji so pomagali lastniku gozda pri strojni sečnji, si ogledali sodobne
obrate za primerno predelavo lesa in se udeležili
enotedenskega tečaja za uporabo strojne sečnje
v gozdu. Izmenjave učiteljev so imele tri glavne
poudarke: lovstvo, sonaravne gospodarjenje z
gozdom in izobraževalne sisteme. Naši učitelji
in strokovni sodelavci ( 15 udeležencev v štirih
skupinah) so obiskali Madžarsko, Finsko, Švedsko
in Avstrijo. Na Madžarskem so spoznavali sonaravo gospodarjenje, na Finskem in Švedskem so
spoznali organiziranost lovstva, načine lova, vrste
in načine izobraževanja za lovce in gozdarje, v
Avstriji so se udeležili usposabljanja za uporabo
strojne sečnje pri gospodarjenju z gozdovi.
Pri nas smo v tem času sprejeli dijake iz Češke,
Finske, Nizozemske in Švedske (14udeležencevza
tri tedne) in Španije (2 udeleženki za pet tednov).
Prav tako smo s sonaravnim gospodarjenjem z
gozdovi pri nas seznanili udeležence iz Švedske
(4 udeleženci za en teden).
Po dogovoru s partnerskimi šolami (Haus- und
Landwirtschaftliche Schulen Offenburg, Au:l3enstelle Forstliches Ausbildungszentrum Mattenhof
in Land- und forstwirtschaftliche Fashschule
Stainz, Erzherzog Johann-Schule) smo v začetku
šolskega leta 2003/04 začeli sodelovati v projektu
SOKRATES Comenius 1 (šolska partnerstva) s
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skupnim naslovom "učinkovito osnovanje in nega
gozdnih sestoj ev v posameznih deželah:' Program
SOKRATES Comenius 1 je namenjen dijakom.
Cilj je, da si sodelujoči učenci v projektu izmenjajo
nekaj strokovnih ter osebnih pogledov na temo
projekta in okolja, v katerem živijo.
Sodelujoči partnerji imamo nalogo, da predstavimo načine gospodarjenja z gozdom po
posameznih območjih, predvsem redčenja ter
pomen naravnega pomlajevanja za osnovanje
novih sestojev.
Za doseganje zastavljenih ciljev smo v času
od 3.7- 8.7.2004 v Postojni in Stainzu (Avstrija)
organizirali izmenjavo dijakov vseh partnerskih
šol, sodelovalo je 58 dijakov ter 11 učiteljev. Na tem
srečanju so si tako dijaki kot tudi učitelji izmenjali
ugotovitve in na novo pridobljena znanja o obnovi
ter negi gozda v mlajših razvojnih fazah .
Omenjeni programi pomenijo razširitev izobraževalne ponudbe šole. Učitelji, strokovni sodelavci
in dijaki se lahko izobražujejo tudi za področja,
za katera pri nas nimamo niti ustreznih programov niti ustrezne opreme. Hkrati imajo priložnost primerjave naših formalnih in neformalnih
izobraževalnih programov s programi v drugih
državah, ocenjevanja in moderacije programov ter
priprave novih programov in načinov izobraževanja za različne ciljne skupine. Mobilnost omogoč a
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udeležencem boljšo strokovno usposobljenost in
jim dviga poklicno samozavest.
Skupaj z izobraževalnim centrom Gmunden v
Avstiji (usposabljanje za uporabo strojne sečnje)
je v pripravi ponudba izobraževanja tudi za
Slovence. V okviru projekta so nastali prevodi
nekaterih strokovnih gradiv s tega usposabljanja
v slovenščino. SGLŠ Postojna lahko zagotovi prevaj alca za vsako skupino udeležencev iz Slovenije.
V Gmundnu se je namreč mogoče izobraževati
le v nemškem ali angleškem jeziku, učna gradiva
pa so pisana v nemščini.
Izmenjave in namestitve se bodo izvajale tudi
v prihodnjem dveletnem obdobju. ZGS bo naš
domači partner pri izmenjavah , BTŠ Kranj, ZGS
in Žaga Marinčič d.o. o. pa bodo domači partnerji
pri namestitvah. Poseben poudarek naslednjega
dveletne ga obdobja je v primerjavi izobraževalnih
sistemov, programov in načinov izobraževanja
za različne ciljne skupine (za osnovno poklicno
in strokovno izobraževanje). Prav tako bomo
naslednje leto nadaljevali s projektom v okviru
Sokrates - Comenius.
Eva ČEČ, prof.,
koordinatorica programov Leonardo da Vinci
Sebastijan BAJC,
dipl. inž., koordinator programov
Socrates- Comenius
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trokovno izrazje

V junijski številki Gozdarskega vestnika (56/05) je bilo objavljeno mnenje B. Košička, dipl.
inž. in M. Raceta, dipl. inž. o vrsti gozdnih požarov.
Terminološka komisija ZGDS je prav vesela, da
je po dolgem času vendar doživela odmev na
svoje delo oziroma objavo. Zato smo avtorjema
hvaležni in upamo, da bosta še koga vzpodbudila k sodelovanju pri oblikovanju slovenskega
strokovnega izrazja v gozdarstvu. Terminološka
komisija vabi v svoje vrste nove sodelavce. Sestaja
se vsako drugo sredo v mesecu ob treh popoldne
na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani.
O prispevku obeh avtorjev je komisija razpravljala in meni, da je pri izrazju bolje, da uporabljamo več ožje opredeljenih izrazov in tako
laže opišemo pojme. Tako posameznega izraza
(npr. kompleksni požar) ni treba razširjati na
širše pojmovno področje. Za strokovno izrazje so
zakonski predpisi (npr. pravilnik) samo eden od
virov, iz katerih lahko črpamo izraze. Najbolje je,
če stroka sodeluje pri oblikovanju izrazja tudi pri
izdajanju predpisov. Objava terminološke komisije

je hkrati prevod nemškega Lexicon silvestre, kjer
so vrste požarov podrobneje opredeljene. Zaradi
povedanega menimo, da je opredelitev vrste požarov, kot jo je objavila terminološka komisija boljša
in uporabnejša od tiste iz pravilnika. Razlike (glej
spodaj) pa niso tolikšne, da bi bilo treba o njih še
naprej polemizirati.
Še enkrat hvala za sodelovanje in lep
pozdrav
Marjan LIPOGLAVŠEK
Pravilnik o varstvu
gozdov

Lexicon silvestre

vršni požar - sin.
kompleksni požar

vršni požar

debelni požar

debelni požar
(Brinar)

talni požar

grmovni požar
pritalni požar
talni požar, sin.
podtalni požar

podtalni požar
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Uvodnik
Spoštovani sodelavci in uporabniki, pred Vami je zadnja števHka 63.
letnika slovenske strokovne revije za gozdarstvo Gozdarski vestnik.
Na 472 straneh Vam je prinesla 238 strani znanstvenih razprav 23
avtorjev in 216 strani strokovnih razprav in krajših strokovnih prispevkov 40 avtorjev. 18 strani revije pa je bilo posvečeno različnim
poročilom in informacijam s področja gozda in gozdarstva. Avtorji,
ki delujejo v okviru ljubljanske univerze so zapolnili 27 odstotkov
revije, Gozdarski institut Slovenije tretjino, Zavod za gozdove Slovenije
desetino (11 %). Strokovnjaki iz drugih institucij in posamezniki so
reviji dodali še preostalih 29 odstotkov obsega.
Število sodelavcev pa tudi raznolikost okolij iz katerih prihajajo je
kar pestro, kar je za strokovno revijo seveda vzpodbudno. Malo pa
je avtorjev iz gozdarskih gospodarskih družb, skromno je zastopan
tudi Zavod za gozdove Slovenije, ki zaposluje daleč največ gozdarskih
strokovnih kadrov.
Naloge, ki so postavljene pred gozdove, se vse večje in večje,
gozdovi morajo opravljati hkrati številne funkcije (ekološke, socialne, proizvodne), izpolniti morajo pričakovanja tako njihovih
lastnikov kot javnosti, gozdarski strokovnjaki morajo pri svojem
delu iskati ravnotežje med ekologijo in ekonomijo. Da gozdarstvo
lahko uspešno opravljajo svoje zahtevno poslanstvo potrebuje zelo
veliko različnega znanja.
Poleg gojenja, načrtovanja, ekologije sta zato pomembni tudi ekonomika in tehnologija, ker nam šele ob celoviti strokovni obravnavi
delovanja gozdarstva, lahko gozd da vse kar zmore. Ker je pomemben vir gozda les, bo nujno potrebno tema področjema nameniti
večjo pozornost. To je še toliko pomembnejše, ker so pričakovanja
javnosti od gozda vse večja in zahteve po naravovarstvenem odnosu
do gozda vse glasnejše. Ko prelistate 63.letnik vidite, da tovrstnih
člankov primanjkuje.
Seveda je pomembno znanje v praksi tudi uporabiti, in tu lahko
opravi in tudi opravlja Gozdarski vestnik že šest desetletij pomembno
vlogo.
Vzpodbudni so tudi izgledi za 64. leto izhajanja. Na prošnjo
uredništva se je odzvalo in najavilo svoje prispevke veliko avtorjev
z več kot 60 znanstvenimi in strokovnimi prispevki. Tako se za
redno izhajanje revije tudi v letu 2006 ni bati. Računamo tudi, da
bo izdajanje revije podprlo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologij o, nekaj pa naj bi primaknil o tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Glede na ugoden odziv na letošnjo sredico Atlas gozdnih tal, za
naslednji letnik pripravljamo redno prilogo Zdravje gozda.
Urednik mag. Franc PERKO
410
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GDK: 443:176.1 Acer pseudoplatanus (045)

Javorov rak (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi ) na gorskem
javorju in maklenu: značilno sti in razlike
Eutypella canker (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) on sycamore maple and
field maple: characteristics and differences
Nikica OGRIS\ Dušan JURC 2 , Maja JURC 3
Izvleček:

Ogris, N ., Jurc, D_, Ture, M.: Javorov rak (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) na gorskem javorju in maklenu:
značilnosti in razlike. Gozdarski vestnik, 63/2005, št 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit.lit. 10. Prevod
v angleščino: avtorji. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku opisujemo javorov rak, morfološke značilnosti bolezni na gorskem javoru in maklenu in razlike med
njima. Bolezen povzroča parazitska gliva Eutypella parasitica. Javorov rak je gospodarsko pomembna bolezen več
vrst javorov v Severni Ameriki, kjer je razširjen v okolici Velikih jezer v ZDA in Kanadi. V Evropi je bil javorov rak
prvič najden v Sloveniji na gorskem javoru. V prispevku je maklen (Acer campestre L.) prvič ugotovljen kot nov
gostitelj glive. Morfološke značilnosti bolezni so pri obeh gostiteljih zelo podobne. Po mikroskopskih lastnostih
se gliva na obeh gostitelj ih ne razlikuje. Slovenija kot država in njeno gozdarstvo kot stroka nosita odgovornost za
izkoreninjenje ali vsaj upočasnitev širjenja bolezni po naravnem arealu javorov, ki zajema skoraj celo Evropo.
Ključne besede: javorov rak, Eutypella parasitica, morfologija, javor, maklen, gorski javor, Acer spp., Acer campestre,
Acer pseudoplatanus

Abstract:
Ogris, N., Jurc, D., Jurc, M.: Eutypella canker (Eutypel/a parasitica: Ascomycota: Fungi) on sycamore maple and
field maple: characteristics and differences. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005, No. 10. In Slovene, with abstract in
English, lit. quot. 10. Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.

Eutypella canker of map le is described, morphological characteristics of the disease on sycamore and field map le
and the differences between the disease on the two hosts are treated. The disease is provoked by the parasitic
fungus Eutypella parasitica. Eutypella canker is an economically important disease of severa} maple species in
North America, where it is spread mostly in the surroundings of the Great Lakes in the USA and Canada. In
Europe it was first found in Slovenia on sycamore maple. In this contribution field maple (Acer campestre L.) is
reported as a new host for the fungus. The morphological characteristics of the disease on the two different hosts
are very similar. The microscopic properties are the same. Slovenia as a country and its forestry profession hold
the responsibility to eradicate or at lea st slow down the sp read of the disease in the natural area of map les, which
comprises most of Europe.
Keywords: Eutypella canker, Eutypella parasitica, morphology, map le, field maple, sycamore maple, Acer spp., Acer
campestre, Acer pseudoplatanus

1

UVOD

1

INTRODUCTION

Javorov rak povzroča gliva Eutypella parasitica R.W.
Davidson & R.C. Loren z, ki sta jo opisala Davidson
in Lorenz leta 1938. Naravni areal bolezni je Severna
Amerika. V Združenih državah Amerike je javorov
rak razširjen v državah v okolici Velikih jezer, to so:
Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan,
Ohio, Pennsylvania, New York State, Connecticut,
Massachusetts, Maine, New Hampshire, Rhode Island
in Vermont(DAVIDSON /LORENZ 1938,FRENCH
1969, KLIEJUNAS 1 KUNTZ 1972, KLIEJUNAS 1
GozdV 63 (2005) 10

KUNTZ 1974, SINCLAIR et al. 1989). V Kanadi je
javorov rak razširjen v pokrajinah Ontario in Quebec
(KLIEJUNAS 1 KUNTZ 1974).
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Gliva Eutypella parasitica povzroča rakave rane
na javorih (Acer spp.), v Ameriki predvsem na sladkornem javorju (Acer saccharum Marsh.) in rdečem
javorju (A. rubrum L.). Redkeje okuži ameriški javor
(A. negundo L.), ostrolistni javor (A. platanoides L.),
srebrni javor (A. saccharinum L.), črni javor (A.
nigrum Mich.), gorski javor (A. pseudoplatanus L.)
in pensilvanijskijavor (A. pennsylvanicum L.) (DAVIDSON 1 LORENZ 1938, KLIEJUNAS 1 KUNTZ
1972, KLIEJUNAS 1 KUNTZ 1974).
Prvo najdbo javorovega raka v Sloveniji in hkrati
prvo v Evropi smo zabeležili konec maja 2005 (JURC
et aL 2005). S pomočjo Zavoda za gozdove Slovenije
smo v času enega meseca po prvi najdbi našli le
19 dreves, okuženih s to boleznijo. Vsa poškodovana drevesa so bili gorski javori, 18 dreves se je
nahajala na Rožniku v Ljubljani in 1 drevo blizu
vasi Topol pri Medvodah. V si raki so bili zelo stari
in tri drevesa so bila že prelomljena zaradi vpliva
bolezni. Razdalja med dvema najbolj oddaljenima
okužbama je bila 10,6 km, kar nakazuje počasno
napredovanje bolezni.
V sredini julija 2005 smo na Rožniku in na
Šmarni gori prvič našli javorov rak na maklenu
(Acer campestre L.), kar je pomenilo najdbo novega,
doslej nepoznanega gostitelja javorovega raka. V
tem prispevku obravnavamo podobnosti in razlike
v obliki in zgradbi javorovega raka na gorskem
javorju in maklenu.

2

JAVOROV RAK NA GORSKEM
JAVORJU

2

EUTYPELLA CANKER ON SYCAMORE
MAP LE

V začetni fazi bolezni okužena skorja odmre, se rahlo
ugrezne, barva odrnrle skorje postane temnejša, rahlo
po rjavi in na robu nekroze nastane neizrazita kalusna
nabreklina. Zaradi počasnega napredovanja glive v
skorji je prvih nekaj let okužba slabo opazna (slika
1). Nekroza se povečuje skupaj z rastjo drevesa in
nastane tipična rakava rana. V skorji v centralnem
delu raka se pričnejo oblikovati periteciji po petih
do osmih letih od okužbe. Na površini skorje opazimo temne predele s črnimi vratovi peritecijev. Ti
so dolgi do nekaj milimetrov in izraščajo iz skorje
v velikem številu (slika 2). Pogosto so združeni v
skupine od 1O do 40, vendar so skupine tudi mnogo
večje in neprekinjeno prekrivajo obsežno površino
odmrle skorje. Med kamricami peritecijevv skorji in
površino skor je se oblikuje črn, gost preplet hif, ki ga
412

imenujemo stroma in ga na prerezu skorje opazimo
kot tanko črno plast.
Posamezne skupine vratov peritecijev so med
seboj lahko ločene z razpokarl\i v skorji. Včasih
razporeditev vratov peritecijev na skorji nakazuje
letni prirast glive v skorji. Takrat so vratovi peritecijev razporejeni v elipsastih trakovih, ki so široki
en do dva centimetra (slika 3). Periteciji nastajajo
v skorji neprestano, stari odmirajo in med njimi se
razvijajo novi. Med vratovi peritecijev na površini
raka nastaja črna, stro matična plast. Ta se s starostjo
dviguje nad površino skorje in nastajajo obsežne,
rahlo dvignjene črne izbokline, iz katerih izraščajo
črni vratovi peritecijev. Tudi ti se s starostjo podaljšujejo in rahlo debelijo.
Pomembna razlika od drugih rakavih bolezni
je, da odmrla skorja zelo dolgo ostane pritrjena na
rakavi rani. Vzrok za ta pojav je močan preplet hif,
ki je razraščen v kambialni plasti odmrlega dela
debla, v skorji in v lesu. Ta hifni preplet pritrjuje
odmrlo skorjo na les in le-ta zato ne odpade. Po več
desetletjih pa se periteciji in streme ne oblikujejo
več, v skorji in lesu se naseljujejo številne druge
glive v sukcesiji, tudi številni ksilofagi, predvsem
hrešči, se naseljujejo v rano. Ti organizmi razkrajajo in drobijo skorjo in skorja prične odpadati na
najstarejšem delu v sredini raka. Takrat je običajno
deblo že delno deformirano ali ukrivljeno. Stare
rakave rane popolnoma iznakazijo deblo (slika 4),
v izpostavljen les se lahko naselijo različne glive, ki
povzročajo trohnobo lesa in lahko na odprti rakavi
rani oblikujejo trosnjake.
Značilni znak okužbe z E. parasitica je obsežen
hifni preplet v skorji rakave rane in še posebej na
njenem robu, ki je v obliki tankih micelijskih pahljačic bele do rahlo krem barve (slika 5). Te pahlja čice
se razvijejo v okuženi skorji dve leti po nastanku
okužbe (LACHANCE/ KUNTZ 1966). Na drevesu
je običajno ena rakava rana, najpogosteje je locirana
na spodnjem delu debla, to je navadno do višine 3,7
m nad tlemi, ki predstavlja najvrednejši sortiment
debla (KLIEJUNAS 1 KUNTZ 1974). Na okuženem
lesu brez skorje se lahko oblikujejo streme s periteciji,
vendar je to redko (slika 6) (KLIEJUNAS 1KUNTZ
1974, DAVIDSON 1 LORENZ 1938).
S prostimi očmi torej vidimo na odmrli skorji
črne predele rakave rane, ki se od blizu kažejo kot
črne izboklinice. To so vratovi peritecijev, ki množično poganjajo iz površine odmrle skorje. Periteciji
se razvijejo v skorji in imajo premer 0,6-1,0 mm,
vratovi so dolgi do 5 mm. Dolžina vratov je odvisna
od globine nastanka peritecija v skorji. V peritecijih
GozdV 63 (2005\ 10

Slika 1: Začetna okužba z javorovim rakom. Skorja se
je rahlo uleknila, spremenila barvo, rob rane je rahlo
dvignjen
Figure 1: Initial infection with Eutypella canker. Bark is
slightly depressed, its co laur has changed, the edge of the
wound is only slightly raised.

Slika 2: Po S. do 8.letih po odmrtju skorje opazimo na
raku številne črne vratove peritecijev. V sredini rane
je ostanek odmrle veje, skozi katero je gliva verjetno
okužila drevo
Figure 2: After 5 to 8 years from die-back of the bark
numerous perithecial necks are visible on the surface
of the canker wound. In the centre of the wound is a
branch stub through which the fungus presumably
infected the tree.

se oblikujejo aski. Aski so majhni, s podaljšanim
spodnjim delom (stipa), ki meri 10-40 x 1,5 ~min
širšim zgornjim delom z askosporami, ki meri 3240 x 6-7 ~m. Askospore so nepravilno uni-, bi- ali
multi- seriatne, enocelične, rjave, rahlo ukrivljene
in merijo 8-llx2-2,3 ~m (DAVIDSON 1 LORENZ
1938, SINCLAIR et al. 1989).
Poleg teleomorfa (peritecijev z aski in askosporami
-spolna trosišča s trosi, ki se razvijejo po redukcijski
delitvi kromosomov) oblikuje gliva E. parasitica tudi
anamorf (konidiome s konidiji - nespolna trosišča
s trosi, ki nastanejo na vegetativni način). Konidiji
nastajajo v skorji v spremenljivih konidiomih, .ki
jih po morfologiji lahko označimo kot piknidije
ali acervule. Gliva E. parasitica oblikuje anamorf v
naravi in v čisti kulturi. Konidiomi, ki se oblikujejo
v skorji, im aj o lastnosti rodu Libertella (red Melanconiales) zaradi odsotnosti jasne stene piknidija in
zaradi občasnega nastanka izven strome in lastnosti
rodu Cytosporina (red Sphaeropsidales) zaradi plasti

konidioforov, ki včasih obdajajo celotno votlino konidioma in zaradi tega, ker konidiom včasih nastane v
stromi (KLEIJUNAS 1KUNTZ 1972). Konidiomi se
v čisti kulturi razvijejo vpetih do šestih tednih in so
podobni sporodohiju, so okrogli, s premerom 0,75
mm ali manj in prekriti z rumeno maso konidijev.
Konidiji nastajajo v čisti kulturi holoblastično in
v zaporedju na konidiogenih celicah, na katerih
ostanejo vidne zažetine (angl. annelations). Nastajajo
pa tudi s simpodialnim brstenjem na konidiogenih celicah, na katerih ostanejo vidne brazgotine
(GLAWE 1983). Razvoj enakih konidijev v istih
konidiomih na dva različna načina pri eni vrsti gliv
je zelo neobičajen. Konidiji so hialini, ukrivljeni v
obliki črke U, na koncih koničasti in merijo 17-32
x 1,2-1,8 ~(DAVIDSON 1 LORENZ 1938, SINCLAIR et al. 1989).
Pri nekaterih gostiteljih (npr. Acer saccharum)
je rob stare rakave rane pogosto deformiran, ker na
nekaterih predelih skorje gliva odmre. Tam drevo
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oblikuje kalus in kasneje obsežen ranitveni les, ki
ob robu nepravilno zarašča rano. Pri sladkornem
(A. saccharum) in rdečem javoru (A. rubrum) je
rak močno eliptičen do podolgovat. Pri gorskem
javoru (A. pseudoplatanus), ameriškem javoru (A.
negundo) in ostrolistnem javoru (A. platanoides) je
običajno rakava ·rana pravilna elipsa, včasih skoraj
popoln krog, rob pa ni iznakažen (SINCLAIR
et al. 1989).

3

JAVOROV RAK NA MAKLENU

3

EUTYPELLA CANKER ON FIELD
MAPLE

V stopno mesto za glivo, ki povzroča javorov rak,
predstavlja izpostavljen ksilem (KLIEJUNAS 1
KUNTZ 1974). Navadno je to odlomljena ali odmrla
veja, ki ima premer manjši od 5 cm (FRENCH 1969)
(slika 7) ali pa rana na deblu (slika 8). Črni vratovi
peritecijev se pri maklenu navadno najprej pokažejo
med razpokami v skorji. Na ploščicah skorje se pojavijo kasneje. Trosišča se lahko pojavijo tudi na lesu
(slika 8). Gliva ni samo aktivni parazit skorje, ampak
je tudi saprofit, kajti preživi tudi v mrtvem lesu in
brez skorje na deblu, na katerem oblikuje trosišča.
Gliva povzroča rjava trohnobo lesa in je navadno
dominanta gliva v lesu debla v bližini rakave rane
(DAVIDSON 1 LORENZ 1938).
V starosti je javorov rak na maklenu pravilne
elipsaste oblike (slika 9}. Na robu rakave rane lahko
oblikuje debel kalusni rob, ki nakazuje, da gliva v
nekaterih predelih na robu rane odmre in drevo
začne rano preraščati. V tem primeru, čeprav je rak
že star, se oblikujejo periteciji le na osrednjem delu
raka, kjer je skorja že odmrla. Če pa je skorja že
odpadla, kar je pogosto pri starejših rakih, se lahko
oblikujejo periteciji na obarvanem in trohnečem
lesu, vendar je njihovo število precej manjše kot je
običajno na odmrli skorji.
Ko je okužba mlada (do 5 let), je določitev
bolezni po zunanjih znakih težka. Na terenu lahko
bolezen nedvoumno določimo, če je okužba stara
vsaj dve leti. Kajti vsaj dve leti sta potrebni, da gliva
Eutypella parasitica začne v skorji ali lesu oblikovati micelijske pahljačice (slika 10), ki so značilne
samo za glivo, ki povzroča javorov rak. Nobena
druga znana gliva na javorih ne oblikuje takšnih
micelijskih pahljačic. Če sumimo na okužbo (npr.
nekoliko temnejša ugreznjena skorja), z nožem na
robu sumljive okužbe odstranimo skorjo in če pod
skorjo ali v skorji najdemo micelijske pahljačice, je
414

to determinacijski znak za glivo Eutypella parasitica.
Micelijske pahljačice se lahko razraščajo v različnih
globinah skorje. Zato je ustrezno, da pri iskanju
podgobja glive odstranjujemo skorjo po plasteh.
Kasneje, po več letih, pa so micelijske pahljačice
lahko razvite tudi v odmrli kambialni plasti.

4

PRIMERJAVA JAVOROVEGA
RAKA NA MAKLENU IN
GORSKEM JAVORJU

4

COMPARISON OF EUTYPELLA
CANKER IN FIELD MAPLE AND
SYCAMORE MAPLE

Sivorjava skorja maklena je že pri mladih osebkih
vzdolžno in prečno razpokana. Pri gorskem javoru
je skorja siva in je v mladosti gladka. Zaradi bolj hrapave skor je je javorov rak na maklenu težje opazen.
Deblo pri maklenu je pogosto ukrivljeno in grčavo,
stranske veje so debelejše in pogostejše, krašnja je
nižja in celotni habitus drevesa je bolj grmast v primerjavi z gorskim javorom. Pri gorskem javoru je
skorja gladka, rast je izrazito monopodialna, hitra
in habitus izrazito drevesast. Zato je pri maklenu
deformacija debla pogosta in v kolikor jo opazimo,
to še ne pomeni sum na rak, pri gorskem javoru
pa predstavlja deformirano ali ukrivljeno deblo
večjo verjetnosti za sum na okužbo z javorovim
rakom. Predel z deformacijo natančno pregledamo
in potrdimo sum z najdbo specifičnih simptomov:
micelijske pahljačice v skorji, vratovi peritecijev na
površini raka, rakava rana.
Zdi se, da bolezen pri maklenu počasneje napreduje kot pri gorskem javoru. Verjetno je vzrok v tem,
da ima maklen nekoliko trši les ali več inhibitornih
snovi kot gorski javor, ali pa so fiziološki procesi proti
razraščanju glive v skorji uspešnejši kot pri gorskem
javoru. To nakazuje debel zaraščajoč se rob rakave
rane na eni izmed okužb na maklenu (slika 9). Kaže,
da pri maklenu ostaja skorja v sredini rakaste rane
dalj časa pritrjena na drevo kot pri gorskem javoru.
Prirastne cone glive so na površini raka pri maklenu
slabo opazne zaradi razpokanosti skorje.
Tudi v mikroskopskem pogledu sta javorov rak
na maklenu in gorskem javorju zelo podobna, tj .
skoraj identična v mejah biološke variabilnosti.
Primerjava velikosti askospor in askov različnih
osebkov glive na gorskem javoru in maklenu kaže
na identičnost glive še posebej, če jih primerjamo z
velikostmi, ki jih navajata avtorja opisa glive E. parasitica (preglednica 1). Velikost peritecijev, kamrice
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Preglednica 1: Primerjava dolžin in širin askospor in askov glive E. parasitica iz gorskega javora in maklena
(Slovenija) ter iz rdečega javora (Severna Amerika)
Table l : Comparison of lengths and width s of ascospores and as ci of the fungus E. parasitica from sycamore ma ple
and field maple (Slovenia) and from red maple (North America)
Aski

Askospore

Gorski javor
(A. pseudoplatanus)
Maklen
(A. campestre)
Rdeči javor
(A. rubrum) (DAVIDSON / LORENZ 1938)

Dolžina (!lm)

Širina (!lm)

Dolžina (!lrn)

Širina (!lm)

(5,5-) 8,5 ( -12)

(2-)3(-4)

(61-) 85,5 (-117)

(S-) 7,5 (-10)

(6,5-) 9 (-12)

(2-) 3 (-3,5)

(75,5) 90,5 (-106,5)

(6,5-)7(-8)

8- 11

2-2.3

42-80

6-7

in vratov peritecijev iz rakov na gorskem javoru in
maklenu je enaka.

5
5

RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
DISCUSSION AND SUMMARY

Morfološke značilnosti javorovega raka na gorskem
javorju in javorovega raka na maklenu so si nadvse
podobne. Pr~ obeh vrstah javora je rak pravilne
elipsaste oblike, okužba nastane na enak način
vendar izgled rakavih ran nakazuje, da se nekroza
pri maklenu širineko1iko počasneje. Pri obeh vrstah
javora najdemo pod okužena skorjo micelijske pahljačice, gliva najprej oblikuje trosišča na najstarejšem
delu raka, bolezen povzroča deformacijo debla.
Javorov rak se v Severni Ameriki na splošno
pojavlja na majhnem številu javorov v sestoj ih (pod
5 %), vendar pa se v nekaterih sestojih nahaja na
tudi do 40 o/o vseh javorov (GROSS 1984). Obolela
drevesa imajo povprečno prebarvanega in trohnečega 12 % skupnega volumna in 49 % prodajnega
volwnna, kar pomeni polovično izgubo pri prodaji
lesa na trgu. To pa naredi javorov rak gospodarsko
pomembno bolezen.
Javorov rak je pomemben tudi iz ekološkega
in socialnega vidika. Drevesa z javorovim rakom
so manj mehansko stabilna in zato dovzetnejša za
vetrolome, snegolome in žledolome, zaradi česar so
sestoji s primesjo javorjev manj stabilni. Javorov rak
kazi estetski videz javorov, kar je pomemben dejavnik
pri uporabi v parkih in drugih zelenih površinah v
urbanem okolju. V Sloveniji se v parkovnih površinah pogosto sadi srebrni javor, pahljačasti javor,
ameriški javor, in drugi okrasni javori.
Javo ri so pomembni sestavni del gozdov v Sloveniji, saj so avtohtono razširjeni skoraj po celi Sloveniji.
GozdV 63 (2005} 10

Javorov rak lahko v Sloveniji najbolj prizadene gorski
javor, ki ga je v lesni zalogi 2,4% (7.492.000 m 3) in je
slovenska 7. najpogostejša drevesna vrsta, maklen, ki
ima lesno zalogo 146.000 m 3 in ostrolistni javor, ki
ima lesno zalogo 121.000 m 3 po podatkih o gozdovih
za leto 2004 (Zavod za gozdove Slovenije). Verjetno
lahko okuži in prizadene tudi trokrpi javor, topokrpi
javor in tatarski javor. Za ugotovitev dovzetnosti
javorov, ki še niso znani gostitelji javorovega raka,
bi bilo ustrezno opraviti inokulacije glive v njihovo
skorjo in les v čim krajšem času, saj dokaz patogenosti
traja v primeru javorovega raka več let.
Javorov rak se bo brez dvoma še naprej širil v
Sloveniji po sestojih z javori. Tudi drevje v urbanih
okoljih bo obolevaJo in zaradi verjetnosti zloma
okuženih dreves bo nevarno ljudem. Kolikšen bo
gospodarski in ekološki vpliv bolezni na slovenske
gozdove ne moremo vedeti z gotovostjo, ker ne vemo
koliko glivi ustrezajo ekološke razmere-:pri nas in
drugje v Evropi. Morda bo povprečna okuženost
javorov dosegla takšno velikost, kot je v naravnem
arealu glive (S% okuženih javorov), morda bo mnogo
manjša morda pa mnogo večja. Osnovno vodilo pri
pojavu novo spoznanega, invazivnega organizma
v novem okolju pa je njegovo izkoreninjenje prav
zaradi dejstva, da so posledice naselitve nepredvidljive in lahko so zelo škodljive. Zaradi potencialne
škodljivosti je potrebno izvesti natančen pregled vseh
sestoj ev, kjer je javora največ, ugotoviti natančno razširjenost javorovega raka in na osnovi tega presoditi,
ali smo še sposobni bolezen iztrebiti. V kolikor je
razširjenost javorovega raka pri nas velika, potem
bo bolezen postala stalna spremljevalka javorov
pri nas, izločala bo podstojno mladje, na odraslem
drevju bo povzročala rakave rane najvrednejšega
spodnjega dela javorovih debel. Zaradi značilnosti
415

Slika 3: Skorja odpada na najstarejšem delu okužbe,
vratovi peritecijev so koncentrično razporejeni na veliki
površini raka
Figure 3: The bark is falling offfrom the oldest part of the
infection; the perithecial necks are concentrically arranged
on a large surface of the canker.

Slika 4: Močno iznakaženo deblo s starim javorovim
rakom, v izpostavljen les so se naselile še druge glive
razkrojevalke lesa
Figure 4 : Considerably deformed trunk with an old
Eu type/la canker, other wood degradingfungi also colonized
the exposed wood

Pahljačice podgobja v okuženi skorji so bele
do krem barve
Figure 5: Mycelial fans in the infected bark are white to
cream coloured

Slika 6: Strome s peritedji se lahko oblikujejo tudi na
lesu
Figure 6: Stro mata with perithecia can form on exposed
wood also

Slika 5:
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Slika 7: Mlada okužba na mak.Ienu. Odlomljena veja je
predstavljala vstopno mesto za glivo. Na osrednjem delu
raka so vidna črna trosišča glive
Fir:;ure 7: Young infection on field maple. Broken branch
served as entrance for the fungus. On the central part of
the canker black Junga! fruitbodies are seen

Slika 9: Javorov rak na maklenu je v starosti v obliki
pravilne elipse. Tudi v tem primeru je bilo vstopno
mesto za glivo odlomljena veja
Figure 9: Old Eutypella canker on field maple is in the
shape of a symmetrical ellipse. In this case as well, a branch
served as the entrance point for the fungus
GozdV 63 (2005) 10

Slika 8: Stara okužba na maklenu. Okužba je v tem
primeru potekala skozi poškodbo debla. Opaznih je
veliko trosišč na lesu, med razpokami v skorji in na skorji.
Opazimo tudi kalusne nabrek.Iine in rahlo deformacijo
debla. Skorja ostane dolgo pritrjena in ne odpada
Figtae 8: Old infection on field maple. In this case, the
infection occured through a trunk wound. Numerous
fungal ascomata developed on the wood, in bark crevices
and on the bark. Wound wood is formed at the canker
edge, the trunk is deformed. The bark remains attached
and is not falling off

Slika l O: Micelijske pahljačice v maklenovi skorji
so specifični determinacijski znak za glivo Eutypella
parasitica. Vidno je odmiranje tkiv skor je 1-3 mm pred
podgobjem
.figure 10: Mycelial fans in the bark of field maple are
specific symptom for the fungus Eutypella parasitica.
The bark tissues are necrosed 1-3 mm in front of the
mycelium
417
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bolezni, da se počasi razvija, da šele po več letih razvoja prične oblikovati trase za širjenje, da potrebuje
zelo specifično mesto za okužbo svojega gostitelja,
bo širjenje počasno, vendar neustavljivo. Z veliko
gotovostjo predvidevamo, da se bo razširila skoraj
po celotnem arealu občutljivih javorov v Evropi.
Ker je javorov rak doslej ugotovljen le pri nas, sta
Slovenija kot država in gozdarstvo kot stroka dolžna
storiti vse, da se prepreči njegovo širjenje.

6
6
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Jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid - "nov" vir
informaciji o gozdu
Austro-Hungarian military map made under the Emperor Joseph II - a »new«
information source about the forest
Gal KUŠAR\ lvlilan HOČEVAR2
lzvleček:

Kušar, G., Hočevar, M.: Jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid- "nov" vir informacij o gozdu. Gozdarski vestnik,
63/2005, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit. 7. Prevod izvlečka in povzetka v
angleščino Jana Oštir
Avtorja prikazujeta uporabo jožefinskih (avstroogrskih) vojaških zemljevidov kot nov vir informacij o gozdu.
Uporabita sekcijo 160-Kranj. Analizirata spremembe med obdobjem 1763-1787 in 1995-1999.
Ključne besede: jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid, sprememba rabe tal, 160-Kranj, gozd, 1763-1787,
1995-1999
Abstract:
Kušar, G., Hočevar, M.:Austro-Hungarian military map made under the Emperor Joseph II- a »new« information
source about the forest. Gozdarski vestnik, Vol. 63/2004, No. 1O. In Slovene, with abstract and summary in English,
lit. quot. 7. Translated into English by Jana Oštir.
The authors present the use of Austro-Hungarian military maps made under the Emperor Joseph II asa new source
of information on the forest. They use the example of the map section 160-Kranj and analyse the changes between
the periods 1763-1787 and 1995-1999.
Key words: Austro-Hungarian military map made under the Emperor Joseph Il, changes in land use, 160-Kranj,
forest, 1763-1787, 1995-1999
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UVOD

1

INTRODUCTION

V gozdarstvu se pogosto srečujemo z vprašanji
avtohtonosti gozda v prostoru. Zanima nas, kako
dolgo gozd že obvladuje določen prostor, kakšen je
nastanek gozda, kaj se je z gozdom dogajalo tekom
zgodovine, kako se je gozd krčil in razraščal ali
kakšna je bila raba tal na prostoru, ki ga sedaj pokriva
gozd. Vendar pa, bolj ko se časovno odmikamo v
preteklost, manj zanesljivi postajajo tako viri kot
tudi zgodovina gozda.

1.1 Jožefinski vojaški zemljevid (JVZ)
1.1 Austro-Hun gari an military map made
under the Emperor Joseph II (JVZ map)
Na Slovenskem "trgu" pa se je pojavil "nov" vir
informacij. Beseda nov je v narekovajih napisana
zato, ker je od njegovega nastanka minilo že skoraj
250 let. Vendar je bil kot vojaška skrivnost dolgo
skrbno varovan in nedostopen v Vojnem arhivu
na Dunaju. Znanstveno raziskovalni center SloGozdV 63 (2005) 10

venske akademije znanosti in umetnosti je v letu
2002 zaključil z leta 1995 začetim izdajanjem serije
Jožefinskih vojaških zemljevidov (JVZ), ki pokrivajo
vse območje današnje Slovenije. V sedmih zvezkih
je izšla faksimilirana izdaja, katere originali so bili
izdelani medleti 1763 in 1787. Posamezen zvezek je
sestavljen iz dveh delov: v prvem delu so objavljeni
opisi pokrajine v nemškem izvirniku in vzporednem
slovenskem prevodu, toponomija kart in seznam
tedanjih in sedanjih poimenovanj krajev, v drugem
pa so zbrane barvne reprodukcije zemljevidov v
originalni velikosti. Področje Slovenije pokriva 110
sekcij (RAJŠP et al. 1998).
Splošne značilnosti JVZ so (RAJŠP et al. 1998):
- da prikazujejo (za vojaški namen): ceste, mesta, vasi
in trge, polja, pašnike in vinograde, gozdove, vode
z mostovi in mlini, gradove, znamenja in cerkve,

1
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- velikost karte sekcije je 42 cm krat 62 cm,
- pri izdelavi so bile uporabljene že obstoječe
kartografske podlage (različnih kvalitet),
- uporabljen je bil tlorisni prikaz namesto perspektivnega; relief je nakazan s križci, poševni mi
črtami in senčenj em,
- za izdelavo kart so uporabili merske mizice z
diopterskim ravnilom,
- izrisane so v merilu 1:28.800, oddaljenost je
podana v urah ali korakih (6.000 korakov je
dolžina pol milje oziroma ura hoda),
- ni enotnih topografskih znakov; v glavnem pa so
enotne barve (naselja, zgradbe rdeče, vode modre,
gozdovi svetlo sivi s črnimi drevesi, pašniki zeleni,
polja bela),
- nahajališča zlata, srebra, svinca, bakra, železa,
žvepla, soli in živega srebra ter fužin so označevali
z besedami,
- imena vasi, predvsem pa voda in hribov so zapisana tudi v domačem (slovenskem) jeziku,
- status naselij viden iz velikosti črk imena,
- za vsak zemljevid sekcije (list) je izdelan še zvezek
s podatki, pomembnimi za vojsko (prehodna
pot, utrjene zgradbe, prehod čez reko, opis
gozda ... ).

1.2 Kartografske značilnosti in
pomanjkljivosti JVZ
1.2 Cartographical characteristics and
deficiency of military map
Z določitvijo dolžine prvotne poldnevniške baze/
osnovnice (med Seyringom na Marchfeldu in v
Wiener-Neustadu: 12.158 m), ki jo je leta 1762 določil
Liesganig, je bila določena in geografsko precizirana
osnovna baza in trigonometrična mreža bodoče
avstrijske kartografije. Za kartiranja posameznih
dežel pa so nato podaljševali osnovnice kvadratne
mreže kartnih sekcij oziroma nizali kartne sekcije
ob pravokotnicah na osnovnico. To pa je bila glavna
(projekcijska) napaka te izmere; saj so za celo monarhijo dobil kvadratno mrežo sekcij, ki pa ni upošteva
meri di anske konvergence. Meridianska konvergenca
je krajšanje stranic sekcij med dvema stopinjama
geografske širine z naraščanjem zemljepisne dolžine.
Tako sekcije (listi) postajajo vedno bolj trapezne
oblike namesto pravilne pravokotniške, saj osnovnice sekcij postajajo proti severu vedno krajše. Listi
posameznih sekcij JVZ zato, zaradi podaljševanja
osnovnice in neupoštevanja meridianske konverzije,
niso orientirani proti severu. Druga napaka karte je
okornost in pogosta tlorisna nepravilnost reliefa, ki
4 20

je večino risan >>a la vue« - torej na oko in z veliko
domišljije. Nadmorske višine niso upoštevali (takrat
jih sploh niso merili), niti jih niso kot višinske točke
-kote- vnesli v risbo reliefa (KOROŠEC 1993).

1.3 Gozdarske informacije na JVZ
1.3 Forestry information on a JVZ map
Kljub vojaškemu namenu izdelave zemljevida, tudi
gozdarji lahko najdemo veliko zanimivih informacij.
V spremnem tekstu je označena razširjenost gozdov;
kakovost gozdov pa je opisana kot visoki ali nizki
gozdovi, gozdovi pomešani z grmičevjem in grmišča .
Pri grmiš čih je ponekod navedena tudi sklenjenost
(prehodnost). Žal gozdovi niso kartirani po prevladujočih drevesnih vrstah. Pri večjih površinah je
označena tudi prehodnost; za vojaške potrebe.

1.4 Geografski informacijski sistem (GIS)
1.4 Geographic information system (GIS)
Za kartografsko analizo so primerna različna orodja,
ki jih najdemo v sodobnih računalniško podprtih
geografskih informacijskih sistemih (GIS). GIS predstavljajo orodje za delo s prostorsko opredeljenimi
digitalnimi podatki. Kot v vsak računalniško podprt
sistem, lahko tudi v GIS vnesemo raznolike podatke
iz različnih virov in na ta način dobimo nove informacije o prostoru. Če pa hočemo, da bodo rezultati
imeli uporabno vrednost, se moramo držati določenih
pravil v kakšni obliki in kako morajo biti podatki
pripravljeni, da jih bomo lahko smiselno uporabili
in dobili koristne informacije. Kako pripravimo te
podatke, kakšne so zahteve in omejitve je podrobneje
opisano v nadaljevanju.

1.5 Namen članka
1.5 Purpose of article
Cilj članka je torej vzpodbuditi uporabo novih virov
informacij za raziskovanje krajinskih sprememb in
analiz zgodovine gozda. Na dveh primerih Sorškega
polja so prikazane metode priprave kartografskega
gradiva za vnos v GIS ter osnovne analize spreminjanja krajine.

1.6 Zgodovina poselitve Sorškega polja
1.6 Colonization history of Sorško polje
V obdobju starejše kolonizacije (v 6. in 7. stol.)
slovenskega ozemlja so marsikje tudi v ravninskem
svetu (na Sorškem polju; ravnini med Kranjem,
GozdV 63 (2005) 10
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Slika 1: Skeniran in nekorigiran list
Jožefinskega vojaškega zemljevida
(JVZ). Originalno merilo l: 28.800,
sekcija 160- Kranj, stanje med obdobjem
1763 -1787. Karta ni orientirana v smeri
sever-jug.

Figure 1: A scanned and uncorrected
section ofJVZ. Originalscale 1:28.000,
section 160-Kranj, situation in time
period between 1763-1787. The map
is not north - south oriented.

Slika 2: Satelitska ortokarta (Landsat 7,
barvni kompozit), območje JVZ sekcije
160-Kranj, stanje leta 1999.
Fig11re 2: A satellite orthomap {Landsat7,
color composite), area of the section
160-Kranj of a JVZ map, situation in
year 1999.

Slika 3: Geokodiran list JVZ 160-Kranj.
Karta je orientirana v smeri sever-jug,
vrisane (rdeče) so osloni1ne točke.
Figure 3: Geocoded section 160-Kranj
of a ]VZ map. The map is north-south
oriented; ground control points (red)
are marked.
GozdV 63 (2005) '1 O
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Kamnikom in Ljubljano) ostali še dokaj obsežni
gozdni otoki. Pri kasnejši notranji kolonizaciji in
germanizaciji slovenskega ozemlja v 1 L stol. so na
do tedaj redko naseljeno ozemlje Sorškega polja med
Kranjem in Loko naselili nemške kmete iz okolice
Freisinga na Bavarskem. Na loškem gospostvu je
bilo leta 1501 v celoti 1.118 gruntov in 89 kajžarjev
(62 na Sorškem polju). V 16 stoletju se je kajžarstvo
silno razmahnilo, saj je loško gospostvo leta 1590
premoglo 744 kajžarjev in 39 gostačev. Na ravnini
med Kranjem in Škofjo Loko se je število kajžarjev
povzpelo na 325. Število gostačev na Sorškem polju
je leta 1754 znašalo 341 napram 710 domačijam
(gruntarske in kajžarske). Vsa ta demografska in
razslojevalna eksplozija je vplivala na krajinske
strukturne spremembe. Posledice srednjeveške
kolonizacije za vrste zemljišč so bile, da so se gozdne
površine in površine zaraslih starih kulturnih
zemljišč zmanjšale toliko, kolikor so se povečale
površine njiv, vinogradov, travnikov in podobnih
intenzivnejših kultur. Le-te naj bi se po ocenah na
račun prve povečale približno na dvojni obseg svoje
prvotne zgodnje srednjeveške površine. Ob koncu
srednjega in začetku novega veka je razmerje med
manj in bolj intenzivno obdelanimi zemljišči nihalo.
Za Sorško polje sta značilna dva tipa poljske razdelitve: tip sklenjenih prog - Bitnje pri Škofji Loki
in tip z razlomljenimi krčevinskimi progami, kjer
se proge mešajo z grudami oziroma nepravilnimi
delci- Mavčiče (BLAZNIK et al. 1970).

2
2

METODE

del- slikovni element (piksel) svoje mesto in svojo
barvno vrednost. Manjši kot so slikovni elementi,
manj »oglata« in bolj podrobna je slika; veča pa se
velikost datoteke. Velikost slikovnih elementov je
podana z resolucijo. Skenirali smo z resolucijo 300
dpi, kar pomeni, da na dolžino enega palca (cole
oz inche; 1 palec = 2,54 cm) pride 300 slikovnih
elementov oziroma, da je vsak slikovni element velik
0,085 mm. Če to pomnožimo z merilom karte, ki
je 28.800, dobimo velikost slikovnega elementa v
naravi, ki znaša približno 2,44 metra.

2.3 Kartografska obdelava
2.3 Cartographic procession
Za vnos v GIS pa ne zadostujejo samo digitalizirani
podatki, ampak morajo biti tudi prostorsko umeščeni
v geodetski sistem (geokodirani). Topografska karta
je pomanjšan posnetek stanja v naravi, projiciran
na kartografsko ravnino. Vsaka karta je narejena v
določeni projekciji.
V Sloveniji so geodetske karte izrisane v pravokotnem Gauss-Krugerjevem (GK) koordinatnem
sistemu, ki je razdelj en na 120 con (osnova Besselov
elipsoid). Slovenija leži v S. coni. Slovenija bo v nekaj
letih morala preiti na UTM (Universal Transverse
Mercator) sistem, ki je zelo podoben GK sistemu,
vendar temelji na WGS 84 elipsoidu in je v smeri
zahod-vzhod premaknjen za nekaj 100 metrov. Razdeljen je na 60 con severno ali južno od ekvatorja.
Slovenija je v 33 coni severno (KESSLER 1992,
PETROVIČ 1 RADOVAN 2002).

METHODS

2.1 Opis objekta
2.1 Description of the object

2.4. Metode prostorske registracije karte
2.4. Methods of map spatial registration

V raziskavi smo uporabili list oziroma sekcijo 160Kranj iz 4. zvezka JVZ. Sekcija obsega širše območje
Sorškega polja na Gorenjskem, med Naklom na
severozahod, zahodnimi pobočji Krvavca in reke
Kokre na severovzhod, Škofjo Loko oziroma Godešičem na jugozahodu in Komenda na jugovzhod,
sliki 1 in 2.

Če imamo na voljo skenirano in geokodirano karto
npr. : digitalni ortofoto (DOF), jo lahko neposredno
vnesemo v GIS (program Are View ali Map Info) in že
uporabimo kot prostorskl informacijski sloj. Navadno
je karta sestavljena iz skenograma (tif format) in
dodatne datoteke (twf), v kateri so zapisani osnovni
geokodirni podatki o karti (koordinate levega zgornjega piksla in velikost piksla).
V primeru, da imamo na voljo skenirano karto
(npr. : karta iz Atlasa Slovenije, turistična karta,
fitocenološka ali pedološka karta, gozdarska karta
... ), ki pa ni primerno geokodirana za neposredno
uporabo v GIS, moramo izvesti postopek registracije.
Če nimamo oziroma smo izgubili spremljevalno tfw

2.2. Skeniranje - digitalizacija
2.2 Scanning- digitalization
Ker v GIS kot informacijski sloj lahko vključimo le
digitalne podatke, je potrebno papirne karte najprej
skenirati. S skeniranjem karto pretvorimo v mozaični
kvadratni raster (ma triko), kjer ima vsak sestavni
422
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datoteko, potem ugotovimo točne GK koordinate
enega slikovnega elementa (ponavadi levi zgodnji
vogal karte), jih zapišemo v twf datoteko in s tem
karto prostorsko registriramo. Ta postopek uporabimo predvsem za tematske karte, ki so izrisane
na znanih topografskih podlagah kot so državne
topografske karte v merilu l :25.000 (DTK 25) ali pa
temeljni topografski načrt v merilu 1:10.000 ali 1:5.000
(TTNlO ali 5). Načelno pa je pri vsaki skenirani karti
potrebno izvesti vsaj afino transformacijo.
Če pa imamo na razpolago skenirano karto, za
katero pa ne vemo ne točnih GK koordinat, niti
ne poznamo merila in projekcije (npr.: osnovno
satelitsko sliko, aeroposnetek, staro karto (JVZ),
pa uporabimo drugačen postopek- geokodiranje,
ki je podrobneje opisan v nadaljevanju. V primeru letalskih ali satelitskih posnetkov običajno
uporabimo postopek ortorektifikacije, pri katerem
z upoštevanjem parametrov kamere, s katero je
bila slika posneta in s pomočjo oslonilnih točk ter
digitalnega modela reliefa (DMR), na posnetku
odpravimo geometrične deformacije, orientiramo
v smeri sever - jug in s postopkom mozaičnega
združevanja posameznih slik prevedemo v format
referenčne karte (HOČEVAR et al. 1994).

2.5 Geokodiranje - polinomska korekcija

osnovne karte
2.5 Geocoding - polynomial correction

of the basic map
Enostavnejše je geokodiranje skenirane karte na
kateri ni radialnih deformacij, ki na aeroposnetkih nastajajo zaradi konfiguracije terena. Bistvo
polinomske korekcijske metode je, da na osnovi
prekrivanja večjega števila oslonilnih točk (jasno
prepoznavnih objektov) na nekorigirani karti in
na ustrezni geokodirani referenčni karti (npr.:
DTK25), vpnemo JVZ v GK sistem referenčne karte.
To napravimo s pomočjo programa, ki na podlagi
slikovnih koordinat JVZ in GK koordinat referenčne
karte, izračuna transformacijske parametre za vsak
slikovni element nekorigirane karte in jih v matriki
prevzorči v ustrezen razpored, tako da položaj na
korigirani karti ustreza položaju na referenčni karti
oziroma v naravi. Za ta postopek geokodiranja lahko
uporabimo različne programe kot npr.: ERMapper
(dražji), Idrisi (cenejši).
V sak slikovni element (piksel) ima namreč glede
na položaj v mreži (ras tru), iz katerega je sestavljena
skenirana slika, svoje slikovne koordinate: številko
GozdV 63 (2005) 1O

stolpca in številko vrstice, v kateri se nahaja. V primeru geokodirane digitalne karte ima vsak slikovni
element poleg slikovnih še GK koordinate, ki nam
povejo pravi položaj piksla v naravi.

2.6 Geokodiranje skenograma JVZ

- polinomska triangel metoda
2.6 Geocoding of a scanned JVZ map

- polynomial triangular method
Za geokodiranje }VZ potrebujemo:
- skenogram JVZ,
- oslonilne točke :
- izbrane na primerni karti (DTK25 - naš primer,
satelitski posnetek SPOT ali Landsat TM),
- izmerjen na terenu s pomočjo satelitske navigacije (GPS) .
JVZ smo geometrično korigirali s programom
ERMapper 6.1 (metoda: polynomial, linear) s pomočjo
59 oslonilnih točk, ki smo jih izbrali na DTK25.
Metoda zahteva čim večje število enakomerno
razporejenih oslonilnih točk po celi površini JVZ
in referenčne karte. Pri geokodiranju starih kart je
poseben problem zanesljivo prepoznavanje istih
objektov na obeh kartah, ker je od tega odvisna
geometrična kakovost geokodirane karte. Pri geokodiranju JVZ so se kot najbolj uporabne in zanesljive
oslonilne točke izkazale cerkve, gradovi, mostovi in
križišča. Program omogoča sprotno izračunavanje
korekcijskega modela, tako da oslonilne točke z
velikimi napakami lahko popravimo oziroma izločimo iz modela.
Povprečna napaka modela (RMS: povprečni
kvadratični odklon) za list JVZ 160-Kranj, ki nam
pove, kako dobro so izbrane in razporejene oslonilne
točke, znaša 26,124 slikovnih elementov oziroma
63,74 metra, kar smo v tem primeru, zaradi deformacij in napak pri kartiranju, ocenili za zadovoljivo
(preglednica 1). Pri georeferenciranjih ali ortorektifikaciji satelitskih kart ali aeroposnetkov, pa naj
RMS napaka ne bi smela presegati velikost enega
piksla. Karto smo prevzorčili po metodi bližnji
sosed (nearest neighbour) s prostorsko resolucijo
2,5 metra, slike 3, 4, 5.
Geokodiranje zahteva ustrezen računalniški
program, ustrezne skenograme in izdelavo tabele
oslonilnih točk, ki je za naš primer predstavljena
v preglednici l.
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Slika 4 : Detajl izbora oslonilnih točk
(rdeče) primer Kranj: zgoraj izsek iz
JVZ, spodaj črnobela DTK25, vir:
državna topografska karta merila
1: 25.000, © Geodetska uprava
Republike Slovenije, 1992.
Fig11re 4: A detail ofselecting gro und

control points (red) around the town
of Kranj:a cut from a ]VZ map
( above); below: a panchromatic
DTK25 map; source: State topographic map in scale 1: 25.000, ©
Surveying and Mapping Authority of
the Repu blic of Slovenia, 1992.

Preglednica 1: Seznam oslonilnih točk z RMS napakami

Table 1: List of gro und control points with R.MS errors.
Oslonilna
št.

Slikovne koordinate

- - - -- -

- ~-- -

slika X
piksel
2
3

2_8~~?.-~.. .
3915,12
3420,88

59

351,51

1 ___
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Referenčna karta

JVZ

točka

-

slika Y

- ---·--

_p~-~1

4291,15
3713,50

- ---- --------- ·-·

3475,84
1342,27

DTK25

G- K. koordinate
--

karta X
meter

-

- ·~

karta Y
meter

_ 4_5_~Z29,9 ~ 117ooo,99
456892,49
__119094,38
..,
..,
455609,20
119280,67
_______

446661,56

122331,50

..1__
n_ap~ka . .

RMS
_p_!~sel .___

-16,05
-- ... ------·
21,70
40,13
22,85
26,12
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Slika 5: Detajl izbora oslonilnih točk
(rdeče) primer Voklo: zgoraj JVZ,
spodaj barvna DTK25, vir: državna
topografska karta merila 1: 25.000,
© Geodetska uprava Republike
Slovenije, 1995.
Figure S: A detail ofselectingground
control points (red) around Voklo :
cut from a JVZ map ( above); below:
color DTK25 map; source: State
topographic map in scale 1:25.000, ©
Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, 1995.

Preglednica 2: Interpretacijski ključ
za določanje rabe prostora JVZ
Table 2: Interpretation key for !and
use classification of a ]VZ

ifra
11

Vrsta rabe· o is
Raba: naselja, umetne
površine

JVZ

Sifra
31

Vrsta rabe· o is
Raba: gozd
črna drevesa na
sivi podlagi

Opis:
Opis: naseUa, rdeča
barva, izrisane zgradbe

21

Raba: polja
Opis: bledo rumene
barve

23

Raba: pašniki
Opis: zelena barva,
okoli naselij

GozdV 63 (2005) 1O

41

Ed
~

Raba:

močvirja

obrečoimi

z
bregovi

JVZ

rf!]
~
r

Opis: svetlo zelena
barva
51

Raba: vode

Opis: modra barva
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2. 7 Ekranska vektorizacija in analize
krajinskih sprememb
2. 7 Screen vectorisation and some analyses
of landscape changes

reliefa oziroma višin). V naše primeru list JVZ ni
orientiran proti severu (kot so sodobne topografske
karte), ampak za približno 18° proti zahodu, (slika 3).
Ta napaka je posledica izdelave rastra pravokotnih
sekcij (neupoštevanje meridianske konvergence)
za celo območje monarhije oziroma podaljševanje
sekcij ob osnovnicah kvadratne mreže kartnih sekcij
(KOROŠEC 1993).
Druga metoda kontrole točnosti korigirane karte
je s kontrolnimi točkami, ki jih v zadostnem številu
naključno ali sistematično izberemo na korigirani
karti, jim izmerimo GK koordinate in le te primerjamo z GK koordinatami istih točk na referenčni
karti ali v naravi (GPS).

Ko imamo karte v GIS, lahko z metodo vektorizacije, na podlagi interpretacijskega ključa, razdelimo
karto na različne rabe tal, (preglednica 2). V našem
primeru smo z ekransko vektorizacijo s programom
ESRI ArcView, na JVZ, DOF in satelitskih posnetih, izdelali karte rabe tal po osnovnih kategorijah
CO RINE: umetne površine- naselja in ceste, poljske
površine (pašniki, njive, travniki), gozdovi in grmišča,
močvirne površine in prodišča ter vodne površine.
CORJNE je evropski projekt kartiranja pokrovnosti
in rabe tal na podlagi satelitskih slik (Landsat 7) s
tristopenjsko hierarhično zgradbo interpretacijskih
kategorij. GIS sistem omogoča tudi prekrivanje
informacijskih slojev (vektorskih in rastrskih kart)
ter s tem monitoring in analizo krajinskih sprememb,
tako glede velikosti, kot tudi lokacije.

3

REZULTATI

3

RESULTS

3.2 Analiza sprememb krajine- primer
Sorško polje - Brnik
3.2 Land use changes analysis- Sorško
polje - Brnik example
Prvi primer prikazuje 5.632 ha veliko območje v
okolici letališča Brnik. Stanje na JVZ smo primerjali
s karto pokrovnosti zemljišč, ki smo jo pridobili z
ekransko vektorizacijo satelitske slike Landsat 7 ETM +
iz leta 1999. Vidimo, da se je delež gozda povečal,
prav tako tudi naselja. Zmanjšala se je količina malih
zaplat gozda v prostoru. Pomembno mesto v prostoru
pa zavzema tudi letališče in avtocesta. Razširila pa
so se tudi naselja, (preglednica 3, slika 7).

3.1 Kontrola točnosti- vizualna kontrola
3.1 Accuracy control- visual checking
Lokacijsko točnost geometrično korigirane karte
smo ocenili s transparentnim prekrivanjem s DTK25.
Odstopanja niso velika in v primeru cest ali vodotokov, ki jih lahko prepoznamo na obeh slikah
znašajo v povprečju med 40 in 80 metrov, največja
odstopanja ne presegajo 130 metrov, (slika 6.)
Največja odstopanja se pojavijo na robovih kart
(posledica neupoštevanja meridianske konvergence)
in na terenu z razgibanim reliefom (neupoštevanje

3.3 Analiza sprememb krajine - primer

Sorško polje- Meja Hrastičje
3.3 Land use changes analysis- Sorško polje
- Meja Hrastičje examp1e
Drugi primer prikazuje 800 ha veliko območje
gozda Meja - Hrastič je, ki je mnogim generacijam

Preglednica 3: Spremembe rabe tal na območju Sorškega polja, ocenjene na podlagi ]VZ iz 18. stoletja in satelitskega
posnetka Landsat 7 ETM+ iz leta 1999
Table 3: Land use changes at the Sorško polje area; estimated on the basis of a JVZ map from the 18'1' century and
Lan dsat 7 ETM + satellite image from year 1999
Raba prostora
šifra
vrsta rabe

11
21,23
31
41
51
~ Skupaj
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naselja, ceste, letališče
kmetijske površine
_gozd
močvirja, prodišča

vode

JVZ
površina
(ha)
120,26

3.731,88
1.621,93
122,08
36,17
5.632,32

delež(%)
2,14
66,26
28,80
2,17
0,64
100,00

LANDSAT7
površina
delež(%)
(ha)
15,71
884,63

2.485,05
2.211,13

44,12
39,26

-

-

51,50
5.632,32

0,91
100,00

Sprememba
površina
indeks

(ha)

+764,37
-1.246,83
+589,20
-122,08
+15,33

6,36
0,33
0,36

-

-

0,42
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študentov gozdarstva poznan kot učni objekt za
vaje pri predmetu Dendrometrija. Stanje na JVZ
smo primerjali s karto pokrovnosti zemljišč, ki
smo jo pridobil z ekransko vektorizacijo digitalnih
ortofoto posnetkov (DOF) iz leta 1997. Vidimo, da
obstaja, v malo zmanjšanem obsegu, gozd Meja
- Hrastičje tam že vsaj od leta 1787. Gozd, ki se
danes razprostira zahodno od stare ceste Ljubljana
- Kranj, pa je mlajši, saj ga na JVZ še ni, razen
nekaj manjših zaplat. Opazno je tudi povečanje
vodne površine zaradi akumulacijskega jezu hidroelektrarne Mavčiče na reki Savi. Razširila pa so se
tudi naselja, (slika 8).

4

POVZETKI IN ZAKLJUČKI

4

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Oslonilnih točk ni bilo težko najti, saj so na JVZ dobro
označene cerkve, gradovi in križišča. Natančnost
geometrično korigiranega JVZ, ki znaša med 40 in
80 metrov je zadovoljiva za ugotavljanje površin,
ne zadošča pa za natančno lokacijsko prekrivanje.
Natančnost bi lahko izboljšati z izborom večjega
števila oslonilnih točk, vendar originalnih napak
JVZ s tem ne bi mogli odpravit. Korošec (1993)
omenja poleg projekcijske napake, ki je posledica
neupoštevanja meridianske konvergence in uporabe
enotne pravokotniške mreže sekcij za celo območje
monarhije, tudi risanje reliefa z uporabo veliko
domišljije in neupoštevanje višin terena. To v višinsko
raz gib ani slovenski pokrajini lahko povzroči velike
napake. Zemljevide bi bilo zato potrebno preveriti
tudi na področjih, kjer ni možnosti velikega izbora
dobrih oslonilnih točk in na terenu z bolj razgibanim reliefom.
Ker so JVZ izdelani namensko za vojaško uporabo
je razumljivo, da so strateške točke (gradovi, cerkve
na hribih, naselja, mostovi in križišča) bolj zanesljivo
prikazana na karti, kot pa vojaško manj pomembne
zadeve, ki so že na osnovni karti lahko napačno
prikazane. Kljub vsemu pa je ekipa 22 armadnih
zemljemercev in maperjev, skupaj s pomočniki, s
presenetljivo skromnim orodjem, v treh letih premerila in kartirala ozemlje današnje Slovenije in s
tem opravila še za današnje čase izjemno delo.
Vojaški zemljevidi predstavljajo zanimiv vir tudi
zato, ker so nastali pred marčno revolucijo leta 1848
in zemljiško odvezo leta 1853. Ta dva dogodka sta
povzročila velike spremembe v prostoru, saj sta zelo
močno posegla in spremenila lastniška razmerja
ter prostorski red, ki se je ohranjal še iz zgodnjega
srednjega veka. Prikazuje tudi medsebojna razmerja
GozdV 63 (2005} 10

zemljiških kategorij, ki so rezultat razvoja poljedelskega sistema v danih geografskih možnostih
(BLAZNIK et aL 1970).
Ob uporabi JVZ v gozdarski praksi bomo morda
presenečena ugotovili, da je gozd, za katerega smo
na podlagi naravnega izgleda mislili, da je tam že
odnekdaj, na tem prostoru šele pred ne več kot 250
leti zamenjal polje žita ali koruze. Spoznali bomo,
kako hitro narava lahko vzame nazaj in povrne v
prejšnje stanje nekaj, kar si je človek pred časom
od nje izposodil.

5

SUMMARY AND CONCLUSIONS

The ground control points were not difficult to
locate, since churches, castles and crossroads are well
marked on the Austro-Hungarian military maps.
The accuracy of the geometrically corrected military
maps which is betv.reen 40 and 80 metres, is sufficient
to identify areas of land use, but not sufficient to
allow comparison of location. Accuracy could be
improved by selecting more ground control points,
but this could not eliminate the original errors of
the military maps. In terms of inaccuracy, Korošec
( 1993) mentions the proj ection error ensuing from
not taking into account the meridian convergence,
the use of a uniform rectangular grid consisting of
sections for the whole area of the monarchy, and
also relief mapping which was done with a lot of
imagination whereby the relief heights were not
taken into account. In the uneven Slovene relief,
this can cause important errors. The maps should
therefore also be checked in areas and regions where
it is not possible to select a large number of reliable
ground control points and on more uneven and
rugged reliefs.
Since the Austro-Hungarian military maps
were intended for military use it is understandable that strategic points ( castles, church es on
hill-tops, settlements, bridges and crossroads)
are more reliably presented than points of lesser
military importance - the latter could well have
been unsatisfactorily shown on the original maps.
Despite the aforementioned, a team of22 military
surveyors and mappers with assistants, using surprisingly poor equipment, succeeded in surveying
and mapping the territory of present-day Slovenia
in only three years, thus performing a remarkable
task even for today.
Austro-Hungarian military maps are an important source also because they originate before the
March Revolution of 1848 and the emancipation of
427
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Slika 6: Detajl kontrole točnosti s

transparentnim prekrivanjem
korigiranega JVZ z DTK25 (črne
linije), primer Šenčur, vir: državna
topografska karta merila l: 25.000, ©
Geodetska uprava Republike Slovenije,
1992.
Figure 6: A detail of accuracy control,
method of transparent cowring on a
}VZ map with a DTK25 (black lines)
on the example of šenčur, source: State
topograpltic map in scale 1: 25.000, ©
Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, 1992.

the peasants in 1853. These two events caused great
changes in the physical space since they strongly
affected and changed existing proprietary relations
and the spatial order which persisted since the early
Middle Ages. The map s show the locations and shares
of individual agrarian units which are the result of
land use development in particular geographical
conditions (BLAZNIK et all970).

When using Aus tro- Hungarian military maps we
might just realize, with some surprise, that an area of
forest which we assumed had grown on its location
since ancient times actually replaced cereal or corn
fields no more than 250 years ago. We shall recognize
how quickly nature can take something back and
restore into the previous condition something that
people borrowed from it in the past.

Slika 7: Spremembe rabe tal- primer Sorško polje- Brnik.
Zgoraj: Landsat 7 ETM +,barvni satelitski posnetek iz leta
1999. Desno: Jožefinski vojaški zemljevid (JVZ). Spodaj:
državna topografska karta v merilu 1:25.000 (DTK25barvna), vir: državna topografska karta merila 1: 25.000,
© Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995.
Figure 7: Land use changes - Sorško polje - Brnik example.
Up per: a color Landsat7 ETM+satellite image from year
1999. Middle: a JVZ. Lower: a color DTK25 map; source:
State topographic map in scale 1: 25.000, © Surveying and
Mapping Authority of the Republic of Slovenia, 1995.
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Slika 8: Spremembe rabe tal - primer
Sorško polje - Meja Hrastičje.
Zgoraj: črnobeliDOF izleta 1997,
vir: ciklično aerosnemanje Slovenije,
© Geodetska uprava Republike
Slovenije, 1997. Spodaj: Jožefinski
vojaški zemljevid (JVZ).
Figure 8: Land use changes- Sorško
polje - Meja Hrastičje example.
Above: a pancromatic DOF from
year 1997, source:, Cyclic aerial
survey ofSlovenia, © Surveying and
Mapping Authority of the Republic
of Slovenia, 1997. Below: a ]VZ
map.
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}VZ- sekcija 160-Kranj. Slovenija na vojaškem zemljevidu
1763-1787.- Zv. 4, Ljubljana, Znanstveno raziskovalni
center SAZU, Arhiv Republike Slovenije. Objavljeno
z dovoljenjem Zgodovinskega instituta Milka Kosa
ZRC SAZU (dopis z dne 18.8.2005).
LANDSAT 7 ETM satelitska slika. Path/Row: 190/28.
7. avgust 1999. Eurimage.
Surveying and Mapping Authority (Geodetska uprava)
of the Repu blic of Slovenia
At the end of the l8 1h century the first military mapping
took place and the Cadastre oflands was established
by the Emperor Joseph II.
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Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2004
Franci FURLAN*, Iztok WINKLER**
Izvleček:

Furlan, F., Winkler, L Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2004.
Gozdarski vestnik 63/2005, št. 10. 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

1

besede: gozdarska gospodarska družba, prihodek, stroški, uspešnost poslovanja, število zaposlenih.

UVOD

V Združenje za gozdarstvo se po standardni klasifikaciji dejavnosti združujejo:

A - 02 - Gozdarstvo in gozdarske storitve
A - O1.5 - Lov in lovske storitve.
Dejavnost A - 01.5 je znotraj združenja nepomembna, saj znaša njen delež v prihodku celotnega
združenja le okrog 1 %. Zato se bomo v nadaljevanju
omejili le panogo A - 02.
Vir podatkov: ATPES; obdelava: CIS GZS; metodologija: SKEP GZS; distribucija: INFOLINK GZS.

2

POSLOVANJE PANOGE
GOZDARSTVO IN GOZDARSKE
STORITVE V LETU 2004

Najprej poglejmo nekaj podatkov o poslovanju
vseh gospodarskih družb v Sloveniji v letu 2004.
Podatke je posredovalo 42.068 (leta 2003 39.838)
poslovno aktivnih družb. Skupaj so po nerevidiranih podatkih ustvarili 13.332 mlrd SIT prihodkov
(leta 2003 12.017 mlrd SIT), kar je nominalno
14,3 o/o (leta 2003 10,1) o/o, realno pa 11,0% (leta
2003 4,2) o/o več kot v preteklem letu. Odhodkov
je bilo 12.890 mlrd. SIT (leta 2003 11.667 mlrd
SIT), kar je nominalno 13,6% (leta 2003 9,4) o/o
več, realno pa 10,3 o/o (leta 2003 3,2 %) več kot v
prejšnjem letu. Družbe so ustvarile 391,9 mlrd
SIT (leta 2003 314,8 mlrd SIT) čistega dobička,
v povprečju pa so imele 468.053 zaposlenih (leta
2003 466.296).
Gozdarske gospodarske družbe so ustvarile 25.734
mlrd. SIT prihodkov kar je nominalno 4,7% (leta
2003 10,6 %), realno pa 1,1 o/o (leta 2003 5,0 %) več
kot v letu 2003. V s eh odhodkov so izkazale 25.164
4 30

mlrd SIT, kar je nominalno 6,3 o/o (2003 9,2 %),
realno pa 2,7 o/o več kot v letu 2003.
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 o/o letno, se je v letu 2003 nekoliko zmanjšal in
v letu 2004 nadaljeval. Vendar moramo upoštevati,
da se je temu prilagodila ponudba lesa, saj smo v
letu 2002 in 2003 posekali komaj nekaj čez 2,6 mio.
m 3 , kar je manj kot 40 o/o pričakovanega prirastka za
obdobje 2001-2010. V letu 2004 se je obseg sečnje
približal 3,0 mio m 3 • Povečujejo se stroški blaga,
materiala in storitev. Zniževanje stroškov gre že več
let 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. Zato se
je začelo z uvajanjem delovne sile iz drugih držav
evropske skupnosti in uporabo strojne sečnje.
Iz podatkov za leto 2004lahko ugotovimo, da je
znašal delež prihodkov iz gozdarstva v prihodkih
gospodarstva komaj 0,19% kar je manj kot v letu 2003
(0,21 %), skupaj s kmetijstvom, lovom in ribištvom
pa 1,3 o/o (2003 1,2 %, 2002 1,4 %).
V letu 2004 je v gozdarski panogi poslovalo 69
družb, ki so skupaj zaposlovale 1.694 delavcev. To
pomeni po poveč;u;_ju v letu 2002 za 6,25 % padec v
letu 2003 za 3,2 o/o in enak padec števila zaposlenih
v letu 2004. V S. (isto leta 2003) velikih družbah je
bilo 624 (leta 2003 650) zaposlenih, ustvarili pa so
42% (leta 2003 40 %) celotnega prihodka panoge.
Pet (leta 2003 tudi) srednjih družb, ki je zaposloval o

*F. F., spec. gozd., Združenja gozdarstva, Gospodarska
zbornica Slovenije, Ljubljana
**1. W., dr. gozd. zn., redni profesor, Biotehniška fakulteta
v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire
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474ljudi (leta 2003 541),je ustvarilo 25% (leta 2003
28 %) medtem ko je bilo v 63 malih družbah zaposlenih 596ljudi (leta 2003 849) ljudi, ustvarili so pa
32% (leta 2003 32 %) celotnega prihodka panoge.
Največji prihodek na zaposlenega so ustvarile velike
družbe in sicer 17.442 milijonov SIT na zaposlenega (leta 2003 13.15.812 SIT). Srednje družbe so
realizirale 78,9 % (leta 2003 84,1 %), male pa 80,0
(2003 59,3 %) prihodkov velikih družb na zaposlenega. Povprečen prihodek za vso panogo je znašal
15.191 milijonov SIT na zaposlenega delavca (leta
2003 12.469 milijonov SIT). Povprečno povečanje
prihodkov na zaposlenega je znašalo v letu 2004
kar 21,8 %. Največje je v majhnih družbah saj se je

_

_ __

povečalo

kar za 48,8 %, v velikih za 10,3 in srednjih
komaj za 3,5 %. Hkrati je število zaposlenih najbolj
padlo v majhnih družbah in sicer iz 849 v letu 2003
na 596 v letu 2004. Torej je v majhnih družbah glede
na prejšnje leto komaj 70 % zaposlenih, v srednjih
88 %, v velikih pa 96 %. Majhne družbe vse več
dela opravljajo v srednjih in velikih družbah. Zato
obratujejo z minimalnim številom zaposlenih, saj
nimajo stroškov s pridobivanjem in pripravo dela,
ki jih za njih opravijo velike in srednje družbe.
Največ majhnih družb pa nima za to tudi ustrezne
kadrovske zasedbe.
Poglejmo si nekaj poslovnih rezultatov, ki jih je
gozdarska panoga dosegla v letu 2004.

Preglednica 1: Prihodki 2004
KAZALCI
Prihodki
Kosmati donos od poslovanja
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki lz terjatev
Izredni Qrihodki

2004 (v 000 SIT)
25.733.983
25.281.285
24.175.228
20.152.694
4.022.534
618.247
348.614
269.633
273.118

Indeks 04/03
104,7
105,4
104,6
101,1
126,4
104,3
218,2
62,2
87,1

2004 (v 000 SIT)
25.163.872
24.904.986
16.041.129
7.217.551
4.977.147
1.368.686
1.163.086
227.570
131.048
31.316

Indeks 04/03
106,3
106,6
109,1
102,1
102,0
103,4
101,0
77,4
108,3
129,5

2004 (v 000 SIT)

Indeks 04/03

Preglednica 2: Odhodki 2004
KAZALCI
Odhodki
Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Stroški plač
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Finančni odhodki
Finančni odhodki od obresti
Izredni odhodki

Preglednica 3: Dobiček in izguba v poslovnem letu 2004
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
GozdV 63 (2005) 10

1.114.105
1.245.153
2.408.239
167.702
946.403
105.327
105.327

89,9
91,5

95,9
85,9
90,6
411,5
411,4
431
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Preglednica 4: Sredstva panoge (aktiva bilance stanja) 2004
KAZALCI
Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Zaloge

2004 (v 000 SIT)
25.982.220
15.299.491
32.353
11.290.389
3.976.749
10.644.738
2.214.364

Indeks 04/03
109,9
111,5
35,3
107,0
129,4
107,7
132,6

2004 (v 000 SIT)
25.982.220
17.661.106
1.341.851
6.466.326

Indeks 04/03
109,9
102,2
168,5
126,5

Preglednica 5: Viri sredstev (pasiva bilance stanja) 2004
KAZALCI
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
Kratkoročne finančne in poslovne obvez.nosti

Panoga je skupaj izkazala 1.008.778 milijonov
SIT (1.114.105 SIT - 105.327 SIT) dobička, kar
je komaj 82,7% lanskega leta. Če pa upoštevamo
samo rezultat panoge iz poslovanja ugotovimo, da
je po izgubi v letu 2001 - 152,775 milijonov SIT
in letu 2002 v višini - 188,616 milijonov SIT, v
letu 2003 dobiček v višini 605,900 milijonov SIT,
ki je v letu 2004 padel na 376,299 milijonov SIT
(25.281.285 SIT- 24.904.986 SIT). V celotni panogi
se je pomembno zmanjšal dobiček in povečala
izguba. Iz tega sledi, da je komaj 37,3 % dobička
ustvarjenega v panogi, ves ostali del pa v drugih
dejavnostih, s katerimi se ukvarjajo v gozdarskih
gospodarskih družbah in drugih organizacijah, ki
se ukvarjajo s procesom pridobivanja lesa. Pogoji
poslovanja v panogi se še naprej zaostrujejo, kar
kaže tudi nižja rast prihodkov v primerjavi z večjo
rastjo stroškov v letu 2004.
Panoga je v preteklem letu ustvarila 8,963 milijarde SIT dodane vrednosti ali 99,4 o/o vrednosti leta
2003, ko je ta znašala 9,599 milijarde SIT. Upoštevaje
inflacijo - cene življenjskih potrebščin, ki je v letu
2004 znašala 3,6 %, gre torej realno za 4,2 o/o zmanjšanje 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, v letu 2004 pa se je spet poslabšalo, čeprav
panoga še ni neto zadolžena. V letu 2002 je bila v
gozdarstvu pomembno boljša donosnost sredstev
in kapitala ter se je praktično poravnala s celotnim
432

gospodarstvom. V letu 2003 donosnost sredstev in
kapitala že zaostaja za slovenskim gospodarstvom.
Isto velja tudi za leto 2004. Močan porast obveznosti in odstopanja od slovenskega gospodarstva pa
beležimo pri kratkoročnih finančnih in poslovnih
obveznostih tako v letu 2003 kot v letu 2004. Prihodek na zaposlenega pa zelo jasno nakazuje, da je
gozdarstvo delovno intenzivna panoga. V letu 2003
je ta znaša148 %, 2004 pa 53 % prihodka na zaposlenega v celotnem gospodarstvu. V letu 2003 so bili
stroški dela na zaposlenega v gozdarstvu še nižji, v
letu 2004 pa že višji kot v gospodarstvu. Bistveno se
je spremenilo tudi razmerje v dodani vrednosti, ki se
je v gozdarstvu glede na lansko leto znižala na 99,4
% (2003 zvišala za 11,3 %), v celotnem gospodarstvu
pa zvišala za 14,1% (2003 za 10,5 %). Kakovostna
struktura gozdnih lesnih sortimentov ima tu prav
gotovo močan vpliv.
Dodana vrednost na zaposlenega v gozdarstvu se
je iz 76,8 % v letu 2003 povečala na 79,2 o/o dodane
vrednosti celotnega gospodarstva. Delež amortizacije
se je v gozdarstvu realno znižal v celotnem gospodarstvu pa realno povečal. 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
praviloma zaostaja za porastom stroškov celotnega
gospodarstva.

Nadaljevanje na strani 449
GozdV 63 (2005) 1O

Atlas ozd.nih tal Slovenije

GDK: 114:(253)

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

Atlas gozdnih tal Slovenije - 7. del
Forest Soil Atlas of Slovenia - Part VII
Tomaž PRUS 1, Primož SIMONČ[Č 2 , Mihej URBANČIČ3
Izvleček:

Prus, T., Urbančič, M., Simončič, P.: Atlas gozdnih tal- 7. del. Gozdarski vestnik 63/2005, št 10. V slovenščini,
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 35. Prevod v angleščino: avtorji. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V zadnjem (sedmem) delu Atlasa so na kratko opisane pomembnejše kemijske lastnosti taL Prikazani so
nekateri razredi za vrednotenje opisanih talnih parametrov. Obravnavane so značilnosti pedološke karte
Slovenije merila 1: 25000. Pedološka karta je dokument, s katerim prenašamo znanje o tleh med raziskovalci,
strokami ter med stroko in družbo. Pedološka karta je v razmerah povečanega znanja, tehnoloških možnosti in
zahtev po podatkih prerasla vtalni informacijski sistem, ki deluje na modelne-operativni ravni na Biotehniški
fakulteti, Centru za pedologijo in varstvo okolja. Kljub temu, da so v številnih evropskih državah podobni
sistemi del državno administrativnih služb, pa v Republiki Sloveniji ni ministrstva, ki bi sistematsko skrbelo
za njegovo vzdrževanje.
Ključne besede: kemijske lastnosti tal, parametrski razred, pedološka karta, talni informacijski sistem
Abstract:
Prus, T., Simončič, P., U1:banlič, M.: Forest Soil Atlas of Slovenia - Part VIL Gozdarski vestnik, Vol. 63/2005,
No. 10. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 35. Translated into English by the authors. English
language editing by Jana Oštir.
The last (seventh) part ofthe Atlas gives a short description of some of the more important chemical properties
of so il s. Certain classes used for the evaluation of the described soil parameters are shown. The characteristics
of the Soil map of Slovenia, at se ale 1: 25000, are treated. A so il map is a document designed for transfer
of knowledge among researchers, professions and between the profession and the community. Due to the
development of knowledge, technological feasibilities and data demand such a soil map developed into a
soil information system, which operates on a model and research level at the Biotechnical Faculty, within the
Centre for so il and environmental science. In spite of the fact that in numerous European countries similar
systems are a part of the state administration services, none of the ministries of the Republic of Slovenia
systematically cover the maintenance of the system.
Key words: soil chernical properties, paramet1·ic class, soil map, soil information system

10 KEMIJSKE LASTNOSTI TAL
Analizni podatki o kemičnih lastnostih tal (in/ali
rastlinskih asimilacijskih tkiv) so praviloma podlaga za oceno rodovitnosti tal oziroma njihove
primernosti za rast in razvoj gozdnega drevja in
drugega rastja in/ali za druge namene (npr.: njihovo
razvrščanje, stopnje degradacije tal, ugotavljanje
onesnaženosti idr.). Pri njihovem vrednotenju
uporabljamo (različne) razrede primernosti in/ali
vsebnosti, pri tem pa se zavedamo in skušamo
upoštevati, da je npr. dostopnost mineralnih hranil
odvisna tudi od drugih, večinoma nemerjenih
kemičnih, fizikalnih in bioloških lastnosti tal ter
njihovih interakcij. Od deleža gline in organske
snovi v tleh je npr. odvisna razpoložljivost hranil v
obliki kationov (Ca2+, Mg 2+, K+, NH 4 +),medtem ko
Fe, Al in Ca oksidi vplivajo na dostopnost relativno

im obilnih anionov (PO/'. SO 42., idr). Topnost večine

mikrohranil v tleh pa je odvisna od reakcije tal in
vsebnosti organske snovi.

REAKCIJE TAL
R~akcija

tal vpliva na številne lastnosti tal in
pojave v tleh, kot so biološka aktivnost, hurnifikacija organskih snovi, dostopnost posameznih
hranil ln podobno. Reakcije tal so opredelj·ene s
1

mag. T. P., univ. dipl. inž. gozd., Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center
za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101,
1000 Ljubljana, Slovenija
2
dr. P. S., univ. dipl. inž. les., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
3
M. U., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Preglednica 1: Razredi reakcij tal po Pravilniku (1984)
Reakcija tal je:
Pri vrednostih pH:

j i>H
1:

4

5

zelo kisla

srednje kisla

slabo kisla

nevtralna

alkalna

~4,5

4,6- 5,5

5,6- 6,5

6,6- 7,2

7,3- 8,0

6

7

8

~-------1--- ---------1-----···· · +------.J----·--

1 -~!:~~

Zato so vrednosti pH pri potencialni
kislosti praviloma nižje kot pri aktivni
kislosti. Izmenljivo potencialno kislost tal
izmerimo s pomočjo raztopin nevtralnih
soli, npr. z 0,01 M raztopino kalcijevega
klo rida (CaClJ

SORPTIVNA SPOSOBNOST
TAL

1

1

Na razpoložljivost hranil v tleh rastlinam vpliva tudi sorptivna sposobnost
tal, t.j. vezava kationov rn an ionov na
površino talnih organskih (humusne
Graf 1: Dostopnosti hranil glede na _p_H_v_r_e-dn-o--s-t-ta_l_(_pr-ilagojeno snovi) in mineralnih (gline, Al, Fe, Mn
po FINCK 1991)
hidroksidi in oksidi) koloidov, ker se
sorbirani ionilahko ponovno sprostijo
oziroma zamenjajo (substituirajo) z drugimi ioni.
koncentracijo hidronijevih ionov (H3Q+) v talni
Talni koloidi so večinoma negativno naelektreni in
raztopini, ki jo izražamo s pH vrednostmi. Na
zato sposobni, da vežejo in izmenjujejo katione v
shki 1 so prikazane dostopnosti hranil za večino
talni raztopini. V pedološkem laboratoriju se tlem
rastlin pri različnih pH vrednostih tal. Optimalna
določajo vsebnosti izmenljivih t. i. bazičnih (kakipH vrednost tal se razlikuje glede na teksturo tal
jevih, magnezijevih, kalij evih, natrij evih) kationov
in potrebe rastlinske vrste (za bukev veljajo za
in vsebnosti izmenljivih t.i. kislih (vodikovih,
optimalne vrednosti pH od S do 6, za jesen, javor,
aluminijevih, železovih, manganovih) kationov.
lipo, jelšo, topol vrednosti pH med 5,5 in 6,5, za
Vsota vseh izmenljivih (bazičnih in kislih) katismreko med 4,5 in 5,5 itd).
onov predstavlja vrednost kationske izmenjaline
Če so tla lažja in imajo več humusa, je optimalna
kapacitete tal (ki jo označujemo s kratko KIK;
reakcija tal praviloma nižja. Vrednosti pH (H 20) so
ali CEC = cation exchange capacity, ali vrednost
merjene v vodni suspenziji tal, v kateri določamo
T). V odstotkih izraženo razmerje med vsoto
aktivno kislost tal (ta zajema samo koncentracijo
izmenljivih bazičnihkationov in vrednostjo kativodikovih ionov v talni raztopini). Potencialna kisanske izmenjalne kapacitete im·e nujemo stopnja
lost poleg vodikovih ionov v talni suspenziji zajema
nasičenosti tal z izmenljivimi bazami (to vrednost
tudi ione, ki s·o adsorptivno vezani na talne koloide.
označujemo z V, ali BS, ali BSat = exchangeable
base saturation). Tla, ki imajo stopnjo nasičenosti
Preglednica 2: Obmo čja vrednosti kationskih izmenjalnih
z izmenljivtmi bazami (vsaj v globini 20 do 50
kapacitet za različne vrste talnih koloidov
cm pod površjem) manjšo od SO %, razvrščamo
Kationska izmenjalna
v
s hranili praviloma revna, distrična tla. Tla, ki
Sorptivni del tal
kapaciteta
imajo (vsaj v tej globini) to stopnjo večjo od 50
(mmol/100 g tal)
% in niso karbonatna, pa razvrščamo v s. hranili
100 - 300
hwnus
praviloma bogatejša, evtrična tla.
Posledica sorptivnih lasnosti tal sta puferska
vermikulit
80- 150
in
filterska
sposobnost tal, KIK in V pa sta dobra
montmorillonit
60- 100
indikatorja
rodovitnosti in stopnje razvoja tal.
25 - 40
illit
kaolinit
3- 15
seskvioksidi
0-3
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Atlas gozdnih tal Slovenije
PUFERSKA SPOSOBNOST TAL
Z uravnoteženo proizvodnjo in porabo protonov
so v gozdu dani ugodni pogoji za rast rastlin. Če se
v tleh zaradi različnih procesov začnejo razmere
spreminjati (npr. zaradi kopičenja opada v monokulturah, vnos o v onesnažil v gozd idr.) se začne
spreminjati tudi zmeraj dinamično ravnote~o
stanje. Spremembe v tleh sledijo Le Chatelierovemu
načelu najmanjšega odpora, ko s spreminjanjem
zunanjih pogojev vsiljuj emo spremembe v sistem,
ki je v ravnotežju. Ravnotežje se premakne v tisto
smer, ki spremembo izravnava (BINKLEY s sod.
1989). V primeru povečanja koncentracije "H+
in ostalih ionov v talni raztopini se ti ioni lahko
vežejo na koloidne delce tal. Kateri ioni se bodo
vezali in kateri bodo izrinjeni s površine koloidnih
delcev tal, pa je odvisno od njihove koncentracije
v talni raztopini, oksidacijskega števila, velikosti
hidratacijskega ovoja, vrste tal (ČIRIC 1984,
ULRICH 1986, STRITAR 1991). Koncentracija
H+ ionov, predvsem v krajših obdobjih, vpliva
na procese, ki uravnavajo koncentracijo ionov
v talnili raztopinah, v daljših časovnih obdobjih
pa je koncentracija H+ ionov odvisna od skupne
vsebnosti ionov, ki so v tleh ( BINKLEY s sod.
1989). Po Binkleyu je razumevanje }f+ ciklusa in
izračun bilance kroženja, vnosa in iznosa H+ ionov
v gozdnem ekosistemu nujno potrebno, če želimo
oceniti učinke potencialnih sprememb v talni
reakc~ji, ki jo lahko povzročijo različni vzroki. B.
Ulrich je glede na pH vrednost opisal pet pufernih območij gozdnih tal: karbonatno, silikatno,
izmenjalno, aluminijevo in železove (ULRICH
1983). V karbonatnem izravnalnem območju (pH
8 - 6.2) se kisline nevtralizirajo s CaC0 3, nastali
Ca(HC0) 2 se z odcedno vodo izpira s tal. V
silikatnem izravnalne~ območju (pH 6.2- 5.0)

se kisline nevtralizirajo s sprostitvijo alkalnih in
zemeljskoalkalnih ionov (Na+, K+, Mg2 +, Ca2+) iz
primarnih silikatov. V izmenj alnem izravnalnem
območju (pH 5.0- 4.2) se kisline nevtralizirajo s
sp roš čenimi aluminij evimi ioni iz mineralov glin
in drugih primarnih silikatov. V alwninijevem
izra:vnalnem območju (pH 4.2 -3.8) se kisline
nevtralizirajo s sprostitvijo AJ 3 +ionov iz mineralov
glin in iz aluminijevih hidroksi kationov. V tem
območju se proces nitrifikacije zmanjša ali prekine,
acidofilnim rastlinam se poškodujejo korenine.
Toksično delovanje aluminija ni toliko odvisno
od njegove koncentracije kot od pH vrednosti
talne raztopine, oblike aluminija (AJ 3+, Al(OH)2+,
Al(OH)/ itn.) in razmerja Ca 1 Al. Povečana
koncentracija aluminija v talni razto pini vpliva na
slabši sprejem kalcija prek koreninskih laskov
in mikorize (SHORTLE 1 SMITH 1988).

HUMUS V TLEH
V organskih horizontih tal so bio kemični in kemični
procesi večinoma najbolj intenzivni in imajo često
odločilen vpliv na stopnjo in smer ostalih talnih
procesov. Razkroj odmrle organske snovi (o pada
listov, iglic, vejic, storžev, mrtvega ~ esa padlih debel,
odlomljenih vej, odmrlih organizmov, korenin itd.)
poteka kot posledica delovanja večinoma drobnih
tanih organizmov ( edafona). Pri tem se del odmrle
organske snovi mineralizira (v C02 , NH/, N0 2 ·,
PO/· in druge rudninske snovi), del pa se predeluje
v procesu humifikacije v bolj obstojno organsko snov
-humus, ki je rjave do črne barve in ga sestavljajo
fulvo in huminske kisline ter humin.
Od vsebnosti organske snovi'in oblike humusa so
odvisne tako kemične kot fizikalne in biolo~ke lastnosti
tal. Podatke o odstotnih deležih (nežive) organske snovi
v vzorcih tal (lahko) ocenjujemo po razredih vsebnosti

Preglednica 3: Meje razredov za vrednotenje reakcij tal (pH), vsebnosti organskega ogljika (C
celokupnega
dušika (N10) , njunih razmerij (Co,/N1) , vsebnosti celokupnega fosforja (P) in razmerij med qrgal;skim ogljikom
in celokupnim fosforjem (CIP), določene organskim (O) in mineralnim (M) talnim vzorcem (po FSEP-6,
1996). l. razred zajema najmanjše, 5. pa največje vrednosti obravnavanih parametrov.
.),

0

Vzorec:
Parameter:
Razred

O+M
pH
(H20)

o
corg

M

o

M

O+M

O+M

O+M

corg

Nwt

Ntot

corgiNiot

p

CIP

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

mg/kg

1

;5;3 :2

s; 200

;S;10

;5;8

:-::;o.2

:-::; 16

:-::;soo

~200

2

3.3-4.0

201- 300

11-20

9- 12

0.3-0.5

17-24

501-750

201-400

3

4.1-5.0

301- 400

21-40

13- 16

0.6-1.0

25 - 30

751-1000

4

5.1 -6.0

401- soo

41-80

17- 20

1.1-5.0

31-40

1001-1500

5

>6.0

> 500

>80

> 20

>5.0

>40

> 1500

1

401-600
601-800

1

>800

Slika 2: Odvzem talnega vzorca z razldopno valjasto sondo
(foto: M. Urbančič)
Slika 1 : Žlebasta sonda in sveder z ušesom
za preiskave in vzorčenja tal (foto: M.
Urbančič)

Slika 3: Določevanje karbonatnosti kamnine ali tal s
solno kislino in reakcije (pH
vrednosti) tal z indikatorskimi
list ič i na terenu (foto: M .
Urbančič)

organskega ogljika, prikazanih v preglednici 3 ali po
vsebnosti organske snovi, ki je praviloma izračunana
po enačbi : org. snov = Corg x l, 724.
Iz razmerij med organskim ogljikom in skupnim
dušikom (Cor/N,01 ) sklepamo o razkrojenosti organske snovi in o humusni obliki v analiziranih tleh.
Najbolj ugodna je sprsteninasta humusna oblika.
Sprstenina povezuje delce tal v strukturne skupke,
s čimer se izboljšujeta zračnost in vodo prepustnost
tal. Ima veliko adsorpcijsko sposobnost za vezanje

vode in hranil, ki pa so rastlinam kljub temu lahko
dostopne. Zato tlem izboljšuje vodno kapaciteto
in je pomemben trajen vir hranil za rastline .. Za
humus v obliki sprstenine so značilna Co,/Ntor
razmerja med 10 in 15. Pri slabše razkrojenih
humusnih oblikah so ta razmerja širša in imajo
večinoma te vrednosti večje od 15. Če je v obliki
prhninaste sprstenine, ima vrednosti Cor/Nror od
15 do 19, prhnine od 20 do 25, surovega humusa
nad 25 in šote nad 30.

Slika 4: Odvzem talnih
vzorcev s Kopeckyjevimi
valji (foto: M. Urbančič)

Slika 5: Talni vzorci na
keramični plo~ či Richardovega
tlačnega eksikatorja (foto: M.
Urbančič)

Slika 6: Richardovi aparaturi
za določevanje vodnozračnih lastnosti tal (foto:
M. Urbančič)
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Preglednica 4 Meje razredov za vrednotenje vsebnosti karbonatov (CaCO,), celokupnega kalija (K), celokupnega
kalcija (Ca), celokupnega magnezija (Mg) in celokupnega žvepla (SJ ter njegovih razmerij z organskim
ogljikom (Car/ S1) določene organskim (O) inmineralnim (M) talnim vzorcem (FSEP-6, 1996)

Vzorec:
Parameter:
Razred
1
2
3
4
5

M
CaC03
g{~

o
1

1-20
21-200
201-500
>500

1
11

M
Ca
mgl kg
:::;;2000
2001-5000
5001-10000
10001-25000
>25000

M

K

1

mg~

s SOO
501-1000
1001-2000
2001-4000
>4000

M
Mg
mg/ kg_
s1000
1001-2500
2501-5000
5001-10000
>10000

o

o

stol

C org/Slot

mgl kg
sO,S
0,6- 1,0
1,1-2,0
2,1- 2,5
> 2,5

101- 150
151 ~ 250

::s; 100

251 - 300
> 300

Preglednica 5: Meje razredov za vrednotenje vsebnosti celokupnega natrija (Na), celokupnega mangana (Mn),
celokupnega aluminija in celokupnega železa (Al, Fe), vsote izmenljivih bazičnih kationov (SB) in izmenljivih
kislih kationov (SK), kationske izmenjalne kapacitete (KIK) in stopnje nasičenosti z bazami (V), določene
mineralnim taJnim vzorcem (FSEP-6, 1996)

1

Parameter:
Razred
1
2
3
4
5

Na
mgl kg_

s 50
51-100
100-200
201-500
>500

Mn
mg/ kg
s100
101-500
501-1500
1501-3000
>3000

1

1

Al, Fe
mglkg
s2ooo
2001-4000
4001-8000
8001-16000
>16000

RASTLINSKA HRANILA
Več kot 95 % bjomase sestavljajo ogljik, bsik in
vodik. Ostanek predstavljajo ostali bistveni elementi: dušik, fosfor,·žveplo, kalij, kalcij in magnezij,
ter elementi, ki so prisotni v manjših količinah:
mangan, železo, klor, baker, cink pa tudi bor in
molibden {BINKLEY 1986).
Tla nudijo rastlinam hrano. Rastlinska hranila
so elementi, ki so potrebni za rast rastlin. Esencialna hranila so tista, brez katerih rastlina ne more
obstati: C, O, H, N, P, K, Ca, S, Mg, Fe, B, Mn, Zn,
Cu, Mo, Co. Rastlinska hranila delimo na mikro in

SB
cmol(+)k_g
so .s
0.6-2.0
2.1-5.0
5.1-20.0
>20.0

SK
cmol(+)kg
so .s
0.6-2.0
2.1-5.0
5.1-20.0
>20.0

1

v

KIK
cmol(+)kg
s5.0
5.1-10.0
10.1-20.0
20.1 -50.0
>50.0

%

.s;5
6-20

21-50
51-95
>95

makro hranila glede na količine, b so potrebne za
rast rastlin. Dušik (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij
(Ca), magnezij (Mg) in žveplo (S) uvrščamo med
makrohr~ila, ker jih rastline potrebujejo v velikih
količinah, železo (Fe), mangan (Mn), baker (Cu),
cink (Zn); bor (B) molibden (Mo) in klor (Cl) pa
med mikrohranila. V preglednici 6 prikazane vsebnosti makro hranil v tleh, v rastlinah na splošno
in optimalne vsebnosti hranil v iglicah smreke
oz. listju bukve so povzete po različnih virih
(GUSSONE 1964, SIMONČIČ 1997, STEFAN
et al. 1997, LARCHER 1995).

Preglednica 6: Elementama sestava rastlin (SARIC 1983)
Skupina
I
II
III
IV

Odstotek teže(%)
10 1

O,H

c

IQ·l

P, Si, K, Ca, N
S, Mg, Fe, Na, Cl, Al
Mn, B,Sr
Cu, Ti, Zn, Li, Ba, Br,
F, Rb, Sn, Ni

10 -2

lO

VI
VII
VIII

1Q•5

IX

Element

100

v

-3

10 ·5
10-6
10 -12

J

-

As, Mo, Co, J, Ge, Ph, Hg, Ag, Au, Ra

Preglednica 7: Povprečne vsebnosti makro hranil v tleh, območja vsebnosti v rastlinah in optimalne vsebnosti
hranil v iglicah smreke ter listju bukve, izražene v mg g· 1 suhe snovi (s.s.)
Povprečne

Hranilo

vsebnosti
vtleh1

(g kg· 1 s.s.)

Dušik
Fosfor
Kalij
Kalcij
Magnezij
Žveplo

2

0.8
14
15
5
0.7

Optimalna
prehranjenost
za bukev!
(mg g· 1 s.s.)
18-25
1.0-1.7
5.0-.10.0
4.0-8.0
L0-1.5
-1.3

Optimalna
prehranjenost
za smreko~
(mg g·1 s.s.)

Območje

vsebnosti za
rastline1
(g kg' 1 s.s.)
12-75
0.1-10
1-70
0.4-15
0.7-9
0.6-9

12-17
l.0-2.0
3.5-9.0
1.5-6.0
0.6-1.5
-1.1

Legenda : vrednosti so povzete po Larcher 1995 1 in po Ingestadu, Hiittelu, Bonneauju, Stefan et al. v Simončič
19972
Preglednica 8: Povprečne vsebnosti dušika (N) v posameznih delih gozdov iglavcev in listavcev (CARLYLE 1986)
Porazdelitev N v
posameznih delih gozdnih
ekosistemov

Li stavci

Iglavci

-

t
iglice, listi
l
veje
deblo
skupaj - nad tlemi
korenine
skupaj - drevje
opad, org. plastj tal
tla do globine koreninjenja

Npovp.
(kg/ha)
120
100
176
396
101
470
613

območje

1

4117

Dobra rast in razvoj rastlin sta zelo odvisni od
ustrezno visoke in dovolj skladne preskrbljenosti
tal z rastlinam dostopnimi dušičnimi, kalijevimi,
fosforjevimi in magnezijevimi sn0vmi.
Gozdovi lahko vsebujejo velike količine dušika (N),
ki je večinoma (90 %) organsko vezan, rastline pa lahko
sprejemajo dušik večinoma le v anorganski obliki. O
preskrbljenosti tal z dušikom večinoma sklepamo na
osnovi rezultatov analiz vsebnosti skupnega dušika v
vzorcih. Ti podatki sicer ne dajejo točne podobe preskrbljenosti, saj je dušik običajno v tleh večinoma v
organski obliki in ga je razmeroma malo v rastlinam
dostopnih neorganskih oblikah. Rastlinam dostopne
oblike dušika predstavljajo večinoma manj kot 2% celokupnega dušika v tleh. Dostopnost dušika iz organske
snovi v tleh je odvisna od procesa mineralizacije dušika
v anorganske oblike amonija in ni trata. Ta stanja dušika
se lahko med letom spreminjajo. Vendar praviloma večji
odstotek dušika pomeni tudi boljšo preskrbljenost s tem
hranilom. Npr. pri drevesničarski proizvodnji veljajo za
primerna tla, ki vsebujejo od 3 do 8 % organske snovi,
razmerje Co,/Nlot pa naj ob ustrezni preskrbljenosti z
dušikom(> 2,2 %) ne bi bilo višje od 26.

(kg/ha)
51 -228
18 -242
47-584
153-729
12-422
165-900
85- 2260
1753-7100

Npovp.
(kg/ha)
84
165
208
497
169
688

območje

(kg/ha)
53 - 121
20-666
120- 386
240- 1071
57-434
389- 1260
44- 1100
1380 -13800

·,

399

6142

Preglednica 9: Razredi preskrbljenosti ilovnatih
tal z rastlinam dostopnim fosforjem (P) in kalijem
(K), ugotovljenima po CAL metodi ter z rastlinam
dostopnim magnezijem (Mg), talnim vzorcem
določenim s Schachtschnabel-ovo metodo
Tla so s
hranilom
preskrbljena·
slabo
srednje
dobro

Rastlinam dostopna hranila v tleh

K
(mg!kg)

(m;kg)

1

<so
so- 100

< 12

1

12- 35

1

> 100

> 35

1

Mg
(mg/kg)

<40
40 - 80
> 80

Na osnovi laboratorijskega določanja vsebnosti
rastlinam dostopnih kalijevih in fosforjevih spojin
ter magnezija v talnih vzorcih sklepamo o preskrbljenosti tal s temi hranili (preglednica 9).
Žveplo (S) je osnovno rastlinsko hranilo, ki
pa se npr. zaradi onesnaženosti zraka z S0 2 lahko
prekomerno kopiči v rastlinskih listih in iglicah,
kar se, ko odpadejo in se vgradi v tla, lahko odrazi
v večji vsebnosti žvepla v tleh.

Slika 7: Elementni analizator ogljika, dušika in žvepla Leco CNS-2000 (foto: Daniel Zlindra)

Slika 8: Atomski absorbcijski spektrometer za določevanje vsebnosti hranil in težkih kovin v tleh (foto: Daniel
Žlindra)

Slika 9: Kalcimeter za laboratorijsko določevanje karbonatov v tleh (foto: Daniel
Žlindra)

Slika 10: Spektrofotometer za določevanje vsebnosti rastlinam dostopnega in celokupnega fosfosforja v tleh
(foto: Daniel Žlindra)
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VSEBNOST TEŽKIH KOVIN
Mobilnost težkih kovin v tleh in njihova dostopnost rastlinam je povezana z reakcijo tal, vsebnos~o organske snovi ter kationsko izmenjalno
kapaciteto. Praviloma so težke kovine rastlinam
dostopnejše pri nižjih pH vrednostih (graf 1) in
kationskih izmenjalnih kapacitetah taL Privzemanje težkih kovin pri drevju poteka predvsem
preko korenin. Sprejem preko listja in iglic pa je
praviloma majhen.
Pri težkih kovinah glede na veljavno uredbo
(Uradni list RS 68/96; Uredba o mejnih, opozorilnih
in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v
tleh, Council Directive 86/278/EEC) ocenjujemo,
ali presegajo 111ejno, opozorilno oz. kritično vrednost v tleh.

Mejna imisijska vrednost je gostota posamezne
kovine v tleh, ki pomeni takšno obremenitev tal,
da se zagotavljajo življenjske razmere za rastline
in živali, in pri kateri se ne poslabšuje kakovost
podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej vrednosti
so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še
sprejemljivi.
Opozorilna imisijska vrednost je gostota posamezne kovine v tleh, ki pomeni pri določenih vrstah
rabe tal verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na
zdravje človeka ali na okolje.
Kritična imisijska vrednost je gostota posamezne
kovine v tleh, pri kateri zaradi škodljivih učinkov
ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla
niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih
prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Preglednica 10: Mejne, opozorilne in kritične irhisijske vrednosti za Cd, Pb, Zn in Crv tleh (Ur. list RS, št.
68/96, str. 5773) ter mejne imisijske vrednosti po EEC (1986)
Kovina
Cd- kadmij
Cr- krom
Cu- baker
Ni- nikelj
Pb- svinec
Zn - cink

Mejna vrednost Opozorilna vrednost Kritična vrednost Council Directive 86/278/EEC
(mg/kg suhih tal)
(mg/kg suhih tal)
(mg/kg suhih tal)
(mg/kg suhih tal)
2
12
1-3
1
----150
380
100
60
100
300
50-140
so
70
210
30-75
530
85
100
50-300
200
300
720
150-300

11 PEDOLOŠKA KARTA IN

DIGITALNI INFORMACIJSKI
SISTEM TAL SLOVENIJE
Tla so vitalen naravni habitat, ki uravnava naše
okolje in reagira na obremenitve, ki jim jih nalagamo. Čeprav jih večina prezre, tla opravljajo
številne pomembne naloge v okolju, ki so ključne
za našo blaginjo (AK<;A2005). Tla nam omogočajo
pridelovati hrano, krmo in industrijske surovine.
So naraven filter saj se v njih razgrajuj ejo številna
onesnažila. Tla zadržujejo in prerazporejajo
viške vode s površja v podtalnico, zadržujejo in
oddajajo pa tudi toploto. V njih potekajo naravni
procesi reciklacije odmrlih rastlinskih in živalskih
ostankov in s tem zagotavljaj o hranila za nove
življenjske chlde. So habitat številnih organizmov.
Varujejo zakopano arheološko oziroma zgodovinsko dediščino pred poškodbami. Poleg tega
zagotavljajo tudi možnost temeljenja ob gradnji
različnih in številnih objektov.

Ob tem, ko se v javnosti že zavedamo pomena
vode in zraka, se proces vsesplošnega zavedanja pomena tal šele pričenja. Številni v zadnjem
času prisotni okoljsko - civilizacijskimi problemi
vključujejo vsaj posredno tudi neustrezno ravnanje
s tlemi.· Premalo se v tem trenutku še zavedamo,
da so številne kulture v preteklosti propadle, ker
so uničile razpoložljive vire tal.
Tla se med seboj močno razlikujejo tako glede
prostorske razprostranjenosti kakor tudi njihovih.
lastnosti. Praviloma geografska lega določa vsaj
nekatere talne lastnosti, saj so dejavniki okolja kot
so klima, relief in rastlinska odeja zelo vplivni v
širšem geografskem okolju. Za manjši prostor kot
je Slovenija pa se je pokazalo, da na različnost tal
najmočneje vpliva matična podlaga, šele nato pa vsi
ostali dejavniki. Zelo pomemben dejavnik v našem
okolju so vodne razmere. Glede njih se tla močno
razlikujejo, saj daljše zadrževanje vode v nekaterih
delih talnega profila vidno označuje talne horizonte.
Čas je z vidika človeka zelo specifičen dejavnik.
čiste
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V vsesplošni naglici pozabljamo, da nastanek tal
poteka zelo počasi. Nekaj človeških generacij v tem
procesu ne pomeni veliko. Obratno pa lahko človek
zelo hitro spremeni, poslabša ali celo nniči tla ali vsaj
posamezne talne lastnosti. Ustrezno gospodarjenje
s tlemi je tako nujno, če želimo tla uporablj.ati v
kateri koli v začetku omen.jeni vlogi. Predvsem
pa bi morali gospodariti s tlemi po načelih, ki so
v gozdarski stroki dobro znana, to j.e v čim večji
meri ohranjati prvine sonaravnosti in zagotavljati
trajnost rabe oziroma naloge.
Osnova za tak pristop je dobro poznavaje tal,
kar vključuje tudi poznavanje prostorske razprostranjenosti posameznih vrst taL Ime tal (vrsta tal,
talni tip, talna sistematska enota, pedosistematska enota) je namreč nosilec splošne informacije
o morfoloških, fizikalnih, kemičnih in biotskih
lastnostih tal. Pe do loška karta je torej dokument s
katerim prenašamo znanje o tleh med raziskovalci,.
strokami ter med stroko in družbo. Ne pove pa
nam nič o njihovem eventualnem onesnaženju ali
trenutni rabi. Te informacije praviloma zbiramo in
prikazujemo ločeno.
Prostorsko razprostranjenost tal (vrste tal) ali
talne odeje prikazujemo s pedološko karto. Taka
karta vsebuje geografsko/topografsko osnovo preko
katere je v različnih barvah prikazana razprostranjenost tal. Podrobnosti tako topografske osnove kakor
tudi prikaza tal so odvisne od njenega merila. Karte
večjih merili :5.000 in 1:10.000 so podrobnejše, karte
malih meril pa so primernejše za prikaz večjega
ozemlja. Kot kompromis pri izdelavi pedološke karte
Slovenije, je bilo izbrano merilo 1:25.000.
Pri tem je potrebno upoštevati, da je začetni del
kartiranja potekal v okviru jugoslovanskega projekta
v merilu 1:50.000. Ti listi so bili kasneje rekartirani,
toda v določenih ozirih še vedno ohranjajo značilnosti osnovnega merila.

NASTAJA~JE PEDOLOŠKE KARTE

SLOVENIJE
V časovnem zaporedju lahko nastajanje pedološke
karte Slovenij~ razdelimo v tri obdobja. Prvo med
leti 1963 in letom 1981, drugo med letom 1981 do
1987 oziroma 1990 ter tretje po letu 1990.
Sistematično delo na izdelavi pedološke karte je v
Sloveniji pričelo leta 1963. Do leta 1981 se je uporabljalo merilo 1:50.000, po letu 1981 pa merilo 1:25.000.
Najprej so bile tiskane sekcije na stari topografski
osnovi (po Parizu) v merilu 150.000: Ljubljana 3
leta1966, leta 1969 pa Maribor 4, Rogatec 2, Ptuj l,
Celje 2, Cerknica 2, Cerknica 4. Razrez listov se ne
ujema z razdelitvijo sekcij TTN 25. Kartografske
enote prikazujejo eno samo, to je prevladujoča,
pedosistematsko enoto. Legenda je danes zastarela.
Komentarji teh kart so bili izdelani kot tipkopisi in
so težje dostopni, medtem ko so karte še dostopne
v arhivih Centra za pedologijo in varstvo okolja. Te
karte lahko danes služijo le kot arhivsko gradivo.
V letih 1984 do 1986 so bile tiskane v merilu
1:50.000, na osnovni topografski karti TTN 50 Geodetska uprava Republike Slovenije, sekcije Murska
Sobota, Ljubljana in Ptuj. Glede na starejše karte je
format dvojen, vsako karto sestavlja 8listov v razrezu
TTN 25. Te karte imajo tudi komentar natisnjen
v obliki knjižice. Kartografske enote so podane
kot posamezne sistematske enote ali kot združbe
dveh razvojno zaporednih pedosistematsk:i:h enot z
ustrezajočim deležem površinske razprostranjenosti
znotraj kartografske enote. Legend~a je v n_arejena
po jugoslovanski klasifikaciji tal (SKORIC, FILlPOVSKI, ČIRIC 1973) in je vsaj deloma usklajena s
legendo Pedološke karte sveta (FAO 1974). V se so na
voljo na Biotehniški fakulteti, Centru za pedologijo
in varstvo okolja. Karte so omejeno uporabne ob
ustrezni strokovni interpretaciji.

Preglednica 11: Potek in glavne lastnosti pedološke karte Slovenije
Pedološka karta
značilnosti
čas

dostopnosti
1966-1969
izdelave
analogna
pokritost Slovenije z listi 1
delna -28 listov
1
1:25.000
,
merilo
1:50.000
v
prilogi (tipkopis)
lastnosti tal
v prilogi, nepopolni
talni profili
sist~m

_

l. generacija

2. generacija

3. generacija

1984-1986
analogna

po letu 1999
digitalna

delna - 24 listov

celotna - 200 listov

1:50.000
v knjižici
v la]_ižici

1:25.000
kot atributi
v datoteki
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DIGITALNA PEDOLOŠKA KARTA
Konec leta 1987 so bili opravljeni prvi poskusi
digitalne obdelave pedološke karte, v letu 1990
pa je stekla postopna digitalizacija pedološke
karte v merilu 1:25.000. V začetku leta 1999 je
bila izdelana digitalna karto za celotno Slovenijo
in posredovana Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Digitalna pedološka karta je v bistvu podoben
izdelek kot analogna papirna, vendar ima v primerjavi z njo številne prednosti v grafičnem prikazovanju kot so izrezi, spajanje, menjanje topografskih
podlag ipd. ne gre torej samo za novo obliko in
sodobno tehnologijo, ampak pomeni digitalizacija z
poljubnim številom izrisov tudi manjši strošek kot
tiskanje. Kot je že bilo omenjeno, so tiskane karte v
razmeroma veliki količini obležale v arhivu, medtem
ko sodobne tehnologije omogočajo hiter dostop do
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podatkov preko elektronskih medijev.. Predvsem
pa digitalna karta omogoča izdelavo sistema referenčne baze podatkov o tleh (ARROUAYS 1998).
Tak sistem namreč vsebuje tudi sloj talnih profilov,
to je geografsko opredeljenih točk, na katerih so
bili izkopani talni profili. Podatki talnih profilov,
kot so opisi in rezultati laboratorijskih analiz, so
zbrani v posebni datoteki in predstavljajo osnovo
za tvorjenje talnih atributov.
Digitalna pedološka karta je tako omogočila
nadaljnji razvoj v smeri talnega informacijskega
sistema. Ta je zasnovan na principu geografskih
informacijskih sistemov in omogoča urejeno hranjenje, vzdrževanje in dopolnjevanje podatkov o
tleh (glej graf2), hkrati pa tudi različne prostorske
analize, tako na osnovi samih podatkov o tleh kakor
tudi v kombinaciji z drugimi prostorskimi podatki
npr. o reliefu, klimi, rastlinski odeji ipd.
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Graf2: Koncept referenčne baze podatkov o tleh. (Po ARROUAYS 1998 priredil Prus T.)
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ZGRADBA TALNEGA
INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Talni informacijski sistem, v Sloveniji ga kratko
označujemo kot TIS, sestavlja več slojev. Osnova
je sloj digitalne pedološke karte, ki jo sestavljajo
poligoni talnih kartografskih enot. Dopolnjuje ga
točkovni sloj lokacij talnih profilov. Tretji sloj pa
predstavlja točke vzorčenja za ugotavljanje možne
onesnaženosti tal.
Digitalna pedološka karta je bila narejena z
namenom čim bolj poenostaviti njeno dostopnost
in uporabnost. Vseeno pa mora uporabnik poznati
njeno zgradbo oziroma način prikazovanja talnih
enot. Digitalizirane (vektorizirane) meje kartografskih enot tvorijo zaprte poligone. V sak predstavlja
kartografsko enoto, ki jo imenujemo talna kartografsko ali pedokartografska enota (PKE). Nekatere
so homogene, kar pomeni, da so sestavljene iz ene
pedosistematske enote (PSE), večina pa je sestavljenih po natančno določenem pravilu. Te vsebujejo do
tri (glavne) pedosistematske enote, ki so opredeljene
le po deležu prostorske razprostranjenosti znotraj
poligona. Tako 50% pomeni, da enota pokriva
polovico površine poligona, vendar ta površina ni
vrisana v karti in tudi ni nujno da se znotraj PKE

nahaja v enem kosu. Pedokartografska enota lahko
vsebuje še eno dodatno pedosistematsko enoto,
ki jo imenujemo inkluzija. To je pedosistematska
enota, katere delež ne dosega 10% in zato ni všteta
v skupno površino. Delež glavnih pedosistematskih
enot v celoti zajema 100%.
Pedosistematske enote se ujemajo z osnovnimi
enotami klasifikacijskega sistema, to je tipom tal ali
nižjo sistematsko enoto (URBANČIČ 1SIMONČIČ
2005). Taka razmeroma zapletena zgradba pedokartografske enote je posledica merila karte. Poligoni
številnih pedosistematskih enot so namreč v merilu
1:25.000 premajhni, da bi jih lahko prikazali. Primer
take mozaične prepletenosti več talnih tipov je npr.
prehajanje rendzine v rjava pokarbonatna tla ali
celo izprana tla, kar je razmeroma pogost pojav v
kočevskih in notranjskih gozdovih.
Pedokartografske enote so označene s štirimestno številko. Označba z njimi je nastala kot
zaporedna številka naključno izbranega poligona
ob digitalizaciji in nima simbolnega oziroma kodnega pomena.
Kakor je razvidno iz grafa 3, pripadajo torej slo ju
digitalne pedološke karte ali pedokartografskih
enot tri atributne datoteke: datoteka pedokartografskih enot, pedosistematskih enot. Iz povezave

PR3 ____g_~ _
__j IR_?_

20

Graf 3: Shema digitalne pedološke karte
(VRŠČAJ 2002). Zapis
podatkov npr. kartografske enote 1161 v
pripadajočo tabelo. V
zgornji tabeli/ datoteki
se nahajajo podatki o
sestavi kartografske
enote. Spodnja tabela
predstavlja zbirko podatkov o posameznih
pedosistematskih enotah.

2 1
1 1

2
2

-----D e1 daoe
1 1 ke PSEK
POD
PSE
TIP

FGL

VOR

TST

GLO _j TRl

11

(55 ~
('f22~

1l

(j23 '
338

1

VAR

26

343
376
416
474
478
482

------·

SK2

-~~==]

;

J

31
41
41
41
9[

4!
21

4J

4 1

i

;

----~

med tabelami/ datotekami je razvidno da se atribut
kartografske enote določa iz atributov pedosistematskih enot. Tako se npr. globina tal,
ki velja za kartografsko enoto računa iz globin
posame~nih pedosistematskfu_.enot: Pogosto uporabljamo tehtano aritmetično sredino; mogoča pa
je uporaba tudi drugih algoritmov.
Sloj talnih profilov prostorsko opredeljuje točke
na katerih so bili izkopani talni profili. To so
navpični prerezi skozi tla od površja do matične
podlage. Izkopani so glede na različnost tal na najbolj značilnih mestih. Razporeditev v prostoru je
razpršena. V talnem profilu so·opisani horizonti, ter
vzeti vzorci-za laboratorijske analize. V atributnih
podatkovnih datotekah ločeno · hranimo podatke
o lokaciji profilov, opise profilov po posameznih
horizontih ter analitske podatke talnega profila, prav
tako po posameznih horizontih. Datoteke vsebujejo
podatke o okrog 1800 talnih profilov razporejenih
po celotni Sloveniji.
Sloj podatkov·o onesnaženju tal je podoben toč
kovni sloj kot sloj talnih profilov. Lokacije vzorčnih
mest so izbrane v različnih mrežah, običajno izbranih
na osnovi koordinatne mreže topografskih kart.
Uporablja se mreža 1x1, 2x2 in 4x4 km. Vzorčenje
tal poteka po predpisani prostorski razporeditvi
delnih vzorcev v radiu 1OOm ter ne po horizontih
pač pa po standardiziranih globinah 0-5 cm, 5-20
cm in 20 do 30 cm. Točke vzorčenja pokrivajo le
kmetijska zemljišča, saj je ugotavljanje onesnaženosti tal in vegetacije v gozdnem prostoru pokrito Ž
drugim projektom. V bazi so shranjeni tudi podatki
onesnaženja testne rastline to je ozkolistni trpotec
(Plantago lanceolata L.), poleg tega pa še občasno
odvzetih vzorcev gojenih rastlin. V pripadajočih
atributnih datotekah so poleg podatkov o mestu
vzorčenja zbrani analitski rezultati določenih organskih in anorganskih onesnažil predvsem iz skupin
pesticidov in težkih kovin v talnih in rastlinskih
vzorcih.
Talni informacijski sistem vsebuje tudi šifrante in
sprem ne datoteke oziroma datoteke metapodatkov.
Te vsebujejo podatke o organizaciji, načinu pridobivanja in drugih lastnostih podatkov.

UPORABA PEDOLOŠKE KARTE
Sistem smo razvijali, dopolnjevali in preizkušali
ob številnih projektih. Med prvimi so bile z uporabo TIS izvedene analize prostora oziroma tal,
po metodi presoje vplivov na okolje, za izgr~~jo
nekaterih avtocestnih odsekov. V ta namen je bil

uporabljen nabor podatkov iz atributne tabele
za izračun pridelovalnega potenciala tal. Ta je bil
izražen točkah v po Pravilniku za ocenjevanje tal
pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorč
nih parcel (PRAVILNIK 1984). V dosedanjem
strokovnem delu se je namreč pokazalo, da je
za strokovnjake drugih področij in širšo javnost
potrebno klasifikacijske enote in njihove lastnosti
potrebno podajati na njim bolj razumljiv način.
Tako je bil opredeljen vpliv kot nesprejemljivo hud,
če je poseg zajel tla s pridelovalniin potencialom
več kot 70 točk. Hud vpliv je na tla s pridelovalnim
potencialom 56-70, zmeren vpliv 43 -do 56 točk,
zanemarljiv vpliv 30 do 43. Zaradi metodologije, ki
zahteva tudi kategorijo ni vpliva je bila ta postavljena za tla s pridelovalnim potencialom pod 30
točk, kar pa z vidika tal ni ustrezno. Tla tudi z
najmanj šim pridelovalnim potencialom opravljajo
namreč v okolju še številne druge naloge.
Rezultati presoj so bili podani v digitalni obliki
(PRUS et. al, 1997, PRUS et. al, 2000, VRŠČAJ et.
al. 2005). Eden od zanimivejših projektov se je
nanašal na ocenjevanje pojava suše v nekaterih
preteklih letih. Na pojav suše močno vplivajo tudi
tal oziroma njihova sposobnost za zadrževanje
vode. Ta je odvisna od številnih osnovnih lastnosti
tal oziroma talnih horizontov. Kapaciteto tal za
zadrževanje vode smo določevali preko metode
»Pedotransfer Rules« iz teksture tal, količine organske snovi, skeleta in globine talnih horizontov, saj
TIS zaenkrat še ne vsebuje merjenih podatkov
vodnq-fizikalnih lastnosti tal. V primeru, da ni na
razpolago specifične informacije, si pomagamo
z oceno iz obstoječih podatkov. Ker ta temelji na
ekspertnem mnenju uporabljamo izraz »rule« pravilo in ne (matematična) funkcija (AK<;:A 2005).
Rezultati so bili podani kot digitalna baza in karta
( MOP 2001).
Talni informacijski sistem smo uporabili tudi
ob ugotavljanje (ne)onesnaženosti tal v Sloveniji.
Raziskave s predlogom programa ukrepov nujnih
sanacij so trajale več let in še vedno potekajo. Vzorčenje tal je zasnovano sistematično po koordinatni
mreži na točkah presečišč kilometrske mreže v
Gaus-Kruegerjevi projekciji. V kilometrski mreži
je to 19.992 točk, zato je bila ta zmanjšana na 2x2
oziroma na 4x4 km. Slednja naj bi veljala za vse
zemljiščih nad 600 m in na vseh gozdnih zemljiščih
Republike Slovenije. TIS služi v tem primeru kot
organiziran način zbiranja in hranjenja podatkov.
Na ta način je bilo evidentiranih več območij z
večjim onesnaženjem tal kot so območje Celja,
Jesenic in Mežice.
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VZDRŽEVANJE IN DOSTOPNOST

TALNEGA INFORMACIJSKEGA
SISTEMA
Razvoj talnega informacijskega sistema ni bil
sistemsko financiran. Zanj smo se odločili iz
praktičnih raziskovalnih in razvojnih. potreb ter
ga financirali preko številnih manjših projektov,
ki so vključevali oziroma sloneti na rezultatih
prostorskih analiz. Čep1·av so tudi tla vključena v
zakonodajo o varstva okolja pa za razliko od voda
in zraka v Sloveniji ni osrednje institucije, ki b~
skrbela za varovanje tega pomembnega naravnega
vira. Tako ni organiziranega sistematičnega spremljanja stanja tal. Še več, Ministrstvi za okolje in
prostor ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nista
zagotovili vzdrževanja in izpopolnjevanja talnega
informacijskega sistem. Kl'jub temu so podatki
digitalne pedološke karte dostopni bodisi ob plačilu
tehničnih stroškov ter stroškov prepisa ali izpisa,
v partnerskih projektih in za potrebe pedagoškega
dela predvsem na Biotehniški fakulteti.
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Preglednica 6: Primerjava nekaterih ekonomskih kazalnikov med gozdarstvom in celotnim gospodarstvom v
letu 2004
Vrednost kazalca
(koeficient oz. v 000 SIT)

KAZALCI

Gozdarstvo
Finančna

neodvisnost (kapital/sredstva)

Kratkoročni koeficient(kratkoročna

1

sredstva 1 kratkoroč.

obveznosti)
Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti
(kratkor. poslovne terjatve 1 kratkor. posl. obveznosti)
Finančne

naložbe v sredstvih (dolg. in krat.

finančne

naložbe 1

sredstva)
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1 sredstva)

...

Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva)

Gospodarstvo

0,680

0,447

1,607

1,168

2,006

1,511

0,197

0,270

. 0{435..

0,418

0,085

0,084

Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obveznosti 1
obveznosti do virov sred.)

0,301

0,525

Delež neto dolga(neto dolg 1 obveznosti do virov sredstev)

-0,177

0,052

1,023

1,034

0,024

0,053

0,048

0,054

0,032

0,024

1

Celotna gospodarnost (prihodki 1 odhodki)
Dobičkovnost

1

prodaje(dobiček iz poslovanja 1 čisti prihodki iz

prodaje)
Dobičkonosnost

kapitala (neto

Dobičkonosnost

sredstev (neto dobiček 1 sredstva) - ROA

dobiček 1 kapital)-

ROE
1

Prihodki na zaposlenega- v tisočih (prihodki 1 povp. št. zap.)

15.191,253

28.484,615

Stroški dela na zaposlenega - v tisočih (str. dela 1 povpr. število
zaposlenih)

4.260,656

4.113,345

Plače na zaposlenega- v tisočih (stroški plač 1 povpr. število
zaposlenih)

2.938,103

2.897,593

558,679

1.236,576

62,177

400,352

Čisti dobiček na zaposlenega- v tisočih (čisti dobiček 1 povpr.
število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega- v tisočih (čista izguba 1 povpr.
število zaposlenih)

DV na zaposlenega- v tisočih (dodana vred. 1 povp. število
zaposlenih)
1

1

1

1

5.290,753

Osn. in neopredrnetena sredstva na zap. - v tisočih (osn. in
neopr. sredstva 1povp. št. zap.)
Delež prodaje na tujih trgih
/prihodki)

(čisti

6.684,027

Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni dobiček)

GozdV 63 {2005) 1O

15.150,765

0,156

0,267

0,078

!

Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki)
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki)

6.674,561

1

prih. iz prodaje na tuj. trgih

Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih (amort. in
dobiček zmanjšan za izg. 1 prihodki)

1
1

1

1
1

0,071
1

0,046

0,043

0,287

0,149

0,151

0,149
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TRENDI POSLOVANJA

Trende poslovanja prikazujemo za obdobje 1998
- 2004. Realne trende smo izračunali tako, da smo
upoštevali stopnjo inflacije v posameznem letu iz
preglednice 7. Nato smo vse kazalce po letih preračunali na vrednost v letu 2004.
Povečanje števila zaposlenih je bilo v letu 2002
samo prehodno. Njihovo število se je v letu 2003
zmanjšalo, za 2,9 %, v letu 2004 pa še za 3,1 %.
Glede na uvajanje strojne sečnje lahko pričakujemo
zmanjševanje zaposlenih tudi v prihodnje.
Število družb se je v letu 2004 v primerjavi z
lanskim zmanjšalo. V Združenju za gozdarstvo pri
Gospodarski zbornici Slovenije je 191 registriranih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z dejavnostjo
gozdarstvo in gozdarske storitve. Bilanco za leto
2004 je oddalo 181 poslovnih subjektov. Glede na
to ugotavljamo slabo poslovno aktivnost pri večini

subjektov. V glavnem gre za samostojne podjetnike
z največkrat enim, redko dvema zaposlenima.
Po petih letih ( 1998- 2002) naraščanja čistih prihodkov na tujih trgih sledi v letu 2003 padec prodaje,
v letu 2004 pa spet močan porast. Pri tem prodaja
na domačem trgu vrednostno stagnira, upoštevajoč
inflacijo pa celo pada. Zato je padel tudi delež teh
prihodkov v skupnem prihodku od prodaje lesa v
letu 2003 in porast deleža v letu 2004. Tako je v letu
1998 in 1999 delež čistih prihodkov od prodaje na
tujem trgu v čistem prihodku od prodaje lesa znašal
8 %, se povečal na 12% v letu 2000 in celo 16% v
letu 2001 in 2002, v letu 2003 pa padel na 14%, da bi
v letu 2004 spet dosegell7 %delež. Kljub razmeroma
zaostrenim razmeram na mednarodnem trgu lesa
in nizki realizaciji sečenj se delež izvoza spet veča.
Vzrokov je več. Na eni strani se manjšajo domače
lesno predelovalne zmogljivosti, na drugi strani pa

Preglednica 7: Inflacija in revalorizacijski indeksi v obdobju 1998 do 2004
KAZALCI
Inflacija
Letna revalorizacija poslovnih dogodkov
(indeks)

1998

1999

2000

Leto
2001

2002

2003

2004

7,5

7,6

8,9

7,0

7,2

5,6

3,6

107,5

107,6

108,9

107,0

107,2

105,6

100,0

152,6

141,9

131,9

121,1

113,2

105,6

100,0

1

Indeks za preračun poslovnih dogodkov
na leto 2002

Preglednica 8: Zaposleni in število družb v obdobju 1998 do 2004
KAZALCI
Število zaposlenih
Število družb

1999
1.782
59

2000
1.739
67

Leto
2001
1.695
65

2002
1.801
73

2003
1.749
73

2004
1.694
69

1998
80
76
77

1999
75
73
76

2000
82
81
84

Leto
2001
85
81
83

2002
88
85
87

2003
96
95
96

2004
100
100
100

85

84

88

83

88

99

100

39

37
47
34
92
324

60
56
47
108
251

79
134

84
109
61
172
106

79
96
46
161
115

100
100
100
100
100

1998
1.959
60

Preglednica 9: Indeksi prihodkov po cenah leta 2004
KAZALCI

1

Prihodki
Kosmati donos od poslovanja
Čisti prihodki od prodaje
Čisti prihodki od prodaje na domačem
trgu
Čisti_prihodki od prodaje na tujem trgu
Finančni prihodki
Finančni prihodki iz deležev
Finančni prihodki iz terjatev
Izredni prihodki

450

67
38
133
458

77

270
412
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Preglednica 10: Indeksi odhodkov po cenah leta 2004
KAZALCI

Odhodki
Poslovni odhodki
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Stroški plač
Odpisi vrednosti
Amortizacija
Finančni odhodki
Finančni odhodki od obresti
Izredni odhodki

1998
85
79
68
96
97

1999
75
73
64
86
87

2000
83
BO
74
86
87

Leto
2001
86
83
79
83
84

110
271

121
204

120
252

122
242

3.375

985

1.363

2.170

2002
87
87
81
96
97
ll1
115
152
69
104

2003
94
94
92
98
98
97
99
129
92
77

2004
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

Po zaostanku v višini plač v gozdarstvu še v letu

se gozdarske gospodarske družbe same ukvarjajo
s primarno predelavo lesa in proizvodnjo plošč,
kar povečuje vrednost izvoza in s tem njen delež
v celotnem prihodku. Z nekaterimi lastninskimi
spremembami so se spremenili tudi kupci lesa. V
severnem delu države precej lesa iglavcev boljše
kakovosti poberejo avstrijski kupciV letu 2004 so se močno povečali finančni prihodki iz deležev, saj znaša indeks na lansko leto kar
218,2 %. V letu 2004 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.
Za vse vrste odhodkov lahko ugotovimo, da
realno padajo, saj ne sledijo niti inflaciji. 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.
Poglejmo si še podatke o plačah v realnem sektorju gozdarstva in celotnega gospodarstva Slovenije, ki so prikazani v preglednici 11 (Vir: Sindikat
Gozdarstva Slovenije, Republiški odbor, Ljubljana,
Dalmatinova 4).

2002 vidimo praktično izenačenje plač z gospodarstvom Slovenije v letu 2003 in povečanje v letu
2004. Indeks rasti med bruto in neto je različen in

odvisen od po letih različnih obremenitev države na
bruto plače. Zaradi zmanjševanja števila zaposlenih
se plača posameznika povečuje, masa plač se pa v
zadnjih treh letih le neznatno veča.
Celotni dobiček se je v panogi po dokaj konstantni vrednosti v obdobju od leta 1999 do 2001
in majhnemu padcu v letu 2002, v letu 2003 znatno
povečal, v letu 2004 pa spet padel.
Močan realen porast je bil v letu· 2003 razviden
pri davku iz dobička saj se je v primerjavi s prejšnjim
letom skoraj podvojil, da bi v letu 2004 spet padel. Če
pa raziskujemo samo dobiček iz poslovanja, prikazan
v preglednici 12 ugotovimo, da so vsi kazalci v zvezi
z dobičkom v letu 2004 negativni, kazalci izgube pa
visoko pozitivni. Izguba se je v primerjavi z letom
2003 povečala za štiri krat!

Preglednica 11 . Podatki o plačah v realnem sektorju gozdarstva in gospodarstva Slovenije v decembru posameznega leta

Leto

Povpr.
bruto

2002
2003
2004

237.007
276.200
295.608

plača
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Gozdarstvo
Indeks
Povpr.
na prej.
neto
leto
plača
153.161
117
177.334
193.269
107

Indeks
naprej.
leto
-

116
109

Povpr.
bruto
plača

262.136
277.591
290.675

Gospodarstvo Slovenije
Indeks
Povpr.
na prej.
neto
leto
plača
163.849
106
173.166
105
185.029

Indeks
na prej.
leto
-

106
107
451
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Preglednica 12: Indeksi dobička in izgube gozdarstva v letu po cenah 2004
KAZALCI
Celotni dobiček
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT)
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo
(EBDIT)
Davek (iz dobička)

1998
41

1999
66

19
45
53
480

Čisti dobiček

Celotna izguba
Čista izguba

Leto
2001
66

2000
66

22
74
269
269

so

2002
61
62

2003
111
109

2004
100
100

84

105

100

54
63
202
202

116

100
100
100
100

48
68
89
89

70
69
67

110
24
24

PregleJnica 13: Dobiček iz poslovanja družb za obdobje 1998 do 2004 (v 000 SIT)
KAZALCI
Dobiček,

-izguba

1998
-168,505

Dobiček iz poslovanja družb

1
1 -

1999 1 2000
38,9441 518,270

1
1

in ostalih organizacij,

Leto
2001
2002
1
-152,775 1 -188,616

1
1

2003
605,900

1
1

2004
376,299

padanja, ohranjajo v letu2003 raven prejšnjega leta
v letu 2004 pa spet narastejo. Zlasti izrazit trend
prejšnjih treh let se je jasno tudi letos 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 in zlasti 2004 spet povečale.

ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa je v letu 2004
znašal62,1% leta 2003. V zadnjih šestih letih je bil
dobiček iz poslovanja le v letu 2000 in 2003 razmeroma visoko pozitiven. 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 trend

Preglednica 14: Indeksi gibanja sredstev po cenah leta 2004
KAZALCI
Sredstva
Stalna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Gibljiva sredstva
Zaloge

1998
88
91
184
107
34
83
67

1999
86
92

ISO
110
32
75
54

2000
89
93
198
107
38
83
68

Leto
2001
90
91
266
103
51
86
78

2002
87
90
283
99
65
82
69

2003
91
90
283
93
93
75

2004
100
100
100
100
100
100
100

77

Pregledmca 15: Gibanje indeksov obveznosti do virov sredstev po cenah leta 2004
KAZALCI
Obveznosti do virov sredstev
Kapital
Dolgoročne finančne in poslovne
obveznosti
Kratkoročne finančne in poslovne
obveznosti
452.

1998
88
104

1999
85
102

2000
98
112

Leto
2001
90
103

2002
86
98

2003
91
98

2004
100
100

14

so

47

44

62

59

100

59

51

77

70

63

79

100
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Pregledn ica 16: Indeksi števila zaposlenih in dodane vrednosti

KAZALCI
Povprečno

število zaposlenih po
delovnih urah
Dodana vrednost (DV)

Pregledn ica 17: Indeksi

finančnih

1998

1999

2000

Leto
2001

2002

2003

2004

123

113

108

106

113

104

100

91

87

92

Bl

93

101

100

kazalcev poslovanja (leto 2004 = 100)

KAZALCI
Finančna

neodvisnost (kapital/sredstva)
Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva 1kratkoroč.
obveznosti)

1
1

Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti
(kratkor. poslovne terjatve 1kratkor. posl. obveznosti)
Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. finančne
naložbe 1 sredstva)
Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 1sredstva)
Delež zalog v sredstvih (zaloge 1 sredstva)
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obveznosti
1obveznosti do virov sred.)
Delež neto dolga( neto dolg 1obveznosti do virov sredstev)
Celotna gospodarnost (prihodki 1odhodki)
Dobičkovnost prodaje( dobiček iz poslovanja 1 čisti prihodki iz prodaje)
Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček 1kapital) - ROE
Dobičkonosnost sredstev (neto dobiček J sredstva)
-ROA
Prihodki na zaposlenega - v tisočih (prihodki 1povp. št.
zap.)
Stroški dela na zaposlenega- v tisočih (str. dela 1povpr.
število zaposlenih)
Plače na zaposlenega- v tisočih (stroški plač 1povpr.
število zaposlenih)
Čisti dobiček na zaposlenega- v tisočih (čisti dobiček 1
povpr. število zaposlenih)
Čista izguba na zaposlenega - v tisočih (čista izguba 1
povpr. število zaposlenih)
DV na zaposlenega- v tisočih (dodana vred. 1povp.
število zaposlenih)
Osn. in neopredmetena sredstva na zap. - v tisočih (osn.
in neopr. sredstva 1povp. št. zap.)
Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. Iz prodaje na tuj.
trgih /prihodki)
Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih (amort.
in dobiček zmanjšan za izg. 1prihodki)
Delež amortizacije (amortizaciia/ odhodki)
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki)
Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni dobiček)
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255

1999
237

2000
224

Leto
2001
213

182

182

156

91

102

108

1998

ll3

2003
108

2004
100

135

130

117

100

97

94

149

121

100

96

70

71

81

88

100

168
104

163
78

141
89

122
93

114
79

103
83

100
100

78

68

75

78

72

83

100

162
129

148
125

127
116

118
107

123
101

129
102

100
100

95

133

117

62

147

100

48

76

67

41

124

100

57

88

75

45

133

100

-

2002

10.591 11.410 12.650 13.415 10.555
70
75
83
88
69
3.816 3.833 3.872 3.797 3.383
90
89
91
90
7.9
2.763 2.675 2.720 2.687 2.360
93
90
91
90
79
222
395
380
387
272
40
71
68
69
49
333
207
52
72
124
537
116
334
84
200
4.407 4.617 5.036 4.600 3.993
83
95
87
87
75

12.465 .15.191
100
82
3.752 4.261
100
88
2.592 2.938
100
87
519
559
93
100
62
17
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Furlan , F. , Winkler. l. : Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu_2_0_0_4_ _ _ _ __

Obveznosti do virov so imele po rastočem
trendu do leta 2001 v letu 2002 rahel padec, v letu
2003 manjši, 2004 pa spet izrazitejši porast. Prav
tako se izrazitejši porast kaže tudi v letu 2004 pri
dolgoročnih kratkoročnih finančnih in poslovnih
obveznostih, kar nakazuje stopnjevanje povečanja
zadolževanja panoge.
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 zapo slenih v letu 2003 in 2004. 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, ker je
v letu 2004 spet padla.
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 in 2004. Zato se kot je razvidno iz preglednic 14 in 17 ter ostalih podatkov, družbe zaradi
slabih poslovnih rezultatov zadolžujejo. Z dolgovi
gozdarstvo tudi v letu 2004 financira nove poslovne
dejavnosti kar povečuje obseg celotne dejavnosti.
Žal zaenkrat to še ne povečuje donosnosti kapitala,
čeprav se to za leto 2003 nakazuje, v letu 2004 pa
spet pada. Dolgoročno pa to pomeni mnogo večje
tveganje poslovanja. Gozdarske gospodarske družbe
in ostale organizacije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem
lesa 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 seje v letu 2003
in 2004 zmanjšal. Celotna gospodarnost gozdarstva
pa v letih 2002, 2003 in 2004 ostaja v nasprotju z
rahlim pozitivnim trendom, značilnim do leta 2001,
praktično nespremenjena. Prihodki na zaposlenega
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so v letu 2002 realno padli (padanje cen od 1996
dalje) in se povečali v letu 2003 in zlasti 2004. K
temu verjetno prispeva aktivirana proizvodnja v
lesni industriji. Čeprav se skupni stroški dela le malo
povečujejo, pa stroški dela na zaposlenega rastejo
zaradi zmanjševanja števila zaposlenih. Prav tu so
prizadevanja gozdarskih gospodarskih subjektov za
znižanje stroškov največja. V primerjavi z letom2002
se je v letu2003 in 2004 pomembno povečala dodana
vrednost, dobičkonosnost kapitala ali neto dobiček
pa je po porastu v letu 2003 lani spet padla. Zaradi
vključevanja drugih dejavnosti (lesarstvo) se je delež
prodaje na tujih trgih do leta 2002 povečeval, v letu
2003 padel in lani spet porastel. V skladu z dobičkom
je padec deleža davkov razumljiv. Vedeti pa je treba,
da je v veliki meri rezultat realnega zaostajanja plač
in znižane amortizacije.

4

ZAKLJUČEK

Pričujoča raziskava kaže še vedno na dokaj intenzivno
dogajanje v gozdarskih gospodarskih subjektih. Izrazitih enosmernih trendov še vedno ni. Gozdarstvo
intenzivno spreminja svojo poslovno strukturo in
je skušalo v letu 2003 in nadaljevalo v letu 2004 z
vključevanjem drugih dejavnosti čim bolj ohraniti
število zaposlenih in zagotoviti večjo stabilnost
v poslovanju. S tem skuša zmanjšati negotovost
poslovanja, ki izhaja iz koncesijskega razmerja in
traja že od leta 1994.
Pri tem se stanja 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
pan elnih plošč) in kemični predelavi lesa (proizvodnja celuloze). Konkurenčnost na trgu žaganega lesa
pa izgubljamo zaradi visokih stroškov predelave, ki
so tudi posledica pomembno manjših predelovalnih
kapacitet v primerjavi s kapacitetami v tujini in vse
slabši kakovosti lesa, ki ga predelujemo.
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Pahernikov sklad
Maks SUŠEK*
Izvleček:

Sušek, M.: Pahernikov sklad. Gozdarski vestnik 63/2005, št. 10. V slovenščini, cit. lit l.
Avtor predstavi gozdove Pahernikovega sklada, njihov razvoj, dosedanje gospodarjenje in naloge v prihodnje.
Predstavi tudi pomen Franja Pahernika in namene njegovega sklada.
Ključne

besede: Franjo Pahernik, Pahernikov sklad, sonaravnost, štipendiranje, Pohorje, Radlje

Živimo v času, ko so vse vrednote na veliki preizkušnji.
Ze v relativno kratkem časovnem obdobju doživljamo
spremembe, ki so dodobra načele naš vsakdanjik.
Zato je ustanovitev Pahernikovega sklada izjemno
dejanje gospe Vide Ribnikar in je neke vrste alegorija
daru, ki ga je človek v jedru svoje človečnosti sposoben udejanjiti.

so do tedaj še ohranjeni bukovi gozdovi doživeli
katastrofalne posege. Nastale so obširne smrekove
monokulture.
Z izgradnjo Koroške železnice (1863) je les
dobival večjo tržno vrednost, kar pa je vplivalo na
prevrednotenje kmetij, ki so imele slabše pogoje
za kmetovanje in to predvsem tistih v višjih legah.

Ing. Franju Paherniku, pionirju sonaravnega gozdarjenja
v Dravski dolini, v spomin

1

KRATKA PREDSTAVITEV
PAHERNIKOVIH GOZDOV

Pahernikovi gozdovi ležijo na osrednjem delu
severnega pobočja Pohorja, ki je prve večje spremembe doživelo šelevtrinajstem stoletju. V dotedaj
še pretežno nedotaknjenih naravnih gozdovih
so nastale samotne kmetije. Z razvojem ovčereje
in pašništva je prišlo tudi do večjih sprememb
rabe zemljišč na škodo gozdov v višjih predelih.
Ob prihodu steklarstva, rudarstva in fužinarstva
GozdV 63 (2005} 1O

Tako je te predele severozahodnega dela Pohorja
zelo hitro zajela deagrarizacija. Osnovna Pahernikova posest v'vuhredu in Zg. Orlici je nastala že
v 17. stoletju. Večji del današnjega posestva pa je
nastajal v drugi polovici devetnajstega in v začetku
dvajsetega stoletja. Današnji obseg je posestvo dobilo
z zadnjim nakupom v Hudem Kotu leta 1920. Prehod
obravnavanih gozdov v Pahernikovo posest pomeni

* M.

S. inž. gozd., Malgajeva ulica 6, 2360 Radlje ob

Dravi
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Premena smrekove monakulture (Foto Jurij Diaci)

postopno vračanje v naravnejš9 obliko rabe prostora
in s tem v stabilnejši naravni sistem.

2

SPLOŠNI PODATKI IN NARAVNE
OSNOVE

Pahernikovih gozdov je 553,94 ha in so del gozdne
krajine, v katero so še v spodnjem in srednjem delu

ohranjene posamezne kmetije. V zgornjem delu pa
je ohranjen le še del Samčevih travnikov in pašnikov
nekdaj najvišje ležeče (1250 n.v.) samotne kmetije
na severnem pobočju Pohorja.
Večji del obravnavanega območja Pohorja
gradijo v spodnjem delu metamorfne kamenine
(gnajsi, blestniki, filiti), v zgornjem delu pa
magmatske (v glavnem tonalit in dacit). Večina
Pahernikovih gozdov je na višjili nadmorskih
višinah in spadajo v območje gorskega pasu s
potezami sredogorsko alpskega področja. Letna
količina padavin raste od nižine s 1.100 mm do
višjih predelov Pohorja, ko dosežejo vrednosti od
1.400 do 1.500 mm. Večina (60-70%) jih pade v
vegetacijski dobi. Na magmatskih in metamorfnih
kameninah so se razvila kisla rjava tla, ki so daleč
najbolj razširjen talni tip tega področja. Opisana
geomorfološka in klimatske razmere so v razvoju
vegetacije po ledeni dobi oblikovale tudi naravne
gozdne združbe, ki se pojavljajo na področju
Pahemi.kovih gozdov. Njihova površinska prisotnost je naslednja:
-

Vračanje
456

v naravno strukturo

visokogorski acidofilni bukov gozd
jelov gozd s praprotmi
bukov gozd z belkasto bekico
smrekov gozd z gozdno bekico
predalpski bukov gozd z jelko
na kisli podlagi
- gozd plemenitih listavcev
- bukov gozd z rebrenjačo

292,70
189,81
26,99
19,97

ha
ha
ha
ha

11,86 ha
9,79 ha
0,66 ha
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---------------------------------------Posegi v naravni gozd so zelo spremenili njegovo
strukturo. Bukev je bila skoraj povsem izsekana. K
sreči so ostali še manjši sonaravni otočki, ki so služili ing. Pahemiku in poznejšim gozdarjem na tem
področju kot vodilo pri njihovem delu v gozdu.

zadovoljiva. Razmerje med drevesnimi vrstami na
osnovi lesne zaloge je naslednje: smreka 68 %, jelka
ll %, bor 2 %, bukev 17,5 % in ostali lis tavci 1,5 %.
Prisotnost listavcev in jelke v mladovju pa je zelo
ugodna in zagotavlja doseganje postavljenih ciljev.

Razvojne faze
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Grafikon 1: Primerjava trenutnega
in ciljnega razmerja razvojnih faz v
Pahernikovih gozdovih
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Lesne zaloge v Pahemikovem gozdu so se v zadnjih
SO.le tih pomembno povečale. Povprečna lesna zaloga
posestva 418m 3/ha je že blizu optimalne vrednosti.
Njena struktura glede na zastopanost drevesnih vrst,
razvojnih faz in kvalitete drevesnih debel pa še ni

Sedanje razmerje razvojnih faz je še vedno neuravnovešeno. Primerjava med sedanjim stanjem in želenim
stanjem je razvidna na grafikonu l.
Za desetletno obdobje 2004-2013 je načrtovan
možen posek 22.270 m 3 iglavcev in 4. 708 m 3 listavcev,

Smrek.a simbol zdravih rodovitnih gozdnih tal na rastišču
jelovega gozda s praprotmi. Njene mere so naslednje:
višina drevesa 48,2 m in volwnen 21,79 m 3 . Premer
njene krošnje znaša l3 m in obrašča dve tretjini debla
(Foto: Jurij Diaci)

Kip oblikovan iz pohorskega marmorja in postavljen
z namenom označitve ustanovitve fundacije. Avtor
akademski kipar Jih Koči ca, Ljubljana
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kar pomeniletno 5m /ha. Načrtovana sečnja dosega
60,2 % prirastka. Zaradi doslednega upoštevanja
sposobnosti posameznih osebkov predvidevamo še
nadaljnjo rast lesne zaloge.
Odprtost Pahernikovih gozdov je že blizu optimalne vrednosti. Leta 2003 je bilo 22.560 m gozdnih
cest, kar predstavlja 40,9 m cest na hektar. Gozdnih
vlak je 40.440 m, povprečno pa 73,3 m/ha. Večina
spravila lesa se opravi s traktorji. Ročnega spravila
je zelo malo, ker se v neugodnih spravilnih področjih na površini 53 ha opravi spravilo lesa z več
bobenskimi vitli.
3

3

PAHERNIKOV! GOZDOVI KOT
USPEH CELOSTNE NEGE

Strnjeno opisan pregled gozdno gospodarskih
osnov Pahernikovega posestva dokazuje njegovo
veliko humano vrednoto ob ustanovitvi Pahenikovega sklada. Sedanje stanje in nadaljnji razvoj
teh gozdov daje skladu trdne in trajne temelje za
dosledno opravljanje vseh funkcij sonaravnega gozda
s posebnim poudarkom na njegove žlahtne namene
za štipendiranje in raziskave v gozdarstvu.

456

Gospodarjenje v teh gozdovih na naravni osnovi
ima po zaslugi ing. Pahernika že stoletno tradicijo.
Zato so napredne ideje slovenskega gozdarstva po
drugi svetovni vojni našle tudi na tem področju
ugodna tla za uvajanje sonaravnega gospodarjenja
z gozdovi. Poleg rastiščne pestrosti je danes že prisotna velika sestoj na raznolikost, ki se še nenehno
povečuje. Prisotna so že številna drevesa, ki močno
izražajo svoje osebnosti.
Pahernikovi gozdovi dobivajo tudi vedno večjo
veljavo zaradi uspešno osvojenega koncepta intenzivnega gospodarjenja na osnovi sproščene tehnike gojenja
gozdov (STG). Stem je omogočeno pozitivno usmerjanje
sedanjih sestoj ev, z njihovimi najkvalitetnejšimi osebki,
v tako stanje, da bodo lahko kar najbolje koriščene
izredno pestre naravne danosti. Sklad dobiva intenzivno
negovane sestoje, kar je največje zagotovilo za hkratno
proizvodnjo kvalitetnega lesa ob tem, da gozd opravi
vse ekološke, varovalne in socialne funkcije optimalno,
kakor bi to opravil naravni gozd kot ekosistem.

4

VIRI

SUŠEK, M., 2005. Pahernikovi gozdovi. Biografija rodbine
Pahernik. Pahernikov sklad, Radlje
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Pahernikovi gozdovi in ustanova
Pahernikovi gozdovi: stoletje
sonaravnega gospodarjenja
V septembru 2005 je gospa Vida Ribnikar, roj. Pahernik postavila temelje Pahernikove ustanove, ki bo
zagotavljala sredstva za štipendiranje in znanstveno
raziskovalno dejavnost na področju gozdarstva ter
ohranjala spomin na očeta , pionirja sonaravnosti
ing. Franja Pahernika.
Sonaravne gospodarjenje z gozdovi se je razvilo v Srednji Evropi, kot posledica prekomernega
izkoriščanja gozdov v občutljivih gorskih krajinah.
Švica je kot prva država leta 1902 prepovedala golosečno gospodarjenje z gozdovi. V obdobju 1948/49
ji je sledila Slovenija. V času splošnega pomanjkanja
virov in surovin, izjemen naravovarstveni podvig
ni nastal slučajno . K odločitvi so veliko prispevali
zgledno negovani prebiralni gozdovi posestnikov,
ki so že pred vojno zavračali golosečno gospodarjenje. Med pionirje sonaravnosti sodi diplomirani
inženir gozdarstva Franjo Pahernik ( 1882-1976).
Nižjo realko je končal v Mariboru, višjo v Gradcu.
Študij gozdarstva je opravil na gozdarskem oddelku
dunajske agronomske fakultete (Hochschule fUr
Bodenkultur). Kot praktikant se je izpopolnjeval
pri knezu Schwarzenbergu na Češkem. Od leta 1903
naprej se je posvetil gospodarjenju z gozdovi na
domačem posestvu v Hudem kotu in Vuhredu.

Vztrajnost brez primere
Na prelomu 19. stoletja je gozdarska stroka zaradi
opustošenih gozdov, večje možnosti kontrole, enostavnejše sečnje in spravila ter spleta drugih razlogov
zagovarjala golosečno gospodarjenje s sadnjo iglavcev (t.i. ))nemška šola<<). Večina velikih posestnikov
v Avstro-Ogrski je omenjeno doktrino sprejela.
Inženir Franjo Pahernik se je kljub izobraževanju
v središčih »nemške šole« odločil za prebiralno,
naravovarstveno zasnovano gospodarjenje. Pahernikovo posest je zaokroževal z nakupom izčrpan ih
gozdov zaradi steklarstva, rudarstva, fužinarstva in
oglarjenja. Zastavil je ukrepe za revitalizacijo gozdov
preko naravne obnove, nege ali sad nje. S posluhom
za drevesne vrste in rastišča je zelo uspešno znova
ogozdil več kot 1OO ha degradiranih pašnikov in
travnikov. V ostalih gozdovili je dosledno izvajal
načela nege in pospeševal vitalna lepo raščena
GozdV 63 (2005) 1O

Slika 1: Inženir Franjo Pahernik, pionir sonaravnega
ravnanja z gozdovi
drevesa. Za preverjanje uspešnosti gospodarjenja
je uvedel periodične inventarizacije ( 1910, 1925) in
leta 1935 dokončal ureditveni načrt . Potrdil je, da s
skrbim knjigovodstvom in načrtovanjem v smislu
kontrolne metode lahko preverjamo učinkovitost
malopovršinskega gojenja gozdov. Še več, dokazal
je, da se prebiralno gospodarjenje po ekonomski
plati lahko kosa s takrat najmodernejšimi sistemi
gojenja gozdov in hkrati zagotavlja vrsto ugodnih
okoljskih in socialnih učinkov. Pionirsko delo uglednega strokovnjaka in gospodarstvenika je bilo zgled
širšem okolju pohorskega Podravja.
Leta 1946 so bili Pahernikovi na osnovi zakona o
agrarni reformi in kolonizaciji razlaščeni. Kljub temu
se je inženir Pahernik vključil v upravljanje gozdov,
najprej kot oskrbnik, kasneje kot urejevalec. Bil je
med avtorji prvih povojnih gozdarskih načrtov, ki
so vključevali tudi Pahernikovo posest. Kot priznani
gojitelj je predaval na gozdarski šoli v Mariboru in
sodeloval z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Do
upokojitve je aktivno deloval na področju gojenja
gozdov na Gozdni upravi Radlje in tako prispeval k
širjenju tradicije sonaravnega gospodarjenja. Številne
domače in tuje ekskurzije so glas o dobrih praksah
4 59

Sli ka 2: Pahernikove gozdove
obiskujejo številne domače in
tuje ekskurzije

Gozdne uprave Radlje in Pahernikove posesti ponesle
po domovini in svetu. Pod vodstvom prof. Mlinška
so posestvo obiskale številne generacije študentov
gozdarstva Ljubljanske Univerze.

Dobrotniki in zavedni Slovenci
Pahernikovi so bili na narodnostno občutljivem
območju steber Slovenstva, trdno vpeti v družbena
in socialna dogajanja. Spodbujali so in materialno
podpirali razvoj šolstva v Vuhredu in Hudem kotu,
cestne infrastrukture in se aktivno vključevali v
narodno buditeljsko dejavnost sokolov. Inženir
Franjo Pahernik je h krepitvi narodne zavesti
prispeval tudi s trdnimi gospodarskimi temelji.
Izgradil je žago in pozneje zabojarno. Postavil
je elektrarno za pogon žage in za razsvetljavo
Vuhreda. Kot rodoljubu in gospodarstveniku so
mu zaupali mnoge dolžnosti: vodenje narodnega
sveta ob razpadu avstroogrske monarhije, sodelovanje pri razmejitvi, županovanje občini Vuhred,
mesto poslanca Narodne skupščine v Beogradu.
Kot zavednega Slovenca so ga takoj po okupaciji
Jugoslavije zaprli, kasneje so družino Pahernikovih
izselili na Hrvaško.

Snovanje Pahernikove ustanove
Gospa Vida Ribnikar roj. Pahernik, hčerka inženirja
Franja Pahernika je v septembru postavila temelje
Pahernikove ustanove, ki bo negovala spoštljiv
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spomin na Franja Pahernika, priznanega gozdarskega strokovnjaka. Namen ustanove je podeljevanje
štipendij študentom gozdarstva Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, spodbujanje znanstveno
raziskovalne dejavnosti in nadaljevanje vzornega
sonaravnega gospodarjenja s Pahernikovimi gozdovi.
Za uspešno delovanje ustanove je potrebno tesno
in ustvarjalno sodelovanje Univerze v Ljubljani,
Biotehniške fakultete in Oddelka za gozdarstvo.
Septembra 2005 so rektor Univerze v Ljubljani prof.
dr. Jože Mencinger, dekan Biotehniške fakultete prof.
dr. Jože Osterc in predstojnik Oddelka za gozdarstvo
v navzočnosti ustanoviteljice gospe Vide Ribnikar na
krajši svečanosti podpisali slovesno izjavo. V listini
je zapisano, da bodo omenjene institucije izpolnjevale vse obveznosti, izhajajoče iz Akta o ustanovitvi
Pahernikove ustanove ter skrbele za izpolnjevanje
njenega namena in ciljev. Premoženje ustanove bo
z zagotavljanjem štipendij, razvoja znanstveno raziskovalnega dela ter učne baze Oddelka za gozdarstvo,
pomembna podlaga za izvajanje kakovostnega študija
gozdarstva v Sloveniji in širjenje ideje sonaravnega
ravnanja z gozdovi.
Zgodovinski podatki in fotografije so povzeti
po knjigi Maksa Suška Pahernikovi gozdovi: biografija rodbine Pahernik, Pahernikov sklad, Radlje,
83 str., 2005.
prof. dr. Jurij DIACI,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne
vire, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
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FORMEC 2005, Scientific Cooperation for Forest Technology
Improvement (Sodelovanje znanosti pri izboljšavi tehnologije
pridobivanja lesa)
V zadnjem tednu septembra smo v Sloveniji gostili
simpozij FORMEC. FORMEC je kratica za Forstliche Mechanisierung (Forest Mecanisation) in
je neformalno društvo profesorjev, ki poučujejo
gozdarsko tehniko oziroma postopke pridobivanja
lesa. Udeleženci simpozija, ki je bil že 37. po vrsti,
so bili univerzitetni učitelji, raziskovalci in gozdarski
strokovni delavci iz srednje in vzhodno evropskih
držav. Ideja za simpozij se je v 60. letih prejšnjega
stoletja rodila skupaj še s par drugimi fakultetami
tudi na ljubljanskem gozdarskem oddelku, ki je bil
prireditelj teh simpozijev že večkrat. Vse do preloma
stoletja je bil simpozij organiziran za bolj ali manj
zaključen krog univerzitetnih pedagogov in znanstvenikov, kjer se je uporabljal nemški jezik. Do leta
2001 je bil simpozij organiziran vsako leto v različnih
državah članicah neformalnega društva. V novem
tisočletju je društvo in posledično simpoziji odprl
vrata tudi angleškemu jeziku in s tem širšemu krogu
strokovnjakov na področju gozdne tehnike.
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Tema simpozijev je sestavljena iz več področij,
ki so povezana z delom učiteljev in raziskovalcev
na gozdarsko tehniškem področju. Obsega raziskovalno in pedagoško področje, ki je vedno podprto
s terensko ekskurzijo, povezano s problematiko
izvedbe in novostmi pri procesu pridobivanja lesa. V
preteklih letih so vsebino dopolnili s spoznavanjem
kulturne in naravne dediščine gostujoče države, kar
je za širjenje znanja in širine pedagoških delavcev
velikega pomena.
Glavni organizator letošnjega simpozija je bila
Katedra za gozdno tehniko in ekonomiko na Oddelku
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti, kolegi iz Avstrije (BOKU) pa so
organizirali celodnevno terensko ekskurzijo. Simpozij
je imel naslov: »Sodelovanje znanosti pri izboljšavi
tehnologije pridobivanja lesa«. Poleg izmenjave
najnovejših raziskovalnih rezultatov in izkušenj pri
oblikovanju in izvajanju pedagoškega dela je eden
od cilj ev simpozijev FORJ.\1EC tudi v mednarodnem
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sodelovanju in pripravi skupnih projektov, ki so
razpisani na mednarodni ravni (EU).
Simpozij seje pričel v ponedeljek, 26. septembra
z registracijo udeležencev in spoznavnim večerom
v ljubljanskem City hotelu. Udeleženci so prišli
iz Avstrije, Nemčije, Italije, Litve, Poljske, Češke,
Slovaške, Slovenije, Bolgarije, Hrvaške in ZDA. Ves
torek in sredo dopoldne sta bila rezervirana za predstavitve referatov, ki so bile v veliki predavalnici na
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Predstavljeno je bilo 19 referatov- večina med njimi
v nemščini in angleščini . Referati bodo objavljeni
v zborniku simpozija, ki bo izšel do konca leta.
Tema referatov je pokrivala široko področje gozdne
tehnike - od študij konkretnih novih tehnoloških
rešitev pri pridobivanju lesa in organizaciji dela do
predstavitev nacionalnih trendov razvoja in prodora novih področij, ki se razvijajo kot posledica
uporabe izsledkov najnovejšega razvoja sodobne
informacijske tehnologije.
V sredo popoldne smo imeli ekskurzijo, ki smo
jo za udeležence simpozija organizirali skupaj s
kolegi iz gozdarske gospodarske družbe Gozdarstvo GRČA Kočevje d.d. in Zavoda za gozdove
Slovenije na kočevskem območju. Udeležencem
smo predstavili družbo GRČA d. d. in z več posterji
značilnosti kočevskega območja ter delo slovenskih
gozdarskih strokovnih služb na terenu (upravljavcev in izvajalcev). Poudarek je bil na reševanju
aktualnih problemov pri sanaciji posledic gradacije
podlubnikov v preteklem obdobju na Kočevskem.
Pokazali smo tudi nekaj rezultatov naših študij
strojne sečnje ter probleme pri učenju strojnikov
strojev za sečnjo. Ogledali smo si še strojno sečnjo
s Tirnberjack 1270D pri sečnji sušic. Večer smo
kot gosti gozdarske gospodarske družbe GRČA
d.d.zaključili s skupno večerjo.
Zadnji dan simpozija smo se odpeljali na sosednjo
avstrijsko Koroško, kjer so nam kolegi iz Avstrije
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pripravili dve terenski točki. Na prvi smo si ogledali
spravilo lesa na strmih terenih z žičnico HESPA in
drevesne metodo, ki je v zadnjem obdobju prevladujoča na žičničnih terenih v Avstriji. V popoldanskem delu smo spoznali organizacijo združenja
avstrijskih lastnikov gozdov na manjših posestih,
kamor sosedje štejejo lastnike z manj kot dvesto
ha gozdov. Profesionalno združenje na regionalni
ravni združuje neprofesionalna združenja na lokalni
ravni in organizira delo ter prodajo lesa v zasebnih
gozdovih. Člani združenja s članarino pridobijo
informacijo o možnih izvajalcih, ceni dela in trgu
gozdnih lesnih proizvodov. Preko združenja lahko
tudi prodajajo les, vendar pa kot člani k temu niso
zavezani. Združenje se poleg članarine, kar predstavlja manjši del, financira predvsem s posredovanjem lesa med lastniki in odkupovalci. S slednjimi
imajo pogodbo o stalni preskrbi z lesom, za kar
jim plačujejo dogovorjen znesek glede na količino
dobavljenega lesa. Ta pogodba združenju lastnikov
gozdov pomeni največji vir prihodkov. Na terenu
smo si ogledali proces pridobivanja lesa na primeru
90 ha velike zasebne gozdne posesti. Posel je opravljala znana avstrijska firma HOLZ KLADE, ki letno
na različnih krajih poseka skupaj okoli 250.000m3
lesa. Videli smo, kako so na zelo strmem pobočju
izdelovali sortim_ente iglavcev in listavcev s strojem
za sečnjo Timberfack 770 in spravilo z zgib nim polprikoličarjem Valmet 840.
Simpozij smo zaključili s sklepom, da je tovrstno
sodelovanje koristno tako za raziskovalno, kakor
tudi pedagoško delo in postavili temelje za delo
v prihodnje. Naslednja dva simpozija bosta zopet
organizirana letno - prvi drugo leto v Bolgariji,
naslednji pa čez dve leti v okviru Austro 2007 v
sosednji Avstriji.
dr. Janez KRČ,
dr. Boštjan KOŠIR,
dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
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Marijan KOTAR:

Zgradba, rast in donos gozda
na ekoloških in fizioloških
osnovah
Obseg SOO strani, 84 preglednic, 55. grafičnih prikazov, 284 virov. Zveza gozdarskih društev Slovenije in
Zavod za gozdove Slovenije. Ljubljana 2005. Naklada
500 izvodov. Naročila sprejema Zveza gozdarskih
društev Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, enaslov: gozdarski.vestnik@zgs.gov.si
V delu je podana zgradba gozda in soodvisnost med posameznimi komponentami gozdnega
ekosistema ter njegovo delovanje, od katerega je
odvisno doseganje gozdnogospodarskih ciljev oziroma izpolnjevanje funkcij gozda. Veliko prostora
je namenjeno ukrepanjem v gozdovih, saj z njimi
spreminjamo zgradbo gozda in s tem funkcioniranje,
oboje pa usmerjamo tako, da bodo naše zahteve
do gozda izpolnjene v največji možni meri. Delo
temelji na spoznanjih in znanju, ki so ga pridobili
tuji raziskovalci, veliko raziskav, predvsem s področja ugotavljanja produkcijske sposobnosti gozdnih
rastišč za posamezne drevesne vrste, pa je domačih.
Najlepše spoznamo vsebino dela, če si pogledamo
njena glavna poglavja:
Naloge in mesto vede o rasti in donosu gozda
Temelji tasti gozda
Zgradba drevesa
Rast drevesa
Zgradba in rast sestoj ev
Ugotavljanje proizvodne sposobnosti rastišč
Prirastoslovne osnove pri načrtovanju v gozdarstvu

GozdV 63 (2005) 10

Zgradba, rast
il\ donos gozda
na ekoloških in fiZioloških osnovah

Zgradba, prirastek in donos gozda glede na
gozdnogojitvene ukrepe
Spremembe v proizvodni zmogljivosti gozdov
in vzroki sprememb
Vpliv sprememb v rastišču ter ciljev gospodarjenja
na gozdni ekosistem.
Delo je namenjeno tako študentom gozdarstva,
kot gozdarj em in sicer tako raziskovalcem kot
praktikom, ki neposredno usmerjajo razvoj gozdov.
Knjigaje tudi koristen pripomoček strokovnjakom,
ki delujejo na drugih področjih rabe zemljišč,
predvsem tistimi, ki gospodarijo v vzdrževanili
ekosistemih, katerih delovanje je posredno povezano
tudi z gozdovi.
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Književnost
Maja JURC:

Gozdna zoologija
Le zdrav gozd koristi človeku in gozdarstvo skrbi
za njegovo zdravje. Živali so pomemben, odločujoč
člen pri delovanju gozdnega ekosistema. Znanje o
njih omogoča strokovno gospodarjenje (ravnanje)
z gozdom.
Doc. dr. Maja Jurc je napisala učbenik z naslovom
Gozdna zoologija. Izdal in založil ga je Oddelek za
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška
fakulteta, Univerza v Ljubljani, v nakladi 350 izvodov.
Obsega 348 strani, vsebuje 64 originalnih risb iz
področja morfologije žuželk in drugih artropodov
ter 552 barvnih slik gozdnih členonožcev (suhih
južin, ščipalcev, žuželk idr.), dvoživk, kuščaric, kač,
ptic ter sesalcev. Dodan je sistematski pregled in
umestitev vseh predstavljenih živali v živalski sistem,
literatura za podrobnejši študij, kazalo latinskih in
posebej kazalo slovenskih imen. To je prvi učbenik
gozdne zoologije v slovenščini.
Opisi živali so razporejeni po njihovi taksonomski
uvrstitvi tako, da so najprej opisane značilnosti višjih
taks on ov (debla, poddebla, razredi, dužine itd.), nato
pa sledijo opisi vrst. Ti so različno obsežni, zelo so
podrobni pri vrstah, ki so pomembne za delovanje
gozda ali za njegove gospodarske koristi. Zaradi
tega je večji del knjige namenjena žuželkam. Posebej
pomembna so poglavja, v katerih spoznamo notranji
ustroj in delovanje živali. Strokovni izrazi in tujke so
razloženi s pojasnitvijo pomena v izvornem jeziku
(latinsko ali grško).
O namenu knjige avtorica pravi: »Upam, da bo
učbenik študentom gozdarstva omogočil boljše
poznavanje živalstva Slovenije, hkrati pa bo tudi
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dober pripomoček in vodnik za tiste, ki delajo v
gozdu in gozdarstvu. Gotovo pa bo povečal zanimanje
navdušencev ter občudovalcev narave za varovanje
in ohranjanje lepot Narave.<<
Knjigo lahko kupite v pisarni Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83,
Ljubljana. Nižjo ceno za študente so omogočili: M
- PLUS iz Maribora, BASF The Chemical Company,
Gozdarstvo Grča d. d. Kočevje, Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d. in Biotehniška fakulteta Univerze
v Ljubljani, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire.
Cena: 5.999 SIT za študente ter 13.377 SIT za
ostale.
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Franc PERKO:

Trpeli so naši gozdovi Slovenski gozd in gozdarstvo
v prvem desetletju po drugi
svetovni vojni
Ob Tednu gozdov 2005 jo je izdalo založništvo Jutro
d.o.o. Črnuška cesta 3, p.p. 4986, 1001 Ljubljana;
telefon: 01-561 72 30; o31-521 195; 041-698 788;
e-naslov: jutro@siol.net
Moto knjige na 328 straneh z več kot 30 fotografijami iz tistega časa, preko 100 arhivskimi
viri in uporabljeno literaturo iz 78 virov lahko na
kratko strnemo takole. Minister za gozdarstvo
in lesno industrijo Tone Fajfar je leta 1948 takole
dramatično nagovoril poslance Ljudske skupščine
LR Slovenije:
Tovariši poslanci. Gozdarstvo in lesna industrija
pomenita v naši republiki v neki meri najvažnejša
panogo našega gospodarstva. Pretežni del slovenske
zemlje je pokrit z gozdovi. Od tega je danes 28% v
državni, 72% v zasebni in deloma zadružni lasti. Les
zavzema v celotnem izvozu Slovenije okrog 80% ...
Obseg naše eksploatacije je prilagojen potrebam
izvoza in notranje potrošnje. Poskusi držav ljudske
demokracije, da nam spodnesejo izgradnjo petletke,
nas silijo k povečanju deviznih sredstev posebno za
intenzivnejšo izgradnjo naše težke industrije. Zaradi
tega leži na gozdarstvu in lesni industriji posebna
in izredna odgovornost za zagotovitev sredstev v
petletki.

Knjiga obravnava obdobje, ko so bili za slovenske
gozdove res težki časi: najprej obnova porušene in
izčrpane domovine, nato industrializacija države.
Zaradi boljše odprtosti, večjega deleža iglavcev in
... so bili slovenski gozdovi mnogo bolj obremenjeni
kot v ostalih republikah.
Poglejmo si le še glavna poglavja iz knjige:

PRODUKCiSKI P N D.G.l

Delovna brigada Bohinj, 10. september 1945. Mladinci
nosijo drva v skladovnica. Foto: Leon Jere. Last: Muzej
novejše zgodovine Slovenije.
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Stenčas za spremljavo izpolnjevanja načrta na Državni
gozdni upravi Tržič. Podatke je bilo treba stalno
dopolnjevati - 12. julij 1947. Foto: Pfeifer. Last: Muzej
novejše zgodovine Slovenije.
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Kn'iževnost
Mrzli studenec Pokljuka. S hladi
naložen tovornjak OM8. september 1948.
Foto: Zvone Mahovič.
Last: Muzej novejše
zgodovine.

Pohorje, 17, marec
1949: vozniki vozijo
les v dolino. Foto: Jože
Mahovič . Last: Muzej
novejše zgodovine
Slovenije.
Splošne politične in gospodarske razmere po
koncu druge svetovne vojne
Kratka predstavitev gozdarstva in gozdov Sloveniji
pred drugo svetovno vojno
Gozdarstvo v medvojnem času
Gozd in gozdarstvo leta 1945
Gozd in gozdarstvo leta 1946
Zakon o petletnem načrtu za razvoj narodnega
gospodarstva LR Slovenije v letih 1947 do 1951
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V slovenske gozdove so prihajali boljši časi
Gozdove izkoriščajo LIP
Kako je bilo v desetletju po vojni organizirano
gozdarstvo
Gozdarsko zadružništvo
Kako so dobila gozdove kmetijska posestva
Gozdarsko izobraževanje
Cena knjige je 4.950 SIT z dostavo in DDV.
Naročila sprejema Založništvo Jutro.
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Pahernikovi gozdovi.
Biografija rodbine Pahernik
Izdal Pahernikov sklad, Radlje 2005. Naklada 400
izvodov. 83 strani, 39 fotografij (med njimi številni
posnetki iz arhiva rodbine Pahernik), številni kartni
prikazi.
Knjiga je posvečena gozdarskemu inženirju
Franju Paherniku (1882-1976), pionirju sonaravnega
gozdarjenja v Dravski dolini.
V knjigi se najprej srečamo z biografijo rodbine
Pahernik, potem pa so predstavljeni Pahernikovi
gozdovi (nastanek Pahernikovega posestva in načrtno
gospodarjenje s temi gozdovi).
Prikazano je strokovno, gospodarsko, politično
in drugo delo gozdarskega inženirja Franja Pahernika.
Po drugi svetovni vojni je Pahernik.ova gozdna
posest prešla v državno lastnino, kjer je ostala do
vrnitve v jeseni leta 1992.
V knjigi je predstavljen tudi Pahernikov sklad
(okoli 550 ha gozdov).Takole o njem zapiše avtor
knjige: Gospa Vida Ribnikar, hčerka Franja Pahernika,
zelo ceni očetovo ljubezen do gozda. Tudi sama ga
jemlje kot naravno združbo, ki ima velik pomen pri
ohranjanju ravnotežja na zemlji. Ta naravnanost k
naravi ji je že bila položena v zibelko, saj vemo, kako
je bila Pahernikova rodbina vpeta v pohorski gozdnati
svet. Tudi sama je svoje otroštvo preživela v tem okolju.
Prepričana je, da je potrebno z gozdom gospodariti
sonaravno. Zato ceni vsako prizadevanje, ki razvojno
vodi tudi njen gozd k čim naravnejši tvorbi. Videla
je veliko sveta in spoznala velike človekove zmote ob
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uničevanju gozdov in drugih naravnih dobrin. Začutila
je, da tudi sama prispeva k streznitvi človeštva . Zato
namenja po njeni smrti vse svoje gozdove v znanstvene
in dobrodelne namene z ustanovitvijo Pahernikovega
sklada. Letni čisti izkupiček te ustanove naj bi bil
namenjen štipendiranju študentov gozdarstva na
Slovenskem.
Avtorjev naslov: Maks Šušek, Malgaj eva ulica 6,

2360 Radlje ob Dravi.
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Small harvesters
Mirko MEDVED, Rafael VONČINA
Koledarski čas dela z žičnima napravama syncrofalke na Tolminskem
Calendar time of syncrofalke cable cranes in tolminsko region
Dušan JURC, Maja JURC
Storževa listonožka (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera: Coreidae) se hitro širi po Sloveniji
Leaffooted conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis, Hemiptera: Coreidae) is quickly spreading
across Slovenia
Edvard REBULA, Marijan KOTAR
Dejavniki, ki vplivajo na vrednost bukovine
Factors influencing the value of beech timbers
Edvard REBULA
Količinski in vrednostni prirastek drevja v revirju Mašun
Volu me increment and increment according to value of trees in the district of Mašun
Marijan KOTAR
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GozdV 63 (2005) 10

Kazalo letnika 2005
411

;!tT"-i . .--~~~-

Nikica OGRIS, Dušan JURC, Maja JURC
Javorov rak (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) na gorskem javorju in maklenu: značilnosti in razlike
Eutypella canker (Eutypella parasitica: Ascomycota: Fungi) on syca more maple and field maple:
characteristics and differences

419

Gal KUŠAR, Milan HOČEVAR
Jožefinski (avstroogrski) vojaški zemljevid- "nov" vir informaciji o gozdu
Austro-Hungarian military map made under the Emperor joseph II- a »new« information source
about the fores

STROKOVNE RAZPRAVE
17

Milan VOGRIN, Andreja MIKLIČ
Ptice gnezdilke smrekovo-borovega gozda pri Plevni v Spodnji Savinjski dolini

26

Jurij BEGUŠ
Razvoj gozdarskega izobraževanja in svetovanja zasebnim lastnikom gozdov v Sloveniji

68

Jože Papež
Motnje in dinamične spremembe vegetacije v gozdni krajini

79

Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije
Špela FAJON, Janez PIRNAT
Posegi v gozdne zaplate v mestu Kranj

Breeding bird assemblages of the spruce-pine forest near Plevna in the Lower Savinja Valley

The development of education and forestry extension provided for private forest owners

Disturbances and dynamic changes of vegetation in the forest landscape

131

Interventions into forest patches in the area of Kranj

139

Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije

153

Martin ŠOLAR
Posvet »Turistične gozdne poti in varstvo narave«
Breda OGORELEC
Zakaj zavarovana območja potrebujejo interpretativne poti?
Marko KOŠČAK
Turistične gozdne poti kot turistični produkt in njihov pomen za razvoj podeželja
Marjeta ALBININ!
Parkovne poti Triglavskega narodnega parka
Jože PAPEŽ
Načrtno gospodarjenje z odmrlo lesno biomaso
Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije- 3. del

Forest Soil Atlas of Slovenia

153
157
164
197
199

Forest Soil Atlas of Slovenia - Part III.

222
253

Tone LESNIK
Pregled dosedanjih posvetovanj o gozdnih učnih in turističnih poteh ter realizacije zaključkov
Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije
Forest S oil Atlas of Sloveniay

299

Andrej BONČINA
Nekateri vidiki načrtovanja mnogonamenskega gospodarjenja z gozdovi

313

Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije- 5. del
Forest So il Atlas of Slovenia -Part V

Some aspects of multi-purpose forest management planning

GozdV 63 (2005) 10

469

Kazalo letnika 2005
329

336

365
373

389

394

430
433

455
459

Dragan MATIJAŠIC
Gozdnogospodarsko načrtovanje na Zavodu za gozdove Slovenije - prehojena pot in
prihodnje naloge
Forest management planning at the Slovenian Forest Service - achievements up to now and future
undertakings
Franc PERKO
Gozdnogospodarsko načrtovanje v Sloveniji po drugi svetovni vojn
Forest management planning in Slovenia after World War II
P. SIMONČIČ, M. ČATER, A. BREZNIKAR, M. ZUPANIČ
Ekološke in gozdnogojitvene osnove za podsadnjo bukve v antropogenih smrekovih sestojih
Lado KUTNAR, Mihej URBANČIČ, Primož SIMONČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije - 6. del
Forest Soil Atlas of Slovenia - Part VI
Milan ŠINKO
Financiranje gradnje gozdnih cest v SR Sloveniji v obdobju od leta 1974 do 1990 z vidika
denacionalizacije gozdov
Dušan MLINŠEK
Slovensko gozdarstvo v preizkusni dobi vzdržljivosti na poti razvijanja stroke: »Gozdarstvo
-vrhunska kultura nove človeške družbe«
Franci FURLAN, Iztok WINKLER
Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2004i
Tomaž PRUS, Primož SIMONČIČ, Mihej URBANČIČ
Atlas gozdnih tal Slovenije- 7. del
Forest So il Atlas of Slovenia - Part VII
Maks SUŠEK
Pahernikov sklad
Jurij DIACI
Pahernikovi gozdovi in ustanova

GOZDARSTVO V ČASU IN PROSTORU
38

109
229
230
231
170
173
281

Dragan MATIJAŠIC Projekt INTERREG IIIC Gorski gozd
(Network Mountain Forest- NMF)
Andrej KERMAVNAR Odgovor na odprto pismo prof. dr. Edvarda Reb ule v Gozdarske vestniku
št. 9/04
A. BONČINA, A. BREZNIKAR, R. HOSTNIK, T. LESNIK, D. MATIJAŠIC, R. PISEK, A.
POLJANEC Sodelovanje javnosti v gozdarskem načrtovanju - povzetek in zaključki
delavnice
Aleš POLJANEC, Andrej BONČINA Akcija COST E27: PRO FOR- Zavarovana območja gozdov
v Evropi - analiza in uskladitev
Protected Forest Areas in Europe -Analysis and Harmonization
Darij KRAJ ČIČ Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in projekt Natura 2000 v Sloveniji
-modeli upravljanja in informacijski sistem
Jošt JAKŠA Dioxini in gozdni požari ter njegov vpliv na človeka
Intervju Alojza Žumra Bo Slovenija postala Finska?
Boštjan REŽO NJA Poreklo macesnov v Negovi
Iztok MLEKUŽC Spravilo lesa z gozdarsko traktorsko IN prikolico - Bovec
Janko ŽIGON Teden z dr. Maksom Wrabrom
Mitja ZUPANČIČ Ob stoletnici rojstva prof. dr. Vlada Tregubova
Jože PRAH Primeri dobrih praks: Oglarska pot
Maksimilijan MOHORIČ Gozdovi in Kyoto protokol
Tone LESNIK Teden gozdov 2005

470

GozdV 63 (2005) 10

40
42

45

46
47
SO

Kazalo letnika 2005
283
348
350
351
461

Adolf TREBEC Ekipna zmaga v rezanju z motorno žago
Lado KUTNAR »Marginal landscapes and nutrient-poor ecosystems - processes and
adaptations«
Edvard REBULA Les zares
Dragan MARKO VIC, Iztok MLEKUŽ Gradacija bukove kobilice na bovškem
dr. Janez KRČ, dr. Boštjan KOŠIR, dr. Marjan LIPOGLAVŠEK
FORMEC 2005, Scientific Cooperation for Forest Technology Improvement (Sodelovanje zna
nosti pri izboljšavi tehnologije pridobivanja lesa)

STALIŠČA IN ODMEVI
52

Edo KOZOROG Panovec kot ponos, upanje ali razočaranje?

KNJIŽEVNOST
54
Robert BRUS Nada Praprotnik: Blagajev volčin, naša botanična znamenitost
175
Dušan MLINŠEK Trpeli so naši gozdovi
463
Marijan KOTAR Zgradba, rast in donos gozda na ekoloških in fizioloških osnovah
464
Maja JURC Gozdna zoologija
Franc PERKO Trpeli so naši gozdovi- Slovenski gozd in gozdarstvo v prvem desetletju po drugi
465
svetovni vojni
Maks SUŠEK Pahernikovi gozdovi. Biografija rodbine Pahernik
467

DRUŠTVENE VESTI
110
285

Janez KONEČNIK Smučarija 2005
Franc PERKO Poročilo o delu Zveze gozdarskih društev Slovenije 2001-2005

KADRI IN IZOBRAŽEVANJE
345
345
398
h.c.
402
403
406

Aleksander MARINŠEK Dr. Lojze Marinček- ambasador znanosti
Franc PERKO Dr. Rudolf Pipan - ob 11 Oletnici rojstva
Jurij DIACI Mens sana in cm·pore sano in silva sana ali pogled na strokovno delo prof. dr. dr.
Dušana Mlinška ob osemdesetletnici
Mitja ZUPANČIČ Srečanje z dr. Maksom Wraberjem
Igor DAKSKOBLER Nekaj misli ob 100-obletnici rojstva slovenskega fitocenologa dr. Maksa
Wraberjav
Eva ČEČ, Sebastijan BAJC Programi EU Leonardo da Vinci in Sokrates- Comenius na SGLŠ
Postojna

STROKOVNO IZRAZJE
55
284
408

Marjan LIPOGLAVŠEK
Boštjan KOŠIČEK, Milan RACE Vrsta gozdnih požarov
Marjan LIPOGLAVŠEK

IN MEMOTRIAM
287

Jože PRAH Konrad Seidl

GozdV 63 (2005} 1O

471

Gozdarski vestnik, LETNIK 63 • LETO 2005 • ŠTEVILKA 1O
Gozdarski vestnik, VOLUME 63 • YEAR 2005 • NUMBER 1O
Glavni urednik/Editor in chief
mag. Franc Perko
Uredniški odbor/Editorial board
prof. dr. Miha Adamič, doc. dr. Robert Brus, Franci Furlan, Dušan Gradišar,
Jošt Jakša, prof. dr. Marijan Kotar, doc. dr. Darij Krajčič, prof. dr. Ladislav Paule,
dr. Primož Simončič, prof. dr. Heinrich Spiecker, dr. Mirko Medved,
prof. dr. Stanislav Sever, mag. Živan Veselič, prof. dr. Iztok Winkler,
Baldomir Svetličič
Dokumentacijska obdelava/lndexing and classification
Maja Božič
Uredništvo in uprava/Editors address
ZGD Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel.: +386 01 2571-406
E-mail: gozdarski.vestnik@gov.si
Domača stran: http://www.dendro.bf.uni--lj.si/gozdv.html
TRR NLB d.d. 02053-0018822261
Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljana
Letno izide 10 številk/10 issues per year
Posamezna številka 1.500 SIT. Letna individualna naročnina 8.000 SIT. za dijake in
študente 5.000 SIT. Letna naročnina za inozemstvo 60 EURO.
letna naročnina za podjetja 22.000 SIT.
Izdajo številke podprlo/Supported by
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Gozdarski vestnik je eferiran v mednarodnih bibliografskih zbirkah/Abstract from
the journal are comprised in the international blbiiographic databases:
CAB Abstract, TREECD, AGRIS, AGRICOLA.
Mnenja avtorjev objavljenih prispevkov nujno ne izražajo stališč založnika niti
uredniškega odbora/Opinions expressed by authors do not necessarily reflect
the policy of the publisher nor the editorial board
472

Foto: F. Perko

GozdV 63 (2005) 1O

