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Uvodnik

Slovenska gozdno-lesna tehnološka 
platforma

Tehnološke platforme (TP) so instrument evropske komisije, s 
katerim želi povečati vlaganja v raziskave in razvoj ter tako pospešiti 
konkurenčnost na osnovi znanja. Z njimi želi vzpodbuditi predvsem 
industrijo za izvedbo inovativnih projektov v dejavnem sodelovanju 
z znanstveno sfero. Ena od 26 tehnoloških platform, ustanovljenih 
v EU, je tudi platforma, ki  temelji na lesu, tako imenovana Forest 
Based Sector Technology (FTP). Nastala je kot skupna iniciativa 
lesarjev, združenja lastnikov gozdov in gozdarjev. Njen namen je 
zastaviti dolgoročno razvojno strategijo do leta 2030, ki bo imela 
podporo gospodarstva, znanosti in politike. Na pobudo iniciativne 
skupine je junija 2005 nastala tudi Slovenska gozdno-lesna tehno-
loška platforma (SGLTP). Najprej je delovala kot nacionalni odbor, 
od julija 2005, na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije, pa kot 
SGLTP. SGLTP se od evropske platforme razlikuje po tem, da poleg 
gozdarstva, lesarstva, papirništva, lesne biomase vsebuje še področje 
industrijskega oblikovanja.

Gozd nam predvsem v ekonomskem smislu daje mnogo pre-
malo. Ob dolgoročnih ciljih: večnamenski gozd in kvaliteta, ki jo na 
dobrih rastiščih lahko proizvedemo, moramo več energije in znanja 
posvetiti temu, da bomo izkoristili večji delež prirastka v poseku. 
Imamo s prometnicami relativno odprte gozdove, že kar primerne 
lesne zaloge, letni prirastek, ki se približuje 8. milijonom kubikov, 
v gozdovih imamo mnogo (preveč) prestarega drevja, ki že izgublja 
vrednost, sekamo pa le dobre 3 milijone kubikov na leto.

S sečnjo je povezana seveda tudi raba lesa, tega najbolj ekološkega 
materiala, ki je dar narave, ki nase veže ogromne količine ogljikovega 
dioksida, ki nam ob razgradnji lahko zagotovi še energijo. Prav teh-
nološka platforma omogoča podjetjem, da se pripravijo in izvedejo 
razvojni razmah, in to tako, da uveljavijo širši pomen lesa, ob tem 
pa dvignejo tehnološko zahtevnost proizvodnje. Čeprav je v zadnjih 
petih letih slovenska papirna, lesna in pohištvena panoga izboljšala 
konkurenčnost, je še vedno za približno dvakrat manj produktivna 
kot povprečje panoge v EU.

V SGLTP je treba povezati celotno gozdno-lesno področje (last-
nike gozdov, gozdarstvo, lesno predelavo, papirništvo in dopolnilne 
dejavnosti) ter si izboriti ustrezno mesto v nacionalnem strateškem 
programu. Med poglavitne naloge sodi usklajevanje in sodelovanje 
znanosti, izobraževanja, gospodarstva in lastnikov, ki se bo na koncu 
udejanjilo na trgu z optimalnimi rezultati. Vse to mora najti mesto 
tudi v Nacionalnem gozdnem programu, ki ga pripravljamo.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

V fazi obnove gozda se oblikujejo dednostne zasnove 
bodočega gozda, ki pogojujejo stabilnost bodočih 
sestojev. Osnovni pogoj stabilnosti gozda je obnova 
z rastišču prilagojenim gozdnim reprodukcijskim 
materialom (GRM) (KUTNAR et al. 2002). Drevesa 
so v splošnem najbolje prilagojena na ekološke 
razmere regije, v kateri so se razvila (PLIŰRA / 
HEUERTZ 2003). Njihova prilagojenost se kaže 
v fizioloških in morfoloških znakih fenotipa, ki 
je vedno odraz različnega izražanja kombina-
cije genetskih predispozicij v različnih okoljih. 
Dejanska prilagojenost okolju je odraz zgodovine 
sestoja v tem okolju, torej je posledica migracijskih 
poti posamezne vrste v preteklosti, kompetitivnih 

1 M. P. univ. dipl. inž. gozd. Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 Doc. dr. H. K. Gozdarski inštitut Slovenije, Večna  
pot 2, 1000 Ljubljana
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držav za uporabo v gozdarstvu v Sloveniji
Suitability of forest reproductive material from neighbouring countries for forestry 
use in Slovenia
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Izvleček:
Pučko, M., Kraigher, H.: Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo v gozdarstvu 
v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 1, cit. lit. 38. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. 
Prevod v angleščino avtorici, lektura Jana Oštir. 
Drevesa so v splošnem najbolje prilagojena na ekološke razmere področja, v katerem so se razvila. Ker ekološke 
regije niso omejene z državnimi mejami, smo preučili možnosti uporabe gozdnega reprodukcijskega materiala 
(GRM) iz sosednjih držav v Sloveniji. Pripravili in analizirali smo karte klimatskih spremenljivk temperature 
in padavin, analizirali karte matične kamnine in talnih enot ter pridobljene podatke o provenienčnih območjih 
posameznih držav. Rezultat dela je seznam potencialno primernih provenienčnih območij, iz katerih je možna 
uporaba v primeru pomanjkanja domačega GRM.
Ključne besede: gozdni reprodukcijski material (GRM), uvoz GRM, provenienčno območje, ekološki dejavniki, 
genetski dejavniki

Abstract:
Pučko, M., Kraigher, H.: Suitability of forest reproductive material from neighbouring countries for forestry use 
in Slovenia. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 1. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 38. 
Translated into English by the authors. English language editing by Jana Oštir.
Trees are generally best adapted to the ecological conditions of the region where they evolved. However, ecological 
regions are not bound by state borders. Therefore we have examined the possibilities of use of forest reproductive 
material (FRM) from neighbouring countries in Slovenia. Maps of climatic variables such as temperature and 
rainfall were produced and analyzed. Additionally, analyses of bedrock, soil units and acquired data on provenance 
regions were made. The result is a list of potentially suitable provenance regions from which use of FRM is possible 
in case of limited supplies of FRM of local Slovenian origin. 
Key words: forest reproductive material (FRM), import of FRM, provenance region, ecological factors, genetic 
factors

sposobnosti vrste, plastičnosti vrste itd. Dejansko 
primernost uporabe GRM za posamezne ekološke 
razmere bi bilo potrebno ugotoviti s provenienčnimi 
testi (NANSON 2004). Le-ti so zelo dolgotrajni, ne 
samo zaradi zagotavljanja zadostnega števila sadik 
različnih provenienc posamezne vrste za testiranja 
v različnih okoljih, temveč tudi zaradi različnega 
izražanja kvantitativnih znakov juvenilnih in odraslih 
dreves (JANSSON / JONSSON 2005). Pri umetni 
obnovi gozda je zato priporočljiva uporaba GRM, 
ki ima podobno genetsko zasnovo, kot jo imajo 
avtohtoni sestoji, ki so v večini primerov najbolje 
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prilagojeni okolju. Vnos tujega genetskega materiala 
največkrat pripelje do medpopulacijskih križanj, 
ki lahko vplivajo na avtohton genetski material in 
posledično na potencialno manjšo stabilnost in 
produktivnost gozdov. Na podlagi provenienčnih 
testov zasukanega bora (Pinus contorta), zasajenih 
leta 1971, ki vsebujejo 140 provenienc na 60 loka-
cijah v Britanski Kolumbiji, je REHFELDT (2000) 
ugotovil, da populacije sicer zasedajo suboptimalne 
klimate, vendar imajo optimalno rast, preživetje in 
produktivnost domače populacije.

Področje gozdnega semenarstva ureja predvsem 
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu 
(ZGRM 2002), ki je skladen z evropsko direktivo 
1999/105/ES (1999), in podrejenimi predpisi. ZGRM 
(2002) dovoljuje uvoz GRM za uporabo v gozdar-
stvu, če je le-ta enakovreden GRM, pridelanemu 
na območju Slovenije, ali če pride do pomanjkanja 
GRM določenih drevesnih vrst oziroma umetnih 
križancev, pridelanega na območju Slovenije. Upo-
rabo rastišču ustreznega GRM pa predpisuje Zakon 
o gozdovih (1993 s popravki) in Program razvoja 
gozdov v Sloveniji (1996), kar omogoča ohranjanje 
slovenskih gozdnih genskih virov v okviru strokovno 
podprtih odločitev. Uporabo GRM predpišejo gojitelji 
načrtovalci oziroma revirni gozdarji z odločbo (več-
inoma žal le drevesno vrsto), medtem ko izven meja 
Slovenije uporabo rastišču ustreznega GRM lahko 
načrtovalci in strokovnjaki s področja ohranjanja 
gozdnih genskih virov zgolj priporočajo.

Analizo provenienčnih območij (PO) in njihovih 
ekoloških razmer v sosednjih državah in oceno 
primernosti GRM tujih provenienc za uporabo 
v gozdarstvu po posameznih PO Slovenije in za 
posamezne drevesne vrste oz. njihove skupine je 
naročilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano zaradi možnosti uvoza GRM v primeru 
pomanjkanja v Sloveniji.

V prispevku je podan pregled PO, iz katerih bi 
bil na podlagi analiz ekoloških dejavnikov, in, kjer je 
bilo možno, tudi rezultatov genetskih analiz, poten-
cialno možen uvoz GRM za uporabo v gozdarstvu 
na območju Republike Slovenije. 

2 METODE
2 METHODS

V Sloveniji pridobljene količine GRM smo prido-
bili iz izdanih glavnih spričeval za GRM in izdanih 
izvidov o kakovosti (analize kalivosti po ISTA 2003; 
izvidi vključujejo tudi maksimalno možno število 

sadik na kg semena) iz baze podatkov Gozdarskega 
inštituta Slovenije. Poraba sadik za leti 2004 in 2005 
je povzeta po datotekah Zavoda za gozdove Slove-
nije. Izdelali in analizirali smo karte temperature 
in padavin, analizirali karte matične kamnine in 
talnih enot ter pridobljene podatke o PO posamez-
nih držav. Podatke o PO posameznih držav smo 
dobili na spletnih straneh odgovornih inštitucij ali 
kot dokumente, ki so jih posredovale posamezne 
države. Za izdelavo zemljevidov smo uporabili 
georeferencirane meteorološke podatke (HIJMANS 
et al. 2004) in program IDRISI. Podatke o dolžini 
vegetacijske dobe smo povzeli po USDA JAWF 
(United States Department of Agriculture - Joint 
Agricultural Weather Facility). Podatki temeljijo na 
podatkih meteoroloških postaj, a nadmorskih višin 
ne upoštevajo. Talne enote predstavljajo izsek iz baze 
podatkov talnih enot Evrazije (SGDBE 2005) Karta 
je v merilu 1:100.000 in predstavlja poenostavljeno 
verzijo diverzitete in prostorske variabilnosti talnih 
enot. Ker so kriteriji določanja talnih enot uniformni, 
je karta primerna za primerjanje le-teh na večjih 
površinah. Meje PO so bile dodane s programom 
Paint Shop Pro. 

3 REZULTATI IN DISKUSIJA
3 RESULTS AND DISCUSSION
3.1  Obnova s sadnjo in setvijo v Sloveniji
3.1  Regeneration by planting and sowing in 

Slovenia

Razmerje med količino v Sloveniji nabranega semena, 
potencialno največjim možnim številom sadik 
(PNŠS) iz tega semena in potrebo po sadikah pri-
kazuje tabela 1. Pri tem se moramo zavedati dejstva, 
da je vzgoja sadik večletna; v letih 2004 in 2005 
so se uporabljale sadike vzgojene iz semena, ki je 
bilo nabrano pred letom 2003. PNŠS je produkt 
povprečnega števila kalivih (vitalnih) semen na kg 
semena in količine nabranega dodelanega semena 
v optimalnih (laboratorijskih) pogojih. Pri listavcih 
je dejanska uspešnost setve v drevesnici od 50 do 
90 % (jelše 5 – 15 %) PNŠS (SUSZKA et al. 1996). 
Pri smreki znaša ta vrednost 75 %, pri borih med 50 
in 75 % in pri jelki do 50 % (REGENT 1980). 

Iz slovenskih gozdov pridobljena količina GRM 
ob neupoštevanju razmejitve na PO in višinske 
pasove večinoma zadostuje za potrebe po obnovi 
s sadnjo in setvijo.

Pučko, M., Kraigher, H.: Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo  
v gozdarstvu v Sloveniji.
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3.2 Analiza provenienčnih območij
3.2 Analysis of provenance regions
3.2.1 Slovenija

Slovenija je na podlagi ekoloških dejavnikov razde-
ljena na 7 ekoloških regij, vsaka regija je razdeljena 
na 1 do 7 podregij in na ustrezno število višinskih 
pasov (Pravilnik o določitvi provenienčnih območij 
2003). Za večinske drevesne vrste regije ustrezajo 
PO, za manjšinske vrste pa je celotna država ista pro-
venienčna regija. Razdelitev Slovenije na PO temelji 
na fitogeografskih delitvah, kjer so bili kot kriteriji 
pri oblikovanju območij upoštevane botanične in 

Tabela 1: Količina dodelanega semena nabranega v Sloveniji, potencialno največje možno število sadik iz tega 
semena (v optimalnih pogojih) z leti obroda 2003-2005 in poraba sadik za sadnjo v letih 2004 in 2005
Table 1: Amount of treated seed of Slovenian origin, potentially maximum number of seedlings from this seed in optimal 
conditions in years of ripening 2003-2005 and seedling consumption for planting in 2004 and 2005 

 
Količina dodelanega se-

mena / Amount of treated 
seed [kg]

PNŠS / potentially maximum 
number of seedlings

Poraba sadik / 
Seedling con-

sumption
Leto obroda 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2004 2005
Picea abies 549 25 112 56.673.000 2.546.650 11.408.992 443.934 434.735
Abies alba 130 183  935.300 1.992.300  13.525 9.125
Pinus sp. 88 168 772.100 6.276.825 8.325 7.100
Larix decidua  36  2.917.080 19.865 15.655
ostali iglavci  103  432.600 402 1.103
Fagus sylvatica 379 548  1.191.200 1.722.400 42.000* 155.591 154.860
Quercus sp. 23.787 100 3.733 2.761.000 8.700 514.501 64.345 130.521
Acer sp. 287 66 71 1.192.000 334.620 359.970 103.805 111.641
Fraxinus sp. 104 209 45 913.900 1.820.900 390.690 68.910 98.685
Prunus avium 30 190 305 134.400 769.300 1.366.400 34.570 48.558
Alnus sp. 7 18  403.800 8.921.000  11.375 11.600
ostali listavci   655   501.500 13.960 12.946

* puljenke

fitocenološke osnove, kamninska podlaga, starost 
kamnin, tla, relief, nadmorske višine, padavine, 
temperatura zraka, podnebje, tip pokrajine in 
fenološka opazovanja.

Ker v Sloveniji dolgotrajnih in sistematično 
zastavljenih rezultatov provenienčnih testov nimamo 
oz. so zelo omejeni, smo se pri analizi primernosti 
uvoza GRM v Slovenjo naslonili na kriterije, ki so 
bili uporabljeni za oblikovanje PO v Sloveniji.

Primernost uporabe GRM po PO in višinskih 
pasovih je priporočena v Pravilniku o določitvi pro-
venienčnih območij (2003), odločitev je odgovornost 
gojitelja-načrtovalca.

Tabela 2: Klimatske razmere po PO v Sloveniji (povzeto po KUTNAR et al. 2002)
Table 2: Climatic conditions for provenance regions in Slovenia (from KUTNAR et al. 2002)

PO Nadmorska višina
[m]

Povprečna letna tem-
peratura 0 C

Skupne letne  
padavine [mm]Koda Polno ime

1 Alpsko 187-2864 6,2 1912
2 Pohorsko 265-1543 8,1 1252
3 Predpanonsko 124-980 9,6 1039
4 Predalpsko 190-1674 8,6 1469
5 Preddinarsko 126-1181 9,1 1229
6 Dinarsko 108-1796 7,2 1853
7 Submediteransko 1-1295 11,4 1465
0 Slovenija 1-2864 8,6 1460

Pučko, M., Kraigher, H.: Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo  
v gozdarstvu v Sloveniji.
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3.2.2 Avstrija

Avstrija je razdeljena na 22 PO v 9. večjih klimatsko in 
geografsko opredeljenih regijah. Posamezna območja 
so razdeljena na 3 višinske cone, ki skupaj obsegajo 
7 višinskih pasov (kolinsko-planarni, submontanski, 
nižje-, srednje- in zgornje- montanski, spodnje- in 
zgornje- subalpinski). Le-ti so v različnih PO lahko 
definirani različno. Priporočena je uporaba GRM 
samo znotraj posameznega izmed 22 PO in istega 
višinskega pasu.

3.2.3 Madžarska

Madžarska je razdeljena na 50 gozdnih regij, v 
okviru katerih se merijo ekološki dejavniki. Po več 
gozdnih regij je združenih v od 4 do 6 PO, ki so 
različna za različne drevesne vrste. Uporaba GRM 
v istem PO, iz katerega GRM izhaja, ni obvezna, je 
pa priporočljiva. Uporabljen mora biti GRM, ki je 
najbolj primeren za določeno rastišče; odločitev in 

Ekološka regija Nadmorska 
višina [m]

Povprečna letna 
temperatura 0 C

Skupne letne 
padavine [mm ]Koda Polno ime

1 Innenalpen 650-3797 5,8 600-1300
2 Nördliche Zwischenaplen 500-3312 6,3 800-1900
3 Östliche und Südliche Zwischenalpen 450-2448 5,7 750-1500
4 Nördliche Randalpen 300-2995 6,5 1000-2500
5 Östliche Randalpen 170-2076 7,1 700-1250
6 Südliche Randalpen 300-2780 7,0 700-2000
7 Nördliches Alpenvorland 200-800 8,0 600-1500
8 Sommerwarmer Osten 100-700 9,2 450-1000
9 Mühl- und Waldviertel 300-1400 6,3 500-1100

Tabela 3: Klimatske razmere po ekoloških regijah Avstrije (povzeto po KILIAN et al. 1994)
Table 3: Climatic conditions for ecological regions in Austria (from KILIAN et al. 1994)

Tabela 4: Klimatske razmere po PO za črni topol, 
beli topol, belo vrbo, črno jelšo in poljski jesen na 
Madžarskem
Table 4: Climatic conditions for provenance regions for 
black poplar, white poplar, white willow, black alder and 
narrow-leaved ash in Hungary

PO Nadmorska 
višina [m]

Povpre-
čna letna 

temperatura 
0 C

Skupne let-
ne padavine 

[mm]

1 112-882 9,6 701
2 92-682 10,5 695
3 80-830 10,0 582
4 90-900 9,6 603

odgovornost sta prepuščeni strokovnemu znanju 
lastnika gozda in gozdarjem. Zaradi varstva gozdov 
z vidika ekologije, genetike in iz fitosanitarnih raz-
logov je na Madžarskem prepovedan uvoz GRM iz 
večjega dela Evrope in vseh območij zunaj Evrope. 
Izjema so provenience, katerih ustreznost se dokaže 
s provenienčnimi testi (Decree № 91/1997 2000).

3.2.4 Hrvaška

Hrvaška je razdeljena na 5 »oblasti« - ekološko 
definiranih področij s specifičnimi vegetacijskimi in 
sestojnimi razmerami. Te so razdeljene na semenske 
cone, ožja področja s specifičnimi klimatskimi in 
zemljepisnimi pogoji, ki karakterizirajo različnost 
rastlinskih združb in so za različne drevesne vrste 
različne. Cone so razdeljene na semenske enote, ki 
ustrezajo območju provenience. 

Tabela 5: »Oblasti« na Hrvaškem (GRAČAN 2001)
Table 5: Regions in Croatia (GRAČAN 2001)

Koda Oblast
I Oblast nižinskih gozdov

II
Oblast hribovito-gorskih gozdov 
srednje in severne Hrvaške(150-1000 
m n.v.)

III Oblast hribovito-gorskih-planinskih 
gozdov (150-1500 m n.v.)

IV Oblast submediteranskih gozdov

V Oblast evmediteranskih gozdov (0-400 
m n.v.)

3.2.5 Italija
Za Italijo nismo imeli na razpolago nobenih podatkov 
o razdelitvi na PO. 

Pučko, M., Kraigher, H.: Primernost gozdnega reprodukcijskega materiala iz sosednjih držav za uporabo  
v gozdarstvu v Sloveniji.
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3.3 Ekološke razmere 
3.3 Ecological conditions 
3.3.1 Temperatura in vegetacijska doba

Temperatura je verjetno glavni selekcijski dejavnik, 
ki povzroča diferenciacijo vzdolž gradienta višine 
in geografske širine (JOHNSEN / SKRØPPA 2001). 
Ker se do določene stopnje rastline prilagajajo 
okolju, na njihov bioritem bolj vplivajo povprečne 
temperaturne razmere kot ekstremi (KUTNAR et 
al. 2002). Kljub temu nizki temperaturni ekstremi 
neposredno vplivajo na smrtnost genotipov s pre-
zgodnjim začetkom rasti spomladi in zapoznelim 
prenehanjem rasti jeseni. Hkrati pa lahko genotipe z 
zapoznelim začetkom rasti spomladi in prezgodnjo 
dormanco v jeseni prerastejo genotipi, ki bolj uspešno 
izkoriščajo pogoje za rast, oz. izražajo dolgotrajnejšo 
rast med rastno sezono (REHFELD et al. 1999). 
Raziskave pri smreki so pokazale, da na adaptivne 
lastnosti potomstva vpliva temperatura med razvo-
jem ženskih cvetov (JOHNSEN / SKRØPPA 2001). 
Produkcija semena v toplem okolju ustvari sadike z 
zapoznelo aktivacijo rasti in odganjanjem poganjkov 
spomladi, s podaljšano rastno dobo in zapoznelim 
prenehanjem rasti poleti ter zapoznelim razvojem 
odpornosti na mraz v jeseni v primerjavi s sadikami 
semena istih staršev, pridobljene v hladnejših pogojih. 
Ta materin spomin (pogoji v času tvorbe semena) se 
še dolgo ohrani v filialni generaciji (ibid.).

3.3.2 Padavine

Omejujoč dejavnik pri prenosu GRM je lahko nizka 
skupna letna količina padavin. V praksi je le malo 

primerov, ko bi bil prenos iz vlažne v bolj suho 
regijo uspešen. Pomembna je tudi razporeditev 
padavin med letom. V primeru različnih vzorcev 
padavin je možen in/ali olajšan razvoj raznih bolezni 
(WRIGHT 2004).

3.3.3 Talne enote

Kode talnih enot so prikazane v tabeli 6 in na sliki 6.

4 OCENA PRIMERNOSTI GRM 
TUJIH PROVENIENC ZA 
UPORABO V GOZDARSTVU V 
SLOVENIJI

4 SUITABILITY OF FOREIGN 
PROVENANCE FRM FOR USE IN 
FORESTRY IN SLOVENIA

Drevesa se razlikujejo po sposobnosti uspevanja v 
okolju, ki je različno od okolja, iz katerega izhajajo. 
Kratkotrajni odgovor na spremembe v okolju je 
odvisen od fenotipske plastičnosti vrste. Le-te ni 
možno določiti pred dejanskim testiranjem vrste 
na novo okolje.

4.1 Genetsko znanje o nekaterih vrstah, 
ki so pomembne za slovensko 
gozdarstvo

4.1 Genetic knowledge of some species 
important for Slovenian forestry

Za večino gozdnih drevesnih vrst evropskega prostora 
ne razpolagamo z znanjem o genetskih lastnostih 
ali pa je to znanje zelo omejeno. Vse raziskave pa 
kažejo na križanja migracijskih poti v preteklosti 
na ozemlju Slovenije. Kje natanko potekajo meje 

Koda STU mednarodna oznaka Koda STU mednarodna oznaka Koda STU mednarodna oznaka
Dgs Stagnični albeluvisol Bd Distrični kambisol Id Evtrični oglejeni luvisol
Qc Haplični arenosol Be Evtrični kambisol Lc Kromični luvisol
Ql Lamelični arenosol Geh Evtrično stagnični kambisol Hc Kalkarični feozem
Ck Kalcični černozjom Bc Kromični kambisol Hg Oglejeni feozem
Ch Črni černozjom Eo Rendzični leptosol Wd Distrični planosol
Jc Kalkarični fluvisol Ic Kalkarični leptosol We Evtrični planosol
Jd Distrični fluvisol Lcr Rodični luvisol Rc Kalkarični regosol
Je Evtrični fluvisol Ldg Distrični oglejeni luvisol Sm Molični solonec
Gd Distrični glejsol Lg Oglejeni luvisol Bh Haplični umbrisol
Ge Evtrični glejsol Lgs Stagnični luvisol Vp Pelični vertisol
Gm Molični glejsol Lo Haplični luvisol Po Podzol
Oe Evtrični histosol

Tabela 6: Oznake talnih enot
Table 6: Soil unit codes
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in katere populacije pripisati posameznemu izvoru, 
pa rezultati dosedanjih raziskav še ne razkrivajo. 
Predvsem na področju preddinarskega in subme-
diteranskega PO bi bilo potrebno močno zgostiti 
mrežo populacijskih raziskav.

4.1.1 Jelka (Abies alba L.)

BRINAR (1982) je pri preučevanju variabilnosti 
mladih jelk v odvisnosti od provenience in klimatskih 
dejavnikov glede odpornosti na pozno pomladan-
sko pozebo ugotovil, da so slovenske avtohtone 
provenience bolj odporne od provenienc iz ostalih 
držav nekdanje Jugoslavije. Bolje so se odrezale tudi 
pri prirastku in reakcijski normi. Hkrati je odkril 
značilne razlike med jelko na silikatu in apnencu. V 
provenienčnih testih v Italiji in Franciji so ugotovili 
veliko medpopulacijsko variabilnost glede odporno-
sti na zmrzal, sušo in prirastek (KAJBA 2001). V 
provenienčnem poskusu, osnovanem na Hrvaškem, 
ki vsebuje 18 hrvaških in 2 slovenski provenienci 
(Podturn, Mašun), sta slovenski provenienci po 
rangu uspevanja na 7. in 18. mestu, kar pomeni, 
da so razlike med njima in nekaterimi hrvaškimi 
proveniencami manjše, kot je razlika med sloven-
skima proveniencama (5 let po osnovanju poskusa). 
BERGMAN et al. (1990) so z izoencimsko analizo 
odkrili izrazito odvisnost intenzivnosti propadanja 
jelke od genetske variabilnosti. Izoencimske analize 
jelke v Sloveniji kažejo na obstoj genetskih razlik 
med populacijami iz zahodnega in populacijami iz 
vzhodnega dela areala (BRUS / LONGAUER 1995). 
Raziskave glacialnih in postglacialnih migracijskih 
poti na osnovi mitohondrijske DNA so pokazale, 
da se na področju Slovenije križajo poti iz srednje 
Evrope in iz balkanskih refugijev (GÖMÖRY et 
al. 2004).

4.1.2 Smreka (Picea abies L. (Karst.))

Nevtralni markerji so pokazali veliko genetsko 
variabilnost znotraj populacij smreke. Odkrite so 
bile razlike med populacijami, ki izvirajo iz različnih 
ledenodobnih refugijev. Srednjeevropske popula-
cije imajo nekoliko manjšo genetsko variabilnost 
v primerjavi s populacijami iz vzhodne Evrope in 
Skandinavije (SKRØPPA 2003). BOŽIČ et al. (2003) 
so na podlagi analize genetskih razdalj izoencimov 
ugotovili, da je potrebno populacije osrednjega dinar-
skega fitogeografskega območja ločevati od populacij 
alpskega fitogeografskega območja, PUČKO et al. 
(2005) pa na podlagi molekularnih markerjev večjo 
genetsko razdaljo med dinarskima in pohorsko 

provenienco smreke. V provenienčnih poskusih so 
se pokazale velike medpopulacijske razlike glede 
odgovora populacij na različne klimatske pogoje 
(SKRØPPA 2003). 

4.1.3 Rdeči bor (Pinus sylvestris L.)

Mehanske lastnosti lesa rdečega bora vključno s 
kemično sestavo so različne glede na izvor. Ravno 
tako so prisotne razlike v odpornosti na patogene 
glive ter insekte (MÁTYÁS et al. 2003). Dolgotrajni 
provenienčni testi so dokazali pomembnost lokalno 
prilagojenih populacij, kar je posebej vidno na eks-
tremnih rastiščih. Ohranjene populacije na teh rastiš-
čih kažejo manjšo plastičnost pri prenosu na druge 
lokacije, čeprav so lokalno superiorne (ibid.).

4.1.4 Bukev (Fagus sylvatica L.)

Rezultati analize populacij bukve v srednji in JV 
Evropi z izoencimskimi označevalci podpirajo 
hipotezo o obstoju ledenodobnih mikrorefugijev 
za bukev na ozemlju današnje Slovenije in naka-
zujejo genetske razlike med bukvijo iz celinskega 
dela in bukvijo iz submediteranskega dela (žal je 
bila analizirana le ena populacija) Slovenije. Hkrati 
pa populacije bukve v Sloveniji po svoji genetski 
variabilnosti in genetski raznolikosti ne odstopajo 
bistveno od populacij iz drugih delov srednje in 
jugovzhodne Evrope (BRUS 1999).

4.1.5 Dob (Quercus robur L.) in graden (Quercus 
petraea Liebl.)

Geografska razporeditev genetske variabilnosti 
kloroplastnega genoma doba in gradna se močno 
razlikuje od variabilnosti, opažene z uporabo jedrnih 
markerjev. Kloroplastni genom hrastovih sestojev 
teži k popolni fiksaciji znotraj populacije, medtem 
ko se genetska variabilnost jedrnega genoma nahaja 
znotraj populacije. Jedrni molekularni markerji 
kažejo šibko geografsko strukturo v smeri vzhod 
– zahod. Geografski trendi variabilnosti obstajajo 
za fenološke lastnosti, rast in obliko. Razporeditev 
adaptivne variabilnosti ni v korelaciji z nevtralno 
diverziteto. Bolj je verjetno, da je do geografske dife-
renciacije za adaptivne lastnosti prišlo zaradi lokalnih 
selekcijskih pritiskov in človekovega vpliva, kot pa 
zaradi starodavnega izvora sestojev (DUCOUSSO 
/ BORDACS 2003).
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4.1.6 Veliki jesen (Fraxinus excelsior L.)

Provenienčni poskusi so pokazali, da fenološke 
lastnosti, kot so tvorba in odpiranje popkov, kažejo 
variabilnost na večjih prostorskih razdaljah, medtem 
ko se rast in oblika, na kateri vplivata tla in kompeticija, 
spreminjata na lokalni ravni. Obstoj različnih ekotipov 
(gričevnati, pobočni, apnenčasti,…) s testi potomstva 
še ni bil dokazan (PLIŰRA / HEUERTZ 2003).

4.1.7 Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)

Veliko območje razširjenosti črne jelše z relativno 
majhnimi izoliranimi populacijami je vodilo do velike 
genetske variabilnosti vrste (KAJBA / GRAČAN 
2003). Provenienčni test z 8. proveniencami iz porečja 
Drave in Save je pokazal, da je pri starosti dreves 15 
in 20 let prisotna interakcija provenience in okolja, ki 
kaže na genetsko diferenciacijo lokalnih populacij že 
znotraj majhnega območja na Hrvaškem (KRSTINIČ 
/ KAJBA 1996). Na začetku 20. stoletja je prišlo na 
plantažah črne jelše v Nemčiji do pomanjkljivega 
razvoja, zgodnjega cvetenja, zavitih debel, počasne 
rasti in nazadnje do množičnega umiranja plantaž. 
Vzrok je bil povezan z uporabo neprimernih pro-
venienc glede na prilagojenost lokalnemu okolju 
(WEISGERBER 1974).

4.2  Možnosti uporabe GRM iz sosednjih 
držav

4.2  Possibilities for use of FRM from 
neighbouring countries

Uvoz (oz. uporabo) GRM je smiselno dovoliti ob 
povečani potrebi GRM in sicer ob pomanjkanju 
zalog primernega GRM iz ustreznih PO in nad-
morskih višin v Sloveniji. Pred uvozom bi bilo 
zaradi lastnosti bodočih sestojev in varstva gozdnih 
genskih virov potrebno pridobiti strokovno mnenje 
za vsako potencialno uvoženo partijo semena. S 
strokovnim mnenjem bi bilo potrebno opredeliti, ali 
so ekološke razmere lokacije, iz katere GRM izhaja, 
primerljive z okoljem, kjer bomo GRM uporabili. 
Hkrati moramo preveriti ali provenienčni testi in/ali 
genetske raziskave ne kažejo na različne populacije 
v smislu adaptivnih lastnosti. Pri uporabi GRM (iz 
uvoza in iz Slovenije) je potrebno upoštevati nad-
morsko višino izhodnega materiala in ga uporabiti 
v primerljivem višinskem pasu, saj se z nadmorsko 
višino oziroma višinskim pasom spreminjajo tem-
peraturni režim, dolžina vegetacijske dobe in ostali 
ekološki dejavniki. V primeru uvoza je smiselno, da 
se uvaža GRM vsaj kategorije »izbran«.

4.2.1 Avstrija

Večji del Avstrije se po svojih ekoloških razmerah 
razlikuje od Slovenije. Prevladujočo matično podlago 
sestavljajo vulkanske kamnine, v ekološki regiji 4 pa 
sedimentne kamnine. V manjši meri so prisotne še 
nekonsolidirane kamnine in eolski depoziti. Klima 
PO 5.4 kaže izrazit subilirski vpliv, posebej v JV 
legah. Povprečna količina padavin med 300 in 900 
m n.v. znaša med 900 in 1.100 mm, na višini med 
1.300 in 1.750 m n.v. pa do 1.500 mm. Najobilnejše 
so padavine spomladi in poleti, vse do konca septem-
bra. Floristično in klimatsko se ilirski vpliv povečuje 
proti jugu območja. Povprečna letna temperatura 
znaša 7,6 0 C (KILIAN et al. 1994). Prevladujoči talni 
enoti sta distrični kambisol in leptosol. PO 5.4 je, 
z izjemo matične podlage, podobno pohorskemu 
PO. PO 8.2 obsega višine od 205 do 670 m n.v. 
in ima subilirsko zaznamovan padavinski režim 
s povprečno letno količino padavin med 700 in 
1.000 mm. Maksimalna količina padavin je poleti, 
razporejena preko več mesecev, lahko vse do jeseni. 
Tla so nekarbonatna in večinoma kisla. Prevladujoča 
talna enota je distrični planosol (53 %). 

Iz Avstrije je možen uvoz GRM iz PO 5.4 v 
pohorsko PO ter iz PO 8.2 v predpanonsko PO, v 
podregiji 3.1 in 3.2, v manjši meri tudi v podregijo 
3.3. Predvsem so za uvoz GRM primerni predeli ob 
Muri, kjer se ista talna enota nadaljuje v Slovenijo. 

4.2.2 Madžarska

Madžarska se po matični podlagi in talnih enotah 
močno razlikuje od večjega dela Slovenije. Izjema 
je PO 1, kjer prevladujejo luvisoli različnih tipov. 
Podnebje je kontinentalno z viškom padavin poleti. 
Količina padavin se proti vzhodu zmanjšuje. Kli-
matske razmere (temperatura, padavine) PO 1 
so primerljive z razmerami predpanonskega PO. 
Klima osrednjega in vzhodnega dela države ima 
bolj kontinentalni značaj. Tudi tla so tu drugačna 
kot v Sloveniji: černozjom, feozem, solnec, vertisol, 
arenosol.

Uvoz GRM v Slovenijo je možen le iz PO 1, pred-
vsem za črno jelšo v podregiji 3.1 in 3.2. Razdelitve 
PO za hraste se nekoliko razlikujejo. Kljub temu je 
PO 1 potencialno primerno za uvoz GRM doba, 
cera in gradna.

4.2.3 Hrvaška

Jelka: Možen je vnos semena iz semenske cone 
dinarskih gozdov bukve in jelke med nadmorskima 
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Slika 1: Povprečna letna tem-
peratura v °C z zarisanimi me-
jami PO
Figure 1: Average yearly tempera-
ture in °C with marked borders 
of provenance regions 

Slika 3: Dolžina vegetacijske 
dobe
Figure 3: Length of the vegetation 
period

Slika 2: Minimalna temperatura 
najhladnejšega meseca v °C
Figure 2: Minimum yearly tem-
perature of the coldest month 
in °C 
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Slika 4: Skupna letna količina 
padavin v mm
Figure 4: Total yearly rainfall 
in mm

Slika 6: Talne enote
Figure 6: Soil units

Slika 5: Padavine v najtoplejšem 
četrtletju v mm
Figure 5: Rainfall in the warmest 
quarter of the year in mm
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višinama 700 in 1.200 m iz semenske enote Gorskega 
Kotarja in Kapele (III-3.1) v dinarsko PO v srednji 
in zgornji gorski pas.

Smreka: Možen je vnos iz semenske cone dinarskih 
gozdov bukve in jelke (700 – 1.200 m n.v.), semenske 
enote Gorski Kotar (III-3.1), v dinarsko PO.

Dob: Iz semenske cone nižinskih gozdov Podravja 
in Podonavja je možen vnos semena iz semenskih 
sestojev semenske enote zgornjega in srednjega 
Podravja (I-1.3, I-1.2), v ekološki podregiji 3.1 
Goričko in 3.2 Murska ravan. Upoštevati moramo 
dejstvo, da je semenska cona I-1 v višinskem pasu 
do 200 m n.v. Zaradi nekoliko nižjih povprečnih 
letnih temperatur v Sloveniji in možnosti poznega 

Tabela 7: Primerjava osnovnih ekoloških dejavnikov med III–3.1 in 6
Table 7: Comparison of basic ecological conditions between III-3.1 and 6

Hrvaška (SELETKOVIĆ (2001)) Slovenija (samo višinska pasova 3 in 4)
Območje T[0C] P[mm] nmv[m] Območje T[0C] P[mm] nmv[m]*

III-3.1 7,0 2060 700-1200 6 6,6 1990 > 700

Tabela 8: Primerjava osnovnih ekoloških dejavnikov med I-1.2, I-1.3 in 3.1 ter 3.2 
Table 8: Comparison of basic ecological conditions between I-1.2, I-1.3 and 3.1, 3.2

Hrvaška (SELETKOVIĆ (1996)) Slovenija
Območje T[0C] P[mm] nmv[m] Območje T[0C] P[mm] nmv[m]*

I-1.2 10,8 743 97 3.1 9,6 805 156
I-1.3 10,0 888 169 3.2 9,3 827 147

* najnižji deli območja ob vodotokih

mraza se priporoča predvsem uvoz doba s kasnejšim 
časom olistanja.

Črnika: Ker črnika v Sloveniji uspeva na severnem 
robu svojega areala v manjših izoliranih populaci-
jah, lahko slovenske populacije vsebujejo unikatne 
genotipe. Preden se dovoli uvoz GRM iz Hrvaške in 
s tem mešanje genetskega materiala, bi bilo potrebno 
raziskati genetsko variabilnost slovenskih populacij. 
Najbližji semenski sestoji črnike na Hrvaškem so v 
oblasti evmediteranskih gozdov, ki obsega hrvaške 
otoke z izjemo Krka in obalni pas Dalmacije v 
semenski coni gozdov črnike. Za uvoz GRM črnike 
bi bila potencialno izjemoma primerna severna 
semenska enota. 

Tabela 9: Območja, iz katerih je možen vnos GRM po drevesnih vrstah in regije (podregije), v katere je vnos 
potencialno dopusten (kot primeren (P), manj primeren (MP) ali izjemoma primeren (IP))
Table 9: Regions from which FRM could potentially be used in Slovenia according to tree species and regions (sub-
regions) (as suitable (P), less suitable (MP) or exceptionally suitable (IP))

Država
PO / cona / enota iz 
katere je vnos GRM 

možen (tujina)

PO / regija v kate-
rega je vnos možen 

(SI)

Drevesne vrste, katerih GRM bi se lahko 
vnašal

Avstrija 5.4 2 jelka (MP), smreka (MP), gorski javor (P)

8.2 3.1, 3.2, 3.3 cer (MP), graden (MP), črna jelša (MP-P), 
veliki jesen (P)

Madžarska 1* 3.1, 3.2 črna jelša (MP-P), dob (MP), cer (MP), 
graden (MP)

Hrvaška I-1.2, I-1.3 3.1, 3.2 dob (MP)
V-1.1 7 črnika (IP)
I-1.1 3.1, 3.2 črna jelša (MP-P)

IV-1.1, IV-1.2 7 puhasti hrast (IP - MP)
III-3.1 6 smreka (MP - P)
III-3.1 6 jelka (MP - P)

* meje provenienčnih območij se spreminjajo v odvisnosti od drevesne vrste
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Puhasti hrast: Uvoz GRM za puhasti hrast bi bil 
možen iz oblasti submediteranskih gozdov in sicer 
iz obeh semenskih enot (IV-1.1 semenska enota 
gozdov hrasta puhavca s kraškim belim gabrom 
(0 – 300 m n.v.) in IV-1.2 semenska enota gozdov 
hrasta puhavca s črnim gabrom) jugozahodne 
semenske cone.

Črna jelša: Možen je vnos semena iz semenske 
cone Podravja in Podonavja, semenske enote sred-
njega in zgornjega Podravja (I-1-1), v predpanonsko 
PO, podregiji Goričko in Murska ravan. V semenski 
coni I-1 naj bi se nahajal optimum uspevanja črne 
jelše (KAJBA 2004, ustni vir). 

6 POVZETEK
6 SUMMARY

Forest regeneration is one of the most important 
phases during forest development. With selection 
of forest reproductive material (FRM) and species 
composition, stability, productivity and other forest 
aspects can be influenced. As trees are generally best 
adapted to the ecological conditions of the region 
where they evolved the basic condition for a stable 
forest is regeneration with site adapted FRM. We 
have examined the possibilities of introduction 
of FRM from neighbouring countries to Slovenia. 
Maps of climatic variables such as temperature and 
rainfall were produced and analyzed. Bedrock, soil 
units and other acquired data on provenance regions 
were also analyzed. Additionally, existing but limited 
genetic knowledge of some species regarding central 
Europe is presented. A list of potentially suitable pro-
venance regions from which use of FRM is possible 
(table 9) in case of limited supplies of Slovenian 
FRM is given. 
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tudi univ. dipl. inž. gozd. Ilse Strohschneider (BFW, 
Avstrija), dr Istvánu Bachu (OMMI, Inspection 
Division for Horticulture and Forestry Reproductive 
Materials, Madžarska), univ.dipl.inž Ivanu Ištoku, 
(MPS-MPŠVG, Uprava Šumarstva, Hrvaška) in univ. 
dipl. inž. gozd. Katarini Celič (MKGP).
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1 ŽIVLJENJE IN DELO MILANA 
PISKERNIKA

Na začetku lanskega poletja (9. junija 2006) je v Lokvi 
pri Divači umrl dr. Milan Piskernik, kot je sam napi-
sal, po »stažu« drugi najstarejši slovenski fitocenolog 
(po letih je bil starejši od dr. Ž. Koširja, ki je letnik 
1927, toda ta naj bi imel daljši fitocenološki staž). 
Raziskovalno, strokovno in operativno je polnega 
pol stoletja deloval predvsem na področju biološkega 
gozdarstva. Takoj po diplomi se je zaposlil na Inšti-
tutu za gozdno in lesno gospodarstvo in se vključil v 
ekipo, ki je 16. 6. 1954 odšla na Pohorje kjer je pod 
strokovnim vodstvom Gabrijela Tomažiča in Maksa 
Wraberja kartirala gozdne združbe. Gozdarskemu 
inštitutu je ostal zvest vse do upokojitve. 

Rojen je bil 28. 11. 1925 v Celju. V osnovno šolo 
je hodil v Zg. Poljčanah (1932−1936). Gimnazijo 
je obiskoval na Ptuju in leta 1944 na tedaj nemški 
gimnaziji maturiral, nakar je pri delu pomagal stricu 
v Lobniku nad Železno Kaplo. Leta 1945 je na tedanji 
Filozofski fakulteti v Ljubljani vpisal študij biologije, 
ki so ga prekinjali bolezen, vojaščina in sodelovanje 
pri vegetacijskem kartiranju. Diplomiral je 9. junija 
1954. Njegova diplomska naloga je bila posvečena 
združbi gorskega javora in bresta na Snežniku, 
postojnskem Javorniku in v Trnovskem gozdu. 
Napisal jo je potem, ko je še kot študent prizadevno 
in pomembno sodeloval pri kartiranju gozdne 

GDK: 902.1 Piskernik:182(045)
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vegetacije na Javorniku in Snežniku  (1950−1954), 
priložnostno pa tudi v Trnovskem gozdu, tedaj še kot 
zunanji sodelavec Gozdarskega inštituta Slovenije. 
Mnogo pozneje je napisal, da je leta 1950 na Snež-
niku delal pri dr. Vladu Tregubovu in dr. Gabrijelu 
Tomažiču, da pa je bil večji del obdobja med majem 
in oktobrom v naravi sam. 15. junija 1954 je postal 
redni uslužbenec Gozdarskega inštituta Slovenije 
in bil v isti ustanovi kot znanstveni svetnik 28. 
novembra 1985 upokojen. Leto in pet mesecev pred 
upokojitvijo se je, vdovec, vnovič poročil in se pre-
selil iz Ljubljane v Lokev pri Divači. Do upokojitve 
je med ponedeljkom in petkom še bival v Ljubljani 
in deloval na inštitutu. V Lokvi je našel prijeten in 
razumevajoč dom ter delovno okolje, v katerem je 
le daljše bolezensko obdobje oviralo njegovo ustvar-
jalno dejavnost. Prav do zadnjega dne življenja je 
nadaljeval s svojim raziskovalnim delom in ustvaril 
niz pisnih izdelkov, ki so bodisi izšli v tisku bodisi jih 
je kot neke vrste samozaložnik razmnožil in pošiljal 
kolegom ali pa so ostali v tipkopisu. V njih je dopol-
njeval svoje poglede na raziskovanje vegetacije ali 
tudi popravljal nekatere svoje starejše ugotovitve. V 
zadnjem obdobju je pogosto analiziral fitocenološki 
sistem drugih fitocenologov−sigmatistov in njihove 
sintaksonomske enote predeloval v skladu s svojimi 
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nazori. To delo je puščal v rokopisu, večkrat pa ga 
tudi sporočal zadevnim avtorjem. Smrt ga je odtrgala 
naravnost od pisalnega stroja. Pokopan je bil 13. 
junija 2006 na pokopališču v Lokvi.       

Piskernikovo diplomsko delo je dejansko edino, 
ki ga je ustvaril v skladu s sigmatistično (Braun-
Blanquetovo) floristično raziskovalno metodo. Leta 
1956 se je strokovno izpopolnjeval v ZR Nemčiji, 
kjer je bil zlasti pomemben njegov stik z dvema pro-
fesorjema v Stuttgartu, gozdarjem G. Schlenkerjem 
in geologom S. Müllerjem. Pod njunim vplivom, 
seveda pa tudi sledeč lastnim spoznanjem in lastnemu 
raziskovalnemu etosu, se je odvrnil od Braun-Blan-
quetove fitocenološke šole in ustvaril metodo, ki je 
postala znana kot »inštitutska metoda«. V njej je 
poudaril ekološke kriterije in v tem smislu najprej 
razločil 48 rastiščnih skupin v slovenskih gozdovih 
(1957). Dve leti pozneje je, izhajajoč iz snežniške 
monografije V. Tregubova in sodelavcev (1957) ter 
elaborata o gozdnih tipih Javornika V. Tregubova 
in N. Persoglia (1956), objavil kritiko v obeh delih 
izvedene sistematike gozdne združbe Abieti-Fagetum 
dinaricum. Sledili so odgovor  V. Tregubova (1959), 
Piskernikova replika s povednim naslovom »Ali naj 
res hodimo samo po shojenih poteh?« (1960) in še 
ena replika V. Tregubova »Shojene poti so varnejše« 
(1960) – polemiko je objavljal Gozdarski vestnik. 
Piskernik se v svojih pogledih ni dal več premakniti, 
fitocenološka raziskovanja so v Sloveniji vse do današ-
njega časa potekala po dveh poteh, sigmatistični in 
Piskernikovi, pri čemer pa je bil Milan bolj ali manj 
osamljen. Leta 1965 je v razpravi »Gozdno rastlinje 
Slovenskega Primorja« označil glavne fitocenološke 
delovne smeri in jih primerjal z »inštitutsko metodo«, 
pri čemer je poudaril glavno odliko oz. slabost vsake 
od primerjanih smeri.

V doktorski nalogi »Gozdna rastišča na jugovz-
hodnem slovenskem gorskem Krasu« (1966), ki jo 
je napisal pod mentorstvom prof. E. Mayerja, je 
njen večji del posvetil ekološki oznaki teh rastišč. 
Rastlinskih združb sploh ne navaja, razširjenost 
obravnavanih vrst pa razlaga z ekološkimi dejavniki. 
Takšen prefinjen ekološki pristop, ki je rezultiral 
v majhnoprostorskih (mikroreliefnih) osnovnih 
združbah, je pozneje uveljavil v vsem svojem fito-
cenološkem raziskovanju. Ko je leta 1963 skoraj 
5 mesecev študijsko bival v ZDA, je svoj ekološki 
pristop le še poglobil, saj je kot za poročilo o bivanju 
opisal ekologijo hitro rastočih severnoameriških 
iglavcev (1964).   

Ker je bil neutruden terenski delavec in v svojem 
času najbrž prvak v številu narejenih vegetacijskih 

popisov (v novejšem ga bo verjetno prekosil I. 
Dakskobler), je imel odličen vpogled  v slovensko 
vegetacijo (ne samo gozdno, temveč tudi traviščno, 
pleveliščno in barjansko), se je upravičeno loteval 
sintetskih del, med katerimi je najobsežnejše gotovo 
»Mikroreliefne gozdne združbe slovenskega ozem-
lja« (1993), v katerem je opisal 320 gozdnih združb, 
določenih seveda po njegovih kriterijih. Pozneje je 
rokopisno razmnožil še Dodatek (1999) in v skladu s 
svojimi pogledi v mikroreliefne predeloval še popise 
združb drugih avtorjev. Kot primer  njegovih mikro-
reliefnih združb naj bo naveden tisti, ki ga pisec tega 
sestavka lahko najbolje presoja. Po izidu razprave o 
snežniškem ruševju (Hyperico grisebachii-Pinetum 
mugo) – Zupančič, T. Wraber & Žagar 2004) je 
Piskernik v osebnem pismu podal »svojo analizo 
sistema te združbe« in razločil združbe Hyperice-
tum, Juniperetum nanae, Arabidetum scopolianae in 
Alchemilletum vulgaris. Imensko gre za traviščno, 
grmiščno, naskalno in visokosteblikovno vegetacijo, 
krčnica Hypericum richeri subsp. grisebachii pa je 
pravzaprav diferencialna vrsta, ki se kot zastopnica 
ilirskega geolementa na Snežniku pojavlja tako v 
grmovnem ruševju kot v traviščnem rjastem šašju 
(Hyperico grisebachii-Caricetum ferrugineae). Podo-
bno, vendar v natisnjenem delu (Gozdna vegetacija 
Slovenije v okviru evropskih gozdov, Zbornik goz-
darstva in lesarstva 15, 1977), je Piskernik predelal 5 
razprav M. Wraberja, 1 V. Tregubova, 2 L. Marinčka, 
1 M. Accetta in 1 Ž. Koširja. V isti razpravi ugotavlja, 
da so ti avtorji od 204 v času pisanja razprave po 
njegovih kriterijih ugotovljenih in dokumentiranih 
osnovnih združb zajeli 26, to je le 12,75 % »njego-
vih« združb. Piskernikove fitocenološke razprave so 
večinoma dokumentirane s florističnimi popisi, kar 
predstavlja bogat vir podatkov, seveda predvsem za 
gozdno, v manjši meri tudi traviščno in pleveliščno 
vegetacijo. Tako kot vegetacijski so tudi floristični 
podatki pomembni za vednost o geobotanični 
(fitogeografski) podobi Slovenije. V tem pogledu 
je zanimivo tipkopisno razmnoženo, 83+194+41+ 2 
strani obsegajoče delo»Slovenski Dinaridi, floristična, 
vegetacijska, zoološka in ekološka zakladnica« (Lokev 
na Krasu 2002), neke vrste avtorjev zbornik različnega 
florističnega, fitocenološkega in ekološkega gradiva 
in tudi spominov na minulo terensko delo. 

Milan Piskernik je nekaj florističnih odkritij 
objavil in komentiral, tako najdbo smrdljivega brina 
(Juniperus sabina) na Kočevskem (1969) in pokončno 
krišino (Parietaria officinalis) kot rastlino gradov 
na Slovenskem (1985). Večkrat je v tisku in roko-
pisih omenil vrsti Phyteuma slovenicum in Muscari 
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bazovicense, za kateri je menil, vendar neupravičeno, 
da gre za poprej neopisani vrsti. V zadnjem času so 
ga pritegnili prunusi: v Proteusu (2005) je objavil 
članek o pokliču in ga nato še dodatno opisno in 
ilustrativno obdelal v rokopisu (2005), ga uvrstil 
v rodu Cerasus in ga krstil z latinskim imenom. 
Nasploh so ga v zadnjem času posebej zanimale 
nenavadne oblike rastlin, ki jim je dajal latinsko ime, 
kakor npr. Anemone erectoranunculoides, Lathraea 
centro-glossulata, Melittis alborubro-melissophyllum, 
Orchis paucipunctato-ustulata, O. pluripunctato-ustu-
lata ipd. Vsekakor je imel pred očmi taksonomsko 
nepomembne različke in monstrozitete.            

Fitogeografsko zanimivo je njegovo mnenje, da 
naj bi bila klimaksna združba na Tržaškem Krasu 
bukov gozd (1985), o čemer naj bi pričal nasad 
(?) bukovja med Bazovico in Padričami. V njem 
uspeva tudi že omenjena bazoviška hrušica (Muscari 
bazovicense).       

Sam, predvsem pa skupaj z A. Martinčičem, ki 
(A. M.) mu je tudi sicer določeval mahovne vrste, je 
raziskoval vegetacijo slovenskih visokih barij. Objavil 
je dva članka (1963, 1975), predvsem pa, skupaj z 
Martinčičem, predhodna članka (1970, 1978) in 
monografski prikaz te tematike (1985).  

Seveda je deloval tudi za gozdarsko prakso. O 
tem pričajo elaborati o gozdni fitocenozah Bohinja, 
Jelovice in Mokrega Loga (1964), Pokljuke, Mežakle 
in okolice Bleda (1967), Pokljuke, Mežakle in Krme 
(1968), gozdnega obrata Ravne na Koroškem (1968), 
gozdnega obrata Slovenj Gradec (1975), o bukovih 
združbah na Koroškem (1971) in gozdnih sestojih 
slovenskega ozemlja (1982). 

Poleg številnih člankov kakor tudi knjižnih poro-
čil, ki jih je objavljal v Gozdarskem vestniku, velja 
omeniti monografske prikaze o bazifilnih bukovih 
gozdovih (1971), hrastovih, kostanjevih, lipovčevih 
in gabrovih gozdovih (1974) ter gozdovih črnega 
in rdečega bora (1979). Sodeloval je v skupinskih 
pragozdnih monografijah (Krakovski gozd − 1980, 
Prelesnikova koliševka – 1980, Donačka gora in 
Belinovec – 1980, preddinarski gorski pragozdovi 
– 1985 in dinarskih gorskih pragozdovih na Kočev-
skem in v Trnovskem gozdu − 1995).

Ko je podpisani govoril ob slovesu na pokopališču 
v Lokvi, se je spominjal, kako se je, takrat 16-letni 
zbiralec herbarija za GIS, z Milanom prvič družil v 
juniju in potem še enkrat v avgustu 1954 na Pohorju, 
pa spet v juniju 1955 v okolici Pišec in nato, mnogo 
pozneje, v septembru 1978, na ekskurziji po bavarskih 
barjih. Ob zadnjem slovesu je povedal, da se poslavlja 
od prijatelja, ki je bil odličen poznavalec slovenske 

flore in vegetacije, še posebej gozdne, vse do svojih 
zadnjih dni nadvse marljiv delavec, o čemer priča 
zbrana bibliografija, zvest nečak narodno zavedne 
dr. Angele Piskernik, v svojih pogledih na botanično 
vedo pa tudi »samotni jezdec«. S svojim delovanjem 
se je trdno zapisal v zgodovino slovenske gozdarske 
in botanične vede. 
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pis).

2005: Prezrta naša domača drevesna vrsta: Dodatek k 
članku v Proteusu 9-10/67, 2005. 15 str. (tipkopis 
in barvne fotografije).

2005: Ilustrirani zapisi ob zaključku mojega strokovnega 
udejstvovanja. Lokev na Krasu. A-YY (26 str. 
pretežno barvnih fotografij) + a-d (4 str. barvnih 
fotografij) + str. 1-2 .(Posledice suše na Sežanskem 
Krasu poleti 2003: julij, avgust in september) + 
str. 3 (Soteska Zelenega potoka v dolini Idrije I. 
Dakskobler 1999: Razporeditev drevesnih slojev 
3b + 3a) + str. 4 (Seznam določevalnic novih 
mikroreliefnih združb ugotovljenih. do konca 
novembra 2003) + str. 5-49 (Neobičajne rastline) 
+ str. 50-58 (Moja svobodna dejavnost: Moj odnos 
do narave) + str. 59-69 (Pripombe k sistemu 
metuljev) + str. 70-71 (Pripombe k stenografiji) 
+ str. 72-73 (M. Piskernik opisuje vlogo žensk v. 
svojem življenju). 

2006: Mikroreliefne analize različnih razprav v Hacquetii 
2002-2005. Lokev na Krasu. 10 str. (tipkopis).Očitno 
nedokončano, saj se navedenih 10 strani nanaša 
le na mikroreliefno analizo razprave Urbana Šilca 
»Weed vegetation of the northern part of Ljubljansko 
polje« (Hacquetia 4, 2: 161-171, 2005).

Wraber, T.: Življenje in delo fitocenologa dr. Milana Piskernika (1925–2006)
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1  UVOD
Zajemanje podatkov na terenu in ukinitev prepiso-
vanja z raznih obrazcev in papirjev v pisarni, je že 
dolgoletna želja v gozdarskih vrstah. 

S podpisom koncesijskih pogodb pa je za koncesi-
onarje postala tudi obveza. Sklad KZG RS namreč od 
koncesionarjev zahteva sprotno pošiljanje podatkov 
o prodanem lesu in to na nivoju posameznega sorti-
menta. Zaradi več kot desetkrat povečanega obsega 
del, ki bi ga zahteval ročni vnos dobavnic za vsak 
hlod posebej, je želja prerasla v ekonomsko nujo.

2  METODE DELA
Projekta smo se lotili skupaj s podjetjem Datapan 
d.o.o., ki se ukvarja z razvojem inovativnih rešitev 
na področju informacijskih tehnologij in elektronike 
za uporabo v gozdarstvu.

Prav gotovo nam je bilo nekoliko lažje, ker smo 
se predhodno seznanili s sistemom »Mobi medo«, 
ki ga uporablja družba Grča iz Kočevja in je bil 
predstavljen tudi v vestniku leta 2004.

Bistvena razlika med obema sistemoma izhaja 
predvsem iz opreme. Odločili smo se namreč za 
dlančnik, ki je med delom pritrjen na elektronsko 
premerko in z njo komunicira. 

GDK: 58—015.7(045)

Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in 
obdelavo podatkov na terenu – »EZOP GLS«
Presentation and use of the electronic collection and data processing system  
»EZOP GLS« in the field

Ljubo ČIBEJ*

Izvleček:
Čibej, L.: Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu – »EZOP GLS«. 
Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 1 cit. lit 2. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Prevod v angleščino Jana Oštir.
Prispevek prikazuje uporabo sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov pri oddaji lesa iz državnih 
gozdov. V prispevku je podana tudi primerjava s sistemom, ki ga uporablja Grča Kočevje d.d. 
Ključne besede: les, gozdni lesni sortimenti, sledenje, elektronsko zajemanje podatkov,  Soško gozdno gospodarstvo Tolmin

Abstract:
Čibej, L.: Presentation and use of the electronic collection and data processing system »EZOP GLS« in the field. 
Gozdarski vestnik, Vol. 65/2006, No. 1. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 2. Abstract translated into 
English by Jana Oštir.
The contribution presents the use of the electronic collection and data processing system »EZOP GLS« in deliveries 
of wood from state forests. The article also gives a comparison to the system used by Grča Kočevje d.d.
Key words: wood, timber assortments, tracking, electronic collection of data, forest management region Soško, Tolmin

*mag. L. Č. univ. dipl. inž. gozd. Soško gozdno gospodarstvo 
Tolmin, Brunov drevored 13, 5220 Tolmin

3 OPREMA 
Opremo sestavljajo dlančnik, elektronska premerka, 
prenosni telefon, tiskalnik, polnilci baterij in napa-
jalnik za osebni avto.

Dlančnik je znamke PSION Texlogix netpad 
z mehansko zaščito standarda IP67, ki zagotavlja 
odpornost proti padcem do višine 1,5 m na beton, 
delo v temperaturnem območju med -20 ° C do + 60 ° C 
in odpornost na na padce v vodo, dež in ostale 
vremenske neprilike. 

Ekran je barvni, velikosti 1/2 VGA in je občutljiv 
na dotik. Operacijski sistem v njem je Windows 
CE.NET 4.2, procesor pa Intel SA-1110 Strong 
ARM @ 206MHz. Na dlančniku je tudi čitalec 
črtne kode. 

Elektronsko premerko je podjetje Datapan 
razvilo posebej v ta namen. Izvor napajanja je 
baterija na dlančniku. Dlančnik sicer omogoča tako 
elektronski, kot ročni način zajemanja premerov 
hlodov. Po našem mnenju je elektronski princip 
boljši, saj poteka hitreje, poleg tega pa dlančnika 
pri merjenju ni potrebno odlagati ali preprijemati, 
ker je na premerki čvrsto pritrjen. 

Strokovna razprava
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Slika 1. Merilec Anton Čar pri delu

Slika 2. Dlančnik PSION Texlogix netpad in ekranska slika za vnos podatkov o sortimentih

Tiskalnik je tipa Hp deskjet 450wbt. Izpisuje na 
papirju formata do A4. Ima svojo baterijo za samo-
stojno delo na terenu. Povezava med dlančnikom in 
tiskalnikom je brezžična. 

Prenosni telefon poleg pogovorov omogoča tudi 
brezžično povezavo z dlančnikom in izmenjavo 
podatkov (GPRS način prenosa) po zaščitenem tele-

Slika 3.  Vstop v aplikacijo EZOP GLS

fonskem omrežju (VPN) s centralnim računalnikom. 
Pri prenosu podatkov se je izkazal aparat Siemens 

S55, vendar je lahko uporabljen katerikoli telefon s 
podobnimi značilnostmi.

V času razvoja in testiranj opreme in progra-
mov se na trgu pojavlja že nova, bolj izpopolnjena 
oprema, ki jo bo potrebno sproti preizkušati in 
uvajati v uporabo.

4  IZHODIŠČA ZA IZVEDBO 
PROJEKTA

Zajemanje podatkov pri izvoru (v našem primeru 
na terenu, neposredno pri merjenju in klasiranju 
lesa).

Zajemanje vseh potrebnih podatkov v zvezi 
s celotnim procesom prodaje lesa (za izračune 
količin, cen, stroškov, izdelavo faktur za kupce, 
faktur v imenu prevoznikov, plač delavcev, poročil 
za odločanje..). V pisarnah se opravijo le priprava 
dela in dopolnitve v primeru reklamacij.

Čibej, L.: Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu – »EZOP GLS«
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Upoštevanje zahteve Sklada KZG, da je potrebno 
poročila o prodaji GLS pošiljati dnevno in to po 
evidenčnih ploščicah.

Oblikovanje informacijskega in poslovnega 
sistema, ki bo sproti dal kvalitetnejše informacije 
ob manjši porabi delovnega časa.

Enostavno rokovanje
Vzdržljivost opreme za delo na terenu v vseh 

vremenskih pogojih.

5  OSNOVNI KRITERIJI ZA 
ZAJEMANJE PODATKOV

Enoten pristop ne glede na sektor lastništva ali 
vrsto oddaje.
Zajeti podatki na dlančniku se za potrebe dobavnice 
obdelajo takoj (izračun volumna lesa za vsak hlod, 
sortiranje in združevanje po delovnih nalogih, dre-
vesnih vrstah, klasah…), glavnina obdelav (za izde-
lavo računov) pa poteka na 
centralnem računalniku. 

Celoviti vnosi
Vsi obvezni podatki morajo 
biti pravilno vneseni na 
terenu. Da bi se v čim večji 
meri izognili napakam pri 
vnosu, so ponujeni meniji 
- seznami iz katerih se mož-
nosti le izbirajo.

V središču je kupec
Sistem temelji na  dogovoru 
s kupcem. Na nivoju posa-
mezne enote je za vsakega 
kupca mesečno načrtovana 
količina in sortimentna 

Slika 4. Izbor opravila

sestava dobave – prodajni nalog. Brez odprtega 
prodajnega naloga oddaja ni možna.

Merilec je pri delu samostojen in odgovoren
Merilec mora biti za merjenje, klasiranje in za delo 
z opremo dobro usposobljen.

Delovna oprema je kodirana za vsakega merilca 
posebej. Za pravilnost vnesenih podatkov odgo-
varja sam.

Občasna izmenjava podatkov
Merilec izmenjuje podatke s centralnim računalni-
kom najmanj dvakrat dnevno: po končanem delu 
tekočega dne in zjutraj pred začetkom dela.

Z izmenjavo podatkov se osvežijo seznami, pro-
dajni nalogi in zaloge na skladiščih. 

Dostopnost pomoči in informacij
Pomoč v zvezi z delovanjem opreme in sistema 
(tehnični odd., AOP)  in v zvezi s prodajnimi 

Slika 5. Tiskalnik HP 450 wbt

Čibej, L.: Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu – »EZOP GLS«
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nalogi (komerciala) mora biti zagotovljena takoj 
in stalno. 

6  RAZVOJ
Odpraviti slabosti
Za merilce s slabšim vidom je moteča predvsem 
slaba vidljivost seznamov na ekranu v ekstremnih 
svetlobnih pogojih, zato mora naslednja generacija 
opreme tudi to pomanjkljivost odpraviti.

Istočasno je potrebno poskrbeti, da bosta dlanč-
nik in premerka povezana s stabilnimi stiki in ne 
z žico.

Podjetje Datapan d.o.o. je v času našega uvajanja 
omenjene izboljšave na opremi že izvršilo in jih 
testira.

Izogniti se nevarnostim
Izmenjava podatkov je odvisna tudi od mobilnega 
operaterja, ki mora spremembe na omrežju sproti 
javljati, sicer lahko tudi tu prihaja do daljših zastojev. 
Zato je potreben dober osebni stik.

Izkoristiti  možnosti
Podobno, kot je pred desetletji v gozdove prišla 
hidravlika in daljinsko vodenje strojev si sedaj 
utira pot tudi informacijska tehnologija. V korak z 
njenim razvojem je začela stopati tudi informatika 
v gozdarstvu. 

Prenos podatkov o gozdnih lesnih sortimentih 
je začetek., v nadaljnjem razvoju pa načrtujemo 
beležiti in obdelovati večino podatkov direktno na 
terenu (npr. o prisotnosti in aktivnosti delavcev in 

strojev, o dinamiki izvajanja del, obhodih delovišč, 
o nezgodah pri delu, itd..).

Zamenjavi prepisovanja v pisarnah se mora pri-
družiti tudi sprotno razpolaganje z informacijami za 
odločitve. Sedanja praksa zbiranja podatkov v prvih 
dneh meseca za pretekli mesec je za pravočasno 
odločanje neuporabna.

Kaže, da bo v tej smeri narejeno celo več kot le 
širjenje uporabe na druga delovna opravila v našem 
gozdarstvu, saj se podjetja, ki sisteme razvijajo, že 
dogovarjajo s potencialnimi kupci  - gozdarskimi 
ustanovami in podjetji drugih držav.

Prej ali slej bodo podoben sistem uporabili tudi 
v Zavodu za gozdove  Slovenije. Velik prihranek 
pomeni že prepisovanje odkazil z obrazcev v raču-
nalnik, še posebej, če zmanjkuje časa že za samo 
odkazilo, še več časa (v deležu) bo prihranjenega 
pri stalnih vzorčnih ploskvah itd. 

Vprašanje ni več da ali ne, ampak v katerih prime-
rih in kako. Tu pa smo gozdarji v Sloveniji unikatni. 
Vsak v svojem vrtičku in vsak prisega le na svojo 
»motiko« medtem, ko je pogosto razvoj že daleč 
pred nami. Bo v tem primeru kaj drugače ?

Manj kot nas je, težje se dogovorimo o skupnem 
razvoju. Bo v tem primeru kaj drugače ?

7 VIRI:
RIJAVEC, K., 2006. EZOP GLS, Uporabniški priročnik, 

Verzija 1.0.11, Datapan do.o., 26 s.
2003. Netpad Win CE 4.1 User Manual, Psion Teklogix 

Inc., Ontario, 123 s.

Čibej, L.: Predstavitev in uporaba sistema za elektronsko zajemanje in obdelavo podatkov na terenu – »EZOP GLS«
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SUŠICA NAJMLAJŠIH BOROVIH 
POGANJKOV, Sphaeropsis sapinea 
(Fr.) Dyko & B. Sutton 1980 (anamorf)
(sin. Diplodia pinea (Desm.) J. Kickx (1867))

Taksonomska uvrstitev:
(teleomorfa nima, genetska analiza kaže, da je 
verjetna uvrstitev v rod Botryosphaeria, Botry-
osphaeriaceae, Dothideales, Dothideomyceti-
dae), Ascomycetes (mešičkovnice), Ascomycota 
(zaprtotrosnice), Fungi (glive) (KIRK et al. 2001, 
de WET et al. 2003)

GDK: 416.1+416.5:174.7 Pinus spp.(045)

BORI - Pinus spp.
PINES – Pinus spp.
BOLEZNI PO GANJKOV, VEJ IN DEBL A
DISEASES OF SHOOTS, BRANCHES AND TRUNK

Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Sydowia polyspora

Dušan JURC1

Izvleček:
Jurc, D.: Bori. Bolezni poganjkov, vej in debla. Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Sydowia polyspora. 
Gozdarski vestnik, 65, št. 1. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 50. Prevod v angleščino: avtor. 
Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku so opisane bolezni borov, ki imajo podobne simptome in povzročajo odmiranje borovih poganjkov, 
vej in celih dreves. Gliva Sphaeropsis sapinea se je epifitotično pojavila v Sloveniji v začetku 80. let prejšnjega 
stoletja in je najpomembnejša povzročiteljica sušenja črnega bora (Pinus nigra) v nasadih na Krasu. Gliva 
Cenangium ferruginosum je endofit iglic, ki se v sušnih razmerah razraste v vejo in povzroči njeno odmiranje. 
Redko nastopi v večjem obsegu. Gliva Sydowia polyspora je tudi endofitna, pogosto pa se množično pojavi na 
odmirajočih vejah, kar kaže na njen patogeni značaj. Opisane so biološke značilnosti navedenih gliv, njihova 
razširjenost in ukrepi, ki jih uporabljamo za njihovo zatiranje.
Ključne besede: bori, Pinus spp., bolezni, poganjki, veje, debla, Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, 
Sydowia polyspora, Slovenija

Abstract:
Jurc, D.: Pines. Diseases of shoots, branches and trunk. Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Sydowia 
polyspora. Gozdarski vestnik, 65, No. 1. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 50. Translated into English 
by the author. English language editing by Jana Oštir. 
Described are those diseases of pines which have similar symptoms and are the cause of dieback of pine 
shoots, branches and whole trees. Sphaeropsis sapinea appeared epiphytotically in Slovenia in the beginning 
of the eighties of the last century and is the main cause of Austrian pine (Pinus nigra) plantation dieback 
in the Kras area. The fungus Cenangium ferruginosum is an endophyte of needles which can spread to the 
branch in drought conditions and provoke its death. Its large scale occurrence is rare. The fungus Sydowia 
polyspora is also an endophyte, but it is frequently detected in withering branches and this fact indicates its 
pathogenicity. Biological characteristics of the mentioned fungi, their distribution and measures for their 
suppression are described.
Key words: pines, Pinus spp., diseases, shoots, branches, trunk, Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, 
Sydowia polyspora, Slovenia

ŠIFRA: 32,31,29,38-3.02.-2.005/GDSR

129Zdravje gozda

1 Doc. dr. D. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

Oznaka bolezni
Sušica najmlajših borovih poganjkov je gospo-
darsko najpomembnejša bolezen borov, ki rastejo 
izven svojega naravnega areala.

Opis glive
Gliva oblikuje v naravi in v čisti kulturi samo 
konidiome s konidiji (piknidije s piknosporami 
- anamorf), spolne oblike (peritecije z askosporami 
– teleomorf) ne oblikuje. Zato njena filogenetska 
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130 Zdravje gozda
uvrstitev ni sigurna, vendar so z novimi analiznimi 
tehnikami genetskega materiala (delna sekvenca 
šestih genov, ki kodirajo proteine in šestih mikro-
satelitskih lokusov) ugotovili, da je genetsko gliva 
v največji meri podobna vrstam iz rodu Botryosp-
haeria (de WET et al. 2003).

WANG s sodelavci (1985) ter podrobneje 
nato še PALMER s sodelavci (1987) so ugotovili, 
da Sphaeropsis sapinea v ZDA obstaja v dveh 
populacijah (morfotipih), ki ju lahko ločimo po 
značilnostih v čistih kulturah. Morfotip A raste v 
kulturi kot zračni, vatast, najprej bel nato sivozelen 
do črn micelij. Morfotop B pa raste kot polegel 
in bel do črn micelij. Trosi morfotipa A imajo 
gladko steno in so večji kot trosi morfotipa B, ki 
imajo v steni tudi drobne vdolbine. Morfotip A je 
bolj patogen kot morfotip B. CECH (1995) je na 
osnovi morfologije trosov in morfologije glive S. 
sapinea v kulturi ugotovil, da je v Avstriji povzročila 
sušenje črnega bora po letu 1990 gliva S. sapinea 
morfotip A. Prav tako ugotavlja DIMINIĆ (1997) 
na osnovi značilne rasti glive v kulturi, da je na 
celotnem območje Hrvaške prisotna le gliva S. 
sapinea morfotip A. Variabilnost 697 izolatov glive 
S. sapinea, ki smo jih pridobili pri nas v raziskavah 
gliv v odmrlih vejah črnega bora na Krasu v letih 
2000-2002, je bila velika, vendar po značilnostih 
rasti micelija menimo, da prav vsi izolati kažejo 
značilnosti glive S. sapinea morfotip A (JURC 
2003). Morfotip A ima svetovno razširjenost in je 
dominanten na vseh območjih, od koder poročajo 
o pojavu sušice najmlajših borovih poganjkov. 
Ugotovili so, da je genetska variabilnost morfotipa 
A majhna in da na regionalni niti na svetovni 
ravni ni genetskih razlik v populaciji patogena, kar 
pomeni, da se je gliva iz enega, verjetno majhnega 
območja razširjenosti, uspela razširiti po celem 
svetu (DESPREZ-LOUSTAU et al. 2006).

Opisan pa je bil tudi tretji morfotip glive S. 
sapinea, ki so ga imenovali morfotip C (de WET 
et al. 2000; cit. po de WET et al. 2003). Znan je 
le iz Indonezije in je bolj patogen kot morfotip 
A. Morfološke značilnosti podgobja v kulturi in 
značilnosti stene trosov so enake morfotipu A, ima 
pa značilno daljše trose kot morfotip A. Na osnovi 
novih analiznih tehnik genetskega materiala so de 
WET in sodelavci (2003) opisali morfotip B kot novo 
vrsto Diplodia scrobiculata J. de Wet, B. Slippers & 
M.J. Wingfield. Genealogija genov je pokazala enako 
oddaljenost nove vrste od morfotipov A in C ter 
od vrste Botryosphaeria obtusa. Nova vrsta je raz-
širjena v ZDA, Mehiki in Evropi (Italija, Francija). 

Avtorji tudi menijo, da značilnosti konidiogeneze 
glive S. sapinea ne upravičujejo uvrstitev vrste v rod 
Sphaeropsis in predlagajo za ta takson ponovno 
uveljavitev ime Diplodia pinea (Desm.) J. Kicx, ki 
je danes neveljaven sinonim.

Anamorf 

Piknidiji glive Sphaeropsis sapinea so črni, imajo 
premer do 250 µm, ugreznjeni so v tkiva gostitelja 
in jih opazimo kot drobne črne izboklinice s komaj 
nakazanim ali pa podaljšanim vratom in odprtinico 
na vrhu. Najpogosteje jih najdemo na storžih in na 
osnovi odmrlih iglic, pod ovojem, ki pri osnovi 
obdaja iglici. Piknidije na osnovi iglic najdemo tako, 
da izvlečemo odmrli iglici iz ovoja (slika 1, slika 
2). Največkrat jih najdemo na slamnato rumenih 
ali sivih iglicah, ki so krajše kot sosednje, oblite s 
smolo, ne pa na rdeče rjavih iglicah. Na odmrli 
skorji jih ne najdemo vedno (ne najdemo jih od 
odmiranja skorje do oblikovanja piknidijev), če pa 
jih, so razviti množično, enakomerno razporejeni 
po vsej odmrli površini skorje (slika 3). Oblikovati 
se začnejo v poznem poletju tistega leta, ko je gliva 
okužila tkiva, dozorevajo jeseni, pozimi in spomladi 
naslednjega leta. Piknidiji oblikujejo trose nato skozi 
celo poletje, ko so ugodne razmere za njihov razvoj. 
Posebno pogosto najdemo piknidije na storžih. 
Te gliva okuži v drugem letu njihovega razvoja, 
ko hitro rastejo. Okužba storžev ni pomembna za 
zdravstveno stanje dreves, zelo pomembna pa je za 
širjenje okužb, ker na njih nastajajo ogromne koli-
čine trosov. Ugotavljajo, da so mladi borovi sestoji 
zdravi dokler ne semenijo, takrat pa gliva okuži 
storže in ti so nato stalni vir inokuluma za nove 
okužbe poganjkov in vej (PETERSON 1981). 

Konidiji so veliki 30-55 × 11-25 µm, najprej so 
prosojni ali rumeni, nato temno rjavi z debelo steno 
in običajno enocelični. Nastajajo na kratkih, pri 
osnovi rahlo razširjenih konidiogenih celicah, ki so 
razporejene na notranjem obodu piknidija. Tik pred 
kalitvijo se lahko v konidiju oblikuje septa (prečna 
stena) in zato včasih z mikroskopiranjem najdemo 
dve celične konidije. Konidiji kalijo pri ustreznih 
temperaturah in vlagi (optimalna temperatura za 
glivo je 30°C) zelo hitro, v nekaj urah. 

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost

Brez dvoma je okužba šele v zadnjih desetletjih 
prizadela bore v svetovnem merilu, ogroženi so 
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ogromni nasadi tujih borov na vseh kontinentih. 
Obsežen pregled literature podajata DIMINIĆ 
(1997) in MILJAŠEVIĆ (2000). Poleg borov bole-
zen kuži še drevje iz 10 rodov iglavcev: Abies, Arau-
caria, Cedrus, Chamaecyparis, Cupressus, Juniperus, 
Larix, Picea, Pseudotsuga in Thuja (MILJAŠEVIĆ 
2001). Okužbe na drugih gostiteljih kot so bori so 
šibke in gospodarsko nepomembne. Najmočnejše 
poškodbe povzroča bolezen na borih iz podroda 
Diploxylon, večje poškodbe na borih iz podroda 
Haploxylon so redke. Gliva je bila zabeležena na 
48 vrstah borov od 94 opisanih. 

Glivo je opisal slavni mikolog Fries leta 1822 v 
Skandinaviji in nato so poročali o najdbah v 19. 
stoletju iz Evrope in vzhoda ZDA. V Sloveniji jo 
je našel že VOSS (1889-1892) jeseni na odmrlih 
iglicah rdečega bora blizu Ljubljane (Laibach). 

Slika 1. Piknidiji glive Sphaeropsis sapinea na osnovi 
borove iglice (ovoj iglice je odstranjen) (vse fotografije: 
D. Jurc)
Figure 1. Pycnidia of the fungus Sphaeropsis sapinea on 
the  basal part of pine needle (needle sheet is removed) 
(all photos: D. Jurc)

Slika 2. Piknidiji na iglicah odmrlega poganjka 
črnega bora
Figure 2. Pycnidia in needles of dead Austrian pine 
shoot 

Slika 3. Piknidiji v odmrli 
skorji rdečega bora
Figure 3. Pycnidia in the 
dead bark of Scotch pine

Zabeležil jo je pod imenom Diplodia pinea (Desm.) 
Kicx. Te najdbe pa niso bile povezane z obsežnimi 
sušenji borov. Veliki izbruhi bolezni so se začeli 
v plantažah eksotičnih borov okoli leta 1910 v 
Južni Afriki. Danes poročajo o sušenju iz vseh 
obsežnih območij na južni zemeljski polobli, kjer 
so osnovali plantaže hitro rastočih borov, npr. iz 
Nove Zelandije, Južne Afrike, Čila in Avstralije. 
Tu sadijo predvsem Pinus radiata, P. pinaster in P. 
patula. Na severni polobli so najobsežnejša sušenja 
P. sylvestris, P. resinosa, P. radiata, P. banksiana 
in P. nigra v ZDA, P. elliottii na Kitajskem in P. 
nigra in P. sylvestis v Evropi. Združeni podatki 
o občutljivost posameznih vrst borov na sušico 
najmlajših borovih poganjkov v celotnem arealu 
razširjenosti borov na svetu omogočajo naslednjo 
razvrstitev borov po občutljivosti za bolezen: 
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najbolj občutljiv je P. radiata, sledijo P. nigra, P. 
sylvestris, P. ponderosa, P. resinosa, P. mugo, P. 
pinaster in P. elliottii (MILJAŠEVIĆ, 2000). Vsa 
velika odmiranja borov zaradi sušice najmlajših 
borovih poganjkov po celem svetu pa imajo eno 
skupno značilnost. V naravnih arealih rasti naj-
bolj občutljivih borov so te vrste le malo prizadete 
zaradi bolezni. Velika odmiranja se pojavijo samo 
v nasadih, kjer bori rastejo izven svojega naravnega 
areala (DESPREZ-LOUSTAU et al. 2006). 

V Sloveniji je sušica najmlajših borovih poganj-
kov pogosta in najbolj škodljiva bolezen na črnem 
boru (Pinus nigra) in povzroča največja sušenja 
na Krasu, ker so tam najobsežnejši sestoji tega 
gostitelja (slika 4, slika 5) (HOČEVAR / JURC 
1983). Pogosto močno prizadene črne bore v 
parkih in obhišnih nasadih. V naravnih sestojih 
črnega bora (Iški Vintgar, obronki Karavank nad 
Žirovnico pri Jesenicah) bolezen ni bila ugotovljena 
(JURC M. 1996), tudi v naravnem sestoju črnega 
bora pod Krempo nad Kolpsko dolino bolezni ni 
(neobjavljeni podatek). Rdeči bor (Pinus sylvestris) 
je običajno manj dovzeten za bolezen, občasno pa 
smo opazili celo sušenje odraslih dreves, npr. na 
Golovcu pri Ljubljani v letu 2001 (JURC D. / JURC 
M. 2001). Bolezen se v Sloveniji redko pojavlja tudi 
na rušju (Pinus mugo), muniki (Pinus heldreichii) 
in na alepskem boru (Pinus halepensis) v okrasnih 
nasadih (neobjavljeni podatki). 

Simptomi 

Gliva povzroča zelo različne oblike bolezni, 
okuži različne dele in različne razvojne stopnje 
drevesa. 

Okuženi storži so lahko skrčeni, zgubani in 
delno nekrotizirani, včasih pa nimajo spremenjene 
oblike, le manjši so in na storževih luskah je veliko 

število črnih piknidijev. Seme iz okuženih storžev 
slabo kali, radikula takoj po vzniku semena pogosto 
odmre in mlade rastline propadejo. Pri sadikah v 
drevesnici gliva lahko okuži spodnji del debelca 
in celotna sadika se posuši. V lesu koreninskega 
vrata so opazne temno obarvane lise. 

Najbolj značilen simptom sušice najmlajših 
borovih poganjkov na starejšem drevju je odmira-
nje odganjajočih poganjkov v času od poganjanja 
iglic iz skupnega ovoja do dokončno zraslih iglic. 
Odmrle, slamnato rumene ali sivo rjave iglice 
ostanejo na odmrlem poganjku, ki je običajno 
zasmoljen. Redko odmrejo posamezne iglice, 
navadno se posuši celotni mladi poganjek, preden 
zraste do končne velikosti. Zaradi vsakoletnih 
številnih okužb najmlajših borovih poganjkov in 
zaradi odganjanja spečih brstov pod okuženim 
delom veje, postane veja deformirana. Poganjke 
iz spečih brstov pod odmrlim delom veje gliva 
namreč običajno okuži v naslednjem letu in ta 
proces se ponavlja v večji ali manjši jakosti vsako 
leto. Zaradi opisanih značilnosti bolezni ima 
bolezen slovensko ime sušica najmlajših borovih 
poganjkov (slika 6). 

Poleg odmiranja poganjkov v času njihove 
intenzivne rasti pri nas pogosto nastopa tudi 
odmiranje dokončno zraslih enoletnih poganj-
kov. Značilno je odmiranje po dokončani rasti 
poganjka. To odmiranje se lahko pojavi kadarkoli 
od konca poletja (v avgustu), jeseni, pozimi ali 
spomladi vse do novega odganjanja bora v maju. 
V nekaj mesecih po odmiranju se na iglicah, naj-
prej zlasti na predelu blizu veje, razvijejo piknidiji. 
Kasneje se piknidiji pogosto množično oblikujejo 
po celotni dolžini iglic ter tudi na odmrli skorji 
poganjka (slika 7). Iglice počasi spreminjajo barvo 
iz rdeče rjave v rjavo in nato v sivo rjavo, ko na 

Slika 4. Pogled na borov 
nasad na Krasu, ki ga je 
okužila gliva Sphaeropsis 
sapinea
Figure 4. Panoramic 
view of Austrian pine 
plantation infected with 
Sphaeropsis sapinea
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njih množično poženejo piknidiji glive. Zaradi 
tega so odmrli poganjki, na katerih so še pri-
trjene iglice, od daleč značilno sivo rjavi ali sivi. 
Odmiranje skorje se vedno ustavi na meji med 
eno- in dveletnim poganjkom.

Naslednji simptom je sušenje večjih vej, vrhov 
ali celih dreves, najpogosteje pa odmirajo starejše 
veje v dolžini 2 – 5 zadnjih letnih prirastkov. Ta 
prevladujoč pojav sušenja starejših vej zaradi 
glive S. sapinea smo opazili šele v zadnjih letih. V 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil ta pojav 
redek. Prva znamenja obolelosti veje opazimo 

kadarkoli od konca avgusta do odganjanja spo-
mladi naslednjega leta. Več letnikov iglic postane 
svetlozelenih, rumeno zelenih ali sivo zelenih (slika 
8). Običajno se sprememba barve prične na dve- 
in triletnem poganjku. Iglice naglo porumenijo 
in nato porjavijo navadno od osnove proti vrhu, 
na vrhu poganjka pa so v tem obdobju običajno 
še cele zelene (slika 9). Skorja, iz katere izraščajo 
odmirajoče iglice, je že odmrla in kambialni del 
je rjav. Značilno je močno izločanje smole na delu 

Slika 5. Veje črnega bora odmirajo 
zaradi sušice najmlajših borovih 
poganjkov
Figure 5. Branches of Austrian pine 
died because of Sphaeropsis blight 
of pine

Slika 6. Deformacija vej je posledica 
vsakoletnega odmiranja najmlajših 
borovih poganjkov
Figure 6. Branch deformation is 
the effect of yearly dying off of the 
youngest pine shoots 

Slika 7. Piknidiji glive S. sapinea 
v skorji enoletnega poganjka 
črnega bora (odmrle iglice smo 
odstranili)
Figure 7. Pycnidia of the fungus S. 
sapinea in bark of one year old shoot 
of Austrian pine (dead needles were 
remowed)

Slika 8. Iglice na veji od jeseni do pomladi nenadoma 
prično rumeneti 
Figure 8. From autumn till spring the needles begin 
to yellow 

Slika 9. Najpogosteje pričnejo rumeneti dve in triletne 
iglice, enoletne še niso spremenile barve
Figure 9. Most frequently two- to three years old 
needles begin to yellow, one years old did not change 
colour yet 
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veje, kjer iglice najprej spremenijo barvo. Smola 
se včasih izloča tako močno, da kaplja iz vej (slika 
10). Spomladi so na odmrlih vejah in na iglicah 
običajno razviti piknidiji glive S. sapinea, če jih 
ni, lahko dokažemo povzročiteljico bolezni le z 
izolacijo glive v čisto kulturo (JURC 2003).

Simptom, ki ga pri nas nismo opazili, je pa 
pogost v Severni Ameriki, je povzročanje rakov 
na vejah in deblih; skorja se ugrezne in odmre. 
Celitveno tkivo oblikuje izrazit rob rane, odmrla 
skorja odpada in spodaj je temno obarvan les. Če 
rakava rana obsega celotni obod veje ali debla, se 
ves del nad rano posuši tako, da iglice porumenijo 
in nato porjavijo. 

Celotno drevo se včasih posuši tudi brez znakov 
rakavosti debla. V tem primeru najprej postanejo 
iglice klorotične, mladi poganjki uvenejo, nato 
iglice porjavijo in skorja celotnega drevesa odmre. 
Venenje se pojavi, ker gliva naglo preraste beljavo 
in v njej nastanejo temne, sive do modro črne 
klinaste proge. 

V lesu posekanih dreves gliva povzroča naglo 
spremembo barve. Les potemni, postaja siv, 
modrikasto siv do črn (SINCLAIR et al. 1987, 
PETERSON 1981; HANSEN / LEWIS 1997, 
JURC 2003). 

Povzetek objav o pojavu in pomenu glive

Kot endofitno glivo v zdravih iglicah črnega bora 
je glivo S. sapinea ugotovila JURC M. (1996), 
vendar je bila izredno redka (0,34 % vseh izolacij). 
Endofitni izolat S. sapinea iz omenjene raziskave 
se po patogenosti in morfoloških značilnostih v 
kulturi ni razlikoval od izolatov, ki so povzročili 
bolezen (DIMINIĆ 1997). Kot patogeno glivo 
na sejankah in mladju črnega bora na Krasu jo 
navaja ŠKULJ (1988). FLOWERS in sodelavci 
(2001) iz ZDA poročajo, da so uspeli v močno 
okuženih sestojih izolirati S. sapinea iz več kot 50 
% na izgled zdravih poganjkov črnega in rdečega 
bora. Glivo so izolirali tudi iz zdravih iglic, brstov, 
nezrelih storžev in moških cvetov. V poganjkih je 
bila prisotna predvsem v skorji, v floemskih tkivih. 
Vsi preizkušeni endofitni izolati so bili enako spo-
sobni povzročiti bolezen, kot izolati iz odmrlih tkiv 
gostitelja (FLOWERS et al. 2001). BLODGETT 
in sodelavci (1997a; b) so ugotovili, da so triletne 
sejanke bora Pinus resinosa, ki so v vodnem stresu, 
močno občutljive na okužbo z glivo S. sapinea 
morfotip A, manj pa na glivo S. sapinea morfotip 
B. Odpornost se poveča, če so sejanke dobro oskrb-

ljene z vodo. V poganjkih bora Pinus resinosa so 
STANOSZ in sodelavci (1997) odkrili, da je v 27,5 % 
poganjkih brez kakršnihkoli simptomov obolelosti 
bila prisotna gliva S. sapinea. Enako raziskavo so 
opravili z borom Pinus banksiana, vendar ta vrsta 
ni vsebovala endofitne glive S. sapinea. V mrtvih, 
zunanjih tkivih skorje vej rdečega bora v Evropi je 
bila prisotna v 2,1 % izolatov, v živih delih skorje 
pa do 5 % izolatov (KOWALSKI / KEHR, 1996). 
V zdravih (brez kakršnihkoli simptomov bolezni) 
poganjkih črnega bora na Poljskem je bila S. sapinea 
ugotovljena v 1,4 % vej (KOWALSKI / ZYCH 2002b). 
V tej raziskavi je niso našli v skorji črnega bora na 
rastišču, ki je bilo močno obremenjeno z emisijami 
SO2. Prisotna je bila le na neosnesnaženem in na 
srednje obremenjenem rastišču. V podobni študiji 
endofitnih gliv v iglicah črnega bora (KOWALSKI 
/ ZYCH 2002a) je bila ugotovljena v 0,3 % iglic (1 
izolat v 288 iglicah oziroma v 1728 segmentih iglic). 
Geografsko najbližja raziskava epifitotičnega odmi-
ranja vej črnega bora, kjer so bile opravljene izo-
lacije gliv iz prehoda med odmrlim in živim delom 
odmrlih vej, je bila opravljena v Avstriji (CECH 
1995). Tam so izolirali glivo S. sapinea povprečno 
iz 24 %, največ pa iz 54 % koščkov skorje odmrlih 
vej črnega bora. Na Hrvaškem ter v Srbiji in Črni 
gori je S. sapinea najnevarnejša bolezen črnega 
bora. Močno pa kuži tudi alepski bor in številne 
druge vrste borov (DIMINIĆ 1997; MILJAŠEVIĆ 
2000; 2001). KARADŽIĆ (1987) jo uvršča med 
patogene, ki predstavljajo praktični problem pri 
snovanju nasadov črnega bora in lahko povzroči 
sušenje dreves. LANIER in sodelavci (1976) pri-
števajo S. sapinea (uporabljajo ime Diplodia pinea 
(Desm.) Kickx in sin. Granulodiplodia sapinea) k 
srednje škodljivim v tristopenjski lestvici škodljivosti 

Slika 10. Močno izločanje smole na odmirajoči veji, 
kjer se kasneje razvijejo piknidiji glive S. sapinea
Figure 10. Aboundant exudation of resin on dying off 
branch where pycnidia of the fungus S. sapinea are 
later formed
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parazitskih gliv. Na gostitelja deluje uničevalno, 
predvsem ko je okužba povezana z dejavniki stresa 
(suša, toča, neugodne temperature ali mehanične 
poškodbe) (CHOU 1987).

V raziskavi odmirajočih vej črnega bora na 
Krasu v letih 2000 - 2002 smo glivo ugotovili v 
64,4 % odmrlih vej (JURC 2003). Sušenje vej in 
celih dreves črnega bora na Krasu bi po rezul-
tatih izolacij gliv lahko označili kot epifitotični 
pojav sušenja najmlajših borovih poganjkov, ki 
jo povzroča gliva Sphaeropsis sapinea. Tako je 
namreč definiral bolezen črnih borov v Avstriji 
CECH (1995), kljub temu, da je omenjeno glivo 
izoliral povprečno iz 24 % vej. Med vsemi izo-
liranimi glivami iz odmirajočih borovih vej pri 
nas je vrsta S. sapinea najbolj patogena. Vendar 
številna objavljena dela poudarjajo predvsem 
njeno nevarnost za bore ob sušnem stresu in na 
alohtonih rastiščih. Naši rezultati poskusov rasti 
te glive pri različnih količinah dostopne vode 
kažejo, da je ta gliva dobro prilagojena na sušne 
razmere v vejah črnega bora, saj je od treh preiz-
kušenih gliv najhitreje rasla v kulturah z največjim 
pomanjkanjem vlage. To pomeni, da je sposobna 
bolj kot druge preizkušene glive preraščati tkiva 
gostitelja tudi v sušnih razmerah. 

Črni bor je na Krasu alohtona drevesna vrsta, 
za sajenje so uporabili sadike, vzgojene iz semena 
verjetno avtohtonih sestojev v bližini Dunaja 
(JURHAR et al. 1963). Podatki iz Slovenije o 
talnih lastnostih in klimatološki podatki omo-
gočajo domnevo o velikem sušnem stresu, ki 
so ga črni bori doživljali pred pojavom sušice 
najmlajših borovih poganjkov. Tudi pri nas smo 
tako potrdili trditve o veliki ogroženosti borov 
zaradi odmiranja najmlajših borovih poganjkov 
izven njihovega naravnega rastišča in ob sušnem 
stresu (JURC 2003).

Ukrepi
Gojitveni ukrepi

Za različne primere svetujejo različne strategije 
za preprečevanje poškodb borov zaradi sušice 
najmlajših borovih poganjkov. 

V gozdu

Osnovni preventivni ukrep proti bolezni pri 
snovanju novih borovih nasadov je izbor ustrez-
nega rastišča in vrste bora. Razmere rastišča naj 
bi bile čim bolj podobne razmeram na naravnih 

rastiščih določene vrste, izvor semena naj bo 
novemu nasadu geografsko čim bližji. V bližini 
novih nasadov ne sme biti odraslih okuženih 
borovih sestojev. Tla morajo zagotavljati ustrezno 
zalogo vode za sušna obdobja, kajti sušni stres 
je najpomembnejši vzrok za slabljenje borov in 
za uspešno okužbo in razvoj bolezni. V kolikor 
je bolezen poškodovala sestoje, je potrebno s 
sanitarno sečnjo sestoj razredčiti. S tem ukrepom 
se izboljšajo mikroklimatske razmere v sestoju 
in zmanjša se konkurenca preostalih dreves za 
vodo v tleh. Nekateri viri priporočajo odstranitev 
okuženih dreves in vseh sečnih ostankov iz sestoja 
(TATTAR 1978), drugi pa trdijo, da so okuženi 
storži mnogo pomembnejši vir trosov v sestoju 
kot veje in poganjki, zato ta ukrep ne priporočajo 
(PETERSON 1981). Drevje, ki ima več kot 80 % 
vej odmrlih ali ima suh vrh ni več ustrezno za 
nadaljnjo vzgojo, sortimenti iz okuženih dreves 
pa naglo izgubljajo vrednost, saj S. sapinea naglo 
preraste les in povzroči modrenje lesa v deblu. 
Močno okuženo drevje ali izdelane sortimente 
v vegetacijski dobi hitro napadejo sekundarni in 
terciarni škodljivci borov. 

V kolikor v sestojih izvajajo obžagovanje vej je 
pomembno upoštevati pravilo, da se naenkrat ne 
sme odstraniti več kot 25 % vej v krošnji. Ugotovili 
so, da je odstranitev 39-49 % vej kasneje povzročila 
mnogo močnejšo okužbo kot odstranitev manjšega 
deleža vej. Pojav razlagajo s povečanim številom 
poškodb in s fiziološkim stresom, podobnim 
sušnemu stresu . Veje naj bi odstranjevali pozimi, 
ko gliva ne more okužiti gostitelja (SWART / 
WINGFIELD 1991). 

V urbanem okolju

Vsi ukrepi, ki veljajo za gozd, veljajo tudi za bore 
v urbanem okolju. Vendar tu, zaradi pomena 
posameznih dreves, lahko uporabimo še druge 
načine za preprečevanje ali zatiranje sušice naj-
mlajših borovih poganjkov. Vitalna in s hranili 
dobro preskrbljena drevesa gliva ne okuži v taki 
meri kot oslabela ali hirajoča. Zato je ustrezno 
dognojevanje, ki ga opravimo jeseni ali spomladi 
pred odganjanjem. V suši zalivamo in zalivanje 
uravnavamo z ozirom na sestavo tal in jakost 
suše. Pomembno je, da ne zalivamo pogosto in z 
majhno količino vode, ampak redko in izdatno. 
Drevje z več kot 80 % odmrle krošnje in s suhim 
vrhom odstranimo. V kolikor želimo izboljšati 
zdravstveno stanje posebno pomembnih ali močno 
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okuženih dreves lahko za zatiranje bolezni upo-
rabimo kemična sredstva. 

V drevesnicah

V bližini drevesnice odstranimo vse okužene 
odrasle bore, borov ne smemo uporabljati za proti-
vetrne pasove in mejice v okolici drevesnice. Sproti 
odstranjujemo vse vire inokuluma, to je odmrle 
sejanke in starejše okužene presajenke. Seme borov 
razkužimo s fungicidom za zaščito semena pred 
sejanjem. V kolikor se v drevesnici pojavlja sušica 
najmlajših borovih poganjkov moramo za njeno 
zatiranje uporabiti kemična sredstva.

Kontrola s kemičnimi sredstvi

Zaščita borov s fungicidi je ekonomsko upravi-
čena v drevesnicah, v urbanem okolju in v močno 
okuženih nasadih. Ali je taka zaščita tudi ekološko 
ustrezna, je potrebno presoditi od primera do 
primera. 

Številni preskusi v vseh območjih razširjenosti 
bolezni so pokazali, da so za kontrolo sušice naj-
mlajših borovih poganjkov najustreznejši fungi-
cidi na osnovi bakra in benomila (MILJAŠEVIĆ 
2000). V Sloveniji ni registriran noben fungicid 
na osnovi benomila.

V drevesnicah priporočajo zaščito dve in tri 
letnih borov z nanosom fungicida na osnovi beno-
mila štirikrat v 14 dnevnih razmakih od začetka 
odpiranja brstov naprej. Enoletne sejanke je treba 
zaščititi večkrat, svetujejo 5-7 škropljenj. 

V močno okuženih nasadih zmanjšamo okužbe 
s prvim škropljenjem v času začetka rasti brstov 
(običajno je ta čas od srede do konca aprila) in z 
drugim škropljenjem sredi maja, ko so poganjki 
najbolj dovzetni za bolezen. Svetujejo uporabo 
bakrovih sredstev, ker se težje izpirajo in ker so 
učinkovita tudi proti bolezni rdeča pegavost boro-
vih iglic (Mycosphaerella pini). S kemično zaščito 
se v sestoju močno zmanjša infekcijski potencial 
glive in zato lahko naslednjič škropimo šele po 
treh ali štirih letih. Enaka priporočila navajajo 
tudi za zaščito borov v urbanem okolju.

ŠIFRA: 32,31,29,38-3.02.-2.006/D

SUŠICA BOROVIH VEJ, Cenangium 
ferruginosum Fr. (teleomorf)
anamorf: nima imena

Taksonomska uvrstitev:
Helotiaceae (pecljarke), Helotiales (pecljarji), 
Leotiomycetidae (kapičarke), Ascomycetes (mešič-
kovnice), Ascomycota (zaprtotrosnice) (KIRK et 
al. 2002)

Oznaka bolezni
Endofitna gliva zdravih borovih iglic, ki v stres-
nih razmerah za drevo lahko preraste veje in jih 
uniči.

Opis glive
Anamorf 

Konidiomi (nespolna trosišča) glive se razvijejo na 
odmrlih vejah črnega bora vedno pred razvojem 
apotecijev. Ta čas je na Krasu od konca februarja 
do sredine maja in je odvisen od tega, koliko 
časa je preteklo od odmiranja skorje. Če je skorja 
odmrla v začetku jeseni prejšnjega leta, potem 
nastanejo konidiomi zgodaj spomladi, če pa je 
skorja odmrla pozimi ali spomladi, pa se oblikujejo 
kasneje. Najprej opazimo izbokline odmrle skorje 
in razpoke na teh izboklinah. V razpokah se obli-
kuje črna stroma (gost hifni preplet, ki vključuje 
tkiva gostitelja), v njej pa konidiomi, piknidijem 
podobne strukture. Konidiomi izločajo konidije v 
sluzasti masi gorčične, svetlo rumeno rjave barve 
(slika 11). V enem stromatičnem hifnem prepletu 
se oblikuje 1 – 8 konidiomov. Veje, na katerih se 
začnejo razvijati trosišča glive C. ferruginosum, 
imajo običajno prisotne še vse iglice, ki pa so 
odmrle in porjavele. V naravi konidiome težko 
opazimo, verjetno bi jih našli v deževnem vremenu 
z uporabo ročnega povečevalnega stekla.

Konidiji so hialini (prosojni in brezbarvni), 
veliki 4,5 (2-10,5) × 1,50 (1-2,5) μm in gladki. 
Oblika konidijev je zelo spremenljiva: so pravilno 
ovalni, upognjeni, podolgovati, ukrivljeni na enem 
koncu, v sredini rahlo zažeti, na koncu stanjšani 
ali odebeljeni (slika 12). Vsebina konidijev se v 
barvilu različno obarva – običajno označujejo 
svetlejši, neobarvani del »oljna kapljica«. Teh oljnih 
kapljic imajo konidiji običajo po eno, redkeje po 
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dve. Konidiji se oblikujejo na konidiogenih celicah, 
ki prekrivajo celotni notranji obod konidioma. 
Konidij nastane z brstenjem na vrhu konidiogene 
celice, ki je stekleničasto odebeljena (slika 13). 

Konidiji ne kalijo in njihov pomen v razvoj-
nem krogu glive ni jasen, verjetno imajo funkcijo 
spolnih celic.

Teleomorf

Ko se konidiomi izpraznijo in odmrejo, se na 
isti stromi oblikujejo apoteciji. Nove strome s 
konidiomi in nato apoteciji pa se v zaporedju 
razvijajo vedno dlje od predela, kjer so se trosišča 
na veji najprej razvila. Apoteciji lahko izraščajo iz 
odmrle veje le nekaj cm od žive skorje, običajno 
pa je začetek kolonije apotecijev 20 do 30 cm od 
žive skorje. Zasnove apotecijev so temno rjave, 
skoraj črne, na zgornjem delu so svetlejše. Njihova 
površina je poprhnjena z rjasto rjavimi drobnimi 
kosmički (slika 14). Himenij (trosovnica) je pri 
mladih apotecijih vedno konkavno vbočen, z raz-
vojem in ob veliki vlažnosti se pogosto konveksno 
izboči. Praviloma se manjše skupine apotecijev 
ali celo posamični apoteciji razvijejo na tanjših 
vejicah, večje skupine pa na debelejših. Barva 
himenija zelo variira. Na začetku je vedno svetla, 
nato pa temni in na koncu, ko apotecij odmre, je 
popolnoma črna. Običajno je mlad himenij svetlo 
rumenorjav do rjav (slika 15). Kasneje površina 
posameznih predelov himenija potemni, postaja 

sivorjava. Stare, odmrle in črne apotecije najdemo 
na odmrlih vejah pogosto še več mesecev po 
njihovem odmrtju. Povprečno pri nas izrašča iz 
vej približno 50 apotecijev/1 cm dolžine veje. Na 

Slika 11. Sluzasta izločka dveh konidiomov (označena 
s puščico) in dva apotecija, ki se odpirata (črta = 1 
mm)
Figure 11. Slimy excretions of two conidiomata  
(marked with arrows) and two apothecia, which are 
opening (bar = 1 mm)

Slika 12. Konidiji glive C. ferruginosum (obarvano z 
laktofenol bombažnim modrilom, črta = 20 μm)
Figure 12. Conidia of the fungus C. ferruginosum 
(stained lactophenol - cotton blue, bar = 20 μm)

Slika 13. Konidiogene celice z nastajajočimi konidiji 
(obarvano, črta = 20 μm)
Figure 13. Conidiogenous cells with developing conidia 
(stained, bar = 20 μm)

Slika 14. Dve skupini zasnov apotecijev, dva apotecija 
se odpirata (črta = 1 mm)
Figure 14. Two groups of undeveloped apothecia, two 
apothecia are opening (bar = 1 mm)
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skorji so apoteciji združeni v skupine. Povprečno 
je v eni skupini 5 apotecijev. V naravi je razvoj 
apotecijev mnogokrat prekinjen zaradi sušnih 
razmer. Odmrle veje so v krošnjah in po koncu 
deževnega vremena se naglo izsušijo. Takrat se 
robovi apotecijev upognejo nad himenij, apoteciji 
se močno zmanjšajo in na zunanji strani apotecija 
je opazen rjasto rjav poprh (slika 16). Po ponovni 
navlažitvi se v približno pol ure spet razprejo in 
pridobijo prejšnjo obliko in barvo, askospore 
prično izmetavati približno 2 uri po navlažitvi 
(GRUJOSKA 1965, JURC 2003).

Himenij sestavljajo aski in parafize. Aski so 
valjasti, včasih rahlo kijasti, na vrhu so enako-
merno zaobljeni (slika 17). Stena je enostavna, 
enoplastna (unitunikatna), vrh se ne obarva z 
jodovico, nima nikakršnega apikalnega aparata 
in ob zrelosti se nepravilno raztrga. Vsebuje 8 
askospor. Te so nameščene v asku zelo različno – od 
pravilne uniseriatne do biseriatne namestitve, z 
vsemi prehodi med njima. Zelo redko so askospore 
zbrane v gruči na vrhu aska. Ask je v tem primeru 
na vrhu močno razširjen. Askospore so hialine, 
gladke, neseptirane, široko eliptične, simetrične v 
vzdolžnem prerezu in vretenaste - proti konicam 
se zožujejo. Stena je gladka. Velike so 15,5 (12,5 
μm - 18,5 μm) × 8 (6,5 - 9,5) μm. 

Sterilne celice v himeniju apotecija glive C. 
ferruginosum so tipične parafize (slika 18). So 
hialine, nerazvejane nitaste hife, v himeniju prosto 
štrlijo nad aske in jih po višini presegajo za nekaj 
μm. Na zgornjem delu so rahlo razširjene. Če opa-
zujemo preparat v vodi, je tu opazno rjavo barvilo 
(slika 18). Še več barvila je v subhimeniju in obe 
strukturi dajeta himeniju značilno rumenorjavo 

Slika 15. Dva zrela apotecija rasteta na osnovi iglice, 
himenij je svetlo rumeno rjav (črta = 2 mm)
Figure 15. Two ripe apothecia grow on the base of 
a needle, hymenium is light yellow brown (bar = 2 
mm)

Slika 16. Izsušeni apoteciji se zaprejo, na površini so 
posuti z rjasto rjavim poprhom 
Figure 16. Dried out apothecia are closed, their surface 
is covered with rusty brown powder 

Slika 17. Aski z askosporami (v vodi, črta = 50 μm)
Figure 17. Asci with ascospores (in water, bar = 50 
μm)

Slika 18. Parafize, nerazviti aski ter del subhimenija 
(v vodi, črta = 50 μm)
Figure 18. Paraphyses, undeveloped asci and a part of 
subhymenium (in water, bar = 50 μm)
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barvo. Parafize so septirane in imajo 2-5 prečnih 
sten (JURC 2003).

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost

Glivo so našli na štirih rodovih iglavcev (Abies, 
Picea, Pinus in Pseudotsuga). Največ vrst gostiteljev 
ima v rodu borov, saj kuži 31 vrst in dve podvrsti, 
nato v rodu smrek (štiri vrste) in jelk (dve vrsti). 
Našli so jo tudi na duglaziji. Doslej so jo našli na 
38 vrstah in dveh podvrstah gostiteljev, vsi so 
iglavci. Bolezen povzroča gliva le na borih. Na 
jelkah, smrekah in duglaziji so poročila o njeni 
patogenosti redka in najdbe so le slučajne. Gliva je 
razširjena na celotni severni zemeljski polobli.

Simptomi 

V prvih obdobjih obolenja na veji, ki je stara 2 – 8 
let, bolezni ne moremo ločiti od okužbe z glivo S. 
sapinea. Barva iglic se počasi spreminja iz zelene 
v svetlozeleno, rumeno zeleno ali sivo zeleno in 
skorja, kjer izraščajo te iglice, odmira. Taka spre-
memba barve iglic se običajno pojavi od novembra 
ali decembra do marca ali aprila naslednjega leta. 
Odmirajoče iglice pogosto rjavijo od osnove iglic 
proti vrhu. Za razliko od okužbe z glivo S. sapinea 
pa se na skorji odmirajočega dela veje nikoli ne 
izloča smola. Ko spomladi poženejo na odmrli veji 
trosišča glive C. ferruginosum, iglice niso sivo rjave 
kot je značilno pri okužbi s S. sapinea, ampak so 
svetlo rjave (slika 19). Prehod med odmrlim, rjavim 
tkivom skorje in zelenim, zdravim, je pri okužbi z 
glivo C. ferruginosum oster. Pri starih okužbah je 
včasih zasmoljen, nikoli pa ni ta prehod postopen 
in ne obsega večje dolžine veje. Apoteciji zrastejo 
na odmrli veji kmalu po njenem odmrtju, takoj, 
ko so ekološke razmere ustrezne za rast glive. 
Na Krasu je to od zgodnje pomladi do junija na 
odmrlih vejah v krošnjah črnih borov ali kadarkoli 
na sečnih ostankih v teku vegetacijskega obdo-
bja. Množično razviti apoteciji glive Cenangium 
ferruginosum na odmrlih vejah so najustreznejši 
determinacijski znak za sušico borovih vej.

Povzetek objav o pojavu in pomenu glive

Raziskava endofitnih gliv iglic črnega bora na 
Krasu je pokazala, da je gliva C. ferruginosum 
druga najpogostejša endofitna gliva (15,4 % oku-
ženih segmentov iglic), za glivo Cyclaneusma 
niveum (Pers.:Fr.) DiCosmo, Peredo & Minter, ki 

se je pojavila v 17,2 % segmentov iglic (JURC M. 
1996). Avtorica je ugotovila, da okuženost iglic z 
glivo C. ferruginosum s starostjo značilno narašča: 
enoletnih iglic je bilo 9 % okuženih, dveletnih 17 
%, triletnih 21 % in štiriletnih iglic je bilo okuženih 
22 % (od skupaj 1864 iglic). Gliva je enakomerno 
naseljevala mlada (11,64 % okuženost segmentov 
iglic) in stara drevesa (10 % okuženost segmentov 
iglic). JURC D. in sodelavci (2000) so podrobneje 
analizirali dobljene podatke in postavili hipotezo, 
da predstavlja endofitna gliva C. ferruginosum v 
iglicah stalno potencialno nevarnost vejam. Ob 
ekoloških stresih (predvsem pomanjkanju vode) 

Slika 19. Iglice so značilno svetlo obarvane, na skorji 
vsega bora so množično razviti apoteciji glive C. 
ferruginosum
Figure 19. The needles are characteristically light 
discoloured, on the bark of the dead tree numerous 
apothecia of the fungus C. ferruginosum have 
developed

Slika 20. Odmrla veja črnega bora s številnimi apoteciji 
glive C. ferruginosum
Figure 20. Dead branch of Austrian pine with numerous 
apothecia of the fungus C. ferruginosum
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je gliva verjetno sposobna prerasti oslabelo skorjo 
črnega bora in jo uničiti. Zdrave iglice rdečega bora 
na severnem Finskem (poskusna ploskev Kevo v 
subarktičnem področju) je ta gliva okužila v največ-
jem odstotku od vseh gliv (povzročila je 64 % vseh 
okužb) (HELANDER et al. 1994). Izolirana je bila 
iz do 30 % iglic, okužbe so bile locirane predvsem v 
bazah iglic. Na ploskvah, kjer so izvajali simulacije 
vnosa polutantov v dežju s škropljenjem z razred-
čeno žveplovo in dušikovo kislino so ugotovili, da 
je bilo okužb iglic s to glivo bistveno manj kot na 
neškropljenih kontrolnih ploskvah. V raziskavah 
endofitov iglic črnega bora na Poljskem je bila pri-
sotna v 54,9 % iglic (KOWALSKI / ZYCH 2002a). 
V zdravih poganjkih črnega bora na Poljskem sta 
jo KOWALSKI in ZYCH (2002b) izolirala iz 2,1 
% vej, oziroma iz treh koščkov skorje v celotnem 
vzorcu 1026 koščkov. Nista pa je ugotovila v vejah 
na rastišču, ki je bilo najmočneje obremenjeno z 
SO2 v zraku. Med boleznimi iglic rdečega bora jo v 
tristopenjski lestvici o pomenu bolezni za gostitelja 
uvrščajo LANIER in sodelavci (1976) med srednje 
nevarne povzročitelje bolezni. KARADŽIĆ (1987) 
jo uvršča med patogene, ki predstavljajo dejanski 
problem pri snovanju nasadov črnega bora in 
lahko povzroči sušenje dreves. V Srbiji se je leta 
1986 pojavilo močno sušenje nasadov črnega bora 
na Zlatiboru, Maljenu in Šarganu (KARADŽIĆ et 
al. 1990). V najbolj poškodovanih sestojih je bilo 
38 % suhih črnih borov, 22 % s suhim vrhom, 
19 % s suhimi vejami v krošnji in 21 % dreves je 
bilo brez znamenj okužbe. Ugotovili so, da so bile 
najpogostejše glive na odmrlih vejah in deblih C. 
ferruginosum, Sphaeropsis sapinea in na nekaterih 
lokacijah še Dothistroma septospora. 

V naši raziskavi nismo ugotovili endofitnega 
pojavljanja te glive. Ugotovili smo jo v 2,7 % 
odmrlih vej oziroma v 0,95 % od vseh koščkov 
skorje, iz katerih smo opravili izolacije. Pred-
stavlja tipično endofitno prebivalko borovih iglic 
in redko v skorji (JURC M. 1997). Drevo okuži 
skozi iglice in v stresnih razmerah za gostitelja 
preraste oslabela tkiva. Ne držijo navedbe neka-
terih avtorjev o direktini okužbi skorje oslabelih 
poganjkov z askosporami in zaradi tega kasnejši 
pojav bolezni (GRUJOSKA 1965; SINCLAIR et 
al. 1987). Gliva ni sposobna rasti v substratu, kjer 
primanjkuje vlage. Prilagoditev na hitro spremi-
njajoče se vlažnostne razmere v krošnji je močna 
želatiniziranost apotecijev. Ti sprejmejo velike 
količine vode in prično izmetavati askospore že 
dve uri po navlažitvi (GRUJOSKA 1965). Naša 

opazovanja pojava C. ferruginosum po sušnem 
stresu za gostitelja podpirajo številne literaturne 
navedbe, da je ta gliva neškodljiva dokler gostitelja 
ne prizadene močan ekološki stres. Pogostnost 
izolacij iz odmrlih vej (2,7 %) se ujema s približno 
oceno pogostnosti opaženih kolonij trosišč na 
odmrlih vejah v obdobju naših raziskav (1 – 2 % 
na večini ploskev in 4 % na ploskvi 4). Na osnovi 
tega bi lahko sklepali, da je število okuženih vej 
z apoteciji neposreden rezultat jakosti okužbe, 
oziroma patogenega delovanja glive. V letu 1986 
so bila na večini odmrlih vej razvita trosišča te 
glive, v kasnejših letih pa je bilo vej s trosišči 
manj, običajno nekaj odstotkov vseh odmrlih vej. 
Verjetno potrebuje gliva za svoj prehod v aktivni, 
patogeni način življenja prav posebno kombinacijo 
ekoloških dejavnikov in ustrezno oslabljenega 
gostitelja. V takih primerih se intenzivno razrase 
v poganjke iz velikega endofitnega rezervoarja v 
iglicah, povzroči odmrtje poganjkov in obilno 
oblikuje trosišča (JURC D. / JURC M. 1997).

Ukrepi
Zaradi endofitnega načina življenja v zdravih 
iglicah in skorji borov niso mogoči zatiralni ukrepi 
proti glivi. Gliva ne more poškodovati zdravih in 
vitalnih borov, zajedalka postane šele takrat, ko je 
bor oslabljen. Redčenje da se zmanjša konkurenca 
drugih dreves za vodo in izbor ustreznega rastišča, 
ki zadržuje dovolj vlage in vsebuje ustrezne koli-
čine hranil, so edini ukrepi, s katerimi zmanjšamo 
možnost pojava bolezni.

ŠIFRA: 32,31,29,38-3.02.-2.007/G,D

Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. 
Müll. (1953) (teleomorf)
Sinanamorf: Hormonema dematioides 
Lagerberg & Melin (1927)
Sinanamorf: Sclerophoma pythiophila 
(Corda) Höhn. (1909)

Taksonomska uvrstitev:
Dothioraceae, Dothideales, Dothideomycetidae, 
Ascomycetes (mešičkovnice), Ascomycota (zapr-
totrosnice) (Kirk et al. 2002).

Oznaka bolezni
Gliva je endofitna v iglicah in vejah, na drevesu v 
stresu povzroča odmiranje iglic in vej. 
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Opis glive
Anamorf 

Gliva Sydowia polyspora ima dve obliki nespo-
lnega razmnoževanja in vsaka ima svoje ime (vse 
anamorfe, ki imajo skupni teleomorf, imenujemo 
sinanamorfi). Sclerophoma pytiophila oblikuje 
konidiome na odmrlih iglicah ali skorji. Konidiomi 
so ugreznjeni v črno micelijsko stromo, ki izrašča 
iz okuženega substrata. Posamični konidiomi imajo 
premer do 200 µm, če jih je v stromi več so lahko 
do 750 µm veliki. Nimajo odprtine in odprejo se 
tako, da se raztrga zgornja stena. Koniji so pro-
sojni, enocelični, ovalni, gladki in veliki 4-8 × 2-3 
µm (SUTTON 1980).  

Hormonema dematioides je oblika glive, ki zraste 
na hranilni podlagi v čisti kulturi in je ne najdemo 
v naravi. Podgobje je v kulturi zelo raznoliko, vedno 
je temno do črno, lahko ima svetleje obarvan 
kolobar in prekrito je z veliko količino sluzastih 
trosov, zato je površina svetleča (slika 21). Pod 
mikroskopom opazimo temno rjave vegetativne 
hife, ki imajo debele stene in prosojne (hialine) 
fertilne hife s tankimi stenami, na kateri brstijo 
konidiji. Celica take hife je konidiogena celica in 
konidiji v zaporedju brstijo iz pege ali kratkega 
nastavka na steni te celice (slika 22). Konidiji so 
prosojni, ovalni in gladki, veliki 4,5-12 × 3-4,5 μm. 
Glivo v kulturi zelo težko razlikujemo od slošno 
razširjenega saprofita Aureobasidium pullulans. 
Zanimivo je, da je bila ta gliva ugotovljena tudi kot 
povzročiteljica vnetja trebušne mrene (peritonitis) 
pri človeku (SHIN et al. 1998).

Teleomorf

Trosišča so podobna apotecijem, sestavlja jih 
ploščat disk z aski, ki je vgreznjen v stromo. Aski 
vsebujejo več kot 16 temnih askospor, ki so več 
celične. Teleomorf je redek, pri nas še ni najden.

Opis bolezni in povzetek objav  
o pojavu in pomenu glive
Gliva povzroča rake na vejah, odmiranje vej in iglic 
na večini vrst iglavcev, vendar le po suši, pozebi 
ali drugih poškodbah (FUNK 1981). HANSEN 
in LEWIS (1997) jo prištevata med splošno raz-
širjene, rahlo patogene oportunistične glive, ki 
povzročajo raka na vejah iglavcev. Prisotnost te 
glive kaže na slabe rastne razmere, saj lahko na 
vitalnih drevesih povzroči le majhne, latentne 

rakave rane. SUTTON (1980) navaja njene gosti-
telje iz rodov Abies, Cupressus, Juniperus, Picea in 
Pinus ter njeno geografsko razširjenost: Evropa, 
Afrika, Severna Amerika in Avstralija. FUNK 
(1981) navaja gostitelje v Severni Ameriki: Pinus 
spp., Pseudotsuga, Abies spp., Picea spp., Tsuga 
heterophylla, Larix, Thuja. Pri opisu okužbe brinov 
(Juniperus spp.) in drugih iglavcev SINCLAIR 
in sodelavci, (1987) navajajo vrsto S. pytiophila 
kot glivo, ki je sposobna uničiti eno- in večletne 
poganjke svojih gostiteljev. Menijo, da očitno ni 
sposobna prodreti v nepoškodovanega gostitelja, 
ampak prodre vanj skozi rane, ki jih naredijo 
žuželke ali skozi poškodbe povzročene v hudi 
zimi. Med boleznimi iglic rdečega bora jo v tri-
stopenjski lestvici o pomenu bolezni za gostitelja 

Slika 21. Podgobje glive Hormonema dematioides v 
čisti kulturi
Figure 21. Mycelium of the fungus Hormonema 
dematioides in pure culture

Slika 22. Svetle konidiogene celice, konidiji in temne 
vegetativne hife glive H. dematioides (obarvano)
Figure 22. Light conidiogenous cells, conidia and 
dark vegetative hyphae of the fungus H. dematioides 
(stained)
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prikazujejo LANIER in sodelavci (1976) kot naj-
manj nevarno. Vendar njen anamorf (z imenom 
Dothichiza pityophila in njenim neustreznim in 
neveljavnim teleomorfom Sclerophoma magnusi-
ana Wils. & Hahn) omenjajo kot povzročiteljico 
rakavosti na vejah in jo tudi razvrstijo med naj-
manj nevarne. KOWALSKI (1998) jo je iz odmrlih 
poganjkov rdečega bora na Poljskem izoliral iz 37,3 
% poganjkov in ta gliva je bila najpogostejša od 
vseh izoliranih gliv. Pri nas smo ugotovili, da je 
S. pytiophila močno poškodovala sestoje rdečega 
bora, ki so rasli na revnem in suhem rastišču blizu 
vasi Starod (HOČEVAR / JURC 1985).

BUTIN in KOWALSKI (1990) sta ugotovila, da 
je v prehodu med odmrlo vejo in deblom rdečega 
bora (veje so odmrle zaradi naravnega čiščenja vej) 
gliva S. pytiophila prisotna v 12,7 % (izolati s skorjo) 
in v lesu teh vej v 1,6 %. CECH (1995) jo je izoliral 
iz odmrlih vej črnega bora v Avstriji in jo navaja 
kot drugo najpogostejšo glivo za glivo S. sapinea. 
V mrtvih tkivih zdrave skorje vej rdečega bora na 
Poljskem je bila prisotna v 28,3 % izolatov, v živih 
delih skorje v 3,4 % izolatov in v lesu odmrlih vej 
v 6 – 20 % izolatov (KOWALSKI / KEHR, 1996). 
Kot endofit v iglicah črnega bora na Krasu je bila 
ugotovljena v 1,6 % deležu vseh opravljenih izolacij 
in v 4,2 % vseh uspešnih izolacij (JURC M. 1996). 
V teh raziskavah je bila ugotovljena značilno višja 
okuženost starih dreves (12,3 %) kot mladih dreves 
(6,6 %) in značilno višja okuženost baz iglic (46,3 
%) kot sredine iglic (23,1 %) ali vrhov iglic (29,7 
%). V zdravih iglicah  Pinus mugo ssp. uncinata v 
Švici je bila ugotovljena v manj kot 1 % (SIEBER et 
al. 1999). HALMSCHLAGER in sodelavci (1993) 
so ugotovili njeno endofitno pojavljanje v manj kot 
5 % v listih in vejicah gradna (Quercus petraea). 
KARADŽIĆ (1987) jo uvršča med patogene, ki 
se na nekaterih območjih pojavljajo pogosto, na 
drugih pa redko in samo v izjemnih primerih 
predstavlja praktični problem pri snovanju nasadov 
črnega bora. Po številčnosti v zdravih poganjkih 
črnega bora na Poljskem je bila ugotovljena v 57,6 
%, kar jo po pogostnosti uvršča na drugo mesto, 
za glivo Pezicula eucrita (KOWALSKI / ZYCH, 
2002b). Najpogostejša je bila v enoletnih poganj-
kih (68,8 %), nato v dveletnih (58,3 %), najmanj 
pa je okužila triletne poganjke (45,8 %). KEHR 
in WULF (1993) sta v severni Nemčiji izolirala 
H. dematioides iz manj kot 1 % odmrlih vejic in 
nekroz debla doba.

V raziskavah vzrokov odmiranja borovih vej 
pri nas (JURC 2003) smo glivo Sydowia polyspora 

ugotovili v 12,4 % vej (4,76 % vseh izolatov) in je 
za glivo Sphaeropsis sapinea druga najpogostejša 
gliva v prehodu med živo in odmrlo skorjo v vejah 
črnega bora. V zdravi skorji črnega bora je bila 
prisotna v 4,17 % izolatov, kar je po pogostnosti 
tretja vrsta. Ugotovimo lahko, da je gliva Sydowia 
polyspora ena od najpogostejših gliv v zdravih 
iglicah in skorji črnega bora in po odmrtju tkiv živi 
naprej kot saprofit. Očitno je gliva kompetitivna 
vsem ostalim glivam v borovi skorji, saj je njen 
odstotek pojavljanja v živih in odmrlih tkivih enak. 
Njen množični pojav po stresih ali poškodbah 
gostitelja omogoča domnevo, da je ob močnem 
stresu gostitelja sposobna preiti iz neškodljivega 
endofitnega načina življena v aktivni parazitski 
način okužbe. Enakega mnenje sta v najnovejši 
publikaciji KOWALSKI in ZYCH (2002b) kljub 
temu, da jo do te publikacije prvi avtor nikoli 
ni umestil v možne patogene borove skorje ali 
iglic (KOWALSKI 1982a; b; 1998; KOWALSKI / 
DOMANSKI 1983; KOWALSKI / KEHR 1996). 
Zaradi relativno pogoste pojavnosti v vejah črnega 
bora, je njen pomen pri procesu odmiranja vej 
črnega bora na Krasu najverjetneje velik. 

Ukrepi
Zaradi endofitnega načina življenja v zdravih 
iglicah in skorji borov niso mogoči zatiralni ukrepi 
proti glivi. Gliva ne more poškodovati zdravih in 
vitalnih borov, zajedalka postane šele takrat, ko je 
bor oslabljen. Redčenje da se zmanjša konkurenca 
drugih dreves za vodo in izbor ustreznega rastišča, 
ki zadržuje dovolj vlage in vsebuje ustrezne koli-
čine hranil, so edini ukrepi, s katerimi zmanjšamo 
možnost pojava bolezni.
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1  UVOD
Poletne nevihte poleg osvežitve in dežja lahko 
prinašajo tudi točo ter druge nezaželene posle-
dice. Za večino je značilna lokalnost, ob ustreznih 
vremenskih pogojih pa lahko pride do združitve 
več neviht v nevihtne sisteme. Pogostost neviht 
je v Sloveniji v primerjavi z nekaterimi drugimi 
evropskimi državami razmeroma velika, tako 
da spada med predele z največ nevihtami letno 
(GREGORČIČ / POREDOŠ, 2001). Znana je tudi 
ugotovitev, da sodi območje od Tržaškega zaliva 
preko osrednje Slovenije do vzhodne Avstrije 
in Dunaja celo med najbolj nevihtne na svetu 
(PETKOVŠEK cit. po GREGORIČ / POREDOŠ, 
2001). Letno lahko v tem delu pričakujemo do 
okoli 50 nevihtnih dni, od katerih se jih dve tret-
jini zgodi v  poletnem času (PETKOVŠEK cit. po 
DOLINAR 2005).

Poletni čas se je v letu 2006 pričel z vročino, ki je 
trajala dva tedna in se 29. junija prehodno zaključila 
z razvojem močnejših neviht, med katerimi je prišlo 
do vetrolomov. 

GDK: 421.1''2006''

Vetrolomi konec junija 2006 - razvoj vremena in posledice
Windthrows at the end of June 2006 - weather development and consequences

Iztok SINJUR*

Izvleček:
Sinjur, I.: Vetrolomi konec junija 2006 - razvoj vremena in posledice. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 1. V slovenščini, 
z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 11. Prevod v angleščino: Matej Ogrin, Iztok Sinjur. Lektura angleškega 
besedila Jana Oštir.
Ob koncu junija leta 2006 je po dva tedna trajajočem obdobju suhega in vročega vremena prišlo do razvoja lokalno 
močnih neviht s točo in viharnimi sunki vetra. Prvo neurje s točo je 29.6. že v dopoldanskih urah zajelo okolico 
Ruš, popoldan pa se je v delu zahodne in osrednje Slovenije zgradil večji nevihtni sistem, ki je poleg velike škode 
zaradi toče povzročil tudi dva večja vetroloma. Po površini največji se je zgodil na Jelovici, manjši pa v okolici Ptuja. 
V prispevku je opisan razvoj vremena pred in na dan vetrolomov ter posledice na gozdnih sestojih
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Abstract:
Sinjur, I.: Windthrows at the end of June 2006 - weather evolution and consequences. Gozdarski vestnik, Vol.  
65/2007, No.1. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 12. Translated into English by Matej 
Ogrin and Iztok Sinjur. English language editing by Jana Oštir.
At the end of June 2006, following two hot and dry weeks, severe thunderstorms with hail and strong wind occurred. 
The first storm hit the countryside near Ruše in the forenoon, and in the afternoon a much bigger multicell system 
in parts of western and central Slovenia built up. It caused various damage on the local scale, with hail and two 
larger windthrows. The largest windthrow occurred on the Jelovica plateau and a smaller one near Ptuj. The article 
shows weather development before and on that day, presenting windhrows and their consequences. 
Key words: windthrow, forest, weather, storm
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Po razsežnosti in poškodbah največji se je pripetil 
v popoldanskih urah na Jelovici (gozdnogospodar-
sko območje Bled in Kranj), nekaj manjši pa proti 
večeru v okolici Ptuja (gozdnogospodarsko območje 
Maribor). V obeh je nastala večja škoda na gozdnih 
sestojih, ki zahteva sanacijske ukrepe. 

2  METODE
Analiza vremenskih dogodkov, ki so privedli do 
razvoja omenjenih dogodkov je bila opravljena s 
pomočjo lastnih opazovanj, vremenskih kart in 
podatkov Agencije RS za okolje ter tujih podatkovnih 
baz na svetovnem spletu. 

Informacije o škodi so pridobljene na nekaterih 
spletnih straneh in publikacijah, nekaj pa so jih 
posredovali zaposleni na območni enoti Zavoda za 
gozdove Slovenije Maribor. 
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3  RAZVOJ VREMENA
3.1  Splošna situacija
Po hladni prvi dekadi junija z območji nizkega 
zračnega pritiska nad Sredozemljem in Balkanom 
(slika 1) so cikloni nad Sredozemljem v začetku druge 
dekade oslabeli  in velik del Evrope je prišel pod vpliv 
anticiklonov iznad Skandinavije in severnega Sre-
dozemlja. Vremensko dogajanje se je ustalilo, bilo je 
več sončnega vremena in temperature so postopoma 
naraščale. Ob vstopu v drugo polovico junija se je 
po nižinah že segrelo do +30 °C, v naslednjih dneh 
pa so se ob popoldnevih temperature redno gibale 
bolj ali manj nad to vrednostjo. Proti koncu meseca 
je območje visokega zračnega pritiska nad srednjo 
Evropo postopno slabelo in razmere za razvoj neviht 
so postajale ugodnejše (slika 2).

Slika 1: Vremenska karta z dne, 3.6.2006 ob 6 UTC 
(MET OFFICE).*
Figure 1: Weather map on June 3, 2006 at 6 UTC  (MET 
OFFICE)

Slika 2: Vremenska karta z dne, 26.6.2006 ob 00 UTC 
(MET OFFICE)*
Slika 2: Vremenska karta z dne, 26.6.2006 ob 00 UTC 
(MET OFFICE)*

3.2  Situacija na dan vetrolomov
Nekaj ur po poldnevu, ko se je temperatura po niži-
nah osrednje Slovenije že približala +30 ° C (ARSO), 
se je nad delom zahodne in osrednje Slovenije 
začel razvijati večji nevihtni sistem. Za nevihtni 
sistem je značilno, da ga sestavlja več nevihtnih 
celic povezanih v skupino, ki potuje v smeri pre-
vladujočih vetrov in ima zaradi součinkovanja 
različnih dejavnikov sposobnost samovzdrževanja. 
Ima daljšo življenjsko dobo, na radarski sliki pa je 
razpoznaven po večih jedrih z veliko intenziteto 

* H – območje z visokim zračnim pritiskom (anticiklon)
   L – območje z nizkim zračnim pritiskom (ciklon)

Slika 3: Satelitski posnetek dne, 29.6.2006 ob 16 h (ARSO). 
Belo obarvana območja predstavljajo oblačnost
Figure 3: Satellite shot of June 29, 2006 at 4 pm (ARSO). 
White colour shows clouds.

Slika 4: Radarska slika meteorološkega radarja z Lisce 
dne, 29.6.2006 ob 16.20 h (ARSO). Zelena pomeni rahle 
padavine, rdeča pa zelo močne.
Figure 4: Radar shot by meteorological radar on Mt. 
Lisca on June 29, 2006 at 4.20 pm (ARSO). Green color 
shows low precipitation intensity, red colour extreme 
intensity.
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Slika 6: Pred neurjem. Slikano s 
Pragerskega proti severozahodu 
dne, 29.6.2006 ob 18.50 h (Foto: 
A. Pogorevc) 
Figure 6: Before thunderstorm. 
View from Pragersko towards 
northwest on June 29 2006 at 6.50 
pm (Photo: A. Pogorevc)

Slika 5: Radarska slika padavin z meteorološkega radarja 
na Lisci dne, 29.6.2006 ob  18.50 h (ARSO)
Figure 5: Radar shot of precipitation intensity by 
meteorological radar on Mt. Lisca on June 29, 2006 at 
6.50 pm (ARSO)

Slika 7: Poškodbe v okolici Kidričevega (Foto: G. 
Vertačnik)
Figure 7: Consequences near the village of Kidričevo 
(Photo: G. Vertačnik)

Slika 8: Prizadeto območje 
na Jelovici. Slikano z 
Javorjevega vrha (1303 m) 
proti jugozahodu (Foto: J. 
Ortar)
Figure 8: Distressed area on 
Jelovica. View from Javorjev 
vrh (1303 m) towards 
southwest (Photo: J. Ortar)

Slika 9: Posledice vetroloma 
na Jelovici (Foto: J. Ortar)
Figure 9: Windthrow 
consequences on Jelovica 
(Photo: J. Ortar)

▷
▷

▷

▷

▷
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padavin (National Oceanic and Atmosferic Admi-
nistration) (slika 3 in 4).

Nevihte so se jugozahodno od Ljubljane pričel 
tvoriti okoli 13. ure. Ob 14.30 uri se je nad Krimskim 
višavjem in Menišijo že zgradila prva nevihta, ki se je 
hitro razširila čez Ljubljansko kotlino proti severovz-
hodu ter v okolici povzročila razvoj novih. Istočasno 
je do razvoja nevihtnih oblakov (Cumulonimbus 
capilatus) prihajalo v zahodnem delu Slovenije, od 
koder so se preko Spodnjih bohinjskih gora po 16. 
uri razširili nad pogorje Ratitovca in Jelovice. Da je 
do vetroloma na Jelovici verjetno prišlo nekaj pred 17. 
uro, potrjuje analiza lokacij zabeleženih razelektritev 
(BLITZORTUNG), kakor tudi zabeležena intenziteta 
padavin na radarskih slikah Agencije RS za okolje 
(ARSO) in Osservatorio Meteorologico Regionale 
(OSMER). Največja intenziteta razelektritev in 
padavin na območju Jelovice z bližnjo okolico je 
bila zaznana okoli 16.30 ure (slika 4). Glede na smer 
podrtih dreves sklepamo, da je v predelu od bližine 
Ribčeve planine do Ledin prišlo do lokalno močnih 
sunkov severozahodnega vetra, saj so bila drevesa 
podrta večinoma proti jugovzhodu. 

Nevihtni sistem se je širil nad vzhodno Slovenijo 
in povzročal lokalno intenzivne padavine s točo, 
ki je ponekod dosegala premer več centimetrov. 
Jugovzhodni del neviht je preko Zasavskega hribovja 
in Haloz po 18. uri zapustil Slovenijo, severozahodni, 
ta je povzročil vetrolom na Jelovici, pa je preko juž-
nega predgorja Kamniško Savinjskih Alp in Pohorja 
od zahoda okoli 19 h zajel Dravsko polje (slika 5 
in 6). V okolici Kidričevega je prišlo do novega 
vetroloma, ki je bil po površini manjši od tistega 
na Jelovici. Tudi tu je bil močan veter kratkotrajen, 
saj je zasebna vremenska postaja tovarne Talum, ki 
je v neposredni bližini prizadetega območja, v času 
vetroloma zabeležila polurno srednjo hitrost vetra 
okoli 5 m/s. (ustni vir 2).

Na podlagi razširjene lestvice za oceno jakosti 
tornadov (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), glede na stopnjo poškodovanosti 
drevja ob vetrolomih sklepamo, da je veter dosegal 
hitrosti med 140 km/h in 160 km/h.

4  POSLEDICE V GOZDOVIH
Po prvih popisih se je izkazalo, da so nevihte povzro-
čile precej škode tudi v gozdovih. Po zbranih poročilih 
gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije so največ 
poškodb na omenjenih območnih enotah utrpeli 
gozdovi na Jelovici, v okolici Ptuja ter na območju 
Haloz. Poškodbe so nastale zaradi močnih sunkov 

vetra in toče. Neurje je povzročalo ne samo ruvanje 
in lomljenje drevesnih debel ter vej, ampak tudi 
poškodbe asimilacijskih in reproduktivnih delov.

4.1  Območna enota Maribor
Po podatkih zgodnjega popisa stanja gozdov s strani 
revirnih gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije je 
bilo v okolici Ptuja zaradi vetra na več med seboj 
ločenih površinah poškodovanih skupaj 13.000 
bruto kubičnih metrov drevja. Gozdni sestoji so bili 
v največjem obsegu poškodovani v občini Kidričevo, 
manj pa v občini Videm pri Ptuju. V vseh prizadetih 
predelih se je vetrolom pojavil v pasovih širokih od 
50 m do 250 m, znotraj katerih je bilo poškodovane 
med 20 % in 70 % lesne zaloge. V večini primerov 
je šlo za podrto drevje (80 %), ostala pa so bila pol-
omljena (20 %) (slika 6) (ustni vir 1).

Poleg vetroloma je tega dne širše območje Haloz 
zajelo še neurje s točo, zaradi katere so drevesa 
utrpela poškodbe krošenj. 

4.2  Območni enoti Kranj in Bled
Vetrolom je prizadel približno 160 ha smrekovih 
debeljakov (PAPLER-LAMPE 2006), v katerih je bilo 
poškodovanih okoli 85.000 kubičnih metrov drevja 
(MKGP). Območje vetroloma na Jelovici se razprostira 
v pasu od bližine Ribčeve planine, preko severnih in 
severovzhodnih pobočij Zelenega vrha (1.525 m) ter 
Milega pogleda (1.380 m) proti Ledinam (slika 8).

Drevesa so bila večinoma podrta, v nekaterih delih 
pa so bila debla odlomljena na višini nekaj metrov. 
Na Jelovici je največji vetrolom po letu 1951 (ZGS) 
po prvih predhodnih ocenah povzročil za 500 mio 
SIT (2 mio €) škode (MKGP).

5  POVZETEK
V drugi polovici junija 2006 je prevladovalo vroče 
in soparno vreme, z dnevnimi temperaturami nad 
+30 °C. Proti koncu meseca je pričel dotekati vlažen 
zrak in zaradi součinkovanja povišane relativne 
zračne vlažnosti in velike ogretosti ozračja je postala 
atmosfera močno labilna. 

Dne, 29.6.2006 je do prve nevihte s točo prišlo 
v dopoldanskih urah v okolici Ruš, kmalu po pol-
dnevu pa so v osrednjem in delu zahodne Slovenije 
pričele nastajati nevihte, ki so se širile nad vzhodno 
Slovenijo. Povzročile so močne nalive z lokalno točo 
ter močnejše sunke vetra.

Do vetroloma je najprej prišlo na zahodnem 
delu Jelovice, čez nekaj ur pa še v okolici Ptuja. 
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Na Jelovici je padlo okoli 85.000 kubičnih metrov 
drevja, v okolici Ptuja pa v več manjših delih skoraj 
13.000 kubičnih metrov. Na območju Haloz je drevje 
poškodovala tudi toča.

6  SUMMARY
In the second half of June 2006, hot and sultry weather 
with daily temperatures above 30 °C prevailed. At the 
end of this period, the atmosphere became even more 
humid, and coincidence of strong sun radiation, heat 
and humid air made atmosphere very labile. 

On the forenoon of June 29, a severe thunderstorm 
with hail occurred in the countryside of Ruše.  Later, 
in the afternoon, heavy thunderstorms occurred in 
central and western Slovenia as well, where a multicell 
storm system built up and reached Eastern Slovenia in 
the following hours. It caused strong wind, heavy rain 
and hail in many places. Stormy weather caused two 
bigger windthrows. The first occurred in the western 
part of the Jelovica plateau where around 85 000 m3 
of timber fell. The second windthrow occurred near 
Ptuj, where 13 000 m3 of timber were damaged.  Forest 
was damaged due to hail in Haloze as well.
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1  UVOD
V članku smo prikazali gospodarjenje z gozdovi v 
GGE Predmeja v zadnjih 120 letih. Viri, iz katerih 
smo črpali podatke o gospodarjenju, so gozdno-
gospodarski načrti, kronika gozdnogospodarske 
enote za obdobje 1988-2003, letna poročila o varstvu 
gozdov za obdobje 1984-2003, od leta 1994 pa je na 
razpolago računalniško vodeni gozdarski informa-
cijski sistem (GIS) ZGS. 

Gospodarjenje z gozdovi smo prikazali v poglav-
jih gozdnogospodarsko načrtovanje, pridobivanje 
lesa, gojenje gozdov, gozdne prometnice in vpliv 
naravnih motenj na gospodarjenje z gozdovi. V 
vsakem poglavju smo prikazali razmere v naslednjih 
časovnih okvirih: obdobje avstrijskih in italijanskih 
gozdnogospodarskih načrtov 1887-1945, obdobje 
1945-1983, in obdobje 1984-2003. 

Namen prispevka je po posameznih zgodovin-
skih obdobjih prikazati dosedanje gospodarjenje z 
gozdovi (gozdnogospodarsko načrtovanje, prido-

GDK: 902:6:(497.12 Predmeja)(045)

Zgodovina gospodarjenja z gozdovi v GGE Predmeja
History of forest management in forest management unit Predmeja
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bivanje lesa, gojenje gozdov, gozdne prometnice, 
gibanje gozdnih fondov), in za obdobje 1984-2003 
pomemben vpliv vetrolomov.

2  OPIS GGE PREDMEJA 
Vsi podatki o GGE Predmeja so povzeti iz gozdnogo-
spodarskega načrta Predmeja 2004-2013 (ČERNIGOJ 
/ KOZOROG 2003).

GGE Predmeja leži v osrednjem južnem delu 
tolminskega gozdnogospodarskega območja. Skupaj 
z GGE Trnovo predstavlja glavnino Trnovskega 
gozda. Celotna površina enote znaša  4.769 ha, od 
tega je 4.722 ha državnih gozdov. Ker gre za sklenjen 
gozdni kompleks s posameznimi gozdnimi jasami, 
predstavlja enota tipično gozdno krajino.
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Trnovski gozd je visoka kraška planota, ki se 
postopno dviga od juga proti severu. Najnižja točka 
enote Predmeja je pri gozdarski hiši na Predmeji 
(880), najvišja pa je vrh Malega Golaka (1.495), 
ki je hkrati tudi najvišji vrh Trnovske planote. V 
kamninski podlagi absolutno prevladujejo karbo-
natne kamnine, zato ni površinskih vod. Trnovska 
planota predstavlja ogromen naravni rezervoar in 
zaledje za številne velike vodne vire, med katerimi 
izstopata tako po količini kot po kvaliteti vode izvira 
Hubelj in Skuk.

Za Trnovsko planoto so značilne obilne padavine 
(med 2.000 in 3.000 mm na leto), ki so, z manjšimi 
ekstremi v spomladanskem in jesenskem času, 
ugodno razporejene preko celega leta. Značilna 
vetrova tega območja sta burja in redkejši jugo. 
Veter pogosto načenja stojnost sestojev, zato so v 
GGE Predmeja vetrolomi stalen pojav. Medtem ko 
burja najpogosteje ruje le posamično drevje, pa južni 
vetrovi uničujejo in lomijo cele sestoje. 

Dinarski jelovo bukov gozd (Abieti-Fagetum 
dinaricum oz. Omphalodo-Fagetum) je površinsko 
najbolj zastopana gozdna združba, ki s svojimi 
sedemnajstimi subasociacijami zavzema več kot 60 %  
površine enote. Rastišča so relativno homogena, hlad-
nejša gorska klima pa zmanjšuje število subasociacij. 
Druga najbolj zastopana gozdna združba so dinarski 
visokogorski gozdovi bukve (Adenostylo – Fagetum 
oz. Ranunculo platanifolii-Fagetum), ki segajo višje, 
nad jelova bukovja. Enajst subasociacij predstavlja 
dobrih 20 %  površine gozdov v enoti. Še višje proti 
najvišjim vrhovom enote (Golaki, Mrzovec) se 
pojavlja subalpski bukov gozd (Fagetum subalpinum) 
ter na Golakih in v posameznih globokih vrtačah 
rušje (Pinetum mughi). Primorski gorski bukov gozd 
(Orvalo – Fagetum oz. Lamio orvalae – Fagetum) ter 
primorski bukov gozd (Seslerio-Fagetum) najdemo 
na južnem in zahodnem obrobju enote. V drevesni 
sestavi prevladuje bukev, ki so ji na ekstremnih legah 
primešani s sadnjo vneseni črni bor in termofilni 
listavci. Na najbolj izpostavljenih grebenih na robu 
Trnovske planote pa se pojavljajo še bolj sušna rastišča 
črnega gabra in ojstrice (Seslerio-Ostryetum), ki pa 
je zastopana v tej enoti na zanemarljivi površini. Na 
robovih posameznih mrazišč kot sta Smrečje in Mala 
Lazna je na prehodu v mrazišče združba  bukve z bel-
kasto bekico (Luzulo – Fagetum), ki prehaja v združbo 
smreke z belkasto bekico (Luzulo albidae – Piceetum) 
ter smreke s kosteničevjem (Calamagrostido vilosae 
– Piceetum oz. Lonicero caeruleae-Piceetum). Na dnu 
najizrazitejših mrazišč (Smrekova draga) pa najdemo 
že omenjeno rušje.

Površina  gozdnih rezervatov, naravnih zname-
nitosti ekstremnih rastišč, znaša 589 ha ( Smrekova 
draga-Golaki 501 ha, Veliki Bukovec 10 ha, Ledenica 
19 ha in Smrečje 59 ha) ali 12,4 % skupne površine, 
varovalnih gozdov pa je 312 ha (0,7 %).

V enoti prevladujejo debeljaki (42 %), sledijo 
jim drogovnjaki (28 %), sestoji v obnovi (15 %), 
mladovja (6 %) ter raznomerni sestoji (6 %). Osta-
lih razvojnih faz je relativno malo, saj se dvoslojni 
sestoji, grmičav gozd in ostale oblike pojavljajo na 
preostalih 3 % površine gozdov. 

Povprečna lesna zaloga znaša 316 m3/ha, od tega 
je 40 % iglavcev in 60 % listavcev. Med drevesnimi 
vrstami je najmočneje zastopana bukev (54 %), sledijo 
ji smreka (28 %), jelka (12 %) in plemeniti listavci 
(5 %). Ostalih drevesnih vrst (črni bor, mokovec, 
jerebika, macesen,itd.) je zanemarljivo malo, saj 
predstavljajo le 1 % skupne lesne zaloge. 

Najbolj poudarjena je lesnoproizvodna funkcija, 
saj gre za državni  gozd z bogato tradicijo gospodar-
jenja in velikimi vloženimi sredstvi. Zaradi občut-
ljivega visokokraškega območja je z drugo stopnjo 
poudarjena hidrološka funkcija. Biotopsko funkcijo 
predstavljajo predvsem habitati ogroženih vrst, med 
katerimi izstopajo rastišča divjega petelina. Celotna 
GGE Predmeja sodi delno v posebno varstveno 
območje Trnovski gozd – južni rob in Nanos in v 
potencialno posebno ohranitveno območje Trnovski 
gozd razglašenih v uredbi o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000). Zaradi tega je 
na celotni površini poudarjena druga stopnja bio-
topske funkcije.

3 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI
Prvič je Trnovski gozd omenjen leta 1001 v darilni 
listini cesarja Ottona III oglejskemu patriarhu Ivanu 
in furlanskemu grofu Werihemu (ŠTIH 1999). Kas-
neje je postal deželnoknežja last, vendar so si ga lastile 
tudi občine Osek, Šempas, Šmihel in Ozeljan. Zato 
so že sredi 16. stoletja nastali spori zaradi servitut-
nih pravic, ki so se vlekli tja do konca 19. stoletja. 
Prve stalne naselbine so se pojavile v prvi polovici 
17. stoletja. Prvi naseljenci so bili pastirji, ki so v 
Trnovskem gozdu pasli in steljarili vse do II. sveto-
vne vojne.  Leta 1759 je bil Trnovski gozd proglašen 
za rezervat c.k. rudnika živega srebra v Idriji, in iz 
deželnoknežje prešel v cesarsko oziroma državno 
last. V državni lasti je tako že skoraj 250 let.

Zaradi težke dostopnosti Trnovski gozd dolgo 
ni bil zanimiv za načrtno gospodarjenje z gozdovi, 
zato so podatki o dogajanjih pred izdelavo prvih 
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gozdnogospodarskih načrtov zelo skopi. Prvo ohra-
njeno poročilo o razmerah v Trnovskem gozdu je 
zapisnik cesarsko kraljeve komisije iz leta 1724 
(PIUSSI 1976), ki je pregledala cesarske in zasebne  
gozdove na obalah Gornjega Jadrana. Komisija se 
je v glavnem zadrževala na poseljenem območju 
sedanje GGE Trnovo, je pa pregledala tudi gozdove 
nad Ajdovščino v smeri proti meji z Idrijo. Zaradi 
slabih spravilnih razmer so v glavnem kuhali oglje in 
pridobivali smolo. Nekaj lesa pa so v dolino spravili 
tako, da so ga do roba planote spravili z volovsko 
vprego, v dolino pa po drčah. Za gozd sta skrbela 
dva gozdna čuvaja, vendar je kljub temu prihajalo 
do nezakonite sečnje in paše živine. Prevladovali so 
bukovi gozdovi s primesjo jelke in smreke. Komi-
sija je opazila tudi velike količine neizkoriščenega 
drevja, ki ga je podrl veter. Za izvajanje sečenj pa 
se je zanimala Orientalska družba, ki je do tedaj 
pridobivala le smolo. 

3.1 Gozdnogospodarsko načrtovanje
Zaradi velikega interesa so Trnovski gozd izmerili 
in razmejili z mejnimi križi vklesanimi v skale že l. 
1736, ko je njegova površina skupaj z delom Gorenje 
Trebuše in Čepovanskega dola znašala okoli 12.000 
ha. Nadaljnje meritve so bile v letih 1755, 1769, 
1785 in 1822. V letih 1872-1879, ko so bili končani 
spori zaradi meja in servitutnih pravic, so postavili 
današnje mejne kamne, površina po katastru pa 
znaša 8.670 ha. Trnovski gozd je do l. 1887 tvorila 
ena gozdnogospodarska enota, tega leta so jo razdelili 
na štiri, l. 1897 pa v dve (Trnovo in Dol /Predmeja 
po II. svetovni vojni/), ki obstajata še danes.

3.1.1 Obdobje avstrijskih in italijanskih 
gozdnogospodarskih načrtov

Prostorsko ureditev Trnovskega gozda, in s tem 
razdelitev na oddelke, so z Lesseckovim (1769, 
tekstnega dela se še ni našlo) in Flameckovim (1771) 
načrtom naredili že v drugi polovici 18. stoletja, ko 
so celotni Trnovski gozd razdelili na 120 oddelkov. 
To je bila osnova za načrtno izkoriščanje gozdov. 
Schneider (1804) je z upoštevanjem Flameckovih 
izhodišč in prikazom dejanskega stanja sestojev  v 
bistvu le obnovil Flameckov načrt, iz njegove sestojne 
karte pa je razvidno, da so z intenzivnimi sečnjami 
začeli šele po Flameckovem načrtu. Na Predmeji so 
s sečnim redom pričeli z južne strani s Čavna, in z 
intenzivnimi sečnjami nadaljevali na celi površini, 
razen na območju za Golaki. Prostorsko ureditev sta 
narekovala svojevrstna oblikovanost hribov in zaradi 

rušilnih sunkov burje pogojene smeri sečnje. Zato je 
pri sekoredih potekala smer sečenj v nasprotni smeri 
stalnih vetrov, proti severu in vzhodu. Zanesljivih 
podatkov o izvajanju Flameckovega načrta, in vseh 
ostalih, ni vse do leta 1887. 

Trnovski gozd je vzorčni primer klasičnega 
zastornega gospodarjenja. Prvi ga je opisal in uvedel 
že Flameck. Ker ga niso dosledno izvajali, ampak 
velikokrat sekali na golo in sejali jelko, ga je v svojem 
načrtu l. 1842 ponovno uvedel Koller (ohranjeni so 
le deli teksta načrta).  Flameckov in Schneiderjev 
načrt sta zagotavljala trajnost donosov po površini 
in lesni zalogi, pri izmeri pa so uporabljali okularne 
cenitve. V Flameckovem načrtu je  bila ugotovljena 
lesna zaloga 317 m3/ha, vendar je bila verjetno 
podcenjena.

L. 1873 so prišla v veljavo podrobna navodila 
za urejanje gozdov, s katerimi so uvedli enoten 
koncept izdelave gozdnogospodarskih načrtov, ki 
so jih obnavljali vsakih 10 let. Z njimi so predpisali 
geodetske meritve, prostorsko razdelitev in karti-
ranje, oblikovanje obratovalnih razredov, vsebino 
načrtov, izračun donosa oziroma etata, spremljanje 
gospodarjenja, in organizacijo urejevalske službe. 
Izračun etata je temeljil na avstrijski kameralni taksi, 
katere glavna parametra sta modelna in dejanska 
lesna zaloga. Tak način izdelave gozdnogospodar-
skih načrtov so osvojili tudi Italijani, ki so za opis 
sestojev uporabljali enake obrazce. Vsi avstrijski 
načrti so temeljili na okularni oceni in preverjanju 
z bilančno metodo, Italijani pa so l. 1921 pri obnovi 
načrta s polno premerbo premerili 24 % gozdov, z 
vzorčnimi ploskvami pa še dodatnih 23 %. Rezultat 
meritev so bile večje lesne zaloge in višji etat. Tako 
avstrijski kot tudi italijanski gozdarji so za vsak obrat 
gospodarjenja izdelali zelo natančne in obsežne 
strokovne smernice.

Obratovalni razred A je bil obrat s postopno sečnjo 
(zastorno gospodarjenje), 120 letno obhodnjo, 20 
letnimi starostnimi razredi in 20 letno pomladitveno 
dobo. Trajnost donosov naj bi bila zagotovljena z 
idealnim površinskim razmerjem starostnih raz-
redov, za vsako desetletje pa so določili oddelke 
zadnjega starostnega razreda v katerih se bo izvajalo 
sečnje. Pomladitev naj bi izvedli s tremi sečnjami v 
20 letih. S prvo sečnjo naj bi uvedli pomlajevanje, 
z drugo sproščali obstoječe mladje in nadaljevali 
pomlajevanje, tretja sečnja pa naj bi predstavljala 
končni posek.

Obratovalni razred B je bil obrat prebiralnega 
gozda s 120 letno obhodnjo in 40 letno obhodnjico. 
V ta obrat so poleg ekstremnih rastišč uvrstili tudi 
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več kot 100 let  stare zrele enomerne sestoje, ki bi 
jih bilo treba postopoma spremeniti v prebiralne. 
Predvideno gospodarjenje je temeljilo na ideji, da 
je možno doseči enakomerno porazdelitev na tri 
starostne stopnje (mlad, srednje star, in star gozd). 
To bi dosegli tako, da bi se znotraj obhodnje 120 let 
z obhodnjico 40 let trikrat vrnili na isto površino, pri 
vsaki sečnji pa bi posekali 1/3 lesne zaloge. 

Obratovalni razred C je bil obrat s sečnjo na golo, 
s 100 letno obhodnjo in 20 letnimi starostnimi raz-
redi. V ta obrat so Avstrijci vključili zrele smrekove 
sestoje v Smrečju. 

Obratovalni razred D so predstavljali varovalni 
gozdovi. V ta razred so uvrstili težko dostopne goz-
dove na slabih rastiščih, predvsem okoli Golakov.

3.1.2 Obdobje 1945-1983

Po II. svetovni vojni so prvi gozdnogospodarski načrt 
izdelali za obdobje 1954-1963. Povzeli so avstrijski 
način izdelave gozdnogospodarskih načrtov s stro-
kovnimi smernicami za gospodarjenje v obratovalnih 
razredih, in se zgledovali po Italijanih, saj so l. 1953 
s polno premerbo premerili 65,5 % sestojev. Kasneje 
je delež polne premerbe padal, vendar je l. 1983 še 
vedno znašal 42,3 %. 

Ko so pristopili k izdelavi gozdnogospodarskega 
načrta Predmeja 1954-1963 so se soočili z obilico 
prezrelih sestojev, pomanjkanjem mladih sestojev, 
nedovršenimi končnimi poseki in načetimi sred-
njedobnimi gozdovi s prezgodnjim pomlajevanjem. 
Da bi čimprej vzpostavili normalno stanje gozda, so 
vpeljali tri obratovalne razrede, končna vizija pa je 
bil prebiralni gozd jelke, smreke in bukve.

V obratovalni razred A s skupinsko postopno 
sečnjo in 120 letno obhodnjo so uvrstili sestoje v 
katerih so do tedaj gospodarili s postopno (zastorno) 
sečnjo in s sečnjo na golo. V obratovalni razred B 
s prebiralnimi gozdovi so uvrstili sestoje, ki so že 
imeli strukturo prebiralnega gozda, in sestoje v 
katerih naj bi gospodarili prebiralno. V obratovalni 
razred C z varovalnimi gozdovi so uvrstili vse burji 
močno izpostavljene sestoje, in smrekove sestoje v 
mraziščih Smrečje in Smrekova draga.  

Leta 1964 pri obnovi načrta obratovalnih razredov 
niso spreminjali, le gozdove v Smrečju so izločili iz 
obratovalnega razreda C in jih priključili obratoval-
nemu razredu A. Leta 1974 pa so obratovalni razred 
skupinsko postopne sečnje razdelili na obratovalni 
razred A (2.821 ha),  v katerem so združili vse sestoje, 
ki so nastali z zastornimi sečnjami, in obratovalni 
razred D (754 ha), v katerega so vključili zrele in 

prezrele sestoje v katerih je že potekala obnova, 
ali pa so jo načrtovali. Pri obnovi teh sestojev so 
načrtovali večji delež iglavcev. 

3.1.3 Obdobje 1984-2003 

Z gozdnogospodarskim načrtom 1984-1993 so 
gozdove razvrstili v gospodarske razrede, izhodišče 
za njihovo določanje pa so bile ekološke značil-
nosti posameznih gozdnih združb in drevesna 
sestava sestojev. Za vsak gospodarski razred so 
določili dolgoročne cilje, usmeritve in ukrepe. Iz 
gospodarjenja so izvzeli rezervate in varovalne 
gozdove, poudarek pa je bil na uvajanju skupin-
sko postopnega gospodarjenja. Pri obnovi načrta 
1994-2003 pa so zmanjšali število gospodarskih 
razredov. L. 1983 so lesno zalogo ugotavljali s polno 
premerbo (42,3 % gozdov) in cenitvami, l.1993 
pa so s kontrolnimi vzorčnimi ploskvami v mreži  
250 m x 50 m zajeli 80 % gozdov. V desetletju  
1984-1993 je modelna lesna zaloga znašala 250 m3/ha, 
za desetletje 1994-2003 pa že 335 m3/ha.

V obdobju 1984-2003, ki je bilo zaradi družbeno 
političnih sprememb in naravnih dogajanj zelo 
burno, so na načrtovanje gospodarjenja z gozdovi 
pomembno vplivali izgradnja Tovarne ivernih plošč 
v Novi Gorici, nepričakovana močna vetroloma, 
in reorganizacija gozdarstva, do katere je prišlo po 
letu 1991.

3.2 Pridobivanje lesa
Z gozdnogospodarskimi načrti so v vseh obdobjih 
načrtovali kritje potreb takratne družbe. Vseskozi 
pa je bila višina sečenj odvisna od načina spravila 
in prevoza lesa in temu primerne odprtosti gozdov. 
Realizacija sečenj je prikazana v preglednici št. 1, 
problematika pridobivanja lesa pa po posameznih 
časovnih obdobjih.

3.2.1 Obdobje avstrijskih in italijanskih 
gozdnogospodarskih načrtov 

Za časa stare Avstrije je bil Trnovski gozd namenjen 
oskrbi Gorice in Trsta z lesom, v okolici Gorice in 
v Vipavski dolini pa je bilo 22 žag z zmogljivostjo 
10.800 m3  letno.  Vse do I. svetovne vojne so za 
potrebe mornarice (jambori) sekali najlepša drevesa 
jelke in jih vozili v Trst in Benetke. Sekali so izključno 
zrele sestoje, redčenj praktično niso izvajali, oglje 
pa so pridobivali iz podstojnega drevja, ki so ga 
puščali pri končnih sečnjah. Zaradi iskanja boljših 
sortimentov in sečnje po naročilu trgovcev je pri-
hajalo pogosto do prezgodnje pomladitve. Enak 
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pristop do pridobivanja lesa so imeli tudi italijanski 
gozdarji. V tistih časih so spravilo in prevoz lesa 
izvajali izključno z živalsko vprego.

V avstrijskih načrtih načrtovani etat in realiza-
cija sečenj nista bila prikazana ločeno za iglavce 
in listavce. Predvidevamo pa lahko, da so zaradi 
potreb mornarice sekali več iglavcev kot listavcev. 
Predvideni etat so dosegli le v obdobju 1897-1906. 
Glavna vzroka za odstopanja sta bila neenakomerna 
odprtost gozdov, in zaradi neizvajanja gradnje 
vseh načrtovanih prometnic težko zagotavljanje 
prostorskega reda.

V italijanskem načrtu 1921-1930 je etat prikazan 
skupno, realizacija sečenj pa ločeno za iglavce in 
listavce. Zaradi velike površine starih bukovih gozdov 
so italijanski gozdarji predvideli precej visok etat, 
vendar so ga zaradi pomanjkanja sredstev za gradnjo 
gozdnih prometnic  realizirali le s 78 %.

3.2.2 Obdobje 1945-1983

Takoj po koncu II. svetovne vojne so bila planska 
leta, v katerih je bil velik pritisk na gozdove. Gospo-
darili in sekali so nenačrtno, oziroma po potrebah, 
ki niso bile majhne. Za obdobje 1945-1953 so znani 
le podatki o izvršenih sečnjah. Zaradi povojne 
gradbene obnove so pri iglavcih sekali predvsem 
tehnični les. Posledice so bile hude, saj so v nekaterih 
mešanih sestojih iglavce popolnoma iztrebili. Letno 
so posekali povprečno 22.970 m3, kar je precej več 
kot so sekali Avstrijci (10.138-14.193 m3) in Italijani 
(15.101 m3).

Ko so pristopili k izdelavi gozdnogospodarskega 
načrta Predmeja 1954-1963 so se želeli približati cilj-
nemu razmerju starostnih razredov, zato so načrtovali 
etat, ki je bil nekoliko večji od realizacije sečenj v letih 

1945-1953. Skupni etat  so realizirali s 93 %, od tega 
pri iglavcih s 75 % in pri listavcih s 103 %.

Za obdobje 1964-1973 so predpisali etat, ki naj 
bi zagotavljal trajnost donosov in okrepil višino 
lesne zaloge. Etat so realizirali s 103 %, od tega pri 
iglavcih s 101 % in pri listavcih s 104 %. Preseganje 
etata gre predvsem na račun sanacije sestojev, ki 
jih je v letih 1965 in 1971 poškodovalo neurje z 
izredno količino toče, tako da se je bukev na veliko 
pričela sušiti in so morali večino prizadetih bukovih 
letvenjakov posekati.

Z načrtom 1974-1983 so že upoštevali zado-
voljevanje potreb Tovarne ivernih plošč v Novi 
Gorici, ki je pričela delovati leta 1976. Ker so z istim 
načrtom izločili gozdne rezervate Smrekova draga-
Golaki, Ledenica, Veliki Bukovec in Smrečje, so v 
preostalih gospodarskih gozdovih precej povečali 
obseg sečenj. Predvideni etat so realizirali s 101 %, 
od tega pri iglavcih s 107 % in pri listavcih s 97 %. 
Do odstopanja v realizaciji etata je prišlo predvsem 
zaradi sušenja jelke, saj je delež slučajnih donosov 
iglavcev znašal okoli 20 %.

Za to obdobje je značilen velik napredek pri 
uvajanju tehnologije za pridobivanje lesa, potek 
dogajanj pa smo povzeli po Krivcu (2003): do l. 
1959 so pri sečnji uporabljali ročno orodje, v nekaj 
letih pa so z uporabo motornih žag sečnjo popol-
noma mehanizirali; spravilo s konji so l. 1958 pričeli 
dopolnjevati z žičnicami; l. 1969 so pričeli uvajati 
zgibne traktorje; po l. 1974 so pri spravilu začeli 
uporabljati adaptirane kmetijske traktorje; s konji 
pa so večinoma spravljali le še drva. 

3.2.3 Obdobje 1984-2003
Na načrtovanje etata za obdobje 1984-1993 je precej 
vplivala lakota lesne industrije, ki si je potrebno 

Preglednica 1: Realizacija sečenj

Obdobje
Etat bruto m3 Sečnja bruto m3

iglavci listavci skupaj iglavci listavci Skupaj
1887-1896 148.390 101.380
1897-1906 140.980 141.930
1907-1916 157.600 141.930
1921-1930 193.620 33.087 117.931 151.018
1945-1953 113.184 93.536 206.720
1954-1963 73.332 136.231 209.563 55.181 140.178 195.359
1964-1973 75.529 82.314 157.843 76.462 85.561 162.023
1974-1983 75.470 108.654 184.124 80.700 105.427 186.127
1984-1993 101.350 93.540 194.890 113.681 102.917 216.598
1994-2003 54.000 69.400 123.400 59.228 67.982 127.211
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surovino skušala zagotoviti s samoupravnimi spo-
razumi o temeljih plana samoupravnih interesnih 
skupnosti za gozdarstvo (območna in republiška SIS), 
ki so bili prvič sklenjeni za obdobje 1981-1985. Z 
njimi si je lesna industrija, zaradi svojega močnega 
političnega vpliva, zagotovila redno letno dobavo 
lesa po količini in sortimentni strukturi. Zaradi dveh 
močnih vetrolomov, v letih 1988 in 1993, so pred-
videni etat realizirali s 111 %, od tega pri iglavcih s 
112 % in pri listavcih s 110 %.

Z načrtom za obdobje 1994-2003 so skušali 
odpraviti posledice obeh vetrolomov in okrepiti 
višino lesne zaloge. Na načrtovanje etata pa je 
vplivala tudi reorganizacija gozdarstva, do katere je 
prišlo po letu 1991, ko se je močno zmanjšal obseg 
vlaganj v gozdove. Zato so v primerjavi s prejšnim 
desetletjem skupni etat zmanjšali kar za 37 %. Etat 
so realizirali s 103 %, od tega pri iglavcih s 110 % in 
pri listavcih 98 %. Preseganje etata pri iglavcih je bilo 
posledica ponavljajočih se manjših vetrolomov, ki 
so se redno pojavljali v razrahljanih sestojih, ki sta 
jih načela vetroloma v letih 1988 in 1993.

3.3 Gojenje gozdov
Za obdobje brez gozdnogospodarskih načrtov 
lahko predvidevamo, da o kakšnem gojenju gozdov 

še niso razmišljali. Za časa Avstrije in Italije je bil 
velik poudarek na pogozdovanju in umetni obnovi s 
sadnjo, takoj po II. svetovni vojni je bilo pomembno 
le pridobivanje lesa, zato so podatki do leta 1964 bolj 
informativnega značaja. Po tem letu pa je gojenje 
gozdov postalo pomembnejše. V preglednici št. 2 
smo prikazali planirani in realizirani obseg gojit-
venih del po letu 1954, gojitveno problematiko pa 
po posameznih časovnih obdobjih.

3.3.1 Obdobje avstrijskih in italijanskih 
gozdnogospodarskih načrtov

Do l. 1906 so se avstrijski gozdarji veliko ukvarjali 
s pogozdovanjem kraških goličav na jugozahodnih 
obronkih Trnovskega gozda (Vitovska gmajna, Za 
gracem, Za kotlom, Čaven), ko so s pogodbami in 
odkupom ukinili servitutne pravice paše, ki so si 
jih vse od sredine 16. stoletja lastile občine Osek, 
Šempas, Šmihel in Ozeljan. Rezultat njihovih pogoz-
dovanj so smrekovi in borovi debeljaki na površini 
približno 135 ha.

Za vsak obrat gospodarjenja so izdelali zelo 
natančne in obsežne strokovne smernice za pogoz-
dovanje, uvajanje pomlajevanja, redčenja in nego 
mladovij. Njihov koncept so osvojili tudi italijanski 
gozdarji. Marsikatera od  takrat predpisanih smernic 

Preglednica 2: Realizacija gojitvenih in varstvenih del

Ukrep Enota
1954-1963 1964-1973 1974-1983 1984-1993 1994-2003

Plan Real. Plan Real. Plan Real. Plan Real. Plan Real.
OBNOVA ha 567 375 424 320 285 180 165 316 179
Priprava sestoja ha 287 120
Priprava tal ha 273 130 154 120 102 44 44 15
Sadnja ha 70 149 148 118 95 136 121 29 44
Setev ha 224 11
Gnojenje sadik ha 96 122 82 77
NEGA ha 1067 1099 1017 1121 1075 783 984 530
Žetev ha 149 206 135 206 425 330 160 65
Nega mladovja ha 375 918 893 882 571 418 243 297 151
Prvo redčenje ha 344 232 210 226 190
Drugo redčenje ha 301 124
VARSTVO
Zaščita z ograjo m 220
Zašč. s  premazi ha 87 32 1 13 9 9 6 7
Zakol. sadik ha 30 3 1 3
Zaščita s tulci kos 1200
Zašč. s s. volno ha 13 33
Škr. s herbicidi ha 120 31
Pos.insekticidov ha 28

Papež, J., Černigoj, V.: Zgodovina gospodarjenja z gozdovi v GGE Predmeja



GozdV 65 (2007) 152

za izvajanje sečenj in nege gozdov je z ekološkega 
in gospodarskega vidika aktualna še danes, vendar 
marsikdaj predraga. Za primer vzemimo navodilo 
za pripravo tal za nasemenitev. V semenskem letu 
naj bi jo izvedli meseca septembra in to pred pričet-
kom odpadanja žira. S težkimi železnimi grabljami, 
motikami in rovnicami naj bi odstranili debelo 
travno rušo in debele plasti listja v vdolbinah, tla 
pa temeljito razrili.

Kljub temu so pri reviziji načrtov ugotavljali: da 
na uspeh pogozdovanj močno vplivajo burja in suša, 
na umetno obnovo s sadnjo v mraziščih pa kasne 
slane; da so sekali izključno zrele sestoje; da so zaradi 
iskanja boljših sortimentov  povzročali prezgodnje 
pomladitve; da so s prepozno sečnjo  v mladovjih 
povzročali velike škode; da redčenj praktično sploh 
niso izvajali, premalo pa so izvajali tudi čiščenje 
bukovih mladovij v korist iglavcev. Glavni razlogi 
za neizvajanje strokovnih smernic so bili neznanje, 
malomarnost in premajhen nadzor nad lesnimi 
trgovci, ki so izvajali sečnje.

3.3.2 Obdobje 1945-1983

Prva leta po II. svetovni vojni so bila za gozdove 
kritična. Večina strokovnega kadra so bili logarji 
brez redne gozdarske šole, ki so jih takoj po vojni 
rekrutirali iz vrst gozdnih delavcev. Zato so bile evi-
dence sečenj pomanjkljive, evidence gojitvenih del 
pa večinoma sploh niso vodili. Za leta 1945-1953 ni 
nobenih podatkov o planiranih in izvedenih gojitve-
nih delih, za desetletje 1954-1963 pa je znan le plan 
gojitvenih del. Ko je vodenje gozdnega obrata l. 1965 
prevzel gozdarski inženir, oba revirja pa gozdarska 
tehnika, se je stanje izboljšalo.

Ker ni bilo šolanega gozdarskega kadra, so po 
avstrijskem vzgledu za vsak obrat gospodarjenja 
predpisali zelo natančne in obsežne strokovne 
smernice za pogozdovanje, uvajanje pomlajevanja, 
redčenja in nego mladovij, ki so bile za leto 1954 
na visokem strokovnem nivoju, in jih leta 1964 pri 
obnovi načrta niso spreminjali ali dopolnjevali. Za 
primer navajamo, da so za uvajanje pomlajevanja 
predvideli transportno mejo in krajevnim razmeram 
najprimernejšo obliko skupinsko postopne sečnje, 
pri tem pa bi morali upoštevati smer burje in druge 
ekološke faktorje. 

Vendar v prvih dvajsetih letih razvoj gozdov ni 
vedno potekal tako, kot je bilo v okviru takratnega 
strokovnega znanja in pristopa idealno zamišljeno. 
Pri obnovi načrtov so namreč ugotavljali: da večina 
končnih posekov v starih in prezrelih sestojih ni 

uspela in so zato morali posekati preostalo mladovje 
in posaditi smreko; da so v prebiralnih sestojih izvajali 
premočne sečnje; da so v srednjedobnih sestojih s 
prezgodnjo sečnjo predrastkov iglavcev in bukovih 
košev povzročili predčasno pomladitev; da so bila 
redčenja večinoma premočna; da niso izvajali nege 
mladja in gošče in zanemarili negativno selekcijo; 
za nasade iglavcev pa so z obžetvijo in zaščito pred 
srnjadjo poskrbeli.

Kakšen je bil obseg sadnje v desetletju 1954-1963 
ni znano, verjetno pa se je sukal okoli načrtovanih 70 
ha. V desetletju 1964-1973 so pri sanaciji neuspele 
pomladitve prezrelih bukovih sestojev posadili 148 
ha, v glavnem s smreko. V desetletju 1974-1983 se 
je pojavilo močno sušenje jelke, zato gre posajenih 
95 ha predvsem na rovaš sanacije prizadetih jelovih 
debeljakov.

V letih 1964-1983 so planirano nego malenkostno 
presegli, v desetletju 1974-1983 pa so poleg obžetve 
in nege mladovja prvič evidentirali tudi prva red-
čenja. Prva redčenja (zaostala redčenja, ki se jih ni 
izvedlo zaradi pomanjkanja lastnih sredstev) je bil 
politično skovan strokovni pojem republiške SIS 
za gozdarstvo, ki se ga je uvedlo s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih plana SIS za gozdarstvo, in so 
bili prvič sklenjeni za obdobje 1981-1985.

V desetletju 1964-1973 so izvedli 68 ha zaščite 
sadik pred divjadjo. Sprva so sadike še ovijali s 
stekleno volno, potem pa so prešli na zaščito s Cer-
vakolom. Kljub povečanim škodam na naravnem 
mladju, še posebej po naselitvi muflonov v letih 
1972 in 1973, v smrekovih nasadih večjih škod ni 
bilo opaziti, zato se je v desetletju 1974-1983 obseg 
zaščite s premazi precej zmanjšal.

3.3.3 Obdobje 1984-2003

Izvedba načrtovanega etata za desetletje 1984-1993 
je bila v veliki meri pogojena z umetno obnovo 
jelovih sestojev, ki jih je prizadelo sušenje jelke, 
naravna obnova pa je bila zaradi velike številčnosti 
rastlinojede divjadi onemogočena. Nepričakovana 
velikopovršinska vetroloma v letih 1988 in 1993 
sta vse načrte postavila na glavo. Zaradi predčasno 
sprožene pomladitve bukovih sestojev se je sadnjo 
realiziralo le z 89 %, za nego gozdov pa je že pričelo 
primanjkovati denarja. Tako se je skupno nego rea-
liziralo s 73 %, od tega žetev z 78 %,  nego mladovja 
z 58 %, in prvo redčenje z 91 %.  

Z načrtom za obdobje 1994-2003 so skušali 
odpraviti posledice obeh vetrolomov in okrepiti 
višino lesne zaloge. Zato so poleg zmanjšanja etata 
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predvideli tudi krepko manjši obseg sadnje (29 ha), 
predvideni obseg nege mladovij pa je znašal 457 ha 
ali 80 % realizacije v preteklem desetletju. Planirani 
obseg prvih redčenj je bil na nivoju prejšnjega 
desetletja, prvič pa se je načrtovalo druga redčenja. 
Zaradi sanacije ponavljajočih se manjših vetrolomov, 
ki so se redno pojavljali v razrahljanih sestojih, ki sta 
jih načela vetroloma v letih 1988 in 1993, so sadnjo 
presegli s 152 %, denarja za izvajanje nege pa je bilo 
premalo. Žetev so realizirali s 41 %, nego mladovij 
s 51 %, prvo redčenje s 84 % in drugo redčenje s 
41 %. Kriza v gozdarstvu, ki je drastično zmanjšala 
obseg vlaganj v gozdove, je naredila svoje. Škarje in 
platno za odmerjanje sredstev za biološka vlaganja 
v gozdove pa sta imela Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov in SGG Tolmin. 

3.4  Gozdne prometnice
Gozdne ceste, na katere se navezujejo vlake, poti in 
steze, so nepogrešljive za gospodarjenje z gozdovi. 
Pridobivanje lesa pa je bilo že od nekdaj odvisno 
od odprtosti gozda s času ustreznimi prometni-
cami in njihovo razporeditvijo. V preglednici št. 3 
so podatki o gozdnih prometnicah po II. svetovni 
vojni, problematika pa je prikazana po posameznih 
časovnih obdobjih. 

3.4.1 Obdobje avstrijskih in italijanskih   
gozdnogospodarskih načrtov 

Za časa stare Avstrije je bil glavni problem povezava 
Trnovskega gozda z Gorico in Vipavsko dolino. Tako 
je že l. 1833 Ressel izdelal »generalno karto Trnov-
skih cestnih razmer« (MURKO 1957). Za območje 
sedanje GGE Predmeja je projektiral naslednje 
povezave: Prevala-Krnica-Ozeljan, Dol-Fužine, in 
Dol-Slokarji-Lokavec. Cesto Prevala-Krnica so l. 
1890 povezali s Trnovim in jo priključili na cesto 
Trnovo-Grgar-Solkan-Gorica, ki so jo zgradili 

v letih 1855-1860, in jo je ravno tako predvidel 
Ressel. Cesto Dol-Slokarji-Lokavec-Ajdovščina pa 
so po nekoliko spremenjeni trasi zgradili v letih 
1891-1896. Načrtovali so tudi povezavo z dolino s 
cestami Selovec-Gojače in Vitovski vrh-Ozeljan, za 
njihovo gradnjo pa bi morale denar  zagotoviti tudi 
zainteresirane občine. 

Na ti glavni prometni žili so se nato navezo-
vale gozdne ceste, ki so bile potrebne za izvajanje 
prostorsko določenih sečenj. Gradili so tudi vlake 
za spravilo lesa in steze za izvajanje nadzora nad 
dogajanji v gozdovih. Žal se je po II. svetovni vojni 
zanemarilo vzdrževanje stez in jih je ohranjenih le 
še nekaj. Tako kot spravilo, je tudi prevoz potekal s 
konjskimi vpregami.

Pod Italijo so nadaljevali z gradnjo gozdnih pro-
metnic, in tudi s posodabljanjem gozdnih cest. Tako 
pod Avstrijo kot tudi pod Italijo pa so imeli probleme 
z zagotavljanjem sredstev za gradnjo načrtovanih 
prometnic, kar je vplivalo na neizpolnjevanje etata 
v letih 1887-1896 in 1921-1930.

3.4.2 Obdobje 1945-1983

Prve podatke o stanju gozdnih cest so zbrali pri 
izdelavi gozdnogospodarskega načrta 1954-1963, ko 
je odprtost gozdov znašala 12,8 m/ha. V naslednjih 
20 letih so zgradili 12,6 km gozdnih cest, tako da je l. 
1974 odprtost gozdov znašala 17,5 m/ha. Večji premik 
pri gradnji gozdnih cest se je zgodil v desetletju 
1974-1983, ko se je zaradi velikih potreb Tovarne 
ivernih plošč v Novi Gorici pričelo odpirati do takrat 
zaprte višje predele z bukovimi gozdovi. V tem 
obdobju so zgradili 18,1 km gozdnih cest, odprtost 
gozdov pa se je povečala na 21,2 m/ha. Poleg lastnih 
sredstev gozdarstva, odvedenih od prodaje lesa, je 
v tem desetletju za gradnjo cest pričela združevati 
finančna sredstva tudi lesna industrija. 

Preglednica 3: Gradnja in gostota gozdnih prometnic od 1954 do 2004

Vrsta gozdnih prometnic Enota 
Mere

Stanje gozdnih cest

1954 1964 1974 1984 1994 2004

Javna cesta Predmeja-Lokve km 9,0 9,0 9,0 8,1 8,1 8,5

Gozdne ceste km 57,1 62,5 69,7 87,8 108,1 110,4

Skupaj cest km 66,1 71,5 78,7 95,9 116,2 118,9

Skupaj gozdnih cest v m/ha m/ha 12,8 14,0 17,5 21,2 26,3 27,5

Vlake km 343,0 401,0

Skupaj vlak v m/ha m/ha 72,6 84,9
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3.4.3 Obdobje 1984-2003
V letih 1984-1993 so zgradili 20,3 km gozdnih cest, 
večinoma za sanacijo vetrolomov. Poleg sredstev 
gozdarjev, se je gradnjo gozdnih cest sofinanciralo 
tudi s sredstvi lesne industrije, združenih pri območni 
in republiški SIS za gozdarstvo. V tem času so, da 
bi pocenili stroške vzdrževanja, z asfaltom prekrili 
najbolj kritične strme odseke gozdnih cest. Kriza v 

gozdarstvu, ki je nastopila po l. 1990, se je pokazala 
tudi pri gradnji gozdnih cest, saj so v desetletju 1994-
2003 zgradili le 2,7 km cest. Na manjši obseg gradnje 
gozdnih cest pa je vplivala tudi relativno dobra 
odprtost gozdov, saj znaša gostota gozdnih cest že 
27,5 m/ha. Za to obdobje so v gozdnogospodarskih 
načrtih tudi podatki o zgrajenih vlakah, katerih 
gostota je konec obdobja znašala 89,4 m/ha.

Grafikon 1: Vrste motenj v obdobju 1984-2003

Grafikon 2: Delež motenj v 20 
letnem poseku
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3.5  Vpliv naravnih motenj na 
gospodarjenje z gozdovi

V vseh gozdnogospodarskih načrtih za GGE Pred-
meja je omenjeno, da naravne motnje povzročajo 
gospodarsko škodo. Vendar konkretnih podatkov o 
obsegu škod, razen za obdobje 1984-2003, ni. 

Močni vetrolomi so omenjeni že v poročilu cesar-
sko kraljeve komisije iz leta 1724, trajen vpliv vetrov 

omenjajo vsi avstrijski in italijanski načrti, vpliv 
burje pa so skušali ublažiti z načrtovano prostorsko 
sečnjo (sekoredi). Tudi v vseh po II. svetovni vojni 
izdelanih gozdnogospodarskih načrtih so vetrovi 
(burja, jugo, cikloni) omenjeni kot najpomembnejša 
abiotska motnja.

V vseh načrtih se ravno tako omenja pojavljanje 
poznih slan, zaradi katerih so v naravnih mraziščih 
močno prizadeti mladi nasadi smreke, in oteženo 

Karta 1:  
Vpliv 
vetrolomov 
v obdobju 
1983-2003

Grafikon 3:  
Gibanje 
lesne zaloge 
v m3/ha
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naravno pomlajevanje. Moker sneg je v  smrekovih 
nasadih že od nekdaj povzročal občutne škode, 
žled pa so redko omenjali kot vzrok pomembnih 
gospodarskih škod.

Toča, vendar ne izrazito močna, je v Trnovskem 
gozdu pogost pojav. Vendar je v gozdnogospodar-
skem načrtu Predmeja 1974-1983 navedeno, da je v 
letih 1965 in 1971 neurje z izredno količino toče v 
nekaj minutah tako poškodovalo sestoje okoli Male 
lazne, v Smrekovi dragi in Paradani, da se je bukev 
na veliko pričela sušiti in so morali večino bukovih 
letvenjakov posekati. 

Polha v vseh starih avstrijskih načrtih omenjajo 
kot največjega škodljivca pogozdovanj in naravne 
obnove. V vseh po II. svetovni vojni izdelanih 
načrtih je ravno tako omenjeno, da  polh v smre-
kovih nasadih dela pomembno škodo. Rastlinojeda 
parkljasta divjad je postala problem po II. svetovni 
vojni. Sprva je škode povzročala le srnjad, nato pa 
sta škode pričela povzročati jelenjad in v letih 1972 
in 1973 naseljeni mufloni.

3.5.1 Obdobje 1984-2003

V letnih poročil o varstvu gozdov za obdobje 1984-
2003 so relativno zanesljivi podatki o naravnih mot-
njah, ki so pomembno vplivale na gospodarjenje z 
gozdovi, zato smo to obdobje bolj podrobno obdelali 
in prikazali. Naravne motnje so prikazane opisno in 
na grafikonih 1 in 2. Za večino motenj je prikazana 
količina lesa, ki ga je bilo treba posekati, za nekatere 
motnje pa je prikazan njihov površinski obseg.

V obdobju 1984-2003 so bili najbolj moteči 
naslednji abiotski dejavniki: veter, zaradi katerega 
so posekali 96.875 m3; jelovih sušic so posekali 
23.009 m3; zaradi mokrega snega, ki je poškodo-
val mlade smrekove letvenjake in drogovnjake, so 
posekali 904 m3; strela vsako leto poškoduje 10-30 
dreves iglavcev, zaradi nje pa so posekali 1.159 m3; 
zaradi sušenja vrhov smreke so posekali 559 m3; 
v mraziščih so slana in pozebe prizadele 315,6 ha 
smrekovih nasadov in bukovega mladovja.

Podatki letnih poročil o varstvu gozdov za obdobje 
1984-2003 kažejo, da so bili najbolj moteči naslednji 
biotski dejavniki: zaradi občasnih suš in vetrolomov 
so smrekovi podlubniki stalno dejavni, posekali pa 
so 2.114 m3 lubadark; polh je poškodoval 15,4 ha 
smrekovih nasadov, zaradi tega so morali posekati 
804 m3; zaradi kombiniranega napada lesarja in 
gliv, ki so ga prvič opazili leta 1991, so morali pose-
kati 9.237 m3; zaradi rdeče trohnoba so posekali 
2.491 m3; najbolj moteč je vpliv rastlinojede divjadi 

(srnjad, jelenjad, mufloni), ki je na območju celotne 
gozdnogospodarske enote praktično onemogočila 
pomlajevanje jelke.

Na grafikonih 1 in 2 je prikazan delež motenj v 
strukturi sečenj. Do leta 1988 je glavno motnjo pri 
gospodarjenju predstavljalo sušenje jelke, v letih 
1988-1993 dva obsežna vetroloma in kombiniran 
napad lesarja in gliv, v letih 1995 in 1996 je bilo 
zopet močnejše sušenje jelke, od leta 1997 dalje pa 
glavno motnjo predstavljajo poškodbe drevja pri 
sečnji in spravilu. V 20 letih je delež motenj znašal 
kar 44,5 % vseh sečenj. Poleg vetrolomov z 28,2 %, so 
bili pomembni še sušenje jelke z 6,7 %, kombiniran 
napad lesarja in gliv z 2,7 % in poškodbe pri sečnji 
in spravilu  s 4,5 %. 

Posebej je potrebno omeniti oba velika vetroloma 
in njune posledice. Jugo je 3. julija 1988 od 17.30 do 
18.00 ure uničil nekaj najlepših bukovih in smrekovih 
sestojev. Smer gibanja zračnega vrtinca je bila JZ-SV, 
in to na relaciji Krnica-Prevala-Smrečje-Nagnovec-
Strgarijski hrib-Golaki. Širina vpliva vetra je bila 
različna, povprečna širina pasu je znašala približno 
2 km, veter pa je podrl 60.883 m3. Prizadeta površina 
je v osrednjem delu Smrečja in Nagnovca znašala 
dobrih 500 ha, širše pa je prizadela še dodatnih 450 ha. 
Močna burja je 1. in 2. januarja 1993 prizadela sestoje 
v Smrečju in na njegovem obrobju, ter na Čavnu.  
Burja je na površini 1.050 ha podrla 21.582 m3. V 
naslednjih letih so na isti površini obema velikopo-
vršinskima vetrolomoma, zaradi razrahljanosti in 
narušene stojnosti sestojev, sledili manjši vetrolomi 
in žarišča podlubnikov. Ker se je v letih 1993 in 1994 
izvedlo obnovo gozdnogospodarskega načrta smo 
bili mnenja, da je za 20 letno obdobje težko prikazati 
relativni delež poseka od lesne zaloge, zato smo v 
preglednici 4 obseg prizadetosti gozdov raje prikazali 
s količino posekanega lesa na ha.

V obravnavanem obdobju je bilo praktično poru-
šenih skoraj 200 ha gozdov, na 800 ha pa je bila spro-
žena predčasna pomladitev, saj so bili sestoji močno 
presvetljeni. Le za ostale sestoje v enoti (3.700 ha) 
lahko rečemo, da je bil vpliv vetra zanemarljiv. Obseg 
in posledice obeh velikih vetrolomov in manjših, ki 
so se na isti površini pojavljali v naslednjih letih, so 
prikazani na karti 1. 

3.5.2 Gospodarske posledice naravnih motenj 

Vpliv naravnih motenj na gospodarjenje z gozdovi 
je lahko zelo velik in večplasten. Še posebej pri 
velikopovršinskih motnjah. Naravne motnje vplivajo 
na organizacijo dela, dohodek, vlaganja v gozdove 
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in planiranje. Sanacija malopovršinskih motenj je 
povezana predvsem z iskanjem, odkazilom, izdelavo 
in spravilom posameznih sušic, podrtic ali drugače 
poškodovanega drevja. Zaradi večje porabe časa,  
normativov in manjše vrednosti sortimentov je 
nižji tudi dohodek.

Sanacija velikopovršinskih motenj, ki jih povzročajo 
veter, sneg in žled, je velik organizacijski izziv. Najprej 
je treba oceniti količinski in prostorski obseg škod, ki 
je običajno podcenjen. Na podlagi prvih ocen je treba 
razporediti razpoložljivo delovno silo, da se zagotovi 
prevoznost cest in prične z delom na prednostnih 
sečiščih. Če na gozdnem obratu ni dovolj delovne sile, je 
potrebno poiskati pomoč od drugod. V večini primerov 
je v naslednji fazi potrebno zgraditi dodatne ceste in 
vlake, v takih predelih pa je sečnjo treba odložiti. Zaradi 
podrtega in polomljenega drevja je delo nevarno, višji 
so normativi, odpadek je precej večji kot normalno, 
zaradi tega je nižji tudi dohodek. Po končani sečnji se 

večino ogolelih površin posadi, predvsem zaradi bojazni, 
da bo javnost gozdarje kritizirala, da les poberejo, za 
gozd pa nič ne naredijo. Velikokrat je to zmota, ki 
zahteva dodatne stroške za vzdrževanje nasadov. Za 
nameček velikopovršinske motnje porušijo z gozdno-
gospodarskim načrtom postavljene cilje in razmerja 
razvojnih faz, ki naj bi zagotavljali trajnost donosov. Če 
so odstopanja prevelika, se pri naslednji reviziji načrta 
običajno zmanjša predvideni obseg sečenj.

4 GIBANJE GOZDNIH FONDOV
Flameck je l. 1771 ocenil, da znaša lesna zaloga  
317 m3/ha, Schneider pa je l. 1804 lesno zalogo ocenil 
na 257 m3/ha. Prvi zanesljivejši podatki o višini 
lesne zaloge in deležu drevesnih vrst v skupni lesni 
zalogi so iz l. 1876. Povprečna lesna zaloga je znašala  
186 m3/ha, od tega 74 m3 iglavcev in 112 m3 listavcev. 
V vseh naslednjih načrtih so Avstrijci ravno tako 
ugotavljali nizke lesne zaloge, ki so se gibale od  
167-182 m3/ha, in so bile verjetno močno podcenjene. 
Lesna zaloga, ki so jo l. 1920 ugotovili Italijani je bila 
občutno večja in je znašala 242 m3/ha. Približno enake 
lesne zaloge so ugotavljali po II. svetovni vojni vse 
do l. 1993, ko je znašala 259 m3/ha. L. 2003 so ugo-
tovili občutno povečanje lesne zaloge, ki je znašala  
316 m3/ha. Občutno povečanje lesnih zalog v letih 
1920 in 2003 verjetno lahko pripišemo sodobnejšemu 
načinu ugotavljanja lesnih zalog in dejstvu, da so 
smrekovi nasadi, ki so jih osnovali 30-40 let pred 
letom meritev, takrat prestopili taksacijski prag. Trend 
gibanja lesnih zalog je prikazan v grafikonu 3. 

Zanimivi so podatki o deležu drevesnih vrst v 
skupni lesni zalogi, ki so prikazani v preglednici 5. 

Preglednica 4: Prizadetost gozdov  po vetrolomu v 
obdobju 1984-2003 

Intenziteta poseka Površina (ha)
brez vpliva 2.260
do 25 m3/ha 1.490
26-50 m3/ha 275
51-100 m3/ha 222
101-150 m3/ha 289
nad 150 m3/ha 186
Skupaj 4.722

Preglednica 5: Delež drevesnih vrst v % od skupne lesne zaloge

Leto
Delež drevesnih vrst v % od skupne lesne zaloge

jelka smreka o. iglavci bukev p. listavci Skupaj
1804 3 8 89 100
1876 27 13 60 100
1886
1896 11 13 76 100
1906 20 10 70 100
1920 15 16 69 100
1953 18 12 1 67 2 100
1963
1973 27 18 1 50 4 100
1983 22 23 1 50 4 100
1993 16 26 1 53 4 100
2003 12 27 1 55 5 100
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Čeprav manjkajo podatki za leti 1886 in 1963, je 
trend zastopanosti posameznih drevesnih vrst 
očiten. Opazno se zmanjšuje delež jelke in povečuje 
delež smreke. L. 1876 je bilo v skupni lesni zalogi 
27 % jelke, 13 % smreke in 60 % listavcev. Po tem 
letu se je rahlo pričel zmanjševati delež jelke, temu 
ustrezno se je povečeval delež bukve, delež smreke 
pa je ostajal na približno enaki ravni. Leta 1973 je 
delež jelke ponovno znašal 27 % delež smreke je 
znašal že 18 %, delež bukve pa se je zmanjšal na 50 %. 
Po tem letu delež jelke strmo pada, delež smreke se 
naglo povečuje, delež bukve pa se ponovno počasi 
povečuje. Tako je l. 2003 delež jelke znašal samo 
12 %, delež smreke že 28 % in bukve 54 %.  

Gibanje lesnih fondov kaže, da se skupna lesna 
zaloga/ha povečuje, delež smreke se  ravno tako 
povečuje, delež jelke pa zmanjšuje, in to predvsem 
na račun načrtne sečnje nadrasle jelke v bukovih 
drogovnjakih.

5 ZAKLJUČKI
Oceniti pretekla dogajanja je hkrati težko in eno-
stavno. Enostavno je opisati sisteme gospodarjenja 
in potrebe družbe, težje je oceniti posledice gospo-
darjenja in nepredvidljivi tok naravnih dogajanj. Kot 
vir naravnih dobrin je bil Trnovski gozd že od nekdaj 
zanimiv. Območje GGE Predmeja sicer ni bilo nikoli 
poseljeno, vendar so ljudje vanj že od nekdaj posegali. 
Spore zaradi servitutnih pravic so uredili konec 19. 
stoletja, s pašo goveje živine pa so prenehali šele po 
II. svetovni vojni. S prvimi načrti iz konca 18. stoletja, 
ko so Trnovski gozd razdelili na 120 oddelkov, so 
pričeli zagotavljati trajnost donosov po površini in 
lesni zalogi, v začetku 19. st. pa so pričeli z načrtno 
gradnjo gozdnih cest in povezav z dolino. S tem je 
Trnovski gozd postal surovinska baza za Goriško s 
širšim zaledjem, kar je še danes.

Gozdarji so že od vsega začetka ugotavljali, da 
je starih prezrelih sestojev preveč. Leta 1887 naj bi 
bilo sestojev starejših od 100 let 2.908 ha ali 65 % 
površine gozdov, leta 1921 pa naj bi bilo sestojev 
starejših od 100 let še vedno 1.664 ha. V zadnjih 
20 letih je bil v starejših sestojih velik poudarek na 
uvajanju pomlajevanja, vendar so pri zadnji obnovi 
načrta kljub temu ugotovili prevelik delež debeljakov 
in pomanjkanje mladovij, kar  z vidika ohranjanja 
biotske raznolikosti niti ni slabo, saj bi del debeljakov 
lahko namenili načrtnemu gospodarjenju z odmrlo 
lesno maso (PAPEŽ 2005). Pojavlja pa se problem 
padca kvalitete sortimentov in njihove debeline. 
Zahteve po kvaliteti so čedalje večje, debeli sorti-

menti pa današnji moderni tehnologiji ne ustrezajo. 
Desetletni možni posek za obdobje 2004-2013 znaša 
188.000 m3, od tega 75.300 m3 iglavcev in 112.700  m3 

listavcev, in je približno enak realiziranim sečnjam 
v obdobju 1974-1993.

Kljub temu, da se do leta 1964 nege naravnih 
mladovij praktično skoraj ni izvajalo, lahko rečemo, 
da ima na dobrih rastiščih večina starejših sestojev 
kvalitetno zasnovo. Morda se lahko vprašamo kdaj 
pričeti z nego naravnih mladovij in kako intenzivno 
jo izvajati. Ker se tudi lesna zaloga povečuje lahko 
rečemo, da se z vidika trajnosti količinskih donosov 
lesa z gozdovi ni slabo gospodarilo. Vrednostno so 
problematični le donosi sečenj v prestarih sestojih. 
Iz usmeritev za desetletje 2004-2013 pa je razvidno, 
da bo težišče na redčenju drogovnjakov in, da se 
povečuje skrb za ohranjanje in povečevanje biotske 
raznolikosti.

Gozdarji so se že od nekdaj morali soočati z 
naravnimi motnjami, ki povzročajo gospodarske 
škode in vplivajo na gospodarjenje z gozdovi. Abi-
otske motnje (veter, sneg, žled, toča, pomladanske 
pozebe) so dejavniki, na katere ne moremo vplivati, 
z gospodarjenjem se jim lahko samo prilagajamo. 
Avstrijski in italijanski gozdarji so se burji prilagajali 
s sekoredi, proti južnim vetrovom in ciklonom pa so 
gozdarji vedno bili nemočni. Mraziščnim pogojem v 
Smrečju so se skušali prilagoditi z robno sadnjo pod 
zastorom starega drevja, osnovanjem predkultur, in 
s sečnjo v luknjah. Snegu in žledu bi se morda lahko 
prilagodili z izbiro drevesne vrste in načina gospo-
darjenja, vendar so v vseh načrtih omenjene škode 
v nasadih smreke, osnovanih predvsem v ulekninah. 
Od biotskih motenj pa je v zadnjih desetletjih najbolj 
moteč vpliv rastlinojede parkljaste divjadi.

Analiza vpliva naravnih motenj na gospodarjenje 
v obdobju 1984-2003 je  pokazala, da znaša delež 
lesa, ki so ga posekali zaradi motenj kar 44,5 % 
vseh sečenj, od tega zaradi vetrolomov kar 28,2 %. 
Postavlja se vprašanje, ali ne bi za gozdove, ki so  
jih v zadnjih 20 letih močneje prizadeli vetrolomi 
(cca 1.000 ha), postavili krajšo proizvodno dobo 
in ponovno pričeli z zastornim gospodarjenjem in 
upoštevanjem sekoredov. 

Nič manj pomembno ni vprašanje, kaj je za 
slovenske razmere velikopovršinska motnja velike 
ali srednje jakosti, in ali se z gospodarjenjem splača 
prilagajati motnjam, katerih interval vračanja je 
nepredvidljiv. V Brkinih je žled prizadel več tisoč 
hektarjev, žled na Idrijskem je prizadel več sto hek-
tarjev, vetrolomi v Trnovskem gozdu pa se omejijo 
na nekaj deset do sto hektarjev.
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Delež jelke v lesni zalogi je bil vedno majhen 
do zmeren in je znašal 3-27 %, in je bil vse do leta 
1984 bolj ali manj enak deležu smreke. Postavlja se 
vprašanje ali je povečevanje deleža smreke, trenutno 
znaša njen delež v LZ 27 %, ekološko sprejemljivo, in 
kaj smo pripravljeni storiti za ohranitev jelke, katere 
delež v lesni zalogi trenutno znaša le 12 %. 

Približno vemo kako se je v GGE Predmeja v času 
in prostoru spreminjala sestava drevesnih vrst, da 
je jelka ogrožena in, da je gorski brest verjetno že  
izginil. Ne vemo pa kako so na spremembo sestave 
rastlinskih in živalskih vrst vplivale klimatske spre-
membe, kako abiotske in biotske motnje, in kako 
načini gospodarjenja z gozdom. Ravno tako ne 
moremo predvidevati kakšne bodo bodoče spre-
membe v sestavi rastlinskih in drevesnih vrst. Na 
vprašanje kaj je naravno in kaj ni, pa verjetno ni 
odgovora. Človek je v Trnovskem gozdu že tako 
dolgo prisoten, in to s tako različnimi dejavnostmi, 
da je skoraj nemogoče reči kaj je naraven gozd. 

V začetku 20. stoletja se je pričel razvijati turizem, 
ko so Trnovski gozd pričeli obiskovati premožni 
tržaški in goriški meščani. Z razvojem avtomobi-
lizma pa so Trnovski gozd pričeli množično oblegati 
rekreativci in nabiralci malin in štorovk. Konec 
tedna avgusta 1995 je DIT gozdarstva Posočja na 
kontrolnih vstopnih točkah naštel več kot 3.000 
obiskovalcev, od tega približno tretjino italijanskih 
državljanov. Do l. 1991 so gozdarji še zagotavljali 
sredstva za postavljanje urejenih kurišč in čiščenje 
piknik prostorov. Da bi vedno številčnejše obiskovalce 
ponovno usmerili na urejene točke in koridorje, 
ki so usklajeni z biotopsko funkcijo, pa bo treba 
zagotoviti potrebna sredstva. Nekdaj so sredstva 
zagotavljali gozdarji, v bodoče pa bi jih verjetno 
morala zagotoviti širša družba.

Vsaka oblast, oziroma vsak gospodar, se zaveda 
pomena Trnovskega gozda.  Zato se lahko pohvalimo 
z verjetno najstarejšim znanim gozdnogospodarskim 
načrtom v Sloveniji in dolgoletno tradicijo gozdno-
gospodarskega načrtovanja. Načrte so vedno delali 
v skladu s takrat veljavno gozdarsko strokovno dok-
trino, zakonodajo in takratnimi potrebami. Vedno 
pa so izvajalci bolj ali manj odstopali od predpisov 
v načrtih. Vzroki so bili ali pomanjkljiva strokovna 
izobrazba izvajalcev, ali pomanjkanje sredstev za 
investicije in/ali posledice naravnih motenj. Zato 
noben načrtovalec in izvajalec ni kriv za sedanje 
stanje v GGE Predmeja. Vsak zakon in iz njega 

izhajajoč podzakonski akt je namreč kompromis 
med stroko in politiko. Nikoli pa gozdarji niso 
zanemarjali varovalnega pomena gozdov. 
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Ljubitelji slovenskih gora na svojih poteh njihovega 
rastlinskega okrasa ne moremo spregledati. Lahko 
smo do njega bolj ali manj ravnodušni, lahko ga 
samo občudujemo, lahko pa ga želimo tudi spoznati. 
Gozdarjem je po izobrazbi in poklicu rastlinski svet 
domač in čeprav sega naš »delokrog« navadno le 
do zgornje gozdne meje, nam tudi svet nad njo ne 
more in ne sme biti tuj in neznan. Knjiga uglednega 
botanika, upokojenega univerzitetnega profesorja za 
sistematsko botaniko Univerze v Ljubljani dr. Toneta 
Wraberja, ki je izšla v koledarski zbirki Prešernove 
družbe za leto 2007, je odličen pripomoček, da 
poznanstvo z alpskim cvetjem izpopolnimo.

V njej nas avtor, že več kot pol stoletja dejaven 
raziskovalec rastlinstva in rastja domačih in tujih 
gora in pisec številnih znanstvenih in poljudnih 
del o njem, najprej v tehtnem uvodu pouči o bogati, 
četrttisočletni tradiciji botaničnih raziskav sloven-
skega alpskega sveta. Ta je, to poudarja avtor in z 
njim povsem soglašamo, del slovenske kulturne 
dediščine. Kratko opiše dejavnost pionirjev, J. A. 
Scopolija, B. Hacqueta, F. K. Wulfena, K. Zoisa, F. 
Hladnika in H. Freyerja. Pojasni nam obči pojem 
flora, ki pomeni celoto vseh rastlin kakega območja, 
ali pa delo, ki takšen rastlinski inventar obravnava. 
Kratek, a izčrpen je seznam del, ki so doslej izšla 
na Slovenskem in slikovno (z risbami ali fotografi-
jami) predstavila naše gorsko cvetje. Deloma so to 
izvirna domača dela (zadnje je Ravnikovo Rastlin-
stvo naših gora), deloma prevodi (npr. Lippertovo 
Alpsko cvetje ali Wraberjeva priredba dela istega 
avtorja, Alpske rastline nad gozdno mejo). Nova 
Wraberjeva knjiga je po številu predstavljenih vrst 
(200) doslej najobsežnejša izvirna »alpska flora« 
pri nas. Vseh 200 izbrank zanesljivo srečujemo v 
slovenskih Alpah, nekatere samo tu. Seveda je naša 
alpska cvetana mnogo številnejša in avtor je imel pri 
izboru (»kandidatov« je bilo 500 in več) nehvaležno 
delo. V izbor je uvrstil splošno razširjene vrste, npr. 
nam vsem znano reso (Erica herbacea = E. carnea), 
endemite, nekateri od njih rastejo samo v naših 
Alpah, npr. kratkodlakava popkoresa (Moehringia 
villosa), nekateri še v naši bližnji soseščini, npr. kam-
niška ivanjščica (Leucanthemum lithopolitanicum) 
in ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium), 

tipične visokogorske (alpinske) vrste, npr. triglavsko 
rožo (Potentilla nitida) in modrikasti repnjak (Arabis 
caerulea) ter tudi vrste, ki jih v posebnih rastiščnih 
razmerah najdemo vse do dolin, npr. pogačico 
(Trollius europaeus) in avrikelj (Primula auricula). 
Zastopane so predstavnice vseh življenjskih okolij 
(habitatov), ki jih najdemo v naših gorah: skalnih 
razpok, melišč, snežnih dolinic, travišč, blazinastega 
in stajskega rastja in alpskih grmišč. 

Izbrane vrste nam predstavlja po enotni shemi: 
slovensko in latinsko (znanstveno) ime, okvirna 
čas cvetenja in višinski razpon uspevanja, rastlin-
ski opis (avtor nam pove, »da je rastlinske opise 
napravil v jeziku rastlinoslovja, ki se mu priučiš ob 
ogledovanju rastlin in branju uvodnih poglavij v 
našem določevalnem ključu Mala flora Slovenije; 
ko spoznavaš rastline, pridobivaš tudi vednost o 
njihovem opisnem izrazju« – spodbudna misel za 
vse tiste, ki nam je rastlinska morfologija precej 
trd oreh), rastišče (podrobno ta pojem in najbolj 
pogoste združbe našega visokogorja opiše v uvod-
nem poglavju), splošna razširjenost in razširjenost 
v Sloveniji: po gorskih skupinah: Julijske Alpe, 
Karavanke, Kamniške Alpe (avtor je izbral to obliko, 
enakovredno imenu Savinjske Alpe, ne soglaša pa 
s poimenovanjem Kamniško-Savinjske Alpe, ki je 
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Književnost
uveljavljeno v zadnjem času), Pohorje, Dinarsko 
gorstvo (skrajšano Dinaridi).

Vsaki izbrani rastlini je posvečena ena stran. 
Besedilo zavzema približno njeno polovico (lahko 
manj, lahko več), posnetek (fotografija) drugo 
polovico (večkrat manj, redkeje več). Posnetki so 
vsi avtorjevi, poznavalski in kakovostni ter nam 
izbrano rastlino kar se da nazorno predstavijo. Pri 
nekaterih vrstah so še manjši posnetki ob robu strani, 
predvsem tam, kjer je na glavni fotografiji le cvet 
ali socvetje. Namen manjše obstranske fotografije 
je bil najbrž ponazoriti celotno rastlino (habitus), 
ali celo okolje, kjer raste. Žal so ti posnetki tako 
pomanjšani (oziroma je format knjige premajhen), 
da vsaj pri nekaterih (a ne pri vseh) ta namen po 
našem mnenju ni v celoti dosežen. 

Oboje, odlični posnetki in jedrnati in jasni opisi 
nudijo bralcu na majhnem prostoru celovito podobo 
in vednost o izbrani rastlini. Knjigo zaključuje seznam 
literature, ločen na zbirna dela in na podatke o posa-
meznih vrstah in manjših območjih, tako seznam 
del,  ki obravnavajo npr. floro v Karavankah ali na 
Kočevskem, in nepogrešljivo stvarno kazalo. 

Čeprav je v avtorjevem izboru razmeroma malo 
vrst iz v uvodu omenjenega »delokroga« gozdarjev, 
take so npr. planinski srobot (Clematis alpina), 
platanolistna zlatica (Ranunculus platanifolius), 
vetrovka (Thalictrum aquilegiifolium), skalna robida 

(Rubus saxatilis), alpski šipek (Rosa pendulina), 
goli lepen (Adenostyles glabra), pritlikava jerebika 
(Sorbus chamaemespilus) in še nekatere, jim knjigo 
toplo priporočam. Med nami je veliko takih, ki smo 
bili, še preden smo postali gozdarji, tudi planinci 
in gorniki in so nam študijski predmeti botanika, 
dendrologija in fitocenologija »prikupili« ne samo 
gozdno, temveč tudi drugo rastlinstvo. Takim nam 
bo Wraberjeva knjiga dobrodošel priročnik, avtorjev 
uvodni esej pa nadvse prijetno, koristno in poučno 
branje. Gozdarji vse bolj dobivamo zadolžitve tudi 
v prostoru nad gozdno mejo ali v posebej varova-
nih gozdnatih območjih (ni jih malo v vseh delih 
Slovenije), nekateri od nas bodo, ali so že, v njih 
vodniki in »varuhi«. Vsi ti se z alpskimi rastlinami 
bolj ali manj že zdaj srečujejo tudi po »službeni« 
poti in bodo v tej knjigi zagotovo dobili novo znanje. 
Nenazadnje, v njej so predstavljene tudi nekatere 
varstveno evropsko pomembne vrste, že omenjena 
kratkodlakava popkoresa, Zoisova zvončica (Cam-
panula zoysii), alpska možina (Eryngium alpinum) 
in Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii). Knjiga 
bo študentom gozdarstva koristen pomožni učbenik 
in z njo naj bi bile v nekaj izvodih založene vsaj 
Gozdarska knjižnica in knjižnice območnih enot 
Zavoda za gozdove, če je že cena (okoli 30 EUR) za 
koga lahko previsoka. 

dr. Igor DAKSKOBLER

V Nikoziji - razdeljenem glavnem mestu Cipra, le 
nekaj sto metrov stran od razdelitvene linije med 
članico EU - državo Ciper in Turško republiko 
severni Ciper (okupirani severni del otoka od 
leta 1974), je v času med 19. in 21. novembrom 
2006 potekal prvi, tako rekoč ustanovni sestanek 
posebne evropske ekspertne skupine v okviru 
programa UN-ECE ICP Forests (International Co-
Operative Programme On Assessment and Monitoring  
Of Air Pollution Effects On Forests), ki se ukvarja z 
biotsko pestrostjo in rastjem gozdov (Expert Panel 
- Forest biodiversity & Ground vegetation). Skupina 
združuje delo dveh predhodnic; skupine za sprem-
ljanje stanja gozdnega rastja (Expert Panel - Ground 

Prvo srečanje 
novoustanovljene ekspertne 
skupine

Gozdarstvo v času in prostoru
vegetation assessment) in naknadno ustanovljene 
delovne skupine za biotsko pestrost gozdov (Working 
Group - Forest Biodiversity). 

Predsedovanje je z oblikovanjem nove ekspertne 
skupine prevzel Pat Neville iz Irske, podpredsednik 
pa je Bruno Petriccione iz Italije. Naloge skupine, ki 
je bila pred tem osredotočena predvsem na gozdno 
vegetacijo (rastlinska vrstna sestava, fitocenoze itd.), 
so po novem precej širše. Predvideno je intenziviranje 
določenih že obstoječih segmentov znotraj okvira 
spremljanja pestrosti rastlin (npr. večji poudarek 
spremljanju epifitskih lišajev) in dodatni širitvi 
monitoringa na zoo-komponento biotske pestrosti 
(npr. različne skupine nevretenčarjev Invertebrata, 
med njimi so bili posebej izpostavljeni talni in drugi 
členonožci Arthropoda, hrošči Coleoptera). Možne 
nadgradnje obstoječega dela so tudi v smeri razvijanja 
nekaterih razmeroma novih vsebin kot npr. indikatorji 
naravnosti oz. ohranjenosti gozdov (možna definicija: 
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Naturalness - the degree of self-functioning of the natural 
processes and the intensity of human interventions on 
the function and structure of ecosystems). 

Srečanje skupine »Forest Biodiversity & Ground 
vegetation« je bilo v veliki meri namenjeno predstavitvi 
in pregledu dosedanjega dela pod okriljem EU uredbe 
Forest Focus in možnosti za sistematično spremljanje 
stanja gozdov v okviru nove uredbe Life+. Posebno 
pozornost je bila namenjena predstavitvi poteka in 
dosedanjih rezultatov dveh pilotnih projektov, ki 
potekata pod okriljem sedanje uredbe. Prvi projekt, 
ki se imenuje ForestBIOTA - Forest Biodiversity Test-
phase Assessments,  je potekal na ploskvah nivoja II 
(ploskve za intenzivni monitoring gozdnih ekosiste-
mov, v Sloveniji je 11 ploskev tega nivoja). Pri projektu 
je sodelovalo 12 evropskih držav (med njimi ni bilo 
Slovenije), ki so na izbranih ploskvah obravnavali 
sestojno zgradbo in odmrlo lesno maso. Poleg tega so 
bili detajlno popisani epifitski lišaji in na razširjenih 
ploskvah tudi celotna vegetacija, ki je služila tudi za 
opredelitev gozdnega tipa (osnova je bila EUNIS kla-
sifikacija). Preliminarna analiza rezultatov je nakazala 
možnosti za večjo harmonizacijo metod spremljanja 
biodiverzitete in usmeritve za nadaljnje delo. 

Drugi pa je demonstracijski projekt BioSoil, ki ima 
dva segmenta (modula). Operativno je ta skupina 
vključena predvsem v modul BioSoil – biodiversity. 
Projekt, ki poteka na ploskvah nivoja I (ploskve na 
sistematični mreži 16×16 km), je približno na sredini 
njegovega trajanja. V projektu med 21 državami sode-
luje tudi Slovenija. Nabor obravnavanih parametrov 
je do neke mere podoben kot v projektu ForestBIOTA 
(brez lišajev), vendar pa se projekta razlikujejo po 
metodoloških pristopih (npr. izbor ploskev, oblika 
in velikost ploskev, način zbiranja podatkov).

Ob tem je bila izpostavljena pomembna vloga 
ekspertne skupine in celotnih nacionalnih ekip, ki 
zbirajo podatke o različnih parametrih pestrosti v 
gozdovih, pri vključevanju v različne vseevropske 
procese. Podatki iz različnih monitoringov (npr. 
monitoring na ploskvah nivoja I in II, integralni 
monitoring, nacionalna gozdna inventura) lahko 
služijo kot pomembna podlaga za pripravo indika-
torjev v okviru različnih evropskih pobud (CBD 
Target 2010, EEA, MCPFE, UNEP). 

Na srečanju so bile na novo proučene in usklajene 
vsebinske možnosti za izvedbo projekta HarmonVeg 
- Harmonization of vegetation sampling at European 
level, katerega cilj bi bila predvsem izdelava zelo 
usklajene in medsebojno testirane metodologije 
za enotno spremljanje stanja oz. sprememb veg-
etacije.  

Zadnji dan srečanja je bil namenjen predvsem 
operativnim zadevam (npr. poenotenje in uskla-
jevanje obrazcev za popis vegetacije, odpravljanje 
dosedanjih napak pri delu, oblikovanje skupne baze 
rastlinskih vrst s pripadajočimi kodami, odpravljanje 
napak v kodnem sistemu vrst,…). Predstavljeni so 
bili problemi, ki so se pojavljali v različnih fazah dela 
in konkretni predlogi za njihovo reševanje.   

Poleg nekaterih predstavitev različnih segmentov 
pestrosti iz posameznih držav (npr. Italija, Finska, Slo-
venija) je bila še posebej zanimiva celovita predstavitev 
biodiverzitete otoka Cipra, v kateri je bil dan poseben 
poudarek naravovarstvenim vrednotam in problemom 
tega predela Sredozemlja. Predstavitev je zaokrožila 
koristno delovno srečanje ekspertne skupine, ki so 
ga zelo dobro organizirali ciprski gozdarji.

dr. Lado KUTNAR

Gozdarstvo v času in prostoru

Jeseni leta 2004 se je v Helsinkih začel triletni 
projekt z akronimom WOODISM, s pestro med-
narodno sestavo, saj v njem sodeluje kar 17 ustanov 
iz 12 držav Evropske unije. Projektni konzorcij je 
bil ustanovljen z namenom spodbujanja malih in 
srednjih podjetij za sodelovanje v razvojnih projektih 
sofinanciranih iz fondov EU. Za cilj so si postavili 
vključitev 90 podjetij iz lesnopredelovalne verige 
in to predvsem v projekte sofinancirane iz 6. in 7. 
Okvirnega programa EU. 

V Sloveniji je bilo vodenje projekta zaupano 
zavodu Lesarski grozd, ki povezuje tretjino slo-
venskih lesarskih in gozdarskih podjetij. Njegova 
prva naloga je bila poiskati zainteresirana podjetja 
iz grozda in izven njega ter prepoznavanje njiho-
vih razvojnih potreb. Doslej je tako k sodelovanju 
pozval že več kot 150 podjetij, pri dvajsetih pa 
je podrobneje spoznal njihove razvojne potrebe. 
Izvedel je tudi sklop 4 delavnic kot pripravo za 
vključevanje v projekte 6.OP, katerih se je udeležilo 
75 slušateljev.

Na zadnjem projektnem srečanju letos septembra 
v Atenah, so projektni partnerji pregledali opravljeno 
delo v prvih dveh letih in Lesarski grozd je bil z vklju-
čenimi 13 podjetji ter 8 ustanovami v 13 predlogih 
projektov med najuspešnejšimi partnerji. 

Lesarji v mednarodnih 
projektih
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Gozdarstvo v času in prostoru

V lanskem decem-
bru je bil v Dublinu 
prvi sestanek medna-
rodnega projektnega 
konzorcija na projektu 
Innova Wood EDU. 
Koordinator projekta  
je mednarodna organi-
zacija InnovaWood, ki 
združuje štiri evropske 
gozdarsko – lesarske 
mreže, s ciljem dosega-
nja učinkovite podpore 
podjetjem na področjih 
razvoja, usposabljanja 
zaposlenih, prenosa 
znaj in inovativnosti. 

Pred projektnim konzorcijem je še slabo leto dela, 
v katerem bodo skušali vključiti kar največ novih 
podjetij v mednarodne projekte financirane iz 7. OP. 
Vsa srednja in mala podjetja iz lesnopredelovalne 
verige, ki ste zainteresirana za sodelovanje v med-
narodnih projektih imate sedaj možnost, da izrazite 

vaš interes. Vključevanje lesarskih in gozdarskih 
podjetij v mednarodne projekte, je namreč eden 
izmed najboljših načinov za prenos najsodobnejših 
znanj v slovenska podjetja. 

Igor MILAVEC, univ. dipl. inž. les.
Vodja projekta za Slovenijo

Srečanje projektnega konzorcija WOODISM v Atenah

Mednarodno usposabljanje zaposlenih v gozdarstvu in lesarstvu 
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pridobljeno znanje uporabil za izboljšanje izobraže-
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Uvodnik

Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa obveznosti delodajalca in 
delavcu, da varujeta zdravje z zagotavljanjem varnosti. Zagotavljanje 
varnosti je del sistema celovitega zagotavljanja kakovosti in zahteva 
aktivno sodelovanje vodstva, pooblaščenega zdravnika, pooblašče-
nega strokovnega sodelavca in vseh strokovnih sodelavcev, ki pri delu 
vplivajo na zagotavljanje varnosti. Varnostna kultura se lahko gradi le 
z aktivnim sodelovanjem delavcev. Primerno urejeno in varno okolje, 
ustrezna oprema in usposobljenost samih delavcev je pogoj, da so 
rezultati pozitivni. Vse to pa zahteva znanje vseh udeležencev v procesu 
organizacije in samega dela. Vse to je pri poklicnem delu vsaj v načelu 
urejeno, čeprav lahko pri izvedbi nastopijo težave.

Če je že poklicno delo v gozdu najnevarnejše opravilo v svetovnem 
merilu, to še bolj velja za nepoklicno delo v gozdovih, ki je v Sloveniji 
tradicionalno prisotno v zelo velikem obsegu. V gozdu zna praktično 
delati vsak Slovenec, pa če je usposobljen in opremljen za to zahtevno 
delo ali ne; saj je sam prepričan, da to od številnih dejavnikov odvisno 
opravilo, odlično obvlada. Rezultati, čeprav nepopolni kažejo drugačno 
sliko. Pojavljanje nezgod pri nepoklicnem delu v gozdovih kaže, da kljub 
velikim spremembam v družbi in gozdarstvu, niti zaostrena zakono-
daja na področju varovanja zdravja ter različni ukrepi za zmanjševanje 
nezgod niso bistveno spremenili razmere na področju (ne)varnosti dela 
v zasebnih gozdovih. Četrt stoletja je dolga doba celo za gozd kaj šele za 
odzivanje na že leta 1988 predstavljene alarmantne razmere na področju 
nezgod v zasebnih gozdovih. Mnogi predpisi so sicer dobro napisani, a 
medresorsko neusklajeni ali realno težko izvedljivi v praksi. Potrebno 
bi bilo temeljito uskladiti resorne politike in pripraviti medsektorsko 
usklajene strategije in ukrepe za izboljšanje varnostnih razmer pri vseh 
nepoklicnih aktivnostih z visokim tveganjem in ne le pri nepoklicnem 
delu v gozdu. Potrebni so skupni programi z jasnim ciljem, da je znanje 
sicer ne edino, a najpomembnejše orožje v boju z nevarnostmi. Veliko 
pomeni že zavedanje o nevarnostih, ki pretijo pri delu v gozdu. Veliko 
bi posamezniki (lastniki, ki za delo niso ustrezno usposobljeni in opre-
mljeni) storili s tem, da bi to nevarno delo prepustili usposobljenim 
poklicnim delavcem. To je vsekakor veliko ceneje kot pa nezgoda z 
nepredvidenimi posledicami za posameznika, družino in družbo.

Naše in mednarodne raziskave kažejo, da ima gozdarstvo v primerjavi 
z ostalimi dejavnostmi eno od največjih pogostnosti nezgod. Zato bi 
bilo od gozdarske stroke neodgovorno, da opusti skrb za ugotavljanje 
stanja, kakor tudi raziskave na področju varstva pri delu. Posledice 
neupoštevanja varstva pri delu namreč na koncu bremenijo posamez-
nika in celo družbo.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
Tranzicijski procesi v gozdarskih sektorjih srednje-
evropskih držav odražajo izredni ekonomski pomen 
njihovih gozdnih virov, dobro ohranjenost gozdov 
in dolgo tradicijo strokovnega upravljanja z gozdovi, 
vendar tudi nezadostno organizacijsko-tehnično 
raven vseh vidikov upravljanja z gozdovi. Ena od 
pomembnejših tranzicijskih nalog se osredotoča 
na povečanje skupnih rezultatov upravljanja z goz-
dovi, pri čemer je ključni pogoj kakovost in varnost 
gozdarskega dela.

Hrvaški gozdarski sektor ni izvzet iz pomembnih 
sprememb, ki se dogajajo v sektorju gozdarskega dela. 
Med najpomembnejšimi spremembami so:
– naraščajoče število novih podjetnikov na področju 

pogodbeništva pri gozdarskem delu;
– zanimanje številnih zasebnih lastnikov gozdov 

za aktiven pristop do njihovih gozdov, vključno 
z vlaganjem lastnega dela vanje;

– dinamičen in nepredvidljiv razvoj trgov z gozd-
nimi lesnimi sortimenti.

* Izr. prof. dr. I., M., martinic@sumfak.hr, Gozdarska 
fakulteta, Univerza v Zagrebu, Svetošimunska c. 25, 
10000 Zagreb

GDK: 304 (497.13) "1996–2005"(045)

Varovanje zdravja in varnost pri delu v obdobju tranzicije  
v gozdarskem sektorju Hrvaške
Health Protection and Safety at Work During the Transition Period in the Forestry 
Sector in Croatia

Ivan MARTINIĆ*

Izvleček:
Martinić, I.: Varovanje zdravja in varnost pri delu v ob dobju tranzicije v gozdarskem sektorju Hrvaške. Gozdarski 
vestnik, 65/2007, št.2. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 20. Prevod izvlečka in povzetka 
v slovenščino: Mirko Medved, slovenski  prevod in lektoriranje: Breda Misja.
Članek obravnava različne vidike varnosti pri gozdarskem delu v času preoblikovanja in tranzicije gozdarstva na 
Hrvaškem. Analiza aktualnega stanja osvetljuje koncept varnosti pri delu in trende na nivoju države ter na nivoju 
državnega in zasebnih gozdarskih podjetij. Poseben poudarek je na ključni vlogi države pri razvoju integralnega 
pristopa do varnosti v gozdarstvu. Predstavljen je potek programov, zasnovanih na cilju izboljšanja razmer, ki 
vključujejo vrednotenje tehnike dela gozdarskih delavcev in uvajanje licenciranja gozdarskih pogodbenikov.
Ključne besede: gozdarstvo, varnost in zdravje delavcev, poklicne bolezni, licenciranje

Abstract:
Martinić, I. : Health Protection and Safety at Work During the Transition Period in the Forestry Sector in Croatia, 
Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 2. In Slovenian, English abstract and summary, lit. quot. 20. Slovenian translation 
of abstract and summary: Mirko Medved, Slovenian translation and lectorship: Breda Misja.
The article discusses different aspects of safety in forest work during the transformation and transition period in 
the Croatian forestry. The analysis of the current situation highlights the concept of safety at work and trends at 
both the state level and at the level of state and private forest companies. Special emphasis is given to the key role of 
the state in the development of an integral approach to safety in forestry. The listed current programs, undertaken 
with the goal of improving the condition, include the assessment of work techniques of forest workers and the 
introduction of forest contractors’ licensing. 
Key words: forestry, safety and health of workers, occupational injuries, licensing

 Če hočemo videti celovito sliko trenutne ravni 
varnosti in kakovosti gozdarskega dela na Hrva-
škem, je potrebno upoštevati tudi naslednja 
pomembna dejstva:

– do sedaj v gozdarstvu ni bil vzpostavljen noben 
integralni sistem varnosti pri delu, veliko število 
sodelujočih (zasebni podjetniki, lastniki gozdov, 
lokalno prebivalstvo) pa so povsem izključeni iz 
vsakršnega sistema varstva;

– trenutno prevladujoče metode gozdarskega dela 
sestavljajo nestandardizirane prakse in/ali različne 
variante standardnih tehnoloških postopkov;

– ni sekundarnega poklicnega usposabljanja za 
gozdarske delavce in ni sistematičnih raziskav 
na področju ergonomije, varnosti in zdravja 
gozdarskih delavcev;

– kot kažejo kazalniki varnosti in varovanja delavcev, 
zaseda hrvaško gozdarstvo nezavidljivo visoko 
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mesto pri poškodbah pri delu, poklicnih boleznih  
in številu delovnih invalidov;

– pomanjkanje pravil za regulacijo kakovosti dela 
in varnosti pri gozdarskih aktivnostih predstavlja 
nepremagljivo težavo.
Žal majhno zanimanje večjega dela hrvaške 

gozdarske javnosti (pristojnega ministrstva, izobra-
ževalnih ustanov, delodajalcev in celo sindikatov) za 
probleme kakovosti dela ter varnosti in zdravstvene 
zaščite gozdarskih delavcev kaže, da temu problemu 
pripisujejo samo obroben pomen.

Obstaja množica dokazov, da hrvaško gozdarstvo 
v kakovosti in varnosti gozdarskega dela ne vidi dol-
goročnega interesa, velikega pomena in prioritete. 
Nekaj primerov:
- Niti 10 let po sprejetju Zakona o varnosti pri delu 

(sprejet 1996) gozdarstvo nima branžnih zakonov 
na tem področju: veljavni Zakon o zaščiti in var-
nosti pri gozdarskem delu je iz leta 1986!

– Ni bilo nikakršnega vlaganja napora v usposablja-
nje skupin z največjim tveganjem: majhnih privat-
nih gozdarskih pogodbenikov in lastnikov gozdov; 
število smrtnih primerov ali hudih poškodb pri 
gozdarskem delu vsako leto narašča!

– Zakonske in strokovne kriterije za privatne 
pogodbenike v gozdarstvu je potrebno šele 
regulirati. Raziskava kaže, da so te skupine v 
veliki meri nekvalificirane, čeprav opravijo več 
kot polovico letne količine poseka in spravila lesa 
na Hrvaškem!

– Temeljni kazalniki ravni varnosti pri gozdarskem 
delu (letna stopnja poškodb, število delovnih 
invalidov, število izgubljenih delovnih ur itd.) 
kažejo trend stagnacije ali poslabšanja (pregled-
nica 1).

– Program uvajanja visokih tehnologij ter učinkovi-
tejšega in bolj humanega gozdarskega dela ni bil 
definiran kot strateški razvojni cilj v gozdarskem 
sektorju.

2 KAZALNIKI RAVNI VARNOSTI 
PRI DELU V HRVAŠKEM 
GOZDARSTVU

Državne gozdove na Hrvaškem večinoma upravlja 
družba Hrvatske Šume, d.o.o. Zagreb (1.991.537 ha), 
manjši del (32.937 ha) pa jih upravljajo druge pravne 
osebe.

Družba ima organizacijsko strukturo v treh 
nivojih: centralni direktorat v Zagrebu, 16 gozdnih 
uprav na 2. nivoju in 169 gozdnih uradov na 3. nivoju. 
Družba ima 10.000 zaposlenih, od tega približno 
4.700 v proizvodnji.

Služba za varnost pri delu je bila v podjetju 
organizirana z namenom uvajanja varnosti pri delu. 
Med drugim je ta Služba odgovorna tudi za izdelavo 
statistike o varnosti in zdravju delavcev. Najpomemb-
nejši podatki so navedeni v preglednici 1.

Po statistiki Službe za varnost pri delu je bilo leta 
2005 izgubljenih 16.933 delovnih dni, to je 3,4 dni 
na delavca v proizvodnji ali 32 dni na poškodbo. 
Povprečna bruto premija, izplačana na poškodbo, je 
znašala približno 760 evrov, kar je na ravni podjetja 
zneslo približno 400.000 evrov.

Analiza statistike o poškodbah v podjetju »Hrvat-
ske šume« d.o.o. Zagreb v obdobju od 1996 do 2005 
kaže, da je leta 2005, kakor že deset let prej, do dveh 
tretjin poškodb prišlo zaradi padcev pri premikanju 
ali zaradi nevarnih delovnih razmer in neupoštevanja 
varnostnih predpisov (preglednica 2).

Leto Število delavcev Število poškodb Število smrtnih  
primerov

Število izgubljenih 
delovnih dni

1996 10.078 736 1 20.649
1997 9.718 631 2 17.559
1998 8.745 546 0 14.932
1999 8.513 602 0 14.494
2000 9.779 676 7 22.687
2001 9.796 551 0 13.993
2002 9.244 584 2 20.629
2003 9.941 495 3 18.465
2004 9.628 463 1 15.403
2005 9.997 530 2 16.933

Preglednica 1: Trendi in temeljni podatki in kazalniki, ki se nanašajo na varnost pri delu v podjetju Hrvatske 
šume, d.o.o.
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Raven usposobljenosti delavcev je nedvomno 
najbolj kritičen dejavnik pri varnosti in kakovosti 
gozdarskega dela. Najobičajnejši vzroki poškodb, 
njihova pogostost in posledični stroški poudarjajo 
potrebo po spremembi pristopa k izobraževanju in 
usposabljanju gozdarskih delavcev ter potrebo po 
povezovanju opravljenega dela z zaslužkom.

To je posebej pomembno v kontekstu znatne, 
vendar neznane stopnje poškodb, ki jih utrpijo 
zaposleni pri zasebnih gozdarskih pogodbenikih na 
Hrvaškem, ki  zaradi učinkovitosti dela ne upoštevajo 
niti minimalnih varnostnih in socialnih standardov 
za svoje zaposlene. Podjetje »Hrvatske šume« opravi 
do 50 % poseka, spravila in transporta lesa tako, da 
najame privatne pogodbenike. Žal je ključni kriterij 
pri izbiri pogodbenika najnižji strošek in ne pogod-
benikova kakovost in poslovna usposobljenost.

V nasprotju s pričakovanji in znatnimi stroški 
(preglednica 3) nima niti državno podjetje funkcije 
varnosti pri delu in skrbi za varnost in zdravje zapo-
slenih vključene v sistem upravljanja podjetja.

Kot je razvidno iz preglednice 3, znašajo stro-
ški varstva pri delu približno 3 milijone evrov in 

Preglednica 2: Vzroki poškodb v podjetju Hrvatske šume, d.o.o. (2005)

Opis vzroka  poškodbe Število %
Okvarjena delovna sredstva 1 0,19
Spolzke dovozne ceste in področja ter ovire na cestah 191 36,04
Pomanjkanje varovanja pred hrupom, tresljaji in prahom 5 0,94
Motnje v tehnološkem delovnem procesu 35 6,60
Druga neupoštevana temeljna pravila varnosti pri delu 22 4,15
 Skupaj – temeljna pravila varnosti pri delu 254 47,92
Neizpolnjevanje posebnih pogojev za delavce, in sicer mentalnih in  
psihofizičnih zmožnosti 1 0,19

Izvajanje delovnega procesa v nasprotju s pravili varnosti pri delu 190 35,85
Izvajanje delovnega procesa brez uporabe ustrezne osebne varovalne opre-
me ali z okvarjeno osebno varovalno opremo 23 4,34

Utrujenost delavca 2 0,38
Delavci niso seznanjeni z delovno tehnologijo in s posebnimi navodili za 
kompleksna dela in delovne naloge 1 0,19

Akutne in kronične bolezni 1 0,19
Nezakonito delovanje tretje osebe 7 1,32
Višja sila 1 0,19
Druga neupoštevana posebna pravila varnosti pri delu, ki niso bila na-
vedena 50 9,43

 Skupaj – posebna pravila varnosti pri delu 276 52,08
SKUPAJ 530 100,00

ustvarjajo 1,14 % izgub podjetja oziroma 1,13 % v 
odnosu do celotnega dobička podjetja. To je pribl. 
300 evrov na zaposlenega oziroma pribl. 650 evrov 
na proizvodnega delavca.

Naraščajoče število zasebnih lastnikov gozdov izvaja 
gozdarske aktivnosti (posek, izdelavo in spravilo lesa) 
samih ali zaprosi za pomoč prijatelje in sosede, čeprav 
ti nimajo primernega poznavanja varnih delovnih 
postopkov in ne uporabljajo ustreznega orodja in 
strojev ali osebne varovalne opreme. Podatkov o številu 
nezgod v zasebnih gozdovih ni; spremljajo se samo 
smrtni primeri, katerih pogostost pa narašča skozi celo-
tno tranzicijsko obdobje. Družba kot celota te situacije 
ne vidi kot enega izmed ključnih problemov.

Gornji podatki potrjujejo, da se prepad med rav-
nijo varnosti gozdarskih delavcev v gozdarskih sek-
torjih razvitih držav in tistih na Hrvaškem še naprej 
povečuje. Drugače kot v razvitih državah, kjer sta 
varnost in zdravje delavcev v središču zanimanja, so 
z varnostjo povezane aktivnosti na Hrvaškem skoraj 
izginile. Osredotočajo se na izboljšave, usmerjene 
samo na tehnično-organizacijske ukrepe – z zelo 
omejenimi učinki.
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Vrsta stroška EURO %
1 Pregled in testiranje strojev, naprav in delovnih površin 13.940 0,46
2 Pregled in testiranje protipožarnih naprav in opreme 187.700 6,27
3 Stroški usposabljanja 64.920 2,17
4 Stroški zdravstvenih ukrepov (pregledi) 256.780 8,57
5 Zagotavljanje varovalnih ukrepov 860.980 28,75
6 Stroški poškodb pri delu in poklicnih bolezni 776.720 25,93
7 Stroški varnosti pri delu v podjetju 171.280 5,72
8 Stroški zavarovalnih premij za delavce 662.760 22,13

Skupni stroški 2.995.080 100,00
Skupne izgube podjetja 263.181.200
Skupni dobiček podjetja 265.329.430

Preglednica 3: Struktura stroškov varnosti pri delu v Hrvatskih šumah, d.o.o. za leto 2004

3 TRENUTNI PROGRAMI ZA 
IZBOLJŠANJE SITUACIJE

Za prispevek k povečanju kakovosti in učinkovitosti 
gozdarskega dela in izboljšanje varnosti in zdravja 
gozdarskih delavcev trenutno potekata dva programa 
na Fakulteti za gozdarstvo:
– vrednotenje delovnih tehnik gozdarskih delav-

cev;
– uvajanje licenciranja pogodbenikov, ki izvajajo 

gozdarska dela.

3.1 Vrednotenje delovnih tehnik 
gozdarskih delavcev

Rezultati raziskave o delovnih tehnikah delavcev pri 
sečnji se nanašajo na obdobje 2000 – 2005. Za vsakega 
sekača v vzorcu je bilo ocenjeno enajst delovnih ele-
mentov (preglednica 4). Na osnovi vseh rezultatov je 
bil izračunan relativni delež ocen ravni izvajanja za 
dve organizacijski enoti (za Gozdno upravo Zagreb 
in Gozdno upravo Nova Gradiška):

»1« - najnižja raven izvajanja
»2« - srednja raven izvajanja
»3« - najvišja raven izvajanja
Izračunani so bili tudi trendi pri skupnih pov-

prečnih rezultatih za vsako Gozdno upravo in 
povprečne ocene za obe Upravi (preglednica 5) v 
obdobju 2000 - 2005.

Skupno je relativna struktura za vseh 1.430 
rezultatov sledeča:
• ocena 1: 6,16 %
• ocena 2: 37,38 %
• ocena 3: 56,55 %

3.2   Licenciranje v gozdarstvu
Določanje in definiranje poklicnih standardov pri 
gozdarskih aktivnostih se je izkazalo kot ključni 
dejavnik za izboljšanje kakovosti in varnosti pri 
gozdarskem delu. Ti standardi so bili vključeni 
v dokument Nacionalna gozdarska politika in 
strategija Republike Hrvaške, kjer je potreba po 
licenciranju pogodbenikov, ki izvajajo gozdarska 
dela, navedena kot prioriteta. Strokovni temelji 
ter zakonski in institucionalni okviri za sistem 
licenciranja so bili razviti kmalu zatem (MAR-
TINIĆ 1999, ŠPORČIĆ & MARTINIĆ 2004, 
2005). Osnova za obvezno vključitev licenciranja 
v novi Zakon o gozdovih (2005) je bil projekt 
»Razvoj modela licenciranja za pogodbenike v 
gozdarstvu«, ki je vseboval kriterije in osnutek 
besedila zakona, ki ga je potrebno vključiti v 
Zakon o gozdovih, prav tako pa tudi predlog 
Zakona o licenciranju.

V skladu s predlaganim modelom licenciranja 
naj bi bili vsi pogodbeniki razporejeni v tri katego-
rije glede na delovne izkušnje. Vsaka kategorija je 
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Postavka 3: strokovno usposabljanje, usposabljanje za varnost pri delu, tečaji prve pomoči, protipožarno usposabljanje 
in druga specializirana usposabljanja
Postavka 4: obvezni sistematski zdravstveni pregled, specialistični zdravstveni pregled, cepljenje proti KME, 
cepljenje proti gripi, drugi zdravstveni pregledi
Postavka 7: plače in honorarji za sodelavce na področju varstva pri delu, stroški za potovanja in komunikacije, 
stroški vzdrževanja opreme, stroški nabave testne opreme.
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Preglednica 4: Relativna razporeditev rezultatov za vse opazovane delavce v obdobju 2000-2005 po elementih 
dela

Gozdarska organizacija Zagreb Nova Gradiška
Število rezultatov N = 776 N = 654
Ocena “1” “2” “3” “1” “2” “3”
Postopki ocenjevanja  Delež posameznih ocen (%)
Določanje in preverjanje smeri podiranja 3,00 52,68 44,32 1,27 22,24 76,50
Oblikovanje zaseka 8,52 39,85 51,67 0,54 26,45 73,01
Končna višina podžagovanja 9,73 38,84 51,43 1,07 24,97 73,95
Oblikovanje ščetine 19,09 42,96 37,95 2,51 35,17 62,32
Ustreznost smeri podiranja 10,38 16,12 73,49 1,73 15,40 82,87
Položaj telesa pri kleščenju vej 4,42 51,28 44,30 1,49 46,93 51,58
Rokovanje z motorno žago 13,66 46,92 39,42 11,34 48,94 39,72
Kakovost kleščenja 1,30 24,62 74,08 0,38 22,84 76,78
Tehnika prežagovanja 3,11 36,64 60,25 0,73 41,44 57,83
Uporaba drugih orodij 7,44 49,92 42,64 1,14 28,74 70,13
Uporaba osebne varovalne opreme 21,50 55,20 23,30 3,12 38,01 58,87
Skupaj, vsi ocenjevani postopki  9,46 41,37 49,35 2,26 32,65 65,09

Preglednica 5: Povprečni rezultati delovnih postopkov v obdobju 2000 – 2005

Gozdna uprava   /   Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Zagreb 2,41 2,40 2,13 2,59 2,42 *
Nova Gradiška 2,72 2,56 2,60 2,54 2,70 2,59
Povprečno 2,51 2,47 2,36 2,58 2,56 2,59

* ni ocenjeno

označena z vrsto licence – I, II ali III. Vsaka vrsta 
licence zahteva minimalne pogoje, in sicer strokovne, 
kadrovske in tehnično-tehnološke, ki jih mora 
pogodbenik izpolnjevati.

Izvajanje postopka licenciranja se je upočasnilo 
zaradi pričakovanja sprejetja Zakona o Zbornici 
inženirjev gozdarstva in lesarstva (april 2006). Sedaj 
je izvajanje odloženo, dokler ne bodo sprejeti pred-

Kategorija licence 

I. Vrsta licence • Minimalni pogoji

II. Vrsta licence

• Minimalni pogoji
• 5 redno zaposlenih delavcev 
• 1 redno zaposlen direktor z diplomo gozdarskega tehnika 
• 3 posebna delovna sredstva

III. Vrsta licence

• Minimalni pogoji
• 10 redno zaposlenih delavcev
• 1 redno zaposlen direktor z diplomo gozdarskega inženirja  
• 8 posebnih delovnih sredstev 

Preglednica 6: Splošni minimalni pogoji za določeno kategorijo licence (predlog Martinić & Šporčić)

hodni zakoni, ki bodo podrobno uredili organizacijo 
licenciranja.

Preden bo v hrvaškem gozdarstvu prišlo do prvih 
kvalificiranih pogodbenikov za izvajanje gozdarskih 
aktivnosti, je potrebno določiti predpogoje za licen-
ciranje na organizacijskem področju in na področju 
delovne sile. To vključuje izbiro kompetentnih 
institucij za usposabljanje in atestiranje, imenovanje 
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uradov za vsako področje atestiranja, definiranje 
dokumentov in protokolov za atestiranje itd.

Dokler to ni izpolnjeno, bo upravičen vsak ugovor, 
povezan z ravnijo strokovnosti in pomembnosti v 
gozdarskih aktivnostih – predvsem pri projektno 
tehnično najbolj zahtevnih aktivnostih: sečnji, 
izdelavi in spravilu lesa, gradnji gozdnih cest, pri 
čemer so posledice nestrokovnega dela skoraj 
nepopravljive.

4 RAZPRAVA
Gozdarstvo na Hrvaškem je še vedno ena od najbolj 
tveganih gospodarskih dejavnosti. Trendi pri pogo-
stosti poškodb pri delu, frekvenca poklicnih bolezni 
in prezgodnje upokojevanje gozdarskih delavcev ne 
kažejo pomembnih izboljšav. Vendar pa obstajajo jasni 
dokazi, da sta varno delo in skrb za zdravje gozdarskih 
delavcev nujna in mogoča ter da varnost pri delu že 
dolgo ni več samo etični imperativ, temveč ima znatno 
finančno razsežnost. Zato morajo biti vlada, deloda-
jalci, zavarovalnice in sindikati pripravljeni delovati 
v tej smeri. Trenutno je raven pripravljenosti za to na 
Hrvaškem nizka. Ali pa odgovorni smatrajo varnost 
in zdravje delavcev kot manjši problem v primerjavi s 
strateškimi dilemami, povezanimi s tranzicijo narod-
nega gozdarstva in neizbežnim prestrukturiranjem 
državnega gozdarskega podjetja?

5 POVZETEK
Članek obravnava različne vidike varnosti pri goz-
darskem delu v času preoblikovanja in tranzicije 
gozdarstva na Hrvaškem.
Pri oceni aktualnih razmer na področju varnosti 

in kakovosti gozdarskega dela na Hrvaškem je 
potrebno upoštevati naslednje:

– kar zadeva varnost in kazalce varnosti delavcev ima 
gozdarstvo na Hrvaškem nezavidljivo visoko mesto 
pri delovnih nezgodah, pri poklicnih boleznih in 
številu delovnih invalidov;

– z izjemo tistih, ki so zaposleni v državnem goz-
darskem podjetju, so vsi ostali pogodbeni delavci 
(zasebni podjetniki, lastniki gozdov, lokalno 
prebivalstvo), ki opravljajo gozdarske aktivnosti, 
izključeni iz vsakega sistema varnosti in zdrav-
stvene zaščite;

– prevladujoča metoda dela v gozdarstvu obsega 
nestandardizirane delovne postopke in/ali različne 
podvariante tehnoloških procesov;

– še vedno ni srednješolskega gozdarskega izob-
raževalnega programa za gozdarske delavce niti 
kakršnekoli sistematične raziskave na področju 
gozdarskega dela;

– ni poklicnih kriterijev in pravil, ki bi regulirali kako-
vost dela in varnost pri gozdarskih aktivnostih.
Po nezgodnih statistikah v državnem gozdarskem 

podjetju, ki gospodari z 2 milijoni ha gozdov, je v 
povprečju letno poškodovanih okoli 500 delavcev. 
Zaradi tega izgubijo okoli 15.000 delovnih dni. 
Stroški za varnost 10.000 zaposlenih in posledice 
nezgod znašajo približno 3 milijone evrov letno, kar 
predstavlja 1,14 % letnih stroškov podjetja. To znese 
letno približno 300 evrov na zaposlenega oziroma 
650 evrov na delavca v proizvodnji. Največ, kar dve 
tretjini nezgod, je posledica padcev med hojo ali 
nevarnega opravljanja dela in neupoštevanja pravil 
varnosti pri delu.

Pomembne, čeprav je njihov obseg neznan, so 
poškodbe zaposlenih pri zasebnih pogodbenikih, 
kar zasluži posebno pozornost. Ti delavci opravijo 
okoli 50 % vsega dela pri sečnji, spravilu in prevozu 
lesa na Hrvaškem. Izbor pogodbenikov je v osnovi 
določen z najnižjo ceno in ne glede na kakovost in 
poslovne izkušnje.

Z namenom izboljšanja varnosti in varovanja 
zdravja gozdarskih delavcev sta bila uvedena dva 
programa:
– Vrednotenje tehnike dela gozdarskih delavcev,
– Uvedba licenciranja pogodbenikov za gozdarska 

dela.
Po petih letih izkušenj vrednotenja tehnike dela 

gozdarskih delavcev, so odločilni dejavniki za kakovost 
dela v gozdu delavčeve veščine in nivo tehnološko-
organizacijske discipline. Raziskave kažejo na potrebe 
po spremenjenem pristopu pri usposabljanju in pre-
verjanju gozdarskih delavcev in obvezno povezavo 
med opravljeno količino in kakovostjo dela.

Sistem licenciranja gozdarskih pogodbenikov je 
trenutno na mrtvi točki zaradi počasnega oblikovanja 
organizacijskih in kadrovskih zahtev za licenciranje. 
Upravičena kritika je namenjena gozdarskemu sek-
torju, ker ne uveljavlja primernega nivoja profesio-
nalizma in skrbi za gozdarske aktivnosti. 

6 SUMMARY
The paper addresses different aspects of safety in 
forestry work during the transformation and trans-
ition period of Croatian forestry.

To assess the current status of safety and quality 
of forestry work in Croatia, the following should be 
taken into account:
– As regards safety and worker protection indicators, 

forestry holds an unenviable high place in Croatia 
in terms of work injuries and occupational diseases, 
and to the number of work invalids,

– With the exception of those employed in the state 
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forestry company, all other workers-contractors 
(private entrepreneurs, forest owners, local popu-
lation) engaged in forestry activities are excluded 
from any system of safety and health protection,

– The prevailing working method in forestry consists 
of non-standardized working procedures and/or 
various sub-variants of technological processes,

– There is still no secondary vocational education for 
forest workers and neither is there any systematic 
research in the field of forest work,

– There are no professional criteria and rules desig-
ned to regulate work quality and safety of forest 
activities.
According to injury statistics in the state forest 

company, which manages about 2 million hectares of 
forests, an average of about 500 workers are injured 
every year, about 15,000 days are lost due to injuries, 
and work protection costs for about 10,000 employees 
amount to approximately 3 million EURO, which 
accounts for 1.14 % of overall losses of the company. 
This is about 300 EURO per employee, or about 650 
EURO per production worker. In the structure of 
injury causes, two thirds of all the injuries are caused 
by falls during movement, or by unsafe practices and 
disregard for work safety rules.

A significant, although unknown extent, of inju-
ries suffered by workers employed by private forest 
contractors arouses special concern. These workers 
perform over 50% of the annual amount of work 
related to timber harvesting, extraction and transport 
in Croatia. The selection of a contractor is basically 
determined by the lowest price and not by the quality 
and business expertise. 

In order to improve the safety and health of 
forest workers, two programmes are currently being 
implemented:
– evaluation of work techniques of forestry wor-

kers,
– introduction of licensing of forest work contrac-

tors.
According to five-year results of evaluating the 

loggers’ working techniques, the critical factors of 
safety and quality of forest work are worker skills and 
the level of technological-organizational discipline. 
Research indicates a need to change the approach 
to training and testing forest workers and to the 
necessary relation between the quality of performed 
work and earnings.

The system of licensing forest work contractors is 
currently at a standstill due to the sluggish establish-
ment of organizational and personnel prerequisites 
for licensing. This justifies criticism leveled at the 
forestry sector of not caring sufficiently for the level 
of professionalism and care in forestry activities.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Poklicno delo v gozdu spada med najnevarnejša 
opravila v svetovnem merilu. Nepoklicno delo je zato 
še bistveno bolj tvegano in nevarno. Pri poklicnem 
delu so statistike nezgod obvezne. Pri nepoklicnem 
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opravljanju dela imajo le redke države urejeno 
poročanje v primeru nezgod, zato je podatkov o 
(ne)varnosti pri nepoklicnem delu v gozdu malo. To 
ne velja samo za nepoklicno delo v gozdu, ampak 

Znanstvena razprava
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za vsa nepoklicna opravila v kmetijstvu, razvejani 
dejavnosti sive ekonomije in množičnih aktivnostih 
v prostem času. Razmejitev med poklicnim in nepo-
klicnim delom je bila v gozdarstvu nekoč nedvo-
umna. Poklicni delavci so bili pretežno zaposleni 
pri gozdarskih podjetjih (gozdna gospodarstva) z 
organiziranim permanentnim usposabljanjem in 
preverjanjem znanja. Lastnikom gozdov nikoli ni 
bilo predpisano potrebno znanje za delo v gozdu. 
Ko je zakon o varnosti in zdravju pri delu leta 1999 
izenačil status čistih kmetov z ostalimi pravnimi 
osebami, je bilo jasno, da je pred odgovornimi za 
izvajanje zakona veliko izzivov. Tudi zakon o kme-
tijstvu je že naslednje leto (2000) področju varovanja 
življenja in zdravja namenil celotni 73. člen, ki govori 
o usposabljanju za varno delo. Tako je na najvišjem 
zakonodajnem nivoju prišlo do spoznanja, da je na 
področju varnosti in zdravja v sektorju kmetijstva 
in gozdarstva v Sloveniji pomembno obdobje, ki naj 
bi prineslo splošno izboljšanje tudi v, sicer pomanj-
kljivih, statistikah nezgod. 

V Sloveniji se je v zadnjih 25 letih marsikaj spre-
menilo, menjali smo družbeno ureditev, reorgani-
zirali gozdarstvo, spremenili gozdarsko in delovno 
zakonodajo, povečalo se je število lastnikov gozdov 
in spremenila se je njihova socialnoekonomska 
struktura. Pretežni del lastnikov nima več statusa 
kmeta. Tehnologija dela v gozdu se ni dosti spremi-
njala, sečnja z motorno žago in spravilo s traktorjem 
prevladujeta, oprema za delo v zasebnih gozdovih se 
posodablja zelo počasi, v povprečju se stara, čelade na 
glavah težko nadomeščajo klobuk, odnos do varnega 
dela se spreminja počasi. Kljub temu, da je zdravje 
kot vrednota v Sloveniji precej visoko postavljena, 
pa je varnost kot osnova za zadovoljevanje zdravja 
močno podcenjena.

Pred skoraj 20 leti smo na Kmetijsko gozdarskem 
sejmu v Kranju prvič predstavili rezultate raziskave 
o najtežjih nezgodah pri nepoklicnem delu v zaseb-
nih gozdovih. Analizirali smo podatke za obdobje 
1981-1987 (MEDVED 1988). Po letu 1987, ko smo 
s pomočjo policije prvič opravili analizo njihovih 
zapisov o tovrstnih delovnih nezgodah, smo bazo 
podatkov stalno dopolnjevali. Tako se je nabralo 
gradivo, ki pokriva obdobje dolgo četrt stoletja. 

Nezgode pri delu so stalnica pri opravljanju 
katerekoli aktivnosti v življenju. Večja kot so pri 
delu tveganja in slabša kot je usposobljenost, več 
nezgod lahko pričakujemo. Gozdno delo že med 
poklicnimi delavci velja za eno najnevarnejših v 
svetovnem merilu. Dolgoletne statistike posamez-
nih držav (Japonska, ZDA) kažejo, da je stopnja 

pogostnosti prav v gozdarstvu najvišja. Verjetnost 
smrtnih nezgod pri gozdarskih delavcih na Novi 
Zelandiji je več kot 70-krat višja kot pri povprečju 
zaposlenih v tej državi. V Avstraliji ima gozdarstvo 
in pridobivanje lesa eno od najvišjih stopenj smrtnih 
nezgod (97 primerov na 100.000 zaposlenih delavcev) 
v primerjavi z ostalimi panogami. 

Pri nepoklicnem delu je problematično spremlja-
nje podatkov. Angleži so v svojih raziskavah nezgod v 
kmetijstvu, gozdarstvu in hortikulturi (Fatal injuries 
in farming, forestry and horticulture 1999-2000) ugo-
tovili, da samozaposleni v teh dejavnostih prijavijo le 
desetino nezgod v primerjavi s poklicnimi delavci. 
Zato so v primerjavah poklicnega in nepoklicnega 
dela največkrat primerljivi le podatki o smrtnih 
nezgodah ali pa so potrebne posebne raziskave. 

Posebno analizo zaradi nenatančnega statistič-
nega spremljanja in pomanjkljivih informacij o 
težjih nezgodah pri lastnem delu v gozdovih in pri 
domači predelavi lesa so opravili na Švedskem (WIL-
HELMSON et. all. 2005). Iz obsežne baze podatkov 
bolnišnice v Umei, na severu Švedske, so identificirali 
nezgode pri nepoklicnem delu v zasebnih gozdovih. 
Za obdobje 1996 – 2001 so pregledali poročila za 
60.196 nezgod. Iz opisov so razbrali 485 primerov 
potencialnih nezgod pri gozdarskih opravilih. Vsem 
so poslali anketni vprašalnik. Od 385 vrnjenih 
odgovorov (80 % odziv) jih je 225 (58,4 %) dejansko 
imelo nezgodo povezano z gozdarskim delom. Od 
tega se jih je 54 % poškodovalo pri pripravi lesa 
za ogrevanje, 23 % pri pridobivanju lesa, 11 % pri 
transportu in 10 % pri gojitvenih delih. Na območju, 
ki ga pokriva bolnišnica Umea, je med prebivalci 
okoli 8 % lastnikov gozdov. Struktura nezgod po 
fazah dela je v Švedski raziskavi povsem drugačna 
kot pri naših najtežjih prijavljenih nezgodah, kjer 
smo pri sečnji in spravilu beležili 85 % vseh nezgod, 
pri prevozu lesa 12 % in pri izdelavi drv le 2 % 
(MEDVED 2004). 

Namen raziskave je analizirati značilnosti časo-
vnega pojavljanja nezgod pri delu v zasebnih goz-
dovih s ciljem ugotoviti, ali je prišlo v dolgem časo-
vnem obdobju skoraj četrt stoletja, v katerem so se 
zgodile pomembne spremembe tako v državi kot v 
gozdarstvu in med lastniki, do sprememb tudi pri 
delu in nezgodah v zasebnih gozdovih. 

Vprašanje je, ali se je v obdobju skoraj četrt stoletja 
kaj spremenilo pri zakonitostih pojavljanja nezgod 
v slovenskih zasebnih gozdovih? Na to vprašanje 
se navezuje naša temeljna predpostavka, ki pravi: 
spremembe v družbi, socialno-ekonomski strukturi 
lastnikov, njihovem organiziranju in delovanju goz-
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darstva so vplivale tudi pri pojavljanju nezgod pri 
delu v zasebnih gozdovih. To se odraža predvsem 
spremenjeni strukturi nezgod glede na dneve v 
tednu, med delavniki in konci tednov.  

2  METODA DELA
2 METHODOLOGY

V Sloveniji od leta 1987 stalno zasledujemo vse poli-
cijsko obravnavane nezgode pri nepoklicnem delu v 
gozdu. Baza podatkov sega v leto 1981. Obravnavane 
so vse prijavljene nezgode, ki so bodisi smrtne ali zelo 
težke in vezane na nepoklicno opravljanje dejavnosti. 
Ker so poročila o teh nezgodah relativno redka, smo 
podatke združili v štiri šestletna obdobja od leta 1981 
do leta 2004. Ta, časovno daljša obdobja, smiselno 
zaokrožujejo tudi spremembe v družbi ter v orga-
niziranosti in delovanju gozdarstva so označena s 
črkami: (A: 1981-1986, B - 1987-1992, C: 1993-1998 
in D: 1999-2004). To je zagotavljalo primerno število 
podatkov (minimalno 143, maksimalno 243) za vsako 
obdobje. Zaradi združitve podatkov v daljša obdobja 
se izravna vpliv različni vremenskih pogojev med 
letnimi časi v posameznih letih, predvsem zaradi 
različnih zim in trajanja snežne odeje. 

Obravnavana obdobja so opisana v preglednici 1. 
Predstavljene so splošne razmere v družbi, opisana 
organiziranost lastnikov in gozdarstva ter navedene 
nekatere raziskave v katerih so bile proučevane 
tudi nezgode pri delu in gospodarjenje v zasebnih 
gozdovih.

Statistične primerjalne analize pojavljanja nezgod 
med obdobji A, B, C in D so bile opravljene s frek-
venčnimi analizami in kontingenčnimi testi. Na 
podlagi primerjave frekvenc pojavljanja nezgod 
po različnih kazalcih med obdobji smo izračunali 
χ2 – koeficient za ocenjevanje povezanosti (kontin-
gence) in verjetnost (p), pri kateri se porazdelitve 
med seboj razlikujejo. S takšno analizo smo se 
izognili vplivu dveh bistvenih vplivnih dejavnikov 
v raziskavi, to je količina dela in število nezgod, ki 
jih je obravnavala policija. Količina opravljenega 
dela (letni posek, opravljene ure dela) in s tem 
povezano število nezgod kot tudi njihova struktura 
(smrtne-težke) nista bistvena podatka, v kolikor nas 
zanimajo le spremembe v zakonitostih pojavljanja 
nezgod. 

S kontingenčnimi testi smo proučili naslednje 
časovne znake pojavljanja nezgod v štirih obdobjih 
A, B, C in D:
– meteorološki letni čas, 
– mesec v letu,

– delovni dnevi in konec tedna (sobota in nede-
lja),

– dan v tednu,
– del dneva (do 14 ure in po 14 uri) in 
– ure v dnevu.

Obdobje od leta 1981 do leta 2004 je v Sloveniji 
povezano s številnimi spremembami. Socialistično 
in enostrankarsko družbeno ureditev je sredi tega 
obdobja zamenjala demokratična družbena ureditev 
z večstrankarsko sestavljenim parlamentom. Zato 
smo štiri obdobja vsebinsko poimenovali s temi 
spremembami. Prvo obdobje A – stabilen sociali-
zem, drugo B – razpad socializma, tretje C – začetki 
demokracije in D – stabilna demokracija. Najbolj 
značilna mejnika v tem času sta osamosvojitev Slo-
venije leta 1991 in vstop v Evropsko unijo leta 2004. 
V zadnjem obdobju 1999 – 2004 (D) je značilno 
relativno stabilno delovanje države in utrjevanje 
institucij v gozdarstvu. 

3  REZULTATI 
3 RESULTS

Rezultati raziskave in primerjav so predstavljeni z 
osnovnimi podatki o nezgodah po obdobjih A, B, 
C in D. Sledijo primerjave pogostosti nezgod med 
obdobji glede na meteorološke letne čase. V vsakem 
poglavju je prikaz strukture nezgod in rezultati 
kontingečne analize za vsa obdobja skupaj in šest 
parnih primerjav med obdobji. 

3.1  Osnovni podatki raziskave
3.1 Basic data of research
V raziskavo so vključeni vsi podatke prijavljenih 
nezgod v obdobju 1981 - 2004. V prvih dveh obdo-
bjih (A=1981-1986 in B=1987-1992) so prevladovala 
poročila o smrtnih nezgodah. Skupnih poročil je bilo 
150 in 143 (slika 1, preglednica 2). V naslednjih dveh 
obdobjih (C=1993-1998 in D=1999-2004) so prevla-
dovala poročila o težjih nezgodah. Število poročil je v 
zadnjem obdobju D močno naraslo. V obdobju C je 
prišlo do metodoloških in organizacijskih sprememb 
v načinu poročanja, zato smo v letih 1994, 1995 in 
1996 zabeležili zelo nizko število smrtnih primerov. 
V treh letih je bilo skupaj toliko najbolj tragičnih 
nezgod, kot je bilo pred tem letno povprečje. Zato je 
verjetnost pomanjkljivih podatkov za ta leta velika. 
V primeru naše raziskave ta ugotovitev ne vpliva na 
rezultate, ker proučujemo in primerjamo zakonitosti 
pojavljanja nezgod in ne trendov. 
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Obdobje
Period

Družbene razmere /  
Societal circum-

stances

Lastniki gozdov
Forest owners

Gozdarstvo / Raziskave
Forestry / Research

A: 

1981-1986

Obdobje stabilne-
ga socializma. Delež 
kmečkega prebivalstva 
l. 1981 znaša 9,2 %. 
Zasebnih posesti je 
250.000.

Prevladujejo kmetje kot lastniki 
gozdov, organizirani so v TOK-
ih. Pomembno vlogo imajo 
lastniki kooperanti. Prodaja 
lesa, izobraževanje lastnikov 
poteka v okviru GG-jev.

V Sloveniji je organizirano 14 
gozdnih gospodarstev z različno 
organizacijo dela za državne in 
zasebne gozdove.
Proučujejo se le nezgode med po-
klicnimi delavci. 

B: 

1987-1992

Rahljanje stabilnega 
socializma, prehod v 
demokratično družbe-
no ureditev in osamo-
svojitev države. Delež 
kmečkega prebivalstva 
l. 1991 znaša 7,6 %.

Kmetje se organizirajo kot prva 
politična stranka v Sloveniji. 
Lastniki so pozvani k bojko-
tiranju zakonodaje, sprejet je 
(1991) zakon o denacionali-
zaciji. Izobraževanje povsem 
zamre. Pojavi se veliko malih 
gozdarskih podjetij za oprav-
ljanje gozdarskih storitev.

Sistem dotedanje organizirano-
sti gozdarstva prične razpadati. 
Zmanjšujejo se vlaganja v gozdove. 
V začetku 90 let se močno zmanjša 
število zaposlenih. Prva raziska-
va najtežjih nezgod v zasebnih 
gozdovih. GIS izvede anketiranje 
lastnikov gozdov (l. 1990, n=865 
+ 64 s svojci žrtev nezgod pri delu 
v gozdu).

C: 

1993-1998

Slovenija počasi pri-
dobiva izkušnje z de-
mokratično oblastjo. 
Socialne razlike se po-
večujejo. 

Organiziranih kmetov razen v 
zadrugah ni. Uradna proizvod-
nja močno upade. Del lastnine 
TOK se prenese v zadruge. 
Leta 1995 se začne nov cikel 
usposabljanj za lastnike (ZGS), 
ki v začetku strmo naraste po 
obsegu in zanimanju. V izob-
raževanje se vključi SGLŠ. 

Gozdarstvo se po sprejetju zakona 
o gozdovih l. 1993 razdeli na ZGS 
(l. 1994) in gospodarske družbe, ki 
počasi spreminjajo notranjo orga-
nizacijo. ZGDS tiska obsežne izdaje 
strokovne literature za lastnike. 
Ekonomsko svetovanje lastnikom 
je pomanjkljivo. Opravljeno je 
anketiranje lastnikov gozdov (l. 
1995, n=926: GIS & BFG)

D: 

1999-2004

Slovenija postaja sta-
bilna demokratična 
država. Leta 2004 je 
sprejeta v EU. Delež 
kmečkega prebivalstva 
l. 2001 pade pod 5 %. 
Zasebnih posesti je 
315.000.

Med lastniki prevladujejo ne-
kmetje, njihovo število močno 
naraste. Med seboj so nepove-
zani. Leta 2001 je ustanovljeno 
prvo društvo lastnikov gozdov. 
Ustanovljena je KGZS (1999). 
Tečajna dejavnost za lastnike 
se stabilizira.

Delovanje ZGS se stabilizira, praz-
nuje prvo desetletnico. Uredi se 
administrativno delovanje. Goz-
darska podjetja se lastninijo in 
povezujejo.
Leta 2000 je popisu kmetijskih 
gospodarstev (SURS) dodano po-
glavje o gozdarstvu, a kljub na-
šim priporočilom brez poglavja 
o varnosti.

Preglednica1: Vsebinska opredelitev obravnavanih obdobij v času od 1981 do 2004
Table1: Resume of analysed periods from 1981 to 2004 

*Razlaga kratic: BFG – Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, EU – Evropska 
unija, GG – Gozdno gospodarstvo, KGZS – Kmetijsko gozdarska zbornica, GIS- Gozdarski inštitut Slovenije, 
SGLŠ – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, TOK – Temeljna organizacija kooperantov, ZGDS – Zveza 
gozdarskih društev Slovenije

Na sliki 1 je prikazana struktura prijavljenih 
nezgod v obdobju 1981 – 2004 in tudi ponazorjena 
razdelitev v štiri obdobja za katera smo primerjali 
časovne zakonitosti pojavljanja nezgod. 

V preglednici 2 so predstavljeni skupni podatki 
o številu nezgod po obdobjih in glede na posledice 
(težke nezgode in smrtne nezgode).

Najbolj nazorno nam razlike v številu prijavljenih 
nezgod prikažejo letna povprečja v teh obdobjih 
(preglednica 3). V obdobju A je bilo povprečno 
16 smrtnih nezgod letno, ostalih težkih nezgod pa 
le 9. V zadnjem obdobju D se je število smrtnih 
nezgod za petino nižje, povprečno 13 letno. Število 
ostalih prijavljenih težjih nezgod se je v primerjavi 
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Slika 1: Struktura prijavljenih težkih in smrtnih nezgod po letih 
Figure 1: Structure of reported serious and fatal accidents

Legenda obdobij:  A (1981-1986) – Stabilni socializem / Stable socialism
The legend of periods B (1987-1992) – Razpad socializma / Collapse of socialism
 C (1993-1998) – Vzpon demokracije / Rise of democracy
 D (1999 - 2004) – Stabilna demokracija / Stable democracy

Preglednica 2: Število in struktura prijavljenih nezgod po obdobjih
Table 2: Number and structure of reported accidents by periods

Obdobja
Periods

Skupaj 
Total Smrtne / Fatalities Težke nezgode

Serious accid.
Število prijavljenih nezgod 

Number of reported accidents
Skupaj / Total 684 302 382

A 150 95 55
B 143 84 59
C 148 48 100
D 243 75 168

Struktura nezgod glede na posledice (%) 
Structure of accidents with regard consequences

Skupaj / Total 100 44 56
A 100 63 37
B 100 59 41
C 100 32 68
D 100 31 69

Struktura nezgod med obdobji (%) 
Structure of accidents between periods

Skupaj / Total 100 100 100
A 22 31 14
B 21 28 15
C 22 16 26
D 36 25 44
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z obdobjem A povečalo za trikrat. Največje odsto-
panje v povprečnih podatkih in trendih predstavlja 
število smrtnih nezgod v obdobju C. Prav v času 
najmanjšega obsega smrtnih nezgod, so bile aktiv-
nosti gozdarjev med lastniki na eni najnižjih točk v 
vsem proučevanem obdobju, menjale so se metode 

Preglednica 3: Povprečno letno število prijavljenih nezgod po obdobjih
Table 3: Average yearly reported accidents by periods

Obdobja
Periods

Skupaj
Total Smrtne / Fatalities Težke nezgode

Serious accid.
29 13 16

A 25 16 9
B 24 14 10
C 25 8 17
D 41 13 28

arhiviranja podatkov, država pa je bila v začetnem 
obdobju tranzicije. 

Za našo raziskavo sama struktura vrste nezgod 
ni pomembna, saj nas zanimajo zgolj zakonitosti 
pojavljanja nezgod in s tem povezane možne 
spremembe v navadah pri času opravljanja dela v 

Slika 2: Struktura nezgod po meteoroloških letnih časih
Figure 2: Structure of accidents by meteorological seasons

Slika 3: Struktura nezgod po mesecih
Figure 3: Structure of accidents by months
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Slika 4:  Struktura nezgod po delavnikih in koncih tedna
Figure 4: Structure of accidents by work days and weekends

Slika 5: Struktura nezgod po dnevih v tednu
Figure 5: Structure of accidents by days of the week

Slika 6: Struktura nezgod po delih dneva
Figure 6: Structure of accidents by parts of the day

Medved, M., Sinjur, I., Klun, J.: Značilnost časovnega pojavljanja nezgod pri nepoklicnem gozdnem delu



GozdV 65 (2007) 2 81

gozdu. S statistično analizo porazdelitve smrtnih 
in težkih nezgod za proučevane znake: meteo-
rološki letni čas, mesec v letu, delovni dnevi in 
konec tedna, dan v tednu in del dneva, nismo 
odkrili značilnih razlik (p > 0,05) pri nobenem 
raziskanem znaku. 

Ne glede na zgornjo ugotovitev, smo testirali 
razlike v strukturi težkih in smrtnih nezgod med 
vsemi štirimi obdobji. Razlike so po pričakovanju 
visoko značilne (χ2: 60,37, df=3, p= 0,00). Nadaljnja 
analiza odkrije neznačilne razlike v strukturi prvih 
dveh obdobij (A in B) (χ2: 0,65, df=1, p= 0,42) 
in zadnjih dveh obdobij (C in D) (χ2: 0,10, df=1,  
p= 0,75). Parne primerjave vseh ostalih kombinacij 
obdobij kažejo na visoke statistično značilne razlike 
(p<0,01). 

Pri statistični analizi pojavljanja smrtnih in težkih 
nezgod po posameznih časovnih znakih nismo 
odkrili statistično značilnih razlik (p > 0,05), zato 
smo v nadaljnjih obdelavah pri zakonitosti pojavljanja 
nezgod analizirali vse nezgode skupaj. 

Preglednica 4: Kontingenčne analize pojavljanja smrtnih in težkih nezgod po obdobjih
Table 4: Contingency analysis of fatal and serious accidents by periods

Obdobja / Periods
Merilo kontingence

Contingency Pearson  
(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj raz-
lik Significance level  

(p)
ABCD 60,3693 3 0,000000

AB 0,649464 1 0,420306
AC 28,4999 1 0,000000
AD 39,8362 1 0,000000
BC 20,3106 1 0,000007
BD 28,8802 1 0,000000
CD 0,104912 1 0,746013

3.2  Nezgode po meteoroloških letnih 
časih

3.2. Accidents by meteorological seasons
Pri pojavljanju nezgod glede na letni čas smo 
upoštevali meteorološko razvrstitev mesecev v 
letne čase. Tako so v meteorološko zimo vključeni 
meseci december, januar in februar. Pomlad vklju-
čuje marec, april in maj, poletje se začne junija in 
konča avgusta, meteorološko jesen pa predstavljajo 
september, oktober in november.

Struktura nezgod po meteoroloških letnih časih 
je prikazana v sliki 2. V povprečju je bilo največ 
nezgod v pomladnih mesecih (32 %) in najmanj 
v poletnih (17 %). V obdobju B in C je bilo največ 
nezgod v zimskih mesecih. 

Struktura nezgod po letnih časih se je v proučeva-
nih obdobjih nekoliko spreminjala. Relativno največ 
nezgod je bilo v zimskih mesecih A obdobje (38,7 %) 
in najmanj v istem obdobju poleti (13,3 %).  

Primerjava vseh obdobij kaže, da so nezgode 
po meteoroloških letnih časih porazdeljene dokaj 
pestro, a neznačilno različno (p = 0,09). V parnih 
primerjavah obdobij je statistično značilna razlika 

Obdobja / Periods
Merilo kontingence

Contingency Pearson 
(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
Significance level  

(p)
ABCD 15,0264 9 0,090229

AB 6,12440 3 0,105720
AC 7,95526 3 0,046951
AD 3,93093 3 0,269026
BC 5,30901 3 0,150526
BD 2,09834 3 0,552252
CD 6,00495 3 0,111377

Preglednica 5: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod po obdobjih in letnih časih
Table 5: Contingency analysis of accidents by periods and meteorological seasons
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med obdobjema A in C (p = 0,047). Med vsemi 
obdobji najbolj odstopa obdobje C (1993-1998), v 
katerem je bilo največ nezgod v zimskem času (35,8 
%) in najmanj v jesenskem (16,2 %) ter povprečju 
enakimi deleži (16,2 %) v pomladnih in poletnih 
mesecih. Podrobnejšo sliko porazdelitve nezgod 
nam pokaže analiza po mesecih.

3.3  Nezgode po mesecih
3.3 Accidents by months
Primerjava nezgod po mesecih pokaže visoko značilne 
razlike v primerjavi vseh obdobij (p < 0,01). Primerjava 
posameznih obdobij nadalje odkrije visoko značilne 
razlike med obdobji (A-C, B-C in C-D). V vseh pri-
merjavah se obdobje C (1993-1998) ponovno pokaže 
kot najbolj netipično z najvišjim deležem nezgod v 
februarju (23,6 %) in z najnižjim decembra (1,4 %). S 
tem smo podrobneje analizirali razlike, ki so se naka-
zale že pri meteoroloških letnih časih. Primerjava po 
mesecih pokaže, da sta si bili obdobji B in D najbolj 
podobni (p = 0,49), kar smo ugotovili že v primerjavi 
nezgod po letnih časih (p = 0,55). 

Pojavljanje nezgod po mesecih je značilno raz-

Preglednica 6: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod po mesecih
Table 6: Contingency analysis of accidents by periods and meteorological seasons

Obdobja 
Periods

Merilo kontingence
Contingency Pearson  

(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
Significance level  

(p)
ABCD 57,6102 33 0,005057

AB 14,0098 11 0,232474
AC 26,6012 11 0,005281
AD 12,2569 11 0,344661
BC 24,2554 11 0,011706
BD 10,4150 11 0,493493
CD 27,3894 11 0,004015

lično (p = 0,005). Naslednja, nižja stopnja časa 
pojavljanja nezgod, so delovni in nedelavni (sobote 
in nedelje) dnevi. 

3.4  Nezgode ob delavnikih in konec 
tedna

3.4 Accidents by work days and  
weekends

Primerjava nezgod po delavnikih in koncih tednov 
(sobote in nedelje) ne kaže značilnih razlik med 
obdobji (p = 0,22). Podrobna analiza odkrije visoko 
podobnost pojavljanja nezgod v prvih dveh obdobjih 
(p = 0,96), nakazuje pa precej razlik v primerjavi 
obdobij A - D in B – D (p = 0,08). 

Iz slike je razvidno, da se po letu 1992 postopno 
zmanjšuje delež nezgod ob koncih tednov. V obdobju 
D se je zgodilo 29 % nezgod ob sobotah in nedeljah. 
Primerjava porazdelitev nezgod samo za konec 
tedna kaže, da so razlike v strukturi nezgod, ki so 
se zgodile ob sobotah in nedeljah, neznačilne (χ2: 
2,39, df=3, p=0,49). 

Primerjava vseh obdobij kaže, da so razlike v 
strukturi nezgod ob delavnikih in koncih tednov 

Preglednica 7: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod med obdobji in delovnih/nedelavnih dnevih
Table 7: Contingency analysis of the incidence of accidents between periods and workdays and weekends

Obdobja
Periods

Merilo kontingence
Contingency Pearson  

(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
Significance level  

(p)
ABCD 4,46360 3 0,215567

AB 0,002022 1 0,964130
AC 0,582804 1 0,445217
AD 3,09582 1 0,078497
BC 0,634744 1 0,425622
BD 3,16086 1 0,075427
CD 0,803847 1 0,369948
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neznačilne (p = 0,21). V naslednjem poglavju sledi 
podrobna analiza nezgod po dnevih v tednu.

3.5 Nezgode po dnevih v tednu
3.5 Accidents by days of the week
Primerjava nezgod po dnevih v tednu ne kaže 
značilnih razlik med obdobji (p = 0,25). Podrobna 
analiza kaže, da so bile značilne razlike v pojavljanju 
nezgod le med prvim (A) in zadnjim (D) obdobjem 
(p = 0,02). K visoki značilnosti razlik niso prispevale 

Obdobja
Periods

Merilo kontingence
Contingency Pearson

(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
 Significance level  

(p)
ABCD 21,5393 3 0,253110

AB 7,31271 1 0,292904
AC 4,78986 1 0,571037
AD 15,3811 1 0,017497
BC 4,31551 1 0,634063
BD 4,82985 1 0,565817
CD 4,69693 1 0,583232

zgolj redkeje zastopane nedelje pri nezgodah, ampak 
tudi visoki deleži nezgod ob ponedeljkih in petkih 
v zadnjem obdobju.  

3.6  Nezgode glede na porazdelitev v 
dnevu

3.6 Accidents with regard to daily 
distribution

V nadaljnji analizi smo pojavljanje nezgod proučili 
tudi za dopoldanski in popoldanski del dneva. V 

Preglednica 8: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod med obdobji in delavnih v tednu
Table 8: Contingency analysis of accidents between periods and by days of the week

Preglednica 9: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod med obdobji in delih dneva (do in po 14 uri)
Table 9: Contingency analysis of accidents between periods with  reagard to parts of the day (before and after 2 pm)

Obdobja 
Periods

Merilo kontingence
Contingency Pearson  

(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
Significance level  

(p)
ABCD 0,317442 3 0,956715

AB 0,065042 1 0,798698
AC 0,029458 1 0,863727
AD 0,101275 1 0,750306
BC 0,175670 1 0,675122
BD 0,000808 1 0,977317
CD 0,252103 1 0,615599

Obdobja
Periods

Merilo kontingence
Contingency Pearson  

(χ2)

Stopinje prostosti 
Degrees of freedom  

(df)

Tveganje za obstoj razlik 
Significance level  

(p)
ABCD 28,6260 33 0,684762

AB 13,6687 11 0,251887
AC 11,7844 11 0,380076
AD 12,7689 10 0,236899
BC 7,56909 11 0,751300
BD 6,55872 11 0,833606
CD 5,97696 11 0,874891

Preglednica 10: Kontingenčna analiza pojavljanja nezgod med obdobji in urah v dnevu
Table 10: Contingency analysis of accidents between periods with  reagard to daily distribution 
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primeru pojavljanja nezgod glede na del dneva je 
razlik najmanj (p = 0,96) (preglednica 9). Delež 
dopoldanskih nezgod (do 14 ure) se je spreminjal 
le za 3 %, od najmanj 56 % v obdobju C, do največ 
59 % v obdobjih B in D.  

Tudi v podrobnejši primerjavi nastopanja nezgod 
po urah v dnevu (izločili smo nekaj najbolj nena-
vadnih – nočnih primerov nezgod in v primerjavi 
upoštevali čas med 7 in 19 uro) nismo odkrili 
značilnih razlik med obdobji (χ2: 28,63, df=33, p 
= 0,68). Neznačilne so tudi razlike v vseh parnih 
primerjavah obdobij (preglednica 10).

4  RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Čas pojavljanja nezgod pri nepoklicnem delu v 
gozdu se v štirih enakih obdobjih od leta 1981 do 
leta 2004 ni bistveno spremenil. Zato hipotezo, da 
so spremembe v družbi, socialne in ekonomske 
spremembe med lastniki gozdov in organizacij-
ske spremembe v gozdarstvu vplivale tudi na čas 
opravljanja dela, ki ga opravljajo lastniki gozdov 
in s tem povezane nezgode, ki pri tem nastopajo, 
lahko le delno potrdimo. Predvidevali smo tudi, 
da je zaradi teh sprememb prišlo do razlik pred-
vsem pri pojavljanju nezgod glede na dneve v 
tednu in časovno razporeditev med delavniki in 
konci tednov. 

V preglednici 11 smo povzeli vrednosti, ki 
ponazarjajo verjetnost podobnosti oz. razlik med 
primerjanimi strukturami nezgod glede na čas 
pojavljanja in proučevana obdobja.  

Preglednica 11: Povzetek tveganj za obstoj razlik (p) med obdobji po proučenih časovnih znakih
Table 11: Summary of significance level (p) by periods and time occurrence

Tveganje za obstoj razlik / Significance level:  * p < 0,1;  ** p < 0,05;  *** p < 0,01

Obdobja
Periods

Meteorološki 
letni časi

Meteorological 
seasons

Meseci
Months

Delavniki in 
konec tedna

Work days and 
weekends

Dnevi v 
tednu

Days of 
the week

Deli dneva (do 
in po 14h)

Part of the day 
(before and 
after 2pm)

Ure v 
dnevu

Hours of 
the day

ABCD *0,09 ***0,005 0,22 0,25 0,96 0,68
AB 0,10 0,23 0,96 0,29 0,80 0,25
AC ***0,005 ***0,005 0,44 0,57 0,86 0,38
AD 0,27 0,34 *0,07 0,02 0,75 0,24
BC 0,15 **0,01 0,43 0,63 0,67 0,75
BD 0,55 0,49 *0,07 0,56 0,98 0,83
CD 0,11 ***0,004 0,37 0,58 0,62 0,87

Prav delavniki in konci tednov kažejo veliko 
podobnosti v pojavljanju nezgod. Razlike so za 
primerjana štiri obdobja neznačilne. Izjema je le pri 
primerjavi prvega in zadnjega obdobja, v katerem 
je bil značilno nižji delež nezgod ob koncu tedna. V 
bazah podatkov nismo posebej spremljali različnih 
praznikov. Dejstvo je, da tudi prazniki vplivajo na 
to, ali ljudje v gozdu delajo ali ne. Zagotovo bi v 
primeru take analize ugotovili dodatne zanimivosti 
pri pojavljanju nezgod. Morda bi ugotovili, da se pri 
tem bolj spoštuje cerkvene praznike kot dela proste 
dneve, medtem ko se nekatere državne praznike 
izkoristi za delo v gozdu. 

Nezgod je bilo manj tako ob sobotah kot tudi ob 
nedeljah, še vedno pa skupaj 29 % od vseh nezgod. 
Morda k temu prispeva večji poudarek tradicionalnih 
vrednot in koriščenje nedelje kot dneva za počitek. 
Kljub temu je bilo v zadnjih dveh obdobjih (C in D) 
ob nedeljah še vedno skoraj 5 % nezgod, medtem, ko 
je v Avstriji ob nedeljah le 1 % nezgod (KROEPFL, 
STADLMANN 2001) pri gozdarskih opravilih v 
zasebnih gozdovih. Do leta 1992 so bile v Sloveniji 
nezgode ob nedeljah enkrat pogostejše kot kasneje. 
Pri nas se je, sicer neznačilno, zmanjšal tudi delež 
nezgod ob sobotah in znaša v obdobju 1999-2004 
še vedno 25 %. Zelo podobni so rezultati iz avstrij-
skih analiz kjer je bilo ob sobotah med družinskimi 
člani 24 % nezgod, med vsemi vključenimi v delo v 
zasebnih gozdovih pa 20 %. Zato so sobote dnevi z 
največ nezgodami pri delu v zasebnih gozdovih tako 
v Sloveniji kot tudi v sosednji Avstriji.

Zaradi pomembnih razlik v strukturi lastnikov 
gozdov in povečevanja deleža nekmetov smo pričako-
vali, da se je delež nezgod ob koncu tedna povečeval, 
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a je po drugem obdobju (B: 1987-1992), ko je bil z 38 
% dosežen maksimum, pogostost upadla na 33% v 
tretjem (C: 1993-1998) in nadalje na 29 % v zadnjem 
(D: 1999-2004) obdobju. Morda je prav ta ugotovitev 
največji kazalec strukturnih sprememb med izvajalci 
gozdnih del v zasebnih gozdovih, saj je po letu 1992, 
z upadom števila zaposlenih v nekdanjih gozdnih 
gospodarstvih, veliko ljudi ostalo brez dela. Prav ti 
delavci so bili za delo usposobljeni, a le redki so svojo 
dejavnost tudi podjetniško organizirali. Tako nezapo-
sleni kot tudi podjetniki, lahko delo opravljajo pre-
težno ob delavnikih. Predpostavljamo, da se je močno 
povečala vloga te delovne sile v zasebnih gozdovih, 
kar je tudi prispevalo k zmanjšanju skupnega števila 
najbolj tragičnih nezgod iz 16 v prvem obdobju na 
povprečno 13 smrtnih primerov v zadnjem obdo-
bju. Taista delovna sila je verjetno pripomogla tudi 
k prestrukturiranju nezgod po dnevih v tednu. 

Največja podobnost v zakonitostih pojavljanja 
nezgod med obdobji je bila ugotovljena pri razdelitvi 
na dva dela dneva, na »dopoldansko« in »popoldan-
sko« izmeno. Nezgode so v primerjanih obdobjih 
porazdeljene skoraj identično, kar kaže tudi visok 
p = 0,96 (preglednica 11). V zasebnih gozdovih se 
več kot 40 % nezgod primeri po 14 uri. V Avstriji 
(KROEPFL, STADLMANN 2001) je popoldanskih 
nezgod 38 %, kar je le 2 % manj kot v Sloveniji. Zelo 
podobna (p = 0,68) je tudi porazdelitev nezgod 
po urah v dnevu, ki je nismo prikazali grafično. 
Značilno za to porazdelitev je, da nastopata dve 
konici pogostosti in sicer okoli 11 ure dopoldne in 
okoli 16 ure popoldne. Podobne zakonitosti dveh 
dnevnih konic pri nezgodah v zasebnih gozdovih 
ugotavljajo tudi v Avstriji. 

Pojavljanje nezgod po letnih časih in mesecih se je 
med obdobji bolj spreminjalo, a kakšnih zakonitosti 
v pojavljanju ni zaslediti. Pri tem izstopa obdobje C 
(1993 – 1998), v katerem smo imeli največ težav s 
podatki. V tem času je bilo evidentiranih 56 % manj 
smrtnih nezgod kot v zadnjem obdobju D (1999 
– 2004), 75 % manj kot v predhodnem obdobju B 
(1992 – 1997) in kar 98 % manj kot v prvem obdobju. 
Leta 1995 je bilo resda vloženega veliko napora v 
pripravo publikacij o varnem delu in začetek tečajne 
dejavnosti v organizaciji Zavoda za gozdove Slovenije 
in izvedbi Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, 
a kljub temu lahko dvomimo v realnost podatkov (za 
leto 1996 imamo podatke le za 9 nezgod, od tega le 
3 s smrtnim izidom). Tudi zaradi tega smo združili 
podatke v daljša časovna obdobja, zato je visoko 

značilna odstopanja v strukturi nezgod v obdobju 
C težko pojasniti, saj zadnje obdobje D (1998-2004) 
kaže na precej podobnosti s strukturo nezgod v 
prvih dveh obdobjih. Zaključimo lahko, da razlike v 
strukturi nezgod po letnih časih nastopajo predvsem 
zaradi pogojev dela in ne zaradi družbenih spre-
memb, socialno-ekonomskih prestrukturiranj med 
lastniki ali organizacijskih sprememb v gozdarstvu. 
Avstrija (KROEPFL, STADLMANN 2001) je imela 
največ nezgod v zimskem času (47 %) za razliko 
od Slovenije kjer imamo povprečno največ nezgod 
spomladi (32 %). To nas navaja na razmislek, da so v 
Avstriji nezgode bolj pogoste zaradi slabih vremen-
skih razmer, pri nas pa se zaradi vpliva človeškega 
faktorja – usposobljenosti - nezgode porazdeljujejo 
bolj enakomerno. Pravo sliko o usposobljenosti 
seveda lahko dajo šele primerjave na količino pro-
izvodnje, kar pa ni predmet te raziskave.

Visoka tveganja in s tem povezane nezgode so 
v gozdarstvu stalnica. Temu dejstvu se enostavno 
ni mogoče izogniti. Ljudje v prihodnje ne bomo 
potrebovali manj lesa, ampak več. Potrebno ga bo 
posekati. Zaradi varnosti bi bilo smiselno čimveč 
dela opraviti s stroji. Toda potrebe po lesu zaradi 
permanentne oskrbe z gorivom narekujejo veliko 
prostorsko razpršenost, lastniško pestrost in koli-
činsko omejenost vsakoletne proizvodnje pri pri-
dobivanju lesa. Zato je nerealno pričakovati velike 
strukturne spremembe v načinu sečnje v zasebnih 
gozdovih. Z visokimi tveganji se moramo čimbolj 
realno soočiti in jih z vsemi možnimi ukrepi tudi 
poskušati zniževati. Realnost v gozdarstvu ni nujno 
takšna kot si jo predstavljamo. Poglejmo podatke 
za tehnološko vrhunsko razvito Švedsko. Velik 
delež sečnje opravijo podjetniki s stroji. Kljub temu 
podatki raziskave (WILHELMSON et. all. 2005) 
kažejo, da je bilo letno povprečno hospitalizirano 
0,4 % lastnikov gozdov v proučevanem območju 
Umee zaradi nezgod pri gozdarskih opravilih. 
Analogija za Slovenijo bi pomenila okoli 1200 
hospitaliziranih zaradi nezgod pri delu v gozdu. 
Že pred leti smo izračunali (MEDVED 1991), da 
se v slovenskih zasebnih gozdovih letno poškoduje 
2000 ljudi. To ugotovitev smo ponovno potrdili v 
nadaljnjem raziskovanju (MEDVED 2000). Tudi 
zadnje primerjave v letu 2006, opravljene na osnovi 
podatkov avstrijskih statistik zavarovalnice SVB, 
kažejo dolgoletno razmerje smrtnih in ostalih pri-
javljenih nezgode v zasebnih gozdovih 1 : 125. Toda 
tudi avstrijska statistika ne zajame vseh poškodo-
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vanih. Zato je razmerje med smrtnimi in ostalimi 
nezgodami verjetno višje. Če za Slovenijo pomno-
žimo smrtne nezgode s faktorjem 150 lahko dokaj 
realno ocenimo število vseh nezgod v gozdovih, 
ki so zreli za zavarovalniško obravnavo. Zmnožek 
povprečnega števila smrtnih nezgod v zadnjem 
obdobju (13 letno) s faktorjem 150 da letno oceno 
1850 vseh nezgod v zasebnih gozdovih. 

Številke o skupnih dimenzijah nezgod, ki se pri-
petijo pri nepoklicnem delu v gozdu so zagotovo 
velika uganka, vendar vrsto dosedanjih raziskav 
opozarja, da je obseg tako velik in v primerjavi z 
drugimi državami tako neugoden, da ta družbeni 
fenomen v prihodnje zahteva dodatne napore k 
zmanjšanju števila tragičnih posledic nepoklicnega 
opravljanja gozdarskih del.

S povečano rabo lesa krepimo vlogo ekološko naj-
bolj učinkovita kroga drevo-les-raba v trajnostnem 
in okolju prijaznem razvoju gozdnih ekosistemov. Z 
rabo lesa zmanjšujemo rabo okolju škodljivih snovi. 
Zato je povečano vlaganje v znanje ljudi (človeške 
vire) za gospodarjenje z gozdom in rabo lesa najbolj 
humano in ekološko napredno delovanje gozdarske 
stroke. Analiza nezgod v skoraj četrt stoletnem 
obdobju kaže, da je prišlo do razmeroma majhnih 
premikov na področju usposobljenosti lastnikov. 
Pričakovanja in spoznanja družbe o koristnosti 
gozdov in rabi lesa naraščajo. Jih bomo znali izpolniti 
ne samo z zdravimi gozdovi, ampak tudi z zdravimi 
lastniki in delavci v gozdovih?

5 SUMMARY
Professional work in forests is among the most 
dangerous jobs in the world. Non-professional 
work, which exists traditionally in Slovenia, is thus 
essentially more risky and dangerous. Accident sta-
tistics are compulsory with professional work. Few 
countries  have reporting regulated in the event of 
accident during non-professional work, so there is 
little data on (lack of) safety measures in non-pro-
fessional work in forests. The institute monitors data 
on reported fatalities and most serious accidents, for 
research purposes.

The aim of the research is to analyse in detail the 
characteristics of the incidence in time of accidents 
during work in private forests, with the aim of dis-
covering whether and to what extent differences and 
changes have occurred in a time period of almost a 
quarter of a century. 

The basic hypothesis is that changes in society, 
legislation, the socio-economic structure of owners, 
their organisation and operation of forestry have 
an impact on the characteristics of the incidence 
in time of accidents during non-professional work 
in private forests. 

The period from 1981 to 2004 is linked in Slovenia 
with numerous changes. We therefore designated 
four periods according to general social conditions. 
The first period A (1981-1986) – stable socialism, 
second B (1987-1992) – collapse of socialism, third C 
(1993-1998) – rise of democracy and D (1999-2004) 
– stable democracy. The following time indicators 
of the incidence of accidents in these periods were 
studied using the contingency test: meteorological 
season, month in the year, work day or weekend 
(Saturday and Sunday), days in the week, part of the 
day (before or after 14.00) and time of day.

The time of occurrence of accidents during 
non-professional work in forests did not essentially 
change in the four equal periods from 1981 to 2004. 
There were 302 fatal accidents in this period, and 382 
reported serious accidents. There are no significant 
differences among them in the time of occurrence, 
so they are dealt with together. In the four periods 
compared, there are only significant differences 
in the time of occurrence of accidents by months. 
The maximum similarity is in the distribution of 
accidents in relation to morning and afternoon parts 
of the day. We can only therefore partially confirm 
the hypothesis. Workdays and weekends, where 
the greatest differences were expected, show great 
similarity in the incidence of accidents. Differences 
in the four periods compared are not significant. 
The only exception is a comparison of the first and 
second with the last period, since there was a signi-
ficant reduction of accidents at the weekend, from 
38% to 29%. In the last period D, there were also 
significantly fewer accidents on Sundays. Despite 
the major changes in society, habits and safety at 
work are similar to those of a quarter of a century 
ago. There was an average of 16 fatal accidents a year 
in the first period (1981-1986), and 13 in the last 
(1999-2004). We do not have data on all accidents, 
but all research to date indicates that one can mul-
tiply fatalities by a factor of 125 to 150. How simple 
but at the same time hard to imagine. The product 
is 1575 or 1850.

The incidence of accidents in non-professional 
work in forests shows that, despite the major chan-
ges in society and in forestry, stricter legislation in 
the area of health protection and various measures 
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for reducing accidents, conditions in the sphere of 
(lack of) safety in private forests have not essentially 
changed. A quarter of a century is a long period, 
even for forests, let alone to respond to the alarming 
conditions already presented in 1988 in the area of 
accidents in private forests. Many regulations in this 
area are well written, but not coordinated among 
various sectors or genuinely difficult to implement 
in practice. 

It is necessary thoroughly to harmonise sectoral 
policies and to prepare an inter-sectoral coordinated 
strategy and measures for improving safety conditions 
in all non-professional activities in society, and not 
just in non-professional work in forests. The latter 
must be professionally supported by activities within 
the framework of the forestry profession and thus 
consciously avoiding the monopolisation of institu-
tions. Common programmes are required, with the 
clear aim that knowledge is not the only but the most 
important weapon in the fight against lack of safety. 
It is necessary to ensure independent verification and 
not just participation in every possible course. The 
new period at the start of full membership of the 
EU in 2005 began discouragingly with 11 fatalities. 
Every individual is, of course, responsible for his 
own safety, but certified training and verification 
and proving knowledge can also have a significant 
long term impact on improving the picture in the 
incidence of accidents. 
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GDK: 416.1+416.3+416.5:174.7 Pinus spp.(045)=163.6

BORI - Pinus spp.
PINES – Pinus spp.

BOLEZNI PO GANJKOV, VEJ IN DEBL A
DISEASES OF SHOOTS, BRANCHES AND TRUNK

Gremeniella abietina, Cronartium flaccidum, Melampsora pinitorqua

Dušan JURC1

Izvleček:
Jurc, D.: Bori. Bolezni poganjkov, vej in debla. Gremeniella abietina, Cronartium flaccidum, Melampsora 
pinitorqua. Gozdarski vestnik, 65/2007 št. 2. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 38. Prevod v 
angleščino: avtor. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Prispevek je nadaljevanje opisov bolezni, ki kužijo poganjke, veje in debla borov (Pinus spp.) in se pojavljajo 
v Sloveniji. Odmiranje poganjkov črnega bora (Gremmeniella abietina) redko povzroči velike poškodbe 
gozdov, bolezen pa je splošno razširjena in v letu 2006 je poškodovala rdeči bor na obsežnem območju 
centralne Slovenije in črni bor v severni Sloveniji. Mehurjevka rdečega bora (Cronartium flaccidum) je splošno 
razširjena gliva na rdečem boru, redko na črnem boru in le lokalno na alepskem boru. Dikariontski gostitelji 
so predvsem Vincetoxicum officinale, Gentiana asclepiadea in Paeonia officinalis. Bolezen prizadene predvsem 
borove sestoje do faze letvenjaka. Borova rja zavijalka (Melampsora pinitorqua) je bolezen borovega mladja, 
na topolih ne povzroča močnih poškodb. V gozdnih drevesnicah se je že pojavila v močni jakosti, vendar je 
njen epifitotičen pojav redek tako v drevesnicah kot v naravi. Podani so nasveti za zmanjševanje poškodb 
borov zaradi naštetih bolezni.
Ključne besede: bori, Pinus spp., bolezni, poganjki, veje, debla, Gremeniella abietina, Cronartium flaccidum, 
Melampsora pinitorqua, Slovenija

Abstract:
Jurc, D.: Pines. Diseases of shoots, branches and trunk. Gremeniella abietina, Cronartium flaccidum, Melampsora 
pinitorqua. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 38. Translated 
into English by the author. English language editing by Jana Oštir.  
The article is a continuation of descriptions of diseases of pine shoots, branches and trunk which appear in Slovenia. 
The Scleroderris-canker of conifers (Gremmeniella abietina) is rarely the cause of large scale forest damage, but it is 
wide-spread and in 2006 it seriously damaged Scotch pine on vast areas in the central part of Slovenia and Austrian 
pine in north Slovenia. Cronartium flaccidum is a generally present disease of Scotch pine, it is rare on Austrian 
pine and it appears only locally on Aleppo pine. Telial hosts are mainly Vincetoxicum officinale, Gentiana ascle-
piadea and Paeonia officinalis. The disease is most damaging to those pine stands which are less than pole sized. 
The pine twist rust (Melampsora pinitorqua) is a disease of young pines, the damage to poplars is not important. 
It has appeared in heavy intensity in forest nurseries in the past, but its epiphytotic is rare in nurseries as well as in 
nature. The methods of reducing the damage to pines due to the described diseases are advised. 
Key words: pines, Pinus spp., diseases, shoots, branches, trunk, Gremeniella abietina, Cronartium flaccidum, 
Melampsora pinitorqua, Slovenia
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ODMIRANJE POGANJKOV ČRNEGA 
BORA, Gremmeniella abietina (Lagerb.) 
M. Morelet, (1969), teleomorf
(sin. Ascocalyx abietina (Lagerb.) Schläpf.-
Bernh. (1969), Scleroderris lagerbergii Gremmen 
(1955))

1 Doc. dr. D. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

ŠIFRA: 32,31,29,11-3.02.-2.008/G Anamorf: Brunchorstia pinea (P. Karst.) Höhn. 
(1915)

Taksonomska uvrstitev:
Helotiaceae (pecljarke), Helotiales (pecljarji), 
Leotiomycetidae (kapičarice), Ascomycetes (mešič-
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kovnice), Ascomycota (zaprtotrosnice), Fungi 
(glive) (INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Bolezen borov in smreke, ki pri nas redko pov-
zroča obsežne poškodbe drevja. V severni Evropi 
in Severni Ameriki je gospodarsko pomembna 
bolezen borov in smreke in prenos agresivnih sevov 
glive k nam bi lahko pomenil veliko nevarnost za 
zdravje gostiteljev.

Opis glive
Gliva ima značilen razvojni krog, kakor številne 
druge vrste iz debla zaprtotrosnic (Ascomycota). Po 
okužbi in odmiranju tkiv gostitelja oblikuje najprej 
nespolna trosišča (anamorf - piknidiji), v katerih 
nastajajo ogromne količine nespolnih trosov 
(konidijev).Ti trosi lahko ob ugodnih razmerah 
okolja povzročijo množično okužbo gostiteljev. 
Spomladi, naslednje leto po oblikovanju anamorfa, 
se na istih odmrlih tkivih gostitelja razvijejo spolna 
trosišča (teleomorf - apoteciji), v katerih nastanejo 
haploidne askospore. Anamorf gliva uporablja 
za širjenje, teleomorf zagotavlja glivi genetsko 
variabilnost in s tem prilagajanje na spremenljive 
razmere okolja in evolucijo gostiteljev. Gliva ima 
vsaj 15 neveljavnih imen (sinonimov), najpo-
gostejša sta Scleroderris lagerbergi in Ascocalyx 
abietina in s temi imeni so jo označevali starejši 
avtorji (ta imena so koristna pri pregledu doslej 
objavljenih podatkov o tej glivi). Ime teleomorfa 
(Gremmeniella abietina) uporabljamo takrat, 
kadar najdemo njena spolna trosišča (apotecije) 
ali, kadar govorimo o glivi kot o vrsti, kot o samo-
stojnem organizmu. Ime anamorfa (Brunchorstia 
pinea) pa uporabljamo takrat, ko želimo označiti 
obliko, v kateri se je gliva pojavila na preiskanem 
vzorcu. Pri nas je predvsem prisotna piknidijska, 
nespolna oblika (anamorf), teleomorf pri nas še 
ni bil najden.

Ker gliva povzroča zelo različne oblike bolezni 
in kuži gostitelje različno močno v različnih delih 
sveta, razlikujejo številne taksonomske kategorije 
v okviru vrste. Ločijo varietete, rase in biotipe 
(PETRINI et al 1989, SMITH et al 1997, SKILLING 
et al 1986, YOKOTA et al 1974a,b).

Varietete so:
– abietina (typica), je najpogostejša in najbolj 

razširjena, pojavlja se v Evropi, Severni Ameriki 
in Aziji na borih, smrekah in jelkah.

– balsamea, ima majhno razširjenost v vzhodni 

Severni Ameriki predvsem na Abies balsamea 
in smrekah.
G. abietina var. abietina je razdeljena na sever-

noameriško raso, ki povzroča bolezen na Pinus 
banksiana in P. contorta, na evropsko raso (na 
Pinus, Larix in Picea), in na azijsko raso (na 
Abies sacchalinsensis, na otoku Hokkaido na 
Japonskem). 

Pri evropski rasi G. abietina razlikujejo dva 
biotipa:
– A ali evropski biotip (tip velikih dreves) – bole-

zen prizadene odrasla drevesa in sejanke, pred-
vsem rdeči bor in navadno smreko. Evropski 
biotip je bolj patogen in lahko okuži večje število 
vrst gostiteljev. Redko oblikuje teleomorf, za 
okužbo so najpomembnejši konidiji. Ta biotip 
so prenesli v Severno Ameriko, kjer povzroča 
vedno večje poškodbe iglavcev.

– B ali fenoskandijski biotip (tip majhnih dreves) 
– bolezen prizadene sejanke, mlada drevesa in 
dele odraslih dreves, ki so pozimi pod snegom. 
Predvsem se pojavlja na rdečem boru in Pinus 
contorta. Pogosto oblikuje teleomorf in asko-
spore so pomembe za nastanek novih okužb 
maja in junija.
Tretji biotip, ki je poznan kot alpski biotip, je bil 

opisan kot Gremmeniella abietina var. cembrae. 

Anamorf 
Konidiomi so piknidiji. Oblikujejo se na brstih in 
skorji poganjkov ali debla, redko na osnovi iglic. 
Pogosto zrastejo na brazgotinici odpadle iglice. 
So posamični ali v skupinah, črni ali temno rjavi 
(sliki 1 in 2). Lahko so okrogli, ovalni ali nepravilne 

Slika 1. Dva piknidija glive Brunchorstia pinea na 
brazgotinicah odpadlih iglic odmrlega poganjka 
rdečega bora (Foto N. Ogris)
Fig. 1. Two pycnidia of the fungus Brunchorstia pinea 
on needle scars of dead Scotch pine twig
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Koroškem in tam so konidiji merili 31 (15-42)×3 
(2,5-3,5) µm (OGRIS 2006). Konidiji se oblikujejo 
v velikih količinah in iz piknidija izhajajo v obliki 
sluzastega izločka bele ali rahlo rožnate barve. 
Piknidiji so mehki in ko jih prerežemo s skalpelom, 
opazimo belo ali rahlo rožnato vsebino.

Teleomorf
Askokarpi so apoteciji. Razvijejo se na skorji 
poganjkov po enem ali dveh letih od njihovega 
odmiranja, redko tudi na iglicah. Iz skorje izraš-
čajo posamično ali v skupinicah, sestavljeni so 
iz kratkega peclja in diskastega zgornjega dela s 
premerom do 1,2 mm, v katerem je trosovnica 
(himenij). Na zunanji strani so črni, trosovnica 
je najprej smetanasto rjava, nato potemni in 
postane črna (sliki 4 in 5). Zelo so podobni apo-

Slika 2. Piknidiji glive Brunchorstia pinea na odmrlem 
brstu rdečega bora (Foto N. Ogris)
Fig. 2. Pycnidia of the fungus Brunchorstia pinea on 
dead Scotch pine bud

Slika 3. Konidiji glive Brunchorstia pinea (črta=20 
μm) (Foto N. Ogris)
Fig. 3. Conidia of the fungus Brunchorstia pinea 
(bar=20 μm)

Slika 4. Stari apoteciji glive Gremmeniella abietina na 
skorji rdečega bora (vzorec nabran na Finskem, Hyytiälä 
Forest Research Station, avgust 1995) (Foto N. Ogris)
Fig. 4. Old apothecia of the fungus Gremmeniella 
abietina on Scotch pine bark (sampled in Finland, 
Hyytiälä Forest Research Station, August 1995)

Slika 5. Apoteciji glive Gremmeniella abietina na odmrli 
vejici rušja (Foto A. Kunca, National Forest Centre 
- Slovakia, www.forestryimages.org)
Fig. 5. Apothecia of the fungus Gremmeniella abietina 
on dead Mugo pine twig

oblike, veliki 0,2-0,6×0,8-1,4 mm (včasih celo do 2 
mm), in nimajo odprtinice (ostiola). Zgornja stran 
piknidija se raztrga, ko je piknidij zrel. Nastajajo 
na stromatičnem hifnem spletu, imajo več prekatov 
(so multilokularni) in imajo debelo steno, sestav-
ljeno iz temno obarvane zunanje plasti in svetlejše 
psevdoparenhimske notranje plasti. Notranjo steno 
piknidija prekrivajo konidiogene celice, na katerih 
nastajajo konidiji z brstenjem. Ti so brezbarvni in 
prosojni (hialini), rahlo upognjeni, gladki, na konceh 
zašiljeni in imajo 0-8 (največkrat pa 3-7) prečnih 
sten (slika 3). Konidiji so veliki 25-40×3-3,5 µm. Pri 
nas smo v letu 2006, ob močnem sušenju rdečega 
bora v osrednji Sloveniji zaradi odmiranja poganj-
kov črnega bora, izmerili njihovo velikost in merili 
so 36,5 (27,5-51)×3,5 (2,5-5) µm (OGRIS / JURC 
2006). Istega leta je bil poškodovan tudi črni bor na 
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tecijem glive Cenangium ferruginosum, le da so 
manjši in rahlo temnejši (za točno determinacijo 
moramo uporabiti mikroskop). Aski vsebujejo 8 
askospor, imajo dvojno steno (so bitunikatni), 
na vrhu nimajo posebnega mehanizma za izme-
tavanje spor (so inoperkulatni) in veliki so 100-
120×8-10 µm. Askospore so v asku nameščene v 
dveh vrstah (biseriatno), so prosojne, vsebujejo 
običajno 4 oljne kapljice, so ovalne s tremi pre-
čnimi stenami, velike so 15-22×3-5 µm. Parafize 
(sterilne celice trosovnice) so nitaste, prosojne in 
prečno predeljene s stenami (PUNITHALINGAM 
/ GIBSON 1973). 

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Odmiranje poganjkov črnega bora je predvsem 
bolezen na vrstah rodov Pinus, Picea in Abies, 
najpogosteje pa v svetovnem merilu prizadene dve 
ali tri igličaste bore, pet igličasti bori in različne 
vrste smreke so bolj odporne. Ostali iglavci so še 
manj občutljivi za bolezen in jih ta navadno ne 
prizadene. V celotnem arealu razširjenosti je bila 
bolezen najdena na naslednjih gostiteljih: Abies 
sachalinensis, Larix leptolepis, Picea glauca, P. 
mariana, P. rubens, Pinus banksiana, P. cembra, 
P. densiflora, P. flexilis, P. griffithii, P. monticola, 
P. mugo, P. nigra var. austriaca, P. nigra var. corsi-
cana, P. nigra var. maritima, P. pinaster, P. pinea, 
P. ponderosa, P. radiata, P. resinosa, P. rigida, P. 
sabiniana, P. strobus, P. thunbergii, P. wallichiana 
in Pseudotsuga menziensii (SMITH et al 1997, 
SINCLAIR et al 1987, DONAUBAUER 1972a). V 
Evropi je G. abietina splošno razširjena in je pogo-
sta bolezen črnega bora, rdečega bora, cemprina 
in rušja, pa tudi navadne smreke. Prvi jo je opisal 
Brunchorst leta 1888. Njena geografska razširjenost 
je od borealne do mediteranske regije. V Severni 
Ameriki je bila leta 1962 ugotovljena v Kanadi 
in leta 1964 v ZDA, vendar domnevajo, da je bila 
prisotna vsaj že od leta 1942. Do leta 1979 je na 
20.000 ha borovih gozdov zaradi bolezni pripadlo 
40 % dreves (TAINTER / BAKER 1996).

Gliva Gremmeniella abietina je bila prvotno 
razširjena v Evropi, prenesli so jo v Severno 
Ameriko, kjer povzroča bolezen borov in smrek 
v vzhodnem delu kontinenta, in na Japonsko, kjer 
povzroča močne poškodbe jelke Abies sachalinensis 
(SMITH et al 1997, YOKOTA et al 1974a). 

Pri nas smo odmiranje poganjkov črnega bora 
največkrat ugotovili na črnem boru (P. nigra), 

občasno, vendar v močni jakosti, na rdečem 
boru (P. sylvestris) in redko na smreki (Picea 
abies). Ugotovljena je bila v 80. letih prejšnjega 
stoletja pri zdravstvenem pregledu sadik v gozdni 
drevesnici Mengeš na himalajskem boru (Pinus 
wallichiana) (JURC M. 1996) ter na smreki pri 
Ortneku (JURC M. et al 1991). Okužene hima-
lajske bore so v drevesnici Mengeš uničili, saj je 
gliva na seznamu organizmov, ki v gozdnih dre-
vesnicah niso dovoljeni. Na smrekovih poganjkih 
pri Ortneku pa bolezen ni prizadejala močnih 
poškodb smreke in je najdba pomembna zaradi 
spoznanja potencialne možnosti, da se bolezen 
pri nas lahko pojavi tudi na smreki. Glivo G. 
abietina smo v 80. letih prejšnjega stoletja našli 
večkrat na črnih borih (Pinus nigra) v parku pri 
osnovni šoli v Polju pri Ljubljani (neobjavljeni 
podatki), vendar je poškodovala posamično 
drevje in posamične poganjke, različno močno 
v vsakem letu posebej. Najobsežnejše poškodbe 
pa je povzročila leta 2006 v osrednji Sloveniji na 
rdečem boru (v okolici naslednjih krajev: Žažar, 
Polhov Gradec, Zalog pri Polhovem Gradcu, Vrz-
denec, Draga pri Igu, na Rožniku v Ljubljani in v 
bližini vasi Veliko Trebeljevo) in na črnem boru 
na Koroškem, v sestojih nad Žerjavom (OGRIS 
/ JURC 2006, OGRIS 2006).

Simptomi in potek bolezni
Gliva okuži gostitelja od pomladi do jeseni, ko 
sprošča piknospore. Evropska rasa biotip A glive 
G. abietina var. abietina, ki je verjetno razširjena 
pri nas, redko oblikuje askospore in te niso 
pomemben vir okužb. Najverjetneje nastane večina 

Slika 6. Okuženim vejicam so iglice porjavele in 
odpadajo (Foto N. Ogris)
Fig. 6. Needles on infected twigs turned brown and 
are dropping off
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okužb spomladi, preden poganjki zaključijo rast. 
Menijo, da trosi kalijo in gostitelja okužijo skozi 
listne reže luskolista kratkega poganjka (kratki 
poganjek sta iglici z ovojem pri osnovi). Drugi 
menijo, da trosi kalijo in micelij ostane neakti-
ven pod luskolistom do jeseni, ko hife vdrejo v 
celice povrhnjice kratkega ali dolgega borovega 
poganjka (SINCLAIR et al 1987). V obeh pri-
merih pa je nadaljnji potek bolezni enak: gliva 
se ne razrašča do kasne jeseni, ko postane drevo 
fiziološko neaktivno, gliva pa je sposobna rasti pri 
nizkih temperaturah, celo že pri temperaturi pod 
0 °C. Takrat preraste skorjo poganjka, povzroča 
njegovo odmiranje in razraste se tudi v osnove 
iglic. Te pričnejo rjaveti od osnove proti vrhu, kar 
je značilni simptom bolezni odmiranja poganjkov 
črnega bora. Če okuženi brst pozimi ali spomladi 
prerežemo, pogosto opazimo rjave nekrotične pege 
v notranjosti. Brst je delno porjavel ali počrnel, 
ker je tkivo odmrlo. Pogosto so na njem kapjice 
smole ali je s smolo zalit. Odmrle iglice pozimi 
v celoti porjavijo, spomladi pa začnejo odpadati 
in v začetku poletja ostanejo goli odmrli poganjki 
(slika 6). Na brazgotinicah, kjer so iglice odpadle 

se pričnejo oblikovati piknidiji. Kjer prehaja 
odmrla skorja poganjka v zdravo, opazimo, če 
odrežemo skorjo do kambija, zasmoljen del, ki 
je obarvan rumeno-zeleno. Barvilo izloča gliva, 
vendar azijska rasa G. abietina var. abietina tega 
barvila ne sintetizira. Piknidiji so lahko opazni, 
ker so precej veliki in značilno razviti na brazgo-
tinicah odpadlih iglic, posamično ali v skupinah, 
opazimo pa jih tudi na odmrlih brstih. Apoteciji 
nastanejo v naslednji rastni dobi in poganjajo iz 
celotne okužene površine poganjka posamično 
ali v skupinah (sliki 4 in 5). 

Brsti, ki so le delno nekrotizirani, lahko odže-
nejo in poganjek je zakrnel ali deformiran. Včasih 
odmira skorja debelih vej ali debla in nastane 
tipična rakava rana, ki jo drevo zarašča. Včasih 

Slika 7. Krošnja rdečega bora je poškodovana zaradi 
odmiranja poganjkov črnega bora pri Žažarju, 14. 6. 
2006 (Foto N. Ogris)
 Fig. 7. Damage to Scotch pine crown due to Scleroderris-
canker of conifers, near Žažar, 2006/06/14

Slika 8. Spodnje veje v krošnji so v celoti odmrle zaradi 
odmiranja poganjkov črnega bora (Foto N. Ogris)
Fig. 8. Lower branches in the crown are dead because 
of Scleroderris-canker of conifers

Slika 9. Odmiranje poganjkov črnega bora je močno 
prizadelo mladje črnega bora pri Žerjavu, 8. 8. 2006 
(Foto N. Ogris) 
Fig. 9. Heavily affected Austrian pine regrowth 
because of Scleroderris-canker of conifers, near Žerjav, 
2006,08/08
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odmre le končni enoletni del veje in okužba 
se ustavi na prehodu med eno in dveletnim 
poganjkom. Na živem delu poganjka se spomladi 
oblikujejo brsti in ti poženejo v nove poganjke. V 
nekaterih primerih se taka okužba ponavlja iz leta 
v leto in veje dobijo metlast izgled. Tudi vitalnost 
in dobra preskrbljenost drevesa s hranili vpliva 
na razvoj bolezni. Vitalno drevo uspešneje ustavi 
okužbo v enoletnem poganjku kot nevitalno. Če 
jeseni ali pozimi vladajo posebej nizke tempera-
ture in so s tem razmere za razvoj glive v skorji 
ustrezne, pa se iz enoletnega poganjka gliva širi 
po veji proti deblu in povzroči odmiranje celo-
tne veje. Razvoj bolezni in njena jakost je torej 
odvisna predvsem od ustreznosti vremenskih 
razmer jeseni in pozimi ter delno od vitalnosti 
gostitelja. Čim ustreznejše so razmere za glivo, 
bolj bo bolezen prizadela drevo. Sliki 7 in 8 pri-
kazujeta poškodbe krošnje rdečega bora zaradi 
bolezni, sliki 9 in 10 pa poškodbe črnega bora 
pri nas v letu 2006.

V čisti kulturi se gliva G. abietina počasi 
razrašča v obliki belega, zelenkastega ali sivo 
zelenega podgobja. Po enem mesecu oblikuje na 
podgobju piknidije v koncentričnih krogih, ki 
izločajo kapljice rožnato obarvane tekočine in vse-
bujejo konidije (DORWORTH / KRYWIENCZYK 
1975). Minimalna temperatura za rast glive je -5°C, 
maksimalna je 30°C in optimalna je med 13 °C in 
20 °C (DONAUBAUER / STEPHAN 1988).

Vpliv ekoloških dejavnikov  
na razvoj bolezni
Bolezen prizadene gostitelje samo takrat, kadar 
so izpolnjeni ekološki pogoji za okužbo in njen 
razvoj v tkivih gostiteljev. Za okužbo so ugodne 
nizke temperature in velika količina padavin v 
obdobju, ko gliva sprošča trose. Ta obdobja so 
ob koncu rasti letošnjega poganjka in preden se 
dokončno oblikuje terminalni brst. Najobilneje 
gliva oblikuje trose na temperaturi 15-20 °C. 
Domnevamo, da se pri nas okužbe opravijo v 
juniju in juliju. Bolezen je latentna do kasne jeseni 
ali zime, ko se temperature spustijo pod ledišče. 
Dolga obdobja mraza, dolgotrajna snežna odeja, 
neobičajni pojavi obdobij zgodnjih zmrzali so 
pogoj za močan razvoj bolezni. 

Primer v švicarskih Alpah je podoben, ko 
je raven mortalitete cemprina in rušja močno 
korelirala s trajanjem snežne odeje spomladi 
(SENN, 1999). Še bolj kot daljše trajanje snežne 
odeje lahko nenavadno mrzla poletja vplivajo na 
pojav bolezni (SENN, 1999).

Te zakonitosti pri razvoju odmiranja poganjkov 
črnega bora so potrdili s številnimi opazovanji. Na 
Japoskem je bolezen v letu 1970 močno prizadela 
Abies sachalinensis. Jeseni leta 1969 so neobičajno 
nizke temperature (pod lediščem) vladale ob 
koncu septembra in v začetku oktobra, nato pa je 
bilo dolgotrajno obdobje z debelo snežno odejo 
(YOKOTA et al. 1974 a,b, YOKOTA 1975a,b). V 
Švici se bolezen pojavlja na visokogorskh rastiš-

Slika 10. Sestoj črnega 
bora pri Žerjavu je 
prizadelo odmiranje 
poganjkov črnega bora 
(Foto N. Ogris)
Fig. 10. Stand of Austrian 
pine is damaged by 
Scleroderris-canker of 
conifers
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čih in prizadene cemprin in rušje, poškodbe so 
večje po mrzlih in vlažnih poletjih in dolgotrajni 
snežni odeji (HEINIGER 1988). Bolezen se naj-
močneje pojavlja na osojnih legah, kjer je slabša 
osvetljenost in imajo poganjki manjšo zalogo 
topnih sladkorjev (DONAUBAUER 1972b). Tudi 
ob pojavu močnega odmiranja rdečega bora v 
osrednji Sloveniji leta 2006 so verjetno vplivale 
na izbruh bolezni vremenske razmere v zimi leta 
2005/2006. Takrat so bile temperature za 0,5–1°C 
nižje od dolgoletnega povprečja, snega je bilo več 
od dolgoletnega povprečja in obležal je do konca 
marca (OGRIS / JURC 2006).

Močnejši pojav bolezni lahko pričakujemo v 
mraziščih, kjer je vlažneje kot v okolici in zastaja 
mrzel zrak. Lege, ki imajo nadmorsko višino 
več kot 300 m, so bolj ogrožene kot nižje lege 
(MAČEK 1983). Pri nas doslej nismo zasledili glive 
G. abietina v sestojih črnega bora na Krasu, kljub 
dolgotrajnemu spremljanju povzročiteljev bolezni. 
Vzrok je najverjetneje prav v toplejšem submedi-
teranskem podnebju, ki glivi ne ustreza. 

Ukrepi
Status bolezni
Gliva obstaja v več oblikah, ki jih označujejo za 
varietete, rase in biotipe in različno prizadenejo 
različne gostitelje. Zato je vnos novih oblik lahko 
potencialno nevaren in zaradi tega poskušajo 
preprečiti njen prenos na velike razdalje. V 
Severni Ameriki ima bolezen karantenski status. 
Po Pravilniku o ukrepih in postopkih... (2004), 
katerega del so priloge, t.j. seznami škodljivih 
organizmov, je gliva Gremmeniella abietina nave-
dena v dveh seznamih za varovana območja v 
Evropski Skupnosti, Priloga II. Del B in Priloga 
IV. Del B. Bolezen ne sme biti prisotna v gozd-
nih drevesnicah, promet z okuženimi sadikami 
je prepovedan. V državah izvoznicah mora biti 
zagotovljen dvakratni zdravstveni nadzor nad 
sadikami. Ko se izvažajo sadike gostiteljev v države, 
kjer bolezen ni prisotna, se morajo sadike poleti 
pregledati, če imajo znamenja bolezni. To velja 
ne le za sadike, ki se bodo sadile v gozdu, ampak 
tudi za novoletna drevesa.

Ukrepi v gozdu
Borov ne sadimo ali jih pospešujemo na rastiščih, 
ki so ustrezni za bolezen odmiranje poganjkov 
črnega bora. To so hladne, vlažne lege, mrazišča, 
osojne lege. Na območjih. kjer se je bolezen že 

pojavila, ne načrtujemo večjih borovih sestojev 
(GREMMEN 1972). 

Konidije prenašajo predvsem dežne kaplje, 
zato je v gostih sestojih, kjer se krošnje stikajo, 
večja verjetnost okužbe. Okužene borove sestoje 
zato redčimo. Sanitarna sečnja naj se izvaja v 
prvem zimskem obdobju po ugotovitvi bolezni. 
Na sečnih ostankih gliva sprošča trose še vsaj 10 
mesecev po poseku, zato priporočajo njihovo 
sežiganje ali odstranjevanje iz sestoja (TAINTER 
/ BAKER 1996). V malo prizadetih sestojih je 
za zmanjševanje inokuluma ustrezno odstraniti 
spodnje okužene veje. 

V borovih nasadih v Kanadi priporočajo odstra-
nitev spodnje tretjine krošnje vseh dreves, kadar 
se v sestoju zaradi bolezni posuši 2 % dreves. Če 
je odmrlih dreves 25 % svetujejo posek celotnega 
sestoja in takojšnje uničenje na licu mesta. Drevesa 
z več kot 60 % obolele krošnje je potrebno unič-
iti (Scleroderris...2007). Tako močne poškodbe 
sestojev, ki bi upravičevale tako drastične posege, 
se pri nas doslej še niso pojavile.

Kontrola bolezni v gozdnih drevesnicah
Rutinska zaščita borovih sadik s fungicidi v 
gozdnih drevesnicah pred odmiranjem poganjkov 
črnega bora pri nas ni potrebna, ker se bolezen zelo 
redko pojavlja. V primeru pojava bolezni v bližini 
drevesnice pa bi bilo ustrezno za zaščito sadik 
uporabiti kemična sredstva za varstvo rastlin. V 
Severni Ameriki so ugotovili, da se bolezen lahko 
pojavi na sadikah, če so okuženi sestoji oddaljeni 
700 m (SKILLING et all 1986). Zato je potrebno 
opraviti sanitarno sečnjo in uničenje sečnih ostan-
kov v bližnjih okuženih sestojih in skrbno izvajati 
higienske ukrepe v drevesnici (odstranjevanje 
vseh rastlinskih ostankov in poškodovanih sadik). 
Okužene sadike uničimo (sežgemo). 

Sejanke občutljivih rastlin so najbolj dovzetne 
za odmiranje poganjkov črnega bora v prvem letu 
rasti. Največ okužb nastane v obdobju preden 
sejanka zaključi spomladansko rast in preden se 
dokončno oblikuje terminalni brst. Zato začnemo 
zaščito v začetku junija in škropljenje pona-
vljamo vsakih 14 dni do jeseni. Uporabljamo 
fungicide na osnovi propiconazola (tilt 250 EC, 
bumper 25 EC) (POTERI et al 2005), vinklozolina 
(ronilan DF) ali klorotolanila (bravo 500 SC)  
(BROWN / MACASKILL 2005, Plant Protection. 
Products ... 2006).
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ŠIFRA: 32,31,29,11-3.02.-2.009/D

MEHURJEVKA RDEČEGA BORA, Cro-
nartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. 
Winter (1880)
(sin: Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. (1815), 
Cronartium paeoniae Castagne (1845)) 

Anamorf: Endocronartium pini (Willd.) Y. Hirats. 
(1969), Peridermium pini (Willd.) Lév. (1826)

Taksonomska uvrstitev:

Cronartiaceae, Uredinales (rjarji), Urediniomy-
cetes (rjovnice), Basidiomycota (prostotrosnice), 
Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Heteroecična makrociklična rja skorje borov z 
dvema iglicama, povzroča poškodbe posamič-
nih dreves, v nekaterih območjih v epifitotičnih 
razsežnostih. 

Opis glive
Gliva spada v razred rjovnic (Urediniomycetes) 
in kot številne druge rje tudi ta vrsta potrebuje 
za svoj razvoj dva gostitelja. Take rje imenujemo 
heteroecične, tiste, ki v svojem življenjskem 
krogu kužijo le enega gostitelja (ali skupino 
sorodnih gostiteljev), pa imenujemo autoecične 
rje. Življenski krog heteroecične rje je običajno 
makrocikličen, kar pomeni, da v celotnem svojem 
razvoju gliva oblikuje pet različnih oblik trosov. 
Autoecične rje navadno ne oblikujejo vseh petih 
oblik trosov, njihov razvojni krog zato imenujemo 
mikrocikličen. Teleomorf (oblika, ki proizvaja 
spolne trose) je pri rjah bazidij z bazidiosporami, 
vse štiri druge oblike trosišč in trosov so anamorfi, 
ker trosi nastajajo na nespolni, vegetativni način 
z brstenjem ali fragmentacijo hif v trosiščih. 
Če imajo te oblike svoja imena, so to sinonimi 
za teleomorf (nekatera imena anamorfov pa so 
veljavna, ker gliva ne oblikuje teleomorfa, ali 
teleomorf še ni znan).

Poleg makrociklične, heteroecične mehurjevke 
rdečega bora pa je ugotovljena tudi mikrociklična 
autoecična oblika iste vrste glive, ki je opisana z 
imenom Endocronartium pini (ime anamorfa). Ta 
oblikuje le dve vrsti trosov na boru (spermacije 
in eciospore) in eciospore okužijo bor skozi rano 
na iglici ali skorji. Bolezen je razširjena v severni 
Evropi (Skandinavija, Anglija) in povzroča zna-

čilno odmiranje vrhov odraslih dreves, zato jo 
imenujejo »bolezen zasmoljenega vrha« (resin top 
disease). Na Finskem je okuženih 20-60% dreves 
rdečega bora in bolezen povzroča 7% izgubo 
vrednosti lesa (KASANEN 2001). Pri nas bolezen 
ni ugotovljena in verjetno ni prisotna, zato je ne 
bomo podrobneje predstavljali.

Mehurjevka rdečega bora je torej heteroecična 
makrociklična rja. Trosišča in trosi, ki jih oblikuje, 
si sledijo v naslednjem zaporedju:

Bazidij – bazidiospora
Bazidiospore so haploidni spolni trosi, ki nasta-
nejo po mejozi z brstenjem na sterigmah bazidija. 
Bazidij je prečno predeljen običajno s tremi 
septami (s tremi stenami, zato ima štiri celice) in 
ga imenujemo fragmobazidij. Fragmobazidij je 
najpomembnejši taksonomski znak, na osnovi 
katerega rje (in še nekatere druge manjše skupine 
gliv) ločimo od drugih prostotrosnic. Te druge 
glive obsegajo večino vrst prostotrosnic (med 
njimi so tudi skoraj vse makromicete – gobe) in 
imajo bazidij nepredeljen, enoten in ga imenujemo 
holobazidij. Bazidiospore so haploidne, enojedrne, 
imajo tenko steno, zato so občutljive in hitro pro-
padejo, ko jih prenaša veter. So skoraj okrogle 
in imajo premer približno 8 µm. Na bazidiju se 
razvijejo štiri bazidiospore, ki so lahko različnega 
spola. Ker je pri glivah neprimerno označiti osebke 
kot moške ali ženske, označujemo njihovo različno 
spolno naravo kot + (plus) ali – (minus). Give, ki 
imajo spolno diferencirane trose, imenujemo hete-
rotalične, ker je za uspešno diploidizacijo potrebna 
združitev dveh spolno različnih osebkov (glive, 
ki se spolno razmnožujejo z združitvijo spolno 
nediferenciranih steljk, pa imenujemo homota-
lične). Če bazidiospore veter prenese na bor, ki je 
dovzeten za bolezen, tam kalijo in prodrejo vanj. 
Podgobje, ki se tako začne razraščati v gostitelju je 
haploidno. Gostitelja, ki ga okužijo bazidiospore, 
zato imenujemo haplontski gostitelj. 

Spermogon – spermacij
Rje so večinoma dobro prilagojene na svoje gosti-
telje in jih običajno malo prizadenejo. Haploidni 
micelij se počasi razrašča v skorji bora in okuženi 
predel skorje postane rahlo rumen ali oranžen v 
primeru, če skorja še ni oblikovala lubja. Po nekaj 
letih od okužbe oblikuje gliva spermogone. S pro-
stim očesom so spermogoni opazni kot izboklinice 
na skorji, medasto rumene barve. Po zgradbi in 
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načinu nastanka trosov v njih jih lahko označimo 
kot piknidije (in trose kot konidije), le da imajo 
pri rjah ime spermogon in posamičen tros, ki se 
v njem oblikuje imenujemo spermacij. Spermaciji 
nastajajo v spermogonih v velikem številu, izlo-
čajo se skozi ostiol (odprtinico na vrhu) v sladki, 
sluzasti tekočini. Ta privablja drobne žuželke 
(mravlje, mušice, muhe in druge), ki se hranijo s 
to sladko tekočino. Te živali obiskujejo posamične 
okužbe in prenašajo spermacije enega spola na 
spermogone drugega spola. Spermogoni imajo 
ob ostiolu posebne hife (receptivne hife, nekateri 
jih imenujejo vijugaste hife), ki štrlijo navzven. 
Spermacij klije ali pa se le združi z receptivno 
hifo. Celično jedro spermacija potuje skozi pove-
zavo med receptivno hifo in spermacijem. Celica 
receptivne hife s tem postane diploidna in se začne 
razraščati v obliki diploidnega micelija v tkivih 
gostitelja v okolici spermogona. Zanimivo je, da 
se taka »oploditev« lahko v enem spermogonu 
zgodi večkrat in s spermaciji različnih osebkov, 
zato pravzaprav eno okužbo na boru povzroča 
večje število glivnih osebkov. Jedri + in – osebka 
se ne združita v eno jedro (kot je to običajno pri 
drugih organizmih), ampak ostaneta jedri ločeni 
v posamezni celici in pri vseh naslednjih delitvah 
celic hif (to dvojedrno stanje je značilno za glive in 
ga imenujemo dikarion). Pri vsaki mitotski delitvi 
celice se vsako jedro (od dveh) razdeli v dve in 
eno potuje v hčerinsko celico (ki ima po delitvi 
+ in – jedro), eno pa ostane v materinski celici 
(ki ima po delitvi tudi + in – jedro). Tako diplo-
idno in dikariontsko stanje micelija se vzdržuje 
v življenjskem krogu rje vse od dikariotizacije v 
hifi spermogona do mejoze (redukcijske delitve) 
v bazidiju. Dikariontsko podgobje se razrašča v 
gostitelju naprej in oblikuje naslednji tip nespo-
lnega trosišča. 

Ecij (spomladansko trosišče) – eciospora  
(spomladanski tros)

V naslednjem letu po oblikovanju spermogonov 
in dikariotizaciji micelija se na okuženem predelu 
skorje razvijejo eciji (spomladanska trosišča), v 
katerih nastajajo eciospore (spomladanski trosi). 
Obliko ecija določa kožasta opna ali ovojnica, ki 
ga obdaja, in je sestavljena iz sterilnih celic. Stro-
kovni izraz za to opno je psevdoperidij, vendar 
uporabljajo tudi izraz peridij. Ker peridij označuje 
steno katerega koli sporangija, bomo uporabljali 
izraz psevdoperidij za ovojnice trosič pri rjah. 

Pri rjah razlikujejo več morfoloških tipov spo-
mladanskih trosišč, najznačilnejši so: ecidij (ecij 
s psevdoperidijem v obliki čaše), ceom (ecij brez 
psevdoperidija), restelij (ecij s psevdoperidijem, ki 
se trakasto raztrga) in peridermij (ecij z mehurjasto 
oblikovanim psevdoperidijem). Gliva Cronartium 
flaccidum oblikuje ecije v obliki peridermijev (slike 
11 do 14). Peridermij je sestavljen iz ovojnice 
(psevdoperidija) in ogromnega števila eciospor, ki 
nastajajo v verigah v tkivih gostitelja. Nastane tako, 
da glivne hife najprej oblikujejo gosto palisadno 
plast celic v skorji gostitelja. Vsaka celica se deli v 
veliko terminalno celico in majhno bazalno celico 
in ta proces se mnogokrat ponovi ter tako nastane 
veriga celic, kjer se izmenjuje en in drug tip celice. 
Bazalne celice se zaradi velikega pritiska stisnejo 
in propadejo, terminalne celice pa se zaokrožijo, 
stene se odebelijo, ornamentirajo in nastane eci-
ospora. Ker so med eciosporami ostanki bazalnih 
celic se ob sprostitvi eciospor iz ecija le-te zlahka 
ločijo med sabo in jih veter raznaša posamično. 
Ogromna količina eciospor je obdana s kožasto 

Slika 11. Eciji glive Cronartium flaccidum na veji 
črnega bora pri Kobjeglavi (Foto D. Jurc)
Fig. 11. Eacia of the fungus Cronartium flaccidun on 
Austrian pine branch near Kobjeglava
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ovojnico, ki jo imenujejo psevdoperidij. Zaradi 
pritiska nastajajočih eciospor se psevdoperidij ob 
zrelosti raztrga zgoraj, spodaj ali po strani. 

Eciospore so ovalne, skoraj okrogle, lahko naka-
zujejo mnogokotno obliko in so velike 22-26×16-20 
µm. Stena je debela 3-4 µm in brez barve, večino 
njene površine prekrivajo drobni paličasti izrastki, 
ki dosegajo polovico debeline stene. Vsebina je 
oranžna zaradi drobnih oljnih kapljic. 

Peridermiji nastanejo spomladi, v aprilu 
ali maju, na okuženi borovi skorji, ki je obi-
čajno rahlo nabrekla. Pri mladih, nekajletnih 
okužbah, so razviti na celi okuženi površini, 
v naslednjih letih pa skorja na starejših delih 
okužbe odmira in peridermiji se oblikujejo na 
robovih okužbe, na živi okuženi skorji. Navadno 
jih je mnogo skupaj in prodirajo skozi skorjo 
v obliki podolgovatih, okroglih ali usločenih 
mehurjev. Zelo različno so veliki, od nekaj mm 
do več kot centimeter in včasih se med sabo 
tudi združujejo. Zelo so vpadljivi, svetlo zlato 

rumeni do oranžni in jih zlahka opazimo že 
od daleč. Iz njih se usipljejo oranžne eciospore 
v velikih količinah, vendar se po nekaj tednih 
izpraznijo in na skorji ostanjo beli, kosmičasti 
ostanki psevdoperidijev.

Slika 14. Veja črnega bora se je posušila zaradi 
mehurjevke rdečega bora pri Brestovici (foto D. 
Jurc)
Fig 14. Austrian pine branch died off because of C. 
flaccidum infection

Slika 12. Eciji glive C. flaccidum se odpirajo na debelcu 
črnega bora in v notranjosti so oranžne eciospore 
(Foto D. Jurc)
Fig. 12. Aecia of the fungus C. flaccidum are opening 
on a stem of Austrian pine and orange aeciospores 
are inside

Slika 13. Stara okužba z mehurjevko rdečega bora 
na rdečem boru pri vasi Veliko Trebeljevo (Foto D. 
Jurc)
Fig. 13. Old infection on Scotch pine with C. flaccidum 
near the village Veliko Trebeljevo
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Spomladanski trosi imajo v primerjavi z bazidi-

osporami precej debelejšo steno, zato so odpornejši 
na izsušitev in smrtonosno UV žarčenje, ko jih pre-
naša veter, in so zato bolj dolgoživi kot bazidiospore. 
Veter jih prenaša na velike razdalje in, če jih odloži 
na ustrezno gostiteljsko rastlino, tam kalijo in jo v 
ugodnih razmerah okolja okužijo. Ker so eciospore 
dikariontske, tega gostitelja imenujemo dikariontski 
gostitelj. Izjema je seveda zgoraj omenjena oblika 
mehurjevke rdečega bora Endocronartium pini, pri 
kateri eciospore okužijo zopet bor in ne morejo 
okužiti dikariontskega gostitelja. O genetiki te oblike 
glive obstaja več teorij, vendar nobena ni dokazana 
(KASANEN 2001), morda se razmnožuje le vegeta-
tivno in obstaja le v nespolni, klonski obliki. 

Uredinij (poletno trosišče) – urediniospora 
(poletni tros)
Dikariontski gostitelji mehurjevke rdečega bora so 
zelišča v podrasti borovih gozdov. Najpogosteje je 
pri nas okužen navadni kokoševec (Vincetoxicum 
hirundinaria), kokoševčevolistni svišč (Gentiana 
asclepiadea) in navadna potonika (Paeonia offi-
cinalis). Eciospore okužijo liste dikariontskega 
gostitelja, na katerih se že po dveh tednih razvijejo 
oranžni urediniji (poletna trosišča), ki oblikujejo 
urediniospore (poletne trose). Listno tkivo gosti-
telja ne odmre, s prostim očesom komaj opazimo 
na zgornji površini lista rahle rumene pege ali lise, 

27×15-20 µm. Njihova stena je brezbarvna, 1,5-2 
µm debela in na njej so drobni bodičasti izrastki, 
ki so med seboj oddaljeni 2,5-4 µm.  

Urediniospore lahko okužijo samo dikari-
ontskega gostitelja, na katerem so se razvile. 
Ker je njihov fruktifikacijski čas približno 14 
dni, opazimo povečevanje jakosti okužbe v teku 
poletja do kasne jeseni, ko zelnatega gostitelja 
popari slana. 

2.5 Telij (zimsko trosišče) – teliospora (zimski 
tros)
Teliji se razvijejo na dikariontskem gostitelju takrat, 
ko urediniji prenehajo oblikovati urediniospore (ti 
so aktivni dva do tri tedne). Telij zraste iz uredinija, 
zato je spodaj obdan z ostanki psevdoperidija ure-
dinija. S prostim očesom izgleda zimsko trosišče 
kot zlato rumena (ko je mlad) do temno rjava dlaka 
(ko je star) (slika 17). Dolg je 1-2 mm in 60-130 µm 
širok. V celoti ga sestavljajo teliospore, opišemo 
ga lahko kot stebriček iz teliospor. Zimski trosi 
so ovalni, zelo podolgovati in merijo 26-56×9-14 
µm, imajo tenko steno. 

Čeprav imajo ime »zimski trosi« pa teliospore 
C. flaccidum ne prezimijo in s tem predstavljajo 
eno od številnih izjem v poteku življenjskega kroga 
rj. Kalijo namreč takoj ko dozorijo in celice, ki iz 
njih zrastejo, so bazidiji. Ta celica ima posebno 
ime zaradi njenega pomena in zgradbe – v njej 
poteka redukcijska delitev genetskega materiala in 
prosto na njej nastanejo haploidni trosi. Značilnosti 
zgradbe in funkcije bazidija ločijo vse druge glive 
od debla gliv prostotrosnic – Basidiomycota. Iz 
vsake teliospore torej zraste celica, v njej se obe 
celični jedri združita v eno, genetski material se 
mejotsko razdeli in nastali dve jedri sta haploidni. 

Slika 16. Psevdoperidij uredinija se raztrga in sprosti 
urediniospore (Foto D. Jurc)
Fig. 16. Uredinial pseudoperidium is teared and 
urediniospores are liberated 

Slika 15. Urediniji glive C. flaccidum na spodnji strani 
listov navadnega kokoševca (Foto D. Jurc)
Fig. 15. Uredinia of the fungus C. flaccidum on underside 
of Vincetoxicum hirundinaria leaves

na spodnji površini lista pa so na teh pegah ure-
diniji (sliki 15 in 16). Ti so blazinaste izboklinice 
s premerom do 0,25 mm, obdani so z opnastim 
psevdoperidijem, ki se ob zrelosti urediniospor 
prečno pretrga. Poletni trosi so ovalni in veliki 21-
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Obe jedri se nato mitotsko razdelita, in nastanejo 
štiri haploidna jedra. V celici se oblikujejo tri 
prečne stene, iz vsake od nastalih štirih celic zraste 
sterigma, na vrhu katere se z brstenjem prične 
oblikovati bazidiospora. Jedro potuje v nastajajočo 
bazidiosporo, ta se obda s steno in zrela se spro-
sti od sterigme. Odnese jo veter in če jo odloži 
na boru, ga lahko okuži. Tako se ponovno začne 
življenjski krog rje Cronartium flaccidum. 

(Opomba: nekateri mehanizmi opisani zgoraj, 
npr. potek dogodkov v spermogonu, niso bili raz-
iskani pri C. flaccidum ampak pri bolj proučevani 
glivi C. ribicola. Kljub temu je opisani razvojni 
krog v okviru rodu Cronartium splošno sprejet 
(KASANEN 2001), tukaj je bil povzet po več avto-
rjih: KIRK et al. 2001, GÄUMANN 1959, MAČEK 
1983, CUMMINS / HIRATSUKA 1983). 

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Mehurjevko rdečega bora najdemo na dve igličastih 
borih. Haplontski gostitelj je predvsem rdeči bor 
(Pinus sylvestris), lokalno je lahko močno okužen 
alepski bor (P. halepensis), redkeje se bolezen 
pojavlja na črnem boru (P. nigra), piniji (P. pinea), 
pimorskem boru (P. pinaster) in rušju (P. mugo). 
Dikariontski gostitelji so pri nas pogoste rastline 
v podrasti borovih gozdov iz naslednjih rodov: 
kokoševec (Vincetoxicum), svišč (Gentiana) in 
potonika (Paeonia), z inokulacijo pa so ugotovili 
še številne občutljive vrste iz rodov: ušivec (Pedi-
cularis), sporiš (Verbena), Tropaeolum, nedotika 
(Impatiens) in druge. V Skandinaviji so pred krat-

kim ugotovili, da je tam dikariontski gostitelj C. 
flaccidum gozdni črnilec (Melampyrum sylvaticum) 
(KAITERA / HANTULA 1998). Gliva C. flaccidum 
ima splošno evrazijsko razširjenost.

V graškem Joanneumu (Steiermärkisches 
Landesmuseum Joanneum - Herbarium GJO) 
hranijo štiri vzorce Cronartium flaccidum iz 
Slovenije: A. Paulin je glivo našel na Paeonia offi-
cinalis in P. tenuifolia v ljubljanskem botaničnem 
vrtu (GJO-0011680, GJO-0011681), z imenom 
C. asclepiadeum je v Kernerjevi Flora Exsiccata 
Austro-Hungarica (GJO-0011674, A. Paulin, prav 
tako v botaničnem vrtu na istih gostiteljih) in 
avgusta leta 1881 jo je našel Julius Glowacki pri 
Ptuju na Gentiana asclepiadea in jo označil kot 
C. asclepiadeum (GJO-0011678) (GBIF 2007). 
V Kernerjevi Flora Exsiccata Austro-Hungarica 
sta tudi dva vzorca glive na Gentiana asclepia-
dea iz Rožnika v Ljubljani, ki sta določena kot 
Cronartium gentianeum Thüm. (GJO-0011692 
in GJO-0011693), vendar bi bilo potrebno to 
glivo označiti za sinonim C. flaccidum, kakor sta 
jo obravnavala že SACCARDO (1888) in VOSS 
(1889-1892). Vendar je v Index fungorum ime 
C. gentianeum še vedno opredeljeno kot veljavno 
(INDEX FUNGORUM 2007). VOSS (1889-1892) 
je poročal o C. flaccidum na Paeonia officinalis 
in P. tenuifolia v ljubljanskem botaničnem vrtu 
in kot C. asclepiadeum s številnimi nahajališči v 
Sloveniji na Vincetoxicum officinale in Gentiana 
asclepiadea. 

Slika 17. Teliji glive C. 
flaccidum izraščajo iz 
uredinijev na spodnji 
strani listov navadnega 
kokoševca (Foto D. 
Jurc)
Fig. 17. Telia of the 
fungus C. flaccidum grow 
out of uredinia on the 
underside of Vincetoxicum 
hirundinaria leaves 
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Simptomi 
Glivo zelo lahko prepoznamo na haplontskih 
gostiteljih aprila in maja, ko na borih oblikuje 
rumene do oranžne ecije. Oblikujejo se na skorji 
nekaj let starih vej, lahko so na deblu, če se je 
okužba iz veje že razrasla do debla. Skorja na 
okuženem delu veje ali debla je rahlo hipertrofi-
rana, barva skorje je lahko rahlo oranžna vsaj na 
nekaterih delih, predvsem na robu. Stare okužbe 
povzročijo hiranje vej in vse iglice nad okuženim 
delom veje rahlo porumenijo. Končno veja po več 
letih hiranja odmre. Enako se dogaja v primeru, 
ko je okuženo deblo in odmira vrh drevesa. Pre-
ostali del leta pa okužbo težko opazimo. Skorja 
okužene veje ali debla je rahlo nabrekla, prekrita 
je s črnim, razpokanim lubjem, ki se na razpokah 
običajno močno smoli. 

Na dikariontskih gostiteljih povzroča gliva 
porumenelost okuženih tkiv in zato opazimo na 
listih rahlo porumenele pege ali lise. Na spod-
nji strani listov so na teh pegah najprej majhni 
rumeni urediniji, kasneje pa teliji in list zaradi 
njih izgleda dlakav. Ker se okužbe dikariontskega 
gostitelja ponavljajo preko cele rastne dobe, lahko 
jeseni najdemo na enem listu ali eni rastlini 
šele začetne okužbe, okužbe z urediniji in stare 
okužbe s teliji.

Ukrepi
Zatiranje dikariontskih gostiteljskih zelišč je 
teoretična možnost za preprečevanje okužb borov 
z mehurjevko rdečega bora. S tem bi prekinili 
življenjski cikel glivi, ki za nove okužbe borov 
nujno potrebuje tudi dikariontske gostitelje. Tak 
poseg ne bi bil ekonomsko upravičen, verjetno 
tudi izvedbeno nemogoč, predvsem pa bi vplival 
na naravno sestavo zelišč v gozdovih, čemur se 
moramo izogibati.

Bolezen je pogosta v mladih sestojih rdečega 
bora do faze letvenjaka, ki zaraščajo opuščena kme-
tijska zemljišča. Vendar je jasno opazna različna 
odpornost posameznih dreves na bolezen. Bolezen 
ni enakomerno razširjena v sestoju, ampak imajo 
nekateri osebki številne okužbe, drugi pa nobene. 
Take občutljive osebke odstanimo čim preje, saj 
na njih gliva vsako leto oblikuje ogromno število 
trosov, poleg tega se veje suše ali pa se okužbe iz vej 
razširijo v nekaj letih do debla, ki izgubi vrednost. 
Na starih drevesih je bolezen pri nas redka verjetno 
zaradi tega, ker mikrociklična Endocronartium 
pini pri nas morda ni razširjena. 

ŠIFRA: 32,31,29,11-3.02.-2.010/G

BOROVA RJA ZAVIJALKA, Melampsora 
pinitorqua Rostr. (1889)
(sin. Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. (1879) 
(INDEX FUNGORUM 2007 navaja M. populnea 
kot veljavno ime, ne kot sinonim))

Taksonomska uvrstitev:
Melampsoraceae, Uredinales (rjarji), Urediniomy-
cetes (rjovnice), Basidiomycota (prostotrosnice), 
Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Borova rja zavijalka lahko močno poškoduje 
mladje rdečega bora, vendar se pojavi le v posa-
mičnih letih in lokalno, na topolih povzroča 
neznatne poškodbe.

Opis glive
Gliva Melampsora pinitorqua je heteroecična 
makrociklična rja. Oblikuje spermogonije s 
spermaciji in ecije z eciosporami na borih kot 
haplontskih gostiteljih in uredinije z uredinio-
sporami, telije s teliosporami ter bazidije z bazi-
diosporami na listih topolov kot dikariontskimi 
gostitelji (GÄUMANN 1959). Okužbe na borih 
omogočajo takojšnjo in sigurno determinacijo 
glive, na topolih pa glivo izredno težko ločimo 
predvsem od morfološko podobne Melampsora 
larici-populina in drugih rj na topolovih listih 
(DESPREZ-LOUSTAU 1986).

Spomladi, ko borovi poganjki intenzivno 
rastejo v dolžino, jih okužijo bazidiospore. Okužba 

Slika 18. Poganjek rdečega bora je skrivljen zaradi 
okužbe z glivo Melampsora pinitorqua, ceom je na 
upognjenem delu poganjka (foto D. Jurc)
Fig. 18. Scotch pine shoot is twisted because of 
Melampsora pinitorqua infection, caeoma is on the 
bent part of the shoot
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povzroči uleknjenje površine poganjka, tkiva v 
okolici okužbe so prepojena s smolo in na izgled 
temnejša. Zelo hitro se pojavijo spermogoni v 
povrhnjici ali pod kutikulo kot drobne rumene 
izboklinice. Na okuženem mestu se mladi borov 
poganjek močno ukrivi. Po dikariotizaciji micelija 
se v kratkem času oblikuje ecij, ki nima peridija 
in se imenuje ceom. Na eni okužbi se običajno 
razvije en ceom. To je do 2 cm dolga in do 3 mm 
široka ugreznjena površina poganjka, ki je polna 
oranžnih eciospor (slika 18). Te so rahlo ovalne, 
velike 14-20×13-17 µm, imajo debelo steno z 
drobno bradavičasto površino. Veter jih prenese 
na liste topolov, kjer se po uspešni okužbi kmalu 
oblikujejo urediniji (slika 19). Urediniospore 
lahko ponovno okužijo topol. Urediniji so na 
spodnji strani listov na izrazito rumeno obarva-
nih pegah posamično ali v velikih skupinah in 
jeseni lahko prekrivajo celotno spodnjo površino 
listov. Urediniospore imajo na površini drobne 
bodičaste izrastke, ki so med seboj oddaljeni 
2-3 µm. V urediniju so tudi številne sterilne 
celice (parafize), ki so na vrhu značilno ovalno 
razširjene. Jeseni in pred odpadanjem listja se 
na spodnji strani okuženega lista razvijejo teliji. 
Nameščeni so pod povrhnjico lista, izgledajo kot 
drobne bradavičaste izboklinice s premerom do 
0,5 mm in so temno rjavi do črni. V celoti so 
sestavljeni iz močno podolgovatih teliospor, ki 
so v eni plasti nameščene med tkivom lista in 
povrhnjico. Velike so 20-35×7-11 µm in imajo 
tenko steno. Gliva prezimi v odpadlem listju v 
obliki teliospor. Spomladi, ob odganjanju bora, 
teliospore kalijo v bazidije in bazidiospore prenaša 

veter na bor. Tako se ponovno začne življenjski 
krog rje Melampsora pinitorqua.

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Haplontski gostitelj je predvsem rdeči bor (Pinus 
sylvestris), na katerem so v srednje evropskih in 
severno evropskih območjih škode tudi največje. 
V Mediteranu gliva kuži črni bor (P. nigra), pinijo 
(P. pinea), alepski bor (P. halepensis), obmorski bor 
(P. pinaster), brucijski bor (P. brutia), P. elderica 
in P. radiata. Ugotovljeni gostitelji so še rušje 
(P. mugo) in zeleni bor (P. strobus). Diplontski 
gostitelji so topoli iz sekcije Leuce (beli topoli) 
predvsem trepetlika (Populus tremula), beli topol 
(P. alba) in sivi topol (P.× canescens) (KURKELA 
1973, GÄUMANN 1959, VURAL / TUNCTA-
NER 1971).

 
3.2 Simptomi 
Bolezen zlahka prepoznamo junija, ko so na 
mladih poganjkih razviti ceomi in so zaradi tega 
poganjki značilno zaviti. Na mestu okužbe  se 
poganjek ukrivi na stran ali navzdol, nato pa 
vrh poganjka rase navzgor in poganjek dobi 
obliko črke S. V nekaterih primerih se poganjek 
posuši nad mestom, kjer je okužen. To se dogaja 
predvsem takrat, ko gliva okuži poganjek zgodaj 
spomladi in v sušnih letih, verjetno zaradi velike 
izgube vode skozi ceom. Pogosteje pa poganjek 
ukrivljen oleseni in, v kolikor je okužen glavni 
poganjek, je debelce kasneje krivo. Borova rja 
zavijalka je bolezen mladih borov. Okužene so 

Slika 19. Urediniji glive 
M. pinitorqua na spodnji 
strani listov trepetlike 
(Foto D. Jurc)
Fig. 19. Uredinia of the 
fungus M. pinitorqua on 
the underside of trem-
bling aspen leaf
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lahko že sejanke, na več kot 10 let starih drevesih 
pa bolezen redko najdemo.  

Bolezen se pojavlja predvsem na rastiščih, kjer 
bori in trepetlike ali beli topoli rastejo v bližini. 

Na topolovih listih so simptomi enaki kot 
pri številnih drugih rjah na topolovih listih (M. 
allii-populina Kleb., M. laricis-populina Kleb., M. 
magnusiana G. Wagner in druge). 

Ukrepi
Borova rja zavijalka je zelo nevarna bolezen za 
gozdne drevesnice. V kolikor v gozdni drevesnici 
gojijo borove sadike, potem je ustrezno, da v okolici 
drevesnice ni dikariontskih gostiteljev (trepetlika, 
beli topol, sivi topol). Pri nas je bolezen močno 
prizadela rdeči bor v gozdni drevesnici Radvanje, 
kjer so v neposredni bližini rasle številne trepetlike. 
Ker so močni izbruhi bolezni pri nas redki, pre-
ventivna zaščita borovih sadik ni priporočljiva. 
V Turčiji, kjer so močne okužbe borov pogoste, 
je poskus s preventivnim škropljenjem spomladi 
značilno znižal okužbo tri letnih sadik obmorskega 
bora. Najboljše rezultate so dosegli s ciramom (pri 
nas so v prodaji pripravki triscabol DG in ziram 
76 WG) (VURAL / TUNCTANER 1971). 

Nove raziskave genetike odpornosti proti 
borovi rji zavijalki obetajo, da bodo z usmerjenim 
križanjem (semenske plantaže ustreznih staršev) 
pridobili odpornejše populacije borov (QUENCEZ 
/ BASTIEN 2001)   
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1 VARNO IN ZDRAVO DELO
Zakon o varnosti in zdravju pri delu je določil obvez-
nosti delodajalcu in delavcu, da varujeta zdravje z 
zagotavljanjem varnosti, to pa je mogoče le v okoljih, 
kjer živi dobra varnostna kultura (MOLAN 2002).

Sistem celovitega zagotavljanja kakovosti je 
strateško orodje (MOLAN 2002), ki omogoča vod-
stvu vodenje poslovanja, zagotavljanje zadovoljstva 
uporabnikov, ustrezno kakovost proizvodov oziroma 
storitev ter zagotavljanje varnosti.   To je poslovna 
odločitev vodstva, ki jo morajo sprejeti vsi zapo-
sleni, ki morajo tudi tvorno sodelovati v procesu 
izboljševanja delovnih razmer.

Zdravo delo je lahko le v varnem delovnem 
okolju. V ta namen je potrebno zagotoviti nedvo-
umno odločitev vodstva in kulturne spremembe. 
Spremembe vedenja in oblikovanje varnostne kul-
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»Ne pride daleč duh, če ga tišči telo, ki ni za rabo …«
DANTE

ture se začne s spremembo stališč vodstva. Zahteva 
aktivno sodelovanje pooblaščenega zdravnika, 
pooblaščenega strokovnega sodelavca in vseh stro-
kovnih sodelavcev, ki pri svojem delu vplivajo na 
zagotavljanje varnosti. 

Varnostna kultura se bo učinkovito oblikovala 
le takrat, ko bodo delavci prevzeli aktivno vlogo. 
Zato je smiselno in potrebno vključevanje delav-
cev že v postopek ocene tveganja in v oblikovanje 
ergonomskih izboljšav. Seveda pa varnostna kultura 
ni le enkratna akcija. Je kontinuiran proces. Učinke 
posameznih ukrepov je potrebno spremljati in 
prilagajati. Ključni elementi varnostne kulture so 
(MOLAN 2002):
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– Osveščenost
– Znanje
– Kompetentnost
– Motivacija
– Nadzor
– Jasno opredeljena odgovornost posameznika

Končni cilj vseh ukrepov je učinkovito, stabilno 
in varno poslovanje, ki pomeni dobre poslovne 
rezultate. Cilj je varno in zdravo delo, ki ga zmore 
delavec brez ustvarjanja izčrpanosti, brez okvare 
zdravja celotno delovno dobo tako, da ohrani kako-
vost svojega življenja (MOLAN 2002). Tako delavcu 
ostane še nekaj moči zunaj njegovega delovnega 
okolja: za družino in prosti čas. To je mogoče doseči 
s humanizacijskimi ukrepi, ki zagotavljajo boljšo 
kakovost življenja tistega, ki v sistemu podjetja dela 
in živi v njegovi okolici.

2 DELOVNO OKOLJE IN 
OGROŽENOST GOZDARSKIH 
DELAVCEV

2.1 Delovno okolje
Gozdarstvo – zlasti sečnja in obdelava lesa, je ena naj-
starejših človekovih dejavnosti (STANKOVIĆ 1978). 
Začenja se pri snovanju samega gozda, konča pa pri 
oddaji lesa. Gozdno delo se tudi še danes opravlja v 
manjših skupinah, kljub temu pa je gozdarski delavec 
prepuščen lastnim odločitvam. 

Delo se opravlja na različnih lokacijah, zato je 
pot na delovno mesto mnogo daljša in težja kot so 
običajne poti industrijskih delavcev (STANKOVIĆ 
1978). Na delovno mesto se pripeljejo (pogosto 
organizirano), občasno gredo tudi peš. Les spravljajo 
s pomočjo traktorjev ali konjske opreme do nakla-
dalnih mest. Občasne dejavnosti gozdarskega dela 
so še vzdrževanje cest in poti, obcestnih jarkov ter 
zatiranje rastlinskih in živalskih škodljivcev.

Z objektivnim merjenjem obremenjenosti je 
ugotovljeno, da je delo gozdarskih delavcev težko 
dinamično delo (zahteva visok odstotek maksimalne 
aerobne kapacitete). Zaradi visoke storilnosti je 
povečana poraba energije zaradi hoje, nošenja pre-
meščanja bremen, sklanjanja in potiskanja. Med 
telesnimi obremenitvami prevladujejo nefiziološke 
drže pri delu, najpogosteje asimetrično obremenjene. 
Telesni segmenti so pretežno v neergonomskih 
sklepnih kotih. Z uvedbo mehanizacije se je sicer 
zmanjšal obseg telesnih obremenitev, v ospredje pa 
so prišle druge poklicne nevarnosti: 
– Hrup
– Vibracije 

– Prah
– Plini

Delo se opravlja na prostem, zato so gozdarski 
delavci izpostavljeni vsem neugodnim klimatskim 
pogojem: pozimi snegu, mrazu, vetru, poleti pa vro-
čini,dežju, vlagi. Klasičnim poklicnim škodljivostim 
so se pridružile še bolezni, ki jih povzročajo okuženi 
klopi (borelioza, meningoencefalitis). Poleg tega 
gozdarske delavce ogroža še tularemija, leptospiroza 
in hemoragična mrzlica z ledvičnim sindromom 
(STANKOVIĆ 1978). 

Proti neugodnim vplivom klimatskih pogojev 
dela se gozdarski delavci borijo s pravilno obleko in 
napitki ter prehrano med delom. V veliko pomoč 
so stalni oziroma začasni nadstreški za vedritev v 
neugodnih klimatskih pogojih. Pomembna je tudi 
osebna higiena in preventiva. 

Delo gozdarskih delavcev zahteva tudi razvitost 
določenih mentalnih sposobnosti: 
– Splošno iznajdljivost
– Hitro reagiranje v novih nepredvidenih situaci-

jah
– Sposobnost razpoznavanja objektov v prostoru
– Sposobnost ugotavljanja smeri gibanja objek-

tov
– Pozornost
– Nemoteno senzorično koordinacijo rok in nog
– Socialno prilagodljivost
– Smisel za skupinsko delo
– Emocionalna stabilnost
– Umirjenost
– Prisebnost

2.1 Ogroženost zaradi vibracij
Razdelitev bolezni, ki so posledica delovanja na 
človeško telo, je odvisna od mesta vstopa vibracij 
(BOGADI-ŠARE, GOGLIA 2002): 

a) HAVS ( Hand-arm vibration syndrom ) – bole-
zen nastane zaradi delovanja vibracij, ki se prenašajo 
na telo preko rok; 

b) WBVS ( Whole body vibration syndrom ) 
– bolezen nastane zaradi delovanja vibracij, ki se 
prenašajo preko nog in zadnjice.

Vibracije, ki se prenašajo na telo preko rok 
(HAVS), povzročajo poškodbo mnogih organskih 
sistemov. Najbolj se izražene na samem mestu pre-
nosa: na dlaneh in zgornjih okončinah. HAVS zajema 
okvaro perifernega ožilja, perifernega živčevja in 
kostno-sklepnih struktur (BERNARD 1997).

Učinek vibracij na roke prepoznamo z okvaro 
perifernega ožilja (BERNARD 1997). Zato to bole-
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zen imenujemo »sindrom belih prstov«, travmatska 
vazospastična bolezen, poklicni Raynaudov fenomen. 
Okvare kapilar in prekapilarne mreže nastanejo 
zaradi direktnega delovanja vibracij, ki povzročajo 
mikropoškodbe ali pa posledično zaradi okvarjene 
živčne inervacije malih krvnih žil. Zunanji dražljaji 
(vlaga, mraz, veter, nagle temperaturne spremembe, 
stresi) sprožijo pojav jasno omejene bledice in 
občutek izrazite hladnosti v prstih oziroma rokah 
(beli prsti, mrtvi prsti). Okvare se najprej pojavijo 
na konicah enega  ali več prstov, postopno pa se z 
napredovanjem bolezni širijo še na druge prste in 
celo roko. Kasneje se pojavi akrocianoza, prisotne 
so bolečine in otekline.

V začetku bolezni so prisotni napadi spazma 
kapilar in prekapilarnega ožilja, kasneje digitalnih 
arterij, po več letih pa se razvije hipertrofija mišičnega 
dela krvnih žil, na koncu pa perivaskularna fibroza, 
ki povzroči zaporo (okluzijo) žile. Pri izraženi bolezni 
lahko pride do generalizacije vazospastičnih spre-
memb, ki zajemajo periferno ožilje spodnjih okončin, 
cerebralne in koronarne žile. To ima za posledico 
pojav stenokardij, Menieerovega sindroma  in TIA 
(tranzitorne ishemične atake). Pri HAVS (BERNARD 
1997) se zniža občutek za vibracije in temperaturo, 
prisotna je hipo ali hipersenzibilnost na konicah 
prstov, ponavljajo se parastezije v prstih in rokah, 
najprej ponoči ali po uporabi vibracijskega orodja. 
Pri napredovanju bolezni delavcem predmeti padajo 
iz rok. Našli so edem, fibrozne spremembe in dege-
neracijo živčnih vlaken. Gre za difuzno neuropatijo 
s prevladujočo senzorno okvaro. Okvara motorike 
običajno ni klinično izražena. Pri delavcih, ki so izpo-
stavljeni vibracijam, se pojavlja tudi sindrom zapest-
nega prehoda: kompresijska neuropatija medianega 
živca v področju zapestnega sklepa s posledičnimi 
parastezijami in oslabelostjo roke. 

Sindrom zapestnega prehoda je lahko sestavni 
del HAVS. Glavno vlogo pri nastanku imajo pona-
vljajoči gibi in telesna preobremenitev. Vibracije 
na rokah povzročajo tudi cistične nekroze v malih 
kosteh zapestja oziroma rok ter deformirajoče oste-
oartroze sklepov (rok, komolcev, ramen), burzitise, 
tendinitise, periartritise in epikondilitise. Prizadeti 
imajo bolečine v velikih sklepih, gibljivost je bistveno 
omejena.  Pogosto je prisotna tudi Dupuytrenova 
kontraktura (BERNARD 1997). Kot znak napre-
dovale bolezni se pojavi zmanjšana spretnost in 
mišična moč rok in zgornjih okončin. Na koži, 
ki je izpostavljena vibracijam, ki se prenašajo na 
roke, se pojavljajo hiperkeratoze ali atrofija kože 
in nohtov. Delavci, ki so izpostavljeni vibracijam, 

imajo pogosto motnje v izločanju želodčnega soka 
in rane na želodčni sluznici. Poslabša se tudi sluh, 
saj je prisoten prekomeren hrup. Pride do motenj 
vestibularnega aparata, cerebralne in koronarne 
cirkulacije. Pojavijo se tudi splošni bolezenski zanki: 
utrujenost, glavobol, motnje spanja, pozabljivost in 
razdražjivost. 

Intenzivnost vibracijske bolezni je odvisna od 
intenzivnosti vibracij, trajanja izpostavljenosti (na 
dan, število let), temperature okolja, ergonomije 
delovnega orodja, (ne)ergonomskih drž pri delu, 
individualne občutljivosti  in kajenja. 

Leta 1968 sta kanadska avtorja Taylor in Pelmear 
(PELMEAR, LEONG 2000) na osnovi bolezenskih 
znakov izdelala klasifikacijo, ki je bila revidirana 
leta 1986 (Stockholmska klasifikacija) ter obsega 
vaskularne (preglednica 1) in senzorineuralne 
simptome (preglednica 2).

Osebe, ki so mlajše od 50 let, lahko v fazi 1 in 2 po 
prenehanju ekspozicije dosežejo bistveno izboljšanje, 
starejše osebe pa v fazi 3 in 4 zadržijo isto stanje.

Preglednica 1: Vaskularni simptomi vibracijske bolezni 
(HAVS)

Stopnja Bolezenski znaki
0 Brez napada Raynaudovega  

fenomena
1 blaga Občasni napadi, samo na konicah 

enega ali več prstov
2 zmerna Občasni napadi, v dist. in sred. 

falangi enega ali več prstov rok
3 težka Pogosti napadi, zajete so vse  

falange večine prstov rok
4 zelo težka Poleg 3, še trofične kožne  

spremembe

Preglednica 2: Senzorineuralni simptomi vibracijske 
bolezni (HAVS)

Stopnja Bolezenski znaki
0 Brez bolezenskih znakov
1 Občasna okorelost prstov rok , s 

parastezijami ali brez
2 Občasna ali stalna okorelost, 

zmanjšani občutek prstov rok
3 Občasna ali stalna okorelost, 

zmanjšani občutek in zmanjšana 
spretnost rok

Diagnostični postopek za odkrivanje poklicnih 
okvar zdravja zaradi izpostavljenosti vibracijam, ki 
delujejo na roke obsega: izčrpno anamnezo, klinični 
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pregled, merjenje krvnega pretoka v prstih rok z 
metodo digitalne fotopletizmografije ob provokaciji 
s hladnim stimulusom (tako določimo intenziteto ter 
reverzibilnost vazospastičnih sprememb), poškodbe 
perifernega živčevja se ugotavlja z EMG, kosti pa 
z RTG slikanjem in določanjem funkcionalnega 
stanja sklepov.

Osnovni način zdravljenja HAVS je prekinitev 
dela, kjer je delavec izpostavljen orodju, ki vibrira 
ter neugodnim klimatskim pogojem (vlažno, hladno 
vreme), težkega fizičnega dela, odvisno od stopnje 
in razvoja bolezni. Prenehanje kajenja je kritično za 
razvoj vibracijske bolezni. Pri starejših delavcih in 
pri delavcih z izraženo stopnjo Raynaudovega feno-
mena je opravičljiva uporaba  antagonistov kalcija, 
pri kostno-sklepnih okvarah pa uporaba fizikalne 
terapije (PELMEAR, LEONG 2002). 

Če pri delavcu na usmerjenem obdobnem pre-
ventivnem zdravstvenem pregledu ugotovimo po 
stockholmski klasifikaciji fazo 1 in 2, se priporoča 
prekinitev izpostavljenosti vibracijam. S tem se pri-
čakuje izboljšanje zdravstvenega stanja in ohranitev 
delovne sposobnosti za druga dela.

Zaradi specifičnih zahtev in škodljivosti pri delu 
morajo gozdarski delavci opravljati redne usmerjene 
obdobne preventivne zdravstvene preglede skladno z 
veljavno zakonodajo (Pravilnik o preventivnih zdrav-
stvenih pregledih delavcev). Z njimi ugotavljamo 
zdravstveno stanje gozdarskih delavcev in odkrivamo 
morebitne zdravstvene okvare, zlasti v zvezi z delom,  
s ciljem, da z določenimi ukrepi izboljšamo zdravje 
in delovno sposobnost delavcev. Poseben režim velja 
tudi za sprejem delavcev na delo. 

3 ANALIZA ZDRAVSTVENEGA 
STANJE GOZDARSKIH DELAVCEV 
NA OSNOVI USMERJENIH 
OBDOBNIH PREVENTIVNIH 
ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV 
(1995–2004)

V analizo so bili zajeti gozdarski delavci, ki so 
jih poslali na usmerjene obdobne preventivne 
zdravstvene preglede v Dispanzer medicine dela 
s področja Dolenjske in Bele Krajine v obdobju 
1995 do 2004.

V tem času se je spremljalo in podrobno obdelalo 
različne dejavnike, ki vplivajo na zdravje delavcev:
– Delovna doba (skupna, na določenem delovnem 

mestu)
– Izobrazba
– Stanovanjske razmere

– Zakonski status
– Čas in način prihoda na delo
– Prostočasne, obslužbene dejavnosti
– Škodljive razvade

Rezultati analize kažejo, da se skupno število 
pregledanih gozdarskih delavcev v zadnjih letih 
povečuje (od 102 v letu 2002 na 119 leta 2004), 
kar kaže na dobro preventivno skrb delodajalca za 
svoje delavce. Gozdarski delavci se starajo, saj se 
kaže trend višanja starosti (od 36,70 let 1995. leta 
na 42,88 let 2004. leta). Povprečna skupna delovna 
doba pregledanih delavcev de daljša (od 18,17 let 
1995. leta na 24,66 let 2004. leta), prav tako tudi 
delovna doba na sedanjem delovnem mestu (od 
13,10 let 1995. leta na 15,92 let 2004. leta), kar kaže 
nizko fluktuacijo.

Med gozdarskimi delavci prevladujejo delavci z 
nedokončano osnovno šolo (35 %) in poklicno šolo 
(35 %). Najstarejši so delavci z nedokončano osnovno 
šolo (45,99 let). Izobrazbena struktura gozdarskih 
delavcev se izboljšuje, saj se povečuje delež delavcev s 
poklicno šolo (od 25 % leta 1995 na 35 % leta 2004), 
niža pa se število delavcev z nedokončano osnovno 
šolo (od 44 % leta 1995 na 35 % leta 2004). Nivo 
izobrazbene strukture namreč pomembno vpliva 
na preventivno skrb za zdravje. 

Večina gozdarskih delavcev ima urejene bivalne 
razmere (65 % živi v lastni hiši, 14 % v lastnem sta-
novanju, le 3 % pa je podnajemnikov). Stanovanjske 
razmere so se v zadnjih letih bistveno izboljšale, 
saj je imelo leta 1995 svojo hišo 44 % gozdarskih 
delavcev, leta 2004 pa že kar 65 %. Večina delavcev 
je poročenih (82 %) in kaže se tudi trend rasti (od 
80 % leta 1995 na 82 % leta 2004). Urejene družinske 
razmere namreč pomembno vplivajo na zdravje in 
s tem tudi na izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za 
delo gozdarskih delavcev. 

Dolga in utrudljiva pot na delo še dodatno 
obremenjuje gozdarske delavce. Podatki analize so 
ugodni, saj se povečuje delež tistih, ki porabijo za pot 
na delo do 30 minut (od 24 % leta 1995 na 51 % leta 
2004). Podatki kažejo, da se povečuje delež tistih, ki 
se vozijo na delo z osebnim avtom (od 12 % leta 1995 
na 39 % leta 2004). To kaže na višji osebni standard 
in urejeno življenje gozdarskih delavcev.

Dodatne obremenitve v prostem času prispevajo k 
nastanku prekomerne utrujenosti, kar vodi v nasta-
nek in razvoj kroničnih bolezni. 32 % pregledanih 
delavcev opravlja še dodatna dela na kmetiji. Kmečka 
dela kažejo trend upadanja (od 60 % leta 1995 na 32 
% leta 2004). Gibalne aktivnosti krepijo zdravje in 
razvijajo mišice ter povečujejo funkcionalne sposo-
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bnosti organizma, zlasti gibalnega in srčno-žilnega 
sistema. Rezultati analize kažejo, da se povečuje delež 
gozdarskih delavcev, ki se v prostem času ukvarjajo 
z rekreacijo (od 0 % leta 1995 na 9 % leta 2004) 
in raznovrstnimi deli doma (od 36 % leta 1995 na 
57 % leta 2004). To govori za izboljšano osvešče-
nost delavcev glede skrbi za gibalne aktivnosti, ki 
izboljšujejo zdravje.

Poleg obremenitev in škodljivosti pri delu goz-
darskih delavcev vplivajo na (ne)zdravje tudi prehra-
njevalne navade in razvade, zlasti kajenje. Rezultati 
kažejo ugoden trend kajenja kot pomembnega 
dejavnika tveganja, saj se je število kadilcev zmanj-
šalo (od 40 % v letu 1995 na 25 % v letu 2004). 
Poslabšale pa so se prehranjevalne navade. Večina 
gozdarskih delavcev uživa alkoholne pijače (83 %) 
z rahlim trendom upadanja (od 84 % v letu 1995 na 
83 % v letu 2004). Vsako leto pa se povečuje število 
delavcev, ki pred začetkom dela NE zajtrkujejo ( od 
28 % v letu 1995 na 50 % v letu 2004). 

Na osnovi ocene zdravstvenega stanja gozdarskih 
delavcev na usmerjenem obdobnem preventivnem 
zdravstvenem pregledu smo ugotovili, da IF (IF = 
pogostost bolezni oziroma število primerov obolenj 
na celotno število pregledanih delavcev) kaže trend 
večanja (od 588  v letu 1995 na 677 v letu 2004). 
Pogostost bolezni je prikazana v preglednici 3.

Preglednica 3: Število primerov različnih obolenj glede 
na celotno število pregledanih gozdarskih delavce v 
letu 2004

Bolezni Število primerov
Bolezni čutil in živčevja 210
Bolezni presnove 124
Bolezni ožilja 109
Bolezni gibal 100
Bolezni prebavil 70

Zlasti se je povečalo število primerov bolezni 
presnove (od 59 v letu 1995 na 124 v letu 2004), 
živčevja in čutil (od 153  v letu 1995 na 210 v letu 
2004), bolezni prebavil (od 65  v letu 1995 na 70 
v letu 2004) ter  bolezni dihal (od 24  v letu 1995 
na 26 v letu 2004). Vzpodbuden pa je podatek, da 
beležimo trend upadanja IF bolezni gibal (od 129  v 
letu 1995 na 100 v letu 2004 ), ožilja (od 112  v letu 
1995 na 109 v letu 2004), kože (od 18  v letu 1995 
na 8 v letu 2004 ), kar kaže na dobro preventivno 
skrb za gozdarskega delavca. 

Pri okvarah gibal so v ospredju težave s hrbtenico 
(85 %), zlasti s križnim predelom (54 %), zaradi 

neergonomskih prisilnih drž oziroma sklepnih 
kotov gozdarskih delavcev v neugodnih klimatskih 
pogojih na neravnem terenu. Starost delavcev z 
okvaro hrbtenice kaže ugoden trend višanja (od 
36,50 leta 1995 na 43,62 let leta 2004). Prav tako 
se kaže ugoden trend višanja skupna delovna doba 
gozdarskih delavcev z okvaro hrbtenice (od 19,00 
leta 1995 na 25,50 let leta 2004).

Gozdarski delavci, ki se ukvarjajo s športno 
rekreacijo, imajo več okvar hrbtenice (73 % delav-
cev rekreativcev in 71 % nerekreativcev). To kaže, 
da se pri rekreativnih dejavnostih  pogosto, zlasti 
»kampanjsko«, pretirava. Ne upoštevajo se osnovna 
pravila zdrave vadbe (rednost, ogrevanje, raztezanje, 
ohlajevanje). Zato športna rekreacija lahko bolj škodi 
kot koristi zdravju.delavcev.

Gozdarski delavci, ki pomagajo na kmetiji, manj 
obolevajo zaradi bolezni hrbtenice od ostalih (66 % 
delavcev s kmečkimi opravili in 74 % brez kmečkih 
opravil). Redne zmerne gibalne aktivnosti (vsaj 3 
krat tedensko po 30 minut tako, da se delavec oznoji) 
povečajo funkcionalne sposobnosti organizma, zlasti 
gibalnega in srčno-žilnega sistema. 

Kar 80% gozdarskih delavcev ima čezmerno 
telesno težo (kot pomemben dejavnik tveganja za 
nastanek »kroničnih bolezni sodobnega sveta«, od 
tega je kar 35 % debelih. Trend normalne telesne 
teže gozdarskih delavcev se neugodno niža (26 % 
leta 2002 na 20 % leta 2004). Ugoden pa je podatek, 
da se zmanjšuje število debelih delavcev ( 52 % leta 
2002 na 35 % leta 2004).

Rezultati testiranj funkcionalnih sposobnosti peri-
fernega ožilja s fotopletizmografijo in ohladitvenim 
stresom kažejo le 24 % normalnih izvidov. Odkrite 
okvare so prikazane v preglednici 4.

Preglednica 4:  Rezultati testiranj funkcionalnih 
sposobnosti perifernega ožilja

Okvara perifernega ožilja Delež (%)
Vazokonstrikcija 60
Stenoza ( organska motnja ) 12
Raynaudov fenomen 4

Pri pregledanih gozdarskih delavcih na usmerje-
nih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih 
ugotovimo 96 % okvar sluha, od tega le 9 % srednje 
težkih. Povečalo pa se je število lahkih okvar sluha 
(30 % leta 1995 na 46 % leta 2004).

Velika večina (88%) pregledanih gozdarskih 
delavcev izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje za 
opravljanje svojega dela, 6 % jih izpolnjuje z omejit-
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vijo – neugoden trend višanja (0 % leta 1995 na 6 % 
leta 2004), 2 % delavcev pa ne izpolnjuje zdravstvenih 
pogojev za delo. Gozdarski delavci, ki izpolnjujejo 
posebne zdravstvene pogoje za delo z omejitvijo, so 
najstarejši (51,2 let) – ugoden trend višanja (od 49,5 
leta 1995 na 51,2 let leta 2004)  in imajo največ skupne 
delovne dobe (31,2 let) – ugoden trend višanja (od 
30,5 leta 1995 na 31,2 let leta 2004). 

4 PREVENTIVA IN ZDRAVSTVENI 
NADZOR

Za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni vibracijam, 
ki se prenašajo na roke, je potrebno:

1. Zmanjšati intenziteto in čas izpostavljenosti 
vibracijam. Za prekinjanje izpostavljenosti vibracijam 
so zelo pomembni predvsem organizacijski ukrepi. 
Vsako uro dela z orodjem, ki vibrira, naj se delo 
prekine za 10 minut. Japonci (PELMEAR, LEONG 
2002): priporočajo največ 2 uri dela z motorno žago 
na dan, 4 dni v tednu, le dva dneva skupaj, le 32 ur 
na mesec, 120 dni v letu. Dva meseca v letu delavci 
ne delajo z vibracijskimi orodji.

2. Nabava ergonomskega orodja, ki imajo pri-
poročljive značilnosti vibracij.

3. Redno vzdrževanje orodja in strojev.
4. Dosledna uporaba osebne varovalne opreme za 

zmanjšanje samega prenosa vibracij na roke (anti-
vibracijske rokavice) ter za vzdrževanje toplote rok 
in celega telesa.

5. Redni zdravstveni nadzori z opravljanjem 
usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih 
pregledov. 

6. Profesionalna selekcija in orientacija.
7. Delavcem, ki so izpostavljeni vibracijam, 

obvezno priporočati prenehanje kajenja zaradi 
sinergističnega vazospastičnega delovanja.

8. Začasni ali trajni nadstreški za vedritev v 
neugodnih klimatskih pogojih.

9. Preventivno cepljenje glede na epidemiološko 
ogroženost zaradi borelije oz. drugih infekcijskih 
bolezni.

10. Pravilno načrtovanje odmorov med delom 
(na osnovi rezultatov merske analize in zdravstvene 
ocene nastanka utrujenosti med delom gozdarskih 
delavcev).

11. Zdrava prehrana in pitje tekočin med 
delom. 

12. Gozdarskega delavca je nujno poučiti o 
zahtevah, obremenitvah in škodljivostih delovnega 
mesta, o zaščiti pred njihovimi vplivi, o skrbi za svoje 
zdravje oziroma ga naučiti zdravega stila življenja. 

Za predavanja zdravstvene vzgoje predlagamo 
naslednje teme:

Pomen analize in zdravstvene ocene delovnega 
mesta, Ergonomske prilagoditve delovnih mest, 
Ergonomske drže pri delu, Ergonomsko premeščanje 
bremen, Okvare gibal, Načini zdravljenja in prepre-
čevanje bolezni gibal, Ali je delo s slikovnim zaslonom 
zdravju škodljivo, Visok krvni pritisk ogroža naše 
življenje, Sonce, sevanje in njihovi škodljivi vplivi, 
Kako se zaščitimo pred škodljivimi vplivi neugod-
nih mikroklimatskih pogojev, Debelost in bolezni 
presnove, Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje, 
Kaj moramo vedeti o sladkorni bolezni, Zdrav način 
življenja, Ali poznamo naduho, Dejavniki tveganja, 
ki ogrožajo naše življenje, Kako spoznati stres, Kako 
preprečiti škodljive posledice stresa, Gripa ogroža 
naše zdravje, Pomen hoje in gibanja za zdravje, 
Vpliv alkohola na zdravje, Alergije- bolezni sodo-
bnega časa, Motivacija pri delu kot pomemben del 
varnosti in zdravja pri delu. 

13. Pravilno organizacijo prve pomoči z nasled-
njimi temami tečajev: Oživljanje, Nezavest, Rane, 
Opekline, Zastrupitve, Krvavitve, Zlomi, Vročinske 
bolezni, Kaj storiti na kraju nesreče, Imobilizacija, 
Prenos in prevoz hudo bolnega ali poškodova-
nega. 

Začetni tečaj prve pomoči je deseturni, nato pa 
vsako leto dvourni obnovitveni.

14. Organizacijo pravilne prehrane in nado-
meščanja tekočin med delom: v  poletnih mesecih 
med delom zagotoviti poseben režim pitja tekočin  
(pogosto pitje malih količin po 1-2 dcl zeliščnih 
čajev,vode ali nesladkanih sadnih sokov, lahko z 
dodatkom vitamina C, ohlajenih na temperaturi 
okolja), pozimi pa tople napitke. 

15. Posvetiti posebno skrb gozdarskim delavcem 
z zmanjšano delovno zmožnostjo in sicer: invali-
dom, kroničnim bolnikom, starejšim delavcem in 
mladini.

16. Spremljanje in proučevanje vplivov delovnega 
okolja na zdravstveno stanje delavcev na osnovi 
kazalcev negativnega zdravja in sicer: utrujenosti 
pri delu, fluktuacije delavcev, začasne odsotnosti 
z dela, invalidnosti, umrljivosti, bolezni v zvezi z 
delom, poklicnih bolezni nezgod in poškodb pri 
delu, demotivacije pri delu.

5  POVZETEK
Zakon o varnosti in zdravju pri delu je določil obvez-
nosti delodajalcu in delavcu, da varujeta zdravje z 
zagotavljanjem varnosti. Zagotavljanje varnosti je 
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del sistema celovitega zagotavljanja kakovosti in 
zahteva aktivno sodelovanje vodstva, pooblaščenega 
zdravnika, pooblaščenega strokovnega sodelavca 
in vseh strokovnih sodelavcev, ki pri svojem delu 
vplivajo na zagotavljanje varnosti. Varnostna kultura 
se gradi z aktivnim sodelovanjem delavcev.

Opisano je delovno okolje in ogroženost gozdar-
skih delavcev. Delo gozdarskih delavcev je težko, 
poraba energije je povečana. Med telesnimi obreme-
nitvami prevladujejo nefiziološke drže. Z uporabo 
mehanizacije so povezane nevarnosti izpostavljenosti 
hrupu, vibracijam, prahu in plinom. Delo poteka 
v zunanjem okolju, zato so delavci izpostavljeni 
neugodnim klimatskim pogojem in nevarnostim 
okužb z boleznimi, ki jih prenašajo žuželke. Poseben 
problem predstavljajo vibracije, ki se prenašajo na 
telo preko rok in povzročajo poškodbo mnogih 
organskih sistemov. Najbolj se izražene na samem 
mestu prenosa: na dlaneh in zgornjih okončinah. 
HAVS zajema okvaro perifernega ožilja, perifernega 
živčevja in kostno-sklepnih struktur.

V analizo zdravstvenega stanja na osnovi usmer-
jenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregle-
dov (1995 - 2004) so bili zajeti gozdarski delavci s 
področja Dolenjske in Bele Krajine, ki so jih poslali 
na usmerjene obdobne preventivne zdravstvene pre-
glede v Dispanzer medicine dela v obdobju 1995 do 
2004. Predstavljeni so različni dejavniki, ki vplivajo na 
zdravje delavcev: delovna doba, izobrazba, socialne 
razmere, prostočasne in obslužbene dejavnosti ter, 
škodljive razvade.

Gozdarski delavci se starajo. Leta 1995 so bili v 
povprečju stari 37, leta 2004 pa 43 let. V tem obdo-
bju se je delovna doba delavcev podaljšala iz 18 

na 25 let. Večina gozdarskih delavcev ima urejene 
bivalne razmere. Poročenih 82 %. Z rekreacijo se 
ukvarja 9 % delavcev, raznovrstna dela doma jih 
opravlja 57 %. Število primerov obolenj med delavci 
se povečuje. Delavci, ki delajo tudi na kmetiji imajo 
manj obolenj hrbtenice. Kar 80 % gozdarskih delav-
cev ima čezmerno telesno težo, od tega je kar 35 % 
debelih delavcev. Rezultati testiranj funkcionalnih 
sposobnosti perifernega ožilja s fotopletizmografijo 
in ohladitvenim stresom kažejo le 24 % normalnih 
izvidov, ostali so imeli okvare: vazokonstrikcija 60 %, 
stenoza 12 % in Raynaudov fenomen 4 %.
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Splošne značilnosti otoka Cipra
Ciper je za Sicilijo in Sardinijo tretji največji otok v 
Sredozemlju. Njegova površina predstavlja nekaj manj 
kot polovico Slovenije. Od 9.251 km2 je okoli 40 % 
poraščeno z naravno vegetacijo (gozdovi, makije in 
druge degradirane oblike gozdov). Razumevanje pojma 
»gozd« je na Cipru precej drugačno od našega, saj so 
sredozemski gozdovi iglavcev, ki na Cipru prevladujejo, 
praviloma precej bolj presvetljeni, redki. Sestoji dreves 
se mozaično prelivajo z grmiščno vegetacijo tipov 
makije in garige ter suhimi travišči. Glavno gozdnato 
območje Cipra je zajeto v Narodnem parku Troodos. 
Troodos je največja gorska veriga otoka Cipra z naj-
višjim, 1.952 metrov visokim vrhom Chionistra (za to 
goro se pogosto pojavlja tudi ime Olympus). 

Za otok Ciper je značilen izrazit višinski bio-
klimatski gradient – od toplega, sušnega (pol-
puščavskega) nižinskega sveta v osrednjem delu 

Mediteranski gozdovi Cipra
otoka (povprečne letne temperature med 17-19°C, 
povp. letna količina padavin manj kot 300 mm) do 
hladnega in humidnega višavja (povp. letna T okoli 
9-13°C, povp. letna količina padavin okoli 1.100 
mm). Na tem območju se izrazito mešajo starejše 
kamnine, ki jih uvrščamo med magmatske in meta-
morfne, s krednimi in miocenskimi sedimentnimi 
kamninami (npr. apnenci, laporji, peščenjaki). V 
teh pestrih razmerah najdemo blizu 1.800 doma-
čih rastlinskih taksonov (opredeljeni so na nivoju 
vrste, podvrste ali celo varietete), od katerih je kar 
128 endemičnih. 

Med zanimivejšimi organizmi otoka Cipra je tudi 
endemična vrsta ciprskega muflona Ovis gmelini ophion. 
Gozdovi Cipra so bogati tudi po različnih vrstah ptičev. 
Tako samo v območju gorovja Troodos lahko najdemo 
preko 80 vrst ptičev, med njimi tudi endemične kot 
npr. ciprska penica Sylvia melanothorax. 

Legenda
Otok Ciper je razdeljen na tri geološka območja:
A) Območje gorovja Troodos je pretežno zgrajeno iz 
vulkanskih skal (1.952 m n.m.v.) 

Slika 1: Satelitska slika Cipra

B) Območje gorovja Pentadaktylos oz. območje Kyrenia  
je pretežno zgrajeno iz apnencev (1.024 m n.m.v.)
C) Ravnina Messaoria med obema gorovjema je iz 
različnih sedimentnih kamnin 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 2: Geografska razšir-
jenost vrste Pinus brutia - 
dominantne drevesna vrste 
otoka Cipra (povzeto po Fady 
et al. 2003)

Gozdna in obgozdna vegetacija otoka
Na transektu iz ravninskega dela na vzhodni strani 
otoka proti zahodu se nizajo različni tipi vegetacije. 
Ko se počasi dvigamo z ravninskega, pretežno 
kmetijskega in urbanega območja imenovanega 
Messaoria, za seboj zapuščamo le redke ostanke 
naravne, prvobitne vegetacije. Na suhi ravnini v 
okolici glavnega mesta Nikozije oz. Lefkosie (doma-

Slika 3: Južna pobočja gorovja Troodos poraščajo redki gozdovi turškega bora Pinus brutia 

čini ga tako imenujejo) z manj kot 300 mm padavin 
letno najdemo med nasadi gojenih oljk, citrusov in 
drugih kmetijskih kultur, le še posamezne otoke 
polsušne naravne vegetacije, ki jo gradijo divje 
oljke Olea europaea, rožičevci Ceratonia siliqua in 
navadni čičimaki Ziziphus jujuba. Na začetku tega 
višinskega gradienta, ko se začnemo dvigati z ravnin-
skega predela proti zahodu, prevladujejo sklerofilni 
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Slika 6: Mokrišče v osrčju Narodnega parka Troodos je 
ena od skrbno zavarovanih naravovarstvenih posebnosti 
tega otoka 

Slika 4: Ciprski črni bor Pinus nigra subsp. pallasiana je 
glavni graditelj sestojev v zgornjem višinskem pasu 

Slika 5: Ciprske cedre Cedrus brevifolia imajo v mladosti stožčasto krošnjo, v starejših letih pa bolj dežnikasto 
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Slika 7: Po vzhodni platani, ki se v jesenskem času 
slikovito obarva, se imenuje Park Platania - priljubljena 
turistična točka 

Slika 8: Plodovi ciprske jagodičnice Arbutus 
andrachne 

Slika 9: Jelševolistni hrast z značilnimi želodi 

zimzeleni grmičasti hrasti Quercus coccifera in tudi 
listopadni hrasti Q. infectoria, makije jagodičnice 
Arbutus andrachne ter grmičevja cipres in brinov 
(Cupressus sempervirens, Juniperus phoenicea). V 
osrednjem višinskem pasu močno prevladujejo 
gozdovi turškega ali vzhodno-mediteranskega bora 
Pinus brutia, ki je v bližnjem sorodu z alepskim 
borom Pinus halepensis. Bor Pinus brutia uspeva 
do nadmorske višine okoli 1.200 m. To je domi-
nantna drevesna vrsta na Cipru in gradi obsežne 

gozdove, tako na gorovju Troodos kot tudi gorovju 
Pentadactylos na severni strani otoka. Pogosto je 
v borovih gozdovih primešana endemična vrsta 
zlatega ali jelševolistnega hrasta Quercus alnifolia, 
ki nekoliko spominja na nam bolj znano črničevje 
Quercus ilex. Vendar pa je kar nekaj očitnih razlik 
med črničevjem in to bolj ali manj grmičasto vrsto 
hrasta. Še posebej se ločita po obliki listov, ki so pri 
slednjem očitno bolj zaokroženi in manj dlakavi ter 
tudi po skledici (kapici) želoda. V podrasti borovih 
gozdov se hrastu pridružujejo tudi grmi ali mala 
drevesca jagodičnice Arbutus andrachne.   

Od bolj zanimivih vrst, ki so primešane turškemu 
boru je tudi reliktna in endemična vrsta ciprske cedre 
Cedrus brevifolia. Vrsta je pravi simbol in ponos 
Cipra. Vključena je v različne sezname ogroženih 
vrst. Večje strnjeno območje cedrovih gozdov, ki 
obsega okoli 800 ha, je bilo vključeno tudi v omrežje 
območij Nature 2000. Cedrovi gozdovi so kot priori-
tetni habitatni tip vključeni v Aneks I EU Habitatne 
direktive, kateremu je potrebno posvečati posebno 
naravovarstveno pozornost.  Ta enkratna drevesa, o 
katerih so pisali že antični pisci kot sta Theophrast 
in Plinij, dosegajo višino 30-35 m. 
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Slika 10: Endemični ciprski muflon v muzeju 

Slika 11: Cedre uporabljajo tudi za sanacijo strmih brežin, 
ki so podvržene izraziti eroziji 

V najvišjem pasu gozdov, ki sežejo prav do vrhov 
gorovja Troodos, je še mnogo bolj kot ciprska cedra 
razširjena posebna podvrsta črnega bora Pinus nigra 
subsp. pallasiana. Nekateri jo obravnavajo tudi kot 
povsem samostojno vrsto Pinus pallasiana. Črni 
ciprski bor tvori razmeroma strnjene sestoje v nad-
morskih višinah med 1.200 in 1.900 metri. Ponekod 
mu je v gozdovih primešana tudi vrsta brina Juniperus 
foetidissima, ki se pojavlja nad 1500 metrov nadmorske 
višine in lahko dosega višino nizkih dreves.  

Na otoku so razmeroma redki listopadni gozdovi. 
Običajno jih najdemo ob vodotokih. Najpogostejši 
so obvodni gozdovi s prevladujočo vzhodno platano 
Platanus orientalis. Njej pa so pogosto pridruženi 
tudi vzhodna jelša Alnus orientalis in bela vrba Salix 
alba. Ta azonalni tip vegetacije se pojavlja od morja 
pa vse do nadmorskih višin okoli 1.500 m. 

Pomen gozdov in problemi
Gozdovi Cipra so mnogo bolj kot v ekonomskem 
smislu pomembni zaradi drugih funkcij kot so 
socialne in ekološke. Po nekaterih informacijah naj 
bi celotno gozdarstvo s spremljajočimi dejavnostmi 
prispevalo le 0,03 % ciprskega BDP. Na očitno 
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Slika 12: Začetek sanacije rudnika azbesta 

Slika 13: Informacijska tabla opozarja na različno stopnjo 
požarne ogroženosti okolja 

pomanjkanje lesne biomase kaže podatek, da kar 
97 % potreb po lesni surovini pokrijejo z uvozom. 
Procesi degradacije gozdov so tako kot vseh drugih 
sredozemskih državah zelo izraziti. Vzroki za to, da 
ima Ciper le še okoli 18 % razmeroma dobro ohra-
njenih gozdov, so predvsem zgodovinske narave. 
Vplivi Rimljanov, Bizantincev in Turškega kraljestva 
so pustili dramatične in nepopravljive posledice. 
Ciper je bil v zgodovinskih časih pomemben center 
ladjedelništva in država, ki je celo izvažala les. Degra-

dacija gozdov v grmišča je v veliki meri posledica 
prekomerne paše. V 19. stoletju naj bi bila populacija 
koz na otoku Cipru večja kot na katerem koli drugem 
otoku v Sredozemlju. Poleg prekomerne paše v 
daljšem zgodovinskem obdobju so tu zelo pogosti 
tudi gozdni požari. Gozdni ekosistemi so bili že od 
nekdaj pod močnim udarom zaradi koriščenja rud, 
gradnje jezov na vodotokih in fragmentacije zaradi 
različnih vzrokov (npr. infrastruktura). Izrazito nega-
tiven vpliv na naravne ekosisteme ima tudi turizem z 
vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ki je seveda med 
najpomembnejšimi panogami otoka. Intenzivna 
urbanizacija z vsemi stranskimi posledicami je 
najizrazitejša na obrobju obstoječih koncentracijah 
prebivalstva. Na naravne ekosisteme pa negativno 
vpliva tudi prodor invazivnih vrst. 

Vir: Fady, B., Semerci, H., Vendramin, G.G., 2003. 
Technical guidelines for genetic conservation and 
use for Aleppo pine (Pinus halepensis) and Brutia 
pine (Pinus brutia). EUFORGEN, International Plant 
Genetic Resources Institute, Rome, Italy, 6p.

dr. Lado KUTNAR
Gozdarski inštitut Slovenije

Ljubljana
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Kot povračilo za trud pri organiziranju tradicio-
nalne vsakoletne strokovne ekskurzije študentov 
gozdarstva iz visoke strokovne šole Weihenstephan 
v Freisingu na Bavarskem nas je pedolog prof. dr. 
Christian Mettin povabil na študentsko študijsko 
strokovno ekskurzijo s področja gojenja gozdov. 
Skupaj s študenti smo konec aprila 2006 obiskali 
nekaj šolskih primerov sonaravno gospodarjenih 
gozdov v Nemčiji, Franciji in Švici – tako državnih, 
zasebnih in gozdov v lasti lokalnih skupnosti. Poleg 
prof. Mettina je ekskurzijo vodil tudi prof. dr. Erwin 
Hussendoerfer, profesor gojenja gozdov na omenjeni 
visoki strokovni šoli.

Nemčija ima v primerjavi s Slovenijo veliko 
manjšo gozdnatost (pribl. 30 %) in zelo majhen 
odstotek sonaravno gospodarjenih gozdov. Ob 
upoštevanju kratkoročnih ekonomskih interesov 
(odraz antropocentričnosti evropske kulture) in 
nepoznavanju ekoloških posledic spreminjanja 
drevesne sestave gozdov so v preteklosti gozdove 
spremenili v »lesne njive«. Predvsem kratkoročni 
ekonomski interesi so še vedno največja grožnja 
konceptu sonaravnosti. 

V preteklem letu so na Bavarskem sprejeli nov 
zakon o gozdovih, ki pa ni v zadovoljivi meri pospešil 
razvoja sonaravnega koncepta gozdarstva. Gozdarji 
(tako profesorji in študentje kot gozdarji v praksi) 
so se lotili zbiranja podpisov za spremembo vsebine 
zakona. Od potrebnih 1.000.000 podpisov so jih s 
trudom uspeli zbrati kar 950.000, kar pa ni zado-
stovalo za spremembo predpisa. Neuspeh jih je sicer 
prizadel, vendar ni spremenil prizadevanj za uvajanje 
principa sonaravnosti v gozdarstvo.

Sonaravnost kot imperativ bodočnosti nemških gozdov
Po programu smo obiskali dve zasebni gozdni 

posestvi, ki s svojimi gozdovi gospodarita sonaravno. 
Prva gozdna posest v velikosti okoli 100 ha (v okolici 
Stuttgarta) je last družine von Zeppelin-Aschausen 
(prej von Hiller). Posest upravlja diplomirana gozdar-
ska inženirka grofica Verena von Zeppelin-Aschausen, 
ki je zaposlena v lokalni gozdarski upravi. Razen 
tega skrbi za vsa dela na gozdni posesti in veliko del 
opravi sama ali ob pomoči nekaj prijateljev (lov). 
Za obsežnejše sečnje najame izvajalce. Z gospodar-
jenjem ohranja prebiralni sistem gospodarjenja, ki 
se v Nemčiji izvaja le na okoli 0,5 % vseh gozdov. 
Posebej poudarja, da na posesti ne posekajo nobenega 
drevesa, če kupec že vnaprej ni znan in zelo skrbijo za 
ekonomičnost gospodarjenja s posestjo. Njihov cilj 
je okvirni letni dohodek v višini 40.000 €.

Naslednjo zasebno gozdno posest smo si ogledali 
v Franciji (Vogezi) in je last družine de Turckheim. 
Glavno besedo pri upravljanju gozdne posesti (velike 
148 ha) ima gospod Briece de Turckheim, ki je tudi 
aktiven član ProSilve. Na gozdni posesti prevladujejo 
bukovi gozdovi (800 m nadmorske višine). Posest 
je razdeljena na tri dele glede na donosnost. Dru-
žina razume gozdno posest kot »zlato rezervo« za 
slučaj ekonomske nuje in želi imeti vsaj 300 m3/ha 
lesne zaloge. Izjemno veliko pozornost posvečajo 
izboru nosilcev sestoja, posamezna drevesa (hrast, 
lipa, bukev) pa puščajo v gozdu do biološke smrti 
– prispevek gozdne posesti k ohranjanju biotske 
pestrosti! Tudi v tej gozdni posesti je poudarek na 
ekonomičnosti gospodarjenja. Iztržek od gozda 
namenjajo vzdrževanju manjšega gradu, v katerem 
živijo. Na gozdni posesti imajo osnovano kontrolno 

Slika 1: Obisk po-
sestva družine de 
Turckheim.
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metodo na podlagi spremljave rasti posameznih 
dreves. Gospod Briece de Turckheim je ob predsta-
vitvi svojih gozdov večkrat poudaril, da so vsi ukrepi 
gospodarjenja usmerjeni v zagotavljanje delovanja 
gozda kot (eko)sistema in ne zgolj zagotavljanju 
kakovosti drevja in uspešnega pomlajevanja.

Nemške (tudi francoske in švicarske) gozdove sta 
močno poškodovala dva orkana, Viebke (1990) in 
Lothar (1999). Posebej slednji je pustil na svoji poti 
v gozdovih veliko razdejanje. Sanacijo poškodovanih 
gozdov smo analizirali v pokrajini Baden-Wurtem-
berg v gozdnem predelu Schwarzwald. Področje 
Schwarzwald je v osnovi področje jelovo-bukovih 
gozdov. Le te so »spremenili« s smreko, s katero pa 
je »pometel« orkan. Kot v opomin na opustošenih 
površinah med panji polomljenih smrek stojijo 
redke bukve. Le te upoštevajo pri obnovi poškodo-
vanih sestojev. Bukve tudi sadijo v čistih smrekovih 
sestojih (sadnja po sistemu mreže) z namenom 
približevanja sonaravnim in skupinsko postopnim 
principom gospodarjenja. Orkan je za seboj pustil 
jasno sporočilo.

V področju Schwarzwalda imajo tudi manjši (14 
ha) jelovo-bukov pragozdni rezervat, ki je namenjen 
izobraževanju javnosti, v teku pa je raziskava s podro-
čja genetike. Od leta 1819 v rezervatu spremljajo 
spremembe v deležih drevesnih vrst v lesni zalogi.   

Na eni izmed obiskanih točk (Steinheim, področje 
Schwabische Alp) so predstavili učinke treh različnih 
načinov redčenj bukovih gozdov (redčenje po metodi 
»Altherr«, »Assmann« in »Friest«). Metode se raz-
likujejo predvsem v jakosti redčenj in oblikovanju 
vertikalne strukture sestoja. Namen primerjave med 
metodami je v maksimiranju vrednostnega donosa, ki 
je na teh rastiščih najbolj odvisen od pojava rdečega 
srca. Boljše rezultate dosegajo z močnejšimi redčenji 
bukovih debeljakov, pomembno pa je tudi, da se 
najkvalitetnejšim bukvam ohranja velike krošnje, 
brez večjega števila odmrlih vej v spodnjem delu 
krošnje. Z dosedanjimi analizami so ugotovili, da 
je pri bukvah mlajših od 120 let in tanjših od 60 cm 
verjetnost pojava rdečega srca nizka.

V Švici (pokrajina Emmental, kanton Bern) smo 
obiskali prebiralne bukovo-jelove gozdove. Proiz-
vodni cilj je pridobivanje debelega lesa, ki hkrati 
dosega tudi visoko kakovost. Glede na današnje 
stanje gozdov ter z upoštevanjem vseh funkcij, ki 
jih mora upoštevati sečnja v prebiralnem gozdu, se 
vsakih 10 let poseka približno 30 dreves/ha. Gre za 
približno merilo, ki pa ga uspešno uporabljajo pri 
načrtovanju letnega donosa. Posebej so pozorni na 
izvedbo sečnje s čim manj posledicami za sestoj. Prof. 

dr. Erwin Hussendoerfer je omenil, da so drevesa v 
teh sestojih včasih pred posekom oklestili s ciljem 
zmanjševanja poškodb. Ogledali smo si tudi sestoj 
smreke, v katerem izvajajo konverzijo v skupinsko 
postopno gospodarjenje. 

V Švici (Burgergemeinde Basadingen) smo spo-
znavali tudi gospodarjenje z gozdovi v lasti lokalne 
skupnosti (Gemeindewald). Dohodek je namenjen 
vzdrževanju ostarelih lokalnih prebivalcev ter za 
druge potrebe celotne skupnosti, v celoti pa krije plače 
gozdarjev. Gozdovi v lasti lokalne skupnosti opravljajo 
izrazito izobraževalno vlogo. Lokalni gozdar nam je s 
ponosom pokazal učno pot, namenjeno spoznavanju 
različnih vrst mahov. Tudi tu puščajo posamezna 
drevesa do biološkega konca, z namenom prispevati k 
ohranjanju biotske pestrosti. V pogovoru z lokalnim 
gozdarjem je stekla beseda tudi o strojni sečnji, katere 
se boji zaradi možnega diktata tehnologije na gojenje 
gozdov. Odločitev o nabavi tehnologije za strojno 
sečnjo je v rokah lokalnega župana.

V Freiburgu, kjer je sedanji župan iz stranke 
Zelenih, smo si ogledali primestni gozd. Priprav-
ljenih imajo več tematskih gozdnih učnih poti in za 
najmlajše »šolo o gozdu« (Waldschulle). Urejenih 
imajo preko 400 km gozdnih pešpoti ter 130 km poti 
namenjenih gorskemu kolesarjenju. Okoljska zavest 
je tu res visoka – z avtobusom smo se zapeljali po 

Slika 2: Neposredno soočanje profesorja in študentov o 
možnosti sonaravnega gospodarjenja v prihodnje.
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gozdni cesti do sestoja duglazije. Med potjo smo nale-
teli na skupino rekreativk, ki se avtobusu niso hotele 
umakniti in so nam z raznimi gibi nazorno pokazale 
kaj si mislijo o naši vožnji po gozdni cesti. 

Na splošno dajo stikom z javnostjo velik pomen, 
saj se zavedajo pomena in vpliva javnega mnenja na 
vse vrste odločitev. 

Ekskurzija je bila namenjena spoznavanju sona-
ravnega gospodarjenja z gozdom, vsaj v primeru 
Nemčije pa velja, da se danes takšen način gospo-
darjenja izvaja na manj kot 10 % površine gozdov. 
Razlog za ohranjanje golosečnega sistema naj bi bil 
v ugodnejši ekonomiki gospodarjenja. Prav zaradi 
tega so bili na prav vsaki točki obiska predstavljeni 
in poudarjeni ekonomski rezultati sonaravnega 
gospodarjenja, s poudarkom, da je tudi sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi ekonomsko pozitivno. 
Povsod so operativni gozdarji ugotavljali, da neko-
liko višji strošek sečnje in spravila ni bistven, vsaj 
ima v zadnjih letih na skupen dohodek veliko večji 
vpliv dosežena cena sortimentov. Trg je iz leta v leto 
bolj nepredvidljiv in prav sonaravne oblike gozda 
omogočajo veliko boljšo odzivnost na trenutne 
tržne razmere in s tem zagotavljajo tudi bistveno 
višji dohodek za lastnika gozda.

Skoraj pri vseh obrazložitvah med ogledi gozdov 
(v vseh treh državah) je bilo izpostavljeno nezado-
voljstvo z režimom gospodarjenja z rastlinojedo 
divjadjo – največkrat s srno. Povsod ugotavljajo 
prevelik vpliv rastlinojede divjadi na obnavljanje 
gozda – in to ugotavljajo v gozdovih v katerih je 
odvzem rastlinojede divjadi vsaj tri do štiri krat 
višji kot pri nas. 

V državnih gozdovih na Bavarskem gospodarjenje 
z divjadjo načrtujejo in izvršujejo gozdarski opera-
tivci že kar nekaj časa. S soglasjem naravovarstvenih 

institucij so številčnost rastlinojede divjadi uspeli 
znižati na stopnjo, ki omogoča obnavljanje nekaterih 
drevesnih vrst, ki jih divjad zelo rada je, tako da ograje 
okoli površin v obnovi niso več potrebne.

 Med razlagami (tudi v zasebnih gozdovih) je 
bila večkrat izpostavljena kočljiva tema, da s pri-
livom cenejše delovne sile iz vzhoda upada kvali-
teta izvedenih del v gozdovih. Vzrok je v piramidi 
izvajalcev za najeta dela v gozdu, v kateri so dejanski 
(neposredni) izvajalci na najnižji stopnički. Vmesni 
posredniki poberejo velik del zaslužka. Nezadovoljni 
z zaslužkom in brez pravega odnosa do gozda, ki jim 
je tuj, izvajalci dela slabo opravijo.

Pogosto se je pojavilo vprašanje o uporabljeni teh-
nologiji sečnje in spravila. Strojna sečnja se izvaja na 
pretežni površini gozdov v Nemčiji, tudi v kombinaciji 
s sonaravnim načinom gospodarjenja. Zanimiva pa 
je razlaga gozdarjev v območju Schwarzwalda, ki so 
poudarili, da se nikoli ne odločajo o tehnologiji sečnje 
brez podrobnega izračuna stroškov, glede na strukturo 
drevja za posamezen objekt ter trenutne tržne razmere, 
ki veljajo med izvajalci del v gozdu. V letošnjem letu 
ugotavljajo, da je strojna sečnja drevja debelejšega od 
30 cm dražja v primerjavi s »klasično« metodo.

Gozdovi, ki smo jih obiskali, so certificirani (razen 
v Švici). Poudarili so, da je certifikat dobra podlaga 
tudi za pridobitev kakšne državne subvencije. 

Zanimiv je bil tudi zelo sproščen in prijateljski 
odnos med študenti in profesorji. Na račun enih in 
drugih je v avtobusu pogosto »priletel« kakšen vic 
in vzdrževal prijetno vzdušje med dolgimi vožnjami.  
Na terenskih predstavitvah ni izostal nihče od štu-
dentov. Tudi zamujanja ni bilo. Po vsaki predstavitvi 
je sledila dolga razprava o predstavljenem gradivu, 
v kateri so se prisotni profesorji izredno trudili z 
razlagami. Vsako vprašanje s strani študentov je 
bilo enakovredno obravnavano in deležno odgovora. 
Odlična metoda za razčiščevanje nejasnosti.

Za zaključek je potrebno posebej poudariti, 
do so vsi predstavljavci gradiva na posameznih 
točkah poznali Slovenijo in pohvalili našo sona-
ravno usmerjenost. Vsi tudi poznajo prof. dr. dr. 
Dušana Mlinška in prof. dr. Jurija Diacija. Gospod 
Briece de Turckheim naju je zadolžil, da obema 
posredujeva povabilo. Zelo si želi gostiti oba na 
svojem posestvu. 

mag. H. ORŠANIČ,  
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 
Brežice, C. bratov Milavcev 61, 8250 Brežice

mag. J. ZAFRAN,  
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota 

Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana

Slika 3: Gospodarski vidik sonaravnega gospodarjenja 
v pokrajini Emmental.
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BREZNIK, Bogomil 
Ovrednotenje razvitosti lesnega trga v Sloveniji : 
doktorska disertacija = Evaluation of wood market 
development in Slovenia : doctoral dissertacion / 
Bogomil Breznik. - Ljubljana : [B. Breznik], 2006. 
- XV, 154 str. : ilustr. ; 30 cm.

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Odd. za gozdar-
stvo in obnovljive gozdne vire, mentor: D. Krajčič

COBISS.SI-ID 1706406

Avtorski izvleček: Spremenjene razmere gospodar-
jenja so odločilno vplivale na spremembe, ko si nastale 
na lesnem trgu. Število poslovnih subjektov, in to tako 
v ponudbi kot povpraševanju, se je povečalo. V Slove-
niji je nastalo veliko gozdarskih gospodarskih družb 
in žagarskih obratov. Spremenjene splošne razmere 
gospodarjenja ter pogoji prodaje in nabave surovin so 
omogočili hitro in poenostavljeno ustanavljanje podjetij. 
Država je vzpostavila temeljna pravila za urejanje tržnih 
odnosov. Specifična pravila za posamezna ožja področja 
pa niso določena. Razvitost lesnega trga smo opredelili 
kot kvalitativni izraz, ki vključuje vrsto parametrov, 
ki kot celota omogočajo celovito presojo o tem, ali je 
lesni trg razvit. Ugotovili smo, da slovenski lesni trg še 
ni dovolj razvit. Do posebej velikih odstopanj prihaja 
v naslednjih parametrih: prodajni pogoji, standardi za 
določanje kakovosti hlodovine in žaganega lesa, orga-
niziranost lesnega trga, profesionalno spremljanje in 
raziskave lesnega trga in tudi zanesljivost statističnih 
informacij o prometu z lesom.

ČAS, Miran 
Fluktuacije populacij divjega petelina (Tetrao urogallus 
L.) v odvisnosti od pretekle rabe tal in strukture gozdov 
v jugovzhodnih Alpah : doktorska disertacija = Fluctu-
ation of Capercaillie (Tetrao urogallus L.) population 
in relation to past land use and forest structures in 
the South-East Alps : doctoral dissertation / Miran 
Čas. - Ljubljana : [M. Čas], 2006. - XX, 263 f., [12] f. 
pril. : ilustr. ; 30 cm. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: M. 
Adamič.

COBISS.SI-ID 567671 

Avtorski izvleček: Primernost habitatne rabe gorske 
gozdne krajine se odraža v populacijski gostoti ogroženih 
živalskih vrst. Disertacija proučuje vpliv spreminjanja 
rabetal in razvoja alpskih gozdov od obdobja fužinarstva 
in malogozdne pašne krajine v 18. stoletju do današnje 
sekundarne gozdne krajine na časovno-prostorske 
fluktuacije populacije (pop.) divjega petelina (Tetrao 
urogallus L.) na Slovenskem. Fluktuacije pop. proučuje 

Doktorske disertacije v letu 2006
z avtokorelacijsko funkcijo (ACF) in z dinamiko gostote 
uplenjenih samcev iz lovske statistike med 1874-1984 
ter z analizo migracij pop. iz arhivskih zapisov in iz 3205 
popisov rastišč (rast.) med 1979-2000. Vzroke fluktuacij 
analizira z avtokorelacijo časovnih vrst (CCF) osnovnih 
kazalnikov hab. in ogroženost hab.s prostorsko analizo 
aktivnosti rast. Primernost hab. zgradb gozdov v 2000 
analizira iz podatkov ZGS ter iz popisov 35 spremenljivk 
hab. na 370 rast.ploskvah (r=300 m) v alpskem arealu 
v primerjavi s 35 ploskvami v dinarskem. Divji petelin 
(d.pet.) živi v alpskem in dinarskem fitogeografskem 
območju, med 400-1600 m n.m., površine potencialnih 
hab. v deželah po 1874 so obsegale od 25-31 %. Gostota 
uplenjenih samcev je naraščala do 1911, za 3- krat (na 
1,2/10 km2), med 1916 in 1925 je dosegla dolgoletni 
maksimum (d.max.g.), po 1933 je trajno upadala, kar 
potrjujejo migracije pop. v robna območja (p<0,02). 
ACF analize potrjujejo 5-12 letne cikluse (p<0,05) in 
obstojsrednjih ciklusov, med 1976-2000 z dolžino 18-let 
(p<0,01***), z maksimumom v 1991. Od 1980 do 2000 je 
ugotovljena velika ogroženost pop., delež aktivnih rast. 
je upadel za 50 %, številčnost za 37 %. Od 681 znanih 
rast. v letu 2000 je le še 42,4 % aktivnih, 92 % (267 rast.) 
v alpskem in 8 % (22) v dinarskem arealu. Alpska pop. 
se krči v višje lege, nad 1200 m z gostoto 7-10 ptic/10 
km2, dinarska v nižje med 1000-1200 m n.m. Odločilen 
vpliv na d.max.g. je imelo zaraščanje in pogozdovanje 
pašnikov in razvoj hab. iglastih gozdov (smreka) preko 
mej naravne razširjenosti ter izsekovanje v svetovni krizi 
po 1929. Simulacija razvoja površin nad 80 letnih hab. 
gozdov vobmočju JV Alp (10.456 ha) je potrdila pozitiven 
vpliv povečanja s 45 % na 90 %(1874-1925), pri stalni 
62 % gozdnatosti. Gozdnatost se je v 220 letih povečala 
za 55 % območja gora (309 km2), na 82 %, po 1783 zlasti 
na osojnih pobočjih in po 1848 na prisojnih. Naraščajoče 
letne temperature zraka so imelemed 1874-1913 pozitiven 
in med 1953-1984 negativen vpliv, podobno potrjujejo 
junijske temperature po 1960 v Kamniških Alpah. Potr-
juje občasno negativen cikličen vpliv plenilcev, lisice in 
obeh vrst kun in po 1963 negativno korelacijo z gostoto 
divjega prašiča (p<0,04). Krčenje pop. v 2000 potrjuje 
razpad hab. s sušenjem drugotnih iglastih gozdov in 
vraščanjem avtohtonih listavcev (bukev). Delež aktivnih 
rast. po 200 m višinskih pasovih se odraža % površin 
hab. gozdov. V Alpah so hab. primerne razvojne faze 
debeljak, pomlajenec in prebiralni gozd, v dinarskem 
prebiralni gozd ni primeren. Z multivariatnimi analizami 
ugotavlja 9 vplivnih spremenljivk v alpskem in 3 v dinar-
skem habitatu. V Alpah so nujne jase (5 %), mravljišča 
(3/ha), borovnica (20 %). GDA razvršča rast. v 3 skupine 
aktivnosti po nadmorski višini, deležu iglavcev (60-97 %), 
oddaljenosti gozdnih cest (200-400 m) in gostoti podrtic 
(5/ha) (p<0,02). Fluktuacije pop. d.pet so kazalec pretekle 
rabe tal in razvoja hab. zgradb gozdov ter primernosti 
večnamenskega sonaravnega gojenja gozdov. 

Izobraževanje in kadri



GozdV 65 (2007) 2122

JERINA, Klemen 
Prostorska razporeditev, območja aktivnosti in 

telesna masa jelenjadi (Cervus elaphus L.) glede na 
okoljske dejavnike : doktorska disertacija = Spatial 
distribution, home range and body mass of red deer 
(Cervus elaphus L.) in regard to environmental factors 
: doctoral dissertation / Klemen Jerina. - Ljubljana : 
[K. Jerina], 2006. - XI,172 str.+pril. : ilustr. ; 30 cm. 
Dostopno tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.
bf.uni-lj.si/dd_jerina_klemen.pdf 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: 
M. Adamič.

COBISS.SI-ID 1717926 

Avtorski izvleček: Delo celovito obravnava vplive 
okoljskih dejavnikov na: 1) celoletno, sezonsko in 
dnevno-nočno prostorsko razporeditev jelenjadi, 2) veli-
kosti njenih celoletnih individualnih območij aktivnosti 
(IOA), in 3) njeno telesno maso. Analize habitatnega 
izbora in IOA jelenjadi temeljijo na podatkih večletne 
VHF telemetrije 50 košut in jelenov (11.000 lokacij) in 
enoletne GPS telemetrije 4 košut (16.000 lokacij) iz 4 
območij v Sloveniji, analize telesne mase pa na geo-loci-
ranih podatkovnih nizih (na kilometer natančno) 3.920 
osebkov jelenjadi, ki so bili uplenjeni na območju skoraj 
vse RS. Vse podatke o zgradbi prostora (npr. topografske 
in gozdno-vegetacijske značilnosti, gozdni rob, ceste, 
naselja in krmišča) in o drugih okoljskih dejavnikih 
(npr. gostota odstrela jelenjadi, jakost sončnega obse-
vanja, padavine, temperatura) smo pripravili v GIS. 
Najpomembnejše ugotovitve in zaključki so: 1) Jelenjad 
se prek vsega leta, še posebej pa pozimi, koncentrira 
okoli krmišč. Krmljenje vpliva tudi na zmanjševanje 
njenih IOA, vplivov tega ukrepa na njeno telesno maso 
pa nismo ugotovili. Gostote jelenjadi so izrazito pove-
čane v 500-metrski okolici krmišč, še vedno velike pa 
v 1.500-metrskem pasu, kar je zaradi problematičnih 
vplivov jelenjadi na gozd treba upoštevati. 2) Jelenjad 
je ekotonska vrsta, saj vse leto in zlasti v vegetacijski 
dobi poudarjeno uporablja okolico gozdnega roba. 
Negozdne površine (travniki, kmetijske kulture) so 
eden njenih ključnih prehranskih habitatov. Njihova 
dostopnost pogojuje nosilno zmogljivost prostora. Zato 
se z njihovim naraščanjem in povečevanjem gostote 
gozdnega roba IOA jelenjadi zmanjšujejo, njena telesna 
masa pa povečuje. 3) Jelenjad se izogiba bližini naselij 
in pomembnejših cest (min. 250 m) ter v njihovi okolici 
živi bolj prikrito (poudarjena raba varnostnega kritja, 
nočna raba predelov blizu cestam). Zaradi bariernega 
efekta ceste funkcionalno razrežejo potencialni habitat 
jelenjadi na zaplate, kar pomembno vpliva na velikosti 
njenih IOA – v večjih zaplatah ima večja IOA in obratno. 
4) Jelenjad vse leto, še posebej pa pozimi (ker v njih kljub 
snegu najde hrano), nekoliko pogosteje uporablja sestoje 
z bujnim zeliščnim in grmovnim slojem (mladovja, 
sestoje v pomlajevanju, prebiralne gozdove in grmišča), 

saj hkrati nudijo dobro kritje in hrano. Debeljaki in zlasti 
drogovnjaki pa so nepriljubljeni. Z naraščanjem deleža 
slednjih, kot tudi z naraščanjem deleža iglavcev, se telesna 
masa jelenjadi zmanjšuje. 5) Z naraščanjem nadmorske 
višine (in posledičnim skrajševanjem vegetacijske dobe 
in podaljševanjem zime) telesna masa jelenjadi upada, 
velikosti njenih IOA pa naraščajo. 6) Na telesno maso 
in velikosti IOA jelenjadi vpliva tudi njena populacijska 
gostota. 7) Jelenjad torej geografsko variiranje efektivne 
nosilne zmogljivosti prostora v določeni meri kompenzira 
s specifično prostorsko razporeditvijo in rabo večjih ali 
manjših IOA, kljub temu pa ne doseže idealne proste 
razporeditve, zato kakovost habitata vpliva tudi na njeno 
telesno maso. 

TORKAR, Gregor 
Vplivi učiteljevih vrednot na njegovo vzgojno izobra 

ževalno delovanje na področju varstva narave : dok-
torska disertacija = The influences of teacher's values 
on his/her educational work in nature conservation 
: doctoral dissertation / Gregor Torkar. - Ljubljana : 
[G. Torkar], 2006. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm. Dostopno 
tudi na: http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/
dd_torkar_gregor.pdf 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podi-
plomski študij Varstvo naravne dediščine, mentor: D. 
Kos, somentor: Z. Zalokar Divjak

COBISS.SI-ID 1793190 

Avtorski izvleček: V disertaciji obravnavamo 
pomembno in aktualno temo, t.j. človekov odnos do 
narave. Zavzemamo se za trajnostno naravnano družbo 
svobodnih in odgovornih posameznikov. V družbi bi 
bilo potrebno dvigniti zavest o pomenu varstva narave 
ter preko tega vplivati na politične odločitve. Vzgoja in 
izobraževanjeigra vsekakor pomembno vlogo v procesu 
spreminjanja etične drže ljudi do narave (dokaz o zave-
danju pomena vzgoje in izobraževanja je tudi razglasitev 
desetletja Vzgoje za trajnostni razvoj 2005-2014). Posebej 
pomembno vlogo imajo učitelji in vzgojitelji, ki so lahko 
učencem pomemben zgled. S svojimi stališči in vedénjem 
do narave lahko vplivajo na učenčev odnos do narave. V 
disertaciji izpostavljamo pomen načel Franklove logo-
terapije - terapije za smisel življenja. Človeka definira 
kot svobodnega in odgovornega individuuma, ki je v 
vsakdanjem življenju soočen s številnimi možnostmi 
odločitve. Frankl meni, da se mora vsak sam odločiti v 
dani situaciji. Pri tem se mora opirati na svojo vest ozi-
roma svoje vrednotne usmeritve (vrednote). V empirični 
raziskavi, v kateri je sodelovalo 314 vzgojiteljev, učiteljev 
razrednega pouka in učiteljev biologije iz vse Slovenije, 
so nas zanimale njihove predstave in odnos do narave, 
delovno zadovoljstvo, vzgojnoizobraževalno delovanje, 
vrednote in volja do smisla. Osrednji cilj raziskave je 
bil ugotoviti, kako učiteljeve/vzgojiteljeve vrednote in 
volja do smisla vplivajo na njihov odnos do narave. V 
raziskavi ugotavljamo, da vrednote učiteljev vplivajo 
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na njihov odnos do narave. Orientiranost k vrednotam 
moralnega značaja ter vrednotam duhovne rasti in samo-
transcendence (preseganja samega sebe) je v pozitivni 
korelaciji z odgovornejšim obnašanjem do narave. V 
pozitivni korelaciji sta tudi volja do smisla in odgovorno 
obnašanje do narave. S tem smo empirično potrdili 
Franklovkoncept volje do smisla, ki v logoterapiji velja za 
osnovno potrebo naduhovni ravni človekove svobodne 
in odgovorne biti. Človek naj bi z odkrivanjem smisla in 
uresničevanjem vrednot, preko nekoga ali nečesa (npr. 
narave) izven sebe, uresničeval smiselne naloge, ter s 
tem oblikoval smisel svojega življenja ter se osebnostno 
izpolnjeval. To zmožnost izstopanja izven sebe imenuje 
Frankl preseganje samega sebe ali samotranscendenca, 
ki se je v naši empirični raziskavi pokazala kot vplivna 
(pozitivno) vrednotna orientacija pri napovedovanju 
odgovornega obnašanja do narave. Za vzgojo in izobra-
ževanje na področju varstva narave pomenijo odgovorni 
učitelji in vzgojitelji (ki znajo s svojim zgledom in močjo 
svoje osebnosti pozitivno vplivati na učence ter njihov 
odnos do narave) velik doprinos k uresničevanju enega 
temeljnih vzgojno-izobraževalnih ciljev - razvijanje 
učenčevega odgovornega odnosa do narave. Za dosego 
tega cilja bi bilo potrebno več pozornosti posvečati per-
manentnemu izobraževanju učiteljev, ki ne bo imelo za 
cilj le posodabljanje in poglabljanje njihovega znanja, 
ampak predvsem njihovo osebnostno rast. 

VILHAR, Urša 
Vodna bilanca dinarskega jelovo-bukovega gozda 

v Kočevskem Rogu : doktorska disertacija = Water 
balance of dinaric silver fir-beech forest in Kočevski 
Rog : doctoral dissertation / Urša Vilhar. - Ljubljana 
: [Gozdarski inštitut Slovenije], 2006. - XLV, 196 str. : 
ilustr. ; 30 cm. Dostopno tudi na: http://www.digitalna-
knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_vilhar_ursa.pdf 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: 
J. Diaci, somentor: L. Kajfež - Bogataj 

COBISS.SI-ID 1646502

Avtorski izvleček: V nalogi smo raziskali značilnosti 
vodnega cikla v procesu naravnega pomlajevanja v 
dinarskem jelovo-bukovem pragozdu ter v gospodar-
skem sonaravnem gozdu. Prikazali smo vpliv vrzeli na 
mikroklimatske razmere ter na posamezne elemente 
vodne bilance v vegetacijskem obdobju 2003 in 2004 ter 
pri tem uporabili modeliranje. Uporabili smo »Kloridno 
metodo« na letni osnovi, ki vključuje določitev vsebnosti 
Cl- v padavinah na prepuščenih padavinah ter v talni 
raztopini, enostavnejši model WATBAL, ki računa vodno 
bilanco z mesečnim časovnim korakom, ter model 
BROOK90 z dnevnim časovnim korakom. Vremenske 
spremenljivke smo merili s štirimi meteorološkimi 
postajami, ki so tekom vegetacijskega obdobja beležile 
vremenske spremenljivke na izbranih mestih. Ugotovili 

smo, da je bila dejanska evapotranspiracija največja v 
sestojih, sledi mladje, najnižja pa je bila v vrzelih. Količine 
odtoka so bile najvišje v vrzelih, sledi mladje, najnižje 
pa so bile v sestojih. Model BROOK90 je na podlagi 
rezultatov kalibracije, verifikacije in analize občutljivosti 
modelov najbolje simuliral vodno bilanco na izbranih 
raziskovalnih ploskvah. Model omogoča spreminjanje 
številnih parametrov, s katerimi opišemo tip vegetacij, 
horizontalno in vertikalno zgradbo sestoja ter lastnosti 
tal. Dnevni časovni korak omogoča večjo občutljivost 
elementov vodne bilance na vremenske razmere, vendar 
pa model zahteva večje število vhodnih spremenljivk, 
ki jih ne moremo meriti na terenu.

Magistrske naloge v letu 2006

DEVJAK, Tomaž
Presoja inventurnih in načrtovalnih enot v gozdar-

skem načrtovanju na primeru gozdnogospodarskega 
območja Kočevje : magistrsko delo = Evaluation of 
inventory and planning units in the forest manage-
ment planning - the case of the Kočevje forest region 
: master of science thesis / Toma ž Devjak. - Ljubljana 
: [T. Devjak], 2006. - X, 122 str. : graf. prikazi, zvd. 
; 30 cm 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: 
A. Bončina, somentor: M. Hočevar

COBISS.SI-ID 1702822 

Avtorski izvleček: Raziskava obravnava inventurne 
in načrtovalne enote v gozdnogospodarskem in gozd-
nogojitvenem načrtovanju. Inventurne in načrtovalne 
enote smo analizirali na primeru gozdnogospodarskega 
območja Kočevje. Sestoje smo analizirali v petnajstih 
gozdnogospodarskih enotah na površini 60.244,80 ha, 
stalne vzorčne ploskve v dvaindvajsetih gozdnogospo-
darskih enotah na površini 80.358 ha, oddelke/odseke 
v šestnajstih gozdnogospodarskih enotah, funkcijske 
enote na celotnem območju na površini 94.163,27 ha, 
negovalne enote v 87 oddelkih (131 odsekih) na površini 
2.824,03 ha, gospodarske razrede enot v 23 gozdnogo-
spodarskih enotah in območne gospodarske razrede 
na celotnem območju. Povprečna površina izločenih 
sestojev znaša 3,36 ha, odsekov v državnih gozdovih 
17,63 ha, funkcijskih enot 43,14 ha, negovalnih enot 
2,77 ha, gospodarskih razredov gozdnogospodarskih enot 
468 ha in območnih gospodarskih razredov 4.820 ha. 
Z analizo načrtovalnih in inventurnih enot smo potr-
dili pričakovanja, da prihaja pri zbiranju informacij 
do podvajanja, da je stopnja podrobnosti oblikovanja 
načrtovalnih in inventurnih enot premalo prilagojena 
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intenzivnosti gospodarjenja, da obstaja možnost tesnejše 
povezave med gozdnogospodarskim načrtovanjem in 
gozdnogojitvenim načrtovanjem. Oblikovane funkcij-
ske enote v merilu 1 : 25.000 so premalo podrobne za 
raven gozdnogospodarskih enot in preveč za območno 
raven. Predlagamo bolj diferenciran pristop oblikovanja 
načrtovalnih in inventurnih enot, ki naj bo prilagojen 
stanju gozdov, intenzivnosti gospodarjenja ter uporabni 
vrednosti informacij. 

HABIČ,  Špela 
Sistem vrednotenja, ohranjanja in varstva izjemnih 

dreves v Sloveniji : magistrsko delo = The system of 
evaluation, conservation and protection of exceptional 
trees in Slovenia : master of science thesis / Elizabeta 
Habič. - Ljubljana : [E. Habič], 2006. - XI, 195 str.+ pril. 
: graf. prikazi ; 30 cm. Dostopno tudi na: http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_habic_spela.pdf

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podi-
plomski študij Varstvo naravne dediščine, mentor: 
B. Anko

COBISS.SI-ID 1780390 

Avtorski izvleček: Cilj naloge je izdelati sistem vredno-
tenja izjemnih dreves v Sloveniji, ki bo v največji možni 
meri uporabljal objektivne kriterije in merila ter pri tem 
upošteval raznolikost naravnih danosti v Sloveniji, razlike 
med drevesnimi vrstami, druge posebnosti dreves, okolja 
in družbenozgodovinskih dejavnikov. Analizirani so bili 
merski podatki o drevesih, ki so določena za naravne 
vrednote, kot tudi njihovi opisi glede na kriterije vredno-
tenja, ki jih določaZakon o ohranjanju narave. Uporaba 
kriterijev v dosedanjem vrednotenju je zelo različna. 
Prostorska analiza je pokazala neenakomerno razpore-
ditev drevesnih naravnih vrednot v Sloveniji. Izvedena 
je bila anketa med gozdarskimi strokovnjaki Zavoda 
za gozdove Slovenije o izjemnih drevesih in drevesnih 
naravnih vrednotah v gozdnem prostoru. Predlagan je 
nov sistem vrednotenja izjemnih dreves s točkovanjem po 
kriterijih izjemne debeline, višine, habitusa, kompleksne 
povezanosti, redkosti ter ekosistemskega, pričevalnega in 
estetskega pomena dreves. Za vsakega izmed kriterijev 
so izdelana merila vrednotenja. Sistem je preizkušen na 
primeru evidence izjemnihdreves ZGS OE Postojna. 
Podani so številni predlogi za bolj objektivnoin celovito 
vrednotenje, ohranjanje ter varovanje izjemnih dreves 
indrevesnih naravnih vrednot v Sloveniji. 

KOŠIR, Pavle 
Gozdnogospodarski vidiki ohranjanja voda visokega 

krasa na primeru gozdnogospodarske enote Draga : 
magistrsko delo = Forest management aspects of high 
karst water conservation - case study of Draga forest 
management unit : M. Sc. thesis / Pavle Košir. - Ljubljana 
: [P. Košir], 2006. - XIII, 173 str. : ilustr. ; 30 cm 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: 
B. Anko

COBISS.SI-ID 1686182 

Avtorski izvleček: Naloga obravnava gozdnogospo-
darske vidike ohranjanje voda visokega krasa. Analizirali 
smo slovenske predpise ter podatkovne baze s področja 
voda ter potrdili razsekanost vodnega cikla. Sicer obsežna 
zakonodaja je dokaj ustrezna, pomembno pa je dekla-
rativna načela prenesti v prakso. Zakonitosti gozdnega 
hidrološkega cikla na visokem krasu so slabo raziskane, 
čeprav ima gospodarjenje z gozdom in hkrati z vodo v 
obravnavani enoti bogato tradicijo. Tako Hufnagl že leta 
1892 vodo v gozdu in njene vloge obravnava celostno. 
Čeprav je voda iz gozda rezultat načrtovalnega procesa, 
je ne znamo še (ekonomsko) ovrednotiti, premalo se 
tudi zavedamo, da bo voda iz gozda že kmalu drago-
cena. Gozdna tehnika in pridobivanje gozdnih lesnih 
sortimentov najbolj stresno vplivata na ohranjanje voda 
v gozdu. V GE Draga smo leta 2004 v državnem gozdu 
posekali dobrih 16.000 m3 lesa in pri tem porabili med 
2.370 in 3.110 litrov olja za mazanje verig motornih žag. 
Z anketo smo ugotovili, da se za mazanje motornih žag 
večinoma uporabljajo mineralna olja. Problem kakovosti 
razgradljivosti olja je rešen z novimi izdelki, znižanje 
cen oziroma izenačitev s cenejšimi mineralnimi olji bi 
dosegli s sistemom njihove subvencionirane nabave. 
Takoj je treba premeniti 17. člen Pravilnika o varstvu 
gozdov (2000), ki bi povsod pri delu v gozdu predpisoval 
obvezno uporabo biološko razgradljivih olj. Še naprej 
moramo izobraževati ter sodelovati z lastniki gotdov in 
z drugimi (strokovnimi in laičnimi) javnostmi. Aktivno 
zmanjševanje negativnih vplivov gospdoarjenja z goz-
dovi na vodo mora biti ena izmed prednostnih nalog 
gozdarstva tudi v prihodnje, več časa in sredstev je treba 
nameniti tudi raziskavam.

MARINŠEK, Aleksander 
Ekološke, floristične in sestojne razlike med gospo-

darjenimi in negospodarjenimi gozdovi na rastišču 
asociacije Bazzanio trilobatae-Abietetum albae Wraber 
(1953) 1958 : magistrsko delo = Ecological, floristic, 
and structural differences between managed and 
unmanaged forest stands of the association Bazza-
nio trilobatae-Abietetum albae Wraber (1953) 1958 
: master of science thesis / Aleksander Marinšek. 
- Ljubljana : [A. Marinšek], 2006. - XI, 99 f., [3] f. 
pril. : ilustr. ; 30 cm. 

Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: J. Diaci 

COBISS.SI-ID 547191 

Avtorski izvleček: V sestojih gozdnih rezervatov in 
gospodarskih gozudov, na rastišču asociacije Bazzanio 
trilobatae-Abietetum albae, smo z namenom proučevanja 
ekoloških, florističnih ins estojnih razlik, izločili skupno 

Izobraževanje in kadri



GozdV 65 (2007) 2 125

12 ploskev velikosti 25 x 25 metrov. Na njih smo izvedli 
fitocenološke in pedološke analize, analize mladja in 
sestojne zgradbeter izpeljali nekatere dendrometrijske 
meritve in meritve sončnega sevanja. Razlike med obema 
objektoma raziskave smo preverjali z različnimi meto-
dami (fitocenološka analizya, fitoindikacija, multivariatne 
analize, klasifikacija) in statističnimi testi. Proučili smo 
tudi preteklo dogajanje in gospdarjenje. 

Z raziskavo smo ugotovili, da ni velikih razlik v 
floristični sestavi in ekoloških dejavnikih med obema 
objektoma raziskave. Bolj se razlikuje zgradba sestojev. 
V gozdnih rezervatih je raziskava pokazala večje število 
dreves, značilno večje zastiranje vegetacije v vertikalnem 
prerezu sestojev, večji delež bukve v polnilni in spod-
nji drevesni plasti. Ugotovili smo tudi značilno manjši 
delež direktnega, difuznega in skupnega sončnega 
sevanja. V gospodarskih sestojih je več mladja. Ugoto-
vili smo, da obravnavani sestoji nimajo uravnotežene 
prebiralne zgradbe, endar v gospodarskih gozdovih 
obstajajo velike možnosti za uveljanljanje prebiralnega 
gospdoarjenja. Pokazalo se je, da je difuzno sončno 
sevanje za pomlajevanje pomembnejše od direktnega. 
Ugotovili mso statistično značilno pozitivno povezavo 
med mladjem jelke in smreke ter difuznim sončnim 
sevanjem. Statistično značilna negativna odvisnost pa 
se je pokazala med mladjem nekaterih listavcev (kostanj, 
jerebika, in gorski javor)njihovimi klicami in difuznim 
sončnim sevanjem. V rezervatih smo ugotovili težnjo 
naraščanja bukve v polnilni in spodnji drevesni plasti, 
akrt nakazuje delno antropogeni značaj združbe. Ugo-
tovljene razlike med proučevanjem gospodarjenimi in 
negospodarjenimi gozdovi niso velike in so verjetno v 
mejah sprejemljivosti.

MIKUŠ, Tina 
Stanje in perspektive krajinskih parkov v Sloveniji : 

magistrsko delo = The state and perspectives of lands-
cape parks in Slovenia : M.Sc. Thesis / Tina Mikuš. 
- Ljubljana : [T. Mikuš], 2006. - XVIII, 191 str. : zvd, 
graf. prikazi ; 30 cm. Dostopno tudi na: http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_mikus_tina.pdf

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Podi-
plomski študij Varstvo naravne dediščine, mentor: 
B. Anko

COBISS.SI-ID 1762470 

Avtorski izvleček: Magistrsko delo se osredotoča 
na iskanje vzrokov neupravljanja večine razglašenih 
krajinskih parkov v Sloveniji ter skuša podati predloge 
za rešitev tega problema. Večina aktov o zavarovanju 
krajinskih parkov, nujno potrebuje novelacijo in 
uskladitev z zahtevami veljavne zakonodaje s področja 
varstva narave. V delu so izvedene različne metode dela: 
analize aktov o zavarovanju, arhivskega in drugega 
gradiva, do metode intervjujev in izvedbe prostorskih 
analiz z uporabo geografskega informacijskega sistema. 
Magistrsko delo podaja predloge za učinkovit proces 

ustanavljanja in upravljanja krajinskih parkov ter za 
oživitev že razglašenih, a nikoli upravljanih krajinskih 
parkov. Pomembno je, da se v prihodnosti, v obeh 
primerih, tesno sodeluje z deležniki in drugo zainter-
esirano javnostjo. Priprava načrta upravljanja naj bi 
bila za krajinske parke obvezna ter bi se morala začeti 
prej (v prvih korakih procesa ustanavljanja), ne pa šele 
po določitvi upravljavca, kot to je zapisano v Zakonu 
o ohranjanju narave (2004: 60. člen).V magistrskem 
delu je podan predlog ustanovitve t.i. Institucije v usta-
navljanju že v prvih korakih procesa ustanavljanja. Ta 
institucija naj biposkrbela za koordinacijo in izvajanje 
vseh korakov procesa ustanavljanja v t.i. fazi ustanav-
ljanja krajinskega parka. Predlagani koraki procesa 
ustanavljanja in upravljanja so naslednji: evidentira-
nje in vrednotenje pomembnih delov narave (korak 
1), osnovanje in delovanje institucije v ustanavljanju 
(korak 2), vključevanje in sodelovanje lokalnega pre-
bivalstva v fazi ustanavljanja in upravljanja (korak 3), 
postopek ustanavljanja krajinskega parka (korak 4), ter 
upravljanje krajinskega parka (korak 5). Za učinkovit 
proces ustanavljanja in upravljanja krajinskih parkov 
je potrebno zagotoviti financna sredstva, ki pa jih 
današnja zakonodaja s področja varstva narave ne 
predvideva. Ponovno je potrebno pretehtati načine 
vrednotenja na podlagi katerih se ustanavljajo krajinski 
parki. Razmišljati je potrebno tudi o bolj natančni 
opredelitvi namena krajinskih parkov, saj le tega še 
ni definiranega, zato pa je toliko težje postavljati cilje 
upravljanja takih območij. 

PERUŠEK, Mirko 
Vpliv nekaterih ekoloških in drugih dejavnikov na 

razširjenost izbranih vrst ptic v gozdovih Kočevske : 
magistrsko delo = The influence of some ecological 
and other factors on the distribution of selected birds 
in Kočevsko forests : master thesis / Mirko Perušek. 
- Ljubljana : [M.Perušek], 2006. - XIII, 106 str. : ilustr. 
; 30 cm. 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-
lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: 
M. Adamič 

COBISS.SI-ID 1685670 

Avtorski izvleček: Na podlagi opazovanja ptic v 
kočevskem gozdno gospodarskem območju in popisov 
ptic v dinarskih jelovo bukovih pragozdnih ostankih 
smo ugotavljali vpliv ekoloških (gozdna združba, nad-
morska višina, naklon terena, relief, obrod nekaterih 
drevesnih in grmovnih vrst idr.) in drugih dejavnikov 
(gozdnogospodarskih razred, razvojna faza gozda, lesna 
zaloga, predpisan etat, lovno gospodarjenje) na raz-
poreditev izbranih ptic v gozdovih kočevske. Izbrane 
vrste ptic so bile: kozača (Strix uralensis), koconogi 
čuk (Aegolius funereus), malo skovik (Glaucidium 
passerinum), gozdni jereb (Bonasa bonasia), črna žolna 
(Dryocopus martius), belohrbti detel (Dendrocopos leu-
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cotos), triprsti detel (Picoides tridactylus) in mali muhar 
(Ficedula parva). Največ opazovanj je bilo v mesecu 
aprilu in maju, največ v višjih nadmorskih višinah in 
na severnih legah. Na najbolj skalovitih legah v višjih 
legah na sušicah iglavcev se zadržuje triprsti detel. 
Posamezne niše sov se razmeroma dobro prekrivajo, 
medtem ko plezalcev slabše. Kozača zaseda bolj pro-
duktivna rastišča, ostale vrste sov so tam, kjer ni večjih 
vrst. Od obravnavanih vrst ima najširšo ekološko nišo 
kozača, najožjo pa malo skovik. Nižje lesne zaloge in 
večja mozaičnost sestojev so v habitatni gozdnega 
jereba. Trendi razvoja gozdov so kratkoročno ugodni 
za večino obravnavanih vrst ptic. Vse obrvnavane vrste 
so na seznamu varovalnih vrst v omrežju Natura 2000 
za katere pa se razmere v njihovih habitatih ne bi smele 
poslabšati. Naloga bo lahko pripomoček za conacijo in 
načrtovanje upravljanja obravnavanih vrst ptic.

POJE, Anton 
Vplivi delovnih razmer na pojavljanje nezgod v 

gozdarstvu : magistrsko delo = Influence of work 
conditions on risk for accident in forestry : M. Sc. 
thesis / Anton Poje. - Ljubljana : [A. Poje], 2006. - XII, 
158 f. : ilustr. ; 30 cm. Dostopno tudi na: http://www.
digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_poje_anton.pdf

Univ. v Ljubljani, Biotehniska fak., Odd. za goz-
darstvo in obnovljive gozdne vire, mentor: J. Krč, 
somentor: M. Lipoglavšek 

COBISS.SI-ID 1797030 

Avtorski izvleček: Kljub dejstvu, da ima gozdarstvo 
kot dejavnost eno največjih pogostnosti nezgod, dose-
danje domače in tuje raziskave niso ugotavljale vpliva 
terenskih, sestojnih in delovnih razmer na pojavljanje 
nezgod. Raziskava je obsegala 8 gozdarskih izvajalskih 
podjetij, 58% površine državnih gozdov in 319 nezgod 
pri sečnji, spravilu in gojitvenih delih v obdobju 1999-
2003. Za ugotavljanje tveganja za nezgodo smo uporabili 
binarno logistično regresijo. Ugotovili smo,da raven 
raziskave (oddelek, oddelek-delovišče, odsek) vpliva 
na določanjenevarnosti in tveganja za nezgodo. Pri-
merjava tveganja za nezgodo in proizvodne pogostnosti 
nezgod (število nezgod na 10.000 m3) je pokazala, da 
jepotek obeh kazalnikov lahko popolnoma različen. 
Od 22 preučevanih dejavnikovna objektih, kjer se 
nezgoda ni zgodila in na objektih, kjer je do nezgode 
prišlo, smo ugotovili, da na tveganje za nezgodo hkrati 
vpliva 7 dejavnikov. Tako je tveganje pri intenziteti 
sečnje nad 10% 2,2-krat večje, pri lesni zalogi večji 
kot 260 m3/ha 2,3-krat večje in pri naklonu terena 
nad 10° 1,9-krat večje kot pri manjših vrednostih teh 
dejavnikov. Pri nadmorski višini je tveganje do 350 m 
1,7-krat, od 350 do 560 m 2,2-krat in od 560 do 800 
m 1,7-krat večje kot pri nadmorski višini nad 800 m. 
Pri kategoriji zbiranja srednje ugodno je tveganje 1,7- 
krat in pri kategoriji neugodno 2,3-krat večje kot pri 

kategoriji ugodno. Tveganje naraste z vsakim dodatnim 
posekanim kubikom lesa za 1,0002-krat ter z vsakim 
dodatnim hektarjem površineza 1,02-krat. Tveganje za 
nezgodo pri gozdnem delu se tako povečuje s trajanjem 
izpostavljenosti delavca nevarnostim, ki so posledica 
utrujanja delavca zaradi količine poseka in površine 
delovišča ter z neposredno prisotnostjo nevarnosti, ki 
izvirajo iz terenskih in sestojnih razmer. Ugotovljeni 
dejavniki tveganja za nezgodo so univerzalni in neod-
visni od lastništva gozdov kakor tudi od izvajalcev 
gozdne proizvodnje. Izsledki so uporabni predvsem pri 
strateškemu načrtovanju in presoji varnosti pri delu v 
gozdni proizvodnji. 

VIDMAR, Barbara 
Botanično in naravovarstveno vrednotenje območja 

obmorskih flišnih klifov med Izolo in Strunjanom : 
magistrsko delo = Botanical and nature conservation 
evaluation of sea flysch cliff area between Izola and 
Strunjan : M. Sc. thesis / Barbara Vidmar. - Ljubljana 
: [B. Vidmar], 2006. - XII, 174 str. : ilustr. ; 30 cm. 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, podi-
plomski študij varstva naravne dediščine, mentor: 
M. Kaligarič

COBISS.SI-ID 1660582 

Avtorski izvleček: Z raziskavo smo opisali in ovred-
notili pojav flišnih obmorskih klifov med Izolo in 
Strunjanom na ravni posameznih rastlin, rastlinskih 
združb, habitatnih tipov in krajine. Za šest vrst rastlin, ki 
uspevajo na strmih in golih površinah čela klifa (Bromus 
erectus, Plantago holosteum, Gallium corrudifolium, 
Reseda lutea, Scorzonera austriaca in Scorzonera villosa), 
smo glede na njihove morfološko anatomske znake 
ugotovili, da vse razen vrste Reseda lutea uporabljajo 
strategijo odpornosti na stres, iz česar smo sklepali, da 
se na te predele selekcionirajo stres toleratorske vrste. S 
pomočjo statistične metode ordinacije smo sklepali, da 
vrste iz popisov gozdnih, travniških in pionirskih vrst na 
čelu klifa predstavljajo določen funkcionalni tip. Sklepali 
smo, da se na nekoliko bolj stabilnih predelih, kjer se 
uspe zadržati nekaj prsti, oblikujejo travniške združbe, 
na najbolj stabilnih in produktivnih mikrolokacijah pa 
se postopoma razvijejo zaplate gozdnih združb. Zaradi 
paralelnega umikanja čela klifa lahko del klifa skupaj z 
vegetacijo odpade in tako se ponovno vzpostavi gola 
površina, kar smo imenovali ciklična sukcesija vegetacije. 
Kartiranje habitatnih tipov je pokazalo veliko pestrost 
in prvobitnost habitatnih tipov, zgodovinski viri pa so 
potrdili trend zaraščanja in prvobitnost gozda na Ronku. 
S kompleksnim naravovarstvenim vrednotenjem smo 
ugotovili, da je biotska raznovrstnost izražena na ravni 
vrst in ekosistemov. 

 Maja BOŽIČ, uni. dipl. bibl.
vodja Gozdarske knjižnice in INDOK dejavnosti

Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Izobraževanje in kadri



GozdV 65 (2007) 2 127

Književnost

V množici publikacij o gozdu in gozdarstvu, ki se 
ukvarjajo z aktualnimi problemi pri gospodarje-
nju z gozdovi, novimi metodami, tehnologijami 
in podobnim, pogrešamo delo, ki bi posegalo 
na spoznavno-teoretske osnove pri gospodar-
jenju z gozdovi. To vrzel sedaj zapolnjuje delo 
prof. Gašperšiča z naslovom Osnove upravljanja 
gozdnih ekosistemov. Kontrolna metoda. Avtorja 
lahko uvrstimo med zaprisežene »kontroliste«, 
torej tiste gozdarske strokovnjake, ki zagovarjajo 
načela prilagodljivega ali adaptivnega upravljanja 
z gozdovi. Celoten avtorjev opus preveva vse-
bina, ki jo s tradicionalnim izrazom imenujemo 
kontrolna metoda, v zadnjih letih pa se zanjo 
uveljavlja izraz adaptivno, torej prilagodljivo ali 
tudi odzivno upravljanje. Ob tem je zanimivo, 
da se omenjeni koncept pojavlja v tuji gozdarski 
strokovni literaturi kot »novum« zadnjega obdobja, 
čeprav smo koncept prilagodljivega upravljanja z 
gozdovi v Sloveniji, tudi po veliki zaslugi avtorja 
in njegovih predhodnikov in sodobnikov, razvijali 
že pred desetletji. Tudi zato delo izhaja z letnico 
2006, torej sto let po izdaji Direktiv H. Schollma-
yerja, ki je v gospodarjenje s snežniškimi gozdovi 
uvedel elemente kontrolne metode. Hkrati pa avtor 
delo posveča dr. Rudolfu Pipanu, gozdarskemu 
strokovnjaku, ki je v povojnem obdobju značilno 
vplival na razvoj gozdarstva na Slovenskem in mu 
dal svojstveno identiteto. 

Delo Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov. 
Kontrolna metoda je izšlo na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire v zbirki Strokovna in 
znanstvena dela, številka 128. Obsega 170 strani, 
avtor pa je uporabil 93 virov.  Vsebinsko je razdeljeno 
na štiri sklope:

OB IZIDU:

dr. Franc Gašperšič: Osnove upravljanja gozdnih ekosistemov
− Fenomen kompleksnosti v naravi in posebej v 

gozdu

− Izhodišča pri obvladovanju kompleksnosti gozd-
nih ekosistemov

− Sodobne teoretske osnove načrtovanja na prin-
cipih kontrole

− Metodologija načrtovanja kot postopek adaptiv-
nega upravljanja procesa reševanja problemov

Prof. Gašperšič  je v svojem delu veliko pozor-
nosti namenil vprašanju ustreznega spoznavnega 
odnosa do gozda in gospodarjenja, ki je ključen 
za razumevanje in ustrezno ravnanje. Potrebo po 
adaptivnem upravljanju utemeljuje z naravo gozd-
nih ekosistemov kot kompleksnih sistemov. Branje 
nikakor ni lahkotno, saj stalno zahteva poglobljen 
razmislek. Delo vsekakor predstavlja  pomemben 
prispevek k uveljavljanju adaptivnega upravljanja 
z gozdovi in naravnimi viri nasploh. Gozdarji si 
lahko upravičeno lastimo prvenstvo pri razvijanju 
prilagodljivega upravljanja, podobno kot to velja za 
načelo trajnosti. 

Še eno obletnico velja omeniti: delo je izšlo marca 
2007, slaba dva mesca za tem, ko je avtor praznoval 
svoj 75. rojstni dan. Ob tem mu želimo vse najboljše 
tudi za naprej. Na koncu se lahko gozdarji pridružimo 
avtorjevi misli, ko pravi, da moramo, če želimo ostati 
kompetentni na strokovnem področju gozdarstva, 
sprejeti prilagodljivi koncept upravljanja, ki ga 
podrobno opisuje v svojem delu. Vsekakor zanimiv 
izziv za prihodnje ravnanje z gozdovi. 

Knjigo lahko nabavite v tajništvu Oddelka za 
gozdarstvo.

prof. dr. Andrej BONČINA
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Uvodnik
Medved naš ponos ali nadloga?

Leta 1999 sta Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo in Ministrstvo za okolje in prostor 
izdala knjižico Antona Simoniča Srečanja z medvedom. »Knjižica je dober priročnik 
kmetovalcu, pohodniku, lovcu, ljubitelju narave, da se bodo srečanja z medvedom za 
oba končala brez posledic«, je knjižici na pot napisal minister Ciril Smrkolj. Minister dr. 
Pavle Gantar pa je dodal: »Varstvo medveda je zahtevna naloga. Eden od pomembnejših 
ukrepov je iskanje možnosti za medsebojno sožitje medveda in ljudi. Tako razmišlja 
tudi avtor knjižice – dober poznavalec te živalske vrste in njenega življenjskega prostora 
ter borec za njeno ohranitev. Prepričan sem, da bo knjižica dosegla svoj namen.«

In kako to danes zgleda v praksi? Upoštevamo navodila iz knjižice, ki je izšla v 
10.000 izvodih? Težko je temu pritrditi. Poglejmo zakaj!

Medved je največja evropska zver. Močna zver in ne plišasta igračka. Medved 
pa tudi ni krvoločna zver, ki poskuša človeku na vsakem koraku povzročiti škodo. 
Potencialno sicer lahko resno ogrozi življenje človeka, vendar se to – če ga človek k 
napadu ne izzove – zgodi izredno, izredno redko. Medved ima človeka predvsem za 
nevarnega nasprotnika, kateremu se je najbolje na daleč izogniti. Medved – in tudi 
medvedka z mladiči – se človeku običajno umakne samo, če pravočasno zazna njegovo 
bližanje. Medved napade človeka samo, če se počuti skrajno ogroženega, medvedka 
pa tudi, če domneva, da človek ogroža njene mladiče. Medved napade takoj in brez 
zadržkov samo, če se mu človek tako tesno približa, da prekorači določeno razdaljo, 
ki ji pravimo kritična tolerančna razdalja. Tudi pes, če ni dovolj oster in napadalen, 
ki se zateče »po pomoč« k svojemu gospodarju lahko privede razdraženo medvedko 
naravnost nadenj.

Kdaj si bomo ljudje zapomnili teh nekaj osnovnih zakonitosti, in se seveda po njih 
ravnali? Medved torej ni tako nepredvidljiv sosed, če »Homo sapiens« spoštuje njegova 
pravila. Saj od mislečega bitja to pričakujemo, ali ne? Naloga mislečega človeka je torej, 
da se izogiba konfliktov z največjo evropsko zverjo živečo pri nas. To je predpogoj za 
sožitje človeka in medveda.  

Ljudje pa kot »ljubitelji narave« ne ravnamo tako, kar v trumah hodimo na oglede 
in krmimo mladega, simpatičnega medvedka in ga skušamo »udomačiti« (kot se je 
to dogajalo z medvedom Tončkom na Dolenjskem pred leti), vsepovsod okrog naselij 
odlagamo odpadke, in medved kot »racionalno« bitje pride z mnogo manj porabljene 
energije do hrane, in »kar se Janezek nauči, to Janez zna«, takega medvedka se tudi kot 
medveda ne bomo rešili in konflikt je prej ali slej neizogiben. Lazimo okrog brlogov, 
da bomo naredili enkratni posnetek, čeprav vemo da je v njem medvedka (največja 
evropska zver) z mladiči, tekamo za mladim medvedkom, ki je tako simpatičen, kot 
tisti plišasti, ki ga imamo doma, pa se ne zavedamo, da je v bližini medvedka.

Naj se človek še tako neprimerno, nerazsodno, da ne rečem neumno obnaša in pride 
do konflikta z medvedom, vedno v trenutku in brez razmisleka obsodimo medveda. 
Te nagle in enostranske obsodbe, ki so strokovno vprašljive, niso modre, še manj 
vzgojne in niso v poduk in korist ljudem, seveda tudi ne medvedu, pa tudi ne sožitju 
človeka in medveda. 

Sobivanje človeka in medveda je možno le ob spoznanju človeka, da je medved zver, 
močna, hitra in da ljudje kot pametna bitja z neumnim obnašanjem ne smemo dajali 
povoda medvedu, da pride do tragičnega srečanja z njim.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD

Sodobna tehnologija pridobivanja lesa se je v 
Sloveniji povsem uveljavila. Stroji, ki jih drugod 
uspešno uporabljajo že vrsto let so prišli v roke 
strojnikom in tehničnemu osebju s pomanjklji-
vimi izkušnjami z uporabo tovrstne tehnologije. 
Poleg povsem tehničnih in organizacijskih težav 
se pojavljajo predvsem dileme glede okoljske pri-
mernosti uporabe sodobnih strojev oz. primerjava 
med standardnimi tehnologijami in strojno sečnjo 
glede poglavitnih vplivov na okolje: poškodbe 
gozdnih tal in sestojev. Nekatera opažanja kažejo, 
da so pri uporabi strojne sečnje ponekod že 
prekoračili meje normalnih motenj v gozdnem 
okolju, pri čemer ne vemo, kaj je normalno in 
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Avtorja obravnavata poškodbe tal po spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem po strojni sečnji. Izbrana sta dva 
objekta – na GE Mirna gora (dolomitna podlaga) in GE Radeče (silikatna podlaga). Na primeru Mirna gora je bila 
uporabljena metoda snemanja prečnih profilov na glavnih, stranskih in sečnih vlakah pred in po spravilu lesa ter 
merjenja nosilnosti tal s penetrometrom Dickey John. Na objektu Radeče so bili prečni profili posneti le po sečnji 
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logging residues on trails. Rut depth was compared to values which are standard abroad.
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si pri tem lahko pomagamo le s subjektivnimi 
ocenami. Vsekakor moramo stremeti k temu, 
da bomo v prihodnje z objektivnimi metodami 
določili meje negativnih vplivov in pogoje uporabe 
novih tehnologij, pri katerih ne bo prihajalo do 
pretiranih posledic v gozdu. Želeli bi že vnaprej 
ugotoviti povečano nevarnost pretiranih poškodb 
tal in ne le ugotavljati poškodbe za nazaj, takrat ko 
so že nastale. Več znanja o sposobnosti gozdnih 
tal za prenašanje obremenitev zaradi prometa 
po brezpotju je pomembno tudi za izbor strojev 
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in njihovih značilnosti, kot je vrsta transmisije, 
kolesni oz. gosenični stroji, število in širina koles, 
širina gosenic, tlak na podlago. Ta razmišljanja 
so bila povod za raziskavo, ki jo v predstavljamo 
v tem prispevku (MALI 2006).

V raziskavi so nas zanimale poškodbe tal v 
povezavi z vplivnimi dejavniki in zlasti možni hitri 
in preprosti načini ugotavljanja poškodb na eni 
strani, ter primernosti razmer za strojno sečnjo 
pred pričetkom dela na drugi strani. Za mero 
poškodb smo vzeli spremembe v prečnem profilu 
med delom (globina kolesnic) ter spremembe 
gostote tal med delovnim procesom.

2 DOSEDANJE RAZISKAVE
2.1 Merjenje odpornosti tal

Odpornost tal lahko merimo po različnih pristo-
pih. V literaturi raziskovalci največkrat opisujejo 
penetriranje tal, navidezno gostoto tal, prevodnost 
oz. prepustnost ter radiacijo tal. Penetriranje tal 
je merjenje odpornosti tal s pomočjo penetrome-
tra. To je tudi najbolj pogost način ocenjevanja 
odpornosti tal, kjer s pritiskom na penetrometer 
ustvarimo silo, ki je potrebna, da potisne konico 
določene velikosti v tla (BRADFORD 1986, cit. 
po VAZ 2003). Navidezna gostota tal je definirana 
kot teža suhega trdnega telesa na prostorninsko 
enoto, ki ga pri določeni temperaturi posušijo v 
posebni pečici. Ta pristop zahteva zbirko talnih 
vzorcev, ki jih na ta način posušijo v laboratorijih. 
Prevodnost oz. prepustnost tal podaja razmerje, pri 
katerem voda ali zrak pronica skozi tla. V praksi 
ni tako pogosto uporabljana metoda. Še manj 
pogosta pa je verjetno metoda merjenja odpor-
nosti tal preko radiacije. To je jedrsko površinska 
metoda, s katero merijo gostoto tal na podlagi 
v tla vsrkanih gama žarkov ali nevtronov. Za to 
metodo potrebujemo drago opremo, uporabniki 
pa morajo imeti licenco.

Poleg tega, da je penetriranje tal najbolj pogosta 
metoda merjenja odpornosti tal, je tudi enostavna 
in hitra (HÅKANSSON / VOORHEES 1998, 
cit. po MOTAVALLI et al. 2003). Izmere talne 
odpornosti, ki jih pridobimo s penetrometrom, 
se imenujejo konusni indeksi (ang. cone index). 
Ta indeks Američani podajajo v svojih enotah PSI 
(pound per square inch), v Evropi pa ga izražajo v 
kPa ali v MPa. Merjenje konusnega indeksa poteka 

ob standardiziranemu nivoju vode v tleh, kot je to 
npr. poljska kapaciteta, ki izniči možne učinke na 
izmere tega indeksa zaradi razlik v različnih vse-
bnostih vode v tleh(HÅKANSSON / VOORHEES 
1998, cit. po MOTAVALLI et al. 2003).

Nasičenost tal z vodo, ko odteče gravitacijska 
voda, imenujemo poljska kapaciteta (KOTAR 
2005). Ponavadi je to okoli 24 ur po večjem deževju. 
Najboljši letni čas za meritve odpornosti tal s 
penetrometrom je spomladi, potem ko je bil ves 
talni profil skozi zimo popolnoma namočen. 

Penetrometre lahko ločimo po obliki, velikost, 
ceni ter po tem kaj lahko merijo. Za meritve 
uporabljajo standardizirane velikosti igel, ki jih 
po potrebi lahko menjamo. Igle se razlikujejo po 
dolžini in premeru, ki določata koničnost oz. vršni 
kot igle. Za manj odporna in mehkejša tla pona-
vadi uporabljajo večjo in širšo iglo. Penetrometre 
lahko ločimo tudi glede na način uporabe. Lahko 
so ročni ali taki, ki jih priključimo na vozilo (npr. 
na traktor). 

Klasični penetrometri imajo merilno šte-
vilčnico s kazalcem, za razliko do novejših, ki 
imajo digitalni izpis izmere na ekran. Slednji 
lahko elektronsko shranijo odčitke globine ter 
konusnega indeksa za en ali več vzorčnih profilov. 
Nekateri penetrometri lahko poleg tega merijo 
še vlažnost tal.

Potreba po zmanjšanju tovrstnega človekovega 
dela je pripeljala do nedavno razvitih motorizira-
nih penetrometrov (LOWERY / MORRISON 2002, 
cit. po MOTAVALLI et al. 2003). Uporabljajo jih 
tam, kjer je potrebno večje število meritev in tam, 
kjer je razgiban teren. V ta namen lahko merijo 
različne parametre kot so vlažnost in odpornost 
tal ter so opremljeni s sistemom GPS.

2.2 Lastnosti tal 

Konusni indeks, ki ga dobimo s penetriranjem, 
je odvisen od vrste dejavnikov, ki vplivajo nanj. 
Avtorji (GERARD et al. 1982, BRADFORD et 
al. 1986, O'SULLIVAN et al. 1987, VAZ / HOP-
MANS 2001, cit. po MOTAVALLI et al. 2003) 
navajajo predvsem naslednje dejavnike: vlažnost 
tal, tekstura tal, navidezna gostota tal, struktura 
tal, organska snov ter prisotnost peska in gline. 
Poleg naštetih dejavnikov Vaz (2003) navaja, da je 
odpornost tal odvisna še od vodnega potenciala v 
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tleh, agregacije in cementacije. Ostali avtorji doda-
jajo, da razlike v različnih izvedbah penetrometrov 
in njihova uporaba lahko privedejo do problema 
zaradi nekonsistentnega razmerja pri vbadanju 
ter zaradi sile trenja na penetrometer (FREITAG 
1968, MULQUEEN et al. 1977, YOUNG et al. 
2000, cit. po MOTAVALLI 2003).

Verjetno ima največji vpliv na odpornost tal 
vsebnost vode v tleh oz. vlažnost tal. Odpornost 
tal pada, ko vlažnost tal narašča, obratno pa velja, 
da odpornost tal narašča eksponentno s padanjem 
vlage v tleh (VAZ 2003). Z vlago v tleh je povezana 
tudi tekstura tal. Ta je določena z velikostjo mine-
ralnih delcev ter njihovim deležem v tleh. Pri tem 
je pomembno kakšen delež zavzema glina. Večji 
delež gline v tleh namreč pomeni večjo vlažnost, 
ki vpliva na manjšo odpornost tal. 

2.3 Motnje na gozdnih tleh

Stroj za sečnjo in zgibni polprikoličar se zaradi 
tehnoloških zahtev ter zaradi svojih tehničnih 
lastnosti gibljeta ne le po grajenih vlakah, ampak 
tudi po brezpotju. Stroja uvrščamo med težko 
mehanizacijo v gozdu, zato moramo poznati vrsto 
in obseg negativnih vplivov pri delu. Ker naravna 
tla (brezpotje) niso namenjena vožnji in spravilu 
lesa so posebej občutljiva na vse mehanske vplive, 
do katerih prihaja pri vožnji mehanizacije. Carter, 
Rummer in Stokes (1997) navajajo, da pri tem 
prihaja do premeščanja zemeljskega materiala 
in lesnih ostankov na površju ter do sprememb 
lastnosti tal v površinskih in podpovršinskih 
talnih horizontih. Na vrsto in intenziteto motenj 
vpliva več dejavnikov, kot so talni tip, parametri 
stroja ter sečni sistem. Ocena motenj zaradi 
delovanja teh strojev je bistvenega pomena pri 
tveganju zaradi erozije, možnosti manjše pro-
dukcijske sposobnosti rastišč ter izgube estetske 
vrednosti. Te motnje tal so večinoma povezane 
z zbitostjo tal, manjšo infiltracijo in zračnostjo 
tal ter z večjo erozijsko občutljivostjo tal na 
strmejših terenih.

Saarilahti (2002) navaja, da se tveganje zaradi 
talne erozije povečuje:
– z drugo potenco naklona v odstotkih,
– kot funkcija dolžine naklona terena,
– kot funkcija talnega faktorja erodibilnosti, ki 

je večinoma odvisen od finih talnih delcev,

– z deležem odkrite (gole) površine tal,
– z energijo dežja, kondenziranjem in časom.

Uporaba težkih strojev za sečnjo pri redčenjih 
včasih pusti posledice, ki se kažejo kot poškodbe 
na deblu in koreninah, zbitost tal, poglobljeni 
kolovozi ter premeščanje hranil na določenem 
rastišču (MCNEEL / BALLARD 1992, cit. po 
SEIXAS / MCDONALD 1997).

Mehanske poškodbe gozdnih tal nastajajo 
kot posledica prometa in jih lahko delimo na 
tri sestavine: zbijanje tal, nastanek kolesnic in 
premeščanje tal (ŠUŠNJAR 2005). Že leta 1989 
navaja podobno delitev Froelich, ki poleg tega 
pravi, da lahko te sestavine delujejo na gozdna 
tla ločeno ali skupaj, odvisno od talnih razmer 
in lastnosti stroja.

Zbitost so v laboratorijih proučevali kot funk-
cijo lastnosti tal (tekstura, vlažnost in specifična 
gostota tal) ter od povzročenega tlaka zaradi 
različnih tipov strojev, pri čemer je pomembna 
teža bremena, tlak v pnevmatikah pa tudi vrsta 
pnevmatik (SOANE et al. 1981, cit. po RICHARD 
et al. 1999, HORN 1988, cit. po RICHARD et 
al. 1999).

Z zbijanjem se povečuje gostota tal. Hkrati 
se zmanjšujeta poroznost in prostornina med 
strukturnimi agregati, s tem pa se manjša tudi 
propustnost tal za vodo. Povečanje gostote tal 
vliva tudi na koreninski sestav rastlin. Zmanjšanje 
por in vlage v tleh namreč vodi k nedostopnosti 
hranil, ki je glavni vzrok zmanjšanja rasti rastlin 
(ŠUŠNJAR 2005). Tako lahko zbijanje gozdnih tal 
povzroči zmanjšanje rasti rastlin celo do 50 % na 
plitvih siromašnih tleh (WASTERRLUND 2003, 
cit. po ŠUŠNJAR 2005).

Kolesnici oz. kolovoz sta neelastični vdrtini, 
ki sta več kot 100 mm globoki (ne štejemo sloja 
humusa in drevesnega opada) in 0,5 m dolgi 
(SAARILAHTI 2002). Isti avtor navaja oceno po 
priporočilih gozdarskega razvojnega centra v Tapiu 
(Finska), da je delo na terenu še sprejemljivo, če 
povprečna globina kolovozov ne presega 0,1 m na 
več kot 10 % skupne dolžine vlak na delovišču.

O premeščanju tal govorimo, ko se zaradi vožnje 
stroja na gozdnih tleh fizično odrine površinska plast 
tal. To se dogaja praviloma pri vseh globjih kolesni-
cah, kjer prihaja tudi do mešanja talnih horizontov 
in s tem do uničenja naravne talne strukture.
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Poškodbe tal niso odvisne le od lastnosti tal, 
temveč tudi od lastnosti strojev. V dosedanjih 
raziskavah avtorji navajajo, da različni parametri 
stroja kot so masa stroja, tlak v pnevmatikah, 
skupna obtežba stroja z bremenom in število 
prehodov vplivajo na spremembe v fizikalnih 
lastnostih tal (LENHARD 1986, GUO / KARR 
1989, GREEN / STUART 1985, MEEK et al., cit. 
po CARTER / RUMMER / STOKES 1997).

Bygden, Eliasson in Wasterlund (2004) navajajo, 
da lahko s širšimi in mehkejšimi (z manj tlaka) 
pnevmatikami ali z gosenicami na kolesnem vozilu 
(stroj za sečnjo ali zgibni polprikoličar) zmanjšamo 
globino kolovoza do 40 %. Prav tako lahko tako 
zmanjšamo velikost konusnega indeksa na mestu 
kolesnic za okoli 10 %, čeprav gosenice povečajo 
maso stroja za 10 -12 %.

Stopnja zbitosti tal je največja na mestu z 
največ prehodi. Največje povečanje v navidezni 
gostoti tal naj bi bilo po prvih štirih prehodih 
stroja (WEAVER / JAMISON 1951, cit. po KING 
/ HAINES 1979).

2.4 Metode merjenj poškodb gozdnih tal

Šušnjar (2005) navaja, da za merjenje poškodb tal 
na gozdnih tleh ne obstajajo neke standardizirane 
metode meritev, ampak se v literaturi opisuje 
merjenje širine kolovoza, globine kolesnic ali 
površine preseka poškodovanega (voženega ) 
profila tal. 

Tako podobno metodo ugotavljanja poškodo-
vanosti tal navajata tudi Košir in Robek (2000) 
in Saarilahti (2002).  

3 METODE RAZISKAVE 
3.1 Opis raziskovalnih objektov in 

tehnologij

a) Raziskovalni objekt v GE Mirna gora
Večji objekt raziskave se nahaja v oddelku 3 
gozdnogospodarske enote Mirna gora, ki sodi v 
novomeško gozdnogospodarsko območje. Enota 
zavzema JV del roškega masiva. Ta se proti jugu 
in jugovzhodu spušča proti belokranjski nižini. 
Na tem območju gre večinoma za planotast kraški 
teren z vrtačami in grebeni. Letna količina padavin 
znaša okoli 1.400 mm, vendar zaradi podlage mlak, 
studencev ali ostale vode skoraj ne srečamo. Tla 

v južnem delu enote se v primerjavi s severnim 
delom zelo razlikujejo. Prav tako to velja za vegeta-
cijo. V južnem delu najdemo apnenčasto matično 
podlago, na kateri so se razvila rjava pokarbonatna 
tla. V severnem delu enote prevladujejo triadni in 
jurski dolomiti, na katerih so se razvile različne 
rendzine. Vegetacija, ki naseljuje južni del enote, 
so podgorski bukovi gozdovi na rastišču združbe 
Hacquetio-Fagetum, medtem ko na severnem delu 
prevladujejo jelovo bukovi gozdovi na rastišču 
Abieti-Fagetum omphalodetosum. V severnem delu 
je veliko sestojev spremenjenih zaradi močnih 
sečenj pred in po 2. svetovni vojni, ter zaradi 
obnov s sadnjo smreke na velikih površinah. 
Tudi sestoji v mejah raziskovalnega objekta, so 
posledica preteklega gospodarjenja. Tu je, namreč 
v času po prvi svetovni vojni, z gozdovi gospodaril 
grof Auersperg. Nekaj površin, ki so jih posekali 
na golo je Auersperg pogozdil s smreko, kar je 
vidno še danes.

Oddelek smo razdelili na 4 terensko in sestojno 
homogene enote-stratume. Povsod so prevladovali 
tanjši listavci. Naše meritve so potekale v stratu-
mih II in III. V stratumu II, so opravili sečnjo z 
motornimi žagami in spravili les s prilagojenim 
traktorjem John Deere 4045 TL 272. V tem delu 
objekta so bile vse vlake predhodno zgrajene, 
vendar teren ni zahteval zahtevnih posegov. V 
stratumu III so opravili sečnjo s strojem za sečnjo 
Timberjack 1270 D in spravilo lesa z zgibnim 
polprikoličarjem Timberjack 1010 D. Vlake so 
bile označene in v manjšem delu tudi zgrajene. 
Spravilo lesa je potekalo pretežno navzdol in po 
ravnem, vendar so bili zaradi kraškega terena tu 
in tam znatni protivzponi.

b) Raziskovalni objekt v GE Radeče
Drugi raziskovalni objekt smo izbrali na ozemlju 
Jatna-Dole v oddelku 22, ki je del gozdnogospo-
darske enote Radeče, ki sodi v območno enoto 
Brežice. Strnjen gozd zavzema terene na nad-
morski višini 680 do 850 m. Matična podlaga je 
lapor, ki od V proti Z prehaja v dolomit, vmes so 
tudi peščenjaki z znatno primesjo kremena. Tla, 
ki so se razvila na laporju, so globlja ilovnata kisla 
tla, medtem ko na dolomitu prevladujejo plitva 
močno skeletna izprana tla. Ponekod je teren 
zaradi slabe strukture tal izpostavljen eroziji. 
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Oddelek predstavlja gospodarski razred bukovih 
gozdov na kisli podlagi spremenjeni z iglavci, 
kjer prevladujeta združbi Querco-Fagetum var. 
Luzula in na dolomitu Enneaphyllo-Fagetum. 
Sestoji so bili v preteklosti posekani in spreme-
njeni v smeri smrekovih kultur s primesjo bora 
ter raznih listavcev. Del sestojev, kjer je potekala 
končna sečnja smrekovega sestoja, je bil naravno 
pomlajen z bukovim mladjem. 

Sečnjo so opravili s težkim goseničnim strojem 
za sečnjo Königstiger, spravilo lesa pa z zgibnim 
polprikoličarjem Timberjack 1410 D. Vlake so 
bile predhodno označene, vendar se je kasneje 
izkazalo, da je potrebna še dodatna vlaka, kjer 
je nato potekalo samo spravilo lesa brez sečnje. 
Pomembna razlika je bila v tem, da na tej dodatni 
vlaki ni bilo sečnih ostankov, zato so bila tla 
občutljivejša na deformacije. Spravilo lesa je 
potekalo navzgor. 

3.2  Predhodno snemanje profilov in 
nosilnosti tal

Ker nas je zanimalo kakšne so spremembe v obliki 
prečnega profila (poškodbe tal) in spremembe 
konusnega indeksa po končanem delu, smo v 
objektu Mirna gora, kjer je razgiban kraški teren, 
profile označili že pred sečnjo in spravilom. Za 
snemanje prečnih profilov smo uporabili lasersko 
vodno tehtnico, merilno lato, trasirko in sekaški 
meter.

Najprej smo zabili količek in od njega potegnili 
sekaški meter pravokotno na predvideno seč-
nospravilno pot do drevesa na nasprotni strani. 
Na količku in drevesu smo označili zaporedno 
številko profila. Vodno tehtnico smo postavili 
poleg količka in vključili laser. Pričeli smo s 
snemanjem terena. Na metru smo na razdalji 
50 cm od količka naprej odčitali horizontalno, 
na merilni lati pa vertikalno razdaljo. Potek 
snemanja lahko vidimo na sliki 1. V stratumu 
II, kjer so opravili sečnjo z motornimi žagami 
in spravili les s prilagojenim traktorjem, smo 
sistematično na razdalji 50 m postavili 19 pre-
čnih profilov. V stratumu III kjer je bila strojna 
sečnja, pa smo pred sečnjo in spravilom na 
razdalji 10 m sistematično postavili 114 pre-
čnih profilov.

Na objektu Mirna gora  smo nosilnost tal 
izmerili tako pred kot po sečnji in spravilu. Pred 
sečnjo smo izmerili nosilnost tal na treh mestih 
na predvideni vlaki. Prvo mesto so bila naravna 
tla v bližini količka, drugo je bila sredina profila 
in tretje mesto naravna tla na nasprotni strani 
prečnega profila. Za merjenje nosilnosti tal smo 
uporabili ročni penetrometer znamke Dickey John 
(slika 2). Ta ima merilno številčnico z dvema ska-
lama, kjer odčitamo vrednost konusnega indeksa 
v ameriških enotah PSI (pound per square inch). 
Konusni indeks je v tesni korelaciji z nosilnostjo 
tal, ni pa identičen. Ameriške enote PSI smo 
nato pretvorili v kPa (1 PSI = 6,8948 kPa). Ker 
so bila tla na objektu v GE Mirna gora plitva, 
smo uporabili ožjo konico in odčitali vrednost 
konusnega indeksa na notranji skali. Ta je raz-
deljena na zeleno, rumeno in rdeče polje. Slednje 
pomeni dobro nosilna tla in zavzema vrednosti 
nad 300 PSI. Vrednost indeksa smo odčitali vedno 
na globini tal 20 cm. 

Pri prvem snemanju terena smo poleg oblike 
profila izmerili tudi naklone terena. To so bili:
– naklon terena v smeri spravila,
– naklon terena v smeri gozda,
– naklon terena desno in levo od označenega 

prečnega profila ter
– bočni naklon sečnospravilne poti, ki je bil 

merjen v smeri od količka proti drevesu.
Naklone smo izmerili s padomerom znamke 

Suunto v navedenih smereh na razdalji 5 m. 
Izmerili smo jih zato, da bi analizirali vpliv kon-
figuracije terena na nosilnost tal.

3.3 Snemanje poškodovanosti tal

Ko sta bili sečnja in spravilo končani, smo opravili 
drugo snemanje profilov. Tokrat nismo snemali 
profila sistematično po 50 cm, ampak smo izmerili 
koordinate karakterističnih točk prečnega profila 
(slika 3).

Te točke so bile gledane od leve proti desni  
(slika 3): naravna tla, začetek grebena leve koles-
nice, vrh grebena, začetek ugreznine leve kolesnice, 
največja globina leve kolesnice, konec ugreznine, 
vrh grebena, konec grebena, sredina profila itn. 
tudi na desni strani. Snemanje vertikalne in hori-
zontalne razdalje je potekalo na enak način kot 
pri prvem snemanju. Na drugem snemanju nismo 
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merili naklonov terena, zato pa smo ocenili delež 
in količino sečnih ostankov na poti. Ponovno smo 
izmerili konusni indeks na mestu obeh kolesnic 
ter na sredini vlake. 

Na objektu Jatna smo profile terena posneli 
le po končanem delu, vendar je tu prevladoval 
enakomerno nagnjen in nezahteven teren. Na 
tem raziskovalnem objektu smo na treh vlakah na 
enak način posneli 41 prečnih profilov. Na objektu 
Jatna  smo konusni indeks izmerili le po sečnji in 
spravilu in to na naravnih tleh poleg vlake in na 
zgoraj opisanih točkah na vlaki.

3.4 Analiza poškodovanosti tal

Ker smo se morali prilagajati terenu in ker smo 
uporabljali laser za merjenje vertikalne višine na 
lati, smo morali višino stojala pri vodni tehtnici 
ves čas spreminjati. Te izmere za vertikalno 
višino smo morali poenotiti na isto višino. S 
tem so se spremenile samo absolutne vrednosti 
višin, relativne pa so ostale enake. Če smo hoteli 
dobiti pravo sliko prečnega profila, smo morali 
popraviti tudi višino. Na terenu smo vrednost za 
vertikalno razdaljo izmerili na lati in ne kot npr. 
nadmorsko višino na tleh. Tako smo pravzaprav 
dobili inverzno krivuljo terena. Ko smo popravili 
tudi to, smo lahko pravilno primerjali prečni profil 
s prvega in drugega snemanja.

Poškodovanost tal smo izrazili s koeficientom 
k2. Površino smo izračunali po formuli na osnovi 
razlik na abscisi in ordinati. Formula za izračun 
površine prečnega preseka profila: 

P = (x2 – x1) . (min(y2, y1) + (abs(y2 – y1)/2))

Koeficient k2 je kvocient med razliko površin  
(iz prvega snemanja (P1) in površino prečnega pre-
seka iz drugega snemanja (P2)) in površino P1. Pove 
nam, kolikšen delež površine P1 je bil poškodovan. 
Če je ta koeficient pozitiven, so bila tla odvzeta, če 
je negativen, pa so bila tla narinjena.

Na raziskovalnem objektu v GE Radeče smo 
posneli teren po končanem spravilu lesa, zato koe-
ficienta poškodovanosti k2 nismo mogli izračunati, 
lahko pa smo naredili analizo globine kolesnic 

na treh vlakah. Naklon terena na tem objektu je 
bil dokaj konstanten, površina tal pa ravna. Zato 
smo prečnemu profilu, ki smo ga posneli po sečnji 
in spravilu dodali premico, ki povezuje začetek 
grebena na eni strani vlake in konec grebena 
kolesnice na drugi strani vlake (slika 4). Od te 
premice smo nato računali globino kolesnic. 

4 REZULTATI 
4.1 Analiza vplivnih dejavnikov v GE 

Mirna gora
Vse analize smo obdelali s programskim paketom 
Excel in SPSS. Pri tem smo v večini primerov 
naredili analizo variance, kjer pa nismo zado-
stili pogoju homogenosti varianc, smo uporabili 
Kruskal Walisov neparametičen test.

4.1.1  Konusni indeks v odvisnosti od vrste tal

Po opravljeni sečnji in spravilu smo kot prvo 
ugotovili, da je vpliv vrste tal na konusni indeks 
statistično značilen (p = 0,004). Pri tem je bila 
povprečna vrednost konusnega indeksa na gre-
benu 2.024 kPa, na ostalih tleh 1.974 kPa in v 
vrtači 1.775 kPa. Analiza je potrdila pričakovan 
rezultat, saj so tla na grebenu najbolj nosilna, 
medtem ko je v vrtači ravno obratno. Tam so tla 
globlja in mehkejša, saj se zemeljski material ob 
dežju izpira in kopiči v njej. 

Potrdimo lahko tudi hipotezo, da so razlike 
med povprečnimi vrednostmi konusnega indeksa 
tal pred strojno sečnjo in spravilom ter po njem 
statistično značilne (p = 0,000). Z vožnjo teh stro-
jev po naravnih tleh se tla zbijajo, oz. se povečuje 
navidezna gostota tal. Na sliki 5 lahko vidimo, da 
so povprečne vrednosti konusnega indeksa po 
sečnji in spravilu povsod narasle. 

4.1.2  Konusni indeks v odvisnosti od smeri 
spravila

S testom smo odkrili, da vpliv smeri spravila 
statistično ni značilen. Ker je bila signifikantna 
vrednost (p = 0,067) blizu 0,05, smo testirali, če 
obstajajo razlike med dvema smerema. Pri tem 
smo ugotovili, da so razlike značilne med smerjo 
spravila navzgor in navzdol (p = 0,032). Vendar 
smo se vprašali zakaj je povprečna vrednost 
konusnega indeksa v smeri spravila navzdol 
večja kot v smeri spravila navzgor. Košir (2005) 
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namreč navaja, da se teža na zadnjo os poveča, 
ko pelje prazen traktor po vlaki navzgor, medtem 
ko pada pri vožnji navzdol. Podobno se dogaja 
pri polni vožnji. Odvisno od smeri spravila naj bi 
se povečal tudi pritisk na tla. Iz tega bi sklepali, 
da bo povprečna vrednost konusnega indeksa v 
smeri spravila navzgor večja.

Z meritvami in analizo smo dobili obrnjeno 
sliko pričakovanih rezultatov. Razlog za tak rezul-
tat so različne lastnosti tal pri spravilu navzgor 
in navzdol. Kar 37 % profilov v smeri spravila 
navzgor (protivzponi) smo postavili v vrtačah, 
kjer so tla manj nosilna. Poleg vrste tal lahko 
iščemo razloge tudi v razlikah v globini, vlažno-
sti in teksturi tal, a te so pravzaprav v določeni 
korelaciji z vrsto tal.

4.1.3  Koeficient poškodovanosti tal k2 v 
odvisnosti od naklona terena

Čeprav vpliva naklona terena na konusni indeks z 
analizo nismo dokazali, lahko potrdimo hipotezo, 
da je vpliv naklona terena na poškodovanost tal 
statistično značilen (p = 0,043). Naklone terena 
smo razvrstili v 5 razredov, enako kot so raz-
vrščeni v normativih za gozdna dela (Ur.l. RS 
št. 11/99):

– ravno-blago  do 10 %
– položno 11 – 20 %
– zmerno strmo 21 – 35 %
– strmo 36 – 50 %
– zelo strmo  nad 50 %
Na sliki 6 vidimo, da se z naklonom terena 

povečuje koeficient poškodovanosti tal k2. V prvih 
treh razredih (do naklona 35 %) je ta koeficient 
dokaj majhen, medtem ko se v razredu strmo 
zelo poveča. Naklonov strmejših od 50 % na tem 
objektu ni bilo.

Froelich in McNabb (1983, cit. po KOŠIR 1997) 
navajata, da je tlak stroja, ki se premika po brez-
potju odvisen od obremenitve stroja (naložen ali 
prazen) pa tudi od naklona terena v smeri polne 
vožnje. Naklon poleg bremena torej dodatno 
vpliva na dinamični tlak. Ta se pri polni vožnji 
povečuje z naklonom. Na strmejših terenih, še 
posebej tam, kjer so tla slabo nosilna, lahko pri-
čakujemo večje poškodbe tal.

4.2  Analiza vplivnih dejavnikov v GE 
Radeče

4.2.1  Konusni indeks tal v odvisnosti od vlake

Na drugi vlaki so pred spravilom polagali sečne 
ostanke, zato smo pričakovali, da bo analiza 
pokazala razlike med prvo in drugo ter tretjo 
in drugo vlako. Z analizo smo značilne razlike 
res dokazali (p = 0,009), vendar smo s t.i. »post 
hoc« testom dokazali le razlike med prvo in 
tretjo vlako, med prvo in drugo pa ne. Vzrok je 
v razlikah v nosilnosti naravnih tal. Tudi te smo 
z analizo dokazali (p = 0,003). Zato smo kasneje 
vrednosti konusnega indeksa naravnih tal odšteli 
od vrednosti konusnega indeksa tal po spravilu 
in testirali razlike. Tokrat smo s testom odkrili, 
da so razlike konusnega indeksa značilne med 
prvo in drugo ter tretjo in drugo, kot smo prvotno 
pričakovali.

Na sliki 7 vidimo, da so relativne razlike v pove-
čanju konusnega indeksa tal pri drugi vlaki naj-
manjše. Povprečne vrednosti konusnega indeksa 
so po sečnji in spravilu na prvi vlaki narasle za 
46 %, na tretji vlaki za 34 % ter na drugi vlaki le 
za 6 %. Zaključimo torej, da so sečni ostanki na 
drugi vlaki zelo pripomogli k nosilnosti oz. k 
zmanjšanju zbijanja tal.

4.2.2  Globina kolesnic

Zaradi sečnih ostankov smo pričakovali, da 
bodo razlike v globini kolesnic med vlakami 
značilne. Te smo z analizo dokazali (p = 0,039) 
in izračunali še povprečno globino kolesnic na 
posamezni vlaki. Povprečna globina kolesnic na 
prvi vlaki je bila 22 cm, na drugi vlaki 13 cm in 
na tretji vlaki 23 cm. 

V slovenskem gozdarstvu nimamo meril za 
obremenitve gozdnih tal, zato ne vemo, kaj npr. 
globina kolesnic nad 20 cm pomeni za okolje. 
Uporabimo lahko priporočila iz tujine. Saarilahti 
(2002) priporoča, da globina kolesnic na vlakah 
ni sprejemljiva, če je večja od 10 cm, na več kot 
10 % skupne dolžine vlak. Vendar se moramo 
zavedati, da terenske in sestojne razmere v Slo-
veniji še zdaleč niso take  kot npr. na Finskem, 
zato moramo ta priporočila vzeti kot orientacijo 
in ne kot pravilo. V kasnejši raziskavi je finski 
raziskovalec sestavil model za presojo velikosti 
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motenj in zgornjo mejo sprejemljive globine 
kolesnic povišal na 20 cm.

Po preglednici 2 lahko sklepamo, da so motnje 
na drugi vlaki manjše, medtem ko so motnje 

Slika 1: Snemanje terena 

Slika 2: Ročni penetrometer 
Dickey John

Slika 3: Karakteristične točke prečnega profila

Slika 4: Prečni profil vlake z izravnavo za računanje globine kolesnic

Preglednica 1: Rezultati meritev na vlakah objekta v GE Radeče

Vlaka Naravna tla
KPa

Vlaka po spravilu
kPa

Globina kolesnice 
cm

1 1023 1494 21,98
2 1426 1512 13,30
3 1282 1717 23,23

na nenačrtovani prvi in načrtovani tretji vlaki 
nesprejemljive. Na drugi vlaki, kjer so polagali 
sečne ostanke, je znašala debelina le-teh ponekod 
tudi do 40 cm. Sečni ostanki ustvarijo armaturo, 
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Slika 8: Globoke kolesnice na prvi vlaki (objekt Jatna)

Slika 5: Povprečne vrednosti konusnega indeksa tal pred 
in po strojni sečnji in spravilu

ki poveča nosilnost tal na površini. Gozdna tla 
imajo manjšo nosilnost od tlaka strojev. Z novej-
šimi izvedbami strojev, ki imajo nižje težišče, 
širše pnevmatike z manj tlaka ter večje število 
koles, se tlak na tla manjša. Wronski (1980, cit 
po MCDONALD / SEIXAS 1997) navaja, da 
plast sečnih ostankov pripomore k zmanjšanju 
nastajanja kolesnic in povečanju nosilne kapa-
citete tal. Sečni ostanki so bistvenega pomena 
za zmanjševanje negativnih vplivov strojev na 
tla, vendar le, če so položeni na kolesnice in 
znaša potlačena debelina vsaj 10-15 cm (KOŠIR 
/ ROBEK 2000). 

Slika 6: Povprečne vrednosti koeficienta poškodovanosti glede na naklon terena

Slika 7: Konusni indeks naravnih tal in konusni 
indeks tal po spravilu

Mali, B., Košir, B.: Poškodbe tal po strojni sečnji in spravilu lesa z zgibnim polprikoličarjem



GozdV 65 (2007) 3140

5 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Tla v Sloveniji so zelo različna po strukturi, globini 
in drugih znakih, ki vplivajo na njihovo večjo 
ali manjšo občutljivost na mehanske poškodbe 
zaradi prometa po brezpotju. Metoda ugotavljanja 
poškodb tal s prečnimi profili je primerna, saj 
nam nazorno prikaže obseg motenj in globine 
kolesnic, vendar terja precej terenskega in kabi-
netnega dela. Na večini terenov – za operativno 
rabo - ne bi bilo potrebno postavljati profilov 
pred pričetkom dela, temveč bi lahko meritve 
opravili samo po končanem delu oz. po zgledu 
objekta Jatna. S tem bi pomembno zmanjšali obseg 
terenskega dela. Težava ostane ocenjevanje koli-
čine sečnih ostankov na vlaki, vendar ta podatek 
ni vedno nujno potreben. Dovolj bi bilo morda, 
če bi debelino plasti sečnih ostankov ocenjevali 
z razredi (npr. do 10 cm, do 20 cm itd). Izogibati 
bi se morali nenačrtovanim vlakam za potrebe 
spravila lesa brez sečnih ostankov. V raziskavi 
nismo ugotavljali vlažnosti tal in natančne struk-
ture, vendar so to parametri, ki jih bomo nujno 
vključili na naslednje raziskave, saj pomembno 
vplivajo na nosilnost tal. Številni parametri, ki 
jih lahko na poskusnih objektih ugotovimo z 
znanimi terenskimi in laboratorijskimi metodami 
pa so omejeno uporabni pri operativnem delu, 
kjer potrebujemo preprostejše in cenejše načine 
ugotavljanja potencialnih ali dejanskih sprememb 
v tleh. Iskanje praktičnih metod, ki bodo hitro 
in poceni omogočile napovedi velikosti možnih 
poškodb tal se bo zato nadaljevalo. Konusni indeks 
na globini 20 cm je ena od možnih metod, ki 
pokaže verjetnost nastanka neke globine kolesnic. 
Zaenkrat tudi razmišljamo, da bi globino kolesnic 
in obseg poškodb v deležu površine sečišča, sprejeli 
za osnovo presoje resnosti poškodb tal.

6 POVZETEK

Poškodbe tal pri sečnji in spravilu lesa s sodo-
bno tehnologijo strojne sečnje smo proučevali 
z ugotavljanjem zbijanja tal po spravilu lesa na 
dveh objektih. Konec septembra 2006 je Gozdno 
gospodarstvo Bled d.d. v JV delu roškega masiva 
v GE Mirna gora izvedlo redčenje drogovnjakov 
z dvema tehnologijama. V enem delu sestojev so 
sečnjo opravili s strojem za sečnjo Timberjack 
1270 D, spravilo pa z zgibnim polprikoličarjem 
Timberjack 1010 D. V drugem delu sestojev so 
opravili sečnjo z motorno žago, spravilo lesa pa s 
prilagojenim traktorjem John Deere 4045 TL 272. 
Na drugem objektu v oddelku 22 v GE Radeče 
je Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o. izvedlo 
končno sečnjo s težkim goseničnim strojem za 
sečnjo Königstiger in spravilo lesa z zgibnim 
polprikoličarjem Timberjack 1410 D. Nosilnost 
tal ter razlike v konusnem indeksu zaradi zbijanja 
po vožnji strojev po brezpotju smo ugotavljali s 
penetrometrom znamke Dickey John ter snema-
njem profilov na vlaki ter ugotavljanjem globine 
kolesnic. Povprečna vrednost konusnega indeksa 
je znašala na grebenu 2024 kPa, na ostalih tleh 
1974 kPa ter v vrtači 1775 kPa. Značilne so razlike 
v nosilnosti tal v odvisnosti od vrste tal kot tudi 
od časa pred ter po sečnji in spravilu. Značilen 
je vpliv naklona na poškodbe tal, ki so večje na 
strmejših terenih. Med tehnologijama nismo 
dokazali razlik v poškodovanosti tal, medtem ko 
obstajajo razlike v nosilnosti talne podlage. Pri 
klasični tehnologiji so bile vse vlake grajene. Na 
drugem objektu smo merili tri vzporedne vlake 
na blago nagnjenem pobočju. Povprečna globina 
kolesnic je znašala na prvi vlaki 21,98 cm, na 
drugi vlaki 13,30 cm ter na tretji vlaki 23,23 cm. 
Relativne razlike v povečanju konusnega indeksa 
so znašale na prvi vlaki 46 %, na drugi vlaki 6 % 

Globina kolesnic [cm]
Delež površine s kolesnicami

Pod 10 % 10 – 20 % 20 – 30 % Nad 30 %
Pod 5 Ni motenj Ni motenj Manjše Velike
5 – 9,9 Ni motenj Manjše Velike Resne
10 – 14,9 Manjše Velike Resne Resne
15 – 19,9 Velike Resne Resne Nesprejemljive
20 in več Nesprejemljive

Preglednica 2: Model za presojo velikosti motenj po Saarilahti-ju
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ter na tretji vlaki 34 %. Prva vlaka je bila določena 
po sečnji, zato na njej ni bilo sečnih ostankov. 
Druga vlaka je bila zgledno pokrita s sečnimi 
ostanki, ki so povečali nosilnost površine tal in 
ugodno vplivali proti zbijanju tal. Skupna ocena 
je pokazala, da so bile poškodbe tal v GE Mirna 
gora zaradi dobro nosilnih tal zmerne, medtem 
ko so bile poškodbe tal objekta GE Radeče na 
prvi in tretji vlaki prevelike.       

7 SUMMARY

Soil damage ensuing from cutting and skidding of 
wood with up-to-date technology was examined 
by determining soil compaction following skidding 
on two research sites. At the end of September 
2006, the forest management company Bled 
d.d. carried out thinning of pole stands in the 
south-east part of the Rog hilly area in the forest 
management unit (GE) Mirna gora, using two 
technologies. In one part of the stands, cutting 
was performed by the harvester Timberjack 1270 
D and skidding by the forwarder Timberjack 1010 
D. In the other part of the stands, the wood was cut 
using chainsaws and skidded by the adapted tractor 
John Deere 4045 TL 272. On the second research 
site in compartment 22 in GE Radeče, the forest 
management company Brežice performed final 
cutting using the tracked harvester Königstiger and 
carried out skidding with the Timberjack 1410 D 
forwarder. Soil bearing capacity and differences in 
cone index due to compaction caused by machines 
driving off-road were determined with a Dickey 
John penetrometer and by recording data along 
transects and measuring rut depth. Average value 
of cone index on the ridge was 2024 kPa, on other 
ground 1974 kPa and 1775 kPa in the sinkhole. 
Characteristic differences in soil bearing capacity 
appeared in dependence on soil type and time 
(before or after cutting and skidding). Slope inc-
lination characteristically influenced soil damage, 
which was greater on steeper slopes. No differences 
were stated between the two technologies in soil 
damage, but there were differences in soil bearing 
capacity. In traditional motor-manual technology 
all trails were constructed in advance. 

On the second research site three parallel 
trails on an easy slope were compared. Average 

rut depth on the first trail was 21.98 cm, on the 
second 13.30 cm and on the third trail 23.23 cm. 
Relative differences in cone index increase were 
46 % on the first trail, 6 % on the second and 34 
% on the third trail.  The first trail was designated 
after cutting and carried no logging residues. The 
second was well covered with logging residues 
which increased the soil bearing capacity and 
favourably influenced soil compaction. An overall 
assessment showed that soil damage in the forest 
management unit (GE) Mirna gora was moderate 
because of the good soil bearing capacity, while 
soil damage in the research site GE Radeče was 
excessive on the first and third trail.
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1 UVOD

Teoretske osnove pojavljanja in delovanja naravnih 
in antropogenih motenj smo  objavili v GV/2-2005 
(PAPEŽ 2005a), zgodovino gospodarjenja z goz-
dovi v GGE Predmeja pa v GV/1-2007 (PAPEŽ / 
ČERNIGOJ 2007). V tem prispevku smo skušali 
prikazati odzivnost nekaterih živalskih vrst na 
spremembe okolja, ki so časovna in prostorska 
posledica režimov motenj, ki se pojavljajo v GGE 
Predmeja. Dva režima motenj smo prikazali s 
pomočjo zgodovinskih podatkov o naravnih in 
antropogenih motnjah, in jih dopolnili s poda-
tki o uplenjeni divjadi na območju lovišča LD 
Trnovski gozd. 

Podatke za preglednico 1, v kateri smo po 
desetletnih obdobjih veljavnosti gozdnogospo-
darskih načrtov prikazali odstrel glavnih vrst 
divjadi, smo črpali iz dveh člankov Vitomirja 
Mikuletiča, ki sta bila objavljena v Zborniku ob 

GDK: 111.83+150(497.4 Predmeja)(045)=163.6

Odziv nekaterih živalskih vrst na spremembe okolja  
v GGE Predmeja
The response of certain animal species to environment change in the FMU Predmeja

Jože PAPEŽ1

Vojko ČERNIGOJ2

Izvleček:
Papež, J., Černigoj, V.: Odziv nekaterih živalskih vrst na spremembe okolja v GGE Predmeja. Gozdarski vestnik  
65/2007, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit. 26. Prevod izvlečka in povzetka v 
angleščino Jana Oštir.
Vpliva naravnih in antropogenih motenj na pojavljanje rastlinskih in živalskih vrst se pri izdelavi vseh dosedanjih 
gozdnogospodarskih načrtih ni upoštevalo. Z analizo  gospodarjenja z gozdovi v zadnjih 120 letih in s pomočjo 
indikatorskih vrst smo ugotovili, da režimi naravnih in antropogenih motenj spreminjajo okolje v času in prostoru 
in tako povzročajo naraščanje in upadanje številčnosti populacij različnih rastlinskih in živalskih vrst. 
Ključne besede: naravne in antropogene motnje, indikatorske vrste, režimi motenj.

Abstract:
Papež, J., Černigoj, V.: The response of some animal species to environment change in the FMU Predmeja. ). 
Gozdarski vestnik, Vol.  65/2007, No.3. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 26. Translated 
into English by Jana Oštir.
So far, the influence of natural and anthropogene disturbances on the presence and number of plant and animal 
species has not been taken into consideration in the elaboration of forest management plans. With an analysis of 
forest management in the past 120 years and by use of indicator species it has been established that disturbances 
regimes involving natural and anthropogene influences change the environment in time and space and thus cause 
the increase and decrease in the population dynamics of various plant and animal species.
Key words: natural and anthropogene disturbances, indicator species, disturbance regimes.

1 Mag. J. P., univ. dipl. inž. gozd., Cankarjeva 28, 5000 
Nova Gorica
2 V. Č., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Tolmin, KE Predmeja

50 letnici LD Trnovski gozd, za leta 2001-2003 
pa nam je podatke posredoval Iztok Koren iz 
ZGS-OE Tolmin.

Avstrijski gozdarji so izvajali lov na območju 
gozdnih uprav Trnovo, Lokve, Krnica in Dol, ki 
so jih nato združili v upravi Trnovo in Dol (Pred-
meja). Ker je proti plačilu zakupnine k lovišču 
trnovske uprave spadal tudi tisti del k.o. Trnovo, 
ki ni pripadal državnemu gozdu, je bila takratna 
površina lovišč praktično enaka sedanji površini 
lovišča LD Trnovski gozd. Zato so primerjave 
podatkov, ki nakazujejo trende prisotnosti in 
številčnosti posameznih vrst divjadi, uporabne 
in verodostojne, čeprav obravnavamo samo GGE 
Predmeja.

Znanstvena razprava
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2 SPREMEMBE OKOLJA IN REŽIMI 
MOTENJ

Vsaka krajina se spreminja v času in prostoru. 
Medtem ko so prostorske spremembe okolja 
vidne, je časovne bolj težko zaznati. Prostorske 
spremembe so povezane z neživim okoljem in 
motnjami, časovne spremembe pa so povezane 
z življenjskimi pojavi. Posledica motenj je, da se 
v gozdni krajini nahajajo sestoji različne sestave, 
zgradbe in starosti.

Naravne motnje so abiotskega in biotskega 
porekla. Abiotske motnje so rezultat delovanja 
neživih dejavnikov, kot so veter, žled, sneg, požari, 
poplave, usadi, plazovi, ipd. Biotske motnje so 
predvsem rezultat delovanja in številčnosti popu-
lacij žuželk, gliv, drugih živali in plenilcev.

 Človek s svojim poseganjem v gozdove že 
stoletja povzroča motnje, ki se včasih deloma 
ujemajo z naravnimi, največkrat pa ne. Direk-
tni 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. Indirektni vpliv pa pred-
stavljajo lokalno onesnaževanje in daljinski trans-
port onesnaženega zraka.

Motnje direktno vplivajo na vegetacijo in 
indirektno na živalske habitate. Za zgodnje suk-
cesijske stadije gozda so značilne vrste z veliko 
sposobnostjo naselitve, za starejše stadije pa 
vrste, ki so prilagojene počasi se spreminjajočim 
habitatom.

Pojma okolje in habitat, ki nista sinonima, se 
pogosto zamenjuje. Okolje je vsota vseh zuna-
njih pogojev, ki vplivajo na življenje, razvoj in 
preživetje nekega organizma (The Dictionary 
of Forestry 1998), vendar so habitat neke vrste 
lahko različna okolja.

Habitat je okolje in specifičen prostor kjer neki 
organizem živi. Definicija habitata tako vključuje 
vse dejavnike, ki vplivajo na možnost preživetja in 
reprodukcije neke živali na specifičnem prostoru 
(PATTON 1992). Primarni  habitat je kombinacija 
vseh površin in ekoloških faktorjev, ki so potrebni 
za obstoj populacije vrste, sekundarni habitat 
pa je prostor kjer neki  organizem lahko preživi 

del svojega časa, vendar si v njem ne zagotovi 
vseh življenjskih potreb (HARRIS 1984, cit. po 
PATTON 1992).

 Režimi motenj obsegajo: vrste motenj, inter-
val med motnjami, prostorski obseg motenj in 
jakosti motenj. Hitrost in način okrevanja pri-
zadetih površin (naravna sukcesija ali sadnja) 
pa sta odvisna tudi od interakcije motenj in 
njihovega sinergetskega učinka. Pomembni so 
časovni in prostorski vidiki motenj, ki jih najbolj 
zaznavajo indikatorske vrste, ki so lahko živali 
ali pa rastline.

Zgodovinski podatki o gospodarjenju z gozdovi 
in divjadjo kažejo, da lahko govorimo o dveh 
režimih motenj. Prvi režim je bil pred I. svetovno 
vojno, za opis režima motenj med obema vojnama 
je premalo podatkov, drugi režim motenj pa je 
značilen za obdobje po II. svetovni vojni.

2.1 Režimi motenj pred I. svetovno 
vojno

Na podlagi podatkov starih avstrijskih gozdno-
gospodarskih načrtov za obdobja 1887-1896, 
1897-1906 in 1907-1916, ki vključujejo tudi 
podatke o odstrelu divjadi v obdobju 1878-1906, 
sklepamo, da so bili pred I. svetovno vojno režimi 
motenj naslednji.

 Velika površina gozdov je bila težko dostopna 
in se z njimi ni gospodarilo. Tu so življenjsko 
okolje živalskih vrst  ustvarjale predvsem abiotske 
motnje kot so burja, sneg in žled. Zato je precej 
starih prezrelih gozdov imelo vrzelasto zgradbo, 
velik delež odmrle lesne biomase, v višjih zaprtih 
predelih s pragozdno strukturo pa so se pojav-
ljala nešteta manjša jedra mladovij. V odprtih 
predelih so pri velikopovršinskem zastornem 
gospodarjenju ustvarjali relativno velike bolj ali 
manj uspešno pomlajene površine, kar je lepo 
razvidno iz preglednice 5.  Nege niso izvajali, 
zato so bile v večji meri prisotne grmovne in plo-
donosne drevesne vrste. Pomembne so bile tudi 
kmetijske površine, katerih površina je leta 1877 po 
katastrskih podatkih znašala 177 ha, svojevrstno 
motnjo pa je predstavljala paša goveje živine v 
gozdu. V mrazišču Smrečje so skoraj vsakoletne 
pomladanske pozebe oteževale umetno obnovo 
starih smrekovih gozdov, na jugozahodnem robu 
Trnovskega gozda pa so pogozdovali nekdanje 
gmajne. Lovili so vso divjad.

Papež, J., Černigoj, V.: Odziv nekaterih živalskih vrst na spremembe okolja v GGE Predmeja
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Interakcija vseh motenj in njihova prostorska 
razporeditev je ustvarjala take življenjske pogoje, 
da so v času in prostoru uspevale in preživele  
populacije malih in srednjih plenilcev (lisica, 
kune, ujede in sove), srnjadi, gozdnih kur, zajcev 
in polhov. 

2.2 Režimi motenj po II. svetovni vojni

Predstavitev režimov motenj po II. svetovni vojni 
smo naredili na podlagi podatkov gozdnogospo-
darskih načrtov za obdobja 1954-1963, 1964-1973, 
1974-1983, 1984-1993 in 1994-2003, in na podlagi 
podatkov o odstrelu divjadi v lovišču LD Trnovski 
gozd za to obdobje. 

Da so po II. svetovni vojni lahko precej povečali 
obseg sečenj, so močno zgostili omrežje gozdnih 
cest. Njihovo dolžino so skoraj podvojili, s 57,1 km 
leta 1954, na 108,1 km leta 1994, in razen rezervata 
Golaki ni več zaprtih predelov. Velikopovršinska 

Preglednica 1: Odstrel divjadi v lovišču LD Trnovski gozd po obdobjih

Divjad 1878-
1896

1897-
1906

1950-
1953

1954-
1963

1964-
1973

1974-
1983

1984-
1993

1994-
2003

Medved 1 2
Ris 2
Lisica 29 123 267 80 46 82
Kune 15 11 14 10 13 8
Dlakasti plenilci 443 512
Pernati plenilci 262 293
D. petelin 38 47 3 10 3
G. jereb 108 69 2 15 10 4 1
Kotorna 19 31 2
Zajec 807 870 21 116 88 46 27 10
Jelen
Košuta
Teleta

2 6 35 13
2 25 8
1 8 11

Srnjak
Srna
Mladiči

372 556 33 294 585 740 897 423
1 9 257 465 562 523 343

21 230 477 565 371
Gams
Koza
Mladiči

7 34 5 25 56 75 70 73
3 18 54 76 49 62

6 23 28 94
Muflon
Ovca
Jagnjeta

59 54 13
88 50 1
20 30 2

D. prašič 2 31 5 13 46 46

obnova starih prezrelih sestojev in skupinsko 
postopno gospodarjenje sta bila povezana z velikim 
številom rednih sečišč, obsežno sadnjo in izva-
janjem nege mladovij. Zaradi rednega izvajanja 
sanitarnih sečenj (sušenje jelke in vetrolomi) so 
število sečišč še povečali, v iste oddelke pa so se s 
sečnjami vračali vsako leto, včasih tudi večkrat na 
leto.Tak način gospodarjenja je močno zmanjšal 
prisotnost odmrle lesne biomase in ustvaril zelo 
velik gozdni rob. Zaradi zaraščanja se je močno 
zmanjšala površina kmetijskih zemljišč, ki jih je 
bilo leta 1953 še 68 ha, leta 2003 pa le še 34 ha, 
od tega le 11 ha lazov, 23 ha pa je bilo prepuščeno 
zaraščanju! Velikopovršinska vetroloma, ki sta 
bila v letih 1988 in 1993, sta nepričakovano pre-
svetlila sestoje in sprožila nenačrtovano naravno 
in umetno obnovo. Močno sta se razmahnila 
rekreacija in nabiralništvo. Interes za izvajanje 
lova na lisice in kune se je močno zmanjšal, lovci 
pa so dodatno vnesli muflone, ki zasedajo isto 
ekološko nišo kot srnjad in jelenjad.
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Interakcija vseh motenj je ustvarila krajino v 
kateri se mešajo mlajše in starejše razvojne faze, 
ki zagotavljajo ugodne habitate za rastlinojedo 
parkljasto divjad, manj pa taka krajina ustreza 
mnogim drugim živalskim vrstam.

3 OKOLJE ŽIVALSKIH VRST

Okolje živalske vrste predstavljajo vsi dejavniki, 
ki vplivajo na možnost njenega preživetja in 
razmnoževanja. Dejavniki, ki direktno vplivajo 
na verjetnost, da bo žival preživela in se raz-
množevala, predstavljajo centrum (središče) in 
so naslednji: tveganja, bolezni, plenilci, genetika, 
resursi in človek (PATTON 1992). Na direktne 
dejavnike pa obratno vplivajo indirektni dejavniki 
biotskega in abiotskega izvora (klima, hrana, 
energija, voda, človek, živali), ki skozi različne 
povezave in verige predstavljajo kompleksne 
interakcije. Ker so indirektni dejavniki nejasni in 
jih je večinoma težko identificirati in ovrednotiti, 
je Patton (1992) postavil naslednjo konceptualno 
enačbo (tretjo od štirih), s katero so prikazani 
direktni dejavniki, ki vplivajo na preživetje in 
reprodukcijo osebkov in populacij.

PR (SR) =  f (Ha + Di +Pr + Ge + Re + Hu)
PR(SR) = Verjetnost, da osebek ali populacija 

preživi in se razmnožuje
f = funkcija od
Ha = Tveganja
Di = Bolezni
Pr = Plenilci
Ge = Genetika (značilnosti vrst)
Re = Resursi (naravni viri)
Hu = Človek
Razlike med pojmoma okolje in habitat, katerih 

poznavanje je potrebno za boljše razumevanje 
konceptualne enačbe,  smo predhodno že opisali, 
kratka obrazložitev sestavnih delov konceptualne 
enačbe pa je naslednja:
− Tveganja so v bistvu naravne abiotske in neka-

tere antropogene motnje. Naravne abiotske 
motnje so veter, sneg, žled, poplave in ogenj. 
Antropogena motnja, ki najbolj ogroža živalski 
svet so ceste, v manjši meri pa tudi ograje.

− Bolezen je poslabšanje normalnega zdravstve-
nega stanja, ki vpliva na vitalne življenjske 
funkcije. Bolezni živali direktno usmrtijo, ali 
oslabijo, da poginejo zaradi lakote, ali pa posta-

nejo lahek plen plenilcev. Bolezni povzročajo 
bakterije, glive, virusi, in toksične kemične 
substance (pesticidi, fungicidi).

− Plenilec je žival, ki ubija druge živali in se z 
njimi hrani. Nekaj ugotovitev ekoloških študij 
o odnosih plenilec-plen kaže, da plenilci lahko 
vzdržujejo vrstno raznolikost. Raznovrstnost 
se poveča, ker plenilci kontrolirajo številčnost 
agresivnih vrst, ki manj številčnih vrst tako 
ne morejo izločiti iz tekme za hrano, kritje, in 
druge potrebe.

− Prirojeni biološki činitelji (značilnosti vrst), ki 
vodijo razvoj populacij, vključujejo prostor-
ske, reprodukcijske in vedenjske značilnosti, 
specifične za posamezne vrste. Prostorske zna-
čilnosti so življenjski okoliš, center aktivnosti 
in mobilnost. Reprodukcijske značilnosti so 
čas parjenja, leto spolne zrelosti, brejost ali 
valjenje, dolgoživost in plodnost. Obnašanje 
živali vpliva na odnose med osebki iste vrste, 
še posebej v času parjenja (teritoriji, hierarhija, 
velikost habitatov).

− Naravni viri so hrana, kritje in voda, ki so 
potrebni za vzdrževanje osnovnih fizioloških 
funkcij neke živali, da preživi in se razmnožuje, 
in da potomstvo postane del populacije. Raz-
položljiva hrana je odvisna od letnih časov, 
od okusnosti hrane pa je odvisno v kakšnih 
količinah jo živali zaužijejo. Voda je nujno 
potrebna za preživetje in razmnoževanje, živali 
pa jo v svojem življenjskem okolišu dobe s 
pitjem ali sočno rastlinsko hrano. Kritje je 
naravna komponenta habitata ali krajinska 
značilnost, ki zagotavlja zaščito pred tveganji 
in plenilci. Za kritje je poskrbljeno s strukturo 
vegetacije, sukcesijskimi stadiji in topografskimi 
značilnostmi, ki so podvrženi sezonskim in 
dolgoročnim spremembam. 

− Človek direktno (legalni lov in krivolov) spada 
v centrum, indirektno (uničevanje in spre-
minjanje habitatov) pa vpliva na preživetje in 
razmnoževanje velikega števila živali. Habitat je 
lahko uničen za določeno vrsto, za neko drugo 
vrsto pa je to pridobitev. Za večino živalskih 
vrst so habitati uničeni z urbanizacijo, krčitvami 
in izgubo tal.
Načrtno gospodarjenje s krajino (gozdnogo-

spodarski načrti, prostorski plani,…) neposredno 
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vpliva na šest faktorjev konceptualne enačbe 3, 
zato ga je treba upoštevati kot sedmi dejavnik, ki 
neposredno vpliva na centrum, čeprav to na prvi 
pogled ne izgleda logično (PATTON 1992).

Populacije živalskih vrst so podvržene vsako-
letnim spremembam in dejavniki, ki direktno 
vplivajo na njih so v glavnem znani. Probleme 
posameznih populacij se da analizirati z uporabo 
okoljskega dendrograma vrste (species environ-
mental dendrogram) (ANDREWARTHA / BIRCH 
1984, cit. po PATTON 1992) in konceptualne 
enačbe (PATTON 1992). Direktni dejavniki kon-
ceptualne enačbe predstavljajo prvi nivo (centrum) 
vpliva, vendar so vplivi okolja (prehrambeni spleti 
in verige) možni tudi na drugem in tretjem nivoju. 
Seznam vseh direktnih in indirektnih vplivov, ki 
vplivajo na možnost vrste, da preživi in se raz-
množuje, lahko odkrije šibki člen, ki omogoča 
intervencijo in rešitev problema. Dosedanje 
izkušnje pa kažejo, da je za vzdrževanje stabilnih 
živalskih populacij največ časa potrebno posvetiti 
obravnavi naravnih virov (PATTON 1992).

 Dendrograme okolja živalskih vrst smo upo-
rabili pri predstavitvi izbranih indikatorskih vrst. 
Bolezni, ki v našem primeru ne predstavljajo 
kakšnih večjih problemov, nismo obravnavali. 

4 DENDROGRAMI OKOLJA 
NEKATERIH VRST

Indikatorske vrste se uporablja za spremljanje 
stanja okolja. Ekološki indikator je rastlina ali 
žival, ki je tako tesno povezana z določenim 
dejavnikom okolja, da prisotnost vrste jasno 
kaže na prisotnost ali odsotnost tega dejavnika 
(PATTON 1992). Indikatorska vrsta mora izpol-
njevati tudi druge pogoje npr.: mora biti razpo-
znavna, hitro odkrivna, dobro poznana, ipd. 
Indikatorske vrste se določa na podlagi dobrega 
poznavanja ekosistemov ali krajin in se lahko 
precej razlikujejo od ekosistema do ekosistema 
in od krajine do krajine. Kot indikatorske vrste, 
ki zaznavajo motnje in reagirajo na časovne in 
prostorske vidike motenj, smo od živalskih vrst 
izbrali divjega petelina in srnjad. Zaradi naglega 
širjenja jelenjadi, pa smo prikazali tudi okoljski 
dendrogram te živalske vrste.

Iz dendrogramov, zgodovinskih podatkov o 
gospodarjenju z gozdovi v GGE Predmeja (PAPEŽ 

/ ČERNIGOJ 2007)in podatkih o izvajanju lova 
(preglednica 1) pa smo skušali ugotoviti vzroke za 
nihanja v številčnosti populacij izbranih vrst.

4.1 Divji petelin

Če pogledamo direktne dejavnike, ki so prikazani v 
preglednici 2, lahko hitro ugotovimo, da na številč-
nost populacije divjega petelina najbolj vplivajo: 
tveganja (ceste), plenilci in naravni viri.

Indirektni dejavniki 1. nivoja, ki močneje 
vplivajo na življenjsko okolje divjega petelina pa 
so: mokra poletja, odnosi med osebki iste vrste, 
medvrstni odnosi, velikost in starost drevja, 
drevesna sestava, načini gospodarjenja, gojitveni 
ukrepi in lovna doba.

Iz primerjave obeh režimov motenj, dendro-
grama okolja divjega petelina in podatkov iz 
preglednice 5 je razvidno, da so bile pred I. sveto-
vno vojno življenjske razmere za divjega petelina 
precej ugodne. Velika površina gozdov je bila težko 
dostopna in se na njej ni gospodarilo. Precej starih 
prezrelih gozdov je zaradi burje, snega in žleda 
imelo vrzelasto zgradbo, in na velikih površinah 
so se pojavljala nešteta manjša jedra mladovij. Ker 
je bilo dovolj gozdnega roba in mladja, sečenj in 
nege pa niso izvajali, je bila prisotnost odmrle lesne 
biomase, grmovja in plodonosnih drevesnih vrst 
velika. V Trnovskem gozdu je prisotnost borov-
nic zanemarljivo majhna, zato so poleg malin in 
drugega rastja velik del poletne hrane verjetno 
predstavljale vrste, ki uporabljajo velike lesne 
ostanke (dvoživke, polži, mravlje in druge žuželke, 
glive). Ravno tako so intenzivno lovili plenilce, 
kajti kožuhi kun in lisic so imeli dobro ceno. Splet 
vseh navedenih okoliščin, oziroma interakcija vseh 
navedenih motenj, je divjemu petelinu omogočal 
ugodne življenjske pogoje, in ker je bila njegova 
številčnost dovolj velika, so ga tudi lovili. Pregled 
odstrela za obdobje 1878-1906, ko so uplenili 955 
dlakavih plenilcev, 555 pernatih plenilcev in 85 
divjih petelinov, to samo potrjuje. Za obdobje med 
obema svetovnima vojnama pa je samo podatek iz 
italijanskega gozdnogospodarskega načrta za GGE 
Dol 1931-1940, da v nekaterih višje ležečih predelih 
žive divji petelini (MIKULETIČ 2001b). 

Konec II. svetovne vojne je bila številčnost 
divjega petelina, v primerjavi s sedanjim stanjem, 
razmeroma visoka, divji petelini pa so bili na skoraj 
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Preglednica 2 : Dendrogram okolja divjega petelina

Divji petelin

Direktni dejavniki
Indirektni dejavniki

Nivo 1 Nivo 2
1. Tveganja
Veter, sneg, žled, toča
Ceste 

Mokra poletja Klimatske spremembe

2. Plenilci
Kuna zlatica
Lisica
Divji prašič
Medved
Ris
Kozača
Kragulj
3. Bolezni
4. Značilnosti vrst
Obnašanje 
Teritorialnost               

Odnosi med osebki iste vrste
Medvrstni odnosi                        

5. Naravni viri
Hrana
Popki drevja
Plodonosne vrste
Veliki lesni ostanki
Kritje
Grmovni sloj
Razpored razvojnih faz

Velikost in starost drevja     
Drevesna sestava   
Načini gospodarjenja
Gojitveni ukrepi

Poletne suše
Sušenje jelke

6. Človek 
Lov
Višina odvzema
Struktura odvzema

Lovna doba Naravovarstvena politika
Rekreacija
Nabiralništvo

vsakem višjem hribu. Zanimivo je, da so rastišča 
divjega petelina tudi na jugozahodnem robu Trnov-
skega gozda, kjer so pred 120 leti na nekdanjih 
gmajnah izvajali obsežna pogozdovanja.

 Predvidevamo, da je v naslednjih letih številč-
nost divjega petelina pričela padati zaradi gradnje 
gozdnih cest, sečnje starih sestojev v višjih predelih, 
nege mladovij, manjšega odstrela plenilcev, in ver-
jetno tudi zaradi neznanih indirektnih dejavnikov 
okolja.  Zato je LD Trnovski gozd predlagala, da se 
iz gospodarjenja izloči vse sestoje v varovalnih in 
odročnih predelih v Golakih, Bukovcu in Smrekovi 
dragi, leta 1965 pa je samoiniciativno zaščitila 
divjega petelina. Izjemoma so odstrel dovolili v 
letih 1967, 1968 in 1972, ko je vsako leto padel 
en petelin. V obdobju 1950-1973 so uplenili 419 
lisic, 40 kun, in 16 divjih petelinov. 

Kakšna je bodočnost divjega petelina v Trnov-
skem gozdu? Kljub zavarovanemu območju 
Golakov, na predmejski in idrijski strani je več 

kot 700 ha prepuščenih naravnemu razvoju, per-
spektive niso rožnate. Preveč je planinskih poti, 
ki potekajo tudi skozi rastišča divjega petelina, in 
s tem povezanega nemira. S cestam, sečnjami in 
gojitvenimi deli so obremenjeni skoraj vsi vrhovi, 
kjer so bila nekoč številna rastišča divjega petelina. 
Odstrel plenilcev pada, saj so v obdobju 1974-2003 
uplenili le 208 lisic in 31 kun. Pomembni plenilci 
so postali medved, ris in divji prašič, ki so bili do 
II. svetovne vojne redki, določena obdobja pa 
jih sploh ni bilo. Ravno tako je malo znano kako 
tropi jelenjadi in muflonov, ki se v poletnem času 
zadržujejo po vrhovih in grebenih, vplivajo na 
gnezdenje divjega petelina.

4.2 Srnjad

Če pogledamo direktne dejavnike, prikazane v 
preglednici 3, vidimo, da na številčnost popu-

Nadaljevanje na strani 164
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UVOD

Ujme in škode, ki jih le-te povzročajo se sprem-
lja direktno preko površine gozda, ki jo ujme 
prizadenejo in preko obsega poškodb, ki ga 
ujme povzroče v gozdovih. Obseg poškodb se 
najpogosteje izraža v količini poškodovanega 
drevja, natančneje v m3. Šifrant skupin vzrokov 
povzročiteljev škod v gozdu, ki ga uporab-
ljamo pri opisovanju v prilogi Zdravje gozda, 
je povzet po skupinah vzrokov za posek, ki se 
uporablja za vodenje evidenc sanitarne sečnje 
na Zavodu za gozdove Slovenije. Veter, sneg, 
žled in plaz skupaj tvorijo naravne ujme. Za 
popolnejše razumevanje vzrokov in posledic 
naravnih ujm, je potrebno opisu pridati tudi 
oskrbo rastlin z vodo in posledično sušo, ki je 
v zadnjih letih eden najpogostejših abiotskih 
dejavnikov, ki neposredno in posredno vpliva 
na zdravje naših gozdov. Zaradi nadaljnjega 
boljšega razumevanja bo voda in oskrba z vodo 
opisna kot posebno poglavje.

GDK: 42+322.2 »1995-2006«(497.4)(045)=163.6

Naravne ujme v gozdovih Slovenije
Natural disasters 

Jošt JAKŠA*

Izvleček:
Jakša, J.: Naravne ujme v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 3. V slovenščini z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 7. Prevod Jana Oštir.
Prispevek opisuje naravne ujme v slovenskih gozdovih. Analizira obseg poškodb in njih prostorsko 
razprostranjenost. Opisani so tudi pogoji za nastanek naravnih ujm ter smernice za zmanjševanje poškodb 
v gozdovih.
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Jakša, J.: Natural disasters in Slovenian forests. Gozdarski vestnik, Vol.  65/2007, No.3. In Slovene, with abstract 
in English, lit. quot. 7. Translated into English by Jana Oštir.  
The article deals with natural disasters in Slovenian forests. The scope of damage and its spatial distribution 
are analysed. The conditions for the development of natural disasters are described, as are guidelines for the 
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PREGLED NARAVNIH UJM V 
SLOVENSKIH GOZDOVIH ZA 
OBDOBJE OD 1995 DO 2006

Delež sanitarnega poseka zaradi naravnih 
ujm, za obdobje od 1995 do 2006 med posa-
meznimi gozdnogospodarskimi območji (v 
nadaljevanju GGO) zelo variira. Če primer-
jamo GGO med seboj v absolutnih količinah 
zaradi naravnih ujm posekanega drevja 
ugotovimo, da je bilo v omenjenem obdo-
bju povprečno na leto najmanj sanitarnih 
sečenj zaradi naravnih ujm v GGO Sežana: 
2.242 m3, GGO Murska Sobota: 3.551 m3 in 
GGO Brežice: 9.323 m3. Največ sanitarnih 
sečenj zaradi naravnih ujm je bilo povpre-
čno na leto v GGO Kranj: 52.714 m3, GGO 
Ljubljana: 46.610 m3, GGO Novo mesto: 
31.417 m3 in v GGO Bled: 28.831 m3. To so 
absolutne številke, ki pa zaradi različnega 
obsega sečenj ne povedo relativnih razmerji 
med posameznimi GGO. Relativna razmerja 
so prikazana v grafu 1, kjer so za obdobje 
1995 - 2006, ločeno za posamezno GGO, 

* J. J., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije 
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prikazani kot delež sanitarnega poseka zaradi 
naravnih ujm v primerjavi s celotnim posekom 
ter kot delež sanitarnega poseka, ki je vezan 
zgolj na naravne ujme v primerjavi s celotnim 
sanitarnim posekom posameznega GGO.

Z grafa je razvidno, da imata največji delež 
sanitarnih sečen zaradi naravnih ujm, tako 
primerjalno na celoten posek kot na skupen 
sanitarni posek GGO, ki pokrivata Alpski 
predel. To sta GGO Kranj kjer se je v obdobju 
od 1995 do 2006 posekalo zaradi naravnih ujm 
kar 23,9 % vsega poseka in GGO Bled kjer se 
je zaradi naravnih ujm posekalo 22.7 % vsega 
poseka. Če v omenjenih GGO primerjamo posek 
zaradi naravnih ujm s skupnim sanitarnim 
posekom vidimo, da imata tudi v tej primerjavi 
daleč nadpovprečni delež GGO Kranj 64,0 % 
in GGO Bled 54,3 %. Podobna razmerja, toda 
nekoliko nižje vrednosti dosegajo preostala 
GGO, ki imajo gozdove v gorskem svetu, to so 
GGO Tolmin, GGO Nazarje in GGO Slovenj 
Gradec. Skupen jim je predvsem velik delež sani-
tarnega poseka zaradi naravnih ujm v primerjavi 

z celotnim sanitarnim posekom. To pomeni, da 
so v gorskih predelih naravne ujme poglavitni 
moteči dejavnik v razvoju gozda. Seveda se 
mora tem ugotovitvam prilagoditi načrtovanje 
gospodarjenja z gozdom. Predlagani ukrepi za 
gojenje na naravne ujme manj dovzetne goz-
dove bodo opisani pri opisu posamezne vrste 
naravne ujme. Najmanj z naravnimi ujmami 
prizadeta GGO pa so bila v obdobju od 1995 
do 2006 GGO Sežana, GGO Murska Sobota, 
GGO Postojna in GGO Kočevje.

Če za proučevano obdobje primerjamo 
posamezne vzroke za sanitarni posek v narav-
nih ujmah poškodovanih gozdov ugotovimo, 
da so veter, sneg in žled povzročili skoraj enako 
količino poškodb. Kljub vsemu je bilo največ 
drevja posekanega zaradi žleda (1.229.302 m3), 
sledi veter (1.096.720 m3) in sneg (1.069.407 
m3). Zaradi plazov in usadov je bilo posekanih 
le 46.897 m3. Primerjava po GGO pokaže, da 
je bilo v GGO Kranj, GGO Ljubljana, GGO 
Kočevje in GGO Celje največ poseka zaradi 
žledu, v GGO Bled, GGO Novo mesto in 

Karta 1: Posek zaradi naravnih ujm po gospodarskih enotah v m3 za obdobje od 1995 do 2006 (izdelal Rok 
PISEK 2007)
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Karta 2: Redni posek, sanitarni posek in posek zaradi naravnih ujm, v deležih od skupnega poseka po GGO 
za obdobje od 1995 do 2006 (izdelal Rok PISEK 2007)

Graf 1: Delež sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po GGO, primerjalno na celotni posek in primerjalno 
s skupnim sanitarnim posekom, za obdobje od 1995 do 2006.
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GGO Tolmin pa zaradi vetra. Največ poseka 
zaradi snega so imeli v GGO Slovenj Gradec, 
GGO Maribor, GGO Nazarje, GGO Brežice 
in v GGO Murska Sobota. V ostalih GGO 
so deleži približno enaki. Poseka gozdnega 

drevja zaradi plazov in usadov so imeli koli-
činsko največ v GGO Kranj in GGO Nazarje. 
Podrobnejši prikaz količin posekanega drevja 
zaradi posameznih vrst naravnih ujm, ločeno 
po GGO je razviden z grafa 2.

Graf 2: Količine sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po GGO, ločeno po vzrokih poseka, za obdobje od 
1995 do 2006.

Graf 3: Količine sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po letih, ločeno po vzrokih poseka, za obdobje od 
1995 do 2006.
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Po posameznih letih so opazne razlike med 
količino sanitarnega poseka zaradi naravnih 
ujm in strukture vzrokov za posek. Delež oz. 
količina sanitarnih sečenj, tako skupno, kot 
vezano na naravne ujme, je v tekočem letu 
odvisna predvsem od klimatskih razmer in 
vrste naravnih ujm, ki v posameznem letu 
prizadenejo gozdove. V letih 1996 in 1997 je 
bil visok delež sanitarnih sečenj posledica kata-
strofalnega snegoloma ob koncu leta 1996 in 
žledoloma, ki je gozdove prizadel koncem leta 
1997. Visok delež sanitarnih sečenj kot posledica 
žledoloma v letu 1998 je tudi še posledica žledu 
v letu 1997. V letih 2003, 2004, 2005 in 2006 
pa je delež sanitarnih sečenj zaradi naravnih 
ujm velik predvsem zaradi vetrolomov, ki so 
se pojavljali po vsej Sloveniji. Primerjave med 
količino poškodovanega in posekanega lesa po 
posameznih vzrokih naravnih ujm, ločeno po 
letih, so razvidne z grafa 3.

Nadaljnja primerjava med GGO pokaže, 
da skoraj v vseh GGO med sanitarnim pose-
kom zaradi naravnih ujm prevladujejo iglavci. 
Podatke moramo ponovno preučiti z vidika 
absolutnih količin in relativnih deležev. Abso-
lutno največje količine iglavcev so bile zaradi 
naravnih ujm posekane v GGO Kranj, GGO 
Ljubljana, GGO Bled, GGO Maribor in v GGO 

Novo mesto. Če številke preračunamo v delež 
pa so na vodilnih mestih poseka iglavcev zaradi 
naravnih ujm GGO Slovenj Gradec (95,9 %), 
GGO Nazarje (93,9 %), GGO Maribor (85,4 %), 
GGO Bled (85,2 %) in GGO Postojna (79,7 %). 
Najmanjši delež poseka iglavcev med posekom 
zaradi naravnih ujm ima GGO Tolmin, toda tudi 
tu je delež še vedno večji kot 50 %, natančneje 
51,2 %. Prikazani podatki kažejo, da so iglavci 
mnogo bolj podvrženi poškodbam zaradi 
naravnih ujm kot listavci. Hkrati so deleži 
poseka iglavcev najvišji predvsem v predelih 
Slovenije, kjer je delež iglavcev v lesni zalogi 
največji. Kljub naravnim rastiščnim pogojem, 
ki so v navedenih območjih bolj primerni za 
iglavce, je velik delež iglavcev v lesni zalogi 
predvsem posledica spremenjenosti drevesne 
sestave. Napake preteklosti se odražajo v seda-
njosti. V grafu 4 so prikazane količine iglavcev 
in listavcev, posekanih v obdobju 1995 – 2006 
po GGO.

Podrobnejša delitev iglavcev posekanih 
zaradi naravnih ujm, kaže, da je daleč največ 
poškodb utrpi smreka. V obdobju od 1995 do 
2006 je bilo v slovenskih gozdovih posekanih 
kar 1.774.728 m3 smreke. Mnogo manj je bilo 
posekanih borov, kamor sta šteta rdeči bor 
(Pinus sylvestris) in črni bor (Pinus nigra),  

Graf 4: Količine sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po GGO, ločeno na iglavce in listavce, za obdobje 
od 1995 do 2006.
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s 353.242 m3. Ostali bori so uvrščeni v skupino 
ostali iglavci. Jelke je bilo v omenjenem obdo-
bju zaradi naravnih ujm posekane 195.287 m3, 
vseh ostalih iglavcev pa 44.109 m3. Količine 
do neke mere odražajo tudi razmerja v lesni 
zalogi, vendar v večini primerov nakazujejo na 

povečano tveganje pri gospodarjenju s smreko. 
Razmerja po posameznih GGO so za iglavce 
razvidne z grafa 5.

Če podobno kot pri iglavcih primerjamo 
sanitarni posek zaradi naravnih ujm tudi po 
skupinah listavcev, ugotovimo, da je bila naj-

Graf 5: Količine sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po GGO, po skupinah iglavcev, za obdobje od 1995 
do 2006.

Graf 6: Količine sanitarnega poseka zaradi naravnih ujm po GGO, po skupinah listavcev, za obdobje od 1995 
do 2006.
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bolj poškodovana drevesna vrsta med listavci 
bukev. Posekanih je bilo kar 741.571 m3 bukve. 
Na drugem mestu so hrasti, kamor sta všteta 
graden (Quercus petraea) in dob (Quercus robur) 
s 126.083 m3. Plemenitih listavcev je bilo za 
57.079 m3, ostalih trdih listavcev 123.596 m3 in 
mehkih listavcev 26.628 m3. Velik delež bukve 
je poleg njenega velikega deleža v lesni zalogi 
slovenskih gozdov tudi posledica njene široke 
ekološke niše, tako da porašča mnoga območja, 
ki jih najpogosteje prizadene žled. Podroben 
prikaz količin zaradi naravnih ujm posekanih 
listavcev je razviden z grafa 6.

Različne naravne ujme, povzročajo poškodbe 
pri isti drevesni vrsti pri različnih povprečnih 
volumnih, kar posledično pomeni pri različnih 
višinah drevja, različnih prsnih premerih oz. 
različnih starostih drevesnih vrst (razvojnih 
fazah). Veter med vsemi vzroki naravnih ujm pri 
vseh drevesnih skupinah povzroča poškodbe pri 
drevju z največjim volumnom. Povprečno drevo, 
ki ga je poškodoval veter je imelo v obdobju 
od 1995 do 2006 1,10 m3, če ga je poškodoval 
sneg je volumen povprečnega drevesa znašal 
0,39 m3, pri poškodbah zaradi žleda je povprečni 
volumen znašal 0,36 m3 in pri poškodbah, ki 
so jih povzročali plazovi in usadi je povprečni 

volumen posekanega drevesa znašal 0,90 m3. 
Podatki so lažje razumljivi, če si zamislimo 
oprijemališča sil, ki delujejo na drevo, kadar nanj 
delujejo sile naravnih ujm. Veter najpogosteje 
poškoduje nadstojna drevesa, kjer se sile zaradi 
velike ročice (dolžine debla) povečajo tako, da 
deblo zlomijo oz. drevo izrujejo s koreninami. 
Pri velikih silah zaradi velikih količin snega 
oziroma ledu, ki se je ujel v krošnje pa so lom-
ljenju in ostalim poškodbam pri snegolomih 
in žledu bolj podvržene mlajše razvojne faze, 
ki imajo šibkejša debla. Pri plazovih in usadih 
pa je možno, da se ob neugodnih vremenskih 
okoliščinah plazenje sproži zaradi prevelike 
teže rastlinskega pokrova.

Največji povprečni premer, pri vseh vrstah 
naravnih ujm dosega jelka. Povprečni volumen 
jelke, ki je bila posekana zaradi vetra je kar 
1,87 m3, povprečno za vse vrste vzrokov pa 
1,14 m3. Pri vetru izstopata še smreka, ki ima 
povprečni volumen 1,17 m3 in hrast 1,15 m3. 
Ostale drevesne vrste oz. skupine imajo pri 
različnih vrstah vzrokov podobne povprečne 
volumne. Podrobnejši pregled je razviden z 
grafa 7.

Naravne ujme različno prizadenejo raz-
lične drevesne vrste oz, skupine drevesnih 

Graf 7: Povprečni volumen drevesnih vrst oz. skupin sanitarno posekanega drevja v odvisnosti od vrste naravne 
ujme, za obdobje od 1995 do 2006.
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vrst. Graf 8 prikazuje količine posamezne 
drevesne vrste oz. skupine drevesnih vrst, ki 
so bile posekane zaradi naravnih ujm v obdo-
bju od 1995 do 2006. Veter, sneg, plazovi in 
usadi najpogosteje poškodujejo smreko. Med 
pogostejše poškodovanimi drevesnimi vrstami 
zaradi vetra sta še jelka in bukev. Sneg poleg 
smreke pogosto poškoduje bore in bukev. Žled 
največ poškodb povzroča na bukvi, smreki in 
borih, ne prizanaša pa niti hrastom in ostalim 
trdim listavcem. 

Seveda so zgoraj navedene analize pri-
bližek realnega stanja. Naravne ujme redko 
povzročajo poškodbe v gozdovih zgolj v eni 
obliki. Najbližje enoznačni opredelitvi vzroka 
poškodbe so ponavadi posledice vetrolomov, 
saj večina poškodb zaradi vetrolomov nastane 
v kratkem času, ko pihajo močni vetrovi in ni 
prisotnih drugih sil, ki bi povzročale poškodbe 
na drevju. Ostale poškodbe, ki jih povzročata 
predvsem težak sneg in žled, pa se lahko pre-
pletata v medsebojni pojavni obliki oz. k še 
večjim poškodbam prispeva tudi veter, ki že 
tako obremenjene krošnje, veje in debla dreves 
obremeni z dodatno silo.

Ker je večina naravnih ujm povezana z 
vodo oz. je voda prenašalec energije, ki raz-

giba atmosfero, in ker je preskrba z vodo eden 
od odločujočih dejavnikov vitalnosti in s tem 
povezane odpornosti dreves, bo v nadaljevanju 
najprej opisana voda s svojimi fizikalno-kemič-
nimi lastnostmi, kroženje vode v atmosferi 
in pomen vode za rastline, s poudarkom na 
gozdnem drevju. Opisi posameznih pojavnih 
oblik naravnih ujm in priporočila za gojenje 
bodo opisani v nadaljevanju.

VODA

Voda, tekočina brez barve, okusa in vonja, je 
kemijsko vodikov oksid [H2O]. Je najbolj raz-
širjena snov na zemlji in je nujna za vse oblike 
življenja na planetu Zemlja. Voda je poleg 
svetlobe in toplote (energije) osnovni dejavnik, 
ki pogojuje biokemične procese v rastlinah. 
Voda ima več fizikalnih pojavnih oblik, ki za 
rastline niso vse enako primerne. Tudi preostale 
oblike naravnih ujm, ki jih bomo obravnavali v 
nadaljevanju, so v veliki meri povezane z vodo, 
predvsem vodno paro, ki je vezana v ozračju. Kot 
kemijska spojina ima voda [H2O] zaradi svoje 
posebne zgradbe in vodikovih vezi, ki vežejo 
dva vodikova atoma na kisikov atom, kar nekaj 
lastnosti, ki so pomembne za razumevanje last-

Graf 8: Količina poškodb v m3, po drevesnih vrstah oz. skupinah drevesnih vrst v odvisnosti od vrste naravne 
ujme, za obdobje od 1995 do 2006.
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nosti in vloge vode v živem svetu. Razporeditev 
elektronskih parov okoli centralnega kisikovega 
atoma je tetraedrična. Idealni tetraedrski kot je 
109,5o, kot med vezema pri molekuli vode pa 
odstopa od te idealne vrednosti in je 104,5o. 
Prav to odstopanje daje vodi večino njenih 
fizikalnih anomalij. 

Zaradi načina vezave atomov v molekuli 
vode [H2O], ima ena stran molekule poziti-
ven naboj, druga pa negativen. Privlačne sile 
med negativno in pozitivno orientiranimi deli 
molekul imajo za posledico, da je potrebna 
količina energije za spremembo agregatnega 
stanja vode velika. 

Osnovne fizikalne lastnosti vode, ki so naj-
pomembnejše za življenje so: gostota vode, 

kemije). To omogoča, da v globini ostaja 
voda v tekočem agregatnem stanju in s tem 
tudi življenje, tudi ko zaradi nizkih tempera-
tur površina vode zamrzne, saj zaradi svoje 
manjše specifične teže led, kot pojavna oblika 
vode v trdnem agregatnem stanju, plava na 
vodi. Hkrati je led zaradi svojih fizikalnih 
lastnosti tudi dober toplotni izolator, tako da 
v povezavi z talilno toploto, torej energijo, ki 
se sprošča pri spremembi agregatnega stanja 
(0,34 MJ/1 kg) zmanjšuje globino do katere 
zmrzuje voda. Najgostejša voda je najtežja, 
zato tone proti dnu. 

c in d) Specifična toplota je količina toplote 
(energije), ki je potrebna, da se poviša tempe-
ratura masne enote (1kg) snovi za 1 K (Lek-

Slika 1: Oblika molekule vode, ki ima kotno obliko, kot med 
vezema je 104,5o.

specifična toplota, kondenzacijska in izparilna 
toplota, talilna toplota in voda kot topilo. Kot 
fizikalne anomalije, ki so posledica vodikove 
vezi lahko naštejemo:

a) Voda je najgostejša pri 4o C.
b) Manjša gostota ledu v primerjavi z vodo v 

tekočem agregatnem stanju.
c) Voda ima nenavadno visoko vrelišče 

(100o C, pri tlaku 1013,25 hPa) in specifično 
toploto.

d) Nenavadno visoke so talilna toplota, izparilna 
toplota in specifična toplota.

a in b) Gostota vode je največja pri 4o 
C, ko je še v tekočem stanju in ne, ko spre-
meni agregatno stanje v trdno, kar se pri 
tlaku 1013,25 hPa dogodi pri 0o C (Leksikon 

sikon fizike). Voda ima zelo veliko specifično 
toploto, torej je količina potrebne energije, da 
se poveča temperatura vode za 1o K velika, kar  
4,16 kJ kg –1 st –1. To pomeni, da se v vodi aku-
mulira velika količina energije, ne da bi se pri 
tem bistveno spremenila temperatura vode. 
Hkrati velja, da se enaka količina energije spro-
sti v okolico. Ker je voda najpogostejši element 
na Zemlji, ima odločilni pomen pri blažitvi 
temperaturnih nihanj, transportu energije in 
dogajanjih v atmosferi. Povezano s količino 
energije potrebne za spremembo agregatnega 
stanja vode moramo navesti še podatek za 
izparilno toploto, ki je 2,24 MJ kg–1. Tako kot 
pri spreminjanju temperature, tudi pri spre-
minjanju agregatnega stanja velja, da se pri 
kondenzaciji enake mase vode sprosti enaka 
količina energije kot je bila porabljena za upar-
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janje. Voda ima lastnost, da lahko prehaja iz 
trdnega agregatnega stanja direktno v plinasto, 
kar imenujemo sublimacija. Za direktni prehod 
vode iz trdnega stanja v plinasto se porablja 
še več energije (vaporacijska energija) kot za 
prehod iz tekočega v plinasto stanje. Potrebna 
količina energije je kar 2,80 MJ kg -1.

Za rastline ima voda poleg zgoraj našte-
tih procesov še velik pomen pri oskrbi s 
hranili in v procesu fotosinteze. Za oskrbo 
s hranili je voda pomembna kot polarno 
topilo v katerem se raztapljajo mnogi mikro 
in makro elementi, pomembni za pravilno 
rast rastlin. Tudi topnost polarnih snovi 
v vodi je vezana na vodikovo vez in s tem 
povezano bipolarnost molekule vode. Proces 
hidratacije delcev, ko molekule vode zmanj-
šajo privlak med  raztopljenimi delci – ioni, 
lahko razumemo tako, da je privlačna vez 
posameznih polov vodne molekule do ionov 
nasprotnega pola večja kot vez med ionoma 
topljenca, zato se topljenec z nasprotnim 
polom veže na molekulo vode. Kuhinjska 
sol, natrijev klorid [NaCl] v vodi disociera 

na Na+ in na Cl -, ki se vežeta vsak na svoj 
pol molekule vode. 

Na splošno voda pri rastlinah in vseh ostalih 
oblikah življenja, omogoča osnovne življenjske 
procese. Če se omejimo na rastline, in za potrebe 
tega članka na gozdno drevje, je voda nosilec 
vseh biokemičnih procesov v rastlini, sodeluje 
v procesu pridobivanja asimilatov (proces foto-
sinteze), sodeluje pri transportu asimilatov po 
tkivih rastline, omogoča sprejemanje hranil iz 
tal in njih transport po rastlini, omogoča odstra-
njevanje odpadnih produktov metabolizma 
rastline, skrbi za oskrbo tkiv rastline s kisikom  
ter sodeluje pri uravnavanju temperature rastlin 
(transpiracija). Kot najpomembnejši dejavnik 
življenja rastlin, voda prispe do rastlin pred-
vsem na tri načine. Najpogosteje pride voda 
do rastline v obliki padavin, ki ponavadi pred-
stavljajo tudi največji delež vode, ki jo rastlina 
dobi. Voda lahko pride do rastline tudi v obliki 
zračne vlage in vlage zemljišča. Oskrba rastlin 
z vodo ni zgolj seštevek navedenih treh mož-
nosti, temveč je zapleten splet soodvisnosti in 
povezav, ki še do sedaj niso v celoti proučene, 

Slika 2: Prostorska razporeditev povprečne letne višine padavin, 1961-1990, (Narava Slovenije)
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zato je posamezno področje oskrbe z vodo 
potrebno kratko opisati.

Padavine

Voda je v neprestanem kroženju, ki ga imenu-
jemo vodni krog oz. ciklus. Izvor energije za 
kroženje vode med zemeljskim površjem in 
atmosfero daje sončno obsevanje. Transport 
vode s površja v atmosfero poteka z evaporacijo 
in s transpiracijo, z atmosfere proti zemelj-
skemu površju pa po kondenzaciji v obliki 
padavin. Razporeditev padavin po zemeljskem 
površju je zelo različna in odvisna od mnogih 
dejavnikov, predvsem o zemljepisne lege in 
orografije.

Slovenija sodi med v zmerni klimatski 
pas, ki leži na stiku treh velikih podnebnih 
sistemov. Z zahoda sega nad Slovenijo vpliv 
atlantskega podnebnega tipa, z vzhoda vpliv 
celinskega podnebnega tipa, z jugozahoda pa 
vpliv sredozemskega podnebnega tipa. Meša-
nje vplivov dodobra spremeni še orografska 
podoba Slovenije. V povprečju pade v Sloveniji 

Slika 3: Toča na Pokljuki v 22. julija 2005

Slika 4: Evapotranspiracijski indeks po Sloveniji, v mm / dan (ŠTURM 2007)
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okoli 1.500 mm padavin na leto, in to uvršča 
Slovenijo med najbolj namočene dele Evrope 
in tudi sveta. Nadpovprečna namočenost 
Slovenije je posledica lege v bližini cikloge-
netskih območji nad Atlantskim oceanom in 
Sredozemskim morjem, prevladujoče zahodne 
cirkulacije zračnih mas in reliefa. Pred pri-
hodom hladnih front in ob nastanku sekun-
darnih ciklonov nad severnim Sredozemljem 
priteka nad Slovenijo z JZ vetrovi razmeroma 
topel in vlažen zrak, ki povzroča ob gorskih 
pregradah, zlasti v smeri SZ-JZ potekajoči 
alpsko-dinarski pregradi, močne orografsko 
pogojene padavine. 

V zahodnih Julijskih Alpah je v povprečju 
več kot 3.000 mm na leto, na ostalih gorskih 
pregradah pa okoli 1.800 mm. V najbolj namo-
čenih delih Slovenije je 120 do 130 deževnih dni 
na leto. Količina padavin se s SV zmanjšuje v 
smeri JZ, to je proti Slovenskemu primorju in 
v smeri proti SV, to je Panonski nižini. Tako je 
v Slovenskem primorju količina letnih padavin 
od 1.200 do 1.300 mm, v Ljubljanski kotlini  
od 1.300 do 1.400 mm, na Dravsko-Ptujskem 
polju od 1.100 do 1.200 mm in v Prekmurju od 

800 – 900 mm. Padavine tekom let v Sloveniji 
lahko zelo variirajo. Povprečna variabilnost 
je okoli 30 %, v posameznih letih pa so pri 
mesečnih vsotah lahko odstopanja tudi preko 
100 %. V zadnjih sto letih so bile hude suše v 
letih 1921,1938, 1949, 1963, 1983, 1992, 1993, 
2000, 2001, 2003 in 2006. 

Padavinski režim je razmeroma enakomerno 
razporejen tekom celega leta, zato praviloma ni 
daljših sušnih obdobji. Razlike med JZ in SV 
Slovenije so posledica vpliva sredozemskega oz. 
celinskega podnebja. Primorje, Alpe in Dinarske 
pokrajine imajo primarni višek padavin v jeseni 
(oktober, november), sekundarnega pa konec 
pomladi začetek poletja (junij). Za omenjena 
območja je minimum padavin ob prehodu zime 
v pomlad (januar, februar, marec ali sušec) in 
poleti (julij, avgust). Vzhodni in SV deli Slove-
nije imajo največ padavin poleti, opazen pa je 
tudi sekundarni submediteranski višek jeseni. 
Najmanj padavin v SV delu države je pozimi. 
Poletne padavine so za razvoj vegetacije zelo 
primerne, bolj neugodno pa je dejstvo, da je 
večina teh padavin konvekcijskega izvora ter 
padejo v obliki ploh, nalivov in neviht s točo. 

Slika 5: povprečno trajanje snežne odeje v Sloveniji (Narava Slovenije)
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Količina padavin, dostopnih rastlinam je v 
tesni povezavi z evapotranspiracijo in obliko 
padavin (dež, sneg ...). 

V Sloveniji ni pokrajine kjer bi bila poten-
cialna evapotranspiracija večja od količine 
padavin. Povprečna evapotranspiracija v Slo-
veniji je med 550 in 650 mm na leto, tako da 
ima Slovenija v vodni bilanci padavin presežek 
vode. Primer evapotranspiracije v Sloveniji je 
razviden s slike 4, kjer se prikazane vrednosti 
evapotranspiracije nanašajo na 01.01.2005. Slika 
je izdelana iz podatkov Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Podatki so v mm na dan. 
Interpolacija podatkov je izdelana po metodi 
obratnih uteži (IDW).

Tudi agregatno tanje padavin vpliva na 
preskrbo z vodo. Če so padavine v trdnem 
agregatnem stanju so v rastlinam nedostopni 
obliki, tako lahko govorimo o fiziološki suši. Po 
drugi strani, pa počasno taljenje snega, ki se je 
akumuliral čez zimo, pomeni, da ima rastlina v 
obdobju, ko ni padavin, zadostno oskrbo z vodo. 
V hladni polovici leta lahko ob ustreznih tem-
peraturah sneži po vsej Sloveniji. Zaradi visokih 
temperatur je sneg v Primorju bolj izjema kot 
pravilo. V notranjosti pa je število dni s snežno 
odejo odvisno predvsem od lege in nadmorske 
višine. V osrednji Sloveniji v povprečju leži 

sneg do 50 dni na leto, maksimalna debelina 
snežne odeje pa je 50 – 100 cm. V Alpah in 
visokih predelih Dinaridov je trajanje snežne 
odeje med 45 in 150 dni na leto, nad gozdno 
mejo Julijskih Alp in Kamniško-Savinjskih Alp 
pa tudi preko 200 dni. 

Posebna oblika padavin je megla, ki je v Slove-
niji zaradi prevladujočega dolinsko-slemenskega 
in kraškega reliefa zelo pogosta ob anticiklonih, 
ko imamo tip radiacijske megle. Megla nastaja 
predvsem v alpskih in predalpskih kotlinah, 
dolinah ter na kraških poljih. Povprečje za ta 
območja je 50 do 100 dni z meglo na leto. Megla 
je lahko ob ustreznih pogojih tudi posledica 
velikega števila kondenzacijskih jeder, ki so v 
onesnaženem zraku nad večjimi mesti. 

Celotna vodna bilanca za Slovenijo je pri-
kazana na sliki 6. V bilanco so upoštevane 
padavine v vseh pojavnih oblikah, dotok iz 
drugih območji, evaporacija, transpiracija in 
odtok, deljeno na Jadransko in Črnomorsko 
povirje. Podano je v km3 na leto in v m3 na 
sekundo. Odtok s območja Slovenije je več kot 
2 x večji kot je pritok.

Nekdaj je veljalo, da je v gozdni krajini večja 
količina padavin. Zaradi večje transpiracije 
naj bi bilo v zraku več vodne pare, torej naj 
bi bila zračna vlaga višja, kar bi pomenilo več 

Slika 6: Vodna bilanca Slovenije
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padavin. Omenjeno velja z omejitvami pred-
vsem za gozdove v zmernem podnebnem 
pasu. Gozd poveča skupno količino padavin 
le do 5 % (KOTAR 2005). Ob stiku vlažnega 
zrak in megla z gozdom se izloči nekaj pada-
vin. Padavine, ki v raznih oblikah prispejo na 
vrhnjo plast rastlinske odeje, do tal ne prispejo 
v celoti. Izgubo med celotno količino padavin 
in padavin, ki prispejo do tal imenujemo inter-
cepcija. Intercepcijske izgube so odvisne od 
tipa gozda, jakosti padavin, trajanja padavin, 
hitrosti vetra, relativne zračne vlage, drevesne 
vrste in sklenjenosti krošenj (KOTAR 2005). 
Zaradi omenjenih dejavnikov so intercepcijske 
izgube v kratki poletni nevihti lahko tudi 100 
%, v dolgotrajnih jesenskih deževjih pa skoraj 
0 %. Letne izgube zaradi intercepcije lahko 
glede na skupno količino padavin dosegajo 
vrednosti od 11 % v mladju smreke pa do 40 
% v drogovnjaku duglazije (Kotar 2005). Inter-
cepcija narašča z deležem padavin, ki padejo v 
obliki snega. Pomembno vlogo pri vodni bilanci 
posamezne rastline ima tudi odtok po deblu, saj 
je zaradi odtoka po deblu v neposredni bližini 
debla lahko do 7x več padavin kot na območjih, 
ki jih dosežejo zgolj nezadržane padavine.

Evaporacija

Evaporacija je fizikalni pojav, pri katerem voda 
izhlapeva s površine tal. Da evaporacija poteka 
mora biti v tleh voda oz. mora biti zagotovljen 
dotok vode iz nižjih plasti v višje, ter obstajati 
izvor energije, ki je najpogosteje v obliki sonč-
nega obsevanja. Količina vode, ki evaporira iz 
tal je odvisna od količine energije, vrste tal, 
količine vode v tleh, hitrosti transporta vode 
iz nižjih plasti tal v višje, relativne zračne vlage, 
hitrosti vetra in od rastlinskega pokrova. Večja 
ko je količina energije, ki prispe do tal več je 
evaporacije. Količina evaporacije narašča z 
nižanjem nasičenosti zraka nad tlemi, drugače 
povedano, nižja kot je relativna zračna vlaga, 
večja je evaporacija. Le ta pa narašča tudi s 
hitrostjo gibanja zraka nad tlemi, ki prepre-
čuje, da bi se relativna zračna vlaga povečala. 
Vrsta tal tudi pogojuje količino evaporacije. 
Prenos vode z nižjih plasti tal v višje je v veliki 

meri odvisen od teksture tal. Če je v tleh veliko 
glinenih delcev, finih delcev, se voda dviga s 
pomočjo kapilarnih sil in se lahko tla osušijo 
zelo globoko. Kadar v tleh prevladujejo srednje 
veliki do grobi delci pa se voda iz spodnjih plasti 
premika v zgornje predvsem s hlapenjem, zato 
so takšna tla lahko tudi po dolgotrajni suši le 
nekaj deset cm pod površjem še vedno sveža 
in vsebujejo dovolj, rastlinam dostopne vode. 
Rastlinski pokrov nad tlemi preprečuje nepo-
sredno obsevanje tal, tako da je evaporacija 
manjša. Zato moramo pri negi, ko izvajamo 
obžetev dodobra presoditi kako izvajati obžetev. 
Popolna odstranitev zeliščnega sloja lahko pov-
zroči izsušitev tal in posledično neuspeh obnove. 
Priporočljiva je obžetev v lijakih, ko zeliščni 
sloj odstranjujemo zgolj okoli sadik gozdnega 
drevja (lahko tudi naravnega pomladka) in to 
v obliki lijaka.

Po meritvah, je evaporacija z različnih vegeta-
cijskih tipov različna. Meritve za travnik, vrzelast 
borov gozd in jelov gozd, ki so bile narejene v 
Nevadi, je bila količina evaporacije s travnika 
220 mm na leto, z vrzelastega borovega gozda 
120 mm in z jelovega gozda 160 mm vode na 
leto (KOTAR 2005). Če primerjamo podatke, ki 
veljajo za Nevado s podatki o povprečni količini 
padavin v Sloveniji, kar seveda ni popolnoma 
primerljivo, lahko z zelo grobim približkom 
ocenimo, da so vodne izgube zaradi evaporacije 
okoli 10 %. 

Transpiracija

Rastline neprestano izmenjujejo snovi s svojim 
okoljem. Difuzija vodne pare s površine rastlin 
v atmosfero, torej izguba vode zaradi biološke 
aktivnosti rastlin, se imenuje transpiracija. 
Gibanje vode iz tal v atmosfero poteka v skle-
njenem vodnem stolpcu, ki sega od talne razto-
pine preko koreninskega sistema, skozi ksilem 
do listov in od tu v atmosfero. Vodni stolpci 
pri rastlinah, torej pri najvišjih drevesih lahko 
segajo tudi preko 100 m v višino. Ko vodne 
molekule zapuščajo ksilem, potegnejo za seboj 
druge, saj so vse vodne molekule povezane z 
vodikovo vezjo (TORELLI 1998). Ker so vodne 
molekule zelo adhezivne so kljub velikemu 
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nategu sposobne vzdržati težo vodnega stolpca 
in ga celo dvigati. Če prištejemo gravitaciji še 
trenje ob stene prevodnih sistemov v rastlini, 
mora biti za premagovanje vsakih 10 m tlak 0,2 
Mpa. V rastlinah, ki imajo samo traheide, pa 
je potrebni tlak še večji (TORELLI 1998). Če 
je suša zelo huda in se oskrba z vodo zmanjša 
se pojavi tako imenovan vodni stres rastline, 
ki povzroči, da se listne reže zapro in trans-
piracija rastlin poteka le še skozi kutikulo. 
To je naravni obrambni mehanizem zaradi 
varčevanja z vodo. Ker s tem postaja vodni 
potencial listov vse bolj negativen, se lahko 
zgodi, da se vodni stolpec prekine. Na pre-
kinjenem mestu, mestu nastanka embolije, se 
naredi zračni mehurček. Prekinitev pretoka je 
lahko reverzibilna, kar se dogodi v ugodnih 
okoliščinah, ko sosednje celice polne vode in 
ko se v hladu vlažne noči, listne reže odpor 
in transpiracija ponovno napolni prevodne 
sisteme. V večini primerov pa je embolija 
ireverzibilna, torej prevodni sistem vode ne 
prevaja več. Tako kot pri evaporaciji je vir 
energije za transpiracijo sončno obsevanje. 
Količinsko merjeno prevladuje transpiracija 
preko listnih rež. Skozi kutikulo je le neznatna, 
seveda pod pogojem, da kutikula ni poškodo-
vana. Količina transpirirane vode je odvisna 
od drevesne vrste, količine do listov dospele 
energije, količine listja na drevesu (letni čas) 
in količine za rastlino dostopne vode v tleh. 
Posplošeno lahko rečemo, da so sencoljubne in 
sencovzdržne drevesne vrste zmerni porabniki 

vode, svetloljubne vrste pa veliki porabniki. 
Zato je potrebno pri gojenju gozdov celovito 
upoštevati kompleks: potreba posamezne 
drevesnih vrst po vodi, količina padavin, zmož-
nosti zadrževanja vode v tleh, evaporacijo in 
oskrbo z vodo zaradi vode v tleh. Ker različni 
avtorji podajajo za transpiracijo različne vred-
nosti so podatki, ki so povzeti po Kimmins-u 
(KOTAR 2005) v preglednici 1.

S podatkov lahko sklepamo podobno kot pri 
evaporaciji, da so izgube vode s transpiracijo 
v Sloveniji, ocenjene z zelo grobim približkom 
ca. 10 %. 

Fotosinteza

Fotosintezo kot kompleksen proces nastajanja 
glukoze, ne bomo opisovali v podrobnosti, 
omeniti moramo le, da je voda nepogrešljiv 
element tudi pri primarni produkciji enostav-
nega sladkorja, ki je neposredni oz. posredni 
vir energije za skoraj vse življenje na planetu 
Zemlja. Fotosinteza je proces pri katerem ras-
tlina pretvarjajo svetlobno energijo v kemično 
(svetlobna faza fotosinteze), to pa v nadaljnji 
fazi za pretvorbo ogljikovega dioksida [CO2) 
in vode [H2O] v glukozo [C6H12O6], (temotna 
faza fotosinteze). S pomanjkanjem vode je 
okrnjena tudi fotosinteza in posledično pre-
skrba rastline s hranili, kar povzroči nevitalnost 
rastline ter manjšo odpornost na patogene in 
naravne ujme.

Preglednica 1: Dnevna in letna transpiracija gozdnih drevesnih vrst (RUTTER v KOTAR 2005)

Drevesna vrsta Biomasa listja,
v kg/ha

Dnevna transpiraci-
ja listja, v g H2O g -1 

zelenih listov

Letna transpiracija 
40 do 50 let starega 

sestoja v mm

Breza 4.900 9,5 170

Bukev 7.900 4,8 140

Macesen 13.950 3,2 170

Bor 12.550 1,9 86

Smreka 31.000 1,4 160

Duglazija 40.000 1,3 190
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Zadostna, pravilneje primerna oskrba rastlin 
in seveda tud gozdnega drevja z vodo [H2O] je 
pogoj za vitalnost in odpornost rastlin. Vitalnost 
pa je predpogoj za dobro zdravstveno stanje 
gozdov. Le takšni gozdovi so v okviru fizikalnih 
zakonov tudi odporni na naravne ujme. Ker je 
voda v svojih različnih pojavnih oblikah tudi 
udeležena neposredno pri nastanku poškodb 
zaradi naravnih ujm v gozdovih, posredno pa 
tudi kot prenašalec energije v atmosferi, je za 
nadaljevanje opisovanja naravnih ujm bilo 
potrebno zapisati tudi nekaj osnovnih lastnosti 
vode in vlogo vode v gozdu.
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lacije srnjadi najbolj vplivajo: plenilci, naravni 
viri in lov.

Indirektni dejavniki 1. nivoja, ki močneje vpli-
vajo na življenjsko okolje srnjadi pa so: plenilci 
drugega reda, odnosi med osebki iste vrste, med-
vrstni odnosi, dolžina gozdnega roba, drevesna 
sestava, načini gospodarjenja, gojitveni ukrepi, 
razpored razvojnih faz, nasadi iglavcev, lovna 
doba in krivolov. 

Iz primerjave obeh režimov motenj, dendro-
grama okolja srnjadi in podatkov iz preglednice 5 
je razvidno, da  so bile pred I. svetovno vojno v 
nižjih predelih življenjske razmere za srnjad enako 
ugodne kot  po II. svetovni vojni, če ne še boljše. 
Kmetijskih površin in slabo uspelih pomladitev 
je bilo precej. Nege mladovij niso izvajali, zato je 
bila ponudba hrane, grmovja in plodonosnih dre-
vesnih vrst dovolj velika. Takšno življenjsko okolje 
je omogočalo, da je populacija srnjadi prenesla 

pritiske hudih zim, neodgovornega obnašanja 
zakupnikov sosednjih občinskih lovišč, kamor 
se je v hudih zimah zatekala, občasnega pojav-
ljanja volkov, krivolova in legalnega lova. Pred I. 
svetovno vojno so legalno lovili samo srnjake, v 
obdobju 1878-1906 pa so uplenili 928 srnjakov 
ali povprečno 31 na leto. Koliko so odstrelili 
divji lovci in kakšna je bila struktura njihovega 
odstrela pa se lahko le ugiba. Sklepamo, da sta 
na številčnost populacije srnjadi najbolj vplivala 
krivolov in prisotnost volkov. Za obdobje med 
obema svetovnima vojnama pa je samo podatek 
iz italijanskega gozdnogospodarskega načrta za 
GGE Dol 1931-1940, da je njeno stanje precej 
zadovoljivo, čeprav ni tako številna kot pred vojno 
(MIKULETIČ 2001).

Po II. svetovni vojni so močno povečali obseg 
sečenj in spremenili način njihovega izvajanja. 
Pričeli so z  velikopovršinsko naravno in umetno 
obnovo starih prezrelih sestojev, in nadaljevali s 
skupinsko postopnim gospodarjenjem. Tak način 

Srnjad

Direktni dejavniki
Indirektni dejavniki

Nivo 1 Nivo 2
1. Tveganja
Veter, sneg, žled, toča
Ceste 

Klimatske spremembe

2. Plenilci
Volk
Ris

Medved
Divji prašič
Lisica
Kuna zlatica

3. Bolezni
4. Značilnosti vrst
Obnašanje
Teritorialnost                

Odnosi med osebki iste vrste
Medvrstni odnosi                        

5. Naravni viri
Hrana
Zelišča
Grmovje
Jelka
Plemeniti listavci
Plodonosni listavci
Kritje
Razpored razvojnih faz
Nasadi iglavcev

Dolžina gozdnega roba
 Drevesna sestava                
Načini gospodarjenja
Gojitveni ukrepi
Košnja gozdnih jas
Vzdrževanje grmišč

Poletne suše

6. Človek 
Lov
Višina odvzema
Struktura odvzema

Lovna doba
Krivolov

Lovska politika
Rekreacija
Nabiralništvo

Preglednica 3: Dendrogram okolja srnjadi

Nadaljevanje s strani 148
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gospodarjenja je ustvaril nešteto pomladitvenih 
jeder in velik gozdni rob, kar ustreza srnjadi. Po 
vojni so ljudje imeli možnost, da so se včlanili v 
lovske družine, zato se je krivolov močno zmanjšal. 
Lovska politika nagrajevanja odstrela plenilcev, ki 
je bila prisotna prvi dve desetletji po II. svetovni 
vojni, pa je povzročila, da je volk, nekdaj pomem-
ben regulator številčnosti srnjadi v Sloveniji, skoraj 
izumrl. Interakcija vseh omenjenih dejavnikov je z 
delnim časovnim zamikom povzročila eksplozivno 
rast populacije srnjadi, na katero pa ni bistveno 
vplivala prisotnost risa, katerega sledove so opazili 
že v začetku osemdesetih let.

Tako je v načrtu 1954-1963 omenjeno, da poleg 
goveje živine in tovornih konj povzroča škodo tudi 
srnjad, v načrtu 1964-1973 pa so jo že omenili 
kot pereč problem. Zaradi čedalje večjih škod v 
nasadih in izginjanja jelke so gozdarji zahtevali 
povečan odstrel srnjadi, jelenjadi in muflonov. 
Odstrel je bil največji v obdobju 1974-1993, v času 
uvajanja skupinsko postopnega gospodarjenja, ko 

so na veliko pogozdovali. V obdobju 1994 – 2003 
so občutno zmanjšali obseg sadnje, s tem pa sta se 
zmanjšala tudi številčnost in odstrel srnjadi.  

4.3 Jelenjad

Če pogledamo direktne dejavnike, ki so prikazani v 
preglednici 4, vidimo, da na številčnost populacije 
jelenjadi najbolj vplivajo: tveganja (vetrolomi), 
plenilci, naravni viri in lov.

Indirektni dejavniki 1. nivoja, ki močneje vpli-
vajo na življenjsko okolje jelenjadi pa so: plenilci 
drugega reda, odnosi med osebki iste vrste, med-
vrstni odnosi, dolžina gozdnega roba, drevesna 
sestava, sestojni sklep, načini gospodarjenja, 
gojitveni ukrepi, lovna doba in krivolov.

Iz primerjave obeh režimov motenj in dendro-
grama okolja jelenjadi je razvidno zakaj so bile pred 
I. svetovno vojno življenjske razmere za jelenjad 
manj ugodne kot so po II. svetovni vojni.

Jelenjad je nekoč naseljevala tudi Trnovski gozd. 
Na naslovnici Flamekovega gozdnogospodarskega 

Preglednica 4: Dendrogram okolja jelenjadi

Jelenjad
Direktni dejavniki Indirektni dejavniki

Nivo 1 Nivo 2
1. Tveganja
Veter, sneg, žled, toča
Ceste 

Klimatske spremembe

2. Plenilci
Volk
Ris

Medved
Divji prašič

3. Bolezni
4. Značilnosti vrst
Obnašanje
Generalist      

Odnosi med osebki iste vrste 
Medvrstni odnosi       

5. Naravni viri
Hrana
Trave in zelišča
Grmovje
Jelka
Plemeniti listavci
Plodonosni listavci
Kritje
Razpored razvojnih faz
Nasadi iglavcev

Dolžina gozdnega roba
 Drevesna sestava                
Sestojni sklep
Načini gospodarjenja
Gojitveni ukrepi
Košnja gozdnih jas
Vzdrževanje grmišč
Vzdrževanje kalov

Poletne suše

6. Človek 
Lov
Višina odvzema
Struktura odvzema

Lovna doba
Krivolov

Lovska politika
Rekreacija
Nabiralništvo
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načrta iz leta 1771 so na naslovnici narisani jelen, 
dva medveda in volk  (MIKULETIČ 2001a). Lov 
v načrtu ni omenjen, morda pa je bila ta divjad 
v tistem času bolj številčna. Schneider v gozd-
nogospodarskem načrtu iz leta 1804 omenja, da 
jelenjad dela veliko škodo, pozimi pa se umakne 
v dolini ležeč gozd Panovec. Leta 1826 naj bi v 
Trnovskem gozdu uplenili zadnjega jelena. Leta 
1992  so jamarji v udorni jami blizu naselja Rijavci 
našli ostanke rogovja 5-6 jelenov, na katerih so bili 
vidni znaki, da so jih nekdanji divji lovci odsekali 
in skrili. Jelenjad je bila iztrebljena, tako kot po 
celi Sloveniji, predvsem zaradi organiziranega 
lova in krivolova.

 Po II. svetovni vojni so ponovno pričeli slediti 
in opažati jelenjad, in leta 1972 so po 146 letih 
ponovno uplenili jelena. Od takrat je številčnost 
jelenjadi v stalnem porastu. Zanimivo je, da so v 
gozdnogospodarskem načrtu 1964-1973  ome-
nili, da je z lovskogospodarskim načrtom za LD 
Trnovski gozd predvideno, da se jelenjad, ki se 
je pojavila po II. svetovni vojni, kot nezaželeno 
vrsto odstrani iz lovišča.

5 OSTALE EKOSISTEMSKO 
POMEMBNEJŠE ŽIVALSKE VRSTE

Opis indikatorskih živalskih vrst smo dopolnili s 
prikazom živalskih vrst katerih pojavljanje in/ali 
številčnost ravno tako vpliva na pojavljanje in 
izginjanje rastlinskih in živalskih vrst.   

Medved
Medved se je v Trnovskem gozdu občasno pojav-
ljal, vprašanje pa je, ali je bil stalno prisoten. Prvi 
evidentiran odstrel medveda je iz leta 1888. Po 
II. svetovni vojni so ga  ponovno pričeli slediti. 
Leta 1963 je medved na Avški gmajni raztrgal tri 
junce. Leta 1977 pa je lovec Emil Hvala v oddelku 
69 (Selovec) ponovno uplenil medveda, ki je na 
ocenjevanju dobil bronasto medaljo. V letih 1995, 
2000, 2001 in 2006 so v LD Trnovski gozd uplenili 
še štiri mlade samce, težke do 100 kg. Leta 1988 
so pod Vitovskim vrhom v LD Lijak uplenili 62 
kg težkega samca, iz Trnovskega gozda pa je prišel 
tudi medved, ki je leta 1997 v Vitovljah raztrgal 
prašiča. V LD Gorica so leta 2002 tik pod naseljem 
Trnovo uplenili medveda. Leta 1997 so v Krajnem 

žlebu uradno registrirali mrhovišče za medveda. 
Odkar obstoja mrhovišče, ki je redno oskrbovano, 
se je številčnost medvedov povečala in v zadnjih 
letih so v njegovi okolici sledili več medvedov. 

Volk
V Trnovskem gozdu je bil volk nekoč stalna 
divjad. V gozdnogospodarskem načrtu 1878-1886 
je omenjeno, da precej številčno srnjad ogrožajo 
volkovi, ki se občasno pojavljajo v krdelih, pri-
hajali pa naj bi z Nanoške planote. Zadnji volk 
naj bi bil uplenjen leta 1873. Kot zanimivost naj 
navedemo, da Fran Erjavec (1880) navaja, da  je 
volk v Trnovskem gozdu v Krniškem lovišči v dveh 
ali treh dnevih zaklal 23 srn in srnjakov. Podobno 
kot medved se volk občasno pojavlja vse do danes. 
V sosednjem lovišču Kozja stena so v letih 1966 
in 1973 uplenili dva volkova, v lovišču LD Hubelj 
pa so ga uplenili leta 1995.

Ris
Risa so ponovno naselili na Kočevskem in ga iz 
privajalne obore izpustili leta 1973. V začetku 
osemdesetih let so v Trnovskem gozdu kot znak 
njegove prisotnosti poleg njegovih sledov našli 
tudi več raztrganih srn. Več lovcev ga je videlo, 
eden ga je posnel z video kamero, leta 1988 so v 
Golakih našli 4,4 kg težkega poginulega risjega 
mladiča, v letu 1991 pa so uplenili 8 kg težko 
risinjo. Rise, ki so verjetno prečkali Trnovski gozd, 
so v letih 1988, 1994 in 1996 uplenili v sosednji 
lovski družini Grgar. Ris je v Trnovskem gozdu 
stalno prisoten, so pa sledovi njegove prisotnosti 
manj opazni.

Mufloni
Muflone so v privajalno oboro na trnovskih 
Koreninah spustili 31. 8. 1972 (4 ovni in 11 ovc) 
in 12. 8. 1973 (5 ovnov in 7 ovc). Muflone so 
nabavili na Brionih, jeseni 1974 pa naj bi jih bilo že 
okoli 50. Številčnost muflonov je hitro naraščala, 
največ naj bi jih bilo leta 1985, ko je bila njihova 
številčnost ocenjena na 350 živali, naraščale pa 
so tudi škode. Poleg objedanja mladja še lupljenje 
lubja v mladih sestojih. Povečan odstrel in prihod 
risa sta močno zmanjšala njihovo številčnost, 
vendar so v zadnjih letih ponovno opazili večje 
trope (5-20 živali).
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Divji prašič
Divji prašiči so se občasno vedno pojavljali, 
v zadnjih dveh desetletjih pa so postali stalna 
divjad. Zaradi škod na kmetijskih površinah jih 
s krmišči privabljajo globoko v gozd, tudi blizu 
rastišč divjega petelina (trnovske Korenine), s 
tem pa so postali plenilci gozdnih kur.

6  DISKUSIJA

Po predstavitvi režimov motenj, okoljskih dendro-
gramov izbranih živalskih vrst in njihovih odzivov 
na spremembe okolja, se postavlja nekaj vprašanj, 
na katera je težko odgovoriti, zaenkrat lahko samo 
ugibamo ali predvidevamo. Ali na podlagi do 
sedaj znanih odzivov na spremembe okolja lahko 
predvidevamo trende gibanja populacij divjega 
petelina, srnjadi in jelenjadi? Ali je v gozdni krajini 
številčnost populacij posameznih živalskih vrst 
le stranski rezultat gospodarjenja z gozdovi, ali 
rezultat načrtnega gospodarjenja z divjadjo? Ali z 
uporabo dendrogramov okolja lahko izboljšamo 
načrtovanje gospodarjenja z gozdom in živalskim 
svetom? Ali je pristop z okoljskimi dendrogrami 
izbranih živalskih vrst kompleksen pristop in nad-
gradnja dosedanjega načrtovanja gospodarjenja 
z gozdom in divjadjo? Ali se gozdarji zavedamo 
kako z načini gospodarjenja lahko pomembno 
vplivamo na naraščanje ali upadanje številčnosti 

populacij različnih rastlinskih in živalskih vrst? 
Ali je poudarjanje pomena lovstva za ohranjanje 
živalskih vrst res tako pomembno? Poglejmo si 
nekaj odgovorov, ki so sad razmišljanja avtorjev, 
za nekatere uporabnike prostora, gozdarje, lovce, 
naravovarstvenike in ostale pa so lahko sporni.

Divji petelin je za gozdarje in lovce karizma-
tična vrsta. O njegovi ekologiji in ogroženosti so v 
zadnjih dvajsetih letih izšli knjiga (MIKULETIČ 
1984), in številni strokovni članki in razprave 
(ADAMIČ 1986, 1987; ČAS / ADAMIČ 1993, 
1998; ČAS 1996, 1999, 2000, 2001; PERUŠEK/
ZEILER 2001). K njihovim načelnim ugotovitvam 
ni kaj dodati, morda le nekaj opažanj, specifičnih 
za Trnovski gozd. Razlogi za ogroženost divjega 
petelina so lahko tudi: sušenje jelke in izostanek 
njenega pomlajevanja, pomanjkanje velikih lesnih 
ostankov, in prevelika številčnost plenilcev in 
rastlinojede parkljaste divjadi.    

Kakšna je prihodnost divjega petelina v Trnov-
skem gozdu? Populacija divjega petelina je lokalna, 
rastišča pa so razporejena po vrhovih. Podatki 
območnega načrta 2001-2010 nakazujejo, da naj 
bi bil divji petelin razen v Golakih prisoten še v 
Smrekovi dragi, Bukovcu, Petelinovcu. Ojstrovci, 
Črnem vrhu, Koreninah, Velikem robu, Modra-
sovcu in Nagnovcu. Da so bila nekatera rastišča 
takrat že gluha pa kaže poročilo vodje KE Predmeja 
o opazovanju aktivnosti rastišč divjega petelina v 

Preglednica 5: Prikaz površin in razvojnih faz (ha)

Leto Kmetijske
Površine

Neplodne 
površine

Jase in 
praznine

Mladovja  
1-20 let

Drogovnjaki 
21-80 let

Debeljaki 
81-120 let

Star gozd nad 
120 let Skupaj

1887 148 491 812 1.162 1.847 4.460
1897 155 366 1.183 683 2.172 4.559
1907 315 630 1.514 648 1.419 4.526
1921 54 104 318 428 1.983 488 1.417 4.633
1954 68 373 1.128 1.106 2.066 4.741
1964 68 215 369 2.483 526 1.099 4.760
1974 56 179 207 1.122 1.231 1.968 4.763
1984 55 185 439 1.399 1.736 949 4.763
1994 30 73 604 1.589 1.737 730 4.763
2004 34 13 307 1.352 2.347 716 4.769

Opomba: - Kot praznine so prikazovali predvsem neuspele pomladitve. Za l. 1921 je k jasam in prazninam prišteto 
54 ha presek, ki jih niso obravnavali kot gozd.
– Kot neplodne površine so obravnavali grmovnate izpostavljene lege in rušje.
– V stolpec star gozd smo uvrstili vse sestoje nad 120 let, prebiralne in varovalne gozdove, ter pomlajence.
– L. 2004 je bilo od 34 ha kmetijskih površin 23 ha v zaraščanju, lazov je bilo le 11 ha, grmišča pa so uvrščena 

pod mlajše razvojne faze.
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letu 2000. Če je v Trnovskem gozdu in na Idrij-
skem 20-50 odraslih osebkov, je po hierarhični 
shemi nivojev zaščite (SCHONEWALD / COX 
1983, cit. po PATTON 1992) možno, da bodo 
posamezne družine preživele pol stoletja ali tudi 
več. Proučevanja ptic na oceanskih in habitatskih 
otokih (PIMM et al. 1988, SOULE et al. 1988, 
cit. po BOYCE 1997) pa dosledno kažejo, da so 
populacije z manj kot 50 osebki nezadostne in 
da je verjetnost njihovega propada zelo verjetna. 
Ker je divji petelin prostorsko občutljiva vrsta, se 
pri približno 30 % prvotnega habitata številčnost 
njegove populacije močno zmanjša. Kadar pa 
ostane samo 5-10 % prvotnega habitata pa običajno 
lokalno izumre (THOMPSON / ANGELSTAM 
1999). Da se je življenjski prostor divjega petelina 
močno skrčil je lepo razvidno iz preglednice št. 5. 
Po letu 1974 se je močno zmanjšal delež starih 
gozdov, katerih je bilo leta 1974 še 1968 ha, leta 
2004 pa le še 716 ha. Za zaščito divjega petelina 
v Trnovskem gozdu, v katerem so v preteklosti 
antropogene motnje ustvarjale ustrezne habitate, 
bi bilo verjetno najbolj primerno, da bi nad 1000 
m nadmorske višine izločili iz gospodarjenja vse 
gozdove v pasu 100-200 m pod vrhovi in grebeni 
(praksa avstrijskih gozdarjev), in močno povečali 
odstrel plenilcev in rastlinojede parkljaste divjadi. 
Dosledno bi morali izvajati zaporo gozdnih cest 
in z informativnimi tablami ljudi obvestiti zakaj 
naj se teh predelov izogibajo.V tem kontekstu 
je vprašljivo tudi uradno krmišče za medveda, 
ker je preblizu evidentiranim rastiščem divjega 
petelina. 

Številčnost populacije srnjadi je vseskozi nihala 
zaradi načinov gospodarjenja, številčnosti ple-
nilcev, legalnega lova in krivolova. Ali je srnjad 
vseskozi prisotna, ker so do začetka petdesetih 
let legalno lovili samo srnjake, pa je stvar debate. 
Iz podatkov o odstrelu v LD Trnovski gozd, ki 
so prikazani v preglednici 1, je razvidno, da je 
bila populacija srnjadi najštevilnejša v obdobju 
1974-1993, ko so letno umetno obnovili 10-12 ha, 
in to pretežno s smreko. Posledično se je v istem 
obdobju delež mladovij, kar je razvidno iz pregled-
nice 5, povečal s 207 ha na 604 ha. Menimo, da je 
trenutna številčnost srnjadi odvisna predvsem od 
dolžine gozdnega roba, manjšega obsega sadnje, 
zaraščanja gozdnih jas, prisotnosti plenilcev in 

realizacije načrtovanega odstrela. V zadnjih letih 
na njeno številčnost verjetno vplivajo tudi med-
vrstni odnosi s populacijami jelenjadi in muflonov, 
katerih prisotnost se ponovno krepi.

Jelenjad je bila nekoč iztrebljena, vzrokov za 
njeno čedalje večjo prisotnost v Trnovskem gozdu 
pa je več. Velikopovršinska naravna in umetna 
obnova starih prezrelih sestojev, ki so jo nadalje-
vali s skupinsko postopnim gospodarjenjem, je 
povečala ponudbo hrane. Obsežni vetrolomi so 
ponudbo hrane še povečali. Smrekovi nasadi pred-
stavljajo idealno kritje, tako poleti kot tudi pozimi. 
Volk, kot glavni regulator številčnosti populacij 
jelenjadi, še ni dovolj prisoten. Lovska politika 
je bila in je še naklonjena jelenjadi. Postavljene 
gojitvene smernice, predvsem starostna struktura 
odvzema jelenov in s tem povezana kaznovalna 
politika, otežujejo izvajanje lova. Posledica šte-
vilčno čedalje močnejše populacije jelenjadi so 
povečane škode na mladju in nakazano upadanje 
številčnosti populacije srnjadi.

Ali je v gozdni krajini GGE Predmeja številč-
nost populacij izbranih živalskih vrst le stranski 
rezultat gospodarjenja z gozdovi, ali rezultat 
načrtnega gospodarjenja z divjadjo? Primerjava 
režimov motenj, dendrogramov izbranih živalskih 
vrst in odstrela kaže, da na številčnost populacij 
izbranih živalskih vrst najbolj vplivajo naslednji 
direktni dejavniki: tveganja (ceste), plenilci, 
naravni viri (hrana in kritje) in lov. Ker sta hrana 
in kritje najpomembnejša direktna dejavnika, ki 
sta močno odvisna od  načina gospodarjenja in 
višine načrtovanih sečenj, človek s svojim delo-
vanjem indirektno dosti bolj spreminja habitate 
kot  naravne motnje, in tako vpliva na naraščanje 
ali upadanje številčnosti populacij izbranih žival-
skih vrst. To pomeni, da z gozdnogospodarskimi 
načrti neposredno vplivamo na šest faktorjev 
konceptualne enačbe, zato je gozdnogospodar-
sko načrtovanje dejansko sedmi dejavnik, ki 
neposredno vpliva na centrum. Na naraščanje in 
upadanje številčnosti populacij izbranih živalskih 
vrst pa vplivajo tudi mnogi indirektni dejavniki, 
katerih vpliv je praktično nemerljiv. Zaradi šte-
vilnih interakcij med direktnimi in indirektnimi 
dejavniki pa je vpliv bolj ali manj znanih vzrokov 
za naraščanje in upadanje številčnosti populacij 
težko preverjati.
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Kljub temu si upamo trditi, da je številčnost 
populacij rastlinojede divjadi prej rezultat spre-
memb okolja, ki jih povzroča predvsem gospo-
darjenje z gozdovi, kot pa rezultat načrtnega 
gospodarjenja z divjadjo. Samo primer: leta 2003 
je dolžina gozdnega roba 264 ha mladovij znašala 
112.560 m, dolžina gozdnega roba 34 ha jas, travni-
kov in površin v zaraščanju pa 20.600 m.  S tem ne 
zanikamo pomena vzdrževanja gozdnih jas, katerih 
površina se je v 50 letih zmanjšala s 68 ha na 34 
ha (11 ha  jas in 23 ha zaraščanja), in uravnavanja 
številčnosti populacij, ki ga izvajajo lovci, vendar 
je lov le eden od šestih dejavnikov konceptualne 
enačbe ali okoljskega dendrograma.

Ali z uporabo dendrogramov okolja lahko 
izboljšamo načrtovanje gospodarjenja z gozdom 
in živalskim svetom? Motnje ali spremembe okolja 
so kompleksen pojav, izguba ali poslabšanje 
habitata neke vrste je istočasno pridobitev ali 
izboljšanja habitata druge vrste. Dendrogrami 
okolja vsake vrste povedo kateri so za to vrsto 
ključni naravni viri. To  bi morali upoštevati pri 
prostorskem načrtovanju sečenj in z dinamičnim 
mozaikom  sestojev (različnih razvojnih faz in 
različne drevesne sestave) zagotavljati  habitate 
vsem avtohtonim vrstam. Z gozdnogospodarskimi 
načrti pa bi morali tudi načrtovati, oziroma pred-
videti, kakšna bo reakcija populacij posameznih 
živalskih vrst in predlagati ukrepe za ohranjanje 
in/ali uravnavanje  številčnosti njihovih popu-
lacij. Mislimo, da primerjava režimov motenj, 
okoljskih dendrogramov izbranih živalskih vrst 
in njihovih odzivov na spremembe okolja lahko 
bistveno izboljša celostno gospodarjenje z gozdno 
krajino.

Vsaka gozdna krajina ima svojevrstne režime 
motenj, ki spreminjajo habitate v času in prostoru 
in tako povzročajo upadanje in povečevanje šte-
vilčnosti populacij različnih rastlinskih in živalskih 
vrst. Vendar smo mnenja, da v vseh gozdnih 
krajinah izvajanje sečenj, gozdnogojitvenih del 
in gradnja gozdnih cest  spreminjajo habitate 
bolj kot katera koli druga aktivnost v gozdu. Za 
gozdnate in agrarne krajine pa zelo verjetno veljajo 
druge zakonitosti.

7  ZAKLJUČKI

Analiza režimov motenj v GGE Predmeja je poka-
zala, da so se v zadnjih 120 letih režimi motenj 
spreminjali v času in prostoru. Ravno tako se 
je pokazalo, da interakcija abiotskih motenj in 
različnih sistemov gospodarjenja oblikuje raz-
lične prostorske razporeditve posameznih habi-
tatov.  Odgovor indikatorskih vrst na interakcijo 
abiotskih motenj, zastornega gospodarjenja in 
intenzivnega lova plenilcev se bistveno razlikuje 
od odgovora na interakcijo abiotskih motenj, 
skupinsko postopnega gospodarjenja in opuščanja 
lova na plenilce. Iz značilnosti do sedaj uveljav-
ljenih načinov gospodarjenja je torej 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 in rastlinskih vrst.

Z gozdnogospodarskimi načrti bi morali tudi 
načrtovati, oziroma predvideti, kakšna bo reakcija 
populacij posameznih živalskih vrst in pred-
lagati ukrepe za ohranjanje in/ali uravnavanje  
številčnosti njihovih populacij. To lahko dose-
žemo s primerjavo režimov motenj, okoljskih 
dendrogramov izbranih živalskih vrst in njihovih 
odzivov na spremembe okolja. V Sloveniji so 
gozdnogospodarski načrti obvezni že dobrih 50 
let, ravno toliko časa obstajajo tudi lovske družine. 
Z uporabo podatkov obeh uporabnikov prostora 
se  zlahka pride do režimov motenj in odzivov 
divjadi na spremembe okolja. Desetletni načrti 
upravljanja z divjadjo bi morali biti sestavni del 
gozdnogospodarskih načrtov, kajti le tako bi 
lahko bistveno izboljšali celostno gospodarjenje 
z gozdno krajino. Celostno oziroma trajnostno 
ekosistemsko gospodarjenje  pa zagotavlja trajnost 
donosov lesa in ohranjanje vseh po naravi danih 
rastlinskih in živalskih vrst.

 Ne vemo kako se je v davnini v Trnovskem 
gozdu v času in prostoru spreminjala zastopanost 
rastlinskih in živalskih vrst in/ali katere vrste so 
izginile. Ne vemo kako so na spremembo sestave 
rastlinskih in živalskih vrst vplivale klimatske 
spremembe in kako abiotske in biotske motnje. 
Ravno tako ne moremo predvidevati kakšne 
bodo bodoče spremembe v sestavi rastlinskih in 
živalskih vrst. Na primer, kakšna sta usoda jelke 
in divjega petelina? Človek pa je v Trnovskem 
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gozdu že zelo dolgo prisoten, in to s tako različnimi 
dejavnostmi, da je skoraj nemogoče reči kaj je 
naraven gozd. 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 (SPIES / TURNER 1999). 

8  SUMMARY

So far, the influence of natural and anthropogene 
disturbances on the presence and number of plant 
and animal species has not been taken into consi-
deration in the elaboration of forest management 
plans. The article acquaints us with two distur-
bance regimes, the first preceding World War I, and 
the second following World War II, with Patton’s 
theory of conceptual equation (1992) presenting 
all environmental factors which directly influence 
the probability of an animal species surviving and 
reproducing (risks, diseases, predators, genetics, 
natural resources and man), and also with the 
response of chosen species (capercaillie, Roe deer 
and red deer) to environment change.

The interaction of abiotic disturbances and 
different management regimes creates various 
forms of spatial distribution of individual habitats. 
The response of chosen species to the interaction 
of abiotic disturbances, to the shelter-wood system 
and to intensive predatory activity is essentially 
different from the response to the interaction of 
abiotic disturbances, to group succession mana-
gement and to the cessation of man hunting 
predators. A comparison of disturbances regimes, 
dendrograms of animal species and hunting har-
vest shows that the population dynamics of the 
chosen animal species is foremost dependent on 
the management system and planned cut. This is 
due to the fact that human activity changes habitats 
much more intensively than natural disturbances 
do. The characteristics of established management 
systems show that every change in the forest suits 
certain species and not others, and that foresters 
can actually influence the development of habitats 
and the appearance or disappearance of animal 
and plant species. The population dynamics in the 
forest landscape is more the result of environment 
change caused by forest management systems 
than the result of planned wildlife management. 

The increase and decrease of population number 
of chosen animal species are also influenced 
by various indirect factors whose influence is 
practically unmeasurable. Due to numerous 
interactions between direct and indirect factors 
it is difficult to verify and confirm the influence 
of relatively known causes for the increase and 
decrease of population number. We do not thereby 
negate the importance of controlling population 
number by hunting, nevertheless hunting is only 
one of six factors of the conceptual equation or 
environmental dendrogram.

Forest management plans should include and 
envisage the reaction of individual animal species 
and suggest measures for the conservation and/or 
control and management of population number. 
10-year wildlife management plans should be 
an integral part of forest management plans, 
since only in this way is it possible to essentially 
improve sustainable forest management. Integral 
and sustainable ecosystem management ensures 
stable wood yields and the conservation of all 
natural plant and animal species.
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1 PREDSTAVITEV VRST
1 THE SPECIES INTRODUCTION

Rod jesen (Fraxinus L.) je eden od 27 rodov v 
družini oljkovk (Oleaceae). Vsebuje okoli 65 
vrst, razširjenih v zmernem in subtropskem pasu 
severne poloble. To so večinoma listopadna dre-
vesa, znanih pa je tudi nekaj na sušna okolja pri-
lagojenih vednozelenih grmov. V Evropi in hkrati 
tudi v Sloveniji imamo tri vrste: vetrocvetna veliki 
jesen (Fraxinus excelsior L.) in poljski jesen (Fra-
xinus angustifolia Vahl) zrasteta v velika drevesa, 

GDK: 164:176.1 Fraxinus excelsior L.:176.1 Fraxinus angustifolia Vahl)(045)=163.6

Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) 
in poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) na osnovi 
morfoloških znakov
The Possibility of distinguishing the Common Ash (Fraxinus excelsior L.) from the 
Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl) based on morphologic traits

Kristjan JARNI1, Robert BRUS2

Izvleček:
Jarni, K., Brus, R.: Možnosti razlikovanja velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) in poljskega jesena (Fraxinus 
angustifolia Vahl) na osnovi morfoloških znakov. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 14.  Prevod v angleščino avtorja, lektura Tom Nagel. 
V Sloveniji uspevajo tri vrste jesenov: mali jesen (Fraxinus ornus L.), poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) in 
veliki jesen (Fraxinus excelsior L.). Morfološko razlikovanje tesno sorodnih velikega in poljskega jesena je težavno, 
še zlasti na rastiščih, kjer se pojavljata skupaj. Največkrat uporabljeni, vendar zaradi velike variabilnosti pogosto 
nezanesljivi razlikovalni znaki so listi in brsti. Uporabnejši razlikovalni znak je oblika socvetja oziroma oblika 
soplodja, pri določanju vrst pa dajemo prednost hkratni uporabi različnih morfološki znaki. Pogosto zamenjevanje 
obeh vrst v praksi je tudi glavni razlog za nezadostno poznavanje njune razširjenosti v Sloveniji. 
Ključne besede: veliki jesen, Fraxinus excelsior L., poljski jesen, Fraxinus angustifolia Vahl, morfološka 
identifikacija

Abstract:
Jarni, K., Brus, R.: The Possibility of distinguishing the Common Ash (Fraxinus excelsior L.) from the Narrow-
Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl) based on morphologic traits. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 3. In 
Slovene, with abstract in English, lit. quot. 14. Translated into English by the authors. English language editing by 
Tom Nagel.
There are three ash species native to Slovenia: manna ash (Fraxinus ornus L.), narrow-leaved ash (Fraxinus 
angustifolia Vahl) and common ash (Fraxinus excelsior L.). Based only on morphological traits it is difficult to 
distinguish between closely related common and narrow-leaved ash, particularly on sites where the two species 
are sympatric. Leaf and bud characteristics are mostly used as distinguishing features. However, they are highly 
variable and therefore in many cases unreliable. The type and size of the inflorescence are considered the best 
morphological traits for the separation of these two species. On the other hand, it is recommended to use as many 
different morphological traits as possible for determination. Incorrect identification of the two species is the main 
reason for inadequate knowledge about their geographic distribution in Slovenia. 
Key words: Common Ash, Fraxinus excelsior L., Narrow-Leaved Ash, Fraxinus angustifolia Vahl, morphological 
identification

medtem ko je žužkocvetni mali jesen (Fraxinus 
ornus L.) po rasti nižji. Mali jesen je genetsko bližji 
azijskim vrstam jesenov, mnogo bolj sorodna pa 
sta si veliki in poljski jesen (JEANDROZ et al. 
1997), tako da lahko v okoljih, kjer se pojavljata 
skupaj, pride tudi do njunega križanja.

1 K. J. univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 
Ljubljana 
2 Doc. dr. R. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

Znanstvena razprava
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V prispevku se bomo osredotočili predvsem 
na morfologijo velikega in poljskega jesena ter 
na težave pri njunem razlikovanju. Gozdarjem 
na terenu želimo pomagati pri njunem včasih 
težavnem razlikovanju, to pa bo prispevalo tudi 
k boljšemu poznavanju razširjenosti obeh vrst v 
Sloveniji. Tovrstno znanje je osnova uspešnega 
gospodarjenja, dobre izkoriščenosti rastiščnih 
potencialov in varovanja ter ohranjanja genofonda 
gozdnih drevesnih vrst.

1.1  Veliki jesen
1.1 Common Ash

Veliki jesen je samoniklo razširjen po vsej Slove-
niji, najdemo ga od nižin do subalpinskega pasu, 
vendar je nad 1000 m n. v. redek. Na nižinskih 
rastiščih se pojavlja skupaj z dobom, črno jelšo in 
topoli, v gričevnatem in gorskem delu Slovenije 
v posebni združbi skupaj z gorskim brestom in 
gorskim javorjem, pogost je tudi v družbi bukve 

Slika 1: Pri mešanem socvetju vrste F. excelsior z dvospolnimi cvetovi na glavni osi in moškimi cvetovi na stranskih oseh 
lahko v fazi plodov, ko odpadejo moški cvetovi in iz latov nastanejo grozdi, pride do napačne določitve vrste. 
Figure 1: The mixed inflorescences of F. excelsior specimens with hermaphrodite flowers only on the main axis and 
male flowers only on the secondary branches can be mistaken in the fruit stage because of the appearance of a raceme 
after the drop of male flowers. 

Slika 3: Oblika prečnega prereza semena pri ameriškem, velikem in poljskem jesenu (foto Kristjan Jarni).
Figure 3: The transverse section seed shapes of F. americana, F. excelsior and F. angustifolia
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Slika 2: Praktični vodnik za razlikovanje velikega in poljskega jesena (foto Kristjan Jarni).
Figure 2: Practical guide for the differentiation of F. excelsior and F. angustifolia. 
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in jelke. V teh sestojih se največkrat pojavlja kot 
posamezno drevo ali v skupinah. Do 40 metrov 
visoko drevo razvije široko, ovalno in zračno 
krošnjo z dolgimi vejami in ravnim deblom. 
Koreninski sistem je močan in dobro razvit, 
skorja je v začetku siva ali zelenkasta in gladka, 
s starostjo potemni in mrežasto razpoka, prečne 
razpoke so plitvejše od vzdolžnih (BRUS 2005). 
Poganjki so ravni, debeli in v nodijih nekoliko raz-
širjeni in sploščeni. So svetlozeleni do sivozeleni, 
goli in na redko posuti s svetlejšimi lenticelami. 
Terminalni brst je večji od lateralnih, slednji so 
na poganjku nameščeni nasprotno ali poševno 
nasprotno. Luskolisti brstov so črni in gosto 
dlakavi (IDŽOJTIĆ 2005). Navzkrižno nameščeni 
listi so 20–40 cm dolgi in lihopernato sestavljeni 
iz 7–13 sedečih lističev. Le-ti so široko suličasti 
in zašiljeni, na dnu zaokroženi, redkeje široko 
klinasti, po robu fino nažagani (število zobcev 
je večje od števila stranskih žil). Večinoma so 
goli, spodaj včasih tudi dlakavi, zlasti po žilah 
(ROLOFF / BÄRTELS 2006). Cvetovi brez cvet-
nega odevala so lahko moški, ženski ali dvospolni 
in se mešano združujejo v obstranske late. Spol 
posameznega drevesa se tako izraža kot kontinuum 
med moškim in ženskim osebkom z dominanco 
enospolnih dreves (BINGGELI / POWER 1991). 
Veliki jesen cveti aprila ali maja pred olistanjem 
in spada med tako imenovane protoginične vrste 
(pestič dozori pred prašniki in tako onemogoča 
samooprašitev). Plodovi, 2–4 cm dolgi in 4–6 
mm široki rjavi krilati oreški, so združeni v goste 
šope. Seme je podolgovato, dolgo do 15 mm in v 
prečnem prerezu eliptične oblike. Seme sega do 
manj kot polovice krilca (BRUS 2005). 

1.2 Poljski jesen
1.2  Narrow Leaved Ash

Poljski jesen je pri nas manj pogostna vrsta jesena. 
V naravnih sestojih ga najdemo v subpanonskem 
svetu, kjer porašča poplavna, obrečna nižinska 
rastišča skupaj z dobom, črno jelšo, navadnim 
belim gabrom, vrbami in topoli. Drugi del areala 
pri nas ima v submediteranskem svetu, kjer se 
pojavlja ob spodnjih tokovih Dragonje in Vipave, 
ob potoku Lijaku, v Panovcu in še kje (BRUS 
2005). Po podatkih, zbranih v gozdarskem infor-
macijskem sistemu Zavoda za gozdove Slovenije, 

naj bi se poljski jesen posamično pojavljal tudi 
drugod po Sloveniji (na Gorenjskem, Kočevskem, 
Postojnskem, Koroškem...). Vendar pa je natanč-
nejši pregled na terenu pokazal (SEVER 2005), da 
poljskega jesena na mnogih mestih, kjer ga sicer 
navajajo, v resnici ne najdemo, vzrok pa je prav 
velika podobnost obeh vrst. Nezadostno pozna-
vanje poljskega jesena se nadalje kaže v njegovi 
taksonomiji. Pri slovenskem poimenovanju se 
kot sinonima uporabljata izraza ozkolistni in 
ostroplodni jesen, ki včasih obravnavata isto, 
včasih pa tudi ločeni vrsti. Podobno je s taksoni 
Fraxinus oxyphylla M. B. in Fraxinus oxycarpa 
Willd. V strokovnih krogih Evrope se danes naj-
pogosteje uporablja ime F. angustifolia Vahl, ki je 
med omenjenimi imeni kronološko gledano naj-
starejše (FUKAREK 1960). Vrsta naj bi se nadalje 
členila na nekaj podvrst: F. a. subsp. angustifolia 
(zahodno Sredozemlje), F. a. subsp. oxycarpa 
(vzhodna centralna Evropa in južna Evropa od 
severovzhoda Španije proti vzhodu) in F. a. subsp. 
syriaca (Turčija in na vzhod do Irana). Kako je s 
pojavljanjem podvrst pri nas, še ni raziskano.

Poljski jesen je do 40 m visoko drevo (CICEK 
/ YILMAZ 2002) s podolgovato ovalno in močno 
razvejano krošnjo, ki je gostejša kot pri velikem 
jesenu. Ravno in polnolesno deblo prekriva siva 
in v drobne ploščice razpokana skorja. Le-ta je pri 
mladem drevesu gladka in olivno zelena. Koreninski 
sistem je dobro razvit, predvsem v širino (BRUS 
2005). Poganjki so nekoliko tanjši in v nodiju manj 
sploščeni kot pri velikem jesenu, olivno zeleni do 
rumenosivi, goli in posuti z jajčastimi lenticelami. 
Terminalni brst je večji od lateralnih, širši kot daljši, 
stožčaste oblike s topim vrhom. Lateralni brsti so 
manjši kot pri velikem jesenu in na plodnih vejicah 
praviloma nameščeni po trije v vretencu, sicer pa 
navzkrižno. Luskolisti brstov so puhasti in rjave 
barve, včasih močno temnorjavi. Lihopernato 
sestavljeni listi so veliki 8–20 cm in sestavljeni 
iz 5–13 lističev, ki so ozko suličasti (ožji kot pri 
velikem jesenu), 4–10 cm dolgi, dolgo zašiljeni in 
pri dnu klinasti. Terenska opazovanja kažejo, da so 
lističi v spodnjem, senčnem delu krošnje praviloma 
širši in večji in se po obliki približujejo lističem 
velikega jesena. Po robu so grobo nažagani, zobci so 
praviloma veliki in štrleči, njihovo število pa je pri-
bližno enako številu stranskih žil. Na zgornji strani 
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so lističi olivno zeleni in goli, spodaj svetlejši in 
predvsem po glavni žili rjavo dlakavi. Cvetovi brez 
cvetnega odevala so združeni v rahle obstranske 
grozde. Socvetje lahko sestavljajo moški ali dvo-
spolni cvetovi, lahko pa tudi moški in dvospolni 
cvetovi skupaj. O ženskih socvetjih ne poročajo. 
Moške in dvospolne cvetove je mogoče najti na vseh 
drevesih poljskega jesena, tako da so funkcionalno 
gledano vsa drevesa dvospolna. Poljski jesen cveti 
konec marca in aprila pred olistanjem in tako kot 
veliki jesen spada med protoginične vrste (Fraxigen 
2005). Plodovi so podolgovati, 2–6 cm dolgi krilati 
oreški, katerih krilce je zelo variabilno. Lahko je 
zaobljeno, zašiljeno ali široko. Podolgovato seme 
sega do več kot polovice krilca (BRUS 2005).

2  OPREDELITEV PROBLEMA
2  PROBLEM DEFINITION

Tako veliki kot poljski jesen najbolje uspevata na 
globokih, s hranili bogatih, svežih tleh. V primerjavi 
z velikim jesenom, za katerega morajo biti tla dobro 
propustna za vodo, lahko poljski uspeva tudi na dlje 
časa zamočvirjenih tleh. Glede toplote je poljski jesen 
nekoliko zahtevnejši, zato ga srečamo predvsem po 
nižinah in rečnih dolinah, medtem ko je posledica 
manjše potrebe velikega jesena po toploti njegova 
razširjenost tako v nižinah kot tudi v legah nad 1000 
m n. v. Čeprav je ekološka amplituda velikega jesena 
na splošno širša od ekološke amplitude poljskega, 
se le-ti v veliki meri tudi prekrivata in vrsti zato 
marsikje rasteta skupaj. Tu pa se srečamo s pro-
blemom njunega zanesljivega razločevanja. Večina 
bistvenih razlikovalnih znakov je namreč visoko v 
krošnjah dreves, pri tleh si lahko pomagamo s skorjo 
(nezanesljivo), z brsti na epikormskih poganjkih, z 
odlomljenimi vejicami, listi in lističi, posameznimi 
plodovi in z mladovjem. Pri prosto rastočih drevesih 
si lahko pomagamo tudi z njihovim habitusom, 
vendar je za to potrebnih mnogo izkušenj. Vsi ome-
njeni znaki pa so v naravi bolj ali manj variabilni, 
kar nam razlikovanje še otežuje. 

Veliko podobnost oziroma sorodnost potrjujejo 
tudi kontrolirana križanja obeh vrst (REQUIN 
et al. 2002, MORAND-PRIEUR et al. 2002) in 
spontana križanja v naravi (RAMEAU et al. 1989 
cit. po JEANDROZ et al. 1996). Na rastiščih, kjer 
rasteta skupaj, cveti veliki jesen vedno kasneje od 
poljskega, vendar se lahko v nekaterih letih konec 

cvetenja ene vrste prekriva z začetkom cvetenja 
druge. V takšnih primerih je večja verjetnost 
pojavljanja hibridnega semena na velikem jesenu, 
saj to pospešuje tudi časovno prekrivanje cvetenja 
ženskih cvetov velikega jesena in moških cvetov 
poljskega. Filogenetske analize na podlagi pro-
učevanja ITS regij rDNA so pokazale, da je veliki 
jesen sorodstveno celo bližji vrstam iz podsekcije 
Racemosae, kamor med drugim spada F. angu-
stifolia, kot pa vrstam iz podsekcije Paniculatae, 
kamor je uvrščen tudi sam. Tako ugotovljena 
sorodstvena bližina se bolje ujema z geografsko 
distribucijo vrst kot s standardno taksonomijo, 
to pa dodatno govori v prid naravne medvrstne 
hibridizacije v simpatričnem okolju (JEANDROZ 
1997). Na podobno razmišljanje napeljuje raziskava 
kloroplastne DNA (HEUERTZ et al. 2006), v kateri 
so tako pri velikem kot pri poljskem jesenu našli 
veliko skupnih haplotipov, kar naj bi kazalo na 
hibridizacijo obeh vrst v ledenodobnih refugijih 
ali kasneje pri ponovni poledenodobni naselitvi.

V problematiko jesenov spada tudi vprašanje 
avtohtonosti in nastanka nižinskih sestojev, v 
katerih se le-ti pojavljajo. Večinoma gre za ostanke 
nekdaj obširnih gozdov, ki so se morali umakniti 
kmetijski rabi. Naravna slika gozdne vegetacije je 
zaradi človekove bližine in močnih gospodarskih 
vplivov velikokrat močno spremenjena. Gospodar-
jenje v preteklosti kot tudi še danes je v teh goz-
dovih zelo specifično, velikopovršinsko ter zaradi 
močno razvite zeliščne plasti ponekod golosečno. 
Tako je osnovanje sestojev v preteklosti (in tudi 
danes) velikokrat potekalo s setvijo ali sadnjo in 
pogosto z reprodukcijskim materialom neznane 
provenience. Ponekod so sadili celo neavtohtone 
vrste (primer je ameriški jesen), kar nam razpo-
znavanja na terenu še dodatno otežuje.

3  RAZLIKOVALNI ZNAKI MED 
VELIKIM IN POLJSKIM JESENOM

3  THE DISTINGUISHING FEATURES 
OF COMMON ASH AND NARROW 
LEAVED ASH

Sorodnost med velikim in poljskim jesenom se 
kaže med drugim tudi v njuni veliki morfološki 
podobnosti. Najzanesljivejši razlikovalni znak med 
njima je vsekakor velikost in oblika socvetja. Pri 
velikem jesenu so cvetovi združeni v obstranske 
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late, medtem ko so pri poljskem cvetovi v rahlih 
obstranskih grozdih (BRUS 2005). Tako ima veliki 
jesen v primerjavi s poljskim v socvetju večje šte-
vilo cvetov. Omenjeni znak najlažje opazujemo, ko 
se razvijejo plodovi: pri velikem jesenu se glavna 
os socvetja veji še na več stranskih osi, s katerih 
visijo plodovi, medtem ko ima poljski jesen raz-
vito eno samo os (slika 1). Vendar pozor! Ko se 
v mešanem socvetju pri velikem jesenu pojavijo 
dvospolni cvetovi na glavni osi, moški pa na 
stranskih oseh, lahko to v stadiju plodov vodi 
do napak (Fraxigen 2005). Z odpadom moških 
cvetov namreč iz latov nastanejo grozdi. 

Lahko dostopen, vendar zaradi velike variabil-
nosti nekoliko manj zanesljiv razlikovalni znak 
sta barva in nameščenost brstov na poganjku. Pri 
velikem jesenu so brsti črni in na poganjku pravi-
loma nameščeni nasprotno po dva, pri poljskem 
pa so brsti bolj ali manj rjavi in pogosto nameščeni 
po trije v vretencu, še zlasti na plodnih poganjkih 
(slika 2). Lističi pri poljskem jesenu so ponavadi 
ožji od lističev pri velikem jesenu. Vendar je ta 
znak zaradi velike variabilnosti oblike lističev in 
netipičnih oblik pri poljskem jesenu manj zanesljiv. 
Zanesljivejši znak je število zobcev na posamez-
nem lističu: pri velikem jesenu je število zobcev 
večje od števila stranskih žil, medtem ko je pri 
poljskem jesenu število zobcev približno enako 
številu stranskih žil (FITSCHEN 2002).

Ker se v nižinskih gozdovih v družbi naših 
jesenov ponekod pojavlja tudi sajeni ameriški jesen 
(Fraxinus americana L.), je prav, da razpoznamo 
tudi to vrsto. Po rjavih in fino dlakavih brstih 
nekoliko spominja na poljski jesen, njegovi listi 
pa so bolj podobni listom velikega jesena. Le-ti so 
12–35 cm dolgi in lihopernato sestavljeni iz 5 do 
9 lističev, ki pa so zelo variabilni, široko suličasti 
do eliptični, po robu gladki ali v zgornjem delu 
nazobčani. Od naših dveh jesenov ga najbolj zanes-
ljivo razlikujemo po semenu. To je pri ameriškem 
jesenu v prečnem prerezu okroglo, medtem ko je 
pri naših dveh vrstah eliptično (slika 3). 

4   ZAKLJUČEK
4  CONCLUSION

Zaradi podobne uporabnosti lesa, vendar nekoliko 
drugačnih ekoloških potreb je pri gospodarjenu z 
gozdom pomembno razlikovati poljski jesen od 

velikega. Precejšnja morfološka variabilnost listov 
in brstov obeh vrst botruje njunemu nezaneslji-
vemu razlikovanju, še posebno na rastiščih, kjer 
se pojavljata skupaj. Čeprav se v praksi največkrat 
uporabljajo znaki na listih, je mnogo zanesljivejši 
razlikovalni znak oblika socvetja, ki jo je najlažje 
opazovati pri razvitih krilatih plodovih. Zaradi tega 
je mlade osebke, ki še ne cvetijo ali rodijo, težko 
zanesljivo razlikovati, čeprav bi bilo pri negi gozda to 
koristno. Tako pa gojitelj dobi možnost zanesljivega 
odločanja o vrstni sestavi sestoja šele v starejših 
razvojnih fazah, saj so šele takrat na drevesih razviti 
in vidni vsi znaki, ki jih potrebujemo za zanesljivo 
razlikovanje. Največjo moč ima v času uvajanja 
sestojev v obnovo, ko se odloča o vrstni sestavi 
novo nastajajočega gozda. Pri določevanju vrst je 
vsekakor najbolje upoštevati več znakov hkrati, 
kar pa nas pogosto vodi tudi do arbitrarnih rešitev. 
Lahko se namreč zgodi, da ima proučevani osebek 
nekaj morfoloških lastnosti ene in nekaj lastnosti 
druge vrstre. V takšnem primeru dajemo prednost 
zanesljivejšim znakom. Posledica njune velike med-
sebojne podobnosti in nezanesljivega razlikovanja 
je tudi nenatančno poznavanje njune razširjenosti, 
pri poljskem jesenu pa tudi slabo poznavanje ras-
tlinskih združb, v katerih se pojavlja. 

Kaj pa genetske metode? Sredi 80-tih let prejš-
njega stoletja se je s prihodom rekombinantne 
DNA tehnologije v populacijsko genetiko izbor 
genetskih markerjev, primernih za populacijsko-
genetske študije, močno povečal. Z uporabo raz-
ličnih markerjev je danes mogoče zanesljivo raz-
likovati posamezne vrste in celo posamezne osebke 
med seboj. Uporaba kloroplastnih mikrosatelitov 
v kombinaciji z jedrnimi markerji se je izkazala 
kot zanesljivo orodje za razlikovanje velikega in 
poljskega jesena (MORAND-PRIEUR et al. 2002), 
prav tako tudi drugih vrst med seboj. Vendar pa 
so genetske metode v primerjavi z morfološkimi 
veliko dražje in zato neprimerne za praktično 
delo na terenu. Zaradi tega bo botanično znanje 
o obravnavanih vrstah gotovo tudi v prihodnje 
koristno dopolnjevati in poglabljati. 

5  POVZETEK
5  SUMMARY

V Sloveniji uspevajo tri vrste jesenov: mali jesen 
(Fraxinus ornus L.), poljski jesen (Fraxinus angu-
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stifolia Vahl) in veliki jesen (Fraxinus excelsior 
L.). Medtem ko je mali jesen sorodstveno bližji 
azijskim vrstam, sta si veliki in poljski jesen sorod-
stveno zelo blizu. To se kaže tako na genetskem 
kot na morfološkem nivoju. 

Veliki in poljski jesen najbolje uspevata na glo-
bokih in s hranili bogatih, svežih tleh. V primerjavi 
z velikim jesenom, za katerega morajo biti tla dobro 
propustna za vodo, lahko poljski jesen uspeva tudi 
na dlje časa zamočvirjenih tleh. Glede toplote je 
poljski jesen nekoliko zahtevnejši, zato ga srečamo 
predvsem po nižinah in rečnih dolinah, medtem 
ko je posledica manjše potrebe velikega jesena po 
toploti njegova razširjenost tako v nižinah kot v 
legah nad 1000 m n. v. Zaradi prekrivajočih se 
ekoloških zahtev vrsti marsikje rasteta skupaj, tu 
pa se srečamo s problemom njunega zanesljivega 
razločevanja. V praksi največkrat uporabljeni, 
vendar zaradi velike variabilnosti pogosto neza-
nesljivi razlikovalni znaki so listi in brsti. Slednji 
so pri velikem jesenu na poganjkih nameščeni 
navzkrižno, pri poljskem jesenu na plodnih vejicah 
praviloma po trije v vretencu (zanesljiv znak). 
Najzanesljivejši razlikovalni znak pa je oblika in 
velikost socvetja oziroma soplodja. Le-ta je pri 
velikem jesenu v obliki lata, pri poljskem jesenu 
pa v obliki grozda. Razlikovanje velikega in polj-
skega jesena na podlagi znakov na skorji, habitusu 
dreves in oblike krilc pri plodovih je praviloma 
težavna in nezanesljiva. Pri določanju vrst dajemo 
prednost hkratni uporabi različnih morfoloških 
lastnosti, kar pa nas pogosto vodi do arbitrarnih 
rešitev. Lahko se namreč zgodi, da ima proučevani 
osebek nekaj morfoloških lastnosti ene in nekaj 
lastnosti druge vrstre. V takšnem primeru dajemo 
prednost zanesljivejšim znakom.

Posledica velike medsebojne podobnosti in 
nezanesljivega razlikovanja velikega in poljskega 
jesena je tudi nenatančno poznavanje njune 
razširjenosti pri nas, v primeru poljskega jesena 
pa tudi slabo poznavanje rastlinskih združb, v 
katerih se pojavlja. 
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Viljem Garmuš je v prvih pomladanskih dneh 
letos praznoval 70 letnico. Iz vasi pod Kumom nad 
Trbovljami, ga je po končani gimnaziji v Trbovljah 
pot vodila na študij gozdarstva v Ljubljano, po 
končanem študiju je leta 1961 prišel na Srednjo 
gozdarsko šolo v Postojno kot učitelj strokovnih 
predmetov. Le za kratek čas se je (1965/66) vrnil 
v domače kraje, na Gozdnem obratu Zasavje-
Trbovlje, je bil referent za gojenje gozdov. 

Že leta 1966 je spet  na Gozdarskem šolskem 
centru v Postojni, poleg učitelja strokovnih pred-
metov je tudi predstojnik strojne postaje. Med 
letom 1973-1987 opravlja delo in naloge direktorja 
GŠC Postojna. Leta 1987 se poda v operativo, in 
je do upokojitve na  GG Postojna vodil TOZD in 
pozneje PE Transport.

Za svoje delo je prejel številna priznanja: 1968 
nagrada občine Postojna za pedagoško delo, 1981 
medaljo za zasluge za narod s srebrno zvezdo. Za 
vsestranski razvoj izobraževanja v gozdarstvu, za 
uspešno povezavo šole s prakso in gospodarstvom 
ter uspešno dolgoletno vodenje Gozdarskega 
šolskega centra je leta 1986 prejel Jesenkovo 
priznanje.

Poleg pedagoškega dela je bil dejaven tudi 
pri: raziskovanju metodike praktičnega pouka; 
izdelavi učnih programov; uvajanju strokovnega 
izobraževanja s področja gozdarske mehanizacije 
za delo z gozdarskimi stroji na GŠC; sestavi stro-
kovnih učbenikov za srednjo šolo in za program 
dopolnilnega izobraževanja; področju varnega 
dela z gozdarsko mehanizacijo; raziskovalnem 
delu s področja gozdarske mehanizacije in pri-
pravi primerjalnih analiz o tehnološko tehnični 
uporabnosti gozdarskih strojev.

Viljem Garmuš se lahko pohvali tudi z obsežno 
bibliografijo, tehniškimi dosežki in inovacijami. 
Naj jih nekaj naštejemo:

Viljem GARMUŠ univ. dipl. inž. gozd. sedemdesetletnik
– 1974 Vzdrževanje traktorja  / brošura - ČZP 

Kmečki glas.
– 1973 Posek in spravilo lesa / brošura - ČZP Kmečki 

glas (soavtor J. Ude).
– 1969 Gradbeništvo / učbenik GŠC.
– Za Gozdarski vestnik je pripravil krajše strokovne 

objave s področja izobraževanja in gozdarske 
mehanizacije.

– V Kmečkem glasu je objavil serijo zaporednih 
člankov s področja varnosti pri delu.

– Futurističen pogled na razvoj gozdarstva v SRS 
/ referat na gozdarsko-lesnem sejmu v Celovcu 
(članek je bil objavljen tudi v avstrijskem stro-
kovnem listu.

– Trening z gozdarskimi stroji Rovaniemi Finska 
v organizaciji ILO-FAO / referat.

– Varno delo s gozdarskimi traktorji / avtor filma 
(film je dobil bronasto medaljo na mednarodnem 
festivalu ERGOFEST v Beogradu). 

– Izobraževanje kmetov lastnikov gozdov / referat 
v okviru DIT gozdarstva v Tolminu.

– Navodilo za varno delo z gozdarskimi traktorji 
/ knjižica za Splošno združenje gozdarstva Slo-
venije.

– Navodilo za varno delo s hidravličnimi nakladal-
niki za Splošno združenje gozdarstva Slovenije.

– Meritve in analiza tehničnih zmogljivosti hidrav-
ličnih nakladalnikov ter gozdarskih traktorjev / 
in organizacija demonstracije v okviru Komisije 
za mehanizacijo Splošnega združenja gozdar-
stva.

Garmuš je bil aktiven tudi v okolju kjer je 
živel in deloval. Tako je bil med leti 1985-1986 
Predsednik Skupščine občine Postojna (polovični 
delovni čas) nato pa predsednik DPZ Skupščine 
občine Postojna.

Boris PERKO

Izobraževanje in kadri
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Lesarji in gozdarji aktivni v 7. okvirnem programu
Sedmi okvirni program je, s proračunom večjim 
kot 50 milijard EUR za obdobje 2007 –2013, 
največji EU program za podporo razvojnim 
projektom. Prvi razpisi so bili objavljeni konec 
lanskega decembra in sedaj priprave projektov 
že živahno tečejo.

tudi na samem srečanju, kjer smo sklepali veliko 
dogovorov glede sodelovanja v projektih. 

Lesarski grozd je tako sedaj ena izmed naj-
bolje vpetih organizacij iz gozdarske in lesar-
ske panoge v mednarodne mreže, kar bo tudi 
slovenskim lesarjem in gozdarjem omogočalo 

V novo razvojno obdobje EU smo se s polnim 
zamahom vključili tudi lesarji in gozdarji iz 
celotne EU.  To dokazuje tudi nedavno srečanje 
partnerjev projekta WOODISM v Wintherthurju 
(http://www.tts.fi/woodism/events/zurich.htm 
), iz skoraj vseh evropskih držav. Interes je bil 
namreč tolikšen, da so morali organizatorji, že 
teden dni pred srečanjem, omejili število udele-
žencev na 160. Velika zainteresiranost se je čutila 

številne možnosti za vključevanje v EU pro-
jekte. To pa je zelo pomembno, saj bo vedno 
več razvojnih sredstev mogoče pridobiti prav 
preko EU razpisov. 

Gotovo ni več  potrebno posebej poudarjati, 
da bo tudi uspešen razvoj vedno bolj potekal v 
ustvarjalnem sodelovanju z raziskovalci iz vse EU 
in prav FP7 je lahko ena izmed glavnih priložnosti 
za izboljšanje naših razvojnih dejavnosti. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Velika Britanija ima zelo malo gozdov. Skupaj 
le 2,8 milijona ha (11,6 % gozdnatost), od tega  
Škotska 1,3 milijona ha (17 % gozdnatost), Anglija 
1,1 milijona ha (8,6 %), Wales 0,3 milijona ha 
(13,8 %) in Severna Irska 0,1 milijon ha gozdov 
(6,3 %). V zadnjih sto letih se je gozdnatost v 
Veliki Britaniji povečala iz 4,7 % leta 1905 na 
11,6 % leta 2004.

London, glavno mesto združenega kralje-
stva, simbolizirajo predvsem Temza s številnimi 
mostovi, številne palače in pa preštevilnimi 
parki, kjer se Londončani rekreirajo, sproščajo 
po napornem delu, hodijo po zelenicah, mladi 
pa tudi starejši tu igrajo različne igre, tudi turisti 
jih takoj posnemajo in zavijejo s poti, saj ni nikjer 
nobenega napisa »hoja po travi prepovedana«, »ne 
hodi po travi« ali kaj podobnega, kar prepogosto 
srečamo pri nas doma. 

Londončani pa imajo, poleg številnih parkov, 
tudi mestne gozdove. Sprehodimo se v besedi 

in sliki po enem izmed njih, po mestnem gozdu 
Highgate Wood, ki leži ob Archway Road, eni 
pomembnih zelo prometnih londonskih vpadnic. 

Londonski mestni gozd Highgate Wood 

Slika 1: Pogled iz višav na angleško podeželje. Gozda je 
malo, prevladujejo kmetijske površine, obdane z drevjem 
in mejicami. Pokrajina tako daje vtis pestrosti. V maju 
je na poljih cvetela oljna ogrščica. 

Slika 2: Mestni gozd Highgate Wood

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gre za 28 ha (70 aker) veliko območje v severnem 
delu Londona.

Leta 1880 so gozd zapustili zadnji najemniki. 
To je bil čas, ko je bilo območje pod udarom 
urbanizacije in obkroženo z železniškim razvojem. 
Po številnih akcijah, v katerih se je najbolj izkazal 
Henry Reader Wiliams, je cerkvena komisija 
februarja 1885 leta darovala gozd mestni upravi. 
Darilo je bilo realizirano leto pozneje. Gozd je 

Slika 3: Pouk v mestnem gozdu

Slika 4: Informacijska točka - brunarica

Slika 5: Pogled na eno od številnih predstavitev v 
brunarici

Gozdarstvo v času in prostoru
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tako od leta 1886 v posesti in upravljanju mest-
nega sveta Londona. Že 30. oktobra 1886 mu je 
bil priznan status »večno odprt  za javno rabo in 
rekreacijo«.

Gozd v katerem je več kot 50 različnih dreves-
nih in grmovnih vrst je prepreden s številnimi 
potmi za obiskovalce, je dobro obiskan v vseh 
letnih časih, saj gozd ponuja vedno nove aspekte 
in nova doživetja. V gozdu sredi velemesta gnezdi 
3o vrst ptičev, sedem vrst netopirjev, med leti 
1985-2002 so v njem našteli 263 vrst sovk, našli 
so tudi 978 vrst nevretenčarjev. Ob robu laza sredi 
gozda stoji informacijska brunarica, namenjena 
je izobraževanju in seznanjanju obiskovalcev 
o pomenu gozda, njegovi pestri sestavi, letni 
dinamiki njegovega spreminjanja. Tu lahko obis-

kovalci dobe tudi številne zloženke. Z internim 
glasilom Highgate Wood Newsletter seznanjajo 
obiskovalce z zanimivostmi, ki jih lahko v posa-
meznem obdobju v tem mestnem gozdu vidijo, 
zaznajo ali doživijo in se jih udeležijo. V senci 
pod drevesi so imeli ob našem obisku učenci 
pravo šolo v naravi. 

Laz (med dvema in tremi ha) je namenjen 
športni aktivnosti, tu igrajo od kriketa do nogo-
meta, mnogi pa tu le v miru poležavajo, le nekaj 
deset metrov stran od velemestnega utripa, saj 
jih pred hrupom varuje gozd. Seveda k gozdu 
sodi tudi otroško igrišče, pa majhen bifejček za 
kavo, čaj, sok, skromen prigrizek, in pa seveda 
sanitarije.

Franc PERKO

Gozdarstvo v času in prostoru

Foto: Franc Perko
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Uvodnik

Vpliv podnebnih sprememb na gozd in gozdarstvo – razumeti 
tveganja in izkoristiti priložnosti

Podnebne spremembe so po definiciji modifikacije povprečij meteoroloških pojavov. Eden od 
razlogov za omenjeni pojav je naraščanje koncentracij toplogrednih plinov, tako naravnega kot 
antropogenega izvora. Najpomembnejši učinki podnebnih sprememb, ki jih napovedujejo za 
območja srednje Evrope (in Slovenije) so zmanjšanje nivoja podtalnice, daljša vegetacijska sezona 
v višjih nadmorskih legah ter bolj pogosti ekstremni vremenski pojavi. 

Omenjene ključne spremembe se bodo pri nas dogajale predvsem v gozdovih. Pričakujemo 
posredne in neposredne vplive na gozd in gozdarstvo ter panoge, ki so povezane z gozdarstvom: 
povečale se bodo naravne motnje, zgodili se bodo premiki in spremembe vrstne sestave vegetacije, 
spremenila se bo rast in donos gozda, biodiverziteta, nelesne gozdne vrednosti in koristi, potrebno 
bo uvesti nove metode v gozdni biotehnologiji in gozdni tehniki, prilagoditi bo potrebno gospo-
darjenje z gozdom novim razmeram, zgodile se bodo spremembe v industrijski konkurenčnosti 
gozdarstva ter spremembe v vrednotenju družbeno-socialne vloge gozda.

Naravne motnje se bodo odražale v povečani pogostnosti vremenskih ujm, požarov, pojavu 
gradacij žuželk ter pojavu novih patogenov, kar bo rezultiralo v spremembah zalog ogljika v okolju. 
V višjih nadmorskih in geografskih legah bodo vlažnostne in talne razmere ugodno vplivale na 
rast drevesnih vrst (predvsem iglavcev), v nižinskih območjih se bodo iglavci umikali termofilnim 
listavcem. Daljše vegetacijske sezone in višje temperature bodo načeloma povečale rast in donos 
gozda, vendar drugi dejavniki, kot so vlažnostne razmere, ekstremni vremenski pojavi, spremembe 
biologije domačih bolezni in škodljivcev, pojavi invazivnih škodljivih vrst in pogostost požarov 
lahko izničijo pozitivne učinke podnebnih sprememb na gozdove. V odvisnosti od prilagoditvenih 
sposobnosti posameznih vrst na otoplitev, posebej glede na sposobnost migracij v nova okolja, 
lahko spremembe habitatov v številnih ekoregijah povzročijo znatno spremembo biodiverzitete 
živih organizmov. Globalno segrevanje primerjajo s sitom, ki bo »filtriralo« manj mobilne vrste 
ter tiste, ki imajo ozke ekološke in trofične zahteve in »sprostilo« pionirske in invazivne vrste ter 
tiste vrste, ki imajo veliko sposobnost disperzije. Gospodarjenje z gozdom bo igralo odločilno 
vlogo v zmanjševanju vplivov podnebnih sprememb na gozdove, njihovi adaptaciji in odgovoru 
na potekajoče spremembe; večina bodočih problemov bo povezana s poškodbami gozdov, ki jih 
bodo povzročale žuželke, požari, bolezni ter s pogozditvami devastiranih območij. Novi izzivi v 
gospodarjenju z gozdovi bodo povezani s trenutnim vedenjem o klimatsko-ekosistemski dinamiki 
gozda in dolgoročnimi učinki gospodarskih aktivnosti. Nove metode v gozdni biotehnologiji 
predvidevajo ohranitev in povečanje genetske variabilnost drevesnih vrst ter razvoj novih strategij 
kontrole škodljivcev skozi genski inženiring.

Pričakovani vplivi podnebnih sprememb bodo močno in nepredvidljivo vplivale na življenje 
terestričnih ekosistemov na Zemlji. 

Pravkar izdana monografija Vpliv podnebnih sprememb na gozd in gozdarstvo prinaša prvi, 
fragmentarni vpogled v obsežno in zamotano raziskovalno področje podnebnih sprememb. Zato 
potrebujemo resne temeljne in aplikativne raziskave, ki bodo povezale strokovnjake iz različnih 
področij v projekt Podnebne spremembe in prilagajanje gozdarstva. Raziskave bi izboljšale naše 
vedenje o ranljivosti slovenskih gozdov, dognale bi strategije in metode zmanjšanja negativnih 
vplivov spreminjanja okolja v prihodnosti ter nakazale možnosti izkoriščanja prednosti pozitivnih 
učinkov podnebnih sprememb. 

Prof. dr. Maja JURC
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Znanstvena razprava

1 UVOD
Problemi, povezani s škodo, ki jo na človekovi lastnini 
povzročajo parkljasta divjad in velike zveri, ima v 
Evropi dolgo zgodovino. Posebno so se ti problemi 
pričeli zaostrovati, ko je človek začel rastline kultivirati 
in jih gojiti za lastno prehrano ter, ko je pričel pasti 
udomačene divje rastlinojedce. Rastlinska biomasa je 
takrat postala eksistenčno pomembna za ljudi in vsi 
konkurenti pri njenem izkoriščanju so zato postali 
nezaželjeni (SPITZ 1998). Na današnjem ozemlju Slo-
venije in v sosednjih deželah so velike zveri, jelenjad 
in divjega prašiča, v skladu z avstrijsko zakonodajo iz 
18. stoletja, do sredine 19.stoletja praktično iztrebili. 
Razlog za tako radikalne posege je bila takratna velika 
številčnost lovnih vrst divjadi, fevdalni načini lova 
in s tem povezana obsežna škoda na nezaščitenih 
poljih. V 20.stoletju, po sprejetju divjadi prijaznejše 
zakonodaje, so populacije divjadi ponovno številčno 

GDK: 451:91(497.4 Goričko)(045)=163.6

Škoda od parkljaste divjadi v kmetijskem prostoru na območju 
Gojitvenega lovišča Kompas – Peskovci na Goričkem
Damage by ungulates in the agricultural area of the wildlife reserve Kompas-
Peskovci in the region Goričko

P., GÖNTER,*, M., KOTAR,**, M., ADAMIČ***

Izvleček:
Gönter, P., Kotar, M., Adamič, M.: Škoda od parkljaste divjadi v kmetijskem prostoru na območju Gojitvenega 
lovišča Kompas – Peskovci na Goričkem. Gozdarski vestnik 65/2007, št. 4. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom 
v angleščini. Cit. lit. 11. Prevod v angleščino Jana Oštir.
Prispevek obravnava nekatera prožila za nastanek in obseg škode v kmetijskem prostoru, ki jo povzročata jelenjad in 
divji prašič na območju Gojitvenega lovišča Kompas-Peskovci na Goričkem, s skupno površino okoli 13.000 ha.
Ugotavlja izhodišča in neposredne vzroke za nastanek škod, ter odvisnost med višino škode z gostoto populacij, 
vremenskimi razmerami in višino odstrela. S pomočjo linearne in multiple regresijske analize ter s pomočjo izračuna 
korelacij so ugotovljene zveze med škodami in posameznimi spremenljivkami.
Ključne besede: škoda od divjadi, kmetijske kulture, jelenjad, divji prašič, Goričko, Slovenija

Abstract:
Gönter, P., Kotar, M., Adamič, M.: Damage by ungulates in the agricultural area of the wildlife reserve Kompas-
Peskovci in the region Goričko. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 4. In Slovene, with abstract and summary in 
English, lit. quot. 11. Translated into English by Jana Oštir.
The article examines some of the factors which trigger off and influence the development and scope of damage 
caused by red deer and wild boar in the agricultural area of the wildlife reserve Kompas-Peskovci in the region 
Goričko, covering a total of 13,000 ha.
It states the reasons and direct causes for damage, as well as the interdependence between the damage size and the 
population density, climatic conditions and harvest size. By linear and multiple regression analysis and by calculating 
correlations the relations between the damage and individual variables are determined.
Key words: damage by ungulates, agricultural crops, red deer, wild boar, Goričko, Slovenia
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narastle. Spontano povečanje površin gozda z zaraš-
čanjem in  spremembe v gospodarjenju z gozdovi ter 
v kmetijski proizvodnji, so divjadi nudile optimalne 
varovalne in prehranske razmere (ADAMIČ 1990). 
Velja omeniti, da so jelenjad na ozemlju današnje 
Sloveniji, na koncu 19.stoletja ponovno naselili na 
več mestih, divji prašiči pa so se postopno razširili 
iz sosednjih dežel. Verjetno so k uspešnemu pov-
ratku divjega prašiča prispevale tudi živali, ki so tik 
pred I.svetovno vojno pobegnile iz manjše ograde 
v Gorjancih (ADAMIČ 1974).
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S problemi naraščajoče škode od divjadi se v 
Sloveniji soočamo ves čas po 2.svetovni vojni. Uprav-
ljavci lovišč so dolžni poravnati škodo od divjadi, 
zato le-ta predstavlja finančno oviro pri izvajanju 
drugih pomembnih nalog v upravljanju, posredno 
pa proži tudi druge neželjene učinke. Med nemate-
rialnimi posledicami škode od divjadi so posebno 
pomembne tiste, ki se kažejo v odklonilnih stališčih 
lokalnih skupnosti do splošnih nalog povezanih 
z ohranjevanjem divjadi.  Zaradi hiperinflacije v 
80.letih in kasnejše uveljavitve nacionalne valute 
(SIT), finančne primerjave obsega škode od divjadi 
v obdobju 1969-2000 niso mogoče. Možna pa je 
primerjava »udeleženosti« posameznih vrst divjadi 
v skupni oceni škode. V obdobju 30 let so se spre-
menile vrstne uteži  v povzročeni škodi: narastla sta 
deleža škode od divjega prašiča in jelenjadi, upadla 
pa je škoda od srnjadi in druge divjadi.

Kmetijske kulture so izpostavljene različni 
intenziteti škode, ki je povezana s prisotnostjo in 
številčnostjo parkljaste divjadi, vrstno-specifično 
prehransko preferenco do izbrane kulture, lokacijo 
kmetijske kulture, itn. Z izborom, za divjad pre-
hransko zanimive kulture na izpostavljeni parceli 
(v neposredni bližini gozda, ob vodotoku, itn.), je 
mogoče generirati in/ali povečati obseg škode od 
divjadi.

Po trenutno veljavnem Zakonu o divjadi in lovstvu 
(sprejetem v letu 2004) je divjad državna lastnina. 
Ker so upravljavci soodgovorni za zmanjševanje 
obsega škode na kmetijskih kulturah, je pomembno 
izboljšati poznavanje obsega, prostorske in časovne 
razporeditve pojavov škode od divjadi in privlačnosti 
oziroma izpostavljenost različnih kmetijskih kultur. 
Podobno velja tudi za vlogo potencialnih oškodovan-
cev, ki so po 53.členu (1.alineja) Zakona o divjadi in 
lovstvu tudi sami dolžni poskrbeti za zaščito lastnine 
(cit): ..»mora na primeren način kot dober gospodar 
narediti vse potrebno, da obvaruje svoje premoženje 
pred nastankom škode« (konec citata).

Škoda od divjadi, predvsem tista, ki jo povzroča 
parkljasta divjad je splošno poznan pojav tudi v 
drugih delih Evrope. Spitz (1998) opozarja, da je 
dojemanje škode od divjadi s strani oškodovancev 
sestavljeno iz številnih elementov, zato ni vedno 
realistično, pač pa pogosto emocionalno - sovražno. 
V Franciji je letna višina škode od divjadi v kmetij-
skem prostoru ocenjena na 150 miljonov frankov 
(nacionalna valuta pred prevzemom Evra), vrednost 
kmetijske proizvodnje pa je ocenjena na okoli 150 
miljard frankov. Torej predstavljajo ekonomske 
izgube zaradi škode od parkljaste divjadi, komaj eno 

tisočino (1/1000) vrednosti kmetijske proizvodnje. 
Slednje je v primerjavi z drugimi motnjami in nega-
tivnimi učinki, ki omejujejo kmetijsko proizvodnjo, 
povsem zanemarljiva količina. Škoda od divjadi torej 
v nacionalni ekonomiji ne pomeni praktično nič. 
Lahko pa je pomembna na lokalni ravni, posebno če 
ni korektno ocenjena in poravnana in, če upravljavci 
niso sposobni omejiti tudi negativnih socioloških, 
psiholoških (emocionalnih!) in političnih posledic 
škode od divjadi. 

Enotnih idej, kako učinkovito zmanjšati škodo 
od divjadi v kmetijskem prostoru ni veliko. Čeprav 
je divjad v Sloveniji v lasti države, (ZDLov, 1.člen, 
3.alineja sicer govori o upravljanju z divjadjo), je 
škoda od divjadi de facto  prepuščena v reševanje  
na ravni upravljavec lovišča-oškodovanec.  Nekatere 
oblike škode od divjadi je lahko kvantificirati in 
tudi ustrezno poplačati, drugih pa ne. Težko je npr. 
oceniti, kakšen vpliv bo imelo spomladansko ritje 
divjih prašičev  po travnikih  na skupni donos trave. 
Kjer škode ni mogoče zanesljivo oceniti in oškodo-
vancev ni mogoče zadovoljiti z načinom izračuna in 
plačilom škode, jih je treba vzpodbujati k uporabi 
zaščitnih sredstev za njihove površine. 

2 IZHODIŠČA IN NEPOSREDNI 
VZROKI ZA NASTANEK ŠKODE 
OD PARKLJASTE DIVJADI

V ekološkem smislu je ključni razlog za nastanek 
škode prehranski odnos med velikimi rastlinojedci 
in njim dostopnimi kmetijskimi rastlinami, ki jih 
človek sadi, seje in goji z določenim namenom. Če 
hočemo razumeti sam nastanek in pomen škode od 
divjadi v konkretnem prostoru, moramo upoštevati 
tudi ekonomske in sociološke aspekte proizvodnje, 
izbor konkretne kmetijske kulture in oblike pridelave. 
Škoda od divjadi ima torej ekološke, ekonomske, 
sociološke in iracionalne (emocionalne) okvire. 
Škoda od parkljaste divjadi je v bistvu interakcija 
med konkretnimi oblikami kmetijske proizvodnje 
in številčnostjo ter sezonsko razširjenostjo parkljaste 
divjadi. Na časovno in prostorsko pojavljanje, obseg 
in finančne posledice škode od divjadi vplivajo 
številni dejavniki in prožila, med katerimi so naj-
pogosteje poudarjeni (SLATE in sod. 1992, SPITZ 
1998, itn.):
• izpostavljenost (ranljivost) tradicionalnih oblik 

kmetijske proizvodnje škodi od divjadi,
• vrstna pestrost in velikost populacij parkljaste 

divjadi v širšem območju,
• prepletenost gozda in obdelovalnih površin, 

Gönter, P., Kotar, M., Adamič, M.: Škoda od parkljaste divjadi v kmetijskem prostoru na območju Gojitvenega lovišča 
Kompas – Peskovci na Goričkem
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oziroma ugodnost  razmerja med varovalno in 
prehransko funkcijo habitatov velikih rastlino-
jedcev,

• priljubljenost razširjenih kmetijskih kultur v 
sezonski prehrani rastlinojedcev,

• velikost monokulturnih njivskih površin,
• ekonomski in sociološki pomen kmetijstva v 

območju, 
• uporabljeni ukrepi za  zaščito pridelkov pred 

divjadjo, 
• tržne cene kmetijskih pridelkov, itn.

Večina naštetih dejavnikov in njihovih kombinacij 
je prisotna tudi na območju GL Kompas – Peskovci 
na Goričkem. Če bi hoteli današnji naraščajoči obseg 
škode od divjadi v kmetijskem prostoru omejiti, bi se 
morali upravljavci in kmetje-potencialni oškodovanci 
partnersko dogovoriti o nalogah in prevzete zadolžitve 
tudi izvajati. Uspešnost ukrepov za preprečevanje 
in/ali zmanjševanje škode od divjadi praviloma 
zavisi od spretnosti upravljavcev, da v splošna načela 
upravljanja s populacijami divjadi vgradijo ukrepe za 
omejitev škode in vzpostavijo dialog  z izpostavljenimi 
skupinami prebivalcev in z njimi razvijati bolj prožne 
in sodobnejše upravljalske koncepte (DORRANCE 
1983, SLATE in sod. 1992, JOHNSON in sod. 1995, 
SPITZ 1998, itn.). Berryman (1992) opozarja, da mora 
sistem upravljanja s populacijami divjadi danes, poleg 
ohranjevanja samih populacij in njihovih habitatov 
vsebovati tudi vse prvine manipuliranja škode od 
divjadi, povsod in vedno kadar le-ta preseže znosne 
tolerančne okvire.

Decker in Purdy (1988) opozarjata, da je treba 
kot enakovredne komponente v upravljanju s popu-
lacijami prostoživečih živali upoštevati značilnosti 
habitatov in vplivov človeka na habitatno primernost. 
V konkretnem primeru je človek z agrotehničnimi 
ukrepi prvotne habitatne razmere preoblikoval v 
hiperoptimalno stanje in povečal njihovo privlač-
nost za rastlinojedce. Povečal pa je tudi ranljivost  
posameznih habitatnih elementov. Škoda od divjadi 
torej ni ustrezen kazalnik za ocenjevanje ravni 
velikosti populacij v odnosu do biološke nosilne 
zmogljivosti habitatov. Kjer se človekovi socialni 
in ekonomski interesi prekrivajo z usmeritvami in 
cilji upravljanja s populacijami prostoživečih živali 

in med njimi (lahko) nastajajo neskladja, moramo 
namesto biološke nosilne zmogljivosti upoštevati 
za ljudi sprejemljivo, dopustno zmogljivost in iz 
nje izhajajočo velikost populacij. Dopustna zmog-
ljivost oziroma sprejemljiva številčnost je najvišja 
velikost populacij divjadi, ki je še sprejemljiva za 
ljudi. Je torej povezana s škodo od divjadi na člo-
vekovi lastnini in odnosov ljudi do tega problema. 
Dopustna zmogljivost in njej prilagojena velikost 
populacij rastlinojedcev v obravnavanem območju 
pa je nedvomno presežena.

3 OPIS ANALIZIRANEGA OBMOČJA
Gojitveno lovišče Kompas-Peskovci leži v skraj-
nem severovzhodnem delu Slovenije in upravno 
sodi v Pomursko lovsko-upravljavsko območje. 
Ustanovljeno je bilo leta 1964, z združitvijo lovišč 
lovskih družin Boreča, Hodoš, Križevci in Markovci.  
Površina lovišča meri 12.357 ha, od tega je 11.000 ha 
lovnih in 1.357 ha nelovnih površin. Celotno lovišče 
se nahaja znotraj Krajinskega parka Goričko, ki je 
bilo ustanovljeno leta 2003.

Celotno lovišče leži v pasu med 200-400 m n.v. 
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči v državni 
lasti na površini ok. 200 ha (k. o. Šalovci in Hodoš) 
je intenzivno. Zasebna zemljišča obsegajo ok. 60 % 
površine lovišča. Intenzivnost proizvodnje je odvisna 
od nadmorske višine in strmine. Okoli 200 ha 
slabših kmetijskih zemljišč, na katerih postopno 
opuščajo kmetovanje  je v različnih fazah zaraščanja. 
Podrobnejši prikaz površin glede vrst rabe tal kažeta 
preglednici 1. in 2.

Gojitveno lovišče Kompas leži v  subpanonskem 
podnebnem območju z značilnim celinskim pod-
nebjem. Zanj so značilna suha in vroča poletja in 
mrzle zime. Neizravnan padavinski režim in suhi 
vzhodni vetrovi so dodatna podnebna značilnost, 
ki dodatno povečujejo poletno sušo in zimski mraz. 
Padavin je malo. Po podatkih meteorološke postaje 
Veliki Dolenci (308 m n.m.) je v obdobju 1960-1990 
padlo povprečno 801,1 mm padavin. Povprečna letna 
temperatura v enakem obdobju pa je znašala 9,3°C. 
Mesečne količine padavin se povečujejo do julija, nato 
se količina padavin zmanjšuje in doseže minimum 
pozimi, februarja in marca (40-50 mm).

Preglednica 1: Površina zemljiških kategorij na območju GL Kompas (upoštevana je samo dejanska lovna površina)

Gozdne površine Kmetijske  
površine Vodne površine Drugo Skupaj lovna  

površina

5.100 ha 5.400 ha 7 ha 493 ha 11.000 ha
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V skladu s slovensko in evropsko kmetijsko 
politiko si kmetje (tudi) na območju GL Kompas 
prizadevajo povečati neto površine obdelovalne 
zemlje, za katero prejemajo subvencije in druge 
oblike finančnih stimulacij. S širjenjem obdelanih 
površin v gozdni rob se zmanjšujejo razdalje, ki 
jih mora parkljasta divjad dnevno prečkati pri 
prehajanju med varovalnim prostorom v gozdu in 
kmetijskimi površinami, kamor izstopa na pašo. 
Kmetijski pridelki so tako praktično ponudeni 
parkljasti divjadi. Spremembe v kolobarju in izboru 
kultur, ki nudijo divjadi sočno hrano tudi v sušnih 
poletjih, (npr. koruza, sladkorna pesa, buče), ko je 
trava na travnikih pokošena, podrast v gozdu pa 
uvela oziroma šokirana zaradi suše, povečujejo pri-
vlačnost prehranjevanja v kmetijskem prostoru in s 
tem nastanek škode od divjadi.. Ekološko pridelane 
kmetijske kulture so še posebej privlačne za divjad, 
zaradi višje cene tovrstnih pridelkov pa predstavlja 
povzročena škoda še dodatno finančno obremenitev 
za upravljavce divjadi.

Pridelki na večini kmetijskih površin so pomanj-
kljivo zaščiteni pred divjadjo. Iz analize arhiviranih  
podatkov o prijavljeni škodi od divjadi na območju 
GL Kompas v obdobju 2001-2004 je razvidno, da je 
bil le nepomemben delež (6,2 % od 2.284) parcel, 
na katerih so lastniki uveljavljali odškodnino, sploh 
zaščiten pred divjadjo. Med objektivnimi razlogi za 
skromno uporabo zaščitnih sredstev izstopa majhna 
povprečna površina obdelanih parcel (vir: arhiv GL 
Kompas-Peskovci).

Preglednica 2: Podrobnejši prikaz zastopanosti in površine posameznih zemljiških kategorij

Kategorije Vrsta Površina ha
Gozdne površine Mešani gozdovi 1.400

Gozdovi s prevladujočimi iglavci 2.950
Gozdovi s prevladujočimi listavci 650
Grmišča 100
Skupaj gozdovi 5.100

Kmetijske površine Njive 3.000
Travniki 2.000
Sadovnjaki 300
Vinogradi 100
Skupaj kmetijske površine 5.400

Ostale površine Stoječe vode 7
Druge površine 493
Skupaj ostale površine 500

Skupaj lovno 11.000

4 PARKLJASTA DIVJAD NA 
OBMOČJU GL KOMPAS-
PESKOVCI

4.1 Jelenjad (Cervus elaphus)
Na levi strani reke Mure se v Sloveniji pojavlja tki. 
panonski genotip jelenjadi. Le-ta se od jelenjadi, 
ki naseljuje druga območja Slovenije razlikuje po 
značilno večji telesni masi obeh spolov ter po težjem 
rogovju samcev. Zaradi neprekinjene genetske 
kontinuitete je prekmurska jelenjad edina, genetsko 
avtohtona populacija te divjadi na današnjem ozemlju 
Slovenije. Slednje še poudarja njeno populacijsko-
genetsko vrednost.

Jelenjad naseljuje celotno območje lovišča Kompas. 
Sodeč po višini odstrela so največje gostote jelenjadi v 
lovskih revirjih ob državni meji z Madžarsko in sicer 
od naselja Domanjševci do Budincev. V notranjosti 
lovišča je jelenjad pogostejša v gozdnem kompleksu 
med naselji Šalovci, Dolenci in Markovci.. V splošnem 
je številčnost jelenjadi na Goričkem tesno povezana 
s populacijsko gostoto na zahodu Madžarske. Po 
koncu 2.svetovne vojne je bila številčnost na sloven-
ski strani meje najnižja. Po razminiranju mejnega 
pasu leta 1956 pa se je jelenjad pričela naglo širiti z 
Madžarske, kjer je številčnost te divjadi naraščala. 
Toth in Szemethy (2000) navajata, da je intenziteta 
odstrela jelenjadi na zahodu Madžarske po letu 1990 
hitro naraščala. Sočasno je, verjetno kot posledica 
tega povečanja, močno narasla tudi številčnost v 
obmejnih območjih na Goričkem. 
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Čeprav sodi jelenjad med znotrajgozdne vrste 
in večino dneva prebije v zavetju gozda, pa je za 
panonsko jelenjad značilna navezanost na pre-
hranjevanje v kmetijskem prostoru.  Naravne pre-
hranske zmogljivosti gozdov so zaradi pomanjkanja 
grmovnega in zeliščnega sloja večinoma skromne. 
Možnosti prehranjevanja izključno v gozdu, v 
času večjih migracij in sezonskih koncentracij ne 
zadoščajo, zato si jelenjad išče dodatno hrano na 
njivah v bližini gozda, v bolj odmaknjenih prede-
lih lovišča.V okviru raziskav prehranske ekologije 
parkljaste divjadi, ki je v letih 1980-1992 potekala 
v različnih delih razširjenosti jelenjadi v Sloveniji, 
smo analizirali tudi jelenjad na območju Goričkega, 
ki je bilo v raziskavo vključeno kot primerjalno 
območje s prevladujočo kmetijsko rabo prostora. 
V prehrani jelenjadi z območja lovišča Kompas-
Peskovci oziroma v prehranskih vzorcih iz vampov, 
v poletno-zimskem obdobju odstreljene jelenjadi, 
smo ugotovili povprečni 84,5 % volumski delež 
kmetijskih rastlin. Med temi so po pogostnosti 
izstopale: koruza, ozimna žita, repa, proso, krmni 
ohrovt in žetveni ostanki pšenice (ADAMIČ 1990). 
Škodi od divjadi je izpostavljenih okoli 1.500 ha polj 
z vsemi važnejšimi poljedelskimi kulturami. Po letu 
2000 je bilo prijavljenih povprečno 600 primerov 
škode od divjadi letno. Izplačana škoda se giblje 
okoli 20 miljonov SIT letno od tega dobra polovico 
od jelenjadi. V zadnjih letih je očitno, da suša vpliva 
na povečanje obsega škode od jelenjadi, ki skuša 
potrebe po vodi pokrivati s sočnejšimi kmetijskimi 
pridelki. Suša vpliva tudi na sezonske razporeditve 
jelenjadi, ker le-ta poleti izbira hladnejše (vlažnejše!) 
dele habitatov in primerno sočno hrano.

Prehranjevanje na kmetijskih površinah generira 
dnevne (nočne!) migracije jelenjadi med dnevnimi 
počivališči v gozdovih v obrobju ter polji v osred-
njem delu doline. Te povezave oziroma dnevno in 
sezonsko prehajanje jelenjadi čez državno mejo so 
očitne tudi iz tekoče radiotelemetrijske spremljave 
gibanja dveh odraslih košut, odlovljenih v marcu 
2004 v bližini državne meje in opremljenih z 
radiotelemetrijskimi ovratnicami. Dnevne lokacije 
obeh živali so v glavnem omejene na mlajše sestoje 
iglavcev na madžarski strani, nočne lokacije pa veči-
noma ležijo na njivah v širši okolici vasi Hodoš na 
slovenski strani državne meje. 

Ker je trenutna številčnost jelenjadi v obmejnem 
območju neposredno odvisna od ciklusov čezmejnih 
migracij iz osrednjega območja populacije na Mad-
žarskem, kratkoročni ukrepi zniževanja številčnosti z 
odstrelom (preglednica 3), sodeč po obsegu vsako leto 

prijavljenih primerov škode od jelenjadi v območju, 
niso imeli pričakovanega učinka. 

4.2 Divji prašič (Sus scrofa)
V večini Slovenije si v zvezi s pojmom škode od 
divjadi nehote predstavljamo divjega prašiča, vendar 
je v proučevanem območju pomembnejša škoda 
od jelenjadi. V obdobju 2001-2004  so divji prašiči 
v lovišču GL Kompas povzročili 43 % od skupaj 
ocenjene škode od divjadi (277.800 €), jelenjad 
pa 57 %. 

Značilna oblika škode od divjega prašiča je ritje 
na travnikih, ki se pojavlja predvsem spomladi. V 
obdobju 2001-2004 je bilo prijavljenih 149 primerov 
tovrstnih poškodb travne ruše. Najpogostejša oblika 
škode od divjih prašičev pa je škoda v koruziščih 
(272 prijav). Poleg tega prašiči povzročajo škodo na 
pšenici in drugih žitih (skupaj 39 prijav) in pobirajo 
sveže posejano in/ali že skaljeno seme koruze (56 
prijav).

4.3 Srnjad (Capreolus capreolus)
Na območju GL Kompas je srnjad najštevilčnejša 
vrsta parkljaste divjadi. Prostorska porazdelitev 
v lovišču ni enakomerna. Manj jo je v območjih 
z večjimi koncentracijami jelenjadi in v izločenih 
površinah za turistični lov fazanov (Šalovci, Adri-
janci, Gor. Petrovci, Domanjševci). Odstrel srnjadi 
v lovišču je (pre)nizek. Povprečna letna izločitev je 
≅ 240 živali oziroma 2,1 /100 ha lovne površine. 
Visok je delež izgub srnjadi zaradi prometa oziroma 
povozov na cestah.. Škoda od srnjadi je verjetno 
večja kot je ocenjena. V obdobju 2001-2004 je bilo 
prijavljenih le 52 primerov škode od srnjadi in sicer 
na ajdi, oljni ogrščici, fižolu, bučah in sadnem drevju. 
Domnevamo, da je škoda od srnjadi prikrita zaradi 
obsega škode od drugih vrst parkljaste divjadi. 

4.4 Damjak (Dama dama)
Damjak je v območju tujerodna vrsta. V lovišče 
Kompas so ga naselili leta 1975, ko so iz prilago-
ditvene obore v Peskovcih izpustili na prostost 24 
živali. Ta naselitev je ena najuspešnejših v Sloveniji, 
saj živi danes na približno 2.000 ha velikem območju 
Peskovci-Križevci-Domanjševci-Krplivnik-Šalovci-
Peskovci okrog 100-150 damjakov. Damjak je vrsta 
s poudarjeno dnevno aktivnostjo in generalističnim 
prehranjevanjem. Posebej privlačen prehranski 
prostor damjaka so negovani travniki, njive in druge 
oblike intenzivnih kmetijskih površin. Obe značil-
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nosti skupaj prožita dnevno migriranje (kroženje) 
med prehranjevalnimi in varovalnimi deli habitatov, 
pri čemer damjaki pogosto prečkajo ceste. Posledica 
le-tega je razmeroma pogosta udeleženost damjaka 
v trkih z vozili. Po letu 2002, po izgradnji železniške 
proge, ki poteka skozi nižinski del lovišča, so damjaki 
tudi najpogostejši med povoženimi živalmi na progi 
(Adamič, v pripravi). Posledica dnevne  aktivnost 
je tudi pogosta opaženost damjakov pri paši na 
njivah. Damjaka prebivalci območja praviloma ne 
ločijo od jelenjadi in slednji pripisujejo tudi škodo 
od damjaka. Na to opozarja tudi skromno število 
prijav škode od damjaka v obdobju 2001-2004, 
skupaj le 12 primerov.

5 NAMEN RAZISKAVE IN METODE 
RAZISKOVANJA

Nihanja ocenjene (dokumentirane) višine škode od 
divjadi na območju GL Kompas v obdobju 1989-2004 
so nas spodbudila k razmišljanju, da poleg same 
velikosti populacij velikih rastlinojedcev v območju, 
na škodo vplivajo tudi drugi dejavniki. V raziskavi 
bomo skušali ugotoviti odvisnost višine škode 
od gostote populacije jelenjadi in divjega prašiča, 
od vremenskih razmer v posameznih letih ter od 
višine odstrela oziroma izločitev v posameznih letih. 
Odvisnosti med višinami škod v posameznih letih ter 
gostoto populacij divjadi, vremenskimi razmerami 
ter različnimi višinami izločitev smo ugotavljali s 
pomočjo linearne in multiple regrasijske analize, 
ter s pomočjo izračuna korelacij med posameznimi 
spremenljivkami.

6 REZULTATI ANALIZE
6.1 Dinamika škode v času od 1989  

do 2004
6.1.1 Višina ocenjene škode, ki sta jih 

povzročila jelenjad in divji prašič

V lovišču Kompas-Peskovci so natančno beležili 
škodo, ki sta jo povzročila jelenjad in divji prašič. 
Te škode, ki so bile v začetku proučevanega obdobja 
ovrednotene v dinarjih in pozneje v tolarjih (SIT), 
smo pretvorili v denarno valuto Evropske skupnosti 
in sicer do leta 2001 najprej v DEM po letu 2001 
pa v EUR-e.

Do leta 2001 smo vzeli menjalni tečaj 2 DM = 1 
EUR, po letu 2001 pa smo tolarje pretvorili nepo-
sredno v EUR-e. V preglednici 3. so prikazane 
višine ocenjenih škod in sicer skupaj za jelenjad in 
divjega prašiča.

Kot je razvidno iz preglednice 3 se je škoda 
povzpela iz 20.000 € v letu 1989 na 64.300 € v letu 
2004, največja pa je bila v letu 2000, saj je znašala 
celo 95.000 €. Višina ocenjene škode izredno variira, 
vendar tako, da je opazen trend naraščanja. Velikost 
škode lahko izrazimo z naslednjim modelom:

VŠ = f(ŠD, PP) + ε

VŠ  = velikost škode,
ŠD = številčnost divjadi (velikost populacije  

 jelenjadi in divjega prašiča),
PP  = prehranski pogoji,
ε  = slučajnostni vplivi.

Velikost škod, ki jih povzročata jelenjad in divji 
prašič v GL Kompas-Peskovci na kmetijskih kulturah 
je poznana (preglednica 3). Številčnost jelenjadi 
in divjega prašiča je nepoznana, ker divjad, ki se 
prehranjuje na tem območju je del populacije, ki 
poseljuje Goričko, oziroma Prekmurje ter območje 
Madžarske ob meji s Slovenijo. Podatkov o velikosti 
oziroma številčnosti te populacije nimamo, imamo 
pa podatke o odstrelu v GL Kompas-Peskovci vse 
od leta 1971 do 2004. Iz podatkov o odstrelu lahko 
izračunamo tudi razvoj številčnosti (trend) popula-
cije. Ne moremo ugotoviti števila divjadi (absolutno) 
ampak samo smer razvoja številčnosti. Če se npr. 
odstrel vsako leto povečuje 30 in več let, potem 
se je morala povečati tudi številčnost divjadi. V 
naslednjem razdelku bo prikazan poizkus ocenitve 

Preglednica 3: Ocenjena in izplačana škoda v GL 
Kompas-Peskovci

Leto Izplačana škoda v 100 €
1989 200
1990 600
1991 180
1992 225
1993 305
1994 420
1995 395
1996 415
1997 540
1998 345
1999 525
2000 950
2001 780
2002 750
2003 605
2004 643
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gibanja številčnosti jelenjadi in divjega prašiča v 
analiziranem območju za razdobje 1979-2004.

Na velikost škode, ki jo povzroča divjad na kme-
tijskih kulturah vplivajo tudi prehranski pogoji v 
gozdu ter ostalih delih habitata. Če predpostavimo, 
da je bila zgradba gozda, ki je glavna komponenta 
habitata divjega prašiča in jelenjadi v proučevanem 
obdobju konstantna, potem je prehranska zmogljivost 
gozda odvisna predvsem od vremenskih razmer v 
posameznem letu. V letih spomladanskih in poletnih 
suš – te so v obravnavanem območju razmeroma 
pogoste – je zeliščna in grmovna plast v gozdu 
bolj skromna, kar naj bi se posledično odražalo na 
večjih škodah na kmetijskih kulturah. Zato bomo 
v tem prispevku pod vplivom prehranskih pogojev 
na obseg škod obravnavali tudi vpliv temperature 
in količine padavin na velikost škod.

Pod slučajnostne vplive, ki tudi vplivajo na 
vsakoletno velikost škode, pa uvrščamo vsakoletno 
variiranje v deležu posameznih kmetijskih kultur. 
Povečan delež koruze ali pa krompirja zagotovo 
vpliva na obseg škode, podobno tudi polni obrodi 
gozdnega drevja in podobno.

6.1.2 Višina odstrela jelenjadi in divjega 
prašiča ter ocena spreminjanja njune 
številčnosti

Odstrel jelenjadi in divjega prašiča je prikazan v 
preglednici 4. Zaradi nihanj med posameznimi 
leti, ki v precejšnji meri zabrišejo zakonitost trenda 
(razvojna komponenta v časovni vrsti), smo odstrel 
prikazali v petletnih oziroma štiriletni periodi ter 
letno povprečje pripisali letu, ki se nahaja na sredini 
periode.

* Namesto letnice (koledarsko leto) bomo uporabljali tekoče leto v proučevanem obdobju. Leto 1971 je x = 1; leto 
2004 je x = 34.

Časovno  
obdobje

Sredina periode 
(x)*

Jelenjad Divji prašič
Odstreljeno  
v obdobju  

kosov

Povprečno  
letno
kosov

Odstreljeno  
v obdobju  

kosov

Povprečno  
letno (Y)

kosov
1971-1975 1973         (3) 145 29,0 102 20,4
1976-1980 1978         (8) 178 35,6 132 26,4
1981-1985 1983       (13) 260 52,0 372 74,4
1986-1990 1988       (18) 327 65,4 411 82,2
1991-1995 1993       (23) 811 162,2 704 140,8
1996-2000 1998       (28) 919 183,8 854 170,8
2001-2004 2002,5 (32,5) 1054 263,5 870 217,5

Kot je razvidno iz preglednice 4., je znašal pov-
prečen letni odstrel v razdobju 1971-75 pri jelenjadi 
29,0 in pri divjemu prašiču 20,4 kosov; v obdobju 
2001-2004 pa 263,5 oziroma 217,5 kosov. Odstrel je 
skozi celotno razdobje naraščal, kar pomeni, da je 
naraščala tudi številčnost obeh populacij. Predpo-
stavimo, da se je številčnost populacije povečevala 
z isto zakonitostjo, kot se je povečeval odstrel. Z 
regresijsko analizo smo ugotovili, da trend naraščanja 
v celotnem obdobju (1971-2004) najlepše ponazarja 
Pearl-Reedova oziroma logistična funkcija, ki jo 
veliko število raziskovalcev uporablja za prikaz 
razvoja števila osebkov v populaciji. S tem, ko smo 
uporabili število odstreljenih osebkov za prikaz 
razvoja populacije pa ne trdimo, da se je ta razvijala 
oziroma naraščala točno tako kot je naraščal odstrel, 
vendar pa se je število osebkov, ki so se prehranje-
vali v območju GL Kompas-Peskovci spreminjalo 
v podobni obliki.

Prilagojena regresijska enačba za odstrel jelenjadi 
je naslednja:

Isto funkcijo smo uporabili za odstrel divjega 
prašiča.

Ypril = prilagojena vrednost za odstrel jelenjadi,
Upril = prilagojena vrednost za odstrel divjih prašičev,
x = tekoče leto (1971 = 1; 2004 = 34).

Preseneča izredno velika vrednost korelacijskih 
koeficientov.

Če bi hoteli izračunati številčnost populacije v 
analiziranih letih, bi morali poznati delež odvzetih 

Preglednica 4: Odstrel jelenjadi in divjega prašiča od leta 1971 do 2004
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osebkov iz populacije. Če predpostavimo, da je ta 
delež (p) v proučevanem obdobju približno enak 
(npr.: p = 0,20) potem je razvoj številčnosti popu-
lacije jelenjadi in divjega prašiča skozi proučevano 
obdobje podan z naslednjo enačbo:

pj = delež odvzema pri jelenjadi,
pp = delež odvzema pri divjem prašiču,
ŠD = število divjadi (jelenjad + divji prašič).

Vendar za naše namene ni nujno, da poznamo pj 
in pp, kakor tudi ni nujno, da poznamo številčnost 
populacij jelenjadi in divjega prašiča. Za izračun 
odvisnosti velikosti škode od številčnosti divjadi 
lahko postavimo kakršnokoli vrednost za p in sicer 
od 0,1 do 1 (v tem skrajnem primeru bi to pomenilo, 
da smo odvzeli – odstrelili celotno populacijo na 
raziskovanem območju in da so vse živali v nasled-
njem letu prišle iz okolišnih območij (Madžarska, 
Ravensko, Dolinsko).

6.1.3 Odnos med škodo od različnih  
povzročiteljev

Višina škode glede na povzročitelja je prikazana 
v preglednici št. 3.3. Zavedati se moramo, da ni v 
vseh primerih popolnoma jasno, katera vrsta divjadi 
je povzročitelj (ali prašič ali jelenjad ali sočasno 
obe vrsti), čeprav je v večini primerov povzročitelj 
določljiv.

Ker razpolagamo s podatki o povzročitelju samo 
za leta od 2001 do 2004, smo analizirali te podatke 
samo za ta leta.

Kot je razvidno iz preglednice št. 5., je delež 
jelenjadi v škodah kot tudi v odstrelu večji kot 
50%. Če izračunamo razmerja med deleži jele-
njadi v škodah in deleži jelenjadi v odstrelu, 
vidimo, da se ta količnik giblje od 0,89 do 1,21 

Preglednica 5: Višina škode glede na povzročitelja ter višino odstrela

Leto
Škoda v 1000 SIT Delež  

jelenjadi
v škodi

Odstrel Delež  
jelenjadi

v odstreluJelenjad Divji 
prašič Skupaj Jelenjad Divji 

prašič Skupaj

2001 10000 7000 17000 0,59 250 238 488 0,51
2002 10740 6270 17010 0,63 269 244 513 0,52
2003 7700 6500 14200 0,54 280 181 461 0,61
2004 7978 7454 15432 0,52 255 207 462 0,55

zato lahko rečemo, da je en kos jelenjadi (odstreljene) 
v povprečju obremenjen z enako višino škode kot 1 kos 
divjega prašiča (odstreljenega). Zato bomo v nadaljeva-
nju pri obravnavi odvisnosti višine škode povzročene 
po divjadi obe populaciji združili (Ypril. + Upril.).

V preglednici št. 6. so prikazane prilagojene 
vrednosti oziroma trend razvoja številčnosti jelenjadi 
in divjega prašiča za obdobje od 1989 do 2004 (pri 
tem je leto 1989 x = 19, ker je leto 1971 x = 1). V 
tej preglednici absolutne številke niso pomembne, 
lahko jih smatramo celo kot odstotke, pomembne 
pa so relacije med njimi (razlike in razmerja). Zato 
smo številčnost jelenjadi podali s produktom med 
prilagojeno vrednostjo za odstrel (Ypril. + Upril.) in

faktorji k1, k2 in k3 

povečani faktor, kjer obravnavamo obe populaciji

skupaj, vrednost k3 je približno

oziroma se približuje tej vrednosti, če je  
Ypril. ≈ Upril.).

Pri izračunu trenda gibanja številčnosti jelenjadi 
in divjega prašiča v razdobju 1989 – 2004 smo upo-
rabili funkciji, ki smo jih dobili na osnovi odstrela 
iz razdobja 1971 -2004.

6.1.3 Odvisnost med višino škode ter 
številčnostjo divjadi

V modelu v razdelku 6.1.1 smo predpostavili, da je 
višina škode funkcija številčnosti divjadi, prehran-
skih pogojev ter slučajnostnih vplivov. Številčnost 
divjadi smo ocenili s pomočjo odstrela(vendar je 
ta številčnost podana samo s produkti – (Ypril. + 
Upril.)k3 - med posameznimi leti in ne v absolutnih 
številkah); tako ugotovljeno številčnost pa lahko 
preizkusimo z višino škode v posameznem letu. 
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Predpostavimo, da je višina škode v linearni povezavi 
s številom divjadi
Zpril.i. = a + b (Ypril.i. + Upril.i.), kjer pomeni:
Zp = izračunana višina škode v letu »i«  
  (i = 19  do 34) v 100 €,
Ypril.i = izračunana številčnost jelenjadi v letu »i«  
  (i = 19 do 34),
Upril.i.  = izračunana številčnost divjega prašiča v letu 
  »i« (i = 19 do 34),
a, b = parametra funkcije.

Parametra a in b smo izračunali s pomočjo 
regresijske enačbe in sicer tako, da smo izračunali 
odvisnost med dejanskimi škodami in številčnostjo 
jelenjadi in prašičev skupaj.

Odvisnost nam podaja premica Zpril.i. = - 61,767 
+ 1,60429 (Ypril.i + Upril.i). Odvisnost je razmeroma 
dobra, saj znaša korelacijski koeficient r = 0,73.

Iz enačbe lahko ugotovimo, da je vsak  
kos odstreljene divjadi obremenjen s 160,4 €  
(1,60420 x 100 €). 

6.2 Višina škode in vremenske razmere v 
tekočem letu

V modelu, kjer je predstavljena škoda v odvisnosti 
od parametrov populacije in parametrov okolja, 

Preglednica 6: Ocenjena številčnost (glede na odstrel) jelenjadi in divjega prašiča v obdobju 1989-2004

Leto x Jelenjad
(Ypril.)

Divji prašič
(Upril.)

Skupaj
(Ypril. + Upril.)

Povzročena 
škoda (Zo) v 

100 €

Prilagojena 
škoda (Zpril) v 

100 €

Razlika
Di=Zo-Zpril.

1989 19 95,8 k1 99,7 k2 195,5 k3 200 251,87 -51,87
1990 20 104,6 k1 107,7 k2 212,3 k3 600 278,82 +321,18
1991 21 114,0 k1 115,9 k2 229,9 k3 180 307,06 -127,06
1992 22 124,1 k1 124,5 k2 248,6 k3 225 337,06 -112,06
1993 23 134,8 k1 133,2 k2 268,0 k3 305 368,18 -63,18
1994 24 146,0 k1 142,1 k2 288,1 k3 420 400,43 +19,57
1995 25 157,9 k1 151,0 k2 308,1 k3 395 433,80 -38,80
1996 26 170,3 k1 160,0 k2 330,3 k3 415 468,13 -53,13
1997 27 183,2 k1 168,9 k2 352,1 k3 540 503,10 +36,90
1998 28 196,6 k1 177,7 k2 374,3 k3 345 538,72 -193,72
1999 29 210,4 k1 186,4 k2 396,8 k3 525 574,82 -49,82
2000 30 224,6 k1 194,8 k2 419,4 k3 950 611,07 +338,92
2001 31 239,0 k1 203,0 k2 442,0 k3 780 647,33 +132,67
2002 32 253,7 k1 210,9 k2 464,6 k3 750 683,59 +66,41
2003 33 268,4 k1 218,5 k2 486,9 k3 605 719,36 -114,36
2004 34 283,2k1 225,7 k2 508,9 k3 643 754,66 -111,66

smo postavili, da je le-ta odvisna od prehranskih 
pogojev v posameznem letu. Tako naj bi bila škoda 
odvisna od poletnih suš. V letih, ko so poletne suše 
izrazite, naj bi bila škoda na kmetijskih kulturah 
tudi večja. V času suš je bogastvo pritalne vegeta-
cije skromnejše in tudi rastline so manj sočne. V 
preglednici 7 so prikazani meteorološki podatki za 
meteorološko postajo Veliki Dolenci, in sicer vsota 
padavin junij – september v mm (x1); vsota dnevnih 
temperatur junij – september v ˚C (x2); povprečna 
letna temperatura ̊ C (x3) in količina letnih padavin 
v mm (x4).

Če te podatke koreliramo z odstopanji med 
dejansko povzročeno škodo (Zo) in škodo, ki smo 
jo izračunali prek številčnosti divjadi (Zpril.i), dobimo 
odvisnost med znaki, ki karakterizirajo vremenske 
razmere in velikostjo škod. Če označimo odstopanja 
Zo – Zpril.i z novo spremenljivko Di, potem so izra-
čunane regresijske odvisnosti med Di oziroma Dpril. 
in spremenljivkami okolja naslednje: 

Dpril. = -853,721 + 49,143 x3  (r = 0,413, α ≤ 0,11).
Pri tveganju α ≤ 0,11 lahko sklepamo, da škode 

narastejo v letih, ko je višja povprečna temperatura 
(bolj sušno).

Dpril. = -317,101 – 0,453 x4 (r = 0,332, α ≤ 0,21).
Pri tveganju α ≤ 0,21 lahko sklepamo, da so 
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škode najmanjše v letih, ko je nadpovprečna koli-
čina padavin.

Podobno ugotavljamo, da so škode manjše v 
letih, ko je kvocient med letno količino padavin in 
povprečno letno temperaturo višji.

Dpril. = 267,669– 3,865  (r = 0,378, α ≤ 0,15).

Z večanjem kvocienta  narašča humidnost 
klime, v bolj humidni klimi pa je pritisk divjadi 
na kmetijske kulture manjši. Te odvisnosti so raz-
meroma ohlapne, vendar bi bile v primeru, da bi 
imeli daljšo časovno vrsto, potrjene s tveganjem, 
ki bi bilo manjše kot 5 %. Do podobnih ugotovitev 
je prišel Gönter (2002), ko je ugotavljal odvisnost 
med škodami, velikostjo populacije jelenjadi in 
divjega prašiča ter meteorološkimi podatki za raz-
dobje 1989-2000.

Zanimivo je, da količina padavin in vsota tempera-
tur (če jih obravnavamo skupaj v multipli regresijski 
povezavi) v mesecih od junija do septembra vpliva 
na višino škode v – na prvi pogled – nerazumljivi 
povezavi, in sicer: višina škod se zmanjšuje s količino 

Preglednica 7: Meteorološki podatki za postajo Veliki Dolenci 1989-2004

Spremenljivka x1 x2 x3 x4

Leto
Vsota padavin

junij-september
mm

Vsota dnevnih temp.
junij-september

v ˚C

Povprečna letna 
temp.
v ˚C

Letna količina 
padavin

v mm
1989 458,5 2.123,4 10,1 783,4

1990 322,5 2.111,9 10,2 743,0

1991 354,7 2.229,9 9,1 799,1

1992 181,1 2.424,1 10,7 632,6

1993 236,6 2.183,9 9,8 567,0

1994 359,7 2.392,0 11,1 746,2

1995 410,5 2.173,5 9,9 767,1

1996 431,5 2.055,8 8,6 888,5

1997 350,1 2.213,5 9,7 622,6

1998 515,1 2.235,9 10,2 865,7

1999 295,2 2.267,8 10,2 693,5

2000 185,7 2.333,0 11,5 554,8

2001 327,0 2.241,5 10,5 571,0

2002 341,0 2.318,0 11,2 700,0

2003 257,0 2.547,7 10,8 526,0

2004 322,4 2.214,0 10,0 739,0

padavin v poletnih mesecih (kar je razumljivo), 
enako pa povečana temperatura v mesecih junij 
– september zmanjšuje obseg škod.

Dpril. = 1441,005 – 0,921 x1 – 0,503 x2 (R = 0,483; 
α (x1) ≤ 0,075; α (x2) ≤ 0,174).

To si lahko razlagamo na ta način, da v tistih 
poletjih, ko je velika količina padavin, temperatura 
vpliva ugodno na rast pritalne gozdne vegetacije, 
zaviralno pa le takrat, ko so padavine skromne. 
Iz preglednice 7 je razvidno, da je bila količina 
padavin v letih 2000-2004 izredno majhna, v letih 
2000, 2001 in 2003 celo manj kot 600 mm. V teh 
letih (2000-2004) pa so narastle tudi škode. V letih 
do 2000 so znašale škode do največ 60.000 €. V letu 
2000 in naprej pa iznad 60.000 € oziroma v letu 2000 
celo 95.000 €.

V prvem razdelku tega poglavja smo postavili v 
modelu, da je višina škode odvisna od številčnosti 
divjadi, tj. njene gostote in prehranskih pogojev. Pri 
številčnosti divjadi smo le-to izračunali na osnovi 
odstrela po petletnih razdobjih. Predpostavili smo, 
da se število divjadi razvija po logistični funkciji 
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(zvezno). Dejansko pa se lahko številčnost divjadi 
v posameznem letu zmanjša, čeprav je trend skozi 
celotno obdobje naraščajoč in to zaradi povečanega 
odstrela. V prejšnjih razdelkih smo že obdelali 
odvisnost škod od številčnosti populacije, če bi se 
ta razvijala (do sedaj naraščala) na način kot ga 
podaja logistična funkcija ter odvisnost višine škod 
od vremenskih pogojev tekočega leta, tj. od letne 
količine padavin ter povprečne letne temperature. Na 
obseg škod pa dodatno vpliva tudi višina odvzema 
(odstrela) divjadi v preteklem letu in sicer tistega 
dela, ki se manifestira kot razlika med prilagojenim 
(teoretičnim) odstrelom ter dejanskim odstrelom.

V preglednici 8 so podani odkloni (razlike) med 
odstrelom, ki smo ga izračunali prek regresijske funk-
cije (Ypril. + Upril.), ki je hkrati tudi osnova številčnosti 
ter dejanskim odstrelom, in sicer za razdobje 1989-
2004. V isti preglednici so prikazani tudi podatki 
za odklone Di – Dpril.. Pri tem je: Di = Zo – Zpril.i; to 
je razlika med dejansko škodo v posameznem letu 
in škodo, ki ustreza številu divjadi v posameznem 
letu. Dpril. pa je še škoda, ki je prilagojena (zmanj-

Preglednica 8: Dejanski odstrel (Y + U) ter odkloni med dejanskim in prilagojenim odstrelom (Y + U) – (Ypril. + 
Upril.), odkloni škod glede na velikost populacije ter vremenske pogoje ( ) ter odkloni med dejansko škodo in 
škodo, ki je prilagojena na meteorološke podatke ( )

Leto Odstrel
(Y + U)

Odklon
(Y + U) – (Ypril. + Upril.)

Prilagojena škoda za 
Dpril. 

Di – Dpril.
(Odstopanja)

1989 110 -85,5 -32,10 19,77

1990 206 -6,3 -13,86 335,04

1991 287 57,1 -71,72 55,34

1992 273 24,4 39,17 -151,06

1993 322 54,0 44,04 107,22

1994 296 7,9 7,83 11,74

1995 339 30,1 -31,79 -7,01

1996 379 48,7 -131,62 78,49

1997 293 -59,1 19,57 17,33

1998 288 -86,3 -60,35 -133,37

1999 396 -0,8 4,89 -54,71

2000 367 -52,4 81,22 257,70

2001 488 46,0 57,49 75,18

2002 513 48,4 26,11 40,30

2003 461 -25,9 79,44 -193,80

2004 462 -46,9 -17,95 -93,71

šana ali povečana) zaradi vremenskih pogojev. Pri 
tem smo kot neodvisno spremenljivko uporabili

, to je kvocient med letno količino padavin in 
povprečno letno temperaturo. Odklone Di – Dpril. 
smo korelirali z odkloni med dejanskim odstrelom 
in izračunanim (regresijskim) odstrelom, tj. Ypril. + 
Upril. in sicer za preteklo leto. Korelacijski koeficient 
med tema dvema spremenljivkama je r = -0,272. 
Iz tega izhaja trditev, da povečan odstrel v pred-
hodnem letu zmanjša škode v naslednjem letu ter 
obratno zmanjšan odstrel pomeni večjo škodo v 
naslednjem letu. Ta navidezno nesmiseln dokaz 
za nekaj kar je samoumevno, ima svoj pomen in 
sicer: zvečan ali zmanjšan odstrel v preteklem letu 
v območju GL Kompas- Peskovci, pomeni tudi 
zmanjšano ali povečano številčnost divjadi v tem 
območju. Trditve, da z višino odstrela na delnem 
– razmeroma majhnem delu življenjskega območja 
jelenjadi in divjega prašiča v Prekmurju ne moremo 
uravnavati gostote te divjadi, ker pride do takojšnje 
imigracije iz sosednjih območij (Madžarske), ne velja 
v popolnosti. Z višino odstrela lahko torej vplivamo 
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na obseg škode v posameznih delih življenjskega 
območja neke populacije.

Če izračunamo varianco za škode v razdobju 
1989-2004, znaša ta 46.306. Če skušamo te škode 
pojasniti z naraščanjem populacij jelenjadi in div-
jega prašiča in sicer z logistično funkcijo, potem se 
varianca zmanjša na 21.690, razlika, tj. 24.616, je 
pojasnjena z naraščanjem, to je številčnostjo obeh 
populacij. Če upoštevamo vpliv vremenskih pogojev 
v tekočem letu na višino škode in te pogoje izrazimo 
s kvocientom med količino letnih padavin in pov-
prečno letno temperaturo, potem se nepojasnjena 
varianca zmanjša na 18.591 (razlika, tj. 3.099, je 
pojasnjena z vremenskimi pogoji tekočega leta). Če 
pa upoštevamo še velikost odstrela (iznad tistega, ki 
ustreza izračunani številčnosti) pa se nepojasnjena 
varianca zmanjša na 17.216, kar predstavlja nepo-
jasnjen del skupne variance. Kot vidimo smo 62,8 % 
variabilnosti škod pojasnili z velikostjo populacije, 
vremenskimi pogoji ter nihanji v vsakoletnem 
odstrelu. Če model, ki smo ga postavili na začetku 
tega poglavja izrazimo z odstotnimi deleži vplivov, 
lahko zapišemo, da je višina vsakoletne škode pojas-
njena z višino populacije in to s 53,1 %, z nihanji v 
populaciji zaradi večjega ali manjšega odstrela kot 
je bil odstrel, ki je prilagojen razvoju populacije s 
3 % in z vremenskimi razmerami (kvocient med 
količino padavin in povprečno letno temperaturo) 
z 6,7 %. Slučajnostni vplivi, to so predvsem nihanja 
v vrstah kmetijskih kultur, njihova razmestitev v 
prostoru in še vrsta drugih, nam zaenkrat neznanih 
dejavnikov, (npr. nemir) pa vpliva z 37,2 % na višino 
povzročenih škod.

7 ZAKLJUČKI
Populaciji jelenjadi in divjega prašiča na območju 
Gojitvenega lovišča Kompas-Peskovci sta v letih 
1973-2004 naraščali in sicer s trendom, ki ga podaja 
logistična oziroma Pearl – Reedova funkcija.

Ocenjena in izplačana škoda, ki sta jo povzročili 
jelenjad in divji prašiči, je v razmeroma dobri kore-
laciji z velikostjo populacij teh dveh vrst divjadi, ki 
smo ju ocenili iz podatkov o izvršenem odstrelu.

Višina škode in povprečna letna temperatura sta 
v pozitivni korelacijski odvisnosti, nasprotno pa je 
količina letnih padavin z njo v negativni korelacijski 
odvisnosti.

Poleg vremenskih razmer v tekočem letu, vpliva 
na obseg škod v tekočem letu tudi višina odstrela 

v predhodnem letu. Jelenjad in divji prašiči v 
obravnavanem območju predstavljajo samo del 
populacij, katerih življenjski prostor obsega celotno 
Goričko ter širše obmejno območje na Madžarskem. 
S povečanim odstrelom na območju lovišča zato 
zmanjšamo velikost populacije samo začasno (za 
1 leto). Višina škode, ki jo povzročata ti dve vrsti 
je namreč odvisna od lovnogospodarske politike 
na celotnem populacijskem območju. Različnost  
konceptov upravljanja z različnimi deli istih, čez-
mejno razširjenih populacij pa otežuje oblikovanje 
enovitega sistema upravljanja, zato problema škode 
od divjadi ni mogoče rešiti samo s povečevanjem 
odstrela parkljaste divjadi znotraj območja GL 
Kompas-Peskovci. Reševanje problemov škode od 
divjadi, vsaj tako obsežne kot je ta v obravnavanem 
območju zahteva kompleksen pristop, v katerem 
bodo morali, poleg upravljalcev divjadi aktivno 
sodelovati tudi kmetje-potencialni oškodovanci, 
kmetijski svetovalci in država. 

Pridelki na večini kmetijskih površin so pomanj-
kljivo zaščiteni pred divjadjo. Iz arhiviranih  poda-
tkov o prijavljeni škodi od divjadi na območju GL 
Kompas v obdobju 2001-2004 je razvidno, da je bil 
le nepomemben delež (6,2 %) od 2.284 parcel, na 
katerih so lastniki uveljavljali odškodnino, sploh 
zaščiten pred divjadjo. Med objektivnimi razlogi za 
skromno uporabo zaščitnih sredstev izstopa majhna 
povprečna površina obdelanih parcel (vir: arhiv GL 
Kompas-Peskovci).

Škodo v konkretnem primeru povzročata dve 
pomembni lovni vrsti, ki enim pomenita možnost 
športnega lova oziroma rekreacije, drugim pa ome-
jujoč dejavnik pri doseganju zastavljenih ciljev. Gre 
torej za semantično vprašanje, ki ga samo s poveče-
vanjem odstrela in izplačevanjem odškodnin ne bo 
mogoče v nedogled blažiti. Vsekakor bo potrebno 
povečati obseg (sedanje) zaščite kmetijskih površin 
pred divjadjo in v tej smeri tudi vzpodbujati ude-
ležbo lastnikov.

8 SUMMARY 
Damage by ungulates (caused by red deer and 
wild boar) occurs on app. 1,500 ha of fields. After 
the year 2000, an average of 600 cases of damage 
by ungulates was reported yearly. Estimated 
damage in the wildlife reserve increased from 
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20,000 € in the year 1989 to 64,300 € in 2004. 
The highest estimated damage occurred in 2000 
and amounted to 95,000 €, which is 8,6 € /ha of 
huntable area. The value of the damage varies 
through the years, but an increasing trend is 
visible. The size of the damage can be expressed 
by the following model: 

VŠ = f(ŠD, PP) + ε

VŠ  = damage value (in €),
ŠD = population density (number of animals in the red  

  deer and in the wild boar populations),
PP  = food conditions,
ε  = irregular influences.

The size of the damage caused by red deer and 
wild boar to agricultural crops is estimated each year 
and therefore known. The total population number 
of red deer and wild boar is not known, since wild 
game feeding in this area is only a part of a large 
transboundary population, spread over Goričko and 
other parts of the trans-Mura region and parts of 
Hungary along the border with Slovenia. There is 
though data about harvest from 1971 to 2004. Har-
vest data does not enable an exact determination of 
total population number, but it is possible to assess 

the direction of development of population number 
(determine the trend).

If for example harvest increases constantly for 
30 years or more, the total population number has 
also probably increased. Damage size caused by 
wild game to agricultural crops is also influenced 
by food conditions in the forest and in other parts 
of habitats. If we assume that the structure of the 
forest, which is the main component of wild boar 
and red deer habitat, was constant in the period 
studied, then the forest’s food capacity depends 
primarily on climatic conditions in each individual 
year. In years with spring and summer draught 
 – these were relatively frequent in the period 
studied – the forest’s herbal and bush layer are 
quite poor, which has an effect in larger damage 
to agricultural crops. 

One of the irregular influences which affect 
damage size is also the yearly variation in indi-
vidual crop shares. Increased areas planted 
with corn or potato certainly have an effect on 
the damage, as well as full mast of forest trees, 
and so on. 

Due to oscillations between individual years, 
which considerably mask the trend direction (deve-
lopmental component in time period), harvest has 
been shown in five– or four–year periods, and the 
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Forest area Agricultural area Water area Other Total huntable area

5,100 ha 5,400 ha 7 ha 493 ha 11,000 ha

Table 1: Land use in the area of the wildlife reserve Kompas (only the actual huntable area is taken into 
consideration)

Table 2: Harvest of red deer and wild boar from 1971 to 2004

Time  
period

Middle  
of period

Red deer Wild boar

Harvest in the 
period

Mean annual 
harvest 

Harvest in the 
period

Mean annual 
harvest 

1971-1975 1973         (3) 145 29.0 102 20.4

1976-1980 1978         (8) 178 35.6 132 26.4

1981-1985 1983       (13) 260 52.0 372 74.4

1986-1990 1988       (18) 327 65.4 411 82.2

1991-1995 1993       (23) 811 162.2 704 140.8

1996-2000 1998       (28) 919 183.8 854 170.8

2001-2004 2002.5 (32.5) 1054 263.5 870 217.5
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annual mean ascribed to the year in the middle of 
the period.

Harvest has increased through the whole period, 
so we can presume the number of animals of both 
species increased according to the same rule. By 
using regression analysis it was determined that 
the increasing trend through the whole period is 
best illustrated by the Pearl-Reed function (logistic 
function), which is being used by many researchers 
to illustrate the development of the number of 
individuals in the population. By using the number 
of harvested animals to express the population 
development we do not claim simultaneously that 
the population density developed, i.e. increased in 
exactly the same way as harvest did. Yet the number 
of animals which fed in the wildlife reserve Kompas-
Peskovci changed similarly.

The adapted regression equation for harvest of 
red deer is as follows:

The same function has been used for harvest of 
wild boar:

(R = 0.984)

Ypril. = adapted value for harvest of red deer,
Upril. = adapted value for harvest of wild boar,
x = current year (1971 = 1; 2004 = 34).

If we want to calculate the number of individuals 
in the population in the analysed years, it is necessary 
to know the share of harvested animals in the popu-
lation. If we presume that this share (p) is more or 
less identical (e.g.: p = 0.20), then the development 
of the number of individuals in the red deer and 
wild boar populations in the period analysed can 
be expressed by the following equation:

pj = share of harvested red deer,
pp = share of harvested wild boar,
ŠD = number of game (red deer + wild  

 boar).

For our study it is not necessary to know pj and 
pp, as it is also not necessary to know the number 
of individuals in the population of red deer and 
wild boar. To calculate the dependency of damage 

value on the number of individuals it is possible 
to take any value for p, namely from 0.1 to 1 (this 
extreme case this would mean that we had harvested 
the total population in the research area and that 
all animals appearing in the following year came 
from neighbouring areas (Hungary, Ravensko, 
Dolinsko).

Damage value with regard to the agent is shown 
in Table 3 We must be aware of the fact that it is not 
clear in all cases which species of game is the agent 
causing the damage (wild boar or red deer or both 
species simultaneously). Yet in most cases we can 
distinguish and establish the agent.

As we only have data about the agent for the 
years 2001 to 2004, we analysed this data only for 
the years stated.

Table 5 tells us that the share of red deer in damage 
value and in harvest is more than 50 %.

If we calculate the ratios between share of red deer 
in damage value and share of red deer in harvest, 
we see that the quotient obtained ranges between 
0.89 and 1.21

we can therefore say that one individual red deer 
on average causes the same damage value as one 
individual wild boar.

6.2 Damage value and climatic conditions in 
the current year

In the model showing damage value in depen-
dence of population parameters and environmental 
parameters we took that damage value is dependent 
on food conditions in the individual year. Damage 
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depends on summer draught. In years of more intense 
summer draught damage to agricultural crops is 
in principle greater. During draught the ground 
vegetation is poorer and plants are also less juicy. 
Table 7 shows climatic conditions for meteorological 
station Veliki Dolenci, namely total precipitation 
from June to September in mm (x1); the sum total 
of daily temperatures from June to September in ̊ C 
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(x2); the mean annual temperature ˚C (x3) and the 
total annual precipitation in mm (x4).

If this data is correlated with the deviations 
between the actual damage (Zo) and the damage 
calculated by using population density (Zpril.i), we 
get the dependencies between the traits which 
characterize climatic conditions and damage value. 
If we designate the deviations Zo – Zpril.i by a new 
variable Di, then the calculated regression depen-
dencies between Di or Dpril. and the environmental 
variables are the following: Dpril. = -853.721 + 49.143 
x3 (r = 0.413, α ≤ 0.11).

With the risk of α ≤ 0.11 it is possible to conclude 
that damage is greater in years of higher mean annual 
temperature (drier climate).

Dpril. = -317.101 – 0.453 x4  (r = 0.332, α ≤ 0.21).

With the risk α ≤ 0.21 it is possible to conclude 
that damage is smaller in years with above average 
precipitation. Similarly we state that damage is 
smaller in years when the quotient of the annual 
precipitation and mean annual temperature is 
higher.

Dpril. = 267.669– 3.865  (r = 0.378, α ≤ 0.15).

A higher quotient  means an increase of

humidity, and in a more humid climate the demand 
of game for agricultural crops is smaller. These 
dependencies are rather loose, but we could – in a 
longer time period – confirm them with a risk of 
less than 5 %. Gönter (2002) reached similar conc-
lusions when he tried to establish the dependencies 
between damage, the size of the populations of red 
deer and wild boar, and meteorological data for the 
period 1989-2000. 

Beside meteorological conditions in the cur-
rent year, harvest size in the previous year also 
influences damage value. Red deer and wild boar 
in the research area are only a part of populati-
ons whose habitat includes the whole Goričko 
area and the wider border region in Hungary. 
Increasing harvest in the wildlife reserve serves 
to decrease population size only temporarily 
(for one year). The size of the damage caused 
by the two researched species namely depends 
on the hunting management policy in the entire 
population area. Different management concepts 
with various parts of the same trans-boundary 

populations obstruct the creation of a common 
management system. More than half of the damage 
in the wildlife reserve is caused by red deer. 
Crops growing on the majority of agricultural 
areas are poorly protected from game. Archived 
data on reported damage caused by wildlife in 
the reserve Kompas-Peskovci in the period 2001 
– 2004 shows that only a negligible part (6.2 % 
of 2284) of the plots for which owners claimed 
compensation were protected from game. One of 
the most important objective reasons for the small 
use of protection means is the small mean area of 
cultivated plots. The issue of damage by ungulate 
game can therefore not be solved only by increa-
sing the harvest in the area of the wildlife reserve 
Kompas-Peskovci. Solving issues of damage by 
ungulates (at least damage of such large extent as 
is the one studied) calls for a complex approach 
involving co-operation of both wildlife managers 
and that of farmers potentially suffering damage, 
agricultural consultants and the state.
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1 UVOD
Leta 1950 je bila v Nemčiji ustanovljena Delovna sku-
pina za sonaravno gozdarstvo („Arbeitsgemeinschaft 
naturgemäße Waldwirtschaft“ – ANW). Na začetku 
je štela 21 članov, danes jih je okoli 3.300. Skupina 
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Ekonomski in ekološki vidiki sonaravnega gozdarstva 
Economic and ecological aspects of close-to-nature forestry

Hermann WOBST

Izvleček:
Wobst, H.: Ekonomski in ekološki vidiki sonaravnega gozdarstva. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 4. V slovenščini, 
z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 7. Prevod v slovenščino Andrej Bončina. 
Sonaravno gozdarstvo ima mnogo možnosti za uspešno združevanje ekonomskih in ekoloških vidikov. To ni 
učinkovito le v primeru, ko smo z izbiro drevesnih vrst, sestavo in strukturo sestojev že dosegli optimalno stanje 
gozdov glede na rastiščne razmere, ampak tudi na poti do tega cilja. Takšen pristop je značilen za preoblikovanje 
gozdov, ki so posledica klasične gozdarske šole. Prikazan je primer iz državnih gozdov v revirju Stauffenburg, 
kjer začetki sonaravnega gozdarstva segajo v leto 1943, ter primer iz Gozdarske uprave Spodnje Saške, kjer se je 
sonaravno gozdarstvo pričelo 45 let kasneje. 
Posebej so izpostavili prizadevanja, da bi našli primerno skladnost med različnimi rastiščnimi pogoji in ciljnimi 
lesnimi zalogami, ki omogoča spreminjanje čistih sestojev v mešane, zagotavlja naravno obnovo gozdnih sestojev 
in produkcijo čim večje količine sortimentov velikih dimenzij, z gospodarjenjem, ki je zasnovano na obravnavi 
posameznih dreves. Obravnavani so nekateri ekonomsko ugodni rezultati, ki so posledica ekoloških procesov. Glede 
na sedanje nizke cene lesa so opisane možnosti in pogoji za produkcijo dreves velikih dimenzij. 
Sedanja ekonomska kriza v srednjeevropskem gozdarstvu zadeva tudi sonaravno gozdarstvo. Podani so razlogi 
zanjo ter ideje in ukrepi za njeno obvladovanje. Nekateri predlogi, predvsem tisti, usmerjeni v kratkoročne rešitve, 
imajo z vidika sonaravnega gozdarstvo negativne posledice. Njihovo nasprotje so predlogi za dolgoročne rešitve, ki 
so ugodnejše. Dosedanja izraba vseh možnosti zunaj in znotraj gozdarstva lahko pomaga k uveljavitvi sonaravnega 
gozdarstva v prihodnosti.
Ključne besede: gojenje gozdov, gospodarjenje z gozdovi, izbira drevesnih vrst, mešani sestoji, stroški gojenja, 
vrednostna produkcija, debelo drevje, letni posek in prirastek, ekonomska kriza v gozdarstvu

Abstract:
Wobst, H.: Economic and ecological aspects of close-to-nature forestry. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 4. In 
Slovene, with abstract in English, lit. quot. 7. Translated into Slovene by Andrej Bončina. 
Close to nature forestry has many opportunities for a useful combination of economic and ecological aspects. This 
is effective not only after having reached optimal forest conditions with regard to site-adaptation, choice of species, 
mixture and structure, but also on the way towards this aim. This way is normally a transformation of forests, 
which result from the classical type of forestry. Examples from the State Forest District Stauffenburg, where close 
to nature forestry already began in 1943, and the State Forest Administration of Lower Saxony, beginning about 
45 years later, will show some of the results. 
Especially considered are the efforts to optimize the congruence between the different site-qualities and the growing-
stock objectives, to change pure stands into mixed stands, to acquire the next generation from natural regeneration 
and to produce higher amounts of large timber by a single-tree system. Some economic benefits, connected with 
ecological reasons and effects, are described. Considering the present unsatisfactory prices, the chances and the 
conditions for producing large timber are discussed.
The present economic crisis of the middle-european forestry also concerns close to nature forestry. The reasons 
and present-day ideas and measures to master the crisis are presented. Some of these suggestions, mostly directed 
to improve the situation in the short run, have undesirable consequences, at least from a close-to- nature point 
of view. These are confronted with, on the long run, better effects and higher importance of long term strategies. 
Consequent use of all possibilities coming from outside and the concentration of its own efforts can help forestry 
– in the form of close to nature forestry, of course – to regain better chances in the future.
Key words: silviculture, forest management, selection of tree species, mixed stands, costs of silviculture, value 
production, large diameter timber, annual cut and increment, economic crisis of forestry 
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ANW obravnava gozdove celostno in permanentno 
kot kompleksne in dinamične ekosisteme. Naravne 

Znanstvena razprava
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procese v gozdovih lahko smiselno izrabimo v različne 
ekonomske namene. Zato je ANW izpostavila dve 
zahtevi: odpovedati se modelu starostnih razredov 
pri gospodarjenju z gozdovi in ustanoviti zadostno 
število modelnih obratov s sonaravnim gospodarje-
njem. Prva zahteva in z njo povezana načela (WOBST 
1954) je bila dolgo obdobje zavrnjena, rezultati, 
povezani z druga zahtevo, so ugodnejši. Primer za to 
je gozdni revir Stauffenburg na Spodnjem Saškem. 
Avtorjev oče, Dr. Willy Wobst, je že leta 1943 pričel 
s sonaravnim gozdarstvom. Leta 1948 so dopustili, 
da je del revirja z imenom Landteil postal poskusni 
objekt. Leta 1967 so to poskusno območje razširili na 
celotno območje državnih gozdov v Stauffenburgu. 
Od leta 1950 je razvoj gozdov dobro dokumentiran na 
podlagi vzorčnih inventur gozda, ki so jih praviloma 
ponavljali vsakih deset let, prav tako so izdelovali 
gozdnogospodarske načrte, zadnjega v letu 2001. 
Predstavljeni primeri in rezultati imajo svoje korenine 
v Stauffenburgu, nekateri se nanašajo tudi na celotno 
območje državnih gozdov na Spodnjem Saškem.

Okoli leta 1990 je nemško gozdarstvo zaradi eko-
nomskih uspehov Stauffenburga in drugih modelnih 
obratov sprejelo nekoliko modificirana načela skupine 
ANW. Avtor je bil vodja tega revirja v obdobju 1966 
do 2000. Revir je bil ukinjen konec leta 2004.

2 KOMBINACIJA EKONOMSKIH 
NAMENOV IN EKOLOŠKIH 
VIDIKOV

V Srednji Evropi se je začelo sonaravno gozdarstvo 
največkrat razvijati v primerih klasičnega gozdarstva 

starostnih razredov. Na začetku je bilo v ospredju 
namera, da postopno spreminjajo gozdne sestoje 
tako, da izkoriščajo njihove lastne potenciale. To je 
pomenilo nadomestiti golosečni sistem z individu-
alno nego in izvajanjem sečnje na celotni površini, 
potem uporabiti naravno obnovo namesto saditve ali 
setve, omogočiti razvoj nove generacije dreves pod 
zastorom, ohraniti notranjo klimo, skrbno upošte-
vati različne rastiščne potenciale in spremeniti čiste 
sestoje v mešane, izbrati drevesne vrste, prilagojene 
rastiščnim razmeram, in vzgajati drevesa velikih 
dimenzij. V daljšem obdobju je izvajanje omenjenih 
načel povzročilo znatne naravne, ekonomske in eko-
loške spremembe v gozdnem obratu. V nadaljevanju 
bodo nekatere podrobneje opisane.

2.1 Rastišču prilagojen izbor drevesnih 
vrst in oblikovanje mešanih sestojev

Na prvi pogled sta izbor drevesnih vrst in oblikovanje 
mešanih sestojev ekonomska ukrepa, saj zagotavljata 
vitalnost in kvaliteto, omogočata naravno obnovo 
in zmanjšujeta tveganje. Vendar izpolnjevanje 
obeh usmeritev ohranja tudi kvaliteto rastišča in 
rodovitnost tal, kar je pogoj za ohranjanje ekološke 
komponente trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. 
V mešanih sestojih z ustreznimi vrstami glede na 
rastiščne razmere morajo prevladovati naravne 
(domače) drevesne vrste. V takšnem primeru bodo 
naravne interakcije med rastiščem in gozdnim 
sestojem le neznatno motene. Razpoložljiva hranila 
in voda se optimalno izrabljajo, z rastjo korenin, 

Slika 1: Povečanje deleža mešanih sestojev v predelu Landteil v obdobju 1946-2002
Figure 1: Increase in mixed stands, Landteil, 1946 – 2002

Nadaljevanje na strani  221

Wobst, H.: Ekonomski in ekološki vidiki sonaravnega gozdarstva
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VETER
Slovenija leži na zmernih zemljepisnih širinah, 
na katerih prevladujejo zahodni vetrovi. Zaradi 
zavetrne lege pod Alpami in kotlinsko–dinarskega 
značaja površja, je za Slovenijo značilna slaba 
prevetrenost in velik delež brezvetrja pri tleh. V 
povprečju je v nižinah, kotlinah in dolinah Slove-
nije od 30 do 40 % brezvetrja. Povprečna hitrost 
vetrov se giblje okoli 2 m/s, kar je le tretjina hitrosti, 
ki jo vetrovi dosegajo nad ravninami zahodne 
Evrope. Vetrovi, ki pihajo v Sloveniji so večinoma 
povezani s prehodi ciklonov in ciklonogenezo v 
severnem Sredozemlju. Pred poslabšanjem vre-
mena in ob prehodu ciklonov ponavadi pihajo 
jugozahodni vetrovi. Ob nastanku genovskega 
ciklona se okrepijo jugovzhodni vetrovi, za hladno 

GDK: 42+322.2 »1995-2006«(497.4)(045)=163.6

Naravne ujme v gozdovih Slovenije
Natural disasters in Slovenian forests

Jošt JAKŠA*
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Prispevek opisuje naravne ujme v slovenskih gozdovih v obdobju od 1995 do 2006. Gozdovi so vedno bolj 
izpostavljeni najrazličnejšim motnjam in obremenitvam. Med motnjami se povečuje delež naravnih ujm, 
to je predvsem vetrolomov, snegolomov, žledolomov in plazov. Povečanje deleža poškodb, ki so posledica 
naravnih ujm gre pripisati burnejšemu dogajanju v atmosferi, ki je posledica pričujočih podnebnih 
sprememb. V prihodnosti se bo delež poškodb, ki jih v gozdovih povzročajo naravne ujme zagotovo 
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Jakša, J.: Natural disasters in Slovenian forests. Gozdarski vestnik, Vol.  65/2007, No. 4. In Slovene, with abstract 
in English, lit. quot. 11. Translated into English by Jana Oštir.  
The article deals with natural disasters in Slovenian forests in the period from 1995 to 2006. Forests are 
increasingly exposed to various kinds of stress and disturbances. Among disturbances, the share of natural 
disasters is increasing, especially of windthrows, snow breakage and the breaking of trees by the weight of 
sleet. This increase in the share of damage caused by natural disasters can be attributed to more intense 
atmospheric activity which is a consequence of climatic change. In the future, the share of damage to forests 
caused by natural disasters will no doubt increase, so it is necessary to know the physical fundamentals 
which control the occurrence of individual types of natural disasters, the effect of each natural disaster on 
forests and the possible silvicultural and protection measures. Thus the risk of damage should be limited 
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ŠIFRA: 00-3.04 fronto in odhajajočim ciklonom pa pihajo severni, 
severovzhodni ali severozahodni vetrovi, ki so 
razmeroma hladni in suhi. Nekoliko več vetrov 
in s tem boljša prevetrenost je v gorskem svetu 
in na Primorskem. Pogostnosti vetrov po smereh, 
izmerjene na meteoroloških postajah po Sloveniji 
so prikazane v preglednici 1.

Krajevni vetrovi v Sloveniji
Krajevni vetrovi so, če izvzamemo lokalno pogo-
jene vetrove, ki nastajajo ob nevihtah, posledica 
reliefnih značilnosti. Najpomembnejša je oro-
grafija. Za primer lahko vzamemo dinarsko pre-
grado, ki pogosto ločuje toplejše zračne mase, ki 

* J. J., univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije 
CE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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Meteorološka  
postaja

n.m.v. 
(m) SV V JV J JZ Z SZ S Brez-

vetrje
Kredarica 2414 4 3 22 2 0 4 36 9 19
Rateče 864 3 9 8 1 4 7 1 1 68
Brnik 362 5 10 9 5 7 14 8 4 38
Črnomelj 196 11 7 5 4 13 7 31 7 43
Ravne 410 3 23 2 0 2 38 12 2 18
Maribor 275 8 3 13 11 3 6 19 6 31
Vedrijan 258 29 24 13 10 9 3 2 2 9
Postojna 533 30 3 5 9 9 3 3 9 28

Podatki: Arhiv HMZ RS (Urad za meteorologijo ARSO), Narava Slovenije 2004

Preglednica 1: Pogostnosti vetrov po smereh v %, opazovalnice po Sloveniji za obdobje 1961–1990

se zadržujejo nad primorjem, od hladnejših, ki 
so nad celinsko Slovenijo. Zaradi različne orien-
tiranosti in nagnjenosti pobočji, je dotok energije 
na enoto površine različen, kar ima za posledico 
različno ogrevanje tal in zraka. Posledica je različna 
cirkulacija zraka na prisojnih in osojnih legah. 
Sličen proces se odvija med morjem in kopnim, 
ki imata različno toplotno kapacitivnost in še 
nekatere fizikalne lastnosti.

Prehode hladnih front spremljajo krajevne 
nevihte, ki zaradi velikih temperaturnih razlik 
zraka razvijejo lastno cirkulacijo. Vetrovi ob nevih-
tah so prostorsko omejeni, dosegajo pa hitrosti 
do 40 m/s in več. V zadnjem desetletju je bilo po 
podatkih ARSO v Sloveniji preko 70 primerov, 
ko so se ob nevihtah razvili tako močni vetrovi, 
da so razkrivali strehe, podirali daljnovode in 
drevje. Izjemoma se z nevihtnega oblaka lahko 
razvije trombasti zračni vrtinec (mini tornado), 
ki dosega moč orkana.

Slika 1: Zračni posnetek vetroloma na Jelovici in sanirana površina v aprilu 2007

V letu 2006 se je v enem od takšnih neurij, dne 
29. junija nad Jelovico razvil veter, ki je v manj kot 
20 minutah na površini 106 ha podrl kar 85.000 m3 
pretežno smrekovih debeljakov. 

Na sliki 2 je shematsko prikazano trajanje 
sončnega obsevanja juniju 2006 v primerjavi z 
dolgoletnim povprečjem za obdobje 1961–1990. 
Junijsko povprečje je bilo preseženo na celotnem 
območju Slovenije, z izjemo območja Lovrenca: 
Največji presežek je bil v Julijcih, kjer je sonce 
sijalo kar za 33 % več kot običajno. S povečanjem 
sončnega obsevanja je na površje zemlje dovedeno 
več energije, ki povzroča segrevanje ozračja in 
burnejša in intenzivnejša dogajanja v atmosferi.

Ob jasnem vremenu se v gorskem in hribovi-
tem svetu Slovenije razvijejo šibki vetrovi hitrosti 
do 3 m/s, ki so močnejši le v ozkih grapah. Pri-
sojna pobočja se segrevajo in ker je zrak ob njih 
redkejši, se dviga kot pobočni veter. Če je zrak 
vlažen, se zaradi dviganja in s tem povezanega 



207

179Naravne ujme v gozdovih Slovenije 

Karta 1: Posek zaradi vetroloma po gospodarskih enotah v m3 za obdobje od 1995 do 2006

Slika 2: Trajanje sončnega obsevanja v juniju 2006, primerjava z 
obdobjem 1961–1990

ohlajanja nad grebenih naredijo oblaki. Adiabatno 
ohlajanje zraka navaja temperaturno spremembo 
dvigajočega se zraka, če pri tem ne kondenzira 
ali izhlapeva voda. Suho adiabatno segrevanje 
(oz. ohlajanje) padajočega (oz. dvigajočega se) 
zraka znaša 1 oC na 100 m višinske razlike. Pri 
izhlapevanju ali kondenzaciji vode se spreminja 
temperatura po mokri adiabati, ki znaša 0,6–0,9 
oC na 100 m. Če je zrak vlažen se pri dviganju nad 

greben naredijo oblaki, ki se ob labilnem ozračju 
lahko razvijejo tudi v nevihto.

Najbolj znan veter v Sloveniji je burja, močan 
sunkovit, hladen, večinoma suh veter, ki piha s 
severnega kvadranta, najpogosteje s severovzhoda. 
V Sloveniji burja piha v primorju, jugozahodno in 
južno od visokih dinarskih planot, kjer je s 30–40 % 
pogostnostjo v vetrni roži tudi najpogostejši veter. 
Dosega velike hitrosti, pogosto preko 30 m/s, pod 

reliefnimi skoki in v Vipavski dolini v 
sunkih tudi preko 50 m/s (180 km/h). 
Pihati začne ob prehodu hladne 
fronte, ko se hladnejši in gostejši zrak, 
potem, ko zapolni nižinski svet na 
kontinentalni strani visokih dinarskih 
planot, začne prelivati preko grebenov 
na primorsko stran pod tamkajšnji 
toplejši zrak. Burja je najpogostejša v 
zimskem času in lahko piha do 6 dni, 
izjemoma do 10 dni. Poleti je burja 
praviloma šibkejša in piha le en dan. 
Za nastanek močne burje je značilno 
območje nizkega zračnega tlaka nad 
Primorsko, nad notranjostjo pa v 
istem času vztraja hladni anticiklon. 
Nad notranjost stalno doteka hladen 
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zrak, nad Primorsko pa toplejši zrak iz Sredozemlja, 
kar je razlaga za stalno temperaturno razliko. Zaradi 
svoje pogostnosti in hitrosti burja vpliva tudi na 
vegetacijo in gozd. Na izpostavljenih delih povzroča 
zastavne ali vetrne krošnje dreves, ko drevesa na 
privetrni strani skoraj nimajo vej, so okrnjeni rasti, 
krošnje se razvijajo v smeri vetra. Poleg fizičnega 
vpliva na rastline ima burja tudi posredni vpliv, saj 
povečuje evapotranspiracijo, suši goriva v gozdu 
ter tako povečuje požarno ogroženost gozdov. 
Če pa v času burje gozd zagori, burja ogenj hitro 
razpiha na veliko površino. Ogenj se lahko širi s 
hitrostjo do 100 m/min oz. s prenašanjem gorečih 
delcev preskakuje na razdalje nekaj 100 m. Zaradi 
prilagojenosti vegetacije in gozdov na stalno in 
močno burjo, le ta praviloma v gozdovih ne pov-
zroča veliko mehanskih poškodb.

Burji podoben veter je karavanški fen. Nastane 
ob prevladujočih severnih ali severozahodnih 
vetrovih nad Slovenijo. Zrak se pretaka prek Alp, 
na južni strani alpskih grebenov pa lahko veter 
postane zelo močan in piha v sunkih. Dosega 
hitrosti preko 20 m/s. V zgornji savski dolini 
pogosto podira drevje in lahko povzroča velike 
poškodbe v gozdovih. V primerjavi s pravim fenom 
je suh, a ni topel, ker s severa navadno priteka k 

nam hladen zrak. Karavanški fen je najpogostejši 
na Gorenjskem pod Karavankami, Kamniško–
Savinjskimi Alpami in v zgornjem Posočju. Ob 
južnih vetrovih lokalno piha na zavetrni strani 
dinarskih grebenov (Gorjanci, Snežnik, Javornik) 
in Julijskih Alp (Bohinj) tudi dinarski fen, ki pa 
nima izrazitega fenskega učinka.

Razporeditev vetrovnosti čez leto je različna. V 
nižinskem in osrednjem delu Slovenije je podobna 
na celotnem območju, odstopanja med posamez-
nimi vremenskimi postajami so majhna. Najve-
trovnejši del leta je konec zime in začetek pomladi, 
z viškom v aprilu. Vetrovno najbolj umirjen del 
leta je konec jeseni in začetek zime. Na sliki 3 
so v levem delu prikazane mesečne povprečne 
vrednosti za obdobje 1995–2004 v nižinskem in 
osrednjem delu Slovenije. Po vetrovnosti izstopa 
severovzhodni del Slovenije. V desnem delu slike 
3 so prikazane vrednosti povprečnih hitrosti vetra 
za enako obdobje, toda za vremenske postaje 
v visokogorju in na Primorskem. Jasno se loči 
vetrovni profil visokogorja in primorja. Vetrovi 
v visokogorju pihajo z veliko večjo hitrostjo in 
imajo dva izrazita maksimuma, to je v zimskem 
in jesenskem obdobju, ter minimum v poletnem 
obdobju. Obratno je vetrovnost na Primorskem 

Slika 3: Mesečne povprečne hitrosti vetra za obdobje 1995–2004 (BERTALANIČ 2005)

Slika 4: Mesta poškodb zaradi vetra in najmočnejši sunki izmerjeni v letu 2005 (BERTALANIČ 2006)
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stalna skozi celo leto, z vrednostmi v notranjosti 
Primorske, ki imajo minimum v poletju.

Na sliki 4 so prikazane vrednosti za maksimalne 
hitrosti vetra, ki jih je dosegel na posameznih 
merilnih postajah v letu 2005 (m/s) in mesta kjer 
je veter v letu 2005 povzročal poškodbe, tako v 
naravi kot v urbanih naseljih in v prometu.

Po poškodbah, ki jih povzroča veter izstopajo 
gozdnogospodarska območja v Alpskem svetu in 
območja na robu visokih kraških planot. Daleč 
največ poškodb je veter v omenjenem obdobju 
povzročil v GGO Bled. Če primerjamo iglavce 
in listavce ugotovimo, da je bilo zaradi vetra v 
omenjenem obdobju posekano kar 81 % iglavcev 
in zgolj 19 % listavcev

Vpliv vetra na gozd
Vpliv vetra na gozd je zelo raznovrsten. Zelo močni 
vetrovi lahko povzročajo mehanske poškodbe 
drevja, stalni zmerni vetrovi vplivajo na morfološke 
značilnosti drevja, pospešujejo evapotranspiracijo 
in izsušujejo tako tla kot rastline, zmanjšujejo 
organsko produkcijo, odnašajo oziroma nanašajo 
fine talne delce, raznašajo pelodni prah, sodelujejo 
pri daljinskem transportu onesnaženja ozračja. 
Vpliv vetra na gozd je torej tako pozitiven kot 
negativen, odvisno predvsem od hitrosti vetra. 
Hkrati tudi gozd vpliva na veter, saj zmanjšuje 
moč vetra. Kljub velikim hitrostim vetra nad 
krošnjami se hitrost v sestoju zmanjša. Pri nižjih 
hitrostih je učinek gozda na zmanjševanja hitro-
sti vetra manjši kot pri večjih. Pri hitrosti vetra  
1,7 m/s gozd zmanjša njegovo hitrost na 0,6 m/s 
pri hitrosti vetra 13,9 m/s pa na hitrost 1,9 m/s 
(KOTAR 2005). Lastnost gozda, ki vetru predstav-

lja fizično oviro, tako da se hitrost vetra v gozdu 
in na zavetrni strani tja do dveh sestojnih višin 
zmanjša, izrabljamo za snovanje protivetrnih pasov 
za zaščito polj in urbane krajine. Najbolj opazen 
učinek gozda na zmanjševanje hitrosti vetra je na 
Krasu, kjer gozd omili učinke burje.

Za nadaljnjo uporabo je potrebno razdeliti tip 
poškodb, ki jih povzroča na posameznem drevesu 
veter (enako velja za sneg in žled):

Graf 1: razporeditev in količina sanitarnega poseka zaradi vetra v obdobju 1995–2006, ločeno po GGO ter 
iglavcih in listavcih

Slika 5: Tipi poškodb na drevju, ki jih povzročajo 
naravne ujme (ŽGAJNAR 1989)
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1–izruvanje: drevo podrto skupaj s koreni-

nami;
2–odlom drevesa: v višini panja oz. do višine 

2 m od tal;
3– prelom debla: nad višino 2 m nad tlemi
Veter ima fiziološki in mehanski vpliv na gozd. 

Ker je zelo kompleksen in ne zajema zgolj pro-
blematike varstva gozdov, je pregled celostnega 
vpliva na gozd povzet po avtorjih Papež J., Perušek 
M. in Kos I. (1996):
− Veter uravnava evaporacijo in transpiracijo z 

listne površine ter najbolj vpliva na vodni režim 
rastlin. Pri tem hladi liste ali pa jih izsušuje. 
Izguba vode v rastlini narašča z zviševanjem 
hitrosti vetra s potenco ½ to je s kvadratnim 
korenom (KOTAR 2005). Izsuševanje rastline 
kot posledica vetra lahko pripelje celo do vod-
nega stres rastline.

− Veter pri manjših hitrostih, do 4 m/s, premeša 
zrak in s tem dviga ogljikov dioksid [CO2] iz 
nižjih plasti do listov. Tako se lahko poveča 
fotosinteza.

− Ko listje in manjše veje trepetajo v lahnem 
vetru, se poveča osvetlitev notranjosti krošnje, 
gozdnih tal in gozda kot celote.

− Stalni veter vpliva v odvisnosti od jakosti na 
obliko in velikost krošnje, lahko tudi debla, ki 
se razvijajo na zavetrni strani enostransko in 
so pogosto krivenčaste.

− Zaradi nihanja, ki ga povzroča pogost in močan 
veter, razvije drevo kratko in koničasto (malo-

lesno) deblo slabe kvalitete. To je mehanska 
prilagoditev, ki zagotavlja večjo stojnost.

− Veter ruva in lomi drevje. Pojav je lahko posa-
mičen ali pa veliko površinski.

− Veter na izpostavljenih grebenih in vrhovih 
pozimi odnaša sneg. Na takšnih izpostavljenih 
mestih drevje ne uspeva, zato veter znižuje 
zgornjo drevesno mejo.

− Veter je za mnoge drevesne vrste nujno potre-
ben, saj prenaša pelod in seme ter tako omogoča 
razmnoževanje drevja.

− Veter odnaša rastlinsko opad in druge delce z 
izpostavljenih leg in vse to odlaga v zavetrnih 
legah.
Z vidika varstva gozdov in obsega poškodb, 

ki jih povzroča veter je daleč najbolj pomembno 
ruvanje in lomljenje drevja, kar imenujemo 
vetrolom. Veter lahko lomi posamezne veje, ruva 
in lomi posamezno drevje, skupine, šope ali cele 
sestoje. Tip poškodb, ki jih povzroča veter je 
odvisen od hitrosti vetra, oblike terena, vrste tal, 
stanja tal, predvsem v povezavi z vodo, drevesnih 
vrst, razvojne faze, oblike krošnje in oblike sestoja 
ter zarasti. 

Posebno občutljive na veter so drevesna vrste, 
ki koreninijo plitko, kot so smreka, duglazija in 
zeleni bor med iglavci ter v povezavi z obliko 
krošnje bukev med listavci. Na splošno je veter 
manj nevaren za listavce. Prebiralni sestoji so na 
veter bolj odporni kot enodobni. Med enodobnimi 
sestoji so enovrstni gozdovi (monokulturni) bolj 

Slika 6: Skica sile, ki delujejo 
na drevo (po Nielsenu)



211

183Naravne ujme v gozdovih Slovenije 

ogroženi kot mešani gozdov. Starejši, še posebej 
vrzelasti sestoji, so bolj občutljivi kot mladi in 
strnjeni sestoji. Najnevarnejši so vetrov velikih 
hitrosti (viharni vetrovi), katerih hitrost v višini 
krošenj in tik nad njimi je veliko večja kot pri 
tleh. To povzroča vrtinčasto gibanje zračnih mas. 
Uklonske sile na drevje so velike in dovolj hiter 
veter lahko izruje ali zlomi še tako debelo in dobro 
ukoreninjeno drevo. Posamezni sunki vetra v višini 
krošenj zaradi vrtinčenja lahko močno presegajo 
hitrost vetra v višjih plasteh. Na strmih pobočjih, 
ki so obrnjena proti vetru nastajajo navadno 
manjše poškodbe, ker ta pobočja predstavljajo 
vetru oviro in se tu veter zajezi. Toliko hujše 
poškodbe nastajajo na zavetrni strani grebena. 
V odvisnosti od oblike terena poškodbe nastajajo 
različno daleč od grebena, nekje nižje na pobočju. 
Poškodbe gozdov so večje tudi na pobočjih, ki 
ležijo poševno na smer vetra.

Delovanje vetra na sestoj lahko delimo na 
frontalno in vrtinčasto. Za gozd so najbolj nevarni 
frontalni udari viharnih vetrov, ki s čelnim udarom, 
v širšem ali ožjem pasu podirajo drevje v smeri 
pihanja. Frontalni vetrovi prodirajo drevje v paso-
vih, ki so lahko dolgi nekaj 100 m ali celo nekaj km. 
Mnogokrat se poškodbe končajo šele na naravni 
pregradi, ki spremeni ali omili smer oziroma moč 
vetra. Frontalni vetrovi najpogosteje podirajo drevje 
na ostrih gozdnih robovih, gozdnih cestah, pre-
sekah in ostalih linijskih objektih v gozdu. Veter 
se na ostrem robu upre v drevje in ga podira po 
sistemu domin. Te spoznanja so upoštevali že 
urejevalci gozdov v začetku prejšnjega stoletja, 
ko je bila za pokljuške gozdove že leta 1903 pred-
pisana smer sečnje od vzhoda proti zahodu, to je 
proti smeri najbolj nevarnih vetrov, tako da načeti 

in neutrjeni rob gozda ni bil izpostavljen udarom 
najpogostejših rušilnih vetrov (ZUPANČIČ 1969). 
Vrtinčasti viharni vetrovi, so pogojeni s konfigu-
racijo terena. Praviloma so prostorsko omejeni in 
podirajo drevje v smeri vrtenja zračnih mas, torej 
v različne smeri. Pogosto se pojavljajo v vrtačah, 
kotanjah, lahko pa tudi sredi sestoja. 

Sile, ki ob pihanju vetra delujejo na drevo so 
prikazane na sliki 6. Poleg sile vetra je treba prišteti 
še silo teže drevesa. Rezultanta sil, ki delujejo na 
drevo, se z ročico vzvoda, ki se meri do osi vrtil-
nega momenta, povečuje skladno s formulo »sila 
navora = sila x oddaljenost oprijemališča od osi 
vrtenja«, veča z večanjem ročice, torej oddaljenosti 
oprijemališča od osi vrtenja. Položaj osi vrtenja 
pa je odvisen od načina ukoreninjenja drevesa. V 
trenutku ko sile, ki delujejo na drevo, presežejo 
rezultanto sidriščnih sil drevesa pride do porušitve 
drevesa. Seveda pa ne prihaja vedno do ruvanja 
dreves. Pogosto prihaja do lomov debla. Ali bo 
drevo izruvano ali prelomljeno je odvisno od raz-
merja sil in obremenitev, ki jih prenese koreninski 
sistem in deblo. Če je odpornost debla na upogib 
manjša kot rezultanta sil sidranja se drevo prelomi 
v deblu, natančneje v najšibkejši točki. 

Možnost, da bo drevo izruvano je poleg dre-
vesna vrste odvisno tudi od ukoreninjenosti in 
stanja zemljišča. Možnost izruvanja narašča z 
razmočenostjo zemljine v kateri drevo korenini. 
Kadar je zemljišče suho ali zmrznjeno, narašča 
verjetnost, da bo prišlo do preloma drevesa. Poleg 
stanja zemljine pa na tveganje preloma vpliva tudi 
okuženost drevja s patogenimi glivami, predvsem 
tistimi, ki povzročajo okužbo in trohnenje korenin 
in pritalnih delov debla. Glive z razgrajevanjem 
opornih tkiv v lesu (lignina in celuloznih vlaken) 
zmanjšujejo mehansko odpornost dreves. Pri 
smrekah se pogosto v okužena debla sekundarno 
naselijo mravlje, ki še pospešijo zmanjševanje 
mehanske stabilnosti drevesa. Pri mlajših sestojih 
prihaja pogosto do prelomov debel na mestih, ki 
kjer so bile zaradi obgrizanja in lupljenja divjadi 
vdorna mesta za glive, ki povzročajo trohnenje lesa. 
Na slikah 8 in 9 se vidi, da je bilo drevo okuženo 
z glivo, ki je z razgradnim delovanjem zmanjšala 
mehansko trdnost debla. Zaradi obremenitev je 
prišlo do preloma. V teh primerih ne moremo 
govoriti o bistvenem razvrednotenju lesa, saj je 
prelomno mesto bilo že predhodno razvrednoteno 
z delovanjem glive. 

Trohnoba: razkroj lesa zaradi delovanja gliv. 
Belo ali korozijsko trohnobo povzročajo glive oz. 

Sika 7: V z glivami okuženo deblo so se naselile gozdne 
mravlje. Žolna si je privoščila izdaten obrok.
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skupine gliv, ki razkrajajo lignin in delno celulozo 
hkrati, oz. ki sprva razkrajajo le lignin in šele 
pozneje tudi celulozo; razkrojen les je belkast. 
Rjavo ali destrukcijsko trohnobo povzročajo glive, 
ki razkrajajo le celulozo, pri čemer ostane lignin 
nedotaknjen; razkrojen les je rjav.

Kljub dejstvu, da praviloma prelomi drevja 
povzročajo večje razvrednotenje lesne mase, 
pa gledano z vidika ekosistema, ruvanje pov-
zroča večje motnje v delovanju ekosistema. 
Večinoma se pri ruvanju skupaj z drevesom, 
ki pade, na območju kjer drevo korenini, uniči 
tudi rastišče. Pojavijo se krožnikaste poškodbe 
tal, ki lahko dolgotrajno zmanjšajo ali pa celo 
uničijo rastišče. Na slikah 10 in 11 je prikazano 

Sliki 8 in 9: Mesta preloma debla zaradi vetra kot posledica okuženosti z glivo

ruvanje smrek s krožnikastimi poškodbami tal. 
Kljub poškodbam rastišča je lesna masa skoraj 
nepoškodovana in če bo sanacija pravočasna bo 
ohranila vrednost.

Za razliko od vetrolomov, ko je deblo prelom-
ljeno, in so najvrednejši asortimenti popolnima 
oziroma delno razvrednoteni. Sanacija vetrolomov 
je v obeh primerih nevarno iz zahtevno opravilo, 
ki zahteva izkušene delavce, dobro opremo in 
veliko časa. Na slikah 12 in 13 je prikaz razvred-
notenja asortimentov, kot posledica vetroloma nad 
Dolenjskimi toplicami v avgustu 2005. 

Pri veliko površinskih vetrolomih, ko je na 
enem mestu poškodovanega zelo veliko drevja, 
ne prihaja zgolj do težav, kako izvesti sanitarno 

Sliki 10 in 11: Veter je izruval drevje skupaj s koreninami in zemljino.
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sečnjo. Težave se pojavijo s skladiščenjem lesa ob 
kamionskih cestah, z odvozom lesa, uničevanje 
in posledično vzdrževanjem gozd prometnic in 
režimom prometa na gozdnih prometnicah. Zato 
celovita sanacija terja kompleksen načrt sanacije, 
ki ni zgolj zbirka tehničnih ukrepov, temveč je tudi 
časovno usklajen in izvedljiv. Sanacija in odvoz 
lesa morata biti dovolj hitra, tako da preprečimo 
namnožitev škodljivcev, pri iglavcih predvsem 
podlubnikov, in da ohranimo vrednost lesne mase, 
predvsem, da lesa ne napadejo glive, ki povzročajo 
obarvanje lesa. Problem skladiščenja in poškodo-
vanih gozdnih cest je razviden s slike 15.

Gozdnogojitveni ukrepi za 
zmanjševanje poškodb vetra v gozdu
Po podatkih, je z gozdnogojitvenimi ukrepi v pov-
prečju možno zmanjšati oziroma omiliti negativne 
posledice mehanskih poškodb vetra na gozd do 
hitrosti vetra 30 m/s, kar je do 8. stopnje po Bea-

Sliki 12 in 13: vrtinčasti vetrolom nad vasjo Podturn pri Dolenjskih toplicah (Jelovica, avgust 2005)

Sliki 14 in 15: Frontalni vetrolom na Jelovici in začasna skladišča ob poškodovani gozdni cesti (Jelovica, 
avgust 2006)

uforovi lestvici (SMUKAVEC 1973). Z gojenjem 
mešanih sestojev, ki imajo boljšo zakoreninjenost 
kakor čisti sestoji ene vrste, torej bolje izkoriščajo 
zadrževalno moč zemljišča (globino tal, skalne raz-
poke in žepe zemljine, medsebojno prepletanje in 
dopolnjevanje mehanske opore korenin). Drevje, 
ki dobro korenini posredno daje oporo drevju, ki 
slabše korenini. Najbolj so odporni mešani sestoji 
iglavcev in listavcev, najlabilnejši pa so čisti smre-
kovi gozdovi. Na veter so zelo občutljivi starejši, 
močno presvetljeni, enodobni smrekovi sestoji, kjer 
je sklep krošenj manjši od 0,6. Enako ogroženi so 
sestoji z visoko nadstojnimi smrekami, kjer ima 
veter dobro, visoko postavljeno oprijemališče sil. 
Med talnimi podlagami so na vetrolome najbolj 
občutljive morene, rečne naplavine in pobočni 
grušč. Na teh podlagah je zaradi kombinacije vpli-
vov (plitka rodovitna plast prsti, slaba mehanska 
opora koreninam) ukoreninjenost slaba. Na teh 
podlagah so v nevarnosti tudi mešani sestoji. Zelo 
pomembno za mehansko stabilnost sestojev je, da 
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zagotavljamo ustrezno vitkostno razmerje debel. 
Najustreznejša oblika debla je kubični paraboloid 
(KOTAR 2005). Konična debla prenesejo večje 
obremenitve kot polnolesna. Debla z visokim 
dimenzijskim razmerjem prenesejo bistveno 
manjše uklonske obremenitve kot debla z nizkim 
dimenzijskim razmerjem. Če se dimenzijsko 
razmerje poveča za 100 % npr. iz 80 na 160), se 
zmanjša kritična uklonska sila na eno desetino 
(KOTAR 2005). Iz navedenega sledi, da je potrebno 
v sestojih, ki jih želimo osnovati kot odpornejše 
na veter, izvajati redčenja redno, pričeti zgodaj in 
zagotavljati zadostno intenziteto. Tako zmanjšu-
jemo vitkostno razmerje in dobivamo tehnološko 
sicer nekoliko manj zanimive asortimente, imamo 
pa bistveno stabilnejše sestoje. 

Tudi pri načrtovanju uvajanja sestojev v obnovo 
in pri izvedbi končnih posekov, moramo upoštevati 
smeri s katerih pihajo najmočnejši vetrovi. V tej 
smeri pri poseku ne ustvarjamo ostrih robov in 
sestoje ne oblikujemo v vrzelaste na veter neodpo-
rne tvorbe. Pri izbiri drevesnih vrst pa upoštevamo 
teoretično odpornost posameznih drevesnih vrst 
na veter. Na veter odpornejše drevesne vrste so: 
macesen, bor in jelka med iglavci in hrast, javor 
in gaber med listavci. 

Kot smo omenili okuženost z glivami zelo 
povečuje možnost nastanka poškodb povezanih 
z vetrom. Zato je v območjih, kjer so vetrolomi 
pogosti, zelo škodljivo, če imamo v gozdu pašo. 
Pasoča žival s svojimi parklji poškoduje korenine 
in povzroča vdorna mesta za glive, ki povzročajo 
trohnenje. Pri izločanju površin, na katerih je 
dovoljena paša v gozdu moramo biti pozorni tudi 
na možnost vetrolomov.

ŠIFRA: 00-3.05

SNEG
Sneg je padavina v trdem stanju (ledene zvez-
dice, iglice, ploščice ali stebrički), ki padajo pri 
temperaturi ok. 0 oC in manj. Posamični snežni 
kristali se lahko med padanjem sprimejo v snežne 
kosme. Oblika kristalov je odvisna od vsakokratnih 
razmer (temperatura, relativna vlažnost zraka). 
Nastaja iz ledenih kristalov, ko je zrak zasičen z 
vodno paro pod 0 oC temperature. Tedaj vodna 
para sukblimira (takoj preide v trdo stanje). Če je 
sublimacija postopna, ledeni kristali dobivajo več 
ali manj pravilno obliko, se pri padanju spajajo in 
tako nastanejo snežinke.

Snegolomi se v naših gozdovih pojavljajo vsako 
leto, torej pogosteje in enakomerneje razporejeni 
kot ostale naravne ujme. Pojavljajo se na območju 
celotne Slovenije, vendar intenzivneje na območju 
Alp in Pohorja, kjer je tudi več snežnih padavin. 
Hkrati so to območja z največjim deležem enovrst-
nih smrekovih, predvsem enomernih sestojev. 

Snegolomi nastajajo, ko se sneg oprijema 
krošenj dreves do obremenitev, ko uklonske sile 
prelomijo deblo ali izrujejo drevo. Škode povzroča 
predvsem težak južni sneg, ki ima veliko gostoto, 
se bolje oprijema vej in hitro pomrzne. Suh sneg 
povzroča škodo zgolj v brezvetrju, ko se ne otresa 
s krošenj. Že manjše količine južnega snega, ki 
se oprime vej in krošnje, povzroča krivljenje in 
upogibanje vej in tudi debla. Na poškodbe zaradi 
snega so občutljivejši iglavci, predvsem smreka in 
bor. Tako kot pri vetru so najobčutljivejši čisti, 
enodobni sestoji smreke. Listavce sneg ogroža 
predvsem, če zapade preden odvržejo listje oziroma 
pomladi, ko drevje že olista. 

Sneg predstavlja obremenitev za gozdno drevje, 
ki lahko dosega zelo visoke vrednosti. V pre-
glednici 3 so prikazane obremenitve smrekovih 
in bukovih sestojev na hektar ob različni debelini 
snega. Po podatkih je najbolj obremenjen sestoj 
smreke v starosti od 15–20 let, kar 855 t/ha. Seveda 
so obremenitve odvisne tudi gostote sestoja in 
njegove zgradbe. Praviloma velja, da gostejši je 

Slika 16: Različne oblike snežnih kristalov
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Karta 2: Posek zaradi snegoloma po gospodarskih enotah v m3 za obdobje od 1995 do 2006. 

Graf 2: razporeditev in količina sanitarnega poseka zaradi snega v obdobju 1995–2006, ločeno po GGO ter 
iglavcih in listavcih

sestoj, več snega se ujame v krošnje in večje so 
obremenitve. 

Sneg v mlajših razvojnih fazah, poleg lomljenja 
posameznih dreves in večjih skupin, povzroča kriv-
ljenje debel, ki je predvsem pogosto v ne redčenih 
bukovih letvenjakih. Poležana jedra in skupine 
mlajših razvojnih faz listavce pogosto najdemo na 
meji, kjer razvojne faze prehajajo iz ene v drugo 
hitro, v obliki ostrih robov. Debla, ki so se zaradi 

obremenitev usločila se tudi po razbremenitvi 
ne zravnajo, ostanejo ukrivljena debla–lokarice. 
Sneg pogosto povzroča poškodbe v jedrih mlajših 
razvojnih faz, ki rastejo po robovih vrtač. Debla 
so polomljena in izruvana v vse smeri. V starejših 
razvojnih fazah sneg lomi vrhove (smreka in bor), 
lomi debla, nagiba in ruje cela drevesa. Poškodbe 
so lahko v jedrih (drevje polomljeno in izruvano 
v vse smeri) ali posamično razporejene po večji 
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Novozapadli sneg Uležan sneg Gostota v kg/m3
puhast pršič, najlažji sneg 10–30
suh pršič 30–60
moker sneg 60–150

uležan sneg–kristali so vidni 150–300
Globinski srež 200–500
Zrnat suh sneg 200–500
Zrnat moker sneg 400–800

Podatki: Nevarnosti v gorah (Šegula 1978)

Preglednica 2: Gostota snega (ŠEGULA 1978)

Preglednica 3: Obremenitev sestoja zaradi snega pri različni debelini snežne odeje (KOTAR 1996)

Vrsta sestoja Debelina snežne odeje (cm) Obremenitev sestoja zaradi 
snega (t/ha)

Na prostem 90 –
Smreka 15–20 let 33 855
Smreka 40–60 let 47 635
Smreka 70–90 let 48 630
Bukev z ost.list. 15–20 let 57 495
Bukev z ost.list. 40–60 let 59 465
Bukev z ost.list. 70–90 let 64 390
Nekdanji srednji gozd 69 315

Podatki: Leibundgut 1943 (Kotar 1996)

Sliki 17 in 18: Snegolom na Pokljuki, poškodbe v drogovnjaku in debeljaku (Pokljuka, april 2006)

površini. Posebnost poškodb zaradi snega in 
tudi žleda je, da obremenitev na drevju lahko 
ostaja več dni. Zaradi trajne obremenitve se 
upogibanje nadaljuje (pojav lezenja), tako da do 
poškodb lahko prihaja tudi še nekaj dni, izjemoma 

tednov, po tem, ko je zapadel sneg. Nevarnost 
lomljenja se zelo poveča, če v hladnih dneh, ko 
je sneg primrznjen na drevesno krošnjo, posije 
sonce in krošnjo razbremeni obremenitve zgolj 
enostransko. Takrat se praviloma lomijo vrhovi 
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Slika 19: Pokljuka 
v snegu

daljnovodi in telefonsko omrežje, zaprte ceste 
in poškodovani objekti pogost spremljevalec 
snegolomov.

Zakonitosti mehanske trdnosti veljajo enako 
kot pri poškodbah, ki jih povzroča veter. Poudarek 
mora biti na mešanih sestojih, kjer imajo drevesa 
ustrezno vitkostno razmerje. Tudi preventivni 
gozdnogojitveni ukrepi so enaki, saj mora drevo 
oz. sestoj v obeh primerih kljubovati uklonskim 
silam. Med iglavci so najobčutljivejši na snego-
lome smreka, rdeči in črni bor. Med listavci pa 
so snegolomu pogosto izpostavljeni rdeči hrast, 
lipa, breza in mehki listavci, bukev in javor pa sta 
v mlajših razvojnih podvržena povijanju. 

smreke. Presoja, ali je tako poškodovano smreko 
potrebno posekati ali ne, je kompleksno opravilo, 
ki terja celostno presojo. Smreke, ki imajo odlom-
ljene več kot 1/3 krošnje se praviloma odstrani s 
sestoja. Polomljene vrhove smreke je potrebno 
razrezati in zložiti v kupe (gozdna higiena), tako, 
da preprečimo namnožitev podlubnikov. Enako 
velja tudi za ostalo polomljeno in izruvano drevje 
iglavcev in bresta.

Snegolomi pogosto povzročajo lomljenje na 
gozdnem robu, ob infrastrukturnih in linijskih 
objektih v gozdu, torej povsod, kjer drevje zaradi 
povečanega dotoka svetlobe z ene strani tvori 
asimetrične krošnje. Zato so pretrgani električni 
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ŠIFRA: 00-3.06

ŽLED

Žled je ledena obloga na drevju, grmovnicah, 
žicah, stebrih daljnovodov idr. Na tleh je se 
pojavlja kot poledica. Nastane v posebnih vre-
menski razmerah, ko je nad kotlino inverzija. 
Ob šibkih padavinah, ki se v toplejši vmesni 
plasti zraka stopijo v dežne kaplje, ki padajo v 
pritalno hladno plast zraka. Ko se dežne kaplje 

Graf 3: razporeditev in količina sanitarnega poseka zaradi žleda v obdobju 1995–2006, ločeno po GGO ter 
iglavcih in listavcih

dotaknejo podhlajene podlage se razlezejo in 
nato zmrznejo v gladko prozorno ledeno oblogo. 
Ta je lahko debela več cm (tudi do 20 cm) in s 
svojo veliko težo lomi veje, ruje in lomi debla, 
trga daljnovodne žice, lomi stebre daljnovodov 
in tako povzroča veliko gmotno škodo. Pri raz-
poreditvi žleda po Sloveniji lahko govorimo o 
žlednih pokrajinah, kjer se žled v nekajletnih 
ciklusih redno pojavlja. Najbolj značilno se 
žled pojavlja v jugozahodnem delu Slovenije, 
Škofjeloškem hribovju, na Notranjskem, celinski 

Sliki 20, 21: Žled na Kambreškem
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strani idrijskega hribovja, na primorski strani 
Brkinov in Kambreškega, po južnem robu 
Ljubljanske kotline, v Beli krajini in obronkih 
Celjske kotline. Pojavlja se tudi v krajih kjer je 
pogosta burja, tako da žled ni nikakršna redkost 
na Krasu. Redkeje se pojavlja tudi v alpskih 
dolinah (Bohinj) kjer lahko povzroča velike 
škode. Edino gozdnogospodarsko območje, ki v 
obdobju 1995–2006 ni imelo sanitarnega poseka 
zaradi žledolomov je GGO Murska Sobota. 
Žledenje se pojavlja predvsem ob reliefnih pre-
gradah visokih kraških planot, torej ima dinarsko 
usmerjenost. Praviloma je omejen na višinski 
pas do 900 m n.m.v. Letna dinamika pojavljanja 
žleda je v ciklih, ko se pojavi zmerno žledenje 
na ca. 5–8 let in v ciklusih ca. 20–30 let, ko se 
pojavlja močno žledenje.

Na poškodbe zaradi žleda so občutljivejši 
listavci, ki imajo veliko površino vej in vejic na 
katere se oprijema led. Med iglavci je izjema bor, 
ki mu žled hitro polomi krhke veje. Ob zmernem 
žledenju so poškodbe omejene predvsem na 
lomljenje posameznih vej, kadar pa je žledenje 
intenzivno prihaja do veliko površinskih poškodb 
drevja. Tudi pri žledu veljajo podobni gozdno-

gojitveni nasveti kot pri vetru in snegu. Razlika 
je v občutljivost drevesnih vrst na žledenje, kar 
pomeni ustrezno prilagoditev pri načrtovanju 
gojitvenih ukrepov. V celoti se škodam zaradi 
žledu nikakor ne moremo izogniti, lahko pa z 
vzgajanjem mehansko bolj odpornega drevja le 
te omilimo.

ZAKLJUČEK

Naravne ujme predstavljajo velike motnje pri 
gospodarjenju z gozdovi. Niso tako enoznačne 
kot so opisane v zgoraj navedenih poglavjih. 
Mnogokrat se prepletajo, kot na primer sneg in 
žled, sneg ali žled z močnim vetrom, plazovi in 
usadi z obilnimi padavinami, tako dežjem kot 
snegom, toča z vetrom ali strela z neurjem in 
vetrom. Učinek prepletajočih si naravnih ujem 
ni njihov seštevek, največkrat daje sinergistične 
učinke, ki daleč presegajo poškodbe, ki bi jih 
povzročila posamična ujma. Zato moramo 
pri načrtovanju gospodarjenja z gozdovi na 
območjih, kjer lahko predvidevamo posamezne 
vrste naravnih ujm, načrtovati in izvajati vse 

Karta 3: Posek zaradi žleda po gospodarskih enotah v m3 za obdobje od 1995 do 2006. 
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192 Zdravje gozda
gozdnogojitvene in biotehniške ukrepe, da 
zmanjšamo verjetnost poškodb gozdov na naj-
manjšo možno mero.
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razgradnjo opada in tvorbo humusa se tudi opti-
malno obnavljajo. Talna vegetacija in ostala flora 
in favna v pretežni meri ustrezajo naravni sestavi 
življenjske skupnosti.

Slika 1 prikazuje znaten porast rastišču prilago-
jenih mešanih sestojev v predelu Landteil v obdobju 
1946-2001, in sicer od 47 % na 82 % celotne gozdne 
površine. Površina prvotno prevladujočih čistih 
sestojev bukve (Fagus sylvatica L.) in smreke (Picea 

abies Karst.) se je opazno zmanjšala. Dolgoročni 
gozdnogojitveni cilji na rastiščih z apnenčasto 
podlago (predel Landteil) so mešani sestoji bukve 
(50 %) in mnogih drugih listopadnih vrst (50 %) kot 
so jesen (Fraxinus excelsior L.), gorski javor (Acer 
pseudoplatanus L.), češnja (Prunus avium L.), lipovec 
(Tilia cordata Mill.). Slika 2 prikazuje razvoj drevesne 
sestave v obdobju 1950-2002, medtem ko se je delež 
bukve in smreke stalno zmanjševal, je delež preostalih 
vrednejših listavcev narasel od 6 % na 33 %.

Slika 2: Spreminjanje drevesne sestave gozdov na karbonatni matični podlagi v odbobju 1950-2002
Figure 2: Changed composition of tree species on limestone-sites, Landteil, 1950 –2002

Slika 3: Stroški za obnovo državnih gozdov Spodnje Saške v obdobju 1968-2001 (povzeto po Wollborn 2004). 
Preračunano na hektar lesnoproizvodnih gozdov.
Figure 3: Costs of renewal of forests, 1986-2001 - State forest Lower Saxony

Nadaljevanje s strani 204
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2.2 Obnova gozdov z naravno 
regeneracijo 

Sonaravno gozdarstvo je usmerjeno k zmanjševanju 
stroškov predvsem na področju gojenja gozdov. Uki-
nitev golosečnega sistema pomeni več naravne obnove 
in saditve pod zastorom, kar opazno zmanjšuje stroške 
za obnovo gozdov. Po zastorom je potrebno manjše 
število osebkov in zato tudi manjši obseg nege. Nekatere 
opravila, ki so bila potrebna pri golosečnem sistemu, kot 
so odstranitev sečnih ostankov, priprava tal, odstranitev 
plevela, so postala skoraj nepotrebna.

V tem so tudi nekatere ekološke prednosti; motnje 
notranje gozdne klime in nihanje hranil so neznatne, 
uporaba kemičnih sredstev ni potrebna, naravna 
obnova ohranja genetski potencial drevesnih vrst, 
omogoča uspevanje različnim drugim rastlinskim 
vrstam in zagotavlja razvoj korenin brez poškodb.

Leta 1991 je Državni gozdni urad Spodnje Saške 
uradno vpeljal sonaravno gozdarstvo na celotni 
gozdni površini (345.000 ha). V naslednjih letih se 
je to odrazilo v zmanjšanih stroških gospodarjenja 
z gozdovi (WOLLBORN 2004).

Slika 3 prikazuje obseg stroškov za obnovo gozdov 
v obdobju 1986-2001; od največje vrednosti v letu 
1989, 120 DM na hektar površine, so se stroški 
zmanjšali na 36 DM/ha v letu 2001. Slika 4 kaže 
zmanjševanje letnih površin za umetno obnovo 
– od 3.500 ha pred letom 1991 na približno 1.300 
ha v letu 2001. Istočasno so se zmanjšali tudi stro-
ški umetne obnove na enoto površine, in sicer od  
12.000 DM na 9.000 DM.

2.3 Produkcija kakovostnega debelega 
drevja 

Od začetka je ANW poskušalo izrabiti naravne 
procese ne samo za zmanjšanje stroškov ampak tudi 
za povečanje vrednosti. Zato je bila povečana pro-
dukcija debelega drevja pomemben ekonomski cilj. 
Večje dimenzije drevja so pomenile manjše stroške 
za pridobivanje in višje cene ob običajni (normalni) 
kvaliteti lesa, kar je veljalo za iglavce in listavce. 
Hkrati se je stalno izboljševala kvaliteta lesa, saj so 
pri sečnjah upoštevali posamezna drevesa (drevesno 

Slika 4: Zmanjševanje obsega 
saditve in stroškov za saditev 
na enoto površine v državnih 
gozdovih Spodnje Saške v 
obdobju 1968-2001 (povzeto 
po Wollborn 2004)
Figure 4: Reduction of planting 
area & costs per ha, 1986-2001 
- State forest Lower Saxony

Obdobje Lesna zaloga m3/ha
Komercialni del lesne zaloge

Načrtovan posek m3/ha Izveden posek m3/ha
1950–1961 341 5,2 6,2
1962–1971 326 6,2 7,7
1972–1981 337 8,1 10,4
1982–1991 304 9,1 9,0
1992–2001 329 8,9 8,4
2002 338 8,2

Preglednica 1: Razvoj lesne zaloge, načrtovanega in realiziranega poseka v predelu Landteil v odbobju 1950-2002
Table 1: The development of standing volume, planned harvest and real cut (Landteil 1950-2002)
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gospodarjenje). Temu cilju so sledili več kot 60 let; 
ciljne dimenzije prsnih premerov za listavce so bile 
nad 65 cm, za iglavce nad 55 cm. Nekaj primerov 
iz predela Landteil. 

2.3.1  Višina in struktura lesne zaloge

Poprečna lesna zaloga je ostajala v obdobju 1943-2001 
relativno nespremenjena; načrtovan in realiziran 
posek pa sta opazno naraščala (preglednica 1). 

Slika 5 kaže strukturo lesne zaloge (m3) po 
petcentimetrskih debelinskih stopnjah, ločeno za 
iglavce in listavce. Sprememba je opazna zlasti pri 
listavcih. V letu 2001 je pretežni del lesne zaloge 
skoncentriran v večjih debelinskih stopnjah (> 65 
cm), medtem ko se manjše količine drevja v tanjših 
debelinskih stopnjah. To zagotavlja trajen posek 
debelega drevja. Kar zadeva iglavce, v obdobju 1962-
1976 so štirje obsežni vetrolomi preprečili podoben 

Slika 5: Debelinska struktura lesne zaloge po debelinskih razredih v predelu Landteil v obdobju 1950-2002
Figure 5: Size structure of standing volume (DBH-classes) 1950-2002
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razvoj, vendar po letu 1981 količina debelega drevja 
iglavcev opazno narašča.

2.3.2  Razvoj debelinske strukture bukovih 
sortimentov 

Povečana količina debelega drevja v gozdnih sestojih 
je z določenim časovnim zamikom omogočila tudi 
posek debelega drevja. Slika 6 kaže stalno povečevanje 

količine bukovih sortimentov 5. in 6. debelinskega 
razreda v obdobju 1986-2002.

2.3.3  Kvaliteta posekane bukove hlodovine
Poleg dimenzije je v primeru vzgoje debelega drevja 
za ekonomski uspeh odločilna kvaliteta lesa. Bukova 
drevesa so s staranjem in pri večjih dimenzijah tudi 
bolj dovzetna za pojav rdečega srca, ki jo obravna-

Slika 6: Deleži posekane bukove hlodovine s povprečnim premerom znotraj debelinskih razredov 4, 5 in 6 v predelu 
Landteil v obdobju 1986-2002
Figure 6: Size structure of harvested large beech-stemwood, 1986-2002

Slika 7: Odstotek kvalitetnih sortimentov v poseku bukove hlodovine po debelinskih razredih v predelu Landteil 
v obdobju 1986-2002
Figure 7: Quality of harvested large beech-stemwood 1986-2002
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vamo kot napako kvalitete lesa. Tako predstavlja 
vzgoja debelega drevja določeno tveganje. Zato 
so v Stauffenburgu, kjer je bukev glavna drevesna 
vrsta, ta pojav pazljivo spremljali. Letno so določali 
odstotek kvalitetnejšega lesa od celotne količine 
hlodovine, ločeno za 4., 5. in 6. debelinski razred. 
Slika 7 kaže, da se v obdobju 1986-2001 poprečna 
kvaliteta 5. in 6. debelinskega razreda ni bistveno 
spremenila. Produkcija debelega drevja bukve je 
zatorej ekonomsko učinkovita. Pomembno je namreč 
vedeti, da lahko debela bukova drevesa, ki merijo 
5 m3 v naslednjih desetih letih prirastejo dodatni 
kubični meter lesa. 

2.3.4  Razmerje lesna zaloga – prirastek 
– posek 

Visok odstotek debelega drevja v skupni lesni zalogi 
pomeni tudi velik prirastek debelega drevja. Ta zna-
čilnost je opazna na preglednici 2. Lesna zaloga (1991 
in 2001), prirastek (1991-2001) in posek (1991-2001) 
so glede na prsni premer razdeljeni v tri skupine: 
tanko drevje (7-25 cm), srednje drevje (26-50 cm) in 
debelo drevje (>50 cm). Debelo drevje je leta 1991 
predstavljajo 41,2 % celotne lesne zaloge in 54,8 % 
celotnega poseka; leta 2001 je predstavljalo zopet 
42,4 % celotne lesne zaloge. 

2.3.5  Ekonomski uspeh produkcije debelega 
drevja

V Stauffenburgu (okoli 80 % je listavcev, največ je 
bukve) so količina, debelinska struktura, kvaliteta 
in cena odločilni za ekonomski uspeh. Zaradi 
sonaravne obravnave gozdov, ki smo jo opisali, je 
bil zagotovljen majhen povprečen dobiček - tudi v 

Preglednica 2: Razmerja med lesno zalogo, prirastkom in posekom v v revirju Landteil v odbobju 1991-2001
Table 2: Standing volume (1991 and 2001), increment (1991-2001) and real cut (1991-2001)

Prsni premer
Izveden posek 1991–2001 Lesna zaloga 2001
m3 % m3 %

7–25 cm 8.000 10,7 35.000 13,4 
26–50 cm 25.700 34,5 115.500 44,2 
>50 cm 40.800 54,8 111.000 42,4 
Skupaj 74.500 100,0 261.500 100,0 

Prsni premer
Lesna zaloga 1991 Prirastek 1991–2001

m3 % m3 %
7–25 cm 35.500 13,8 15.000 19,4 
26–50 cm 116.000 45,0 23.900 31,0 
>50 cm 106.000 41,2 38.300 49,6 
Skupaj 257.500 100,0 77.200 100,0 

obdobju 1970-2000. Predel Landteil je imel v tem 
rezultatu nadpovprečen delež. Za primer, povpre-
čni letni hektarski čisti donos za Landteil je bil v 
obdobju 1972-1981 približno 400 DM višji kot za 
preostale gozdne predele Stauffenburga. V celotnem 
obdobju so od prihodkov znaten del namenili za 
premeno gozdov.

2.3.6  Ekološki vidik vzgoje debelega drevja
Premena enodobnih gozdnih sestojev lahko traja 
desetletja. Daljše obdobje omogoča prilagajanje 
gojitvenih ukrepov naravni dinamiki gozdov.

Prvi vidik je naravna obnova gozdov. „Drevesni 
sistem gospodarjenja” ustvarja praviloma neeno-
ten sklep krošenj. V nastajajočih vrzelih je možna 
naravna obnova. V vrzelih lahko dodatno tudi 
sadimo nekatere drevesne vrste. Obe možnosti in 
tudi kombinacija obeh lahko poteka daljše obdobje. 
Zahtevo po večji razpoložljivosti svetlobe za svetlo-
ljubne drevesne vrste lahko izpolnimo z reguliranjem 
velikosti vrzeli, ali pa za to izkoristimo odprtine, ki 
so nastale zaradi vetrolomov ali drugih motenj.

Drugi vidik; krošnje odraslih dreves varujejo 
mlajša drevesa pred pozebo, vročino, sušo in raz-
vojem plevela. Plast krošenj pomeni tudi povečevati 
konkurenco med osebki; zastor prispeva k diferen-
ciaciji mladih osebkov, oblikovanju kakovostnih 
habitusov (osebki se dobro čistijo vej, veje so tanke, 
branike so ozke), zmanjševanju števila osebkov. Glede 
na čas pomladitve in stopnje osvetljenosti lahko 
oblikujemo bolj ali manj raznomerno strukturo 
gozdnih sestojev.

Tretjič, dodane drevesne vrste in spremenjena 
sestojna struktura oblikujejo raznovrstne ekološke 
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niše za floro in favno. To je pomemben prispevek 
k ohranjanju ali vzpostavljanju rastiščnim razme-
ram ustrezno biološko pestrost. Ta učinek lahko 
izboljšamo s skupinami habitatnih dreves, ki so 
prepuščeno umiranju v pozni starosti. V Stauffen-
burgu je bilo leta 2001 v povprečju 15 m3 takšnih 
dreves na hektar.

In končno, ustvarjanje novih sestojnih struktur 
pomeni oblikovanje “trajnega gozda” (“Dauerwald”). 
Takšen gozd nemoteno izvaja vse funkcije na celotni 
gozdni površine. Že 75 % celotne površine revirja 
Stauffenburgu zavzemajo dvoslojni ali raznomerni 
sestoji (HENNECKE 2004). 

2.3.7  Vzgoja debelega drevja – tudi v 
prihodnosti?

Že od leta 1990 stroji za sečnjo in visoko meha-
nizirana primarna predelava lesa prispevajo k 
pospeševanju tanjšega lesa. Tako dosegajo debelejši 
sortimenti iglavcev sedaj le neznatno večje cene od 
tanjših sortimentov. Samo nadpovprečna kvaliteta 
lesa, na primer furnirska hlodovina, dosega višje 
cene, tako da je del problema “debelega drevja” 
pravzaprav “problem kvalitete”.

Po drugi strani v Nemčiji, Avstriji in Švici stalno 
narašča delež debelega drevja iglavcev, medtem ko se 
lesna zaloga tankega drevja zmanjšuje. Z izgradnjo 
nekaterih novih žag, prilagojenih za debele sorti-
mente, se je lesna industrija prilagodila spremenjeni 
oskrbi z lesno surovino.

Pri listavcih je situacija precej različna za posa-
mezne vrste. Glede na spremenjene trende v pohi-
štveni industriji se povpraševanje in cene znatno 
spreminjajo. S prilagajanjem ponudbe glede na 
zahteve na trgu debelo drevje z visoko kvaliteto 
praviloma dosega ustrezne cene.

Posebno pri bukovih debelejši sortimentih z 
visokim deležem rdečega srca pa so zabeležena 
znatna znižanja cen. Zato so opazne tendence za 
reševanje „problema rdečega srca” z enostavnim 
znižanjem ciljnih dimenzij (premerov). Pri tem se 
pozablja na vse preostale pozitivne vidike vzgoje 
debelega drevja. Teh vidikov se ne bi smelo tako 
zlahka opustiti, ampak jih je potrebno bolj zavzeto 
zagovarjati. Hkrati je možno in potrebno poiskati 
skupaj z lesno industrijo boljšo izrabo bukovine z 
rdečim srcem.

Če povzamemo, ni potrebno opustiti cilja vzgoje 
debelega drevja z njegovimi mnogimi ekonomskimi 
in ekološkimi prednostmi. Potrebno pa je vzgojiti ne 
samo največjo možno količino ampak tudi največjo 
možno kvaliteto debelega drevja. 

3 EKONOMSKA KRIZA V 
GOZDARSTVU 

3.1 Razlogi
V Srednji Evropi so cene lesa v zadnjih petdesetih 
letih stagnirale, medtem ko so se stroški neprestano 
povečevali. Ob upoštevanju inflacije, so sedanje 
cene lesa v povprečju padle za 20 %, glede na cene 
lesa v letu 1955. Kljub mnogim prednostim lesa je 
posek še vedno manjši od prirastka. Certificiranje 
ni bistveno vplivalo na to. Veliko število hkrati raz-
ličnih gozdnih posestnikov onemogoča optimalno 
trženje lesa in preprečuje njihovo učinkovitost 
v gozdarski politiki. V primerjavi s kmetijstvom 
Evropska unija le neznatno podpira gozdarstvo. 
Različne varovalne in rekreacijske funkcije gozda 
niso zadovoljivo plačane.

3.2 Možni protiukrepi in predlogi za 
obvladovanje krize

Posebno v zadnjih dvajsetih do petindvajsetih 
letih so javni in zasebni gozdni obrati v vse krajših 
intervalih povečevali revirje in gospodarske enote, 
spreminjali njihovo status in strukturo, zmanjševali 
število zaposlenih, najemali zunanje izvajalce, pre-
dali določena opravila manj usposobljenim, razdelili 
obširne odgovornosti za določena dela v območju 
specialistom in izvajali druge ukrepe. 

Hkrati so bili posredovani predlogi, ki se še 
vedno omenjajo in morda celo izvajajo – spremeniti 
gojitvene metode, na primer skrajšati proizvodne 
dobe, zmanjšati ciljne premere in intenziteto redčenj, 
pospeševati le nekaj elitnih dreves na hektar, poda-
ljšati obdobje med izvajanjem sečenj (obhodnjico) in 
doseči večjo količino lesa pri posameznem poseku, 
saditi čisto smreko po čisti smreki, nadomestiti 
mešane sestoje s sestoji, kjer se bodo izmenjevali 
manjši čisti sestoji različnih drevesnih vrst, investirati 
v biološko produkcijo le iz lastnega donosa in po 
vnaprejšnji presoji finančnih posledic.

3.3 Kritična presoja omenjenih 
protiukrepov in predlogov

Sedanje zmanjševanje in fluktuacije osebja imajo 
alarmantne posledice. Skoraj nespremenjen obseg 
dela mora biti izveden s čedalje manjšim številom 
osebja. Dolgoletne izkušnje, lokalno znanje in fami-
ljaren odnos do lastnega gozda postopno izginjajo. 
V sonaravnem gozdu - in tudi v primeru premene 
- obnova, nega in posek potekajo istočasno v istem 
območju. V primeru, da nekdo, ki sicer ni zaposlen 
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v obratu (pogodbeno delo), opravi del celotnega 
dela, se neposredno opazovanje posledic ukrepov 
in “dialog z gozdom” izgubita. Nujen in pomemben 
povratni vpliv za prihodnje gospodarjenje v obratu 
tako izostane.

Prej omenjeni gojitveni predlogi imajo več slabo-
sti kot prednosti:

Skrajšani produkcijski cikli prekinejo razvoj 
gozdov v bolj mladi fazi, skrajšajo dobo pomlajevanja, 
izvajanja sečenj in premen ter tako ustvarjajo bolj 
enomerne in manj mešane sestoje. 

Pospeševanje le nekaj dreves na hektar lahko 
prispeva k bolj silaški rasti dreves in manj k vzgoji 
elitnih dreves. Oblikovanje manjših čistih sestojev 
zmanjšuje število opcij gospodarjenje ob upošte-
vanju dejstva, da rastiščni dejavniki ne ostajajo več 
konstantni. Veliko količina lesa pri posamezni sečnji 
moti kontinuiran razvoj gozda in povečuje tveganje: 
takšni poseki pomenijo večjo ogroženost sestojev za 
vetrolom, sončno opeko in nesprejemljive poškodbe 
za naslednjo generacijo, zapleveljenje, manjšo mož-
nost za uspešno naravno obnovo.

Verjamemo, da so administrativni protiukrepi in 
tudi gojitveni predlogi kratkovidne začasne rešitve. 
Bojim se, da naglica in sedanji obseg njihove realiza-
cije niso ustrezni za naš gozd, ki je dolgoživi objekt 
ekonomske obravnave.

3.4 Ali obstajajo izhodi iz krize? 
Poleg interne racionalizacije, ki je možna v prihodno-
sti, lahko tudi spremenjeni okvirni pogoji izboljšajo 
razmere za gospodarjenje z gozdovi.

Opazujemo lahko hiter globalni razvoj: število 
prebivalstva še vedno eksponentno narašča. Priča 
smo pomanjkanju nekaterih surovin. Cene fosilnih 
goriv naraščajo. Na obsežnih območjih uničujejo 
gozdove. Kitajska in Indija sta v naglem razvoju. 
Omenjeni globalni trendi lahko povečajo potrebe 
po lesu in cene lesa ter primerjalno izboljšajo kon-
kurenčni položaj lesa v primerjavi z energetsko bolj 
potrošnimi materiali (železo, aluminij, steklo, beton) 
in fosilnimi gorivi. 

Toda gozdarstvo mora krepiti tudi lastna pri-
zadevanja. Evropska gozdna politična ofenziva 
mora promovirati rabo lesa, bolj aktivno trženje s 
poudarjanjem izjemnih lastnosti in prednosti lesa 
(ekološko ravnotežje, CO2), ekonomski pomen 

“Grozda gozdarstvo in lesna industrija“ ter zahtevati 
plačilo za varovalne in rekreacijske funkcije ter za 
sonaravno gozdarstvo.

Končno, vzpon sonaravnega gozdarstva lahko 
prispeva k obvladovanju krize. Po eni strani tudi 
s kratkoročnimi rešitvami. Po drugi strani obstaja 
več možnosti na dolgi rok, v katerem bi spremenili 
„klasične gozdove” v rastiščno prilagojene, mešane 
in raznomerne gozdne sestoje. Dlje ko se bo ravnalo 
na tak način, bolj se bodo ekonomski in ekološki 
vidiki dopolnjevali in krepili. Takšna dolgoročna 
strategija je ključna za gozdarstvo. Vključuje, med 
drugim, tudi pripravljenost za investiranje v vedno 
neznano prihodnost na podlagi našega sedanjega 
znanja. Posebno v ekonomsko zaostrenem obdobju 
mora gozdarstvo kategorično - ob vsaki priložnosti 
zagovarjati njegovo historično zavezanost trajnosti 
v njenem širokem pomenu.
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1  UVOD
Potaknjenci so zelo stara razmnoževalna metoda. 
Če pri cepljenju govorimo o koreninah, ki segajo 
v egipčanski čas, potem lahko za potaknjence 
trdimo enako oziroma govorimo celo o starejši 
razmnoževalni metodi. Vsekakor gre tu za kla-
sično razmnoževalno metodo. Pri razmnoževanju 
s potaknjenci uporabljamo različne rastlinske dele, 
ki so pri razmnoževanju lesnatih rastlin omejeni 
na toletne poganjke (zeleni potaknjenci), enoletne 
poganjke (lesni potaknjenci) ter korenine (koreninske 
potaknjence) (TROBEC / OSTERC 2004). 

Tehnološko je metoda razmnoževanja z zelenimi 
potaknjenci precej drugačna od metod, ki jih upo-
rabljamo pri lesnatih in koreninskih potaknjencih. 
Bistvena je uporaba sistema oroševanja. Zeleni 
potaknjenci so po ločitvi od matične rastline močno 
podvrženi transpiraciji in s tem izsušitvi. Njihov 
propad lahko preprečimo, če jim omogočimo raz-

GDK: 181.36:176.1 Acer:176.1 Rhododendron(045)=163.6

Vloga rastnih regulatorjev pri razmnoževanju zelenih 
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Role of growth regulators in the propagation of leafy cuttings of the genera Acer  
and Rhododendron

Gregor OSTERC*

Izvleček:
Osterc, G.: Vloga rastnih regulatorjev pri razmnoževanju zelenih potaknjencev na primeru različnih rodov Acer, 
Rhododendron. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 4, cit. lit. 5. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. 
Prevod avtor, lektura Jana Oštir.
Vloga dodatka avksina potaknjencem pred potikom je pogosto predmet različnih debat. Pri potaknjencih sleča nismo 
opazili pomembne izboljšave deleža koreninjenja (brez statističnih razlik), če smo potaknjencem pred potikom 
dodali avksin, se je pa ob dodatku avksina povečal delež potaknjencev s kakovostnejšim koreninskim sistemom (iz 
32,7 % na 41,6 oz. 42,2 %). Pri ostrolistnem javorju je dodatek dveh različnih avksinskih pripravkov (Neokor I ter 
BF) statistično značilno izboljšal rezultat koreninjenja (37,5 % in 33,8 %), glede števila glavnih korenin ter dolžine 
koreninskega šopa pa nismo opazili razlik med proučevanimi avksinskimi pripravki. 
Ključne besede: potaknjenci, koreninjenje, meglenje, Rhodendron sp., Acer platanoides

Abstract:
Osterc, G.: Role of growth regulators in the propagation of leafy cuttings of the genera Acer and Rhododendron. 
Gozdarski vestnik, Vol. 65/2006, No. 4. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 5. Translated 
into English by the author. English language editing by Jana Oštir.
The effect of exogene auxin application to the cuttings before inserting in the substrate has been often discussed. 
Rhododendron cuttings achieved the same rooting when the auxin was added as when it was not; but the quality 
of the rooting system was improved when auxin was added (from 32.7 % to 41.6 or 42.2 %). Maple cuttings rooted 
statistically better (37.5 % and 33.8 %) in the case of two different auxin products (»Neokor I« and »BF«). There 
were no differences in the number of main roots and in the length of the root bush among the different auxin 
products.
Key words: cuttings, rooting, fog-system, Rhodendron sp., Acer platanoides

* doc. dr. G. O., univ. dipl. ing. agr. Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Institut 
za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo

mere, ki preprečujejo transpiracijo – premestiti jih 
moramo v okolje z visoko zračno vlago. 

Razvoj sistemov oroševanja za potrebe razmno-
ževanja ter razvoj znanosti na področju fizioloških 
značilnosti potaknjencev sta v zadnjih 20 letih 
omogočila zelo uspešno razmnoževanje številnih 
lesnatih vrst oz. rodov (Prunus, Acer, Quercus, 
Castanea) z zelenimi potaknjenci, kar se je pred tem 
zdelo praktično nemogoče (SPETHMANN 1997, 
TROBEC / OSTERC 2004). 

Med dejavniki, ki jim danes ne pripisujemo več 
prednostne vloge pri vplivu na razmnoževalni rezul-
tat, je zagotovo pomen eksogeno dodanega hormona 
v procesu priprave zelenih potaknjencev. Delovanje 
avksina, kot osnovnega rastnega regulatorja odgo-

Strokovna razprava
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vornega za razvoj adventivnih korenin temelji na 
dveh osnovnih fazah razvoja korenin:

a) zasnova (iniciacija) korenin,
b) izdolževanje koreninskega primordija.
Prisotnost avksina je za razvoj adventivnih 

korenin pomembna samo v fazi zasnove korenin, 
pa še to samo prve štiri dni v tej fazi. Ta del faze 
zasnove korenin zato imenujemo podfaza avksinske 
aktivnosti, ki ji sledi podafaza, v kateri prisotnost 
avksina ni več potrebna (HARTMANN et al. 1997). 
Za uspešen razvoj adventivnih korenin je torej zgolj 
potrebno, da je v prvih dneh po potiku v bazi potak-
njencev rahel presežek avksina. Velik del avksina, 
prisotnega v bazi potaknjencev je endogenega izvora, 
saj avksin indol-3-ocetna kislina naravno nastaja v 
mladih listih in vršičkih poganjkov ter se prenaša 
bazipetalno po floemu in se tako zbira v spodnjih 
delih poganjkov (DAVIES 1995). To je razlog, da 
se različne rastlinske vrste, tudi tiste, ki se s težavo 
koreninijo, uspešno koreninjo tudi brez eksogenega 
dodatka avksina. Z eksogenim dodajanjem avk-
sina zapolnimo torej zgolj razliko do omenjenega 
rahlega presežka, ki zagotovi kakovostnejši razvoj 
adventivnih korenin, kot če avksina ne bi dodajali 
(SPETHMANN 1997b). 

V naši, slovenski drevesničarski praksi je vprašanje 
eksogenega dodajanja avksina pri razmnoževanju 
s potaknjenci večkrat še vedno predmet številnih 
debat, npr. pojavljajo se mnenja, ki ne držijo. V želji 

po prispevanju realnih pogledov na pomen avksin-
ske problematike pri razmnoževanju s potaknjenci 
smo proučevali vpliv indol-3-maslene kisline v raz-
ličnih koncentracijah na uspeh razmnoževanja pri 
rodu Rhododendron ter vpliv različnih avksinskih 
pripravkov na koreninjnje potaknjencev pri vrsti 
Acer platanoides.

2  MATERIAL IN METODE DELA
Oba poskusa sta potekala v neogrevanem rastlinjaku 
Biotehniške fakultete, Oddelka za agronomijo v 
Ljubljani leta 2004. V poskusih smo uporabljali 
visokotlačni sistem meglenja (fog system). Sistem 
temelji na meglenju, ki ga ustvarjajo izredno drobne 
vodne kapljice premera 10 μm. Sistem je bil uravnan 
intervalno, kljub vsemu smo imeli zaradi kakovostne 
megle ves čas na voljo skoraj 100 % zračno vlago. 
Intervale smo uravnavali ročno, odvisno od vre-
menskih razmer. Oroševalni intervali so bili dolgi 
30 sek., premori med oroševanji pa so v sončnem 
vremenu merili 1 min., v oblačnem vremenu pa 
2 min. Ponoči nismo oroševali. Potaknjence smo 
oroševali do začetka oktobra.

V obeh poskusih smo potaknjence potikali v 
substratno mešanico šote in kremenčevega peska v 
razmerju 3:1. pH vrednost substrata smo z dodatkom 
0,6 g apna/l substrata zvišali na pH 4,0. Količino 
dodanega apna smo določili s pomočjo predhodno 
izdelane umeritvene krivulje. Substratu smo dodali 

Slika 1: Koreninjneje zelenih potaknjencev sleča (Rhododendron sp.) v odvisnosti od koncentracije uporabljenega 
hormona pred potikom.
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2,0 g/l substrata počasi delujočega gnojila Osmocote-
Plus 3-4M 16+11+11+3.

Poskus 1
Za poskus smo pri rodu Rhododendron uporabili 
zelene vršne potaknjence. Potaknjence smo rezali 
na matičnih rastlinah v parku Tivoli sredi meseca 
junija, ko poganjki še niso pričeli leseneti. Poskus je 
bil zasnovan kot enofaktorski s hormonom indol-3-
maslena kislina kot faktorjem v različnih koncen-
tracijah, 0 % (kontrola), 0,2 % in 0,5 %. Posamezno 
varianto smo štirikrat ponovili in v vsaki ponovitvi 
potaknili 30 potaknjencev. Hormonski pripravek smo 
pripravljali sami. Hormon smo dodajali potaknjen-
cem v tekoči obliki tako, da smo bazo potaknjenca 
neposredno pred potikom za cca. 2 sec. potopili v 
hormonsko raztopino.

Poskus smo ovrednotili na koncu rastne sezone, 
meseca decembra. Spremljali smo delež ukoreninje-
nih potaknjencev, kakovost razvitega koreninskega 
sistema ter prirast glavnega poganjka. Zbrane podatke 
smo analizirali s pomočjo analize variance-ANOVA, 
primerjavo srednjih vrednosti smo opravili z Duncan-
testom pri stopnji tveganja 5 %. 

Poskus 2
Uporabili smo zelene vršne potaknjence ostro-
listnega javorja Acer platanoides, ki smo jih rezali 
sredi meseca junija na odraslih okoli 40 let starih 
drevesih na parkirišču Biotehniške fakultete, Oddelka 
za agronomijo v Ljubljani. Poskus je bil zasnovan 
kot enofaktorski s hormonskim pripravkom kot 
faktorjem. Uporabili smo 5 različnih pripravkov 
(preglednica 1) ter varianto, kjer potaknjencem 
hormona nismo dodajali (kontrola). Posamezne 
variante smo ponovili štirikrat, v vsaki ponovitvi 
smo uporabili 40 potaknjencev. Potaknjence smo 
tretirali s hormonskimi pripravki v obliki praška 
tik pred potikom.

Poskusa smo ovrednotili na koncu rastne sezone, 
meseca decembra. Spremljali smo delež ukoreninje-

nih potaknjencev, število glavnih korenin, dolžino 
koreninskega šopa ter prirast glavnega poganjka. 
Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo analize 
variance-ANOVA, primerjavo srednjih vrednosti smo 
opravili z Duncan-testom pri stopnji tveganja 5%.

3  REZULTATI
Poskus 1
Potaknjenci sleča so se koreninili od 40,0 % do 68,3 %. 
Največji delež potaknjencev s koreninami 68,3 % smo 
spremljali pri eksogeni aplikaciji 0,2 % IBA, sledila je 
varianta z 0,5 % IBA (63,3 %) ter kontrolna varianta, 
pri kateri nismo dodajali hormonskega pripravka 
(40,0 %). Razlike niso bile statistično značilne (slika 
1). Potaknjenci, kjer nismo dodajali hormonskega 
pripravka, so razvili najmanj kakovosten koreninski 
sistem, saj je bil delež potaknjencev, pri katerih smo 
ocenili slab koreninski sistem značilno največji (46,8 
%), srednje dober oz. dober razvoj koreninskega 
sistema smo srečali v 33,1 % oz. v 26,1 %. Potak-
njenci, pri katerih smo eksogeno dodajali hormon 
pred potikom so v splošnem razvili kakovostnejši 
koreninski sistem, saj je bil tako pri varianti 0,2 % 
dodane IBA in 0,5 % dodane IBA odstotek potak-
njencev s srednje kakovostnim oz. kakovostnim 
koreninskim sistemom večji, kot delež potaknjencev 
s slabim koreninskim sistemom. Tu razlike niso bile 
statistično značilne (slika 2). Potaknjenci pri sleču v 
razmnoževalni sezoni niso kazali nobenega prirasta 
nadzemnega dela.

Poskus 2
Pri ostrolistnem javorju so se potaknjenci koreninili 
od 10,0 % do 37,5 %. Statistično značilno največji 
delež potaknjencev s koreninami smo opazili v pri-
meru uporabe hormonskega pripravka »Neokor I« 
in pripravka »BF«, najmanj korenin pa smo prešteli 
pri kontrolni varianti (brez dodatka hormona). V 
samo dveh variantah, ob dodatku pripravka »BF« 
ter pripravka »Neokor III« potaknjenci niso razvili 
kalusa, največ kalusa pa so razvili potaknjenci, ki jih 

Preglednica 1. Uporabljeni hormonski pripravki v poskusu z zelenimi potaknjenci ostrolistnega javorja (Acer 
platanoides).

Hormonski pripravek Sestava Namen uporabe
Neokor I 0,5 % IBA pri listnatih in mehkejših potaknjecih
Neokor I nov 0,1 % IBA pri listnatih in mehkejših potaknjencih
Neokor II 1,0 % IBA pri delno olesenelih potaknjencih
Neokor III 2,0 % IBA pri olesenelih potaknjencih

BF (Biotehniška fakulteta) 0,5 % IBA + 10 % 
Euparen pri različnih potaknjencih
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nismo tretirali s hormonom ter tisti, pri katerih smo 
uporabili pripravka »Neokor I nov« ter » Neokor 
II« (slika 3). Potaknjenci so pri vseh proučevanih 
pripravkih razvili v povprečju od ene do dve glavni 
korenini dolžine od 11,4 cm do 18,3 cm. Razlike 
med posameznimi variantami niso bile statistično 
značilne (preglednica 2). Podobno kot potaknjenci 
sleča v poskusu 1 tudi javorjevi potaknjenci v času 
razmnoževanja niso dodatno prirasli.

4  RAZPRAVA
Vpliv hormonov na koreninjenje potaknjencev, 
ne glede na rastlinsko vrsto, je relativno majhen. 

Pri sleču, kjer smo proučevali vpliv koncentracije 
hormona sploh nismo dobili statistično značilnih 
razlik v primerjavi s kontrolo, pri kateri hormonskega 
pripravka pred potikom nismo dodajali. Pri javorju 
smo sicer dobili nekatere razlike med posameznimi 
hormonskimi pripravki (med seboj se razlikujejo 
predvsem po koncenraciji uporabljenega hormona), 
ki so statistično značilne, vendar so bile razlike 
majhne. Tudi SPETHMANN (1997a) povdarja, da 
dodani hormon za koreninjenje, tudi pri vrstah, ki 
se težje koreninijo ni nujno potreben. Raziskovalci 
ugotavljajo, da imajo drugi dejavniki, npr. različne 
razmere v posameznem letu močnejši vpliv na kore-
ninjenje, kot pa koncentracija dodanega hormona 
(SPETHMANN 1997b). Pomembnejši vpliv ima kon-
centracija avksina na kakovost koreninskega sistema. 
Potaknjenci sleča so tako z dodatkom avksina pred 
potikom razvili statistično značilno kakovostnejši 
koreninski sistem, kot potaknjenci, ki jim avksina 
nismo dodali. Potaknjenci javorja so razvili v pri-
meru, ko jim pred potikom avksina nismo dodali, 
statistično značilno več kalusa kot v primeru, ko smo 
jih tretirali s hormonskim pripravkom. Močnejši 
razvoj kalusa pri potaknjencih, ki pomeni slabšo 
kakovost potaknjencev (SPETHMANN 1997a) 
opozarja na težavo v procesu koreninjenja, kar je 
v tem primeru predstavljalo premalo avksina v fazi 
zasnove in razvoja korenin (SPETHMANN 1997a). 
Dobljeni rezultati hkrati potrjujejo velik pomen 

Slika 2: Kakovost razvite koreninske grude pri zelenih potaknjencih sleča (Rhododendron sp.) glede na koncentracijo 
uporabljenega hormona pred potikom.

Preglednica 2: Število glavnih korenin in dolžina 
koreninskega šopa pri potaknjencih ostrolistnega 
javorja (Acer platanoides) glede na vrsto uporabljenega 
hormonskega pripravka pred potikom.

Varianta Število glavnih 
korenin

Dolžina kore-
ninskega šopa 

(cm)
Kontrola 1,8 13,7
BF 1,7 18,3
Neokor I 1,5 17,6
Neokor I 
»nov« 1,8 13,5

Neokor II 1,5 13,2
Neokor 
III 1,0 11,4
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spremljanja različnih parametrov pri ocenjevanju 
kakovosti posamezne razmnoževalne metode in ne 
samo posameznih, osamljenih parametrov, kot je 
npr. koreninjneje potaknjencev, kar se pogosto rado 
dogaja (SPETHMANN 1997b). Če v našem primeru 
pri ocenjevanju pomena hormonskega dodatka pri 
potaknjencih vključimo h koreninjenju še kakovost 
koreninskega sistema, potem lahko vidimo, da je 
pomen hormonskih pripravkov opazen ravno pri 
slednjem. Dodatek avksina potaknjencem pred 
potikom hkrati skrajša tudi čas, ki je potreben za 
razvoj korenin (SPETHMANN 1997b). SPETH-
MANN (1997b) ugotavlja, da je samo koreninjenje, 
tudi pri lesnatih vrstah, ki jih težje razmnožujemo, 
moč doseči tudi brez dodatka avksina pred potikom. 
Znatno izboljšanje uspeha koreninjenja pri lesnatih 
vrstah je, nasprotno moč doseči z drugimi dejavniki, 
kot so uporaba juvenilnega matičnega materiala, 
izboljšan sistem oroševanja potaknjencev (sistem 
meglenja), ustezen čas potika potaknjencev.

5 POVZETEK
Kljub številnim poskusom v preteklosti v zvezi z vpli-
vom avksina, ki ga dodajamo na bazo potaknjencev 
(eksogeni avksin) pri lesnatih rastlinah, je resnična 
vloga takšnega tretiranja pri nas v Sloveniji v praksi 
še vedno v marsičem nepojasnjena. S poskusoma 

leta 2004 smo skušali na primeru sleča (Rhododen-
dron sp.) in ostrolistnega javorja (Acer platanoides) 
osvetliti prav ta problem. Pri potaknjencih sleča smo 
proučevali vpliv različne koncentracije IBA (0 %, 
0,2 % in 0,5 %) , pri ostrolistnem javorju pa vpliv 
različnih tržnih pripravkov na uspešnost koreninjenja 
potaknjencev, na kakovost razvitega koreninskega 
sistema ter na prirast ukoreninjenih potaknjencev v 
razmnoževalni sezoni. Oba poskusa smo opravili v 
plastenjaku opremljenim s sistemom meglenja (fog 
system). Kot substrat smo v obeh primerih upora-
bili mešanico šote in kremenčevega peska (3:1), ki 
smo ji dodali 2,0 g/l gnojila Osmocote-Plus 3-4M 
16+11+11+3 ter 0,6 g/l apna za dvig pH vrednosti 
na pH = 4,0. Potaknjenci sleča so se najboljše, z 68,3 
% koreninili ob dodatku 0,2 % IBA, nekoliko slabše 
63,3 % ob dodatku 0,5 % IBA ter najslabše s 40,0 
% v kontrolni varianti. Dodatek avksina na bazo 
potaknjencev tik pred potikom je statistično značilno 
zmanjšal delež potaknjencev s slabim koreninskim 
sistemom ter je povečal odstotek tistih z zelo dobrim 
koreninskim sistemom. Pri ostrolistnem javorju so se 
potaknjenci statistično najboljše koreninili v primeru 
dodatka hormonskega pripravka »BF« in »Neokor I« 
33,8 % oz. 37,5 %. V obeh primerih so potaknjenci 
razvili tudi najdaljši koreninski šop.

Slika 3: Koreninjenje in razvoj kalusa pri zelenih potaknjenjcih ostrolistnega javorja (Acer platanoides) glede na 
vrsto uporabljenega hormonskega pripravka pred potikom.

Osterc, G.: Vloga rastnih regulatorjev pri razmnoževanju zelenih potaknjencev na primeru različnih rodov Acer, Rhododendron
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6 SUMMARY
Although many experiments have been carried out 
in the past to examine the effect of auxin which is 
added on to the cutting bases (exogene auxin) in 
woody species on rooting response, the main role 
of this method is still often unclear in practice in 
Slovenia. We investigated this issue with two expe-
riments in the year 2004 involving Rhododendron 
sp. and Acer platanoides. We tested the effect of 
various IBA concentrations (0 %, 0.2 % and 0.5 %) 
with rhododendron cuttings and the effect of various 
commercial hormone mixtures with maple cuttings 
on the rooting success, on the quality of the rooting 
system and on cutting growth in the propagation 
season. Both experiments were carried out in the 
plastic house with a fog system. We used a peat/sand 
(3:1) mixture with 2.0 g/l Osmocote-Plus 3-4M 
16+11+11+3 and with 0.6 g/l lime for pH adjust-
ment on pH = 4.0 in both cases. The rhododendron 
cuttings reached the best rooting (68.3 %), when 
added 0.2 % IBA, followed by 63.3 % rooting in 
cuttings with 0.5 % IBA, while the poorest rooting 
(40.0 %) was observed in the control variant. IBA 
treatment on the cutting bases of rhododendron 
immediately before putting the cuttings into the 

substrate statistically dropped the rate of cuttings 
with a low quality rooting system and increased the 
rate of cuttings with an excellent rooting system. 
Maple cuttings showed the best rooting (33.8 % and 
37.5 %) when added the hormone mixture »BF« and 
»Neokor I«. In both cases, the cuttings also developed 
the longest root bush.   
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Kostanjeva šiškarica velja za najbolj nevarnega 
škodljivca pravega kostanja, ki je bil pred kratkim 
zanesen v Evropo. Povzroča tvorbo šišk na poganj-
kih, pri osnovi moških socvetjih in na debelejših 
listnih žilah pravega kostanja ter še pri mnogih 
drugih neevropskih vrstah kostanja. S tem močno 
prizadene letni prirast poganjkov in lesa kostanja 
ter pridelek plodov.

OSEBNA IZKAZNICA
Ime: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Taksonomski položaj: Hymenoptera, Cynipidae 

- opnokrilci, šiškarice
Slovensko ime: kostanjeva šiškarica
Fitosanitarni status:  predlog za razvrstitev na 

seznam II.A.I karantenskih škodljivih organiz-
mov.

GOSTITELJI
Kostanjeva šiškarica živi izključno na kostanju 

(Castanea). Škodljiva je zlasti za gojene vrste kostanja 
predvsem pa:

- pravi kostanj (Castanea sativa) 
- japonski kostanj (Castanea crenata)
- križanci pravega in japonskega kostanja 

(Castanea crenata x sativa)
- kitajski kostanj (Castanea mollissima)
- ameriški kostanj (Castanea dentata)
- še nekatere druge ameriške vrste iz roda 

Castanea.

IZVOR IN RAZŠIRJENOST
Domovina kostenjeve šiškarice je Kitajska, kjer se 
že od nekdaj pojavlja na kitajskem kostanju (Cas-
tanea mollisima). Vrsto so v preteklosti nekajkrat 
zanesli izven njenega prvotnega areala pojavljanja. 
Okoli l. 1940 so jo zanesli na Japonsko, l. 1963 so 
jo našli v Koreji, l. 1974 v zvezni državi Giogia in 
pozneje še v nekaterih zveznih državah ZDA. V 
Evropi so jo l. 2002 najprej odkrili v provinci Cuneo 
v deželi Piemont v Italiji. Po vsej verjetnosti so jo 
tja nenamerno zanesli s Kitajske z materialom za 
žlahtnjenje pravega kostanja. V naslednjih letih je 
bila z okuženimi sadikami kostanja s tega območja 
zanesena še v nekatere dežele srednje in severne 
Italije. Na enak način je bila zanesena še v Francijo in 

Kostanjeva šiškarica 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

v letu 2004 s pošiljko sadik kostanja s tega območja 
tudi v Slovenijo. Spomladi 2005 je bila kostanjeva 
šiškarica najdena na 10 sadikah iz omenjene pošiljke 
na 4 mestih po Sloveniji.  Vsi odkriti napadeni deli 
sadik so bili uničeni, vendar pa dobre polovice 
sadik iz te pošiljke ni bilo mogoče preveriti, ker 
so bile prodane v maloprodaji in kupcev ni bilo 
mogoče najti. Zato je vsaj del populacije verjetno 
ušel v okolje.

POŠKODBE IN ŠKODA
Značilnost kostanjeve šiškarice je oblikovanje šišk. 
Gre za bolj ali manj okrogle ali jajčaste odebelitve, ki 
se razvijejo spomladi na mladih poganjkih, glavnih 
listnih žilah ali pri osnovi moških socvetij, kot odziv 
rastline na izločke ličink v brstih.

Značilnosti šišk:
– pojavljajo se na poganjkih, pri osnovi moških 

socvetij ali na glavnih listnih žilah;
– velike so od 0,5 do 4 cm; velikost je odvisna od 

števila ličink v šiški;
– v vsaki šiški je ena do mnogo kamric z ličinkami, 

pozneje z bubami;
– šiške so zelene, včasih z rdečkastim nadihom;
– poleti se izpraznjene šiške posušijo in ostanejo 

na vejah tudi več let. 
Zamenjava z drugimi povzročitelji šišk ali podo-

bnimi pojavi je malo verjetna, saj pri nas do zdaj na 
pravem kostanju ni bil poznan noben povzročitelj 
zoocecidijev.

Pri močnem napadu je zaradi šišk prizadeta rast 
poganjkov in celih dreves in posledično pridelek 
kostanja. Včasih zaradi obilice šišk drevesa ali nji-
hovi deli tudi propadejo. Na Japonskem in v ZDA 
so zabeležili tudi 50-70 % zmanjšan pridelek plodov 
in povečano hiranje napadenih nasadov. Prizadet 
je lahko tudi  prirast lesa. Kostanjeva šiškarica je za 
zdaj zagotovo najnevarnejši znan škodljivec pravega 
kostanja in poleg kostanjevega raka najbolj ogroža 
nasade oz. sestoje pravega kostanja.

OPIS ŠKODLJIVCA IN NJEGOV 
RAZVOJ
Kostanjeva šiškarica razvije en sam rod letno. Raz-
množuje se partenogenetsko, se pravi brez oploditve, 
pri čemer je vse potomstvo ženskega spola. Samci pri 
tej vrsti niso poznani (telitokija). Ker se razvoj šišk 

Gozdarstvo v času in prostoru
GDK: 416.13:176.1 Castanea sativa Mill.(045)=163.6
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začne spomladi, ko kostanj odganja in je kostanjeva 
šiškarica v fazi ličinke 2. razvojnega stadija, zače-
njamo tudi opis s tem razvojnim stadijem.

Ličinka
Prezimi drobna ličinka 1. razvojnega stadija v brstih, 
ne da bi na njih povzročala kakršnekoli vidna zna-
menja. Ko začne konec marca ali v začetku aprila 
kostanj brsteti preide ličinka v 2. razvojni stadij.  Ta 
začne s svojimi izločki spodbujati mlado tkivo odga-
njajočega kostanja k tvorbi šišk. Te se izoblikujejo 
v 2 – 3 tednih, tako da lahko proti koncu aprila ali 
do sredine maja že dosežejo končno velikost. Če 
take šiške prerežemo, opazimo v njih eno ali več 
kamric, v katerih so majhne bele ličinke brez nog in 
oči. Povsem razvite ličinke so dolge okoli 2,5 mm. 
Ličinke se v šiški prehranjujejo 20-30 dni, nakar se 
v kamricah zabubijo.

Buba
Od sredine maja (v toplejših območjih) do sredine 
julija (v hladnejših območjih) se ličinke prek vmesne 
stopnje predbube (prepupe) preobrazijo v bubo. 
Buba ima že nakazane poteze bodoče odrasle osice 
- glavo, tipalnice, noge, oči, zasnovo kril ter zožitev 
med oprsjem in zadkom. Buba je sprva bela, nakar 

postaja vedno temnejša, na koncu je povsem črna. 

Odrasla šiškarica
Od sredine junija do sredine avgusta se iz bub 
razvijejo odrasle osice – samice. Te s čeljustmi 
pregrizejo stene šiške in izletijo na prosto. Samice 
so dolge okoli 2,5-3,0 mm. Telo je svetleče črno, le 
noge in tipalnice so rjave. Tipalnice so sestavljene iz 
14 členkov. Prozorna opnasta krila imajo skromno 
razvito ožilje. Podobna je domači cerovi šiškarici 
(Dryocosmus cerriphilus Giraud), ki povzroča šiške 
na hrastu ceru. Samice se ne prehranjujejo, zato 
živijo le kakih 10 dni. Takoj, ko izletijo, iščejo letoš-
nje zelene brste in vanje s tankim dolgim leglom 
odlagajo jajčeca. Vsaka samica lahko odloži od 100 
do150 jajčec, ponavadi po 3 do 5, včasih pa tudi po 
nekaj deset v vsak brst. Odrasle osice so na splošno 
slabe letalke, zato odloži vsa jajčeca na razmeroma 
omejenem  območju.

Jajčeca in prvi stadiji ličinke
Jajčeca so kroglasta, brezbarvna velika 0,1-0,2 mm 
opremljena z dolgim tankim priveskom. Odložena 
so v skupinah v bližino rastnega vršička v brstu. Po 
30-40 dneh se iz njih izležejo ličinke. Te so brez-
barvne, ovalne in zelo počasi rastejo skozi vso jesen 

Šiška pri osnovi moškega socvetja Šiška pri osnovi moškega socvetja

Šiške na vrhu poganjka in na glavni 
listni žili Zaradi šiške na poganjka je ta skoraj povsem zakrnel

Odrasla kostanjeva šiškarica preden 
je zapustila šiško Sveža buba v kamrici šiške (prerez)

Odrasla kostanjeva šiškarica

Razvojni krog kostanjeve šiškarice

Gozdarstvo v času in prostoru
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in nato v brstu tudi prezimijo. Razvoj se nadaljuje 
šele ob začetku brstenja naslednjo pomlad. V času 
mirovanja ni nikakršnih zunanjih znamenj, po 
katerih bi lahko sklepali, da je brst napaden. Tudi 
drobni vbodi, ki jih napravi samica pri odlaganju 
jajčec, se prek poletja večinoma zabrazgotinijo ali 
povsem zabrišejo.

NAČINI ŠIRJENJA
Kostanjeva šiškarica se lahko razširja na različne 
načine. Na daljše razdalje jo raznaša predvsem 
človek. Najbolj „zahrbtno” je širjenje z okuženimi 
sadikami ali cepiči z okuženih območij, saj v času 
mirovanja ni mogoče ločiti napadenih od nena-
padenih brstov. Zato je to tudi najpogostejši način 
širjenja škodljivca na nova neokužena območja in v 
nove države. Na okuženem območju se kostanjeva 
šiškarica širi z aktivnim letenjem, pri čemer ji lahko 
nekoliko pomaga tudi veter. V času aktivnega leta 
lahko odrasle osice raznašamo tudi s prevoznimi 
sredstvi (tovornjaki, avtomobili, ipd.)

ZATIRANJE
Kemično zatiranje kostanjeve šiškarice z insekticidi 
je bolj ali manj neuspešno, še zlasti ko je škodljivec 
varno skrit v šiški. Deloma je lahko uspešno zatiranje 
z insekticidi le v drevesnicah v času leta odrasle osice, 
to je od konca junija do začetka avgusta. V rodnih 
nasadih in gozdnih sestojih takšno zatiranje seveda 
ne pride v poštev. Dokler je razširjenost kostanjeve 
šiškarice še zelo omejena, je sprotno odstranjevanje 
in uničevanje okuženih delov rastlin edini uspešni 
način zatiranja. Od sredine aprila do sredine junija 
večkrat temeljito pregledamo vsa kostanjeva drevesa, 
zlasti tista, ki so bila nabavljena in posajena po letu 
2002. V primeru najdbe in potrditve navzočnosti 
kostanjeve šiškarive porežemo vse poganjke in veje s 
šiškami in jih čimprej uničimo, najbolje s sežiganjem 
ali na drug ustrezen način, ki zagotavlja uničenje 
šišk in ličink v njih. To je potrebno napraviti še 
preden začnejo izletati osice, to je najpozneje do 
sredine junija. 

Ko se škodljivec ustali in ga z omenjenimi  
fitosanitarnimi ukrepi ni več mogoče obvladovati, 
je mogoče zmanjševati škodo z vnosom naravnih 
sovražnikov kostanjeve šiškarice. Za zdaj se je pri 
tem najbolje obnesla paraitoidna osica Torymus 
sinensis [Hymenoptera, Torymidae], ki prav tako 
izvira s Kitajske. 

UKREPI ZA PREPREČEVANJE 
ŠIRJENJA 
Ravnanje v primeru najdbe kostanjeve šiškarice je 
opredeljeno z ‘Odločbo o nujnih ukrepih za pre-
prečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice 
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu’ (Uradni list RS, 
št. 60/2005) in z Odločbo Komisije o začasnih nujnih 
ukrepih za preprečevanje vnosa kostanjeve šiškarice  
(Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) v Skupnost in 
njenega širjenja v Skupnosti. 

Da se prepreči širjenje kostanjeve šiškarice, je 
potrebno zagotavljati sledljivost sadilnega in razmno-
ževalnega materiala pravega kostanja, kar zagotavlja 
veljavni rastlinski potni list (RPL), ki mora spremljati 
vsako sadiko ali druge dele pravega kostanja razen 
plodov. RPL mora zagotavljati:
− da rastline izvirajo z območij, kjer kostanjeva 

šiškarica ni prisotna; območje izvora mora biti 
navedeno na RPL navedeno; ali

− da so rastline skozi vse obdobje rasle na mestu 
pridelave, za katerega je pristojni organ izdal 
potrdilo, da je brez škodljivca; da so bili izvedeni 
ukrepi, ki fizično preprečujejo možnost napada 
in da na rastlinah od začetka  vegetacije ni bilo 
opaziti nikakršnih znamenj napada.
Da se to zagotovi, je potrebno sadike, matične 

rastline in 10 kilometerski pas okoli njih v času 
od sredine aprila in do sredine junija vsaj dvakrat 
temeljito pregledati. 

UKREPI V PRIMERU SUMA 
PRISOTNOSTI OZIROMA NAJDBE 
ŠKODLJIVCA 
Če posumite na pojav kostanjeve šiškarice o tem 
takoj obvestite:
− Fitosanitarno upravo RS ali
− Službo za varstvo rastlin pri območnem Kmetijsko 

gozdarskem zavodu ali 
− Strokovno službo pri najbližjem javnem zavodu 

za gozdove, ali
− Območno enoto fitosanitarne inšpekcije. 
 Te službe bodo na podlagi ugotovitve odredile 

vse nadaljnje ukrepe za preprečevanje širjenja 
škodljivca. V razmerah zgodnjega pojava, ko 
se škodljivec še ni ustalil so ti ukrepi v glavnem 
naslednji:

− V primeru suma, da gre za kostanjevo šiškarico se 
na vsaki novi lokaciji odvzame vzorec poganjkov 
s sumljivimi tvorbami za uradno potrditev iden-
titete povzročitelja v pooblaščenem laboratoriju. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Dobro zapakirane vzorce skupaj z zapisnikom 
o odvzemu vzorcev pošljemo na naslov: KGZS 
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 
Entomološki laboratorij, Pri hrastu 18, 5000 
Nova Gorica. 

− V primeru pozitivnega rezultata je potrebno 
temeljito pregledati širše območje pojava in v 
najkrajšem možnem roku odstraniti ter uničiti 
vse sumljive dele rastlin. V primeru močnejšega, 
vendar na posamezna drevesa omejenega pojava, 
je v zgodnji fazi pojava smiselno odstraniti in 
uničiti vse zelene dele drevesa ali če je smiselno 

tudi cela drevesa, da ne bi katero od šišk prezrli. 
Ukrep je potrebno izvesti najpozneje do sredine 
junija (v višjih legah do konca junija), preden 
začnejo izletati osice naslednjega rodu.

− Vse napadene dele kostanja uničimo, najbolje s 
sežiganjem.  

− Napadeno območje je potrebno v maju in juniju 
večkrat pregledati in v primeru najdbe izvesti prej 
zgoraj navedene ukrepe.

Gabrijel SELJAK
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,  

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica

VELIKA POZORNOST MEDVEDOM
Izjemno veliko zanimanje javnosti za dogajanja v 
zvezi z medvedom v Sloveniji ni nič novega. Ob 
objavi predloga Zavoda za gozdove Slovenije za 
odvzem iz populacije medvedov v letu 2007 se je 
vsul plaz medijskih objav z vprašanji in trditvami o 
upravičenosti predlaganega števila in o neustreznosti 
ugotavljanja števila medvedov v Sloveniji. Zavod za 
gozdove Slovenije je v februarju sklical novinarsko 
konferenco, na kateri je medijem pojasnil način 
ugotavljanja števila medvedov v Sloveniji, ki temelji 
na integralnem monitoringu, med njimi pa so tudi 
podatki trikratnega letnega štetja na stalnih števnih 
mestih. Poudarek sporočila te novinarske konference 
je bila trditev, da je populacija rjavega medveda v 
Sloveniji stabilna.

Sledili so dogodki, ki so precej vznemirili druž-
beno okolje, ki se zanima za medvede. Prvi je bil 
sredi marca, ko je madvedka napadla človeka pri 
Cajnarjih v bližini Cerknice. O tem dogodku je 
Zavod za gozdove Slovenije izdal sporočilo za jav-
nost in organiziral skupaj z Ministrstvom za okolje 
in prostor novinarsko konferenco v Postojni dne 
14. marca 2007. Na njej je pojasnil ravnanje inter-
vencijske skupine ZGS v primeru napada medvedke 
na človeka pri Cajnarjih. Intervencijska skupina, ki 
je zadolžena za ukrepanje v primeru, ko medved 
ogroža življenje ljudi ali njihov premoženje, je 
morala medvedko odstraniti iz bližine človeškega 
naselja zaradi nevarnosti za ljudi. Medvedka se je 

VESTI IZ ZGS

sicer oddaljila od brloga in niso bili potrebni radi-
kalnejši ukrepi, mladiča pa sta v brlogu poginila, ker 
nista mogla preživeti brez medvedje matere, kar je 
povzročilo mnogo komentarjev v javnosti. Mnogi 
ljubitelji narave in medvedov so se zgražali nad smrtjo 
medvedjih mladičev in so bili prepričani, da bi jih 
morali rešiti. Pri tem so prezrli nevarnost, da bi pri 
reševanju mladičev spet naleteli na medvedko, po 
drugi strani pa pojasnilo predstavnice Živalskega 
vrta v Ljubljani o slabih možnostih vzgoje medvedjih 
mladičev, ki nimajo staršev.

Ne dolgo zatem se je medved pojavil v bližini 
Bizovika pri Ljubljani, kar je spet povzročilo poplavo 
medijskih objav. Intervencijska skupina je morala 
brž na teren,  vendar se je medved kmalu umaknil 
od človeških bivališč, tako da ni bilo potrebno 
ukrepanje. Slabše se je končalo za medveda, ki je 
zašel na Pohorje in končal pomotoma pod streli 
lovca iz lovske družine Ruše. Komentarji v medijih 
in elektronskih sporočili se še nadaljujejo.

Na Mašunu je bilo v dneh 19. do 20. aprila med-
narodno posvetovanje o upravljanju z medvedom 
v Sloveniji. Na posvetovanju so predstavili referate 
predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (Miha 
Marenče, Marko Jonozovič, Anton Marinčič), Minis-
trstva za okolje in prostor ter Biotehniške fakultete. 
Predstavljeno je bilo tudi gradivo “Bear Culling 
under the Habitats Directive in Slovenia – Analysis 
and Recommendations”, ki so ga pripravili avtorji 
Felix Knauer (Department of Wildlife Ekology and 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Management, University of Freiburg, Germany, Petra 
Kacczensky (Research Institute of Wildlife Ecology, 
University of Veterinary Medicine, Vienna, Austria 
in Georg Rauer (WWF Austria, Vienna, Austria). 
V gradivu so predstavili rezultat modela, ki so ga 
razvili za ugotavljanje številčnosti populacije med-
vedov. Rezultat tega modela kaže, da je za Slovenijo 
najbolj verjetno število medvedov med 550 in 700. 
Ta rezultat se, zanimivo, zelo ujema s številom, ki 
ga objavlja Zavod za gozdove Slovenije na podlagi 
integralnega monitoringa.  

NOVI MINISTER OBISKAL  
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
V ponedeljek 2. aprila 2007 je bil na obisku na 
centralni enoti ZGS, na Večni poti v Ljubljani, novi 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
gospod Iztok Jarc. V. d. direktorja in vodje strokovnih 
oddelkov so ministru predstavili delo ZGS in glavne 
razvojne usmeritve ter probleme.

IZOBRAŽEVANJE ZA PARTICIPACIJO
V dneh od 28. do 30 marca je je bilo na Bledu v okviru 
projekta Know for Alp (Interreg II B – Alpe) izvedeno 
izobraževanje za participacijski pristop v izobraže-
vanju v gozdarstvu.  Udeležili so se ga udeleženci iz 
Zavoda za gozdove Slovenije, Gozdarskega inštituta 
Slovenije ter partnerji v projektu iz Italije.

DAN ZEMLJE 2007
Praznovanje Dneva Zemlje se je začelo leta 1970 v 
ZDA na pobudo ameriškega senatorja Gaylorja Nel-
sona.  Od takrat vsako leto 22. aprila potekajo številne 
aktivnosti po vem svetu, ki so namenjene opozorilom 
in pomoči za ohranjanje planeta Zemlje.

Zavod za gozdove Slovenije se že več let s svojimi 
aktivnostmi vključuje v praznovanje Dneva zemlje. 
Za letošnje leto je bilo po 14 območnih enotah pri-
pravljenih okrog 50 različnih aktivnosti Večina je 

popularizirala  pomen dreves v našem okolju in pro-
movirala drevesa z izjemnimi lastnostmi. Osrednja 
aktivnost v letu 2007 pa je bil projekt Darilo zemlji 
– sadnja dreves v sodelovanju z nevladno organizacijo 
Gibanje za pravičnost in razvoj.

Tako je bilo v aprilu posajeno več 200 dreves na 
40 lokacijah, predvsem v urbanem okolju, na podro-
čju Ljubljane z okolico, Celja z okolico, Maribora z 
okolico, Zasavja, Posavja in Goriške. Pri sajenju so 
sodelovale različne lokalne skupnosti - vrtci, šole, 
društva, občine, krajevne skupnosti in drugi. Pro-
jekt se je zaključil z osrednjo prireditvijo v nedeljo  
22. 04. 2007 na gradu Bogenšperk.

Prireditve se je udeležil Predsednik Republike 
Slovenije dr. Janez Drnovšek, ki je simbolično 
posadil lipo. Prireditev so z nagovori pozdravili 
župan Občine Litija Milan Izlakar, v. d. direktorja 
Zavoda za gozdove Slovenije Andrej Kermavnar, 
predsednik Gibanja za pravičnost in razvoj prof. dr. 
Stanislav Pejovnik in direktor Gozdarskega inštituta 
Slovenije prof. dr. Niko Torelli. Nagovor slednjega 
je bil mnogo več kot pozdravni nagovor, predstavil 
izjemno zanimive poglede na pomen gozdov in rabo 
slovenskega lesa za naše okolje. 

V okviru prireditve je bila tudi okrogla miza 
Odnos človeka do narave, na kateri so bili govorci: 
Jože Prah iz Zavoda za gozdove Slovenije, Tone Lesnik 
iz Zavoda za gozdove Slovenije, dr. Danijel Rebolj 
– predsednik stranke Bor, dr. nevenka Bogataj iz 
Asndragoškega centra Slovenije ter Irena Jeglič Mehle 
– učiteljica biologije na Osnovni šoli Sostro.

TEDEN GOZDOV 2007 – GOZD IN MI
Tema tedna gozdov, ki je potekal od 28. 5. do 3. 6. 
2007, je osveščanje obiskovalcev gozdov za gozdu 
prijazno obnašanje. S sloganom Gozd in mi, so 
potekale številne aktivnosti za javnost po območ-
nih enotah. Osrednja prireditev je bila na Osnovni 
šoli Lesce 31. 5. 2007. Glavni del prireditve je bila 
okrogla miza na temo vzgoje mladih za odnos do 
gozdov. 

Tone LESNIK

Gozdarstvo v času in prostoru
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Obstoječa znanje o vplivu podnebnih spremembah 
na gozd in gozdarstvo pri nas je zbrano v mono-
grafski publikaciji Podnebne spremembe : vpliv 
na gozd in gozdarstvo, Studia forestalia Slovenica,  
št. 130, Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2007, 491 
str., ISBN 978-961-6020-46-6. 

Obsega 38 prispevkov priznanih strokovnjakov 
iz različnih raziskovalnih področij ter sedmih inšti-
tucij iz Slovenije (Biotehniška fakulteta Univerze v 

Podnebne spremembe: vpliv na gozd in gozdarstvo

Slika 1. Pravkar izdana monografija Vpliv podnebnih sprememb na gozd in gozdarstvo prinaša prvi, fragmentarni 
vpogled v obsežno in zamotano raziskovalno področje podnebnih sprememb.

– modeli za ocenjevanje mogočih učinkov spre-
memb podnebja zaradi tople grede, 

– scenariji posledic podnebnih sprememb.

2. Gozd 
– gozd kot pomemben element ekološkega ravno-

težja planeta,
– vplivi spreminjajočega se okolja na drevo, sestoj 

in gozdni ekosistem,

Ljubljani (gozdarski, agronomski in lesarski oddelek), 
Gozdarski inštitut Slovenije, Politehnika-Univerza v 
Novi Gorici, Inštitut Jozef Stefan, Zavod za gozdove 
Slovenije, Podjetje za urejanje hudournikov, Agencija 
RS za okolje ter dveh inštitucij iz tujine (Institute of 
Forest Entomology, Forest Pathology and Forest Pro-
tection, University of Natural Resources and Applied 
Life Sciences, Vienna  ter Univerza v Cambridgeu, 
iz Velike Britanije). 

Tematika je razdeljena v naslednje sklope: 
1. Podnebne spremembe
– podnebne spremembe v svetu in v Sloveniji,
– mednarodna in slovenska okoljska in energetska 

politika povezana s podnebnimi spremembami,

– spremembe v slovenskih gozdovih, ki so rezultat 
podnebnih sprememb,

– pomen gozda za omejitev napredovanja škodljivih 
podnebnih sprememb,

– ukrepi za preprečevanje podnebnih sprememb.

3. Gozdarstvo
– prilagajanje gospodarjenja z gozdovi v novih 

razmerah,
– alternativni viri energije, 
– okoljske spremembe in trajnostni razvoj gozdov, 

trajnost njihove rabe in trajnostno gozdarstvo.

V imenu uredniškega odbora 
Prof. dr. Maja JURC 

Književnost
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Prizadevanja za ohranitev in krepitev biotske raznovrst-
nosti ter ohranjanje vrst (tako rastlinskih kot živalskih) 
so lahko uspešna samo, če vrste in njihove ekološke 
potrebe dobro poznamo. Posebej je pomembno, da so 
poleg biologov in ekologov seznanjeni z njimi vsi tisti, 
ki najbolj vplivajo na habitate, to pa so zlasti lastniki 
gozdov, javna gozdarska služba, koncesionarji in drugi 
izvajalci del v gozdovih ter obiskovalci. Vsem tem je 
publikacija tudi namenjena.

Franc PERKO

Književnost

Foto: F. Perko
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Uvodnik
Gozd rešitelj razvojnih zagat družbe
Gozd je pogosto reševal stiske posameznika in družbe. Včasih je 
zato plačal večjo, drugič manjšo ceno. Kljub temu, da nas je pogo-
sto reševal iz stisk, težav in zagat pa mu zato nismo  prav posebno 
hvaležni. Pogosto se prav mačehovsko obnašamo do njega, pa tudi 
do tistih, ki zanj skrbijo. Postavljamo pa pred njega vedno nove in 
nove zahteve.

V času  tragedij, stisk, kriz pa tudi veselih dogodkov, so se vanj 
po pomoč zatekali kmetje. Podobno so ravnale države. Spomnimo 
se le obnove in industrializacije nekdanje skupne države po drugi 
svetovni vojni.

V času razvitosti in izobilja na eni ter revščine in nerazvitosti na 
drugi strani, ter »segrevanju in onesnaženju ozračja«, smo se zopet 
spomnili nanj.

Zaradi velike zaloge ogljika, ki je vezan v gozdnih ekosistemih 
in možnih nadomestnih učinkov, ki jih imajo lahko gozdni in lesni 
proizvodi, postaja tudi gozdna politika - in s tem gozd - čedalje bolj 
povezana s skrbjo za omilitev podnebnih sprememb, ki naj bi jih 
povzročala naraščajoča koncentracija toplogrednih plinov in med 
njimi zlasti ogljikov dioksid.

Tako je iz Poročila o vidnem napredku Slovenije po členu 3.2 
Kjoto protokola razvidno, da bo Slovenija dosegla cilj zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov za 8 % v referenčnem obdobju 2008-2012 
samo zaradi priznanega ponora CO2 v gozdovih. Priznani ponor, 
pa je mnogo manjši od dejanske akumulacije ogljikovega dioksida. 
Slovenija namreč v drugih sektorjih (promet, industrija,…) razen 
pri ravnanju z odpadki, ne bo dosegla ustrezno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov.

Pri vplivu na podnebne spremembe pa imamo še rezerve. Ne 
le tam, kjer ne izpolnjujemo sprejetih obvez. Slovenija je gozdnata 
dežela, poskrbimo tudi zato, da se poveča raba lesnih izdelkov za 
dolgotrajnejše namene. Tudi tu je akumuliran ogljikov dioksid. 
Zanemarjamo tudi nadomestni učinek lesnih izdelkov namesto 
nelesnih, s katerimi se tudi lahko prihranijo ogromne količine 
fosilnih goriv.

Spet nas rešujejo gozdovi! Jim bomo vsaj tokrat zato hvaležni, in 
jim to pokazali s primernim odnosom do njih in vseh tistih, ki skrbijo 
za trajnostno gospodarjenje z njimi?

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1. UVOD

Slovenija bo v času predsedovanja EU v prvi pol-
ovici leta 2008 nastopala v imenu vseh držav članic 
EU na medvladnih dogodkih na svetovni ravni in 
usklajevala stališča držav članic, kar bo tudi v zvezi 
z gozdovi in gozdarstvom zahtevna naloga, ki terja 
širši pogled na stanje in razvoj gozdov ter poglobljen 
vpogled v procese in organizacije, ki so si priza-
devale za ohranjanje in trajnostno gospodarjenje 
z gozdovi v svetu.

GDK: 903(4)”2008”=163.6

Temeljne značilnosti procesov v zvezi z gozdovi in gozdarstvom 
v Evropi in svetu v času predsedovanja Slovenije EU
Basic characteristics of forest and forestry related processes in Europe and the World 
during the Slovenian EU presidency

Aleksander GOLOB1

Izvleček:
Golob, A.: Temeljne značilnosti procesov v zvezi z gozdovi in gozdarstvom v Evropi in svetu v času predsedovanja 
Slovenije EU. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 16. 
Prevod v angleščino: avtor. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku je podan pregled bistvenih informacij, ki so pomembne v zvezi s predsedovanjem Slovenije EU v 
prvi polovici leta 2008 na področju gozdarstva. Na kratko so ocenjeni stanje in razvojni trendi gozdov v svetu in v 
Evropi, ki so temeljna podlaga za razumevanje procesa oblikovanja politike trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 
uresničevanja mednarodnih okoljskih sporazumov, ki zadevajo gozdove. Podrobneje sta predstavljena dokumenta, 
ki sta bila sprejeta na UNFF7, pravno nezavezujoč instrument o vseh tipih gozdov in večletni program dela UNFF, 
poleg tega pa tudi temeljne značilnosti tematskega programa CBD za gozdove. Strnjeno so povzeti bistveni elementi 
politike EU do gozdov in gozdarstva, na koncu pa so orisane najpomembnejše naloge, ki jih bo najverjetneje treba 
opraviti med predsedovanjem Slovenije EU na področju gozdarstva. 
Ključne besede: stanje gozdov v svetu, mednarodna gozdarska politika, mednarodni okoljski sporazumi, 
predsedovanje EU

Abstract:
Golob, A.: Basic characteristics of forest and forestry related processes in Europe and the World during the Slovenian 
EU presidency. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. 
quot. 16. Translated into English by the author. English language editing by Jana Oštir.
The paper presents an overview of the essential information needed in relation to the Slovenian presidency to the EU 
in the first half of the year 2008 in the field of forestry. The status and development trends of world and European 
forests are shortly assessed, which form the basis for understanding the process of formulating sustainable forest 
management policy and of the implementation of international environmental agreements comprising forests. 
The two documents, adopted at the UNFF7, the NLBI for all types of forests and the Multiyear program of work 
(MYPOW), are presented in detail and basic information on the thematic program for forests of the CBD is given as 
well.  Essential elements of the EU policy concerning forests and forestry are summarized and the most important 
tasks are described at the end, which will most likely have to be accomplished during Slovenia’s EU Presidency.
Key words: the state of world forests, international forestry policy, international environmental agreements, EU 
presidency

Bolj kot vseevropski ministrski proces varstva 
gozdov v Evropi (MCPFE), ki je bil sicer izjemno 
pomemben za razvijanje in razširjanje ideje ter ures-
ničevanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in 
njegovih posameznih elementov, bo za Slovenijo v 
času predsedovanja pomemben proces usklajevanja 
gozdarskih in okoljskih politik v zvezi z gozdovi na 
globalni ravni, torej v okviru Organizacije Združenih 
narodov. 
1 mag. A. G., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 
2, Ljubljana
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Namen tega prispevka je zato:
− podati pregled stanja in razvojnih trendov gozdov 

v svetu, ki jih je treba dobro poznati za oblikovanje 
kakršne koli politike;

− predstaviti temeljne značilnosti v zvezi s politiko 
do gozdov v svetu in program dialoga o gozdovih 
v prihodnosti;

− predstaviti politiko EU do gozdov in gozdarstva, 
ker ta v veliki meri vpliva na mednarodno politiko 
EU do gozdov;

− predvideti glavne izzive na področju gozdarstva, 
s katerimi se bo morala soočiti Slovenija v času 
predsedovanja. 

2 STANJE IN RAZVOJNI TRENDI 
GOZDOV

2.1 Gozdovi v svetu
Po podatkih FAO (2006a) gozdovi v svetu (slika 
1) pokrivajo 30 % kopnega oziroma znaša njihova 
površina nekaj manj kot 4 milijarde ha. Pri tem je 
zanimivo, da je v primerjavi s prebivalstvom na 
svetovni ravni površina gozda 0,62 ha na prebivalca, 
v Sloveniji pa 0,59, kar pomeni, da je v tem pogledu 
stanje v Sloveniji blizu svetovnega povprečja. Površina 
gozdov se zmanjšuje zlasti v tropskih predelih sveta, 
iz Kitajske in nekaterih evropskih držav pa poročajo 
o povečevanju deleža gozdov (slika 2), tako da je 
bila v letu 2005 neto izguba 7,3 milijona ha gozdov 
manjša, kot je bilo povprečje v obdobju 1990-2000, 
ko je znašala 8,9 milijona hektarjev letno.

Zlasti iz zornega kota biotske raznovrstnosti je 
pomembno, da primarni gozdovi, ki so definirani kot 
gozdovi domorodnih vrst, v katerih ni jasno vidnih 
sledi človekovega delovanja in ekološki procesi niso 
bistveno moteni, v svetu še vedno zavzemajo več kot 
tretjino (36 %) skupne površine gozdov, je pa stopnja 
njihovega krčenja, ki obsega 6 milijonov ha letno, 
bistveno večja kot je stopnja krčenja preoblikovanih 
naravnih gozdov, katerih delež je v svetu 53 %, ali 
manj naravnih gozdov z deležem 7 % (FAO 2006a). 
Stopnja krčenja primarnih gozdov je največja v Bra-
ziliji (3,5 milijonov ha letno), pri čemer je razlog za 
krčenje v veliki meri sprememba gozdov v polja za 
pridelavo soje in etanola ter pašnike za rejo goveda. 
Pri tem pa je zanimivo, da države EU odkupijo 
polovico izvoznih količin (WALLACE 2007) soje 
in skoraj tretjino izvoženega lesa. 

Gozdne plantaže, ki zavzemajo preostalih 4 %  
gozdnih površin in jih vsako leto zasnujejo na 
površini 2,3 milijona ha, so v celoti sajenih gozdov 
s 7 %-nim deležem po mnenju FAO (2006b) ena 

od možnih poti za zmanjšanje pritiska na gozdove 
in rabo lesa namesto okoljsko bolj problematičnih 
materialov. To vlogo pa lahko odigrajo, če so upoš-
tevana načela odgovornega gospodarjenja z njimi, 
kot so zagotavljanje ustreznih ustanov, gospodarska, 
družbena, kulturna in okoljska načela.

Gozdovi v svetu so pretežno v javni lasti (84 %) 
in nimajo uravnotežene večnamenske vloge, pač pa 
jih je (FAO 2006a) primerno deliti po posameznih 
funkcijah, ki jih opravljajo. Funkcijo biotske razno-
vrstnosti tako pretežno opravlja 11 % površin gozdov,  
34 % površin je primarno namenjenih proizvodnji 
lesa in nelesnih gozdnih proizvodov, skupaj z drugimi 
funkcijami, pa je gozdov s proizvodno funkcijo samo 
nekaj več kot polovica. Registrirani posek znaša 
na svetovni ravni 3 milijarde m3 (0,69 % od lesne 
zaloge) in se od leta 1990 ni povečal, znano pa je, 
da so količine neregistriranega oziroma nelegalnega 
poseka zelo velike. Delež gozdov s primarno varo-
valnimi funkcijami je 9 %. 

Kar zadeva zdravje in vitalnost gozdov, so gozdni 
požari eden najbolj negativnih pojavov, ki ne le unič-
ujejo gozdove, pač pa tudi v veliki meri prispevajo k 
emisijam CO2. Kljub temu, da podatki niso popolni, 
FAO (2006a) poroča o 27,7 milijonov ha pogorelih 

Slika 1: Gozdovi v svetu (FAO 2006a)
Figure 1: World forests (FAO 2006a)

Slika 2: Stopnja spreminjanja površin gozdov v svetu 2000-
2005 (FAO 2006a): rdeče: > 0,50 % letno zmanjševanje, 
zeleno: > 0,50 % letno povečevanje, sivo: spremembe 
znotraj razpona med - 0,50 % in 0,50 % letno.
Figure 2: Net changes in forest area 2000-2005 (FAO 
2006a): red: > 0.50 % decrease per year, green: > 0.50 % 
increase per year, gray: change rate between – 0.50 % 
and 0.50 % per year
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gozdov letno, kar je 0,9 % gozdov v državah, ki so 
poslale podatke. Razmeroma velik je tudi obseg 
gozdov, ki so jih prizadele žuželke (37 milijonov 
ha) in bolezni (31 milijonov ha), pri čemer sta pri 
žuželkah Kanada in ZDA udeleženi s 50 %. 

2.2 Gozdovi v Evropi
V Evropi so trendi glavnih kazalcev razvoja gozdov 
precej drugačni kot v svetu (FAO 2006a, MCPFE 
2003). Tudi delež zasebnih gozdov je znatno večji 
in se je v devetdesetih letih zaradi denacionaliza-
cije v državah v prehodu v tržno gospodarstvo še 
povečeval. 

Stalno sta se povečevali površina in lesna zaloga, 
pri čemer se je slednja v zadnjih desetih letih povečala 
s 124 na 141 m3/ha (brez Rusije). S tem so evropski 
gozdovi ogljik iz zraka izločili, ne pa ga vanj prispe-
vali, kot to velja za celotni svet. Bistveno se je povečala 
površina gozdov (na 12 %), s katerimi se gospodari 
prvenstveno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
po drugi strani pa se je povečala površina gozdnih 
plantaž, in sicer tako produktivnih (5 milijona ha 
novih v zadnjih 15 letih) kot varovalnih (0,1 milijona 
ha novih letno). Od leta 1990 do 2005 se je zmanjšala 
površina gozdov, namenjenih za proizvodnjo lesa za 
50 milijonov hektarjev, povečala pa površina večna-
menskih gozdov in varovalnih gozdov. Nekoliko sta 
se zmanjšala posek (za 0,69 %) in število zaposlenih 
v gozdarstvu (za 2,6 %).

Gozdni požari so prizadeli znatno manj gozdov 
(0,2 %), kot je povprečje v svetu, vendar pa se je 
Evropa soočila z nenavadno močnimi orkani, ki so 
poškodovali velike površine gozdov.

Trendi razvoja gozdov v Sloveniji so bili podobni 
kot v celotni Evropi, pri čemer je bilo zmanjšanje 
sečenj in posledično povečanje lesnih zalog še 
izrazitejše. Slovenija v EU27 tako kljub temu, da 
je po površini države šele na 24. mestu, dosega v 
absolutni količini lesne zaloge (357 milijonov m3) 
15. mesto in je pri tem celo pred Veliko Britanijo 
(340 milijonov m3) in Portugalsko (350 milijonov m3) 
(FAO 2006a).

3 PROCESI V ZVEZI S POLITIKO 
DO GOZDOV V SVETU

Medvladni dialog v zvezi z gozdovi je bil zasnovan 
na Konferenci Združenih narodov (ZN) o okolju in 
razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru, ko je velika večina 
držav poleg Agende 21, Konvencije ZN o biotski 
raznovrstnosti (CBD), Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC) in Konvencije 

ZN o boju proti dizertifikaciji sprejela tudi Načela o 
gozdovih, ki v nasprotju s konvencijami pravno niso 
bila zavezujoča, so pa sprožila dialog o trajnostnem 
gospodarjenju z gozdovi v svetu. Poleg regional-
nih procesov, kot sta Montrealski in panevropski 
(MCPFE), ki sta pomembna za gozdove borealnega in 
zmerno toplega pasu, in mednarodne organizacije za 
tropski les ITTO, ki deluje s podporo razvitih držav, 
je bilo na globalni ravni pomembno vzdrževanje dia-
loga, ki je potekal v okviru Medvladnega panela za 
gozdove (IPF) in Medvladnega foruma za gozdove 
(IFF). Leta 2000 je Ekosocialni Svet ZN (ECOSOC) 
ustanovil Forum ZN za gozdove (UNFF) z namenom, 
da promovira gospodarjenje, ohranjanje in trajnostni 
razvoj vseh tipov gozdov. 

3.1 UNFF
Glavne funkcije UNFF so vzpodbuditi izvajanje 
sporazumov, ki se nanašajo na gozdove, pospešiti 
enotnejše razumevanje trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi ter omogočiti nadaljevanje razvoja politike 
in dialoga o gozdovih med vladami, mednarodnimi 
organizacijami in glavnimi interesnimi skupinami, 
kot so določene v Agendi 21 (IISD 2007).

UNFF se je doslej sestajal vsako leto, ECOSOC 
pa je leta 2006 z resolucijo št. 49 odločil, da naj 
po svojem sedmem zasedanju UNFF do leta 2015 
zaseda na dve leti, pri čemer si mora za ta zasedanja 
pripraviti večletni program dela (MYPOW). Na 
UNFF6 so se države sporazumele o štirih glavnih 
ciljih ravnanja z gozdovi in o tem, da se na UNFF7 
sprejme pravno nezavezujoči instrument (NLBI) o 
gozdovih oziroma o trajnostnem gospodarjenju z 
njimi, kajti jasno je bilo, da sporazuma o konvenciji 
za gozdove ni mogoče doseči.

Na UNFF7 sta bila v aprilu 2007 po štirinajstdnev-
nih pogajanjih v palači ZN v New Yorku, na katerih 
je sodelovalo 600 udeležencev, NLBI in MYPOW v 
resnici sprejeta (IISD 2007). Vsebina dokumentov, 
ki je skupaj z nekaterimi poudarki s pogajanj pred-
stavljena v nadaljevanju, zrcali politiko v zvezi z 
gozdovi, ki je sprejemljiva za vse države članice, ne 
glede na to, da ta politika pravno ni zavezujoča.  

3.1.1 Pravno nezavezujoči inštrument o vseh 
   tipih gozdov (NLBI)

Dokument naj bi sprejela Generalna skupščina 
ZN na svojem dvainšestdesetem zasedanju, njegov 
namen pa je:
− okrepiti politično zavezo in aktivnosti na vseh 

ravneh, da bi se z gozdovi gospodarilo trajnostno 
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in da bi bili doseženi štirje glavni globalni 
cilji;

− povečati prispevek gozdov k doseganju med-
narodno dogovorjenih ciljev razvoja zlasti v 
povezavi z odpravljanjem revščine in okoljske 
trajnosti; in

− pripraviti podlago za oblikovanje ustreznih naci-
onalnih politik in mednarodno sodelovanje.

Glavna načela NLBI (2007) so:
− inštrument je prostovoljen in ni pravno zavezu-

joč;
− vsaka država je odgovorna za trajnostno gospo-

darjenje z gozdovi in za uveljavljanje njenih 
predpisov o gozdovih;

− interesne skupine, vključno z lokalnimi skup-
nostmi in lastniki, prispevajo k trajnostnemu 
gospodarjenju z gozdovi (TGG) in bi morale 
biti vključene na transparenten način v procese 
odločanja, ki jih zadevajo, kakor tudi v izvajanje 
TGG;

− doseganje TGG zlasti v državah v razvoju je 
odvisno od bistveno povečanih novih in dodatnih 
finančnih virov;

− doseganje TGG je odvisno tudi od dobrega 
upravljanja na vseh ravneh; in

− mednarodno sodelovanje igra odločilno pospe-
ševalno vlogo pri podpori prizadevanjem držav, 
da dosežejo TGG.

Besedilo določa, da si morajo države prizadevati 
delovati na globalni, regionalni in nacionalni ravni, da 
bi bili doseženi globalni cilji za gozdove, in sicer: 
− preobrniti izgubljanje površin gozdov s TGG, 

vključujoč varstvo, ponovno vzpostavitev, pogoz-
dovanje in obnavljanje gozdov ter povečati pri-
zadevanja za preprečitev degradacije gozdov;

− povečati gospodarske, socialne in okoljske koristi, 
vključno z izboljšanjem življenjskih razmer za 
skupnosti, ki so odvisne od gozdov;

− bistveno povečati površino varovanih gozdov 
in drugih trajnostno gospodarjenih gozdov ter 
delež gozdnih proizvodov, ki izvirajo iz trajnostno 
gospodarjenih gozdov;

− preobrniti zmanjševanje mednarodne finančne 
pomoči za TGG in mobilizirati nove in dodatne 
finančne vire za izvajanje TGG.

Veliko držav je nasprotovalo, da bi imel NLBI 
jasno definicijo glede trajnostnega gospodarje-
nja z gozdovi in zlasti, da bi bila ta povezana s 
sedmimi tematskimi elementi, na podlagi katerih 

bi bilo mogoče spremljati uresničevanje TGG, ki 
je omenjen v preambuli in v poglavju o področju 
delovanja kot dinamični in razvijajoči se pristop, 
katerega cilj je ohranjati in povečevati gospodarske, 
socialne in okoljske vrednosti vseh tipov gozdov v 
korist zdajšnjih in prihodnjih generacij.

Sedem tematskih elementov trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi:
1. Razsežnost gozdnih virov
2. Biološka pestrost
3. Zdravje in vitalnost gozda
4. Proizvodne funkcije gozdnih virov
5. Varovalne funkcije gozdnih virov
6. Družbeno-gospodarske funkcije
7. Zakonski, politični in institucionalni 

okvir

Glede nacionalne politike in ukrepov dogovor-
jeno besedilo med drugim določa, da naj bi države 
članice za doseganje namena inštrumenta:
− razvijale in izvajale nacionalne gozdne programe 

ali druge strategije za TGG, v katerih so določene 
potrebne aktivnosti in vsebujejo specifične cilje 
in ukrepe, pri čemer se upoštevajo ustrezna pri-
poročila IPF/IFF (Sekretariat UNFF 2005) in 
resolucije UNFF;

− upoštevale sedem tematskih elementov TGG, ki 
temeljijo na kriterijih iz regionalnih procesov, kot 
referenčni okvir za TGG;

− uporabljale orodja za presojo vplivov na okolje za 
projekte, ki lahko bistveno prizadenejo gozdove 
in uveljavljale dobro okoljsko prakso za take pro-
jekte;

− razvijale in uresničevale politiko, ki spodbuja 
TGG v smislu širšega kroga dobrin in storitev ter 
tudi prispeva k zmanjševanju revščine in razvoju 
podeželskih skupnosti;

− udejanjale učinkovito proizvodnjo in predelavo 
gozdnih proizvodov s ciljem zmanjšanja odpadkov 
in povečevanja stopnje recikliranja;

− oblikovale spodbudno okolje za investiranje 
zasebnega sektorja v TGG in ustrezno vključenost 
lokalnih skupnosti in lastnikov gozdov pri tem;

− razvile kratko, srednje in dolgoročno finančno 
načrtovanje za doseganje TGG;

− spodbudile priznavanje vrednosti dobrinam in 
storitvam, ki jih nudijo gozdovi in omogočile 
tudi trženje teh vrednosti;

− vključile nacionalne gozdne programe v nacionalne 
strategije za trajnostni razvoj in skrbele za uskla-
jeno medsektorsko politiko v zvezi z gozdovi;
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− pregledale ustreznost predpisov o gozdovih, jih po 
potrebi izboljšale in skrbele za njihovo dosledno 
izvajanje;

− analizirale in odpravljale vzroke, ki ogrožajo 
zdravje in vitalnost gozdov;

− vzpostavljale, razvijale in širile varovana gozdna 
območja;

− skrbele za prispevek znanosti in raziskovanja pri 
izboljševanju TGG;

− okrepile dojemanje javnosti o pomenu gozdov 
in TGG;

− podpirale izobraževanje in usposabljanje;
− uveljavljale aktivno in učinkovito participacijo 

deležnikov in interesnih skupin pri odločanju 
in uresničevanju TGG;

− izboljšale preglednost trga; 
− omogočale razvoj certifikacijskih shem, ki lahko 

pripomorejo k TGG.
Kar zadeva mednarodno sodelovanje in načine 

uresničevanja, so bile najbolj občutljive teme v tem 
poglavju finančni mehanizem, mednarodna trgo-
vina z gozdnimi proizvodi in razmerje do drugih 
inštrumentov. Glede mednarodne trgovine je bilo 
dogovorjeno besedilo, v katerem sta izpostavljena 
krepitev zmožnosti držav, da se uprejo nelegalnim 
sečnjam, in izboljšanje sodelovanja med državami 
v smeri promoviranja mednarodne trgovine z 
gozdnimi proizvodi, ki so bili pridobljeni skladno 
z nacionalno zakonodajo. Soglasje o finančnem 
mehanizmu ni bilo doseženo, sprejet pa je bil sklep, 
da se bo o njem odločalo na zasedanju UNFF8, pri 
čemer naj bi bila odločitev v obliki aneksa k NLBI. 
Sicer sta bili o tem mehanizmu na mizi dve možnosti, 
in sicer prva, ki so jo podpirale države v razvoju in 
jo je pripravil biro UNFF7 (2007), po kateri naj bi 
se na mednarodni ravni izvajanje NLBI financiralo 
s pomočjo gozdnega fonda, ki bi imel predvidljiva 
sredstva in bi ga bilo treba na novo ustanoviti, in 
druga, podprta s strani razvitih držav vključno z 
EU, po kateri naj bi (EL LAKANY et al. 2007) sicer 
bolj nepredvidljiva količina sredstev v veliki meri 
prihajala iz zasebnega sektorja in iz skladov bogatih 
človekoljubov, mehanizem pa bi upravljale obstoječe 
mednarodne ustanove, kot sta Svetovna banka in 
GEF (Svetovni okoljski sklad).

EU je predlagala poglavje o vzpostavitvi odbora 
strokovnjakov, ki bi podpiral UNFF in njegove 
države članice, da bi lažje sodelovale pri izvajanju 
NLBI. Prvotno poglavje, ki je določalo ta proces, je 
bilo na koncu v celoti spuščeno na pobudo držav 
v razvoju. Podobno neuspešna je bila EU tudi s 
predlogom, da naj UNFF deluje kot upravljavsko telo 

za izvajanje NLBI. Sprejeto je bilo stališče Brazilije, 
da naj UNFF ocenjuje uspešnost izvajanja NLBI v 
sklopu MYPOW.

 Glede monitoringa, ocenjevanja in poročanja 
EU ni uspela s svojim predlogom, ki so ga podpirale 
tudi ZDA, da bi bili v ozadju kazalci na podlagi 
sedmih tematskih elementov TGG. Obveljala je 
rešitev, da države poročajo neobvezno na dve leti, 
izbrisana je bila celo referenca na tehnično pomoč 
s strani sekretariata UNFF.

3.1.2 Večletni program dela (MYPOW)
Odločitev o MYPOW na UNFF7 je bila za Slovenijo 
zaradi predsedovanja EU v prvi polovici leta 2008 
morda pomembnejša kot NLBI, ne glede na to, 
da je bilo na podlagi resolucije ECOSOC 2006/49 
jasno, da bo UNFF8 leta 2009. Sekretariat UNFF je 
namreč v izhodiščnem dokumentu predlagal, da bi 
bili v vmesnih letih medvladni pripravljalni sestanki, 
ki ne bi bili dosti manj zahtevni od zasedanj UNFF. 
V nadaljevanju so predstavljeni glavni poudarki iz 
sprejetega dokumenta MYPOW (IISD 2007).

Dogovorjeno besedilo navaja, da bo UNFF na 
svojih zasedanjih obravnaval tele teme:
− »Gozdovi v spreminjajočem se okolju« in »Načini 

zagotavljanja TGG« (UNFF8-2009);

Člani Sodelovalnega partnerstva za gozdove 
(CPF):
CIFOR – center za mednarodno gozdarsko 
raziskovanje
FAO – Organizacija ZN za hrano in kme-
tijstvo
GEF – Svetovni sklad za okolje
ITTO – Mednarodna organizacija za tropski 
les
IUFRO – Mednarodna zveza gozdarskih raz-
iskovalnih organizacij
CBD – Sekretariat konvencije o biotski raz-
novrstnosti
UNCCD – Sekretariat konvencije o boju proti 
dezertifikaciji
UNDP – Razvojni program ZN
UNEP – Okoljski program ZN
UNFF – Sekretariat foruma ZN za gozdove
UNFCCC – Sekretariat okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja
ICRAF – Svetovni center za agrogozdarstvo
Svetovna banka
IUCN – Svetovna zveza za ohranjanje
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− »Gozdovi za ljudi, preživljanje in odpravo rev-
ščine« (UNFF9-2011);

− »Gozdovi in gospodarski razvoj« (UNFF10-
2013);

− »Gozdovi: napredek, izzivi in pot naprej« 
(UNFF11-2015).

Forum se je zavaroval pred morebitnim spre-
minjanjem zgoraj navedenih tem tako, da je zelo 
omejil možnost nenadnih zadev, ko jih je definiral 
za tiste, ki bi lahko imele globalni pomen za gozdove 
ali trajnostno gospodarjenje z njimi ter so nujne, 
nenadne in niso povezane z obravnavano temo na 
zasedanju foruma.

Kar zadeva aktivnosti med zasedanji foruma 
je bilo na koncu sprejeto besedilo precej odprto in 
omenja, da lahko Forum organizira priložnostne 
strokovne sestanke in da so države in regionalne 
pobude vabljene, da podpirajo Forum in se pri tem 
osredotočajo na teme MYPOW. Forum se lahko 
kadarkoli odloči organizirati strokovna oziroma 
pripravljalna delovna srečanja v smislu priprave na 
prihodnja zasedanja.

V dogovorjenem besedilu je med drugim tudi 
določeno, da so primerni regionalni in podregi-
onalni z gozdovi povezani mehanizmi, ustanove, 
inštrumenti, organizacije in procesi vabljeni, da 
podajo zgoščen povzetek njihovih prizadevanj, kar 
je iz evropskega  zornega kota pomembno zlasti v 
zvezi z MCPFE in vlogo tega procesa v prihodnje.

Za nadaljnje kakovostno delovanje UNFF in 
usklajeno delovanje najpomembnejših mednarodnih 
ustanov v zvezi z gozdovi je pomembna odločitev v 
okviru besedila MYPOW, da naj bi se nadaljevala 
dosedanja praksa, ko Forum daje politične usmeritve 
Sodelovalnemu partnerstvu za gozdove (CPF), CPF 
pa Forumu poroča. 

Forum bo dajal tudi v prihodnje velik poudarek 
sodelovanju Glavnih skupin in drugih deležnikov, 
pri čemer so glavne skupine, določene v Agendi 
21: ženske, otroci in mladina, prvobitni prebivalci, 
nevladne organizacije, lokalne skupnosti, delavci in 
sindikati, podjetja in industrija, znanost in tehno-
logija ter kmetje.

Ne glede na dokončne odločitve Foruma o 
MYPOW kaže omeniti, da je bilo UNFF7 predloženih 
veliko zanimivih strokovnih priporočil. Tako je npr. 
CIFOR (CAPISTRANO et al. 2007) predlagal, da 
naj se UNFF v prihodnje osredotoči zlasti na tele po 
njegovem najbolj žgoče teme: A. Gozdovi in spre-
memba podnebja, B. Globalna trgovina in investicije 
(zaradi velikega povečevanja povpraševanja po lesu 

– npr. Kitajske), C. Upravljanje (velik problem pri 
delovanju gozdarskih ustanov je korupcija, zato 
naj bi bil premik k večji decentralizaciji), D. Ekosi-
stemske storitve. 

3.2 Konvencija o biotski raznovrstnosti 
(CBD) in Okvirna konvencija ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC) 

Gozdovi postajajo čedalje bolj pomembni v procesih 
izvajanja CBD in UNFCCC.

Pri CBD je poleg programov za biodiverziteto v 
kmetijstvu, biodiverziteto v sušnih predelih, vodah 
kopnega, otokov, oceanov in gora izdelan tudi 
tematski program za gozdove, ki je bil sprejet na 6. 
Konferenci pogodbenic leta 2002 v Haagu (CBD 
2007). Cilji tega programa so:

Programski element I: Ohranjanje, trajnostna 
raba in delitev koristi
1. Uporabiti ekosistemski pristop pri gospodarjenju 

z vsemi gozdovi
2. Zmanjšati vplive, ki bi lahko ogrozili gozdno 

biotsko raznovrstnost (GBR)
3. Obvarovati in ponovno vzpostaviti GBR, kjer je 

ta osiromašena
4. Spodbujati trajnostno rabo GBR
5. Omogočiti pravični dostop do dobrin, ki izhajajo 

iz GBR, in njihovo rabo
Programski element II: Družbeno-ekonomsko 

okolje in ustanove
1. Izboljšati razmere v ustanovah za ohranjanje GBR 

vključno z njeno integracijo v sektorske politike, 
programe in načrte za gospodarjenje z gozdovi

2. Odpraviti družbeno-gospodarske pristope, ki so 
podlaga odločitvam, ki vodijo v izgubo GBR

3. Izboljšati izobraževanje, participacijo in zavest 
o GBR
Programski element III: Znanje in spremljanje

1. Razviti splošno klasifikacijo gozdov na različnih 
ravneh (od ekosistemske do globalne) za izbolj-
šanje ocene stanja in trendov GBR

2. Izboljšati metode za oceno stanja in trendov GBR
3. Izboljšati razumevanje vloge GBR pri funkcio-

niranju ekosistema (krajine)
4. Izboljšati infrastrukturo za podatke in upravlja-

nje z njimi za točno ocenjevanje in spremljanje 
GBR
Iz ciljev delovnega programa CBD za gozdove 

je razbrati, da se vsebine v veliki meri prekrivajo z 
UNFF, v precejšnji meri pa dopolnjujejo. Zlasti je 
zanimiva naravnanost tega programa v razmerju do 
zavarovanih območij, ki v ciljih niso posebej izpostav-
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ljena in so pri načinih za doseganje ciljev navedena 
le kot eden od mnogih mehanizmov. Na drugi strani 
pa je namenjene veliko pozornosti ekosistemskemu 
pristopu, trajnostni rabi, družbeno-gospodarskemu 
okolju in podatkom ter kriterijem, ki so potrebni za 
spremljavo stopnje ohranjenosti GBR.

V času predsedovanja Slovenije EU bo 9. Kon-
ferenca pogodbenic v Bonnu. 

Konvencija UNFCCC navaja (FPEN 2007), da 
so gozdovi pomemben ponor CO2 in delujejo kot 
zbiralniki ogljika v obliki organske snovi. Ohranja-
nje in povečanje površin gozdov lahko pripomore 
k omilitvi sprememb podnebja. Kjoto protokol 
dopušča, da lahko razvite države dosežejo cilje 
zmanjšanja emisij tako, da se upošteva ogljik, ki 
ga vežejo gozdovi. Države v razvoju glede emisij 
toplogrednih plinov nimajo nikakršnih omejitev. 
Z uporabo »mehanizma čistega razvoja« (CDM) 
lahko razvite države dosežejo svoje cilje tudi tako, 
da npr. zasnujejo gozdove v državah v razvoju in 
s tem izločijo del CO2 iz atmosfere. Pomembna 
vloga držav v razvoju pa je, da to dopustijo oziroma 
zagotovijo, da bodo na novo osnovani nasadi tudi 
trajno obstali kot gozdovi.

V času predsedovanja Slovenije EU se bo začelo 
obdobje zavez po Kjoto protokolu 2008-2012, 
konferenca pogodbenic (COP13) pa bo že koncem 
leta 2007.

4 POLITIKA EU DO GOZDOV IN 
GOZDARSTVA 

V nobeni od evropskih pogodb ni določila, ki bi 
omogočalo skupno gozdarsko politiko EU po zgledu 
kmetijstva ali ribištva. Tudi v domnevno propadli 
ustavi ga ni bilo. Gozdarstvo bo v skladu z načelom 
subsidiarnosti zato še naprej v pristojnosti držav 
članic, gozdovi in gozdni proizvodi pa bodo še naprej 
obravnavani v skupnih politikah razvoja podeželja, 
okolja, energetike, industrije, raziskovanja, notranjega 
trga in razvojnega sodelovanja. 

Zlasti pod vplivom mednarodnih zavez v zvezi s 
trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, ki zahteva 
uravnoteženje gospodarskih, okoljskih in socialnih 
funkcij, je bila že leta 1998 sprejeta  Gozdarska 
strategija EU, ki temelji na koordinaciji gozdarskih 
politik držav članic, zgoraj navedenih skupnih EU 
politik in mednarodnih pobud, ki so pomembne 
za gozdove in gozdarstvo. Strategija podčrtuje 
pomen multifunkcionalne vloge gozdov in traj-
nostnega gospodarjenja z njimi, v smislu izvajanja 
pa nacionalne gozdne programe ali enakovredne 

inštrumente. Posebno pozornost namenja aktivnemu 
sodelovanju v vseh mednarodnih procesih, ki so 
povezani z gozdovi.  

Kljub sprejeti strategiji pa je Računsko sodišče 
EU (2005) ugotovilo veliko pomanjkljivosti pri izva-
janju ukrepov v preteklem finančnem obdobju prav 
v zvezi s pravim ravnotežjem med gospodarskimi, 
okoljskimi in družbenimi funkcijami (slika 3) ter 
dejstvom, da je imelo le malo držav sprejete pri-
merne nacionalne programe. Od Evropske komisije 
je zahtevalo, da:
− vzpostavi učinkovito spremljavo in sistem pre-

verjanja ukrepov, ki se financirajo iz EU, pri čemer 
se mora izboljšati sodelovanje med generalnima 
direktoratoma za okolje in kmetijstvo ter državami 
članicami;

− razvije pravila (s sodelovanjem vseh zainter-
esiranih) za uporabo denarja iz sklada za razvoj 
podeželja;

− omogoči dostop do sredstev samo državam, ki 
imajo sprejete nacionalne gozdne programe, 
razvite na sodelovalen način, kot je to določeno 
v IPF akcijskih predlogih.
Na podlagi zahteve Sveta za kmetijstvo in ribištvo 

je Evropska komisija pripravila Akcijski načrt EU 
za gozdove (EC 2006), ki posebej izpostavlja večna-
mensko gozdarstvo, ima pa štiri temeljne cilje:
1. izboljšati dolgoročno konkurenčnost gozdarskega 

sektorja ter okrepiti trajnostno rabo izdelkov in 
storitev, povezanih z gozdom;

2. ohraniti in ustrezno povečati biotsko razno-
vrstnost, skladiščenje ogljika, celovitost, zdravje 
in odpornost gozdnih ekosistemov na več geo-
grafskih ravneh;

3. prispevati h kakovosti življenja z ohranjanjem in 

Slika 3: Komponente trajnosti, kot jih je navedlo Računsko 
sodišče EU (2005)
Figure 3: Components of sustainability, as brought forth 
by the Court of Auditors (2005)
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izboljšanjem družbenih in kulturnih razsežnosti 
gozdov;

4. izboljšati usklajenost in medsektorsko sodelo-
vanje, da se uravnotežijo gospodarski, okoljski 
in družbeno-kulturni cilji na več organizacijskih 
in institucionalnih ravneh.

Akcijski načrt je namenjen Komisiji, države čla-
nice pa so vabljene, da sodelujejo pri uresničevanju 
ukrepov. Pri tem ima usklajevalno vlogo Stalni 
odbor za gozdarstvo, ki deluje pri Komisiji. Načrt 
naj bi trajal pet let, sledila pa bo ocena njegovega 
izvajanja.

Uresničevanje Akcijskega načrta EU za gozdove 
je v veliki meri odvisno od finančne podpore, kjer 
so zmožnosti EU največje pri skupni kmetijski poli-
tiki. Sestavni del te politike je tudi politika razvoja 
podeželja, kjer je po novem (Svet EU 2006) gozdu in 
gozdarstvu priznana ustrezna vloga. Pomembno je 
tudi to, da so strateške smernice EU za razvoj pode-
želja glede ciljev podobne ciljem v Akcijskem načrtu 
EU za gozdove in da je v njih integrirana tudi okoljska 
komponenta, ki se sicer lahko hkrati sofinancira iz  
EKSRP (Svet EU 2005a) in iz instrumenta LIFE+, 
pri katerem so koristniki lahko tudi javne ustanove 
(npr. evropski sistem spremljanja gozdov). Sicer je 
mogoče za doseganje ciljev iz akcijskega načrta upo-
rabiti še finančne instrumente drugih skupnih politik 
EU (EC 2006), kot so npr. ESRR (Evropski sklad za 
regionalni razvoj), 7. Okvirni raziskovalni program 
in Program inteligentne energije za Evropo.

Eden od pomembnih ključnih ukrepov za dose-
ganje 4. cilja iz akcijskega programa je »okrepiti 
udeležbo EU v mednarodnih procesih na področju 
gozdarstva«. Tako naj bi se nadaljevala podpora 
okoljskim sporazumom oziroma konvencijam (CBD, 
UNFCCC) in procesom gozdarske politike, zlasti 
UNFF. Pri tem naj bi bil prednostni cilj tudi izvaja-
nje Akcijskega načrta FLEGT, ki vsebuje inovativen 
pristop za odpravljanje nezakonite sečnje, povezuje 
dobre prakse upravljanja z gozdovi v državah v 
razvoju s trženjem lesa in omogoča lažji dostop 
do notranjega trga EU državam, ki z EU podpišejo 
neobvezne partnerske sporazume. Ti bodo morali 
vsebovati definicijo zakonito proizvedenega lesa, in 
način, kako preveriti, da je bil les, namenjen na trg 
EU, dejansko proizveden v skladu z definicijo. Svet 
EU (2005b) je sprejel že tudi predpis o dovoljenjih 
za uvoz lesa.

Pri vsem mednarodnem udejstvovanju EU pa je 
treba upoštevati, da EU nima statusa pravne osebe v 
mednarodnem prostoru, vendar pa mora v skladu s 

3. stebrom skupne politike v njem delovati usklajeno. 
Usklajenost se formalno potrjuje s sklepi Sveta EU, 
zakonodajnega telesa EU, ki na nekaterih področjih, 
kot je npr. skupna kmetijska politika, odloča avto-
nomno, na drugih, kot je okolje, pa skupaj z Evrop-
skim parlamentom. Svet sestavljajo ministri držav 
članic z različnih delovnih področij, zato se sestaja v 
različnih zasedbah. Predsedovanje Svetu EU se spre-
minja na pol leta, predsedujoča država pa ima tudi 
vlogo predstavljanja EU v mednarodnem prostoru. 
Za sprejem sklepov v smislu  usklajenih izhodišč za 
mednarodna pogajanja na gozdarskem področju se 
lahko Svet sestane v kakršni koli zasedbi.

Za pripravo sklepov Sveta ali drugih pravnih 
aktov EU delujejo v Svetu delovne skupine. Predloge 
sklepov pred zasedanjem Sveta obravnava še odbor 
stalnih predstavnikov držav članic EU. Delovna 
skupina za gozdarstvo se praviloma sestaja mesečno, 
na dnevnem redu pa so večinoma mednarodne ozi-
roma globalne gozdarske teme. Interesi posameznih 
držav članic pri obravnavanju teh tem ponavadi niso 
zelo povezani s pomenom, ki ga imajo gozdovi teh 
držav v nacionalnem gospodarstvu, pač pa bolj z 
odvisnostjo lesne industrije od uvoza lesa iz drugih 
držav ali z ambicijami korporacij iz nekaterih držav, 
da se uveljavijo z vlaganji v gozdno-lesni ali celo 
kmetijski sektor v svetu.

5 NALOGE SLOVENIJE KOT 
PREDSEDUJOČE DRŽAVE EU 
NA PODROČJU GOZDOV IN 
GOZDARSTVA

Predsedujoča država lahko le malo vpliva na teme, ki 
naj bi se obravnavale v času njenega predsedovanja, 
saj je večina tem podedovanih od predhodnih držav. 
Teme delovne skupine za gozdarstvo pa so odvisne 
predvsem od dogodkov v zvezi z gozdarsko in okolj-
sko politiko, povezano z gozdovi, na globalni ravni. 
Na podlagi zgoraj navedenih informacij je mogoče 
predvideti, da se bo delovna skupina za gozdarstvo 
v času predsedovanja Slovenije EU ukvarjala:
− s sklepnimi pripravami na 9. Konferenco pogod-

benic CBD v delu, ki se nanaša na gozdove in 
usklajevanjem stališč za predstavljanje EU na tej 
konferenci;

− z dolgoročnejšimi pripravami na UNFF8, kjer 
bo morala Slovenija kot predsedujoča država 
imeti aktivno vlogo na morebitnem strokovnem 
srečanju, ki ga bo sklical sekretariat UNFF.
Pri pripravah na CBD COP 9 je pomembno že 

zgodaj sodelovati z delovno skupino Sveta EU za 
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biotsko raznovrstnost, ki je sicer pristojna za pripravo 
predloga sklepov Sveta kot podlage za pogajanja 
EU na konferenci. V nasprotnem primeru se lahko 
zgodi, da se bodo predstavniki EU iz gozdarske in 
biodiverzitetne delovne skupine težko medsebojno 
usklajevali na 14 dnevni konferenci, na kateri se je 
sicer treba pogajati s tretjimi državami in imeti kot 
EU seveda enotno stališče. Sicer se zdi, da bodo na 
konferenci za EU v zvezi z gozdovi najpomembnejše 
teme varovana gozdna območja, gozdna biotska 
raznovrstnost in sprememba podnebja, vplivi pro-
izvodnje bioenergije na gozdove, nezakonite sečnje 
in z njimi povezana trgovina, vloga CBD v razmerju 
do drugih sorodnih procesov in splošna promocija 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

V strokovnih pripravah na UNFF8  (IISD 2007) 
utegnejo biti za predsedujočo Slovenijo aktualne 
teme gozdovi in spremembe podnebja, zaustavitev 
krčenja gozdov ter gozdovi in biotska raznovrstnost, 
ki so bile dogovorjene v okviru dodatka k MYPOW 
v sklopu širše teme »Gozdovi v spreminjajočem se 
okolju«. V sklopu »Načini zagotavljanja TGG« pa bo 
nedvomno v ospredju razprava o finančnih meha-
nizmih za zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja 
z gozdovi, ki so bistveni za uspešno nadaljevanje 
dialoga o gozdovih v okviru UNFF. 

Priložnost za predstavitev slovenskega gozdarstva 
drugim članicam EU je zlasti sestanek direktorjev 
gozdarskih direktoratov, ki ga tradicionalno orga-
nizira predsedujoča država.

6 POVZETEK
Slovenija se bo v času predsedovanja EU soočila z 
zastopanjem stališč držav EU do medvladnih pro-
cesov, ki zadevajo gozdove in gozdarstvo. Pri tem 
je pomembno biti seznanjen s tem, kaj se v svetu 
v resnici dogaja z gozdovi, kakšne funkcije so jim 
priznane kot pomembne, kateri medvladni procesi 
in dogodki so pomembni in kaj je bilo v okviru teh 
procesov doseženo. Ker je ena od vlog predsedujoče 
države tudi usklajevanje stališč med državami čla-
nicami EU, je pomembno poznati tudi značilnosti 
gozdov in gozdarstva v Evropi in že sprejete politike 
v EU, ki zadevajo gozdove in gozdarstvo. 

Glavna problema v svetu v zvezi z gozdovi sta 
krčenje gozdov zlasti v tropskem pasu, ki letno pre-
sega 7 milijonov ha, in izjemno velik obseg gozdnih 
požarov (več kot 27 milijonov ha letno). Krčitve 
pretežno potekajo na območjih primarnih gozdov, 
kar je posebej problematično iz zornega kota bio-
loške pestrosti. Nadaljnji pomemben problem je v 

dejstvu, da gospodarjenje v gozdovih povečini ni 
trajnostno in da ni pravih podatkov o sečnjah, ki v 
velikem in sicer neznanem deležu potekajo nelegalno, 
vzrok zato pa so nedelujoče ustanove, ki bi morale 
skrbeti za izvajanje predpisov. Pri slabem delovanju 
gozdarskih ustanov je problem v korupciji in tudi 
slabih ali preveč kompleksnih predpisih. Države, ki 
so sicer lastnice gozdov, nimajo urejenih koncesij-
skih in drugih razmerij do dejanskih uporabnikov 
gozdov, zato so gozdovi za veliko držav v razvoju 
brez prave vrednosti.

Ne glede na to, da tudi v Evropi gospodarjenje z 
gozdovi ni povsod optimalno, je dejstvo, da se njihovo 
stanje izboljšuje. Lesna zaloga se je v zadnjih desetih 
letih povečala s 124 na 141 m3/ha (brez Rusije). 
Povečala se je površina večnamenskih gozdov in 
varovalnih gozdov, zelo malo pa je ohranjenih pri-
marnih gozdov. Podatki o gozdovih in gozdarstvu so 
zanesljivi, čeprav je v Evropi veliko zasebnih gozdov 
in se je ta delež še povečal. Stopnja poseka v Evropi 
je nekoliko upadla, zaznati pa je večje škode zaradi 
naravnih ujm. 

Medvladni dialog v zvezi z gozdovi je bil zasnovan 
na Konferenci Združenih narodov (ZN) o okolju in 
razvoju leta 1992 v Rio de Janeiru, ko je velika večina 
držav poleg Agende 21, Konvencije ZN o biotski 
raznovrstnosti (CBD), Okvirne konvencije ZN o 
spremembi podnebja (UNFCCC) in Konvencije 
ZN o boju proti dizertifikaciji sprejela tudi Načela 
o gozdovih, ne pa tudi konvencije o gozdovih, ki bi 
države pravno zavezovala, da z gozdovi gospodarijo 
trajnostno. Kljub dolgoletnemu medvladnemu dia-
logu o gozdovih, ki je potekal v okviru procesov 
IPF/IFF in se nadaljeval od leta 2000 naprej v okviru 
UNFF, ni prišlo do premika k ideji o konvenciji o 
gozdovih, pač pa so ti procesi spodbudili veliko 
koristnih razprav o posameznih komponentah TGG 
in tudi privedli do zavez o TGG na regionalnih 
ravneh, kakršna je npr. panevropska (MCPFE).

UNFF7, ki je bil letos v New Yorku, je s sprejetjem 
NLBI pomenil zaključek dosedanjih razprav o pravno 
nezavezujočem trajnostnem gospodarjenju z gozdovi. 
Poleg prednosti tega dokumenta, ki je razmeroma 
kratek, stremi k doseganju štirih jasnih globalnih 
ciljev za gozdove in kaže, kakšne naj bi bile aktivnosti 
držav, da s svojo nacionalno gozdno politiko in z med-
narodnim sodelovanjem dosežejo te cilje, ima NLBI 
tudi pomanjkljivosti. Glavna je vsekakor ta, da NLBI 
ne omenja že prej dogovorjenih sedmih tematskih 
elementov TGG in ne omogoča, da bi bilo mogoče 
spremljati uspešnost držav pri doseganju TGG, saj bo 
poročanje držav o gozdovih tudi še naprej neobvezno. 
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NLBI tudi ne prinaša rešitve o načinu financiranja 
TGG, o katerem naj bi bilo doseženo soglasje na 
UNFF 8. Dejstvo, da je bil na UNFF7 sprejet večletni 
program dela do leta 2015, je šteti za uspeh.  

 V času predsedovanja Slovenije EU bo v zvezi 
z UNFF8 zelo verjetno v ospredju usklajevanje 
med državami EU glede finančnega mehanizma 
za TGG. Zaradi dosedanje neenotnosti glede usta-
novitve sklada za gozdove pri UNFF in siceršnjih 
zelo raznolikih možnosti financiranja je pričakovati 
živahno razpravo.

Sicer bo za Slovenijo v času predsedovanja EU 
najpomembnejši dogodek 9. Konferenca pogodbenic 
(COP9) CBD, na kateri bo posebej poudarjeno izva-
janje tematskega programa za gozdove, ki vsebuje 
veliko enakih programskih elementov, kakršni so 
bili obravnavani v okviru UNFF. Akcijski načrt EU 
za gozdove posebej omenja, da naj bi se nadaljevala 
aktivna podpora EU okoljskim sporazumom, zato 
bo morala biti EU na tej konferenci posebej dejavna. 
Zlasti pa bo morala skrbeti za usklajena pogajalska 
izhodišča obeh delovnih skupin Sveta EU, matične 
za biodiverziteto in gozdarske. Sicer se zdi, da bodo 
na COP9 za EU v zvezi z gozdovi najpomembnejše 
teme varovana gozdna območja, gozdna biotska 
raznovrstnost in sprememba podnebja, vplivi pro-
izvodnje bioenergije na gozdove, nezakonite sečnje 
in z njimi povezana trgovina, vloga CBD v razmerju 
do drugih sorodnih procesov in splošna promocija 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Priložnost za predstavitev slovenskega gozdarstva 
drugim članicam EU je zlasti sestanek direktorjev 
gozdarskih direktoratov, ki ga tradicionalno orga-
nizira predsedujoča država.

7 SUMMARY
During her EU presidency, Slovenia will face the role 
of representing EU positions in intergovernmental 
processes which concern forests and forestry. Such a 
role can only be played well if one knows the status 
and trends of the world’s forests, which functions 
of forests are recognized as important, which inter-
governmental processes and events are important 
and what has so far been achieved in these processes. 
Since one of the roles of Presidency is co-ordinating 
positions among EU member states, it is important 
to be acquainted with the characteristics of forests 
and forestry in Europe as well as with EU policies 
relating to forests and forestry.

The main forest related problems of the world are 
deforestation, which occurs mainly in the tropical 

zone and comprises over 7 million ha per year, and 
a huge area of forest fires (more than 27 million ha 
annually). Most deforestation occurs in primary 
forests, which is especially problematic from the 
perspective of biological diversity. Another important 
problem lies in the fact that forest management in 
many parts of the world is not sustainable and that 
there is a lack of data on cutting, which is carried 
out illegally in a considerable but rather unknown 
amount. The reason for this are inactive forestry 
institutions whose responsibility is law enforcement. 
Inactive institutions are closely connected with 
corruption and weak or too complex legislation. 
States, which are usually the owners of the forests, 
do not have settled concession and other rights 
of the actual forest users, so for many developing 
countries forests do not have any value.

Although forest management in many European 
countries is not optimal, it is a fact that the status 
of forests has been improving. The growing stock 
has increased from 124 to 141 m3 per ha (without 
Russia). The share of multifunctional and protection 
forests has increased, but there are very few preser-
ved primary forests. Reliable data on forests exist, 
although the share of private forests is relatively big 
and has increased. The level of cutting has decreased 
and increased damages due to natural disasters have 
been reported.

Intergovernmental forest dialogue was set up at 
the United Nations Conference on environment and 
development in 1992 in Rio de Janeiro. In addition 
to Agenda 21 and the conventions CBD, UNFCCC 
and UNCCD, a great majority of the countries 
taking part adopted the non-legally binding Forest 
principles, but not a convention on forests which 
would legally bind the countries to manage their 
forests sustainably. The multi-year dialogue on 
forests that followed within the IPF/IFF processes 
and continued after 2000 within the UNFF did not 
bring any change of attitude towards the conven-
tion; these processes however stimulated valuable 
discussions on individual components of SFM and 
led up to commitments on SFM at regional levels, 
i.e. the pan-European level (MCPFE).

The UNFF7, which was held this year in New York, 
denotes with adoption of the NLBI a conclusion of 
discussions on non-legally binding sustainable forest 
management. This powerful but relatively short 
document is focused on achieving the four clear 
global forest objectives and shows which activities 
the countries should undertake within their national 
policies and through international co-operation in 
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order to achieve the objectives. Yet, the NLBI has 
weaknesses as well. One of the main weaknesses is 
that the NLBI does not mention the seven thematic 
elements of SFM, which had been agreed earlier, 
and that it does not enable the monitoring of the 
states’ success in achieving SFM, because they are 
not obliged to report. The NLBI also does not bring 
any decision regarding the manner of financing SFM, 
the issue being postponed to UNFF8. The adoption 
of the MYPOW nevertheless clearly was a success 
of the UNFF7.

During the Slovenian EU presidency it is likely 
that a common position will have to be formed on 
the financial mechanism for SFM. Since the EU 
member states have so far expressed different views 
concerning the forest fund within the UNFF as 
one of the options, and as various other financing 
mechanisms have been proposed, it is expected that 
the discussion will be vivid.

 The most important event during the Slovenian 
EU presidency will be the CBD COP9, where the 
implementation of a thematic program on forests 
will be underlined, which consists of many similar 
program elements as have been frequently discussed 
within the UNFF. The EU Action plan for forests 
specifically points out that EU should continue to 
actively support environmental agreements meaning 
that very active EU participation at the conference 
is expected. A special challenge will be to reach 
common positions for negotiations of both Council 
working groups, the working group responsible for 
biodiversity and the forestry working group. Other-
wise it seems that for the EU the most important 
forest related themes at COP9 will be forest protected 
areas, forest biodiversity and climate change, impacts 
of bio-energy production on forests, illegal logging 
and related trade, the role of CBD vis-à-vis other 
forest-related processes and general promotion of 
sustainable forest management.

An opportunity to present Slovenian forestry 
to other EU member states will be especially the 
meeting of directors of forestry directorates, which 
the Presidency usually hosts.
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1 UVOD
Ljudje vplivamo na naravno biogeokemično kro-
ženje ogljika med geosfero, hidrosfero, biosfero in 
atmosfero zlasti s pospeševanjem črpanja ogljika iz 
geosfere in biosfere v atmosfero, kjer deluje ogljikov 
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Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika  
na primeru Slovenije
Some scenarios of the impact of forest policy on the carbon cycle on the example  
of Slovenia
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angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku je predstavljen model tokov in skladišč ogljika v organski snovi povezani z gozdom za namene gozdne 
politike. Zlasti glede ohranjanja mrtve organske snovi je pomembno preprečevati steljarjenje in gozdne požare, sicer 
pa se je ob ohranjanju stabilne površine gozdov smotrno osredotočiti na živo organsko snov v gozdnih ekosistemih, 
ki se jo v Sloveniji ohranja z določanjem največjega možnega poseka. Njen delež je bil za slovenske gozdove ocenjen 
na 53 % in bi se moral v smislu doseganja optimalne lesne zaloge še nekoliko povečati. Izdelani so trije scenariji 
možnih vplivov odločitev v gozdni politiki na učinek gozdno-lesnega sektorja na zaviranje naraščanja koncentracij 
CO2 v atmosferi do leta 2100. Dva scenarija z uravnoteženo stopnjo sečenj glede na prirastek v smislu trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi kažeta boljše učinke na kroženje ogljika kot scenarij, po katerem bi gozdove v Sloveniji 
prepustili naravnemu razvoju brez sečenj. Ti učinki so posledica vloge lesnih proizvodov pri nadomeščanju ogljika, 
ki bi se sicer v atmosfero sprostil iz fosilnih goriv ob njihovi neposredni energetski uporabi ali pri proizvodnji 
materialov, ki jih je mogoče nadomestiti z lesnimi proizvodi zlasti v gradbeništvu. Celotni zaviralni učinek gozdno-
lesnega sektorja na koncentracije CO2 je ob trajnostnem gospodarjenju z gozdovi in smotrni rabi lesa ocenjen na 
obseg, ki je enak prirastku lesa, če ga izrazimo z ekvivalentom CO2. Ta učinek je lahko nenehen, medtem ko bi lahko 
gozdovi delovali kot ponor CO2 največ do leta 2040, če želimo, da ohranjajo njihovo multifunkcionalno vlogo.
Ključne besede: gozdna politika, kroženje ogljika, konvencija ZN o spremembi podnebja, modeliranje

Abstract:
Golob, A.: Some scenarios of the impact of forest policy on the carbon cycle on the example of Slovenia. Gozdarski 
vestnik, Vol. 65/2007, No. 5-6. In Slovene, with abstract and summary in English, lit. quot. 30. Translated into 
English by the author. English language editing by Jana Oštir.
The paper presents a model of carbon flows and pools in forest related organic matter for the purposes of forest 
policy. In order to conserve dead organic matter, it is important to prevent litter gathering and forest fires. Under 
the condition the forest area remains unchanged, special attention should be focused on the living forest biomass, 
which is being preserved in Slovenian forests through determination of allowable cut. The share of living biomass 
is estimated to be 53 % and should still be slightly augmented to reach the optimal growing stock. Three scenarios 
of possible impacts of forest policy decisions intended to retard the rising of CO2 concentrations in the atmosphere 
until the year 2100 have been elaborated. Two scenarios with a balanced level of felling in relation to increment in 
line with sustainable forest management show better impacts on the carbon cycle than does the scenario according 
to which forests would be left to natural development with no felling. These effects are due to the role wood products 
play in the substitution of carbon that would otherwise be released from fossil fuels when used directly for energy 
or for the purpose of producing materials which can be substituted by wood products, especially in the building 
industry. The total retarding effect of the forest-wood sector on CO2 concentrations under the conditions of 
sustainable forest management and rational use of wood products is estimated at the level of forest wood increment 
expressed by the CO2 equivalent. This total effect could be sustainable, but the effect of the forests acting as a carbon 
sink could only last until 2040 under the conditions of multifunctional forest management.
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Znanstvena razprava

dioksid (CO2) kot toplogredni plin (SMITH in 
SMITH 2001, KAJFEŽ-BOGATAJ 2007). Ne glede 
na to, da morda v Evropi otoplitev podnebja na 
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podlagi izkušenj iz preteklosti (FAGAN 2002) ne 
bo imela samo negativnih učinkov, postajajo priza-
devanja za stabilizacijo koncentracije toplogrednih 
plinov in med njimi posebej CO2 v ozračju ena naj-
pomembnejših tem okoljske politike.

V gozdnem delu biosfere oziroma v gozdni bio-
masi vključno z mrtvim lesom je po zadnjih ocenah 
FAO (2005) shranjenega 321 Gt ogljika, pri čemer je 
to znatno manj, kot naj bi ga bilo pred človekovim 
vplivom na gozdove (825 Gt), vendar pa več, kot je 
znašala kumulativna emisija ogljika v atmosfero zaradi 
kurjenja fosilnih goriv v 19. in 20. stoletju (280 Gt) 
oziroma 40 % več, kot je ogljika v atmosferi (KAUPPI 
2003). Ogljik, ki je vezan v gozdni biomasi, je torej 
zelo pomemben pri obravnavanju njegovega kroženja 
oziroma zadrževanja v atmosferi v obliki CO2. Če 
upoštevamo še ogljik v listnem opadu in gozdnih tleh 
(do globine 30 cm), katerega količina je na podlagi 
sicer pomanjkljivih podatkov ocenjena na 317 Gt 
(FAO 2005), pa so gozdni ekosistemi s skupaj 638 Gt 
sploh zelo pomembno skladišče ogljika. 

Zaradi neprimerne gozdne politike ali njene odso-
tnosti so izkrčeni ali drugače uničeni gozdovi zlasti 
v tropskem delu sveta pomemben vir emisij CO2 
(WALLACE 2007). Tako naj bi se po podatkih IPCC 
(2007) na svetovni ravni zaradi krčitev gozdov letno 
sprostilo v atmosfero 1,6 do 5,9 Gt ogljika, kar je v 
skladu s podatki FAO (2006), po katerih se je količina 
ogljika v živi organski snovi gozdov od leta 1990 do 
leta 2005 zmanjšala za 17,5 Gt oziroma za 6 %. Po 
oceni, ki je navedena v Sternovem poročilu (STERN 
2006), se s krčenjem gozdov na svetovni ravni sprošča 
v atmosfero 18 % vseh emisij CO2. To pa je več, kot je 
emisija CO2, ki izvira iz prometa (14 %). S primernimi 
ukrepi gozdne politike, s katero bi zaustavili krčenje 
gozdov na globalni ravni, bi lahko zelo zmanjšali emisije 
CO2 in s tem pripomogli k ustalitvi koncentracij CO2 v 
atmosferi, kar je tudi temeljni cilj Okvirne konvencije 
ZN o spremembi podnebja (v nadaljevanju UNFCCC). 
Gozdovi v povezavi s spremembami podnebja tako 
postajajo ena najpomembnejših žgočih točk gozdne 
politike na globalni ravni, in sicer ne le zaradi njihove 
potencialne ogroženosti, ampak pa tudi zaradi njihove 
izjemno pomembne vloge pri emisijah CO2 (CAPI-
STRANO et al. 2007). 

Po podatkih FAO (2006) so v Evropi (in tudi v 
Sloveniji) nasprotno kot v svetu površine gozdov 
po posameznih državah od devetdesetih let naprej 
naraščale. Ne glede na to pa je Evropska unija zlasti 

pod vplivom zavez iz Kjoto protokola namenila veliko 
pozornosti učinkom, ki jih imajo lahko gozdovi in iz 
njih pridobljeni lesni proizvodi na zmanjšanje oziroma 
zaviranje naraščanja koncentracij CO2 v atmosferi. V 
Gozdarski strategiji EU (1999) je tako navedeno, da 
lahko EU in države članice največ prispevajo k stra-
tegijam za stabilizacijo toplogrednih plinov v skladu z 
UNFCCC tako, da ohranjajo in povečujejo obstoječe 
zaloge ogljika, vzpostavljajo nove zaloge ogljika in 
spodbujajo rabo biomase in lesnih izdelkov.

Pri analizi izvajanja gozdarske strategije je Evropska 
komisija (2005) povzela kot primerne vse ukrepe, ki jih 
je za blaženje spremembe podnebja navedla posebna 
delovna skupina za vezavo ogljika v gozdovih (EPPC 
2003). V smislu člena 3.3 Kjoto protokola so ti ukrepi 
zlasti preprečevanje krčitev gozdov, pogozdovanje 
negozdnih zemljišč, usmerjanje naravnega procesa 
zaraščanja in snovanje plantaž drevja na kmetijskih 
zemljiščih, v smislu člena 3.4 pa preprečevanje gozd-
nih požarov, kopičenje ogljika v rezervatih, gozdnih 
mokriščih in v večnamenskih gozdovih, med drugim v 
slednjih tudi z izbiro drevesnih vrst. S temi ukrepi naj 
bi se v gozdovih EU-15 ob njihovem obsegu 113 Mha 
v prvem obdobju uresničevanja Kjoto protokola 2008-
2012 vezalo 33 Mt CO2 letno, kar je približno desetina 
ciljne količine zmanjšanja CO2 emisij, ki so je bila za 
EU-15 določena na 337 Mt CO2 letno. 

Sicer pa Evropska komisija (2005) priporoča še tole 
politiko v zvezi z vlogo gozdov pri vezavi ogljika:
− več naj bo raziskav v zvezi s trajnostjo ponorov 

in ravnijo talnega ogljika;
− pri gozdarskih ukrepih v zvezi s podnebjem naj 

se upoštevajo gospodarski vidiki;
− upoštevajo naj se načela trajnostnega gospodar-

jenja in večnamenske vloge gozdov;
− ukrepi naj bodo hkrati ugodni za razvoj podeželja, 

okolje in gospodarsko dejavnost;
− ukrepi naj se prilagajajo posebnim situacijam v 

različnih predelih EU;
− ukrepi naj bodo takšni, da bo na eni strani 

izboljšana vezava ogljika v gozdnih ekosistemih, 
na drugi pa naj se izboljša raba lesnih izdelkov 
zlasti za dolgotrajnejše namene.

V zvezi s spodbujanjem rabe biomase in lesnih izdel-
kov je Svetovalni odbor za gozdarstvo in lesno industrijo 
pri Evropski komisiji (2004) v svojem poročilu navedel, 
da je mogoče z višjo stopnjo uporabe lesnih izdelkov 
povečati izločanje ogljika iz atmosfere, ker imajo lesni 
izdelki sposobnost vezave ogljika, jih je mogoče reciklirati 
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in je za njihovo proizvodnjo potrebnih manj fosilnih 
goriv kot za izdelke iz drugih materialov. Pri tem je 
najpomembnejši nadomestni učinek, ki je definiran 
kot »povečanje prenosa gozdne biomase na lesne pro-
izvode z učinkom nadomestitve uporabe proizvodov 
in energije, ki temeljijo na fosilnih gorivih, z uporabo 
lesnih namesto nelesnih materialov oziroma lesa name-
sto fosilnih goriv«. V poročilu odbora je podana tudi 
ocena, da bi lahko nadomestni učinek v EU-15 zaradi 
povečane porabe lesnih proizvodov dosegel 139 Mt C 
(509 Mt CO2). To se zdi ob skromni oceni vezave CO2 
razmeroma veliko, vendar pa konsistentno s politiko 
EU, ki predvideva povečanje dobave lesa na trg EU, pri 
čemer naj bi se bolj izkoristili lesnoproizvodni potenciali 
gozdov v EU (VERHEUGEN 2006). 

Iz Poročila o vidnem napredku Slovenije po členu 
3.2 Kjoto protokola (ČESEN 2006) je razbrati, da bo 
Slovenija lahko dosegla cilj zmanjšanja emisij toplo-
grednih plinov za 8 % v referenčnem obdobju 2008 
do 2012 na 18,6 Mt CO2ekv samo zaradi priznanega 
ponora CO2 v gozdovih v obsegu 1,32 Mt CO2, ki 
Sloveniji za prvo referenčno obdobje pripada na 
podlagi člena 3.4 Kjoto protokola po odločitvi na 7. 
Konferenci držav pogodbenic UNFCCC, ki je bila 
leta 2001 v Marakešu, saj v drugih sektorjih, razen 
pri ravnanju z odpadki, ne bo doseženo ustrezno 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Priznani ponor 
je bistveno manjši od dejanske akumulacije CO2 v 
nadzemnem in podzemnem delu dreves v gozdovih, 
ki je bila za leto 2004 ocenjena na 5,5 do 6,4 Mt  
(PIŠKUR / KRAJNC 2007). Tako visoka akumulacija 
očitno ni bila namenjena vezavi ogljika v gozdovih, 
ampak so zanjo obstajali drugi razlogi. 

Nadomestni učinek uporabe lesa namesto fosilnih 
goriv je v Sloveniji znaten, saj naj bi se z lesom za 
kurjavo pokrila tretjina potreb po ogrevanju v gospo-
dinjstvih, za kar naj bi se leta 2002 uporabilo skoraj 1,3 
Mm3 lesa (DRIGO / VESELIČ 2006) oziroma letno 
1,068 Mm3 lesa (PIŠKUR / KRAJNC 2007). Industrij-
ska raba lesa za energijo je po prvem viru ocenjena 
na 0,5 Mm3, po drugem pa na vsaj 0,275 Mm3. Letna 
proizvodnja energije, ki temelji na lesu, je bila v letu 
2002 ocenjena na 14 PJ, pri čemer naj bi bila samo 
slaba polovica te energije proizvedena iz lesa, ki je 
namenjen za kurjavo neposredno iz gozda, 14 % iz 
lesa zunaj gozda, preostali delež pa iz industrijskih 
ostankov (DRIGO / VESELIČ 2006). 

Nadomestni učinek uporabe lesnih izdelkov name-
sto nelesnih, s katerim se tudi prihranijo fosilna 
goriva, v Sloveniji ni bil kvantitativno ocenjen, mu je 
pa v zadnjem času namenjene čedalje več pozornosti 
(TORELLI 2007). 

Kot vidimo, je z gozdno politiko, ki po mednarodno 
uveljavljenem razumevanju obsega gozdarstvo in pri-
marno predelavo lesa, mogoče vplivati na kroženje 
ogljika na dveh ravneh, in sicer z vezavo ogljika v 
gozdnem ekosistemu ter z uporabo posekanega lesa, 
ki nadomešča fosilna goriva. Posekani les je mogoče 
uporabiti neposredno za energijo ali pa ga nameniti za 
lesne proizvode s krajšo ali daljšo življenjsko dobo in 
z različnim nadomestnim učinkom oziroma učinkom 
vezave ogljika v njih. Pri evidenci emisij za potrebe 
poročanja v skladu z UNFCCC (ČESEN et al.) se 
učinki gozdne politike v zvezi s kroženjem ogljika 
jasno izkažejo samo v primeru vezave v gozdovih, v 
primeru rabe lesa pa so zajeti v sektorjih energetike 
in industrije.

Ukrepi vezave ogljika v gozdnih ekosistemih in 
večjega izkoriščanja lesnoproizvodnih potencialov 
gozdov so si očitno v medsebojnem konkurenčnem 
razmerju (BROWN 1998), zato jih je treba uskladiti z 
ustrezno gozdno politiko, ki se oblikuje z nacionalnimi 
gozdnimi programi, v katerih je treba uravnotežiti vse 
funkcije gozdov v dolgoročnejši perspektivi.

Namen pričujočega prispevka je prispevati k 
razjasnitvi izhodišč za ustrezno s kroženjem ogljika 
povezano gozdno politiko v Sloveniji:
− s ponazoritvijo tokov in skladišč ogljika v organski 

snovi povezani z gozdom; 
− z oceno zalog v glavnih z gozdom povezanih 

skladiščih in tokovih ogljika;
− s predstavitvijo nekaj scenarijev možnih vplivov 

različnih odločitev v gozdni politiki na učinek 
gozdno-lesnega sektorja na zaviranje naraščanja 
koncentracij CO2 v atmosferi, pri čemer naj bi 
bila ocenjena tudi trajnost ponorov.

2 METODA
Metoda temelji na modelu, ki ga kaže slika 1. Temeljna 
skladišča ogljika po tem modelu so gozdni ekosistemi, 
lesni proizvodi, ki izhajajo iz gozdov, ter odloženi 
lesni proizvodi. Pri tokovih ogljika v razmerju do 
atmosfere so posebej označeni tisti, pri katerih je 
mogoče doseči tudi energijsko izrabo.

2.1  Metoda za oceno zalog v skladiščih 
ogljika

Metode za oceno skladišč ogljika iz slike 1 so dobro 
poznane zlasti za gozdne ekosisteme, za zaloge ogljika 
v lesnih proizvodih in odloženih lesnih proizvodih 
pa v tem prispevku uporabljamo priložnostni pri-
stop, ki bi ga bilo treba razviti še naprej. 
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2.1.1 Gozdni ekosistemi
Komponente gozdnih ekosistemov imajo na pod-
lagi tabele 3.1.2 IPCC smernic (IPCC 2003) tale 
pomen:
− Živa organska snov (ŽOS) obsega nadzemno in 

podzemno živo organsko snov v gozdu. Nad-
zemna živa organska snov (ŽOSn) obsega vso 
živo organsko snov nad tlemi vključujoč steblo, 
panj, veje, skorjo, semena in listje. Podzemna 
živa organska snov (ŽOSp) obsega žive korenine 
s premerom več kot 2 mm. 

− Mrtva organska snov (MOS) obsega mrtev les in 
opad. Mrtev les (MOSles) vključuje vso neživo 
lesno organsko snov s premerom, ki je večji od 
minimalnega premera, ki si ga izbere posamezna 
država (v primeru Slovenije 10 cm). Vsebuje les, 
ki stoji ali leži na tleh, mrtve korenine in panje, 
ki so debelejši kot 10 cm. Opad (MOSop) obsega 
vso neživo organsko snov s premerom manjšim 
od 10 cm, ki leži mrtva v različnih stopnjah raz-

gradnje nad mineralnimi ali organskimi tlemi. 
Vključen je listni opad in celotni O-horizont tal. 
Vključene so tudi žive koreninice s premerom 
manjšim od 2 mm.

− Talna organska snov (TOS) vključuje organski 
ogljik v mineralnih in organskih tleh (vključujoč 
šotna tla) do globine, ki jo določi posamezna 
država in jo potem dosledno uporablja.

Količina ogljika v živi organski snovi je bila ocenjena 
na podlagi tele enačbe:

ŽOS (C) = V × (lst % × Dl + igl % × Di) × P ×  
(1 + R) × CF ×BEF

(1)
Kjer je:
V –  lesna zaloga (266 m3/ha na podlagi ocene iz 

študije ZGS (VESELIČ 2006), ki je bila tudi 
referenca za optimalno lesno zalogo, sicer pa 
je številka med 257 m3/ha - ZGS 2006 in 283 
m3/ha – FAO 2006)

Slika 1: Tokovi in skladišča ogljika v organski snovi povezani z gozdom (prirejeno po IPCC 2003, slika 3a.1.3), pri 
čemer pomeni: F – neto vezava ogljika v ekosistemu na podlagi fotosinteze, S – sečnja, I – izvoz lesnih proizvodov, 
U – uvoz lesnih proizvodov, O – odložitev izrabljenih ali neuporabljenih lesnih proizvodov, N – nadomestni učinek 
zaradi uporabe lesnih proizvodov namesto drugih materialov, E – emisije CO2 zaradi (1) izgub pri dekompoziciji 
organske snovi v gozdovih, (2) kurjenja lesnih gozdnih proizvodov, (3) kurjenja odloženih lesnih proizvodov in 
(4) oksidacije odloženih lesnih proizvodov.
Figure 1: Flows and pools of carbon in organic matter related to forests (adapted according to IPCC 2003, Fig. 3a.1.3), 
where the letters have the following meaning: F – net photosynthesis effect, S – felling, I – export, U – import, O - dis-
posal of used wood products, N – substitution effect of wood products, E - CO2 emissions because of (1) losses through 
decomposition of organic matter in forests, (2) burning of wood products, (3) burning of disposed wood products, (4) 
decomposition of disposed wood products.
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lst/igl % - deleža iglavcev (47 %) in listavcev (53 % 
- ZGS 2006)

P –  površina (1,17 M ha – ZGS 2006)
D –  gostota lesa v tonah suhe snovi na m3 (za listavce 

Dl = 0,56 in za iglavce Di = 0,45 – IPCC 2003, 
tabela 3a.1.1)

R –  razmerje med podzemnim in nadzemnim delom 
drevja (Na podlagi IPCC 2003, tabela 3A.1.8, je 
bil upoštevan enotni koeficient 0,26 za iglavce 
(0,23-0,32) in listavce (0,24-0,26, ki je sicer blizu 
0,28, kolikor je povprečni R za Slovenijo v FAO 
2006.)

CF – delež C v suhi snovi lesa – dogovorjena konstanta 
0,5 (IPCC 2003, enačba 3.2.3)

BEF – biomasni ekspanzijski faktor (Ob upoštevanju, 
da sta v lesno zalogo všteta lubje in vejevina, 
se zdi BEF iz IPCC, 2003, tabela 3A.1.10 za 
razmere v Sloveniji previsok, saj npr. po oceni 
HOČEVARJA in BEHINA (1999) delež drevja 
pod 10 cm prsnega premera, ki se ne meri, ne 
znaša več kot 1,5 % lesne zaloge. Ob razmeroma 
visokem faktorju R – primerjaj KOESTLER 1968, 
cit. KOTAR 2005 – je bila za potrebe tega članka 
uporabljena vrednost BEF = 1.0, čeprav se zdi, da 
bi bil primeren BEF, v katerem bi bila upoštevana 
drobna vejevina in iglice približno 1,05.) 

Količina ogljika v mrtvi organski snovi je bila 
ocenjena:
− za mrtev les (podatki ZGS 2007) na podlagi 

enačbe:

MOSles (C) = ležeče in stoječe odmrlo drevje 
(14 m3/ha) × P × D ×CF)

(2)
− za listni opad (podatek IPCC 2003, tabela 3.2.1- 

izbrana točkovna vrednost iz razpona 16-26 ton 
C na ha, ki je naveden za vlažne gozdove zmerno 
toplega pasu) pa na podlagi obrazca:

MOSop (C) = P × 18 t/ha
(3)

Količina ogljika v talni organski snovi je bila oce-
njena na podlagi podatka IPCC 2003, tabela 3.2.4, 
ki za vlažne gozdove zmerno toplega pasu navaja 
vrednosti med 34 in 88 tonami C na hektar za globino 
od 0-30 cm:

TOS (C) = P × 50 t/ha
(4)

2.1.2 Lesni proizvodi
Količina ogljika v lesnih proizvodih je bila ocenjena 
na podlagi predpostavke, da so lesni proizvodi 

uskladiščeni v stavbah, in sicer v stanovanjskih, 
industrijskih in drugih objektih, namenjenih za 
različne dejavnosti. 

V stavbah so lahko lesni izdelki del njihove kon-
strukcije ali pa se uporabljajo kot oprema. V zalogi 
lesnih izdelkov je bil upoštevan tudi papir v različnih 
oblikah (knjige, časopisi, ipd.) in zaloge lesa za kur-
javo, žaganega lesa in drugih lesnih polizdelkov, ki 
se pojavljajo v stavbah in drugih pokritih površinah 
na podeželju.

Količina ogljika v lesnih proizvodih je bila ocenjena 
na podlagi obrazca:

LPR (C) = Vlpr × D × Pstavb × CF
(5)

Kjer je:
− Vlpr – zaloga v lesnih izdelkih, ocenjena za: 

- opremo: Vlpr = 0,04 m3 na m2 stavbe pri  
D = 0,5 t/m3 

 - konstrukcije: Vlpr = 0,02 m3 na m2 stavbe pri 
D = 0,5 t/m3 

 - papir: Vlpr =  100 kg/prebivalca pri D = 0,9 t/t 
(IPCC 2003, tabela 3a.1.1)

 - lesnih polizdelkih: 0,5 m3/prebivalca in  
D = 0,56 t/m3 

− Pstavb = 20.000 ha (ocena na podlagi podatkov 
Statističnega urada RS o stanovanjskem skladu 
in površini stavb (2005).

2.1.3 Odloženi lesni proizvodi
Ocena količine ogljika v odloženih gozdnih proiz-
vodih (OLPR) temelji na podmeni, da se skladišče 
ogljika v lesnih proizvodih (LPR) s časom ne spre-
minja, kar pomeni, da velja izraz (glej sliko 1):

O = S – E2 
in sledi
OLPR (C) = (S – E2) × fbn × D × CF ×t

(6)
Kjer je:
S –  sečnja (posek 3,2 Mm3 – ZGS 2006)
E2 –  les za energijsko izrabo (1 Mm3 v gospodinjstvih 

– PIŠKUR in KRAJNC 2007; 0,5 Mm3 v industriji 
– DRIGO in VESELIČ 2006)

fbn –  faktor za preračun bruto količin v neto količine 
(namesto običajnih 0,88 za listavce in 0,85 
za iglavce je tu upoštevan enotni faktor 0,9 
zaradi dejstva, ker se del vejevja tudi energijsko 
izrabi)

t –  povprečna življenjska doba odloženih lesnih pro-
izvodov preden preidejo v emisije CO2 preko E3 
(energijska izraba) ali E4 (zgnijejo) - upoštevana 
je doba enega leta
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2.2  Metoda za izdelavo scenarijev
Metoda za izdelavo scenarijev učinkov gozdne poli-
tike za doseganje ciljev UNFCCC temelji na:
− spremembah uskladiščenega ogljika v gozdnih 

ekosistemih in na
− nadomestnem učinku lesnih proizvodov, s katerim 

se zaradi prihranka fosilnih goriv zmanjšujejo 
emisije CO2 v energetskem in industrijskem 
sektorju.
Spremembe uskladiščenega ogljika v lesnih proiz-

vodih in odloženih lesnih proizvodih niso bile upoš-
tevane zlasti zato, ker metode za njihovo zaznavanje 
in spremljanje mednarodno še niso dovolj poenotene 
oziroma dogovorjene (EC 2004).

Izbrani so bili trije scenariji, ki se zdijo najbolj 
aktualni iz zornega kota učinkov gozdne politike na 
kroženje ogljika za obdobje od leta 2005 do leta 2100 
s spremljevalnimi periodami vsakih 10 let, in sicer:
1. scenarij optimalne lesne zaloge, pri katerem naj bi 

z akumulacijo prirastka razmeroma hitro dosegli 
povprečno optimalno lesno zalogo za Slovenijo 
v obsegu 330 m3/ha (primerjaj VESELIČ 2006), 
potem pa sekali toliko lesa, kot ga priraste;

2. scenarij priznane vezave po členu 3.4 Kjoto pro-
tokola, po katerem naj bi z gozdovi gospodarili 
tako, da bi vsako leto posekali toliko lesa, kot ga 
priraste, zmanjšano za priznano letno količino 
vezave CO2 v gozdnih ekosistemih (1,32 Mt), pri 
čemer se ta priznana količina ne bi spremenila 
tudi po letu 2012, do katerega sicer velja;

3. scenarij pragozda, po katerem naj ne bi sekali 
nič in prepustili gozdove naravnemu razvoju 
ter ustrezni akumulaciji lesa v njih, dokler ne bi 
dosegli največje možne zaloge, ki je značilna za 
pragozdove.
Količine v scenarijih so zaradi primerljivosti z 

emisijami  podane v CO2 in ne v C, sicer pa velja 
CO2 = 44/12 C.

2.2.1 Spremembe uskladiščenega ogljika  
  v gozdnih ekosistemih

Za oceno sprememb uskladiščenega ogljika v gozdnih 
ekosistemih je v splošnem najbolj primerna enačba 
3.1.2 (IPCC 2003):

ΔC = (C2 – C1) / (t2 – t1)

Kjer je:
C1 - zaloga ogljika v času t1
C2 - zaloga ogljika v času t2

Pri izdelavi scenarijev je bilo upoštevano samo 
skladišče ogljika v živi organski snovi gozdov, saj 
zaloge ogljika v gozdnih tleh in listnem opadu kot 
pomembnem delu mrtve organske snovi za zdaj 
niso dovolj znane, da bi lahko zanesljivo in redno 
ocenjevali spremembe uskladiščenega ogljika v teh 
dveh komponentah gozdnih ekosistemov v Sloveniji. 
Ob nadaljevanju politike sonaravnega gospodarjenja, 
politike boja proti gozdnim požarom, prepovedi ste-
ljarjenja, ohranjanja mokrišč v gozdovih in hitrega 
obnavljanja gozdov na površinah, ki so jih prizadele 
naravne ujme, tudi ni verjetno, da bi se zaloga ogljika 
v teh dveh skladiščih zmanjšali.

Scenariji so bili izračunani na podlagi prirejene 
enačbe 3.1.1 (IPCC 2003):

ΔC = P × (pr – s) × D ×CF
(7)

Kjer je:
P –  površina gozdov, ki za potrebe izračuna scena-

rijev ostaja kljub morda drugačnim pričakova-
njem nenehno enaka in znaša 1,17 Mha – ZGS 
2006;

pr – prirastek, ki znaša 6,5 m3/ha (ZGS 2006) in 
ostaja pri prvih dveh scenarijih nenehno enak 
(ocenjevanje gibanja prirastka bi bilo za namen 
tega prispevka prezahtevno), pri tretjem pa 
začne upadati za 0,5 m3/ha na desetletje takoj 
po prenehanju gospodarjenja oziroma opustitvi 
ukrepov varstva gozdov; razmerje med iglavci 
in listavci ostaja enako (47 : 53);

s –  sečnja oziroma posek v m3/ha, ki je edina prava 
spremenljivka gozdne politike v obravnavanem 
smislu, in se izvede po:

 − scenariju optimalne lesne zaloge do leta 2010 v 
načrtovanem obsegu (S = P . s = 4,5 Mm3 letno), 
v obdobju 2011-2020 v obsegu 5,0 Mm3 letno in 
po stopnji povečanja za 0,5 Mm3 naprej dokler 
ni dosežena optimalna zaloga; od tedaj naprej 
naj bi bil posek enak prirastku;

 − scenariju priznane vezave po Kjoto protokolu 
že od naslednjega načrtovalnega obdobja naprej 
v obsegu prirastka, zmanjšanem za nadzemni 
del priznane vezave (1,32/1,26);

 − scenariju pragozda v načrtovanem obsegu do 
leta 2010, potem pa sečnje ne bi bilo.

D –  0,5 t suhe snovi/m3 (poenostavljena enotna 
vrednost za iglavce in listavce skupaj)
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2.2.2 Nadomestni učinek lesnih proizvodov
Pri izračunu nadomestnega učinka gozdnih proiz-
vodov sta bila upoštevana prihranek fosilnih goriv 
zaradi neposredne uporabe lesa za energijo in pri-
hranek fosilnih goriv pri proizvodnji funkcionalno 
primerljivih materialov.

Ob upoštevanju, da je mogoče ves posekani les prej 
ali slej energijsko izkoristiti, velja za oceno neposred-
nega učinka nadomeščanja fosilnih goriv obrazec:

NF n = (S × fbn ×le + OLPR – E4) ×Kn ×i
(8)

Kjer je poleg opisanih spremenljivk in konstant 
iz prejšnjih enačb:

le – delež lesnih proizvodov za energijo (E2/S), ki 
ima na podlagi izhodišč v enačbi (6) vrednost 0,5

Kn – količina prihranjenega CO2 zaradi kurjenja 
lesa namesto kurilnega olja, ki znaša 0,9 t CO2/m

3 
lesa (izračun na podlagi podatkov ARSO (2005), po 
katerih je s tono lesne biomase mogoče nadomestiti 
0,3 t kurilnega olja, katerega emisije pri sežiganju so 
3 t CO2/tono olja (zaokrožene vrednosti)

i – koeficient izkoristka v primerjavi s kurjenjem s 
kurilnim oljem, ki je odvisen predvsem od kakovosti 
kurilnih naprav in izgube energije pri pripravi lesa 
za kurjavo

Posredni učinek nadomestitve materialov z lesom 
za žago je bil izračunan po obrazcu:

NFp = S × fbn × lž × Kp
(9)

Kjer je:
lž –  delež okroglega lesa za žago (izhodiščna ocena 

za leto 2004: 41 % - PIŠKUR / KRAJNC 2007)
Kp –  količina prihranjenega CO2 zaradi uporabe lesnih 

izdelkov namesto drugih materialov, ki znaša 
1,0 t CO2/m

3 lesa - izbor vrednosti na podlagi 
navedbe EC (2004): 0,28 t C/m3 (1,03 t CO2/m

3) 
in RTS (2004), ki navaja, da je z uporabo 1 m3 
žaganega lesa namesto drugih materialov v 
gradbeništvu mogoče privarčevati za beton od 
725 do 1010 kg CO2, za opeko pa 922 kg CO2.

3 IZSLEDKI
3.1 Ocena zalog v skladiščih ogljika
Ocenjeni deleži obravnavanih skladišč ogljika (pre-
glednica 1) kažejo, da je velika večina ogljika vezana 
v gozdnih ekosistemih (98 %), le malo (2 %) pa ga 
je v lesnih proizvodih. Pri tem je treba tudi upošte-
vati, da so lahko napake pri oceni ogljika v gozdnih 
ekosistemih večje od 2 %, torej večje, kot je delež 
ogljika v lesnih proizvodih. 

Kar zadeva količine ogljika, ki so shranjene v gozd-
nih ekosistemih (preglednica 1), je ocena, ki je prido-
bljena na podlagi metode, opisane v tem prispevku, 
precej nižja kot tista, ki jo je objavil FAO (2006). Pri 
živi organski snovi je ocena nižja zlasti zaradi razlike v 
biomasnem ekspanzijskem faktorju, pri mrtvi organski 
snovi je v celoti količina podobna, vendar pa ostaja 

Skladišča ogljika
Ocena FAO 2006

Mt C Delež 
(%)

Slo 
(t/ha)

Slovenija
(t/ha)

Evropa 
(t/ha)

Svet 
(t/ha)

Živa organska snov 97,4 52,9 83,2 116,3 43,9 71,5
ŽOS – nadzemna 77,3  66,0 91,0

– iglavci 32,2  27,5
– listavci 45,1  38,5
ŽOS – podzemna 20,1  17,2 25,3

Mrtva organska snov 24,7 13,4 21,1 19,0 20,1 16,0
– v lesu 3,7  3,2 19,0 14,0 9,7
– v listnem opadu 21,0  17,9 6,1 6,3

Talna organska snov 58,5 31,8 50,0 70,4 112,9 73,5
Lesni proizvodi 3,2 1,7
Odloženi lesni proizvodi 0,4 0,2
Skupaj 184,2 100,0 154,3 205,7 176,9 161,0

Preglednica 1: Ocena ogljika, ki je uskladiščen v gozdnih ekosistemih in lesnih proizvodih v Sloveniji v letu 
2005 in primerjava s podatki za Evropo in svet (FAO 2006)
Table 1: Assessment of carbon stock in forest ecosystems and wood products in Slovenia in 2005 and comparison 
to data for Europe and the world (FAO 2006)
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BUKOVA KOBILICA – Miramella irena 
(Fruhstorfer, 1921) (red Orthoptera, druž. 
Acrididae)
(= Podisma alpina irena Fruhstorfer, 1921)

Opis  v rste
Telo odrasle bukove kobilice je dolgo okoli 25 
mm, samčki so manjši. Telo je travnato zeleno ter 

GDK: 453:176.1 Fagus silvatica (045)

NAVADNA BUKEV – Fagus sylvatica (L.) 
EUROPEAN BEECH – Fagus sylvatica (L.) 
ŽUŽELKE IN PRŠICE NA LISTIH
INSECTS AND MITES ON LEAVES

Miramella irena, Rhynchaenus fagi, Phyllaphis fagi, Phyllonorycter maestingella, Mikiola fagi, 
Hartigiola annulipes, Aceria nervisequa nervisequa

Maja JURC1

Izvleček:
Jurc, M.: Navadna bukev. Žuželke in pršice na listih. Miramella irena, Rhynchaenus fagi, Phyllaphis fagi, 
Phyllonorycter maestingella, Mikiola fagi, Hartigiola annulipes, Aceria nervisequa nervisequa. Gozdarski vestnik, 
65/2007, št. 5-6. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 30. Prevod v angleščino: avtorica. Lektura 
angleškega besedila: Jana Oštir.
Prikazujemo šest vrst žuželk in eno vrsto pršice, ki se relativno pogosto pojavljajo na listih navadne bukve (Fagus 
sylvatica). Bukova kobilica (Miramella irena) se periodično pojavlja v gradacijah na določenih lokacijah, prav 
tako bukov rilčkar skakač (Rhynchaenus fagi), bukova uš (Phyllaphis fagi) je vedno v nizki gostoti populacije 
prisotna v sestojih bukve, sledi prikaz metulja zavrtača bukovih listov (Phyllonorycter maestingella) ter dveh 
vrst muh, ki povzročajo nastanek zoocecidijev na zgornji listni ploskvi navadne bukve (Mikiola fagi, Hartigiola 
annulipes). M. fagi in H. annulipes spremljata areal navadne bukve pri nas. Prikazujemo tudi pršico (Aceria 
nervisequa nervisequa), ki je povsod, kjer je se pojavlja gostitelj, pogosta je tudi v urbanem okolju. Na kratko 
je prikazana njihova morfologija, bionomija, opis poškodb, morebitne zamenjave, gostitelji, najpomembnejši 
naravni sovražniki ter ogroženost sestojev. 
Ključne besede: Navadna bukev, Fagus sylvatica, Miramella irena, Rhynchaenus fagi, Phyllaphis fagi, Phyllonorycter 
maestingella, Mikiola fagi, Hartigiola annulipes, Aceria nervisequa nervisequa, zdravje gozda, Slovenija

Abstract:
Jurc, M.: European beech. Insects and mites on leaves. Fagus sylvatica, Miramella irena, Rhynchaenus fagi, 
Phyllaphis fagi, Phyllonorycter maestingella, Mikiola fagi, Hartigiola annulipes, Aceria nervisequa nervisequa. 
Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 5-6. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 30. Translated into 
English by the author. English language editing by Jana Oštir.
In the present contribution six insect species and one mite species which are relatively common in our forests 
are presented. On several locations outbreaks of Miramella irena were noted, likewise of the beech weevil 
(Rhynchaenus fagi). The woolly beech aphid (Phyllaphis fagi) is always present in beech stands in low abun-
dance. The next insects presented are the butterfly – leaf miner (Phyllonorycter maestingella) and two species 
of flies (Mikiola fagi, Hartigiola annulipes) which cause zoocecidias on the upper part of beech leaves. The 
latter two species frequently accompany our beech stands. The mite species (Aceria nervisequa nervisequa) is 
also presented, which often appears on European beech, also in urban areas. A short description of the insects’ 
and mites’ morphology, bionomy, a description of damage, possible misidentifications, hosts, the insects’ and 
mites’ most important natural enemies and the threat to forests are given.
Key words: European beech, Fagus sylvatica, Miramella irena, Rhynchaenus fagi, Phyllaphis fagi, Phyllonorycter 
maestingella, Mikiola fagi, Hartigiola annulipes, Aceria nervisequa nervisequa, forest health, Slovenia

posuto s temnimi pegami. Tipalke so dolge od 10 
do 11 mm, so nitaste in sestavljene iz 24 členkov. 
Pokrovke so svetlo rjave in niso močno hitinizi-
rane. Imajo temno rdeče oči. Krila pokrivajo le 2/3 
zadka (slika 1). Na zadnjem, skakalnem paru nog, 

1 Prof. dr., M. J., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana, SLO
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na stegnih (femur) imajo vzorec v obliki pletenice, 
ob njej pa rdečkasto progo (slika 2). Zadek je iz 
devetih segmentov, oba spola imata na koncu zadka 
nastavke (cerce). Na prvem segmentu zadka je ob 
strani slušni (timpanalni) organ z ovalno mem-
brano, imajo tudi organe za proizvajanje zvočnih 
signalov. Samica ima dvodelno leglico.

Ličinke bukove kobilice so podobne odraslim 
osebkom, vendar so na začetku razvoja brez kril, 
spolno nerazvite in so sivo rjave barve (slika 3, 
slika 4). 

Bionomija
Bukova kobilica ima nepopoln razvoj (hemi-
metabolijo). Samica z leglico odloži v humus od 
5 do 7 svetlo rumenih, ovalnih, do 4 mm dolgih 
jajčec. Jajčeca oblije z izločki spolnih žlez, ki otr-
dijo in potemnijo – to je ooteka. Jajčeca obvezno 
diapavzirajo eno ali več let. V naših submontan-
skih razmerah diapavza jajčec traja eno leto, z 
embrionalnim razvojem nadaljujejo spomladi 
drugega koledarskega leta, eklozija ličink (larv) 
(L1) je aprila-maja. Zadržujejo se pri tleh in močno 
objedajo borovnico, na kateri živijo do stadija L2; v 
stadiju L3 se začnejo dvigovati na zeliščne rastline, 
grmovje in drevje, tako, da so imagi v krošnjah 
(slika 5, slika 6). 

Larvalni razvoj traja 1 do 1,5 meseca, včasih 
tudi dlje, kar je odvisno predvsem od vremenskih 
razmer. Različni avtorji navajajo različne podatke 
o številu levitev M. irena (npr. Escherich navaja 
podatek, da se levijo petkrat, Ratzeburg štiri do 
petkrat, Westwood pa šestkrat). 

Raziskave opravljene pri nas v Besnici pri 
Kranju so pokazale, da so se bukove kobilice 
levile šestkrat. Posamezni larvalni stadiji so 
trajali različno dolgo, mlajše ličinke so se levile v 

krajših presledkih, starejše v daljših. Postembri-
onalni razvoj je trajal 68 dni. Larve L5 so najbolj 
intenzivno obžirale bukove liste med 10. in 15. 
uro, pri najvišji izmerjeni temperaturi in soraz-
merno nizki relativni zračni vlažnosti. Prehod 
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Slika 1. Bukova kobilica (Miramella irena) (foto: D. 
Jurc) 
Figure 1. Miramella irena

Slika 2. Na stegnu skakalne noge je vzorec v obliki 
pletenice in rdeča proga M. irena (foto: D. Jurc) 
Figure 2. There is a braid pattern and a red line on the 
femur of M. irena's back legs 

Slika 3. Ličinka bukove kobilice na navadni bukvi 
(Miramella irena), 19. 5. 2007, Šujica (foto: M. Jurc) 
Figure 3. Larva of Miramella irena on European beech, 
19. 5. 2007, Šujica

Slika 4. Ličinke bukove kobilice na navadni bukvi 
(Miramella irena) (foto: D. Jurc) 
Figure 4. Larvae of Miramella irena on European 
beech
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zadnjega larvalnega stadija v imago se je v naših 
razmerah zgodil konec julija in začetek avgusta. 
Odrasli osebki takoj kopulirajo (opaženo na pri-
talni vegetaciji), kopula je suprafeminalna in traja 
od 50 minut do dveh ur (slika 7). Po nekaj dneh 
se samice v spremstvu samcev spuščajo na tla v 
bližini mest, kjer so rojile ter odlagajo jajčeca v 
humus. Izbirajo osončena mesta: robove sestojev, 
sestojne odprtine, jase, gozdne preseke. Za nor-
malen razvoj bukova kobilica potrebuje najmanj 
dve leti, zato so namnožitve te vrste na isti lokaciji 
vedno v dve- do štiriletnih zamikih.

Septembra istega leta odrasli osebki bukove 
kobilice odmrejo (slika 8).

E kologija
Na razvoj bukove kobilice močno vplivajo eko-
loške razmere rastišča, predvsem temperaturne 
in vlažnostne razmere. Suhe in hude zime, sušne 
pomladi in topla poletja ugodno vplivajo na razvoj 
bukove kobilice. Najpogosteje se namnoži na 
južnih, jugozahodnih ter jugovzhodnih ekspozi-
cijah. V sestojih se pojavi na osončenih sestojnih 
odprtinah. Na posamičnih deblih so prva in naj-
močnejša obžiranja registrirana na ekspozicijah, 
ki so bile izpostavljene soncu.

Opis  p oško db
Bukova kobilica v stadiju ličink obžira listje 
pritalnega zeliščnega sloja, nizkega grmovja in 
mladja drevja (slika 9). Odrasle kobilice se hranijo 
z bukovim listjem. Tako zmanjšuje asimilacijsko 
površino gostitelja. Vpliv na priraščanje gostitelja 
niso raziskovali. Žrejo razsipniško, konsumirajo 
manjši del listne ploskve, večji deli padajo na tla, 
nato se selijo na nove gostitelje (slika 10). Obžirajo 
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Slika 5. Ličinke bukove kobilice (Miramella irena) na 
borovnici (foto: D. Jurc)
Figure 5. Larvae of Miramella irena on bilberry 
(Vaccinium myrtillus)

Slika 6. Ličinke bukove kobilice (Miramella irena) na 
drugem gostitelju (foto: D. Jurc)
Figure 6. Larvae of Miramella irena on other host

Slika 7. Kopulacija je suprafeminalna, bukovi kobilici 
(Miramella irena) (foto: D. Jurc)
Figure 7. Copulation is suprafeminal, Miramella 
irena

Slika 8. Odmrle odrasle bukove kobilice (14. 9. 2003, 
Šujica) (foto: M. Jurc)
Figure 8. Dead adults of Miramella irena (14. 9. 2003, 
Šujica)
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vegetacijo zgodaj (konec aprila, maja, junija), zato 
se drevje obraste še v isti vegetacijski sezoni. V 
večji gostoti populacije se pojavlja občasno, na isti 
lokaciji v večletnih presledkih, zato poškodbe niso 
lahko opazne, škode pa zelo težko vrednotimo. 
Jasno prepoznamo napad in poškodbe bukove 
kobilice le v primeru, da redno spremljamo sestoje 
skozi celotno vegetacijsko obdobje in več let zapo-
vrstjo. Vrednotenje škod na gozdnem drevju še 
ni bilo opravljeno.

Morebitne zamenjave
Taksonomija podreda kratkotipalčnic (Caelifera), 
kamor uvrščamo družino ščebetulj (Acrididae) 
in rod Miramella je zapletena. Revizija nekaterih 
vrst, ki je bila opravljena šele leta 2004 v Švici, 
je odpravila nejasnosti in opozorila na vzroke 
številnih taksonomskih napak in zamenjav v 
preteklosti. Za bukovo kobilico je bilo sprejeto 
znanstveno ime Miramella irena (Fruhstorfer, 
1921) (= Podisma alpina irena  Fruhstorfer, 
1921). Zanesljivo določanje vrst rodu Miramella 
temelji na mikroskopiranju genitalnih struktur 
samcev ter analizah njihovega genskega materiala. 
Vrsti Miramella irena je najbolj podobna vrsta 
Miramella carinthiaca (Obenberger, 1926), ki ima 
krajša, luskasta krila, ki se na zgornji strani ne 
stikajo. M. carinthiaca pri nas še ni bila najdena, 
čeprav je na Koroškem, severno od Karavank, 
večje število najdb vse do Salzburga. 

G ostitel j i
Areal bukove kobilice je predvsem Avstrija in Slo-
venija, najdena pa je bila od italijanskih Dolomitov, 

Bosne in Hercegovine do Romunije. Najpogosteje 
se pojavlja na nadmorskih legah od 400 do 700 m 
n.m.v.; areali se razprostirajo od nižjih nadmorskih 
višin do 1600 m n.m.v.

Miramella irena je polifagna vrsta. Raziskave, 
ki so bile opravljene na območju Dobrave in 
Dvora pri Ljubljani so pokazale, da se M. irena 
hrani s številnimi drevesnimi vrstami (Fagus syl-
vatica L., Castanea sativa Mill., Quercus petraea 
(Mattuschka) Liebl., Acer pseudoplatanus L., 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Alnus viridis (Chaix) 
DC., Sorbus aucuparia L., Betula pendula Roth., 
Populus tremula L., Salix caprea L.), vrstami grmov 
(Frangula alnus Mill.) ter  zeliščnimi rastlinami 
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Blehnum spicant 
(L.) Roth, Convallaria majalis L., Vaccinium myrtil-
lus L., Scrophularia nodosa L., Prenantes purpurea 

196 Zdravje gozda

Slika 9. Ličinka bukove kobilice (Miramella irena) na 
veliki koprivi (Urtica dioica L.) (foto: M. Jurc)
Figure 9. Larva of Miramella irena on stinging nettle 
(Urtica dioica L.)

Slika 10. Poškodbe na navadni bukvi, ki jih povzročajo 
odrasli osebki M. irena (foto: M. Jurc)
Figure 10. Damage to European beech caused by adults 
of  M. irena

Slika 11. Poškodbe na Castanea sativa, ki jih povzroča 
M. irena (foto: M. Jurc)
Figure 11. Damage on Castanea sativa caused by M. 
irena
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197Navadna bukev – Žuželke in pršice na listih 
Slika 12. Obžrti listi 
navadne bukve, Šujica, 
14. 9. 1999 (foto: M. 
Jurc)
Figure 12. Defoliated 
leaves of European 
beech, Šujica, 14 .9. 
1999

L., Gentiana asclepiadea L., Hieracium murorum 
L., Actaea spicata L., Plantago major L., Potentilla 
carniolica A. Kerner, Fragaria vesca L.). Opazili 
so jo na iglavcih (Pinus sylvestris L., Picea abies 
(L.) Karsten), vendar se na omenjenih gostiteljih 
ne hrani. Raziskava bionomije M. irena v okolici 
Kranja je pokazala, da se ličinke prvega (L1) in 
drugega (L2) razvojnega stadija hranijo predvsem 
z rastlinami rodov Vaccinium in Convallaria, L3 
in L4 z domačim kostanjem (slika 11), hrastom in 
lesko, L5 se hranijo v krošnjah navadne bukve, L6 
močno obžirajo liste v obrši navadne bukve. 

Ogrož enost  s estoje v
Bukova kobilica živi v gozdu v submontanskem 
in montanskem pasu. V gradacijo prihaja v 
višinskem pasu od 350 do 800 m v bukovih in 
mešanih gozdovih. Literaturni podatki navajajo 
prvo gradacijo bukove kobilice leta 1837 (Kollar, 
V., »Naturgeschichte der schädlichen«) v tedanji 
avstroogrski monarhiji. Naslednja gradacija z 
golobrstom bukovih sestojev je bila zabeležena 
leta 1852 v okolici Gradca. V območju spodnje 
Štajerske se je bukova kobilica pojavila v grada-
cijah leta 1862 (na 10 ha), leta 1864 (na 10 ha), v 
letu 1866 ter leta 1891 (na 210 ha). Na območju 
nekdanje Kranjske so prvič zabeležili škode zaradi 
bukove kobilice leta 1906 v okolici Gabrške gore 
v Poljanski dolini. Leta 1932 so bili poškodovani 
sestoji v okolici Nemilj, Kališ in Zgornje Besnice, 
leta 1933 pa v okolici Tremerja, Slivnega in Sv. Kri-

štofa. Sledijo močnejše gradacije bukove kobilice 
v okolici Tremerja, Slivnega, Rifengozda, Nemilj, 
Zgornje Besnice (1935) ter ponovno Tremerja in 
Slivnega (1942). Leta 1947 so zabeležili gradacije 
v okolici Sevnice in Planine ter leta 1951 v bližini  
Rimskih Toplic in Jurkloštra. Leta 1953 se je bukova 
kobilica pojavila na 80-ih hektarih pri Medvodah 
(Opale nad Ločnico), leta 1954 v okolici Medvod 
in Škofje Loke, leta 1958 na lokacijah Nemilje in 
Besnica. Močnejše gradacije so zabeležili v letih 
1963 pri Dobrovi, Dvoru in Polhovem Gradcu  
(na 100 ha) ter ponovno leta 1965 pri Dobrovi, 
Dvoru in Polhovem Gradcu (na 100 ha). Leta 
1966 se je bukova kobilica pojavila na 150 ha 
na lokacijah Stara Loka in Besnica. Napadena 
območja leta 1970 so bila Blegoš (Prva ravan, 
1200-1400 m n.m.v.), Vodiška planina (1100-1300 
m n.m.v.) ter Mala lazna v Trnovskem gozdu. Leta 
1972 se je bukova kobilica pojavila na 150 ha v 
Besnici, leta 1985 pa so zabeležili napad na 100 
ha na območju Dobrova-Polhov Gradec. V letu 
1999 smo zabeležili gradacijo bukove kobilice na 
lokacijah Polhov Gradec-Šujica-Dobrova, ki se je 
ponovila leta 2003 ter 2007. Ugotavljamo, da se 
gradacije bukove kobilice pojavljajo lokalno in da 
se na nekaterih lokacijah ponavljajo vsako 2. ali 
4. leto (slika 12, slika 13).

Zaradi taksonomske nejasnosti in zamenjav 
M. irena z drugimi vrstami kobilic dopuščamo 
možnost, da se omenjeni podatki o pojavih gra-
dacij M. irena v preteklosti (pred letom 1999) niso 
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zanesljivi, vsekakor pa so orientacijski in kažejo 
na relativno pogosto pojavljanje kobilic - kratko-
tipalčnic v listnatih gozdovih pri nas.

Kontrola  gostote  p opu lacij  in  
zatiranje
Vpliv bukove kobilice na priraščanje in vitalnost 
sestojev listavcev niso raziskovali. Prav tako niso 
izvajali kontrole gostot populacij na območjih, 
kjer se je bukova kobilica pojavljala. Zatiranje 
bukove kobilice so pri nas opravili leta 1965 v 
okolici Dobrove in Dvora, tretirano je bilo 100 
ha sestojev navadne bukve s kemičnimi sredstvi 
(uporabili so 250 kg Neosola 10). Prav tako so 
leta 1969 opravili, v okviru diplomske naloge, 
poskuse zatiranja bukove kobilice z insekticidi 
na lokaciji Besnica pri Kranju (Pungeršek, 1970). 
Uporaba kemičnih sredstev v gozdovih je prepo-
vedana in neupravičena (razen v redkih izjemnih 
primerih).

Potrebno je ugotoviti taksonomski status bukove 
kobilice pri nas ter raziskati njeno bionomijo in 
ekologijo. Na osnovi pridobljenih rezultatov 
bomo lahko priporočali ukrepe pri omejevanju 
gradacij bukove kobilice ter gospodarjenja s 
sestoji, kjer se bukova kobilica občasno pojavlja 
v namnožitvah. 

Na Madžarskem in v Romuniji ima bukova 
kobilica status ogrožene vrste, globalno po med-
narodni IUCN klasifikaciji je bukova kobilica 
redka vrsta.

Narav ni  s ov ražni k i
Bukova kobilica ima malo predatorjev, parazitov 
in parazitoidov. Pri pregledu vzorcev M. irena leta 
1999 smo ugotovili močno parazitiranost odraslih 
kobilic z ličinkami parazitskih muh (Diptera) 
(neobjavljen podatek).

198 Zdravje gozda
Slika 13. Bukova 
kobilica (M. irena) je 
obžrla sestoj navadne 
bukve, Šujica, 14. 9. 
1999 (foto: M. Jurc)
Figure 13. Defoliated 
stand of European 
beech, damage caused 
by M. irena, Šujica, 14. 
9. 1999
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ŠIFRA: 41–3.01–1.040/G

BUKOV RILČKAR SKAKAČ – Rhyncha-
enus fagi (Linnaeus, 1758), (red Coleop-
tera, druž. Curculionidae)
Syn.: Orchestes fagi, Salius fagi

Opis  v rste
Hrošček je podolgovato ovalne oblike, temno rjave 
barve in je velik od 2,0 do 2,9 mm. Njegovo telo 
poraščajo drobne, sive dlačice. Čelni ščit (clypeus) 
je podaljšan v rilček, ki je skoraj dvakrat tako dolg 
kot drugi del glave, je zakrivljen ter zavit navzdol 
in nazaj (hipognaten tip). V sredini rilčka so 
nameščene rumene do rjavo rdeče tipalke, ki so 
razločno kolenčaste in imajo daljši bazalni člen. 
Zastavica (flagellum) na tipalki ima brez kija 6 
členkov. Veliki sestavljeni očesi se na prednjem 
delu glave skoraj dotikata. Pokrovki sta razločno 
vzdolžno punktirani, vmesni prostori med linijami 
punktacij so gladki. Zadnji par nog je močan, 
stegna so odebeljena, stopalca so rumene ali 
rjavo rdeče barve (slika 14). Odrasli osebki dobro 
skačejo in letijo.

Odrasle ličinke bukovega rilčkarja skakača so 
dolge do 3,5 mm, so umazano bele barve, kapsula 
glave je rjava ter so brez nog (apodne). Sprva, 
v fazah L1 in L2, izžirajo ozek hodnik od listne 
žile proti robu lista (v teh fazah ličinke nimajo 
lokomotornih nabuhlin), v fazi L3 votlijo liste in 
živijo v mehurjastih izjedinah listov, v palisadnem 
(asimilacijskem) in gobastem parenhimu, torej 
v mezofilu lista (takrat ličinka razvije na zadku 
bradavičaste lokomotorne nabuhline, s pomočjo 
katerih se premika po izjedini). Torej oblikuje 
izjedino. Nekateri avtorji izjedine ličink različnih 
žuželčjih vrst imenujejo hiponom ali hiponomium 
(gr. hyponomos, podzemni prehod), zato pri delitvi 
izžrtin se pojavi prefiks -nom. Glede na način 
izžiranja listnega tkiva izžrtine bukovega rilčakarja 
skakača uvrščjajo med polne izžrtine (ostaneta 
nepoškodovani le povrhnjici lista). 

Bukovega rilčkarja skakača uvrščajo, skupaj z 
drugimi žuželkami, ki imajo na razvojni stopnji 
larve podobno ekološko nišo, med listne zavr-
tače.

Bionomija
Bukov rilčkar skakač prezimi kot odrasel hrošček 
v stelji, listnem opadu, v razpokah skorje. Pravi-
loma se v drugi polovici aprila ter v začetku maja 

selijo na mlade liste, ki se razpirajo, kjer začno z 
zrelostnim (dopolnilnim) žrtjem, pri katerem 
luknjičasto brstijo liste (najdemo tudi po 5 ali 6 
hroščkov na posameznem listu) (slika 15).

Konec aprila in v prvi dekadi maja samice 
odlagajo jajčeca v glavno listno žilo in to traja 
nekaj dni (slika 16). 

Samica v vsako luknjico v žili izleže eno jajčece. 
Odloži od 30 do 35 jajčec. Ličinka, ki se sprosti iz 
jajčeca že sredi prve dekade maja najprej naredi 1 
cm dolg rov v listni žili (del lista navzven oslabi 
in oveni: tam pozneje ličinka izjeda listno tkivo). 
Ob stranski žili nato ličinka naredi vijugast rov. 
Ko se razvije starostna ličinka 3. stopnje (L3), 
izjeda (minira) celoten mezofil oslabelega dela 
lista – nastane izjedina v kateri se nadaljuje razvoj 
ličinke (slika 17). 
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Slika 14. Bukov rilčkar skakač (Rhynchaenus fagi), 
odrasel osebek, Magdalenska gora, 19. 5. 2007 (foto: 
D. Jurc)
Figure 14. Beech weevil (Rhynchaenus fagi), adult, 
Magdalenska gora, 19. 5. 2007

Slika 15. Poškodbe zaradi zrelostnega žrtja hroščkov 
bukovega rilčkarja skakača (Rhynchaenus fagi) so 
»prestreljeni listi« (foto: D. Jurc)
Figure 15. Damage caused by maturation feeding of 
beech weevil (Rhynchaenus fagi) are »shot leaves«
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Ta del razvoja traja 3 do 4 tedne. V zadnji dekadi 
maja ali v prvi dekadi junija starostna ličinka hriza-
lidira v izjedini blizu roba lista. Preden se zabubijo 
naredijo iz nitk rahel kokon, ki je lečaste oblike. 
Listni povrhnjici se nad kokonom rahlo izbočita, 
izjedine nato porumenijo in se sušijo. V kokonu 
se razvije do 2,5 mm dolga prosta buba. Proti 
koncu maja poginejo matični hroščki. Praviloma 
se ob koncu prve in v drugi dekadi junija pojavijo 
mladi hroščki. Večinoma ostanejo na navadni 
bukvi in, tako kot starši (matični hroščki), začno 
z zrelostnim žrtjem, ki traja vse poletje. Raziskave 
v Avstriji kažejo, da hroščki po prezimovanju 
preferirajo senčne lege za zrelostno žrtje, mladi 
hroščki tekoče generacije pa se hranijo predvsem 
na listih, ki so na sončnih legah. Število izžrtin 
je bilo v povprečju 0,12 do 0,22 na list navadne 
bukve. Mortaliteta jajčec je bila na senčnih in 
sončnih legah približno enaka in je znašala okoli 
60 %. Septembra, včasih tudi pozneje, ko nasto-
pijo prve jesenske nizke temperature, se skrijejo 
in prezimijo. Bukov rilčkar skakač je univoltina 
vrsta – letno razvije eno generacijo. 

Opis poškodb
Na razvijajočem se listju navadne bukve, praviloma 
v prvi polovici maja, se pojavijo drobne, bolj ali 
manj okrogle luknjice, ki jih izžirajo majhni hroš-
čki temno rjave barve. S prostim očesom lahko 
vidimo rilček hroščka. Hroščki so občutljivi na 
tresljaje, ob prvi nevarnosti odskočijo. Sredi maja 
že opazimo poškodbe v glavni listni žili in viju-
gaste rove ličink, ki potekajo od glavne listne žile 
proti robu lista. V drugi polovici maja se pojavijo 
mehurjaste izjedine na robovih bukovih listov. So 

različnih oblik in zajemajo praviloma do četrtine, 
včasih tudi do tretjine površine lista (slika 18). V 
izjedinah se ličinka intenzivno hrani in iztreblja, 
ličinko in iztrebke razločno opazimo v izjedini že 
s prostim očesom (slika 18). 

Pri zrelostnem žrtju mladi hrošči ponovno 
luknjičasto izjedajo posamezne liste, pogosto tudi 
listne peclje ter mlade bukvice. V gradacijah naj-
demo junija in julija na gozdnih tleh številne liste 
bukve s pregriznjenimi listnimi peclji (slika 19). 

V gradacijah se lahko zrelostno hranijo tudi na 
drugih drevesnih vrstah, žrejo listje in razvijajoče 
se plodove (češnje, hruške, jablane idr). 

Morebitne zamenjave
Luknjičaste izžrtine, ki jih povzročajo odrasli 
osebki bukovega rilčkarja skakača so podo-
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Slika 16. Poškodba, ki jo je povzročila samica bukovega 
rilčkarja skakača pri odlaganju jajčec v glavno listno 
žilo navadne bukve (foto: M. Jurc)
Figure 16. Damage caused by oviposition of beech weevil 
female in the main leaf vein of European beech

Slika 17. Poškodba lista navadne bukve, ki jo je 
povzročila ličinka bukovega rilčkarja skakača – 
mehurjaste izjedine (foto: D. Jurc)
Figure 17. Damage caused by the feeding of beech 
weevil larva – mines

Slika 18. Velika nepravilna mehurjasta izjedina ličinke 
bukovega rilčkarja skakača (R. fagi), opazimo iztrebke 
ličinke v izjedini (foto: M. Jurc)
Figure 18. Large irregular blotch mine caused by 
beech weevil (R. fagi); excrements of larva are clearly 
visible 
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bne poškodbam drugih odraslih rilčkarjev. 
Prav tako so poškodbe, ki jih povzročajo ličinke 

bukovega rilčkarja skakača podobne poškodbam 
zaradi poznega pomladanskega mraza. Od mraz-
nih poškodb se ločijo po omejenosti poškodb na 
vrhove listov, mrazne poškodbe pa lahko zajamejo 
celotne listne ploskve, mlade poganjke, cvetove, 
plodove. 

Poškodbe zaradi bukovega rilčkarja skakača 
včasih spominjajo na močne akutne ožige polu-
tantov (slika 20).

G ostitel j i
Najpogosteje je gostitelj navadna bukev (Fagus 
sylvatica). Lahko se razvije tudi na mnogih listavcih 
(Alnus, Betula, Carpinus, Salix idr.). Areal buko-
vega rilčkarja skakača je celotna Evropa.

Ogrož enost  s estoje v
Bukov rilčkar skakač spremlja areal navadne 
bukve. Gradacije se pojavljajo nepričakovano, 
v dolgih in nepravilnih časovnih presledkih 
ter trajajo razmeroma kratek čas. Pogosto 
se gradacije že naslednje leto prekinejo, po 
vsej verjetnosti zaradi neugodnih vremenskih 
razmer za R. fagi ali zaradi namnožitev njegovih 
naravnih sovražnikov. Prizadene predvsem 
navadno bukev. 

Schindler (1966) je poročal o močnih gradacijah 
bukovega rilčkarja skakača v srednji Evropi v letih 
ekstremnih suš in sicer v letih 1904, 1911, 1921, 

1931, 1947, 1963/1964. Meni, da zaradi oslablje-
nega turgorja listja zaradi suše le-ti postanejo še 
ustreznejši medij za ličinke bukovega rilčkarja 
skakača. Posebno močne gradacije bukovega 
rilčkarja skakača so beležili v srednji Evropi (Šved-
ska, Danska, Francija), v letih 1963 in 1964 se je 
v močni gradaciji pojavil v vsej zahodni Evropi 
(v vzhodnih območjih Nemčije se je pojavil na 
12.000 ha).

V Sloveniji se je R. fagi pojavil v gradacijah v 
letih 1947, 1963/64 ter 1985/86. Leta 1986 je gra-
dacija  zajela celotna območja predalpskega, pred-
dinarskega in predpanonskega fitogeografskega 
območja in tudi obrobja alpskega in dinarskega 
fitogeografskega območja. Pojavil se je na toplejših 
rastiščih navadne bukve v gričevnatem (1-600 m 
n.m.v.) ter pod montanskim vegetacijskim pasom 
(600-900 m n.m.v.). V letu 2007 ponovno beležimo 
gradacije bukovega rilčkarja skakača (posebej 
močno so prizadeta območja GGO Ljubljana ter 
GGO Kras).

Bukov rilčkar skakač je vrsta, ki se bolj mno-
žično pojavlja na vitalnih gostiteljih na robovih 
sestojev. Zato menijo, da na gradacije R. fagi 
pomembno vplivajo ugodne vremenske razmere 
(višje povprečne temperature zraka) in nizke 
količine padavin v času ovipozicije in razvoja 
ličink.

Kontrola  gostote  p opu lacij  
in  zatiranje
Kontrola gostote populacij se ne izvaja. Prav tako 
se bukov rilčkar skakač ne zatira.
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Slika 19. Mladi hrošči R. fagi izjedajo pri zrelostnem 
žrtju listne peclje navadne bukve, zato listi odpadajo 
(19. 5. 2007, Magdalenska gora (foto: M. Jurc)
Figure 19. During their maturation feeding adults of 
R. fagi eat the peduncles of European beech leaves, 
the consequence of this are falling leaves (19. 5. 2007, 
Magdalenska gora)

Slika 20. Poškodbe na navadni bukvi zaradi izpusta SO2 
v ozračje, junij, 1996, Podljubelj (foto: D. Jurc)
Figure 20. Damage on European beech caused by the 
emission of SO2, June, 1996, Podljubelj
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ŠIFRA: 41–3.01–1.041/G

BUKOVA LISTNA UŠ –  Phyllaphi s 
fag i  (L innaeus,  1767)  (re d Homop-
tera,  dr už.  C al laphididae)

Opis  v rste

Bukovo listno uš hitro prepoznamo, ličinke in 
odrasle osebke najdemo na spodnji listni ploskvi ter 
včasih na mladih poganjkih navadne bukve v beli 
voščeni preji ali voščenem poprhu, ki služi za zaščito 
in obrambo. Razlikujemo samice fundatrix, ki so 
brez kril, samice virgines generacije, ki so lahko 
brez kril ali so krilate, brezkrilne samice generacije 
sexuparae ter osebke generacije sexuales (samice 
so brezkrilne, samci krilati) (slika 22). 

Bionomija
Bukova listna uš prezimi v stadiju jajčeca za 
luskami v listnih popkih. Spomladi (sredina 
aprila, konec aprila, začetek maja) se izležejo 
ličinke fundatrix generacije. Z ustnim aparatom 
za bodenja in sesanje sesajo rastlinske sokove iz 
bukovih listov in mladih poganjkov. Razvijejo se 
odrasle samice – fundatrix generacija. Samice 
so do 2 mm velike in so nekrilate. Po dveh do treh 
tednih vsaka samica izleže do 80 živih mladičev 
- ličinke tvorijo generacijo virgines.  Larve vir-
gines generacije živijo na spodnjih delih listov 
bukve v kolonijah in so obdane z belo voščeno 
prejo (slika 21). 

Razvijejo se v nekrilate in krilate samice, krilate 
preletijo na druge bukve. Samice izležejo po 40-75 
potomcev, to je še vedno virgines generacija. Tej 
fazi sledita vsaj še dve virgines generaciji. Vsaka 
samica zadnje generacije virgines zaleže od 3 
do 5 potomcev (to je generacija sexuparae). V 
zmernih vremenskih razmerah samice omenjene 
generacije konec septembra in v začetku oktobra 
zaležejo mlade larve generacije sexuales.  Iz teh 
se razvijejo do 2 mm velike brezkrilne samice 
ter 1,7 mm veliki krilati samci. Po kopulaciji 
samičke odložijo od 10 do 16 jajčec pod luske 
popkov, kjer jajčeca prezimijo. Imajo popoln raz-
vojni krog (holocikel) ter enoleten razvojni cikel 
(univoltina vrsta) na enem gostitelju (monecična 
vrsta) (slika 22).

Opis poškodb 
Za detektiranje vrste zadostujejo že kolonije uši 
na spodnji listni ploskvi navadne bukve (slika 21). 

Ličinke in pozneje adulte opazimo maja – junija 
na spodnji strani listov, ob žilah so lahko večje 
skupine uši. Ličinke in adulti imajo ustni aparat 
za bodenje in sesanje, hranijo se z listnimi sokovi 
in izločajo neizkoriščene in encimatsko predelane 
rastlinske sokove – mano. Včasih izločajo veliko 
mane, ki je prekrita z voščeno prejo in jo zato 
čebele nerade nabirajo. 

Pri množičnem pojavu povzroča kržljanje in 
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Slika 21. Kolonije ličink in adultov bukove listne uši 
(Phyllaphis fagi) (30. 5. 2007, Starod) (foto: M. Jurc)
Figure 21. Colonies of larvae and adults of  woolly beech 
aphid (Phyllaphis fagi) (30. 5. 2007, Starod)

Slika 22. Razvojni krog bukove listne uši (Phyllaphis 
fagi)
Figure 22. Life cycle of woolly beech aphid (Phyllaphis 
fagi)
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sušenje mladih poganjkov. Bukova listna uš je 
moteč dejavnik na mladju, pojavi se občasno tudi 
na letvenjakih in drogovnjakih. 

Morebitne zamenjave
Volnata preja z različnimi razvojnimi stadiji bukove 
listne uši na navadni bukvi pri nas povzroča zaen-
krat le vrsta P. fagi, zato so zamenjave z drugimi 
vrstami žuželk ali pršičami zelo redke.

G ostitel j i
Areal vrste je srednja Evropa, Bližnji Vzhod, 
zanesena je bila tudi v Severno Ameriko. V srednji 
Evropi se pojavlja na navadni bukvi (Fagus sylva-
tica L.), v Mali Aziji na vzhodni ali azijski bukvi 
(Fagus orientalis Lipsky), v Severni Ameriki na 
ameriški bukvi (Fagus grandifolia Ehrh.) ter na 
navadni bukvi. 

V Slovenji spremlja areal navadne bukve in 
je vedno prisotna v sestojih in tudi v urbanem 
okolju. Namnožitve se včasih pojavijo v višinskem 
pasu od 800 do 1300 m n.m.v. Pri nas se je bukova 
listna uš pojavila v namnožitvah v letih 1965 na 
Menini planini, leta 1966 na Snežniku (na 1100 
ha) ter ponovno leta 1967 (na 1100 ha), leta 1969 
na lokacijah Menina planina, Raduha, Smrekovec, 
Kamniška Bistrica, Podljubelj, Blegoš, Porezen 
ter Ratitovec (na 640 ha), leta 1970 na Jezerskem, 
Jelovici ter na Blegošu (na 650 ha), leta 1975 na 
GGO Ljubljana, leta 1979 v Radljah (na 290 ha), leta 
1980 na lokacijah Blegoš, Jelovica, Dražgoška gora 
ter na Tolminskem, leta 1980 na lokacijah Mislinja 
in Plešivec (na 600 ha), leta 1980 na Pohorju (na 
1250 ha) ter leta 1981 v Kočevskem Rogu.

Ogrož enost  s estoje v
Na gostitelju se naseli na spodnji strani listov in 
na mladih neolesenelih poganjkih. Sesa bukove 
liste in poganjke. Pri nas je zelo razširjena. Pogosto 
prehaja v gradacije, ki niso dolgotrajne. Listi posta-
nejo kržljavi (prizadeta asimilacijska sposobnost 
listja), fiziološko slabijo zaradi sesanja. Uši lahko 
prizadenejo mlade bukve.

Kontrola  gostote  p opu lacij  in  
zatiranje
Kontrola gostote populacij se ne izvaja. Prav tako 
se bukova listna uš ne zatira.

Narav ni  s ov ražni k i
Predatorji bukove listne uši so polonice, parazitoidi 
pa ose najezdnice.

ŠIFRA: 41–3.01–1.042/G

ZAVRTAČ BUKOVIH LISTOV – Phyllo-
norycter maestingella (Müller, 1764) (red 
Lepidoptera, druž. Gracilariidae)
Syn.: Phyllonorycter faginella (Zeller) 

Opis  v rste
Metuljček čez razpon kril meri od 7 do 9 mm. 
Prvi par kril je  bleščeč, umazano bele barve, z 
dobro izraženo bazalno progo, čez prvi par kril 
ima zapleten vzorček oranžno rjave ter belo črne 
barve. Stopalca na zadnjem paru nog so belkasta, 
brez temnih peg (slika 23).

V izžrtini je drobna ličinka (gosenica) (slika 
24).

Bionomija
V zmernih vremenskih razmerah ima Phyllono-
rycter maestingella dve generaciji letno. Roji junija 
in še enkrat avgusta-septembra.
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Slika 23. Zavrtač bukovih listov (Phyllonorycter 
maestingella) (internet)
Figure 23. Leaf blotch miner moth (Phyllonorycter 
maestingella)

Slika 24. Gosenica zavrtača bukovih listov 
(Phyllonorycter maestingella) (foto: M. Jurc)
Figure 24. Caterpillar of leaf blotch miner moth 
(Phyllonorycter maestingella)
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Opis poškodb 
Ličinka (gosenica) oblikuje šotorasto izžrtino, 
ki se nahaja med dvema stranskima žilama lista 
navadne bukve ali ob robu lista. Na zgornji listni 
ploskvi lahko opazimo mozaično diskoloriranost 
in šotorasto obliko izžrtine, na spodnji listni 
ploskvi pa mehurjasto izžrtino z ličinko  (slika 
25, slika 26).

Morebitne zamenjave
Na navadni bukvi najdemo tudi nekatere druge 
vrste žuželk, ki izžirajo list kot so npr. gosenice 
metuljev Stigmella tityrella, Stigmella hermargyrella 
ter Parornix fagivora. Poškodba Phyllonoryc-
ter maestingella je podobna poškodbi Parornix 
fagivora.

G ostitel j i
Pojavlja se na predstavnikih družine bukovk 
(Fagaceae), na navadni bukvi (Fagus sylvatica L.). 
Monofagna vrsta.
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Ogrož enost  s estoje v
Sestoji zaradi Phyllonorycter maestingella niso 
ogroženi. Pojavlja pa se vse pogosteje v sestojih 
ter na navadni bukvi v urbanem okolju.

Narav ni  s ov ražni k i
Parazitoidi Phyllonorycter maestingella so kože-
krilci Chrysocharis pentheus, Chrysocharis sp., 
Neochrysocharis (Closterocerus) sp., Pnigalio sp., 
Macrocentrinae.

ŠIFRA: 41–3.01–1.043/G

VELIKA BUKOVA LISTNA HRŽICA  
– Mikiola fagi (Hartig, 1839) (red Diptera, 
druž. Cecidomyiidae)
Opis  v rste
Do 4 mm velika mušica, ki ima temno glavo ter 
rjavo rdečkast zadek. Ličinke so fitofagne, podol-
govate oblike, v začetku razvoja rumenkaste barve, 
pozneje temnejše, imajo mehko kožo s številnimi 
bradavicami, razvijajo se v zoocecidijih (slika 27, 
slika 28). 

Bionomija
Ima enoletno generacijo, roji že aprila. Samica 
odloži od 2 do 300 jajčec posamično ali v manjših 
skupinah pod krovne luske listnih popkov. Ličinke 
se prebijejo med listnimi luskami do odpirajočih 
se mladih listov bukve. Ličinke se začno hraniti ob 
žili in nastanejo šiške, ki so kapljičasto oblikovane, 
z debelimi stenami, dolge 6 do 10 mm, z ostro 
konico in gladko površino. Najprej so zelene, 
pozneje rdeče in ko dozorijo, so temne barve. 
Jeseni se ličinke, ki odpadejo z listi, zabubijo v 
šiškah in prezimijo. Včasih se hrizalidacija zgodi 
tudi spomladi.  

Opis poškodb 
Pri nas se je večkrat pojavila v gradacijah in redko 
povzročila sušenje mladih bukev. Raziskave pojav-
ljanja zoocecidijev M. fagi na 35 metrskih bukvah 
v Švici so pokazale, značilno vertikalno conacijo: 
z višino se je število zoocecidijev v krošnjah bukve 
povečevalo, prav tako se je pokazala značilna 
agregacija zoocecidijev na določenih drevesih. 
Največja gostota zoocecijev je bila na delih krošenj, 
ki so bile izpostavljene močni sončni osvetljenosti, 
izbira dreves za naselitev je bila verjetno pogojena 
z mikro-klimatskimi razmerami rastišč. V Sloveniji 
so zabeležili pojav M. fagi v večji gostoti populacij 

Slika 25. Izžrtina zavrtača bukovih listov (Phyllonorycter 
maestingella), pogled odzgoraj (foto: M. Jurc)
Figure 25. Mine of the leaf blotch miner moth 
(Phyllonorycter maestingella), upper view

Slika 26. Izžrtina zavrtača bukovih listov (Phyllonorycter 
maestingella), pogled odspodaj (foto: M. Jurc)
Figure 26. Mine of the leaf blotch miner moth 
(Phyllonorycter maestingella), lower view
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na celotnem območju v letih 1974 in 1975, leta 
1981 na slovenjegraškem območju in leta 1989 
na snežniškem masivu. 

Morebitne zamenjave
Zaradi značilnega videza zoocecidijev zamenjave 
niso verjetne.

G ostitel j i
Gostiteljska rastlina je navadna bukev. Do leta 
1989 so M. fagi zabeležili na 103 krajih, povsod, 
kjer raste navadna bukev, npr. Mačkovci, Ljutomer, 
Brebrovnik, Ptuj, Maribor, Slov. Bistrica, Slovenj 
Gradec, Črna, Celje, Kozje, Litija, Čatež, Novo 
mesto, Knežja lipa pri Kočevju, Kočevje, Sodra-
žica, Zalog, Kamnik, Jesenice, Komna, Lepena, 
Čehovini pri Štanjelu in drugod.

Ogrož enost  s estoje v
Velika bukova listna hržica je razširjena ter pogosto 
številčna, posebno na mlajših drevesih. Sestoji 
zaradi M. fagi niso ogroženi.

Narav ni  s ov ražni k i
S šiškami se prehranjujejo ptiči (npr. velika sinica, 
Parus major L.) in rovke. 

ŠIFRA: 41–3.01–1.044/G

MALA BUKOVA LISTNA HRŽICA  – 
Hartigiola annulipes (Hartig, 1839) (red 
Diptera, druž. Cecidomyiidae)

Opis poškodb 
Izzove rast valjastih šišk, dolgih 4 do 6 mm in s 
premerom 2 mm. Oblikuje se na zgornji strani 
lista in je ponavadi prekrita z rdečkasto rjavimi 
dlačicami (slika 29).

Slika 27. Zoocecidiji velike bukove listne hržice 
(Mikiola fagi) (foto: M. Zorn-Pogorelec)
Figure 27. Galls of gall midge (Mikiola fagi) 

Slika 28. Mladi ličinki v zoocecidiju velike bukove 
listne hržice (Mikiola fagi) (foto: M. Jurc)
Figure 28. Young larvae in the gall of gall midge 
(Mikiola fagi) 

Slika 29. Zoocecidiji 
male bukove listne hržice 
(Hartigiola annulipes) (foto: 
R. Pavlin)
Figure 29. Galls of gall midge 
(Hartigiola annulipes) 
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Bionomija
Odrasli osebki letijo maja in junija.

G ostitel j i
Gostiteljska rastlina je navadna bukev. V Evropi 
je splošno razširjena in pogosta. 

Do leta 1989 je bila pri nas bila zabeležena na 
169 lokacijah, povsod, kjer raste navadna bukev, 
npr. Mariborsko Pohorje, Ljutomer, Kamenščak 
pri Ljutomeru, Muta ob Dravi, Šentjur pri Celju, 
Rogaška Slatina, Pečica pri Poljčanah, Poljčane, 
Makole, Pušenci in Brebrovnik pri Ormožu, 
Dobrova, Vižmarje, Črnuče in Pijava gorica pri 
Ljubljani, Turjak, Topol pri Medvodah, Polhov 
Gradec, Črni vrh pri Idriji, Kamnik, Pristava 
nad Jesenicami, nad Valvazorjevim domom pod 
Stolom, Ravbarkomanda pri Postojni, Vahta na 
Gorjancih, Brezje pri Ljubljani, Velika Kopa in 
Kremžarjev vrh na Pohorju, Gradišče na pobočju 
Pohorja nad Slov. Gradcem, Ig in Brezovica pri 
Ljubljani, Črni vrh nad Jesenicami, Trenta, Koba-
rid, Vrhovlje v Gor. Brdih in drugod.

ŠIFRA: 41–3.01–1.045/G

Aceria nervisequa nervisequa (Can.)  
(= A. nervisequus), (Acarina, druž. Eri-
ophiidae)  

Opis  v rste
Vrsto uvrščamo v družino pršic šiškaric, velikost 
pršic je nekaj deset mikronov. Telo imajo podolgo-
vato, sestavljeno iz kolobarjev in je cevaste oblike. 
Razvite živali, nimfe in ličinke imajo na glavoprsju 
le prvi in drugi par normalno členjenih nog.

Opis poškodb 
Aceria nervisequa nervisequa je ena od redkih 
šiškotvornih pršic, ki se pojavljajo na navadni 
bukvi. Pršica povzroča rast  kijastih laskov na 
zgornji listni ploskvi navadne bukve vzdolž listnih 
žil (slika 30, slika 31, slika 32, slika 33).

Ogrož enost  s estoje v
Ne povzroča večjih poškodb gostitelja. Dol leta 
1989 je bila zabeležena v 73 krajih, povsod, 
kjer raste navadna bukev, npr. Brebrovnik pri 
Ormožu, Mariborsko Pohorje, Ravbarkomanda 
pri Postojni, Horjul pri Vrhniki, Polhov Gradec, 
nad Žirovnico na Gor., Pristava nad Jesenicami, 

na poti Pristava – Valvazorjev dom pod Stolom, 
nad Valvazorjevim domom pod Stolom, Vinski vrh 
pri Ormožu, Cirkulane v Halozah, Velike Malence 
pri Brežicah, Slov. Konjice, Muta ob Dravi, Kam-
niška Bistrica, Javorje nad Škofjo Loko, pri slapu 
Savica v Bohinju, Iška pri Ljubljani, Razdrto pri 
Postojni, Črni vrh nad Jesenicami, Planina pod 
Golico in drugod.

Slika 30, slika 31, slika 32. Poškodbe na listih navadne 
bukve zaradi Aceria nervisequa nervisequa (foto: M. 
Jurc)
Figure 30, figure 31, figure 32. Damage on the leaves  
of European beech caused by Eriophyid mite Aceria 
nervisequa nervisequa 
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nepojasnjeno razmerje med količino v lesu in listnem 
opadu, pri talni organski snovi pa je očitno uporabljena 
konstanta za naše razmere prenizka.

Primerjava podatkov za Slovenijo s povprečjem 
za Evropo in svet kaže (preglednica 1), da je količina 
ogljika v živi organski snovi na hektar v Sloveniji večja, 
kot je povprečje v svetu, znatno pa presega povprečje 
v Evropi, kamor FAO šteje tudi Rusijo. Konstanta  
50 t C/ha za talno organsko snov je nizka tudi v pri-
merjavi s podatki FAO za Evropo in svet, za listni opad 
pa se zdi IPCC konstanta v primerjavi z dejanskimi 
podatki visoka. Razmeroma zanesljivi podatki ZGS o 
količini odmrlega drevja kažejo primerjalno zelo nizko 
vrednost, ki bi jo morda lahko obrazložili s tem, da 
v Evropi prevladujejo manj intenzivno gospodarjene 
ruske tajge, v svetu kot celoti pa je po podatkih FAO 
še vedno 36,4 % primarnih gozdov, ki nedvomno 
vsebujejo veliko več odmrlega drevja kot slovenski 
večnamenski gozd.

3.2 Scenariji
Izbrani scenariji učinkov gozdno-lesnega sektorja na 
zaviranje naraščanja koncentracij CO2 v atmosferi 
so podani v preglednicah 2 do 4 in primerjalno na 
sliki 2. Pri vseh treh scenarijih je bistvena dinamika 
odločitev glede poseka, ki na eni strani vpliva na 
stopnjo vezave ogljika v gozdovih in na drugi strani 
na razpoložljivost lesa za neposredne in posredne 
nadomestne učinke. Podatki v posameznih vrsticah 

Leto

LZ Prirastek Posek Posek Vezava Priznana
vezava* NFn NFp NF

Učinek 
GL sek-

torja

Priznani 
učinek GL 

sektorja
m3/ha Mt CO2 Mt CO2 Mm3 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2

A B C D E F G H I E + I F + I
2005 266 6,92 -2,95 -3,24 5,00 1,32 1,97 1,09 3,06 8,06 4,38
2010 280 6,92 -4,10 -4,50 3,56 1,32 2,73 1,51 4,24 7,80 5,56
2020 302 6,92 -4,55 -5,00 2,99 1,32* 3,04 1,68 4,72 7,70 6,04
2030 320 6,92 -5,01 -5,50 2,41 1,32* 3,34 1,85 5,19 7,60 6,51
2040 333 6,92 -5,46 -6,00 1,84 1,32* 3,64 2,01 5,66 7,50 6,98
2050 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17
2060 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17
2070 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17
2080 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17
2090 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17
2100 333 6,92 -6,92 -7,61 0,00 0,00 4,62 2,55 7,17 7,17 7,17

Preglednica 2: Scenarij optimalne lesne zaloge
Table 2: Scenario of optimal growing stock

* od leta 2012 naprej hipotetične vrednosti

v preglednicah veljajo za zadnje leto v desetletju in 
za predhodnih devet let.

Za scenarij optimalne lesne zaloge je značilno, da bi 
s posekom dveh tretjin prirastka v desetletju 2011-2020 
in treh četrtin prirastka v desetletju 2021-2030 dosegli 
optimalno lesno zalogo v desetletju 2031-2040, zato bi 
bilo mogoče od tedaj naprej sekati celoten prirastek. 
To bi hkrati pomenilo, da se od leta 2040 naprej ogljik 
v gozdovih ne bi več akumuliral, nadomestni učinek 
lesa, ki bi se izrazil s prihranki emisij v energetiki 
in industriji, pa bi bil od takrat naprej maksimalen. 
S povečevanjem poseka in zmanjševanjem stopnje 
vezave ogljika v gozdovih bi se celotni učinek gozdno 
lesnega sektorja zmanjšal z 8,06 na 7,17 Mt CO2, ob 
upoštevanju zgolj priznane vezave v gozdovih v obsegu  
1,32 Mt O2 pa povečal s 4,38 na 7,17 Mt CO2. Prizna-
vanje manjše vezave ogljika v gozdovih od dejanske 
v zvezi z izpolnjevanjem zavez Kjoto protokola torej 
spodbuja k večjim sečnjam. Pri tem pa je treba upoš-
tevati, da se na konferenci pogodbenic za obdobje po 
letu 2012 države lahko dogovorijo tudi drugače in 
Sloveniji ob ustreznih podatkih in njihovih obrazlo-
žitvah priznajo drugačno kvoto.

Pri scenariju priznane vezave po členu 3.4 Kjoto 
protokola (preglednica 3) naj bi se posek takoj povečal 
do stopnje, ki bi v gozdovih omogočala trajno vezavo 
1,32 Mt CO2, kar pomeni, da bi bila povprečna načr-
tovana in uresničena stopnja poseka nenehno vse do 
leta 2100 85 % prirastka, s čimer naj bi bil maksimiran 
priznani učinek gozdno-lesnega sektorja na stabili-

Nadaljevanje s strani 260
Golob, A.: Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika na primeru Slovenije
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zacijo CO2 v atmosferi. Optimalna lesna zaloga bi 
bila dosežena 30 let pozneje kot pri prvem scenariju, 
vendar pa bi do konca stoletja še naprej naraščala in 
bi tedaj znašala 360 m3/ha. Z nadaljevanjem takšnega 
pristopa gozdovi v skladu z mnenjem več avtorjev 

(BUERGI in BRANG 2001, LEXER et. al. 2006, cit.  
DIACI 2007) zelo verjetno ne bi mogli več optimalno 
izpolnjevati svojih funkcij, zato ideja o gozdovih kot 
trajnih ponorih ogljika ni upravičena.

Skupni učinek gozdno-lesnega sektorja bi bil po 

Leto

LZ Prirastek Posek Posek Vezava Priznana
vezava NFn NFp NF

Učinek 
GL sek-

torja

Priznani 
učinek 
GL sek-

torja

m3/ha Mt CO2 Mt CO2 Mm3 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2
Mt 

CO2
Mt CO2 Mt CO2

A B C D E F G H I E + I F + I
2005 266 6,92 -2,95 -3,24 5,00 1,32 1,97 1,09 3,06 8,06 4,38
2010 271 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2020 281 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2030 291 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2040 301 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2050 311 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2060 320 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2070 330 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2080 340 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2090 350 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41
2100 360 6,92 -5,87 -6,45 1,32 1,32* 3,92 2,17 6,09 7,41 7,41

* od leta 2012 naprej hipotetične vrednosti

Preglednica 3: Scenarij priznane vezave po členu 3.4 Kjoto protokola 
Table 3: Acknowledged sequestration scenario according to the Kyoto protocol Art. 3.4 

Leto

LZ Prirastek Posek Posek Vezava Priznana
vezava NFn NFp NF

Učinek 
GL sek-

torja

Priznani 
učinek GL 

sektorja

m3/ha Mt CO2 Mt CO2 Mm3 Mt CO2 Mt CO2
Mt 

CO2
Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2 Mt CO2

A B C D E F G H I E + I F + I
2005 266 6,92 -2,95 -3,24 5,00 1,32 1,97 1,09 3,06 8,06 4,38
2010 299 6,92 0,00 0,00 8,72 1,32 0,00 0,00 0,00 8,72 1,32
2020 359 6,39 0,00 0,00 8,05 1,32* 0,00 0,00 0,00 8,05 1,32*
2030 414 5,86 0,00 0,00 7,38 1,32* 0,00 0,00 0,00 7,38 1,32*

2040 464 5,32 0,00 0,00 6,71 1,32* 0,00 0,00 0,00 6,71 1,32*

2050 509 4,79 0,00 0,00 6,04 1,32* 0,00 0,00 0,00 6,04 1,32*
2060 549 4,26 0,00 0,00 5,37 1,32* 0,00 0,00 0,00 5,37 1,32*
2070 584 3,73 0,00 0,00 4,70 1,32* 0,00 0,00 0,00 4,70 1,32*
2080 614 3,19 0,00 0,00 4,02 1,32* 0,00 0,00 0,00 4,02 1,32*
2090 639 2,66 0,00 0,00 3,35 1,32* 0,00 0,00 0,00 3,35 1,32*
2100 659 2,13 0,00 0,00 2,68 1,32* 0,00 0,00 0,00 2,68 1,32*

Preglednica 4: Scenarij pragozda 
Table 4: Virgin forests scenario 

* od leta 2012 naprej hipotetične vrednosti

Golob, A.: Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika na primeru Slovenije
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tem scenariju do leta 2040 manjši, od tega leta naprej 
nekoliko večji kot v primeru scenarija optimalne lesne 
zaloge, priznani učinek pa bi bil vseskozi večji.

Pri scenariju pragozda (preglednica 4) naj bi v gozdovih 
prenehali sekati in bi jih prepustili njihovemu naravnemu 
razvoju, s čimer bi dosegli veliko kopičenje ogljika v 
njih. Ob prenehanju sečenj bi se začel proces razgradnje 
čedalje večjega deleža drevja, pri čemer bi začel prirastek 
postopno upadati. Ob linearni stopnji upadanja 0,5 m3/ha 
na desetletje bi znašal prirastek leta 2100 le še 2 m3/ha.  
Pri tem bi se lesna zaloga na hektar povečala na stopnjo  
(659 m3/ha), ki je blizu pragozdni. Dejanski učinek 
gozdno-lesnega sektorja na zaviranje naraščanja koncen-
tracij CO2 v atmosferi bi bil do leta 2030 primerljiv s prvima 
dvema scenarijema oziroma celo višji, po tem letu pa bi 
zmanjševanje vezave ogljika v gozdovih leta 2100 privedlo 
do doseganja le še nekaj več kot 40 % njunih učinkov. 
Zaradi popolne odsotnosti nadomestnih učinkov lesnih 
proizvodov bi začele v energetskem sektorju emisije CO2 
naraščati, in sicer v primerjavi s prvim scenarijem za več 
kot 4 Mt CO2 letno z naraščajočim trendom, v primerjavi 
z drugim scenarijem pa za 6 Mt CO2 letno. V bilanci za 
poročanje o doseganju ciljev konvencije UNFCCC bi bil 
celotni učinek gozdno-lesnega sektorja v vsem obdo-
bju brez sečnje izražen le s količino priznane vezave v 

gozdovih (1,32 Mt CO2 oziroma z drugo v prihodnosti 
dogovorjeno vrednostjo). 

Slika 2 nazorno kaže, da je scenarij opustitve sečnje 
zaradi velike vezave ogljika učinkovit le v začetnem 
obdobju, v daljšem obdobju pa se izkaže za izrazito 
neugodnega v primerjavi s scenarijema uravnoteženega 
poseka, ki imata podoben učinek, le dinamika med 
njima se nekoliko razlikuje. Podobno majhen učinek, 
kot ga ima scenarij pragozda, bi imel v daljšem časo-
vnem obdobju tudi scenarij trajne zelo majhne sečnje, 
kjer bi tudi prišlo do zasičenja možnosti nadaljnje 
akumulacije ogljika v gozdovih.

4  RAZPRAVA IN SKLEPI
Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembah 
podnebja in na njeni podlagi zasnovan Kjoto protokol 
čedalje bolj vplivata na politične odločitve držav, ki so 
ju ratificirale. Zaradi velike zaloge ogljika, ki je vezan 
v gozdnih ekosistemih in možnih nadomestnih učin-
kov, ki jih imajo lahko gozdni lesni proizvodi, postaja 
tudi gozdna politika čedalje bolj povezana s skrbjo za 
omilitev sprememb podnebja, ki naj bi jo povzročala 
naraščajoča koncentracija toplogrednih plinov in med 
njimi zlasti ogljikovega dioksida.

Slika 2: Primerjava med scenariji optimalne lesne zaloge, priznane vezave ogljika po Kyoto protokolu in scenarijem 
ničelne sečnje (pragozda) glede akumulacije ogljika v živi organski snovi gozdnih ekosistemov in glede učinkov 
gozdno-lesnega sektorja za obdobje do leta 2100
Figure 2: Comparison among scenarios of optimal growing stock, acknowledged sequestration and no cutting concern-
ing with regard to accumulation of carbon in living forest biomass and the effect of the forest sector

Golob, A.: Nekaj scenarijev vplivov gozdne politike na kroženje ogljika na primeru Slovenije
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Za Slovenijo je ob uveljavljenem trajnostnem gospo-
darjenju z gozdovi pri gozdni politiki v zvezi s kroženjem 
ogljika manj pomembno, kako preprečevati emisije CO2 
zaradi uničevanja gozdov, saj je z zakonom o gozdovih 
uveljavljena politika sonaravnega in večnamenskega 
gospodarjenja z gozdovi glede ohranjanja gozdnih 
ekosistemov uspešna. Zaradi že dosežene velike gozd-
natosti v Sloveniji in omejene razsežnosti kmetijskih 
zemljišč tudi ni mogoče pričakovati, da bi pomembne 
učinke glede kopičenja ogljika lahko dosegali na novih 
gozdnih površinah ali na plantažah gozdnih drevesnih 
vrst zunaj gozdov. Bolj pomembno za razvoj slovenske 
gozdne politike v prihodnje se zdi vprašanje prihodnje 
stopnje sečenj, posebej zato, ker se povprečne lesne zaloge 
približujejo optimalnim in jih marsikje že presegajo.

Scenariji, ki so predstavljeni v tem prispevku, se 
zdijo z metodološkega stališča dober pripomoček 
za oblikovanje gozdne politike v zvezi s kroženjem 
ogljika, ne glede na to, da izhodišča zanje niso dovolj 
preverjena. To zlasti velja za lesne proizvode in njihov 
nadomestni učinek, ki se zadnje čase v Evropi posebej 
poudarja (BEYER et. al. 2006) in je odvisen od stopnje 
izkoristka pri rabi lesa za energijo, od vrste materialov, 
ki jih nadomeščamo z lesnimi proizvodi in nenazadnje 
od deleža fosilnih goriv v celotni energijski preskrbi 
neke države ter njenem razvoju v prihodnosti. Pred-
stavljeni scenariji so morda najbolj zanimivi zaradi 
ponazoritve, ki kaže, kako hitro bi upadel velik pozitivni 
učinek gozdov in lesnega sektorja na kroženje ogljika, 
če bi prenehali z uravnoteženimi sečnjami.

Na podlagi uporabljenega metodološkega pristopa 
in izsledkov je mogoče podati sledeče sklepe:
1. Celovita obravnava gozdov in lesnih proizvodov, 

ki izhajajo iz njih, omogoča bistveno boljšo oceno 
pomena gozdno-lesnega sektorja za kroženje 
ogljika, kot bi jo dala posamična obravnava kom-
ponent razmeroma zapletenega sistema.

2. Uporabljeni prirejeni IPCC model tokov in skladišč 
ogljika v organski snovi povezani z gozdom se zdi 
dobra podlaga za dialog pri oblikovanju gozdne poli-
tike v razmerju do okoljske politike in tehnološkega 
razvoja v zvezi s smotrno rabo lesa.

3. S pridržkom, da je uporabljena metoda za oceno 
skladišč ogljika v gozdovih in lesnih proizvodih 
v tem prispevku ni dovolj preverjena, je mogoče 
sklepati, da je velika večina obravnavanih skladišč 
ogljika vezana v gozdnih ekosistemih (98 %), le 
malo (2 %) pa ga je v lesnih proizvodih. V živi 
organski snovi gozdov v Sloveniji je nekaj več kot 
polovica ogljika, tretjina pa naj bi ga bila v talni 
organski snovi. V listnem opadu je uskladiščena 
približno desetina gozdnega ogljika.

4. S trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi z dodat-
nimi zahtevami glede sonaravnosti ter preprečeva-

nja požarov in steljarjenja se v gozdnih ekosistemih 
ohranja ne le ogljik v živi organski snovi, pač pa 
tudi pomembne količine ogljika v mrtvi in talni 
organski snovi gozdnih ekosistemov. Pri takšnem 
gospodarjenju gozdovi ne bi postali oddajalci 
ogljika v atmosfero tudi v primeru, če bi bil posek 
enak prirastku.

5. V razmerah, ko so fosilna goriva tako pomemben 
energijski vir kot dandanes, je učinek lesnih proizvo-
dov, ki jih uporabimo za energijo neposredno ali po 
zaključku njihove življenjske dobe, zelo pomemben. 
Enako pomemben je učinek nadomeščanja drugih 
materialov z lesom, zlasti v gradbeništvu. Primerjava 
med scenariji je zato pokazala, da bi že po 25 letih 
gozdovi, ki so dosegli ustrezno raven lesne zaloge, 
zlasti zaradi nadomestnih učinkov lesnih proizvodov 
iz njih, bolj zaviralno učinkovali na koncentracijo 
ogljikovega dioksida v atmosferi kot gozdovi, ki 
bi jih prepustili naravnemu razvoju in bi s časom 
postajal njihov prirastek čedalje manjši.

6. V primeru, da bi sečnja v slovenskih gozdovih 
potekala po scenariju optimalne lesne zaloge, 
ki je najbolj v skladu z načeli večnamenskega in 
sonaravnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji, 
bi vse do leta 2040 gozdovi letno vezali več CO2 od 
priznane vezave po členu 3.4 Kjoto protokola za 
obdobje 2008-2012, in sicer v obdobju 2011-2020 
3,0 Mt CO2 letno, v obdobju 2021-2030 2,4 Mt CO2 
letno in v obdobju 2031-2040 1,8 Mt CO2 letno. 
Po letu 2040 bi prišli do izraza samo nadomestni 
učinki lesnih proizvodov zaradi prihranka fosilnih 
goriv, in sicer v obsegu 7,2 Mt CO2 letno.

7. V primeru, da bi sečnjo v slovenskih gozdovih načr-
tovali tako, da bi poskušali doseči trajno vezavo CO2 
v gozdovih v obsegu zdaj priznane vezave (1,32 Mt 
CO2 letno) vse do leta 2100, bi bil zaviralni učinek na 
koncentracijo CO2 v atmosferi skupaj z nadomestnim 
učinkom lesnih proizvodov podobno velik kot pri 
scenariju optimalne lesne zaloge (7,4 Mt CO2 letno), 
vendar pa gozdovi zaradi svoje neprimerne strukture 
v drugi polovici 21. stoletja ne bi več optimalno 
uresničevali svojih funkcij, zmanjševati bi se začel 
tudi prirastek, zlasti po vrednosti.

8. Na podlagi podmen in scenarijev, ki so uporabljeni 
v tem članku, lahko v grobem ocenimo, da znaša 
zaviralni učinek gozdov ob trajnostnem gospodar-
jenju z njimi skupaj z nadomestnimi učinki lesnih 
proizvodov približno toliko, kot je letni prirastek 
gozdov, izražen z ekvivalentom CO2. Pri tem je 
pomembno skrbno ravnanje z lesnimi proizvodi 
in njihova dosledna uporaba za energijo na koncu 
njihove življenjske dobe.
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5 SUMMARY
According to the Stern Report deforestation represents 
18 % of global CO2 emissions, which is even more than is 
emitted by transport. In Europe with Slovenia included, 
the forest sector can, with adequate policy, play just the 
opposite role to the inefficient forest policy worldwide.

The purpose of the paper was to clarify the back-
ground information for adequate carbon related forest 
policy by (1) presenting a comprehensive model of 
forest ecosystems and the use of wood from them 
based on assessments of stocks in main forest related 
pools and on carbon flows and (2) by elaborating some 
scenarios of possible impacts of forest policy decisions 
on the contributions of the forest sector to mitigate the 
rise of CO2 concentrations in the atmosphere.

Estimates of pools in a model adapted from IPCC 
Good Practice Guidance for LULUCF show that dead 
organic matter and soil organic matter represent 45 % 
(13 % + 32 %) of carbon in the forest ecosystems of 
Slovenia and that it is unlikely that carbon from these 
pools would be lost under the conditions of close to 
nature forest management enforced by the present 
forest policy. Restrictions of clearing forests for other 
purposes, prohibition of clear-cutting and litter gat-
hering and quite efficient measures to combat forest 
fires are the most important policy instruments to 
preserve carbon in the two pools.

Living biomass represents 53 % of forest carbon 
storage in Slovenia and is the most important carbon 
related variable for forest policy under the existing 
circumstances. Forest owners are obliged not to 
exceed the allowable cut, which is set lower than the 
increment in order to achieve optimal growing stock 
regionally as well as in the whole country, taking into 
account all forest functions, including biodiversity. 
According to the Slovenian Forest Service, which is 
responsible for steering forest management in Slovenia, 
the actual growing stock is assessed at around 266 m3 
per ha and the optimal is set in the range of 320 to 
330 m3 per ha, leaving room still for 60 m3 per ha to 
be accumulated. 

The carbon pool of wood products was estimated 
to represent only 2 % of forest related carbon storage; 
therefore wood products are relatively unimportant 
as a carbon sink. On the other hand they are very 
important as they act as substitution to carbon which 
would otherwise be released from fossil fuels when used 
directly for energy or for the production of materials 
which can be substituted by wood products.

In order to understand well the mutual effects of 
accumulation of living biomass in forest ecosystems 
and the substitution effects of forest products through 

time, three scenarios have been calculated for the 
period to 2100:
− the optimal growing stock scenario, where after the 

growing stock will have been reached (in 2030) the 
cutting level in forests would equal the growth;

− the acknowledged sequestration scenario according 
to Kyoto 3.4, where the cutting level in forests 
would equal the growth reduced by 1.32 Mt CO2, 
a quantity so far internationally acknowledged to 
be purposely accumulated in Slovenian forests 
(through management) until 2012 to tackle climate 
change; and

− the primary forest scenario, where all forests would 
be left to natural development with no felling, which 
is meant to represent a reference to assess the effects 
of the both managed forests scenarios.
According to the optimal growing stock scenario, 

which is in line with the principles of multifunctional 
and close-to-nature forest management as traditionally 
applied in Slovenia, the forests would sequester 3.0 
Mt CO2 annually in the period 2011-2020, 2.4 Mt 
CO2 annually in the period 2021-2030 and 1.8 Mt 
CO2 annually in the period 2031-2040, all the time 
well above the current acknowledged quantity for 
the period 2008-2012 (1.32 Mt CO2). After 2040 only 
substitution effects due to fossil fuel savings would be 
manifested, estimated at 7.2 Mt CO2 annually.

According to the scenario by which the forest would 
act as a permanent sink of 1.32 Mt CO2 annually, 
the combined effect of this sink and the fossil fuels 
substitution effect would equal 7.4 Mt CO2 annually, 
however the consequence would be excessive gro-
wing stock accumulation in the second half of the 
century, when forests would lose their capacity to 
fulfil their functions optimally, including their pro-
duction function.

Comparison between the scenarios shows that 
after a certain period of time (25 years) the first two 
scenarios begin exhibiting better impacts on the carbon 
cycle than does the third scenario, because substitution 
effects of wood products last through time and the 
accumulation effect of the natural forest ecosystem 
steadily diminishes, finally reaching a balanced exc-
hange of CO2 with the atmosphere. 

The first two scenarios of active sustainable forest 
management show that the total mitigation effect of 
forest-wood sector on CO2 concentrations would 
approximately equal forest wood increment expres-
sed by the CO2 equivalent. Although forests can 
act as important CO2 sinks on the short run until 
optimal growing stock and structure are achieved, 
it is important to be aware of the fact that this sink 
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cannot be sustained. Nevertheless, the forests retain 
their climate change mitigation effect further acting 
as providers of wood-products, which can effectively 
save fossil fuels provided that they are used for energy 
generation after their life cycle is concluded.
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1 UVOD
Slovenija bo v prvi polovici leta 2008 predsedovala 
Svetu EU kot prva od novih članic sprejetih v Unijo 
leta 2004 in tudi kot prva postkomunistična država. 
Predsedovanje EU je vedno bolj predmet razprav, ki jih 
med drugim odraža Laekenska deklaracija Evropskega 
sveta voditeljev držav članic v vprašanju: ‘Kaj storiti s 
šestmesečnim predsedovanjem EU?’, kot tudi sklepi 
Evropskega sveta v Helsinkih leta 1999. Na povečano 
zanimanje uspešnosti predsedovanja vpliva širitve 
EU na 27 držav in prizadevanja po več demokracije, 
preglednosti in učinkovitosti v EU.  Predsedovanje 
posameznih držav je kritizirano kot amatersko, s 
pomanjkljivo kontinuiteto in preobremenitvijo z 
naloženimi nalogami (VANHOONACKER / SCHOUT 
2003). Slovenija bo torej prevzela izredno zahtevno 
in izpostavljeno vlogo že po dobrih treh letih delo-
vanja v Evropski uniji. Čeprav gozdna politika ni ena 
od skupnih politik EU, so zaradi priznanega pomena 
gozdov predmet predsedovanja tudi z gozdom pove-
zane tematike. 

GDK:903(4)”2008”=163.6

Predsedovanje Slovenije Svetu EU z vidika slovenske gozdne 
politike
The Slovenian presidency of the EU Council from the aspect of national forest policy

Milan ŠINKO*

Izvleček:
Šinko M.: Predsedovanje Slovenije Svetu EU z vidika slovenske gozdne politike. Gozdarski vestnik, 65/2007,  
št. 5-6, cit. lit. 8. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
Prispevek v luči slovenskega predsedovanja Svetu EU v prvi polovici leta 2008 predstavi institucijo Svet EU in 
organizacijske, posredniške, politične in nacionalne vloge, ki jih uresničuje predsedujoča država. Obravnavan je 
slovenski gozdno-politični okvir, ki vpliva na usmeritev za posamezno vlogo in predstavljena teza, da sta za Slovenijo 
najpomembnejši organizacijska in nacionalna vloga. V okviru nacionalne vloge je pomembno pridobiti nove ideje 
za vsebino gozdne politike in znanja o procesu njenega oblikovanja na domači ravni in ravni Unije. 
Ključne besede: svet EU, gozdarstvo, EU, Slovenija

Abstract:
Šinko, M.: The Slovenian presidency of the EU Council from the aspect of national forest policy. Gozdarski vestnik, 
Vol. 65/2006, No. 5-6. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 8. Translated into English by Jana Oštir.
In the light of the Slovenian presidency of the EU Council in the first half of the year 2008, the contribution presents 
the Council of the European Union (the EU Council) as an institution and the organizational, mediatory, political 
and national roles performed by the presiding state. The framework of the Slovenian forest policy is discussed, 
which influences the policy regarding each individual role, and the thesis presented by which the most important 
roles for Slovenia are the organizational and national role. Within the national role it is important to acquire new 
ideas regarding forest policy as well as the skills and knowledge regarding the drafting of forest policy on the level 
of the state and the EU.
Key words: EU Council, forestry, EU, Slovenia

* Viš. pred. mag. M. Š., Biotehniška fakulteta, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna pot 83, 
1000, SI

Zato bomo v prispevku predstavili institucijo 
predsedstva Svetu EU in njene vloge ter s tega vidika 
obravnavali predsedovanje Slovenije Sveta EU na 
področju domače gozdne politike. Na podlagi teo-
retičnih spoznanj in ocene razmer v Sloveniji bomo 
pokazali, katere vloge predsedovanja bi lahko dobile 
primeren poudarek, da bi prispevale k razvoju domače 
gozdne politike in ugledu Slovenije kot uspešne članice 
Evropske unije. 

2 PREDSEDOVANJE SVETU EU
Predsedujoča država vodi in organizira delovanje 
Sveta EU in Evropskega sveta. Predsedovanje Svetu 
EU je sistem, ki poudarja enakopravnost držav članic 
EU ne glede na njihovo velikost in jih za šest mesecev 
postavlja v središče dogajanja, ko vodijo Svet EU, ki je 
osrednji organ odločanja v Evropski uniji. 

Strokovna razprava
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Svet EU je institucija Evropske unije, ki ima osrednjo 
zakonodajno funkcijo, saj sprejema zakonodajo na pred-
log Komisije in v sodelovanju z Evropskim parlamentom. 
Prav tako pa ima tudi izvršilno funkcijo, ker zagotavlja 
vodenje in uravnava hitrost evropske integracije. Je srce 
odločanja Unije (LEWIS 2005). Svet Evropske unije 
sestavljajo ministri držav članic in sicer v sestavi, ki je 
odvisna od področja, ki jih Svet obravnava. Vsa podro-
čja so trenutno uvrščena v devet sestavov. Z gozdom in 
gozdarstvom povezane vsebine pokriva sestava Sveta za 
kmetijstvo in ribištvo. Značilnost dela Sveta EU je skupno 
reševanje problemov in redko odločanje s preglasovanjem, 
čeprav je tehnično možno. Približno 85 % besedil, ki jih 
obravnava Svet, je usklajenih na ravni delovnih skupin 
in Odbora stalnih predstavnikov. Naklonjenost soglasju 
je v delovanju Sveta globoko zakoreninjenja (WALLACE 
2000), pozivi za glasovanje, pa veljajo za neprimerne, če 
ima ena ali več članic ugovore ali težave (LEWIS 2005). 
Možnost glasovanja je kljub temu opozorilo državam 
članicam, da ne morejo zgolj reči ne, ampak morajo 
sodelovati pri oblikovanju soglasja. 

Predsedovanje Svetu ni institucija v klasičnem 
pomenu, pač pa kompleksen organ, ki ga v veliki 
meri določa vsaka posamična država z vidika njene 
ambicioznosti in razumevanje svoje vloge. Dobro 
predsedovanje vsebuje obrambo splošnih Evropskih 
interesov in prizadevanja, da odločitve zagotavljajo 
dolgoročno preživetje in razvoj EU. Zato je vloga 
predsedovanja bolj podobna vlogi Komisije EU, ki 
je nosilka interesov EU in ne Svetu EU, ki je arena 
medvladnih pogajanj za doseganje nacionalnih inter-
esov (CHRISTIANSEN 2001). Predsedujoča država 
zastopa Svet EU do notranjih (npr. Evropski parla-
ment) in zunanjih institucij (npr. OZN). Tematike, 
ki se obravnavajo med predsedovanjem pa se delijo 
na s programom predvidene tematike ter zadeve, ki 
jih povzročijo nepredvidljivi dogodki.

3 VLOGE PREDSEDOVANJA
Številna opravila, ki potekajo med predsedovanje lahko 
razvrstimo v štiri vloge predsedovanja: organizacijo 
dela, politično vodenje, posredništvo in zagotavljanje 
nacionalne dimenzije – legitimnosti (VANHOONAC-
KER / SCHOUT 2003).

Organizacijska vloga predsedovanja se kaže v 
učinkovitosti dela Sveta, kar vsebuje načrtovanje 
sestankov, ureditev prostorov, pripravljanja osnutkov 
dnevnega reda, pripravo in posredovanje dokumen-
tov. Največ težav z organizacijskimi opravili so imele 
države, ki niso v zadostni meri sodelovale z generalnim 
sekrateriatom Sveta. 

V posredniški (usklajevalni) vlogi, ki je za mnoge 
osrednja vloga predsedovanja, se olajša reševanje 
problemov, saj omogoči državam izražanje mnenj, 
ustvarja se dobro vzdušje udeležencev, omogoča 
razumevanje problemov drugih, določa prevladujoče 
vsebine v razpravah ter preglednost vsebin, oblikuje 
kompromise, pospešuje prožnost in zagotavlja podporo 
skupinskim procesom. Bistveno je ustvariti primerne 
pogoje za iskanje skupnih stališč. Predsedstvo mora 
imeti zaupanje udeležencev, kar doseže s sposobnostjo 
zaznati probleme in ugovore in ne dajanju prednosti 
posamezni delegaciji. Predsedovanje ni zgolj usklaje-
vanje različnih nacionalnih interesov, pač pa vključuje 
skrito diplomacijo in sodelovanja s članicami na 
bilateralni ravni. Tehnično zahteva veliko diplomat-
skih in pogajalskih veščin, kot je naprimer vodenje 
sestankov, ali pa poznavanje veščin, kot je npr. dolo-
čitev pravega trenutka za odmore za kavo, v kakšnem 
zaporedju pozvati udeležence k razpravi in podobno 
(LEWIS 2005). Predsedujoča država ima lahko svoje 
stališče, saj se ne zahteva popolna nepristranskost, 
ker je poštenost bolj cenjena kot nevtralnost. Težave 
nastajajo zaradi prizadevanj, da bi v šestmesečnem 
roku rešili zadeve, ki še niso dozorele za odločanje. 
Predsedovanje pa vseeno omogoča vključevanje novih 
idej. Poseben problem je nezadostna pripravljenost 
na vlogo posrednika tako v tehničnem znanju posre-
dovanja kot tudi poznavanja vsebin. 

Vloga posrednika je za državo zelo pomembna, ker 
se njeni uradniki in politiki za šest mesecev poglobijo 
v Evropske zadeve in s tem izboljšajo razumevanje 
procesa odločanja v Uniji. Predsedovanje ima tako v 
predsedujoči državi tudi pedagoški učinek in omogoča 
socializiranje uradnikov in politikov z načinom dela 
na evropski ravni. Omogoča se vzpostavitev omrežja 
odnosov med državo, Komisijo in Evropskim parla-
mentom, ki lahko koristi v naslednjih letih. Ugotovi 
se pomembnost sodelovanja pri iskanju rešitev in ne 
zgolj kritiziranja predlogov Komisije.  

Političnost predsedovanja se kaže v političnem 
vodenju, ki vsebuje oblikovanje dnevnega reda, raz-
vrščanja posameznih vprašanj po pomenu, načinu 
vodenja razprave in oblikovanju končnih odločitev. 
Rezultat vodenja se izraža v presežku odločitve, ki ni 
le najmanjši skupni imenovalec kratkoročnih naci-
onalnih interesov, ampak odraža, kaj je dolgoročno 
dobro za Evropo. Kljub subjektivnosti merila, kaj je 
dobro za Evropo, so najpomembnejši kriteriji legi-
timnost, uspešnost in učinkovitost. Politično vodstvo 
zahteva vsestransko pripravo, seznanjenost z različ-
nimi nacionalnimi stališči in razhajanji. Določanje 
usmeritev zahteva razumevanje prihodnjih trendov 
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in sposobnost prepričati delegacije, da se na račun 
dolgoročnih rešitev odpovejo kratkoročnih interesov. 
Predsedovanje, ki ima ambicije za politično vodenje, 
mora dovolj zgodaj določiti vsebine, ki bodo predmet 
nadaljnjega pospeševanja in poskrbeti za vlaganja 
virov, ki bodo omogočile uresničevanje ciljev. Sicer 
se pojavi nevarnost, da postane predsedovanje del 
problema, s čimer se zmanjša zaupanje vanj. Pri odlo-
čanju za vodenje je treba oceniti, kaj je sploh mogoče 
storiti v šestih mesecih. Pričakovanja o političnem 
vplivu predsedujoče države so večinoma pretirana 
(NUGENT 1999), saj ima predsedujoča država pred-
vsem možnost poudariti že obstoječo tematiko, manj 
pa izpostaviti nove (CHRISTIANSEN 2001), kar se 
še posebej odraža v sistemu ‘trojk’ držav. Politične 
inovacije posamezne predsedujoče države so v veliki 
meri omejene, saj poteka oblikovanje dnevnega reda v 
tesnih stikih s Komisijo in uradniki sekretariata Sveta 
in v okviru programa delovanja držav, ki predsedujejo 
prej in kasneje. Za doseganje pomembnejših novosti 
na posameznem področju, bi morala država aktivno 
sodelovati vsaj leto ali dve s svojimi predhodniki. 

Nacionalna dimenzija predsedovanja je zelo 
pomembna in se nanaša na učinke, ki jih ima pred-
sedovanje v predsedujoči državi – ‘predsedovanje za 
domačo rabo’ (CHRISTIANSEN 1999). Predsedujoča 
država lahko kot oblikovalka dnevnega reda vključi 
na evropsko raven poudarke, ki izhajajo iz njenih 
posebnosti in interesov. Hkrati pa so nacionalni poli-
tiki in uradniki, ki sodelujejo v predsedovanju doma 
zaznani kot pomembni igralci na ravni EU (NUGENT 
1999). Oboje lahko pospeši domače razprave o EU in 
jo približa državljanom, ki se seznanijo z evropsko 
politiko na posameznem področju in omogočijo 
evropeizacijo domačih politik. Seveda se tako lahko 
tudi poveča legitimnost evropskih politik. Državljani 
predsedujoče države lahko pridobijo nove informacije 
o reševanju gozdnopolitičnih problemov na ravni Unije 
ali posameznih njenih članicah in odprejo nove pro-
bleme, kar lahko uporabijo interesne skupine in drugi 
deležniki. Učinek predsedovanje je lahko tudi začasno 
odlaganje reševanja domačih problemov, čeprav je 
tudi mogoče, da države v pripravah na predsedovanje 
mrzlično izvajajo evropsko zakonodajo.

Vendar so možnosti za izrabo predsedovanja za 
uveljavljanje nacionalnih interesov omejene in odsve-
tovane, saj bi bilo to v nasprotju z osnovnimi vlogami 
predsedstva, kot je na primer posredništvo, ki zahteva 
nevtralnost, nepristranskost in preglednost. Pretirano 
uveljavljanje lastnih interesov zmanjša zaupanje v 
državo kot posrednico, pri čemer dobro opredeljeni 
lastni interesi niso nujno ovira za potek pogajanj. V 

določenih primerih lahko država z dobro izraženimi 
lastnimi interesi doseže boljše rezultate za vse vpletene. 
Predsedujoča država mora torej pretehtati, v kolikšni 
meri bo predstavila nacionalne poglede.

4 SLOVENSKI GOZDNO-POLITIČNI 
VIDIKI PREDSEDOVANJA

Slovenija se bo morala zaradi omejenih virov odločiti 
za vloge, na katere se bo osredotočila na področju 
gozdarstva. Zaradi stanja človeških virov in institu-
cionalnega okolja je pričakovati, da bo poudarek na 
organizacijski vlogi in določenih vidikih nacionalne 
vloge, ki bi morali pomembno vplivati na cilje, ki jih 
želi država s predsedovanjem doseči.

Na razvrščanje vlog po njihovem pomenu bodo 
vplivale politične ambicije, predvsem pa omejeni 
človeški viri in institucionalni okvir. Človeški viri, ki 
lahko uspešno in učinkovito sodelujejo v predsedovanju 
na področju gozdarstva so omejeni tako po številu, 
formalni izobrazbi in izkušnjah. V izvršilni gozdarski 
oblasti je malo strokovnjakov z ustrezno družboslovno 
izobrazbo, gozdarski strokovnjaki pa imajo omejene 
izkušnje v medvladnih dejavnostih, ker so bili v dose-
danje procese na mednarodnem gozdnem področju 
vključeni nesistematično in neaktivno, vsaj če je soditi 
po odsotnosti kakršnihkoli poročil o tej dejavnosti ali 
zapisnikih npr. Ministrske konference o zaščiti gozdov 
v Evropi in UNFF ter njegovih predhodnikih. 

Vsebinsko je organizacijska vloga najmanj zahtevna 
in jo bo v sodelovanju s sekretariatom Sveta EU tudi 
najlažje uspešno izvesti. K uspešni zunanji oceni 
predsedovanja bi večino teže prispevala že primerna 
organizacija delovanja Sveta, za katero so na voljo 
tehnični pogoji in izkušnje. Uresničevanje nacionalne 
vloge pa je verjetno glavna korist, ki jo bo Slovenija s 
predsedovanjem pridobila.

Z vidika nacionalne vloge je predsedovanje Slove-
nije v veliki meri določeno s skupnim 18-mesečnim 
programom predsedovanja Nemčije, Portugalske in 
Slovenije (2006), ki v 97. točki vsebuje tudi določila 
o gozdarstvu. Program se nanaša predvsem na celo-
vito izvajanje akcijskega načrta EU za gozdarstvo in 
akcijskega načrta EU za uveljavljanje zakonodaje, 
upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT) 
in prizadevanja za ključno vlogo EU v mednarodnih 
postopkih, povezanih z gozdovi, zlasti v Forumu 
Združenih narodov za gozdove (UNFF) in Mednarodni 
organizaciji za tropski les (ITTO).

Cilj teh dejavnosti je zagotoviti trajnostno uporabo 
gozdnih virov, izboljšanje konkurenčnost gozdarskih 
proizvodov in ohranitev biološke raznovrstnost.
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Sprejet program je nadaljevanje dela Finskega 
predsedovanja, ki je za rezultat svojega dela izpostavila 
predvsem pripravo stališč EU na UNFF in zaključno 
oblikovanje Akcijskega načrta, ki je bil potem sprejet 
oktobra 2006. 

Slovenski interesi na področju gozdarstva, ki bi jih 
lahko predstavili (zastopali) med predsedovanjem kot 
nacionalne interese, so nedorečeni. Nacionalni interesi 
nastopajo v odnosih med državami z vidikov varnosti, 
gospodarstva in kulture (ugleda, prestiža). Oblikujejo 
se v sodelovanju z nosilci zunanje politike in so odvisni 
od interpretacije interesov določene vlade in političnih 
elit, pri čemer izrecnih rezultatov procesa oblikovanja 
nacionalnega interesa za gozdno politiko ni zaslediti. 
Interesov posameznih skupin ni mogoče opredeliti 
kot nacionalne interese. Zato je več pričakovati od 
‘evropeizacije’ vsebine in stila oblikovanja slovenske 
gozdne politike. Vladni predstavniki in drugi igralci 
v gozdni politiki se bodo namreč podrobno seznanili 
z vsebinami na gozdarskem in sorodnih področjih ter 
političnim stilom oblikovanja politik na evropski ravni. 
Posredovanje med predsedovanjem pridobljenih znanj 
in izkušenj deležnikom in javnosti, mora biti pomemben 
cilj vseh, ki bodo sodelovali v izvedbi projekta.

Predsedujoče države morajo za uspešno predse-
dovanje Svetu EU angažirati vse svoje potenciale, kar 
zahteva obširne priprave, na katere bi lahko v Sloveniji 
vplivali trije domači procesi, ki hkrati potekajo na goz-
darskem področju in sicer oblikovanje Nacionalnega 
gozdnega programa ter procesa spreminjanja Zakona 
o gozdovih in Zakona o divjadi in lovu. Zdi se, da 
pospešeno zaključevanje omenjenih projektov ne bi 
prispevalo k izboljšanju legitimnosti predsedovanja 
Slovenije, če bi bil pri tem zapostavljen evropski način 
oblikovanja politik, ki ga označujejo demokratičnost in 
preglednost. Predsedovanje bo predvsem priložnost za 
seznanjanjem novih idej tako pri vsebini zakonodaje, 
kot tudi načinu njenega oblikovanja, kar velja izrabiti. 
Za izrabo priložnosti pa bodo morali biti pripravljeni 
vsi deležniki (npr. interesne skupine) in ne samo vladni 
predstavniki. Naloga vlade je, da vse domače deležnike 
ustrezno seznanja z vsebinami in potekom projekta.

Posredniška vloga na področju gozdarstva ne 
more pričakovati zahtevnejših usklajevanj zaradi 
pravkar sprejetega Akcijskega načrta EU za gozdove 
in neobstoječe skupne gozdne politike, ki bi nare-
kovala pomembnejšo zavezujočo zakonodajo. Več 
pozornosti bo zahtevalo posredovanje med gozdar-
stvom in skupnimi politikami na drugih področjih, 
ki se navezujejo na gozd (npr. kmetijska, okoljska, 
biotska raznovrstnost, energetska) in mednarodnem 
gozdnem področju. 

Na majhno vlogo političnega vodenja bo vplival 
nedorečen domači institucionalni okvir, saj je težko 
ugotoviti, kateri so interesi Slovenije, ki bi jih lahko 
predstavili tudi kot interese EU. Slovenija namreč v 
tem trenutku še nima sprejetega novega Programa 
razvoja gozdov – Nacionalnega gozdnega programa, 
ki bi odražal nove razmere, ki so nastopile z vstopom 
Slovenije v EU. Slovenija bi se lahko izognila skušnjavi 
odpiranja novih političnih vprašanj, kar verjetno 
ne bo težko, saj se manjše države zaradi izkušenj iz 
normalnega delovanja EU naučijo, da ne odpirajo 
pomembnejših političnih tematik (VANHOONAC-
KER / SCHOUT 2003). 

Na ravni EU so številne skupne politike, ki so pove-
zane z gozdom (npr. okoljska, kmetijska, trgovinska), 
kar zahteva kompleksno horizontalno usklajevanje 
med nosilci vlog predsedovanja po posameznih poli-
tikah na nacionalni ravni, ki bodo tudi imeli ambicije 
po uveljavljanju in uresničevanju interesov svojih 
sektorjev vsaj na ravni nacionalne vloge. Gozdarstvo 
bo ohranilo in morebiti okrepilo svojo vlogo samo ob 
ustrezni pripravi na predsedovanje. 
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1 UVOD
Vsakdo, ki se naslanja na zgodovinski razvoj je nagnjen 
k cenzuriranju na vprašanje, kako je bil gozd obravna-
van: temeljna izhodišča obravnavanja gozda in ne le 
»gozdna romantika«; pomen gozda in voda; zaščita tal, 
itd. »Visoki« gozd, ki zahteva ravnanje z dolgoročno 
perspektivo, je indikator, kako daleč v bodočnost je neka 
družba sposobna razmišljati in načrtovati. 

Pri vprašanju, kateri gozd ohranjati, naletimo na 
temeljne konflikte, tako v preteklosti kot tudi danes. 
Obstaja gozd samo iz dreves, ali ga tvorijo tudi druga 
življenja? Služi le produkciji lesa, ali življenju kot živ-
ljenju v najširšem pomenu? Ali naj ga varujemo zaradi 
njega samega, ali tudi zaradi prebivalstva; še posebej 
podeželskega človeka? Ali naj ga varujemo zaradi njega 
samega; zaradi ohranjanja rodovitnosti tal; zaradi visoke 
biodiverznosti; ali zgolj zaradi urbanega prebivalstva in 
njegove potrebe po rekreaciji?

Vsi gozdovi v Srednji Evropi so močno odtujeni od 
njihove naravnosti. Večino je osnoval človek in jih temu 
primerno tudi oblikoval. Le pragozd ostaja v pravem 
smislu besede še kot relikt.

Razvoj človeške družbe je nenehno vplival na spremi-
njanje strukture gozdnih ekosistemov. Točneje, vsaka doba 
človekove zgodovine je označevana s prisotnostjo določe-
nega tipa gozda – odvisno od človekove dejavnosti.

Zadnjih 500 let je označenih z močno »redukcijo«, 
beri homogenizacijo gozdne strukture. Tako so bili 
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raznodobni gozdovi spremenjeni v mrežo različno 
starih sestojev. Večina gozdov je mlajših kot 100 let z 
dominiranjem enodobnih sestojev. Tekoča krajinska 
struktura, nastala pod vplivom človeka, se močno raz-
likuje od naravne krajinske strukture. V Evropi, je danes 
delež gozda, gledano trajnostno, le približno 30 % od 
celotne površine, pretežni del je nasadov gozda z veliko 
izgubo biodiverznosti.

2  PRAKSA GOJENJA GOZDOV
2.1 Predindustrijska doba 1500–1800
V gosto naseljeni Evropi so bili gozdovi tisočletja pod 
močnim vplivom človeka. V Južni in Srednji Evropi 
so gozdovi nakazovali pot kje naseljevati. Tako se je že 
v Srednjem veku gozdna površina močno zmanjšala. 
Poseljevanje je povzročilo pospešeno lovstvo, rudar-
stvo, steklarstvo, transport, požigalniško kmetijstvo. 
Preostali gozdovi pa so bili pod nenehnim pritiskom 
človekove aktivnosti. Zgodovina gozdarstva v Sloveniji 
je bila tako pod močnim vplivom Centralne Evrope: 
močna eksploatacija gozdov povezano z železarstvom 
in steklarstvom, ekstenzivnim kmetijstvom in z eks-
tremnim uničevanjem gozda v Primorju – kjer ga je 
ostalo le še 5-10 %. 

*Prof. dr. E. J., Avstrijsko gozdarsko društvo, 9173 St. 
Margareten, Oberdörfl 9, Avstrija. Tel. 0043 6644628392, 
e-pošta: elis.johann@utanet.at
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V maloposestniškem kmečkem gozdu in v gozdovih 
za pridobivanje »obrtniškega« lesa, se je prebiranje do leta 
1880 ohranilo. K temu je veliko prispevalo tudi naravno 
pomlajevanje, ki je zniževalo stroške obnove.

Veleposestniški gozdovi za rudarstvo, soline in trgo-
vanje z lesom, pa so prakticirali izključno golosečni način 
gospodarjenja. Goloseki so dosegali ponekod površino 
300-400 ha. Pomlajevanje so prepuščali naravi. To pa je 
trajalo 25-30 let; v kolikor površina ni bila prepuščena 
paši. V navadi pa je bilo, če tudi z zakonom prepovedano, 
da so tovrstne površine prepuščali za pašo (ovce, koze, 
govedo). Gozdna paša, kleščenje drevja za steljo, poži-
galništvo, itd. je bilo prisotno še pozno v 19. stoletju, kot 
običajni način kmečkega izkoriščanja, pri čemer je paša 
v gozdu kmetu pomenila prav toliko kot les.

Druga polovica 18. stoletja je značilna za napore kako 
regenerirati gozdove s setvijo in s sadikami. Umetno 
obnovo so pospeševali nemški gozdarji z njihovimi 
praktičnimi izkušnjami. Le-te so imenovali »holzge-
rechte Jäger«, »Kameralisten« in »Waldbotaniker«. 
(MANTEL 1990).

V mnogih evropskih gozdnatih krajinah so v 18. 
stoletju na veliko uporabljali za obnovo gozda smreko 
in bor. To je bilo še posebej potrebno v predelih, kjer 
so z goloseki pridobivali industrijski les – pričenši– in 

to velikopovršinsko že v 16. stoletju. Začetki razširjanja 
smreke v rudarskih območjih začenjajo že v 16. – 17. 
stoletju (Oberpfalz, Thüringer Wald, Württenberg, 
Lüneburger Heide, Sachsen).

2.2 Gozdnogojitvena prisotnost v 
nastopajočem industrijskem obdobju 
(19. stoletja)

Ko opazujemo razmerje gozd-človek v toku evropske 
zgodovine opazimo, da je razmeroma zgodaj v novejši 
dobi, v Srednji Evrope prišlo do spoznanja, da je potrebno 
razvijati posebno »gozdno zavest« in napore kako gozd 
varovati. Med tem pa tega ni bilo opaziti v severozahodnih 
deželah Evrope kot so Holandija, Anglija, ki jih je zaščita 
gozda komajda zanimala. Dežele s kolonijami so namreč 
imele sredstva pridobivanje lesa iz Srednje Evrope, iz 
Skandinavije, Baltika; pa tudi preko oceanov. Tako se je 
povečala količina transporta lesa preko Danske v času 
med 16. in 18. stoletjem za 80 krat (RADKAU 2000).

Posebno srednjeevropsko pot v gozdarstvu – »traj-
nostno« (Nemčija, Avstrijska monarhija), si lahko raz-
ložimo zaradi pomanjkanja kolonij. Tako so bile te dežele 
navezane na lastno energijo; še posebej pri naglem razvoju 
železarske industrije, naraščanju prebivalstva, itd. 

15. stoletje Prebiralne sečnje 
Kmečko prebiranje

Golosečni sistem gospodarjenja
Industrijske sečnje

• Kritje kmetijskih potreb. 
• Ohranjanje zaloge in skrb za bodoče potrebe.
• Nezmanjševanje lesne zaloge.
• Prisotnost različnih dimenzij.
• Izkoriščanje za potrebe posestva (gradbeni les,  

drva, itd.).
• Oddaljeni deli gozda – manj izkoriščani. 

Obrtniška raba
• Druge oblike izkoriščanja.
• Pridobivanje pepelike.
• Izdelava skodel, itd.

Les za rudnike; soline; oglarstvo; 
apno; steklarstvo; industrijski les; 
itd.
Pretežno golosečni način prido-
bivanja lesa.
Lastniki gozdov so na to pristaja-
li, ker so s pomočjo transportnih 
naprav prišli do prodaje lesa na 
odmaknjenih mestih.
Na posekah pa so prakticirali pašo, 
novinarjenje, itd.

Trgovanje z lesom
Kjer se je iskalo večje količine lesa 
za trgovino in za oskrbo večjih mest 
(Dunaja), se je sekalo na golo.

18./19. stoletje Obrtništvo
Še posebej na južnem robu Alp, kjer se ni dalo opu-
stiti prebiralnega gospodarjenja, ker so uporabljali 
debelejši les (razvoj obrtništva).

Druga polovica 
19. stoletja

Ostaja pri prebiralnem gospodarjenju tudi pri večjih 
posestnikih in občinskih gozdovih.

Tudi mali gozdni posestniki zače-
njajo z golosečnjami in pašo.

19. stoletje  
z začetkom  
20. stoletja

Deluje vpliv veleposestnikov (pod vplivom mode, znanosti in navad). Kjer se je sekalo na 
golo, so sekali na golo tudi takšne predele, kjer bi se dalo uspešno prebirati.

Motivi za dajanje prednosti gozdnogojitvenim metodam (golosečni, oz. prebiralni »drevesni« način 
izkoriščanja).
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Tako so v teh deželah zgodaj, že v začetku 19. stoletja, 
začeli s pogozdovanjem (snovanjem) gozdnih nasadov.  
Delno je tovrstni uspeh pripisati (RADKAU 2000) tudi 
dejstvu, da sta v tem času imela Avstrija in Nemčija 
decentraliziran sistem gospodarjenja z gozdom. Tako 
so nastali npr. v 18. stoletju v vsaki avstrijski provinci 
lastni zakoni o zaščiti gozda, ki so upoštevali lokalne 
posebnosti (npr.: oskrba industrije z lesom, itd.). V 
Nemčiji pa so nastale, glede na avtonomijo malih 
držav, številne gozdarske šole in »praktike«; prirejene 
lokalnim posebnostim. Po tej poti je prišlo do sode-
lovanja in ne nasprotovanja, med gozdarstvom in 
lokalnimi izkušnjami; podobno kot v mnogih deželah 
po svetu. Posebnosti srednjeevropskega razvoja so 
zajemale vrsto prednosti; ne le ekonomske narave, 
temveč tudi v ekološkem pogledu. Kajti le do neke mere 
trajnostno gospodarstvo je bilo sposobno oskrbovati 
kovinsko industrijo in s tem tudi rast gospodarstva v 
teh deželah. 

Takšno kooperacijo pa je mogoče v marsikaterih 
območjih razlagati ambivalentno. Tako je, na podlagi 
znanstvenih dosežkov na začetku 19. stoletja, prišlo do 
naglega velikopovršinskega pogozdovanja z iglavci. In 
po tej poti do velikega povečevanja gozdnih površin 
in zmanjševanja pušč v Srednji Evropi. Vpliv klasične 
šole nemškega gozdarstva – izhajajočega iz Tharandta, 
je bil tako močan, priporočljiv in začasno uspešen, da 
je povzročil zmagovito pot enodobnega gozda iglavcev; 
in to po vsem svetu. To je upočasnilo bolj prilagodljivo 
gojenje gozdov. Z uvajanjem velikopovršinskega goz-
darstva v 18. stoletju je prišlo do nastajanja predpogojev 
za velikopovršinske gozdne kulture. Kar je povzročilo, 
predvsem po letu 1750, z uporabo setve iglavcev, velik 
zasuk v širjenju iglavcev. Regije z veliko porabo oglja in 
hlodovine so pospeševale golosečni sistem z umetnim 
pomlajevanjem. To metodo zasledimo celo že v 16. 
stoletju.

Golosečni sistem in umetno pomlajevanje sta tesno 
povezana; kar velja še posebej za iglavce. Umetna obnova 
je golosečni sistem le še pospeševala. 

2.2.1 Nemška klasična gozdarska šola

Poseben srednjeevropski razvoj je posvečal pozornost 
tako ekonomskim kot ekološkim prednostim. Le če se 
je prakticiralo po načelu trajnosti, je bilo pričakovati 
industrijsko in ekonomsko rast. Golosečnja s pogozdo-
vanjem je postala praksa po letu 1820 (THOMASIUS 
2001b). Ta način je Pospeševala Gozdarska akademija v 
Tharandtu (H. Cotta in nemška klasična šola gozdarstva). 
Močno se je pospeševalo iglavce zaradi ugodnega trga, 
kratke obhodnje, redčenj, ki so prinašala vmesni profit 
in prispevala k nastajanju debelejšega drevja. Uspešna 
regeneracija s smreko oz. z borom je zamenjala mešane 
gozdove. Tako so nastale prostrane umetne smrekove 
monokulture (MANTEL 1990, SCHMIDT-VOGT 1977, 
THOMASIUS 2001a,b). 

Klasično gojenje gozdov spominja v mnogih pogle-
dih na kmetijstvo. Naslanja se na »ciklus« poljedelstva 
pri sadnji, negi, žetvi in ponovni sadnji, ki sledi. Do 
nedavnega je to bila gozdarska praksa, temu primerno 
prikrojiti in oblikovati naravo. Gozdar je vzgajal gozd 
tako, da bi bil gozd čim bolj učinkovit. Na ta način so 
nastajali mnogi smrekovi sestoji z njihovo »geometrij-
sko držo«. Smreka je bila pospeševana, ker je uspevalo 
pogozdovanje tudi na slabših rastiščih in ker je ta vrsta 
v relativno kratkem času obetala in tudi nudila uspeh. 
Estetika, ki se za prikazano skico pojavlja, zahteva, da 
človek v ta razvoj posega. Klasično gozdarstvo kori-
stolovno obravnava naravo. Ker je pridobivanje lesa 
primarni cilj, so estetski in biološki aspekti odrinjeni. 
Predstava, da si človek naredi gozd za podložnika, je bilo 
bistvo gozdarjeve orientacije. Vendar se je le-ta komaj 
uveljavila, saj so mnogi gozdni posestniki razmišljali 
tudi drugače. 

Skoraj 200 let so bili evropski gozdovi obravnavani 
po prikazani klasični poti. Gozd in krajina to še danes 
potrjujeta.

Dinamični razvoj nasadov iglavcev v poznem 19. 
stoletju karakterizira izpopolnjena tehnika, osnovane 
drevesnice, trgovina s semenom širom Evrope in 
poceni ženska delovna sila. Visoki dohodki iz gozda, 
pripravljenost investirati v gozdarstvo, spopolnjevanje 
raziskovalne aktivnosti; še posebej semenarstvo, so bili 
sestavni del prikazanega procesa (SCHMIDT, 2002; 
JAMES 1996; SIMPSON 1904, SMOUT IN WATSON 
1997, ROCHEL COMP. HUSSON, DUPOUEY 2003; 
MORINIAUX 2000; HEYDER 1983).

Po vsej Evropi je sledilo pospešeno pogozdovanje. 
Razvita umetna regeneracija z iglavci je napredovala 
zaradi sprememb na trgu z lesom; posebej zaradi pove-
čanega povpraševanja po iglavcih in njihovim zvišanim 
cenam. Gospodarsko razmišljanje in dobiček sta igrala 
pri tem pomembno vlogo. In še dodatno: pogozdovanje 
je pospeševala politika s ciljem izboljšati okoljske in 
življenjske pogoje z rekultivacijo opustošene krajine 
(SCHMIDT 2002, MANTEL 1990), kot tudi v Švici 
(BLOETZER 1978; DASER 1951; SCHULER 1989, 
2002, 2003; LANDOLT 1862; CHULMANN 1864) 
Italiji, Avstrija (JOHANN 1985, 1995, 2001), Slovenija 
(JOHANN 2001).

2.2.2 Vpliv šole največjega čistega donosa
Pogozdovanje je bilo področje in doktrina poznanega 
gozdarja Presslerja, ki je razvijal gozdnogojitveno tehniko 
s ciljem: čim večji dobiček. Zaradi tega so pospeševali 
naglo rastoče drevesne vrste s kratko obhodnjo, visoko 
kvaliteto in ceno (SCHMIDT – VOGT 1977; MANTEL 
1990). Ideja sadnje naglo rastočih iglavcev z visokimi 
donosi, se je razširila po vsej Evrope in inficirala tudi 
gozdarstvo Indije in ZDA (JAMES 1996). Pod vplivom 
Presslerjeve doktrine se je delež listavcev v Saksoniji v 
času 1834-1894 zmanjšal za polovico. Na jugu gozdov 
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Češke je pogozdovanje s smreko doseglo domala 90 %. 
Ostale vrste, kot so breza, bukev, pa so domala izginile 
iz pogozdovanja (KRAL 1980, 1983).

Povsod v Nemčiji, in ne le v gorovju Harz, je bilo 
naravno pomlajevanje nadomeščeno s sadnjo iglav-
cev; četudi v južni Nemčiji ni bilo nikdar popolnoma 
izrinjeno. Še v letu 1877 je bilo sporočeno, da se v 
ravninskih predelih in v gričevju Bavarske smreka po 
večini naravno pomlaja. V severni Nemčiji, z izjemoma 
Harz-a in vzhodne Prusije, kjer smreke ni doma, njeno 
naravno pomlajevanje ni bilo nikdar uspešno. Od srede 
19. stoletja je v severni Nemčiji golosek s sadnjo smreke 
še vedno pravilo.

Razvoj nemškega gozdarstva v 18. in 19. stoletju je 
bila znanstvena in intelektualna baza za razvoj v mnogih 
drugih deželah. V Sloveniji je pogozdovanje sledilo 
modelu »nemške klasične gozdarske šole« (še posebej na 
Štajerskem in Koroškem). Smreka je bila pospeševana na 
rastišča listavcev, še posebej bukve. V 18. in 19. stoletju 
se je struktura drevesnih vrst močno spremenila zaradi 
eliminiranja bukve. Na Kranjskem in v Primorju kjer je 
bukov gozd sicer naravno prevladoval so golosečne površine 
in izsekane jase v mešanih sestojih prav tako pogozdovali 
s smreko. Šele obdobje po drugi svetovni vojni je privedlo 
do temeljitega zasuka z uvedbo sonaravnega gozdarstva 
širom Slovenije; po vzoru prebiralnega gospodarjenja v 
Dinarskem pogorju že vse od začetkov 20. stoletja; in še 
prej (gozdovi Kočevske in Notranjske). 

2.2.3 Razprava o ekologiji in lepoti (estetiki)

Prikazana zgodovina ravnanja z gozdom je pripeljala do 
streznitve. Sledil je temeljit zasuk. Z drugimi besedami: 
beg od industrijskega koncepta in kmetijskih tehno-
loških bolezni – nazaj k naravi. Na to so opozarjali in 
tudi praktično prikazovali gozdarji na različnih delih 
Slovenije, tam kamor hodi danes vsa Evropa gledat in 
občudovat, kaj je uspelo slovenskemu gozdarstvu že v 
začetku 20. stoletja. Torej rigorozen zasuk: gozdarstvo 
Slovenije kot resnična prava kultura na relaciji človek 
: narava. Podobne poti pa se pojavljajo tudi drugje po 
Evropi npr.: v Švici, kjer podobno kot v Sloveniji gozd 
dojemajo kot »svetišče«.

In kako je drugje po Evropi? 
V toku razvoja se pojavi v drugi polovici 19. stoletja 

ponovno ideja prebiranja. Različne alternativne metode 
načinov sečenj in gozdnogojitvenih metod se pojavljajo  
sredi 19. stoletja tudi v Avstriji. V Württenbergu so razvili 
(1865) gozdnogojitveno pravilo: razdelitev pokrajine na 
5 naravnih območij, v katerih bi gospodarili primerno 
različnim naravnim razmeram. S pomočjo kombinacije 
naravnega in umetnega pomlajevanja naj bi nastajali 
mešani sestoji. Gospodarski cilj pri tem pa je bil proiz-
vodnja tehničnega lesa; predvsem iglavcev, pač s premeno 
bukovega gozda v smrekov in jelov gozd.

Na Bavarskem je vpeljal münchenski profesor za 
gojenje gozdov po letu 1880 skupinsko postopno gospo-

darjenje (Femelschlag), da bi po tej poti nastajali mešani 
raznodobni sestoji. Negolosečno gospodarjenje naj bi 
pripomoglo na pot nazaj k naravi-prijaznim oblikam 
gozdnih sestojev. V Prusiji pa so pospeševali v tem času 
Borggrevo »prebiralno redčenje«. 

Drugi primeri pa so bili tudi uvajanje takoimeno-
vane kontrolne metode na 20.000 ha v jelovo-bukovih 
gozdovih na visokem krasu v Postojni in na Kočevskem. 
Poznano je ime gozdarskega direktorja Schollmayer in 
Hufnagela, ki sta na tem področju (Postojnsko, Kočev-
sko) zastavila enkratni zasuk v ravnanju z gozdom že 
v letih 1890-1900. 

Vsi ukrepi pri tem so bili usmerjeni: intenzivirati 
gozdarstvo in povečevanje produktivnosti. Mnenja 
gozdarjev kako to doseči pa so bila različna. Različni 
pogledi pri tem so sledili takrat manj na znanstvenih 
spoznanjih, temveč bolj na tehničnih in gospodarskih 
pogledih kako to doseči.

Okvirni pogoji za miselni zasuk v gozdarstvu Evrope 
pa so bili takrat zelo različni. Prevladovale so izrazite 
tendence sever – jug in zahod – vzhod, katere pa moramo 
pripisovati različnim faktorjem. K najvažnejšim pri-
števamo: oblike lastništva, povpraševalne razmere, pa 
tudi reliefne razmere po pokrajinah. 

Poleg povedanega pa je potrebno omeniti tudi motnje 
za uvajanje prefinjenega gojenja gozdov kot so: 
– Zoževalni pogoji za razvoj gozdne kulture v Alpah 

(bogastvo gozda brez pomanjkanja lesa in s tem nizke 
cene lesa in majhni donosi).

– Zaradi tega premalo denarja za »intenzivne kulture«, 
ki so se pojavljale v Avstrijskem cesarstvu v razvitih 
»gozdno revnih« nižinskih predelih. 

– Veliki transportni stroški.
– Možen enosmerni transport po pobočjih navzdol.
– Velike razdalje do predelovalcev lesa.

Pojavljale pa so se tudi spremembe, ki so povečevale 
gozdno rento z:
– Razširitvijo železničarskega transporta v notranjosti 

gorovja.
– Ukinitvijo servitutov in s tem izboljšava razmer.
– Zmanjševanje uporabe lesnega oglja skozi izpopol-

njevanje tehnologij in z zamenjavo z mineralnimi 
gorivi povzročena velika kriza gozdarstva.
Z izboljšavo transporta pa je sledil ugodnejši eksport 

lesa in s tem večja uporaba.
Po prikazanem lahko povzamemo, da so različni 

vplivi od katerih so našteti le nekateri, pripomogli k 
temu da je prišlo do nove, ekološko prijaznejše dobe v 
Evropi na prehodu iz 19. v 20. stoletje.

3  SONARAVNO GOZDARSTVO
3.1 Okvirni pogoji
Razvoja gojenja gozdov v Srednji Evropi torej ne moremo 
dojeti brez upoštevanja sprememb na političnem, goz-
darsko političnem, gozdarsko zakonodajnem, gozdarsko 
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organizacijskem in splošnem ekonomskem področju. 
Splošni vzpon, ki ga je srednjeevropsko gozdarstvo in 
njegova znanost v Srednji Evropi zastavilo v 19. stoletju, 
je tesno povezano z vzponom gospodarstva, še posebej 
industrije, transportnih možnosti, pa tudi velikih spre-
memb v kmetijstvu, sprememb tržišča (prihod od lesa 
za kurjavo k lesu za predelavo). S tem se ni povečal le 
dohodek iz gozda, temveč tudi gozdarska kultura; nasla-
njajoč se na vzgojo in nego gozda (JOHANN 1981). 

Čas zasuka v razmišljanju na področju gojenja 
gozdov je značilen z zornega kota enkratno zanimivega 
dogajanja v zgodovini politike. Le-ta zajema med 
drugim spodletelo meščansko revolucijo (1848/49), 
nemško-francosko vojno 1820/71, prvo svetovno vojno 
1914-18.

Zgodovina gospodarstva
• Nagel tehnični razvoj: stroji, železnice, ladjarstvo, 

železarstvo.
• Razvoj industrije.
• Nastajanje velemest.
• Razdvajanje razvoja mesto : dežela.
• Porast prebivalstva in povečana potrošnja.
• Manchesterski kapitalizem: mednarodna konkurenca 

v industriji in kmetijstvu.
• Prve mednarodne gospodarske krize.
• Postopna premena iz agrarne v industrijsko 

deželo.
• Spremembe od nacionalnega k internacionalnem 

prometu (železnice, parniki).
• Prehod od lesa za kurjavo na stavbni les – gospodar-

stvo.
Toda tudi trgovci so se pojavili trajnostno pod vplivom 

vsakokratnega »duha časa«.
Toda že v predmodernem času je obstajalo posebno 

vrednotenje gozda in njegove gospodarske vrednosti. 
Takratno gozdarsko-politično prioriteto so prinašali 
argumenti za ekološko varstvo gozda v mnogih predelih 
Evrope. Sredi 19. stoletja, ko je vrednost gozda za varo-
vanje vodnega režima, tal, klime in človekovo zdravje 
dozorela je pričelo prihajati do temeljnega zasuka glede 
pogleda na gozd. V Nemčiji je bila ekološka argumentacija 
zaščite gozda tudi odgovor na teorijo »čistega dohodka 
tal« - bolne »kmetijske ekonomije«, čemur se gozdarstvo, 
kot težki ekološki zmoti odločno odpoveduje. 

3.2  Zasuk v Evropi
Dvesto let se je z gozdovi gospodarilo po principu gozda 
starostnih razredov, dokler ni prišlo na prehodu 19./20. 
stoletje do spremembe paradigme v gojenju gozdov, pri 
čemer se je sonaravno ravnanje z gozdom vedno bolj 
razvijalo in uporabljalo. 

Tehnični dosežki 19. stoletja, ki so pomen »razdalj« 
zmanjšali, razcveteli industrijo, uvedli fosilno gorivo, so 
prispevali k naglemu vzponu gozdarstva. Toda istočasno 
je močno napredovalo izkoriščanje narave, vse bolj je 
dozorevalo spoznanje, da postaja ohranjevanje gozda 

vse večji diktat varstva narave (JOHANN 1981). Že na 
začetku prehoda v 20. stoletje je dozorelo spoznanje, da 
potrebujemo raznodobni mešani gozd in to s pomočjo 
naravi prijaznim ravnanjem z njim na poti približevanja 
nekdanjemu naravnemu gozdu. S tem, se je želelo pri-
bližati zahtevam prijateljem in varuhom narave. To pa je 
zahtevalo opustitev šablonskega gospodarjenja; ponovno 
ustvarjanje naravnih oblik rabe gozda (prebiralni gozd, 
mešani gozd, skupinsko grajen gozd, itd.), naravno pomla-
jevanje in nego mešanega gozda. Vendar ni manjkalo 
nasprotnikov. Guttenberg npr. je priporočal prebiralni 
gozd kot obratovalni razred le za varovalni gozd. Tudi 
Dimitz (1907) je skupaj s kolegi, ki so delovali predvsem 
v gorovju, bil mnenja, da se golosekov v visokogorju ne 
da povsem opustiti. Prav tako so nekateri npr.: Endres, 
zagovarjali, da se golosekov, kot gospodarske nujnosti, v 
večini gozdov v Evropi ne more opustiti. S strani zago-
vornikov sonaravnega gozdarjenja v gospodarskem gozdu 
pa je bil golosek odklanjan kot akt brutalnega uničevanja 
krajinske podobe in sonaravno nastalih odličnih gozdnih 
sestojev, ki jih zamenja monotona, desetletja nestabilna 
zgradba gozda (SIEFERT 1907).

Klasični gozdnogojitveni sistem, ki omogoča nastaja-
nje trajnostnega sestoja, je prakticiral drevesno prebiranje. 
Tovrstni sistem je bil prakticiran ponekod v Nemčiji, 
Franciji, Švici, Avstriji in Sloveniji. Ta tradicionalna 
metoda je bila imenovana v Franciji »jardinage« in 
»Plenterwald« v nemški literaturi. V Prusiji so na 
začetku 20. stoletja uporabljali izraz »der Dauerwald« 
(= trajnostni gozd) in tudi druge oblike prebiralnega 
gospodarjenja po Möllerju, Wiebecku, Kalitschu, von 
Kendellu, pozneje Krutzschu. Ti sistemi so pospeševali 
trajnostno pokrivanje rastišča, brez golosekov, v naspro-
tju z gozdnogojitvenim sistemom starostnih razredov. 
Glavni cilj pa je bil pospeševanje raznoterosti strukture, 
raznodobnosti in to že na čim manjših površinah.

Razvoju naravi prijaznega gozdarjenja so na začetku 
nasprotovali naslednji faktorji, ki so prispevali nekatere 
napake. 

Gozdnogojitveni povodi:
– posploševanje postopka,
– nespoštovanje danosti rastišča, 
– izguba količinskega in vrednostnega prirastka, 
– povečani izdatki gojitvenih del zaradi prekratkih 

obhodenj (bukev – 80 let; smreka 45 let; pri prvem 
pomlajevanju), 

– poškodovanje jelke zaradi prekratkih pomladitvenih 
dob in prezgodaj prenagle obnove, 

– napačno vrednotenje in odstranjevanje bukve, 
– za stabilnost sestojev neprimerna zgradba sestojev,
–  odstranjevanje jelovih predrastkov, 
– spreminjajoči gojitveni ukrepi, oz. prenaglo ukrepanje, 

itd.,
– gojenje gozdov prikazovano kot »delno« svetovni 

nazor,
– ponovno pogozdovanje golosekov nastalih zaradi 

lubadarja oz. poškodb po viharjih – kot novi val 
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zasmrečevanja.
Razvoj ni bil povsod enak; v času in prostoru zelo 

različen; pogosto odvisen od političnih razmer, eko-
nomije, družbenih razmer. Med temi so bili še posebej 
pomembni:
• dvoje svetovnih vojn,
• inflacija 1923,
• gospodarski razvoj (ugoden), toda le v nekaterih 

državah Evrope,
• važnost gozda za gospodarstvo države,
• spreminjanje lastništva (podržavljanje),
• davčništvo,
• propad borz in gospodarske posledice,
• spremembe zakona,
• politični razvoj.
Gospodarstvo:
• preveliki poseki,
• pomanjkanje prodaje lesa,
• gospodarski cilj podvržen različnim spremembam: 
– oskrba revnih prebivalcev
– izvedba popravil
– povečevanje produktivnosti in rentabiliteta
– pomen novih funkcij gozda
– neo-liberalne težnje k maksimiranju dobička
– zakonski, organizacijski in tehnični pogoji ter njih 

spremembe.
Naštetih vplivov ni za podcenjevati. V Švici že dolgo 

dobo traja prepoved golosekov in podobnih posegov v 
gozd z uvedbo sonaravnega gozdarstva. V Avstriji in v 
drugih deželah nadaljujejo z »pogozdovalno ekonomijo« 
povsod. V Sloveniji je za vse gozdove vpeljano sona-
ravno gospodarjenje že v prvih leti po drugi svetovni 
vojni; brez golosekov, z uporabo sonaravnega gojenja 
gozdov na temeljih nege gozda, kar vse je pripomoglo 
k veliki polifunkcionalni okrepitvi gozdov ne glede na 
lastništvo. 

3.2.4  Nastajanje komun v različnih evropskih 
državah s posnemanjem Švice in 
Slovenije.

Engler, Byhler, Flury, Biolley in Schädelin, pozneje Lei-
bundgut, so pripomogli, da je zaživelo sonaravno gojenje 
in temu primerno »celostno« gospodarjenje z gozdom. 
Zaživela je mednarodna asociacija; delovna skupina 
(v Švici) in postala mednarodna z imeni Leibundgut, 
Krutzsch. Podobna organizacija je zaživela v Slovenji z 
imenom Pro-Silva in prešla v IUFRO organizacijo. Imena, 
ki so povezana s tem dogajanjem so npr.: Leibundgut, 
Schütz, Schmidt-Vogt, Thomasius, Sturm, Parviainen, 
Seppänen, Mlinšek, itd.

4 ZAKLJUČKI
Sedanji trend centralnoevropskega gozdarstva je ori-
entiran k naravi prijaznemu gojenju gozdov; vendar 
nekoliko različno poimenovano. Daljnosežno, neopazno 

za javnost, je prišlo do gozdarske revolucije. Klasično 
gojenje na veliko je bilo opuščeno in zamenjano z naravi 
prijaznim gojenjem gozda. Koncept »sonaravnosti« 
relativizira koncept dosedanjega utilitarizma v gojenju 
gozdov in zahteva od gozdarjev zasuk na področju 
»gozdne osveščenosti«. Le-ti se ne morejo več pred-
stavljati izključno kot producenti, temveč kot zaščitniki 
ekosistema gozda. Naravne procese morajo akceptirati 
in po možnosti zelo previdno posegati in zaščitno, oz. 
prizanesljivo tehniko uporabljati. 

Tudi estetika »sonaravnega gojenja gozda« se pojavlja 
v nasprotju z »gozdom starostnih razredov«. Mrtev les 
in naravno pomlajevanje govore o podobi »naravnega« 
gozda. Samo po sebi razumljivo se gozdarstvo s svojo 
sonaravnostjo približuje zahtevam pravega resničnega 
varstva narave. 

5 DISKUSIJA
V letu 1990 je gojenje gozdov z gozdarstvom pritegnilo 
pozornost javnosti – v Evropi pa tudi svetu. K temu 
razvoju so prispevali naslednji faktorji: 
• trajnostni koncept in mednarodna razprava o kon-

venciji (Rio deklaracija);
• ministrska konferenca o zaščiti gozdov v Evropi 

(Strasburg 1990, Helsinki 1993, Lisbona 1998, Dunaj 
2003).

6 POVZETEK
Razvoj človekove družbe je vselej vplival na značilnost 
gozdnih ekosistemov. Vsako posamezno obdobje 
človekove zgodovine je označilo navzočnost določenega 
tipa gozda glede na človekovo dejavnost. Zgodovinski 
razvoj gojenja gozdov v Srednji Evropi se je začel z 
oblikovanjem gospodarskih sistemov v času zgodnjega 
kapitalizma. Močneje se je razvijal od srednjega veka 
naprej, s povečevanjem potrebe po razpoložljivem lesu, 
kar se je odražalo v izvajanju golosečenj in pogozdovanj. 
V kmečkih gozdovih in dobravah, ki so se nahajale daleč 
od naselbin, je bile gospodarjenje bolj selektivno in so 
zato danes v najbolj ohranjenem stanju.

V 19. stoletju je tradicija gozdarske znanosti v 
Evropi dala pot gospodarskemu liberalizmu. Nastale so 
monokulture enodobnih gozdov. Pri tem je nemški gozd 
postal arhetip za vsiljevanje novih doktrin znanosti neure-
jeni naravi. Praktični cilji so opogumili matematičen 
utilitarizem, ki je, kot se zdi, hotel spodbujati geometrično 
popolnost, kot zunanji znak dobro gospodarjenih gozdov. 
Po drugi strani pa je racionalna urejenost dreves ponujala 
nove možnosti kontrole nad naravo.

Kot odgovor na naravi tuje orientirano gozdarstvo, 
ki je merilo na oblikovanje enodobnih in enomernih 
monokultur, so posamezni gozdarji, spodbujeni z 
novodobnim spoštovanjem do biotske pestrosti narave, 
kot so Karl Gayer, Morosow in Möller ob koncu 19. 
stoletja spodbujali k obračanju »nazaj k naravi«. Skrbno 
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upoštevanje gozda kot mnogoterega biološkega eko-
sistema je počasi postalo priljubljeno.

Izpopolnjevanje tehnike gojenja gozdov pa vendar 
ne more biti obravnavano ločeno, brez upoštevanja 
množice vplivnih dejavnikov s področja politike, goz-
darske politike, gozdarske zakonodaje, gozdne uprave 
in ekonomije na splošno. 

7 SUMMARY
The expansion of human society has always influenced 
the features of forest ecosystems. Particularly each period 
of human history has been characterized by the presence 
of a certain type of forest according to human activi-
ties. The historical development of Central European 
silviculture goes back to the formation of economic 
systems in the time of early capitalism. It was set off by 
an increasing need for available timber which resulted 
in clear cuttings and artificial afforestation since the 
Middle Ages. Farm forests and woodlands situated 
far from settlements were cut selectively and therefore 
maintained in quite a natural condition.

During the 19th century, the tradition of European 
forestry science gave way to economic liberalism. It 
produced the monocultural, even-age forests. Thereby 
the German forest became an archetype for imposing 
on disorderly nature the nearly arranged constructs of 
science. Practical goals had encouraged mathematical 
utilitarianism, which seemed, in turn, to promote geo-
metric perfection as the outward sign of the well-managed 
forests. In turn, the rationally ordered arrangement of 
trees offered new possibilities for controlling nature. 

As a response to a far-to-nature oriented forestry 
aiming at the shaping of even aged uniform monocultures 
primarily foresters such as Karl Gayer, Morosow and 
Möller, stimulated by new-found loyalty to the natural 
diversity of species, called for turning “Back to nature” 
by the end of the 19th century. Careful consideration 
of the forest as a multi-faceted biological ecosystem 
came into vogue. 

However the improvement of silviculture can not 
be discussed without taking into account a variety of 
influencing factors in the field of policy, forest policy, 
forest legislation, forest administration and economy 
in general. 
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Lesarski grozd že več let, glede na konkretne potrebe 
podjetij, izvaja povezovanje strokovnjakov z različnih 
področij kot so; zmanjševanje emisij HOS, oznaka 
CE, vzdrževanje in energetika, sušenje lesa, lepljenje 
lesa, ostrenje rezil, primarna obdelava lesa, CNC 
stroji, embalaža, skladiščno poslovanje, usposabljanje, 
informatika, davčne olajšave,… 

Delo na posameznem področju poteka v obliki 
niza delavnic, organiziranih na lokacijah sodelujočih 
podjetij. Na delavnicah priznani strokovnjaki pred-
stavljajo nove informacije o trendih, tehnologijah, 
materialih, tehnikah ali kako drugače pomagajo reše-
vati skupne probleme. Poleg tega delavnice omogočajo 
tudi živahno izmenjavo izkušenj in informacij med 
strokovnjaki samimi. 

Dosedanji rezultati (preko 260 srečanj s preko 3.600 
udeleženci od 2000 dalje) kažejo, da je  tovrstna oblika 
ni le zelo koristna pri izmenjavi informacij ter prido-
bivanju novih idej in znanja, temveč tudi nekakšna 
»valilnica« za nove projekte, zanimive za več podjetij. 
Pridobljene informacije, ideje in znanja omogočajo 

Povezovanje strokovnjakov poteka že sedmo leto

strokovnjakom optimiranje stro-
škov oz. izboljšanje organiziranosti 
na svojem področju, krepi pa se tudi 
medsebojno zaupanje. 

Dosedanje povezovanje je pote-
kalo v okviru članic grozda, letos pa 
je povezovanje odprto za vsa pod-
jetja, ki se želijo vključiti v delo.

Bernard LIKAR
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Uvodnik
Gozdarstvo je naravnano dolgoročno

Za gozdove v Sloveniji, s katerimi se pred svetom radi pohvalimo so zaslužne številne generacije 
gozdarjev in lastnikov gozdov. Naše najpogostejše drevesne vrste dosežejo ekonomsko zrelost pri 80 
do 160, pa tudi več letih. Danes tako uživamo sadove, ki so jih zasnovale razmere, lastniki gozdov 
in gozdarji v stoletju in več. Prav je, da se tega zavedamo, v gozdu ni praktično nič od danes! Tudi 
sedaj ni nič drugače, tudi današnje generacije lastnikov gozdov in gozdarjev ustvarjajo gozdove in 
zasnovo zanje za več človeških generacij vnaprej. Le malo je v gozdovih ukrepov, ki nimajo dolgo-
ročnih vplivov. V tako dolgem obdobju se znanje o gozdu in odnos do njega močno spreminja. In 
gozd mora biti kos tem izzivom.

Pa se povrnimo malo nazaj. Napredek naravoslovnih znanosti je tudi v naših deželah pospešil razvoj 
gozdarstva iz empirije v znanost. Pri tem so bili zaslužni zlasti »Academia operosorum« v Ljubljani 
(1693), »Družba poljedelcev in koristnih umetnosti« (1767) in njena naslednica »Kmetijska družba 
za Kranjsko«, je zapisano v knjigi Gozdovi na slovenskem.

Ker sem v uvodniku pred dvema letoma zapisal nekaj besed o gozdarjih, ki so delovali pri nas v 
drugi polovici dvajsetega stoletja, poglejmo tokrat malo dlje nazaj.

Prvi šolani gozdarji se pojavijo v naših deželah po ustanovitvi višjega gozdarskega učilišča v Mari-
abrunnu (1813), predhodnika gozdarskega oddelka na »Hochschule für Bodenkultur« na Dunaju. 
Od prvih absolventov je zlasti pomemben češki rojak Josip Ressel, ki je od 1817 do smrti 1857. leta, 
uspešno deloval v naših krajih, pretežno v slovenskem in hrvaškem Primorju. Sestavil je prve načrte 
za pogozdovanje krasa.

Od gozdarjev domačinov se je v tem času odlikoval škofjeloški rojak Ivan Cerar, od 1817 do 
1829 distriktni gozdar v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Napisal naj bi najstarejšo gozdarsko razpravo 
v slovenščini: »Od potrebe zareje drevja v premskem kotoru postojnske kresije« (1821). Pionir v 
pogozdovanju našega krasa je bil Josip Koller, uveljavil se je tudi pri urejanju gozdov in projektiranju 
cest v Trnovskem gozdu.

Ko je po zemljiški odvezi prešlo v kmečke roke dve tretjini gozdov, je bil malim gozdnim  posestni-
kom potreben strokovni pouk. V ta namen je kranjski deželni odbor leta 1868 izdal poljubno pisano 
knjižico, ki jo je napisal Mavricij Scheyer: »Navod, kako naj ravnajo posamezni kmetje in cele soseske 
z gozdom«. Bila tudi učbenik na prvi slovenski gozdarski šoli, namenjeni lastnikom gozdov, ki je delo-
vala na Snežniku od leta 1869 do 1875. Šolanje je trajalo dve leti, bila je v rangu srednje šole. Imela 
je tudi svoj učni gozd. Že dobrih sto let prej je Flamek izdelal načrt za Trnovski gozd.

Leta 1892 je dr. L. Hufnagl razvil v veleposestniških gozdovih na Kočevskem svojstven sistem 
prebiralnega gospodarjenja. V začetku dvajsetega stoletja je H. Schollmayer na Snežniku prevzel 
Hufnaglov koncept, hkrati pa v urejanje in gospodarjenje z gozdovi vpeljal izvirno zamisel kontrolne 
metode. Na drugem koncu Slovenije se je F. Pahernik na svojem posestvu odločil za prebiralno 
gospodarjenje, za preverjanje uspešnosti gospodarjenja pa uvedel periodične inventarizacije. To so 
bili zametki sodobnega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi pri nas.

Večina gozdov pa je bila v lasti malih gozdnih posestnikov, ki z njimi niso prav vzorno ravnali. 
A. Guzelj je zanje leta 1903 pripravil priročnik: »Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev na 
Kranjskem in Primorskem«. 

Naj bo dovolj o tem. Na koncu pa mogoče še pobuda. Kar precej celovito je že obdelan razvoj 
gojenja in gozdnogospodarskega načrtovanja skozi zgodovino na slovenskem, ali ne bi bilo koristno 
tega storiti tudi za druga področja. Iz preteklosti se vedno lahko kaj naučimo. 

Mag. Franc PERKO
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Izobraževanje in kadri

V 100 letih nekega 
človekovega živ-

ljenja postane poklicni 
del, torej čas, ki odpade 
na opravljanje obvez, 
oziroma opravljanje 
izbranega poklica, 
manjšina. Manjši 
del, za katerega bi 
lahko rekli, da je zelo 
pomemben, vendar ne 
življenjsko odločilen. 
Tako meni tudi bistri 
in nadvse verodostojni 
stoletnik, zato mi je 
dovolil pokukati tudi 
v njegovo Zibiko, v 
kateri se je rodil in v njegovo zibiko, ki so jo pred 
100 leti zazibale kozjanske rojenice; meni namreč, da 
človeka ne oblikuje zgolj delo, ampak še marsikaj dru-
gega. Človek postane univerzalna (skoraj popolna) 
osebnost samo, če živi neomejevano, vsestransko, 
vseobsežno – skratka svobodno. Zato svojega načina 
življenja, ni podrejal poklicu. Harmonično preple-
tanje notranjih interesov, ga je duhovno bogatilo in 
umirjalo. V tem smislu je bila njegova razvojna pot 
od pastirja do univerzitetnega profesorja in vrhun-
skega raziskovalca celostna in logična. 

Med pomenkovanjem večkrat omeni red, ki ga 
zlasti v sedanji slovenski družbi zelo pogreša. Spom-
nim ga, da je red (družbeni, pa tudi gozdni če hočete) 
pravzaprav omejevanje človekove svobode, kar mu 
onemogoča osebnostni razvoj. Takšni tezi oporeka, ko 
pravi, da red v družbenem pa tudi drugačnem okolju 
spodbuja ustvarjalnost in produktivnost. Lahko 

Čoklova stoletna obhodnjica
Pisati o stoletniku, ali se z njim pogovarjati, pač ni vsakdanje opravilo. Vznemirljivo je predvsem 
to, da gre za jubilanta, ki je bil gozdar, tudi večkratni interniranec … V svoji strokovni karieri 
sem srečal, poleg spoštovanega univ. prof. Martina Čokla, samo še enega gozdarja stoletnika, 
Pahernika iz Maribora.  V čem je še omenjena vznemirljivost. Med ljudmi velja prepričanje, da 
je gozdarski poklic lep poklic – v naravi, na svežem zraku, brez stresov, ki jih običajno povzročajo 
stiki z ljudmi. Vendar samo dva stoletnika med gozdarji v obdobju stotih let, tega prepričanja ne 
potrjujeta. In ne kaže, da bi prav kmalu dobili še kakšnega. S tem je ta laična (ljudska) teza, ki 
je po svoje čisto simpatična, zlasti za mlade, ki se odločajo za gozdarski poklic, demantirana in 
nerabna. Kako v resnici doseči (doživeti) 100 let, ne le gozdarju ampak sleherniku, nam bo na 
koncu tega zapisa odkril jubilant sam. Kajti ob takšni priliki pač ne gre pozabiti na pritajeno 
željo, skrivnost upanja, vsakogar, preseči to veličastno starostno znamko.

Prof. Martin Čokl leta 2007  Foto Marko Kmecl

mu pritrdim, čeprav 
misel ni običajna. 
Te dni sem namreč 
poslušal slovitega 
ameriškega dirigenta 
Georgea Pehlivani-
anena, ki je razvijal 
podobno misel, da je 
v najstrožji disciplini 
(zlasti samodisci-
plini) največ svobode; 
namreč na neki višji, 
duhovni ravni. To 
razkriva Čoklov tra-
dicionalizem, če že ne 
kar konzervativizem. 
V njegovi bivalni sobi 

vlada red. Vse je na svojem mestu. Pregledno je. 
Upam si pomisliti na izjemno komplementarnost z 
njegovo soprogo Ireno;  66 let (toliko let sta poročena) 
sta ustvarjala harmonično družinsko vzdušje optimi-
rane materialnosti in duhovnosti. Čeprav je po svoji 
dominantni genski zapisanosti bolj matematik kot 
biolog pa vendarle kar nekajkrat s poudarkom pove, 
da ima dva sinova, šest vnukov in pet pravnukov. 
Tudi ta podrobnost razkriva njegovo univerzalnost 
in človeško verodostojnost.

Zapisani dojmi o našem kolegu in prijatelju, 
me  prepričujejo, da ga predstavim predvsem kot 
človeka, torej zapišem njegovo življenjsko zgodbo, 
v kateri je gozdarstvo zelo pomemben pa vendar le 
del njegovega življenjskega sveta. Njegove stoletne 
življenjske poti so zares raznovrstne, poučne in 
nenehno pospremljane z najbolj humanimi odzivi 
njegove zavesti. (Zato v sestavku ločujem tisti del 

GDK: 902.1 Čokl (045) = 163.6  UDK: 929:630 Čokl+01 (045) = 163.6
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pripovedi, ki zadeva njegov poklic, t.j. gozdarstvo, od 
tistega, ki ga definira kot človeka in kot osebnost.)

Martin Čokl se je rodil 12.10.1907 v ne premožni 
in tudi ne v siromašni, pač pa v številni družini v 
Zibiki na severnem robu Kozjanskega. Osem bratov 
in ena sestra. Tipična kmečka domačija, ki je žal 
ni več, (zrukal jo je znani potres na Kozjanskem v 
sedemdestih letih prejšnjega stoletja), potrjuje ure-
jenost, ki je za funkcioniranje tako številne družine, 
prvi pogoj. Ker je oče vsa leta prve svetovne vojne 
nosil puško, so morali mati z otroki sami skrbeti 
za normalno kmetovanje in vse druge podrobnosti 
takšnega življenja. Kljub temu je Martin za šalo 
preskakoval razrede osnovne šole, zato so starši v 
njem že videli bodočega gospoda (duhovnika), kar so 
bila v tistih časih povsem normalna pričakovanja. V 
Mariboru je opravil sprejemni izpit na humanistični 
gimnaziji; vendar pa so starši spoznali, da stroškov 
šolanja v Mariboru, ne bodo zmogli. Pa je fant 
odšel v škofove zavode v Ljubljano, kjer je bil študij 
znatno cenejši. Danes kar ne more razumeti, kako je 
v začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja, peš, oblo-
žen z velikim kovčkom, sam 12-letni deček, ponoči 
pešačil z ljubljanske železniške postaje do Zavoda 
v Šentvidu. Tu je spet opravil sprejemni izpit. Po 
enem letu šolanja v Šentvidu je nadaljeval gimnazijo 

Domačija Čoklovih, po domače Trnških. Foto Martin Čokl

v Mariboru, in je šele po petem letniku gimnazije 
staršem priznal, da ga bogoslovje ne zanima. Starši so 
bili seveda zagrenjeni, vendar razumski, kar še vedno 
globoko ceni in z vidnim priznavanjem poudarja. 
Pri tako težki odločitvi (zlasti za tako mladega in v 
ruralnem okolju), mu je odločilno pomagal domači 
zibiški župnik, ki  ga je z razumevanjem podprl. Zato 
je bilo tudi njegovim staršem veliko lažje sprejeti 
novo sinovo odločitev.

Po maturi (1927) si staršev ni več upal obreme-
njevati in se je moral zadovoljiti le s pomočjo za prvo 
silo. Na prigovarjanje člana slovenskega študentskega 
akademskega društva Danica iz Zagreba, se je vpisal 
na veterino v Zagrebu, pa so ga pričakovanja o 
štipendiranju, hitro razočarala. Tudi sam študij 
na veterinarski fakulteti ga ni privlačeval. Sošolca 
Leon Guzelj in Tone Šetinc, ki sta študirala gozdar-
stvo v Zagrebu, sta ga pregovorila, da je presedlal 
na gozdarstvo, kjer je lahko sproščal veliko svojih 
razumniških afinitet, pa tudi veselja. Že prvo pre-
davanje na gozdarstvu je bilo zanj pravo odkritje. 
Presrečen  je bil, da je vendarle odkril nekaj, čemur 
se bo v življenju z veseljem zapisal.

Čokla so do njegovega 20. leta, to je obdobje, v 
katerem se mlad človek psihofizično oblikuje in ko 
intelektualno intenzivno zori, življenjsko usmerjale 

Izobraževanje in kadri
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Čoklova družina. V ospredju Martin. Foto Martin 
Čokl

predvsem eksistenčne potrebe. Samo z neverjetno 
skromnostjo in pridnostjo je premagoval stroške 
študija v Zagrebu. To skromnost je ohranjal tudi 
pozneje. 

Na kratko sem poskušal opozoriti na eksistenčne 
stiske, saj je za razumevanje njegovih sto let, tudi ta 
podrobnost zelo pomembna. Zavestno ali podza-
vestno je čutil svojo pravo življenjsko smer. Vedno 
pa se je kljub mnogim oviram, zavestno odločal.

Po enem letu bivanja v zasilnem študentskem 
domu v Zagrebu, kjer so bile bivalne razmere vse 
porej kot ugodne (v sobi je bilo 20 študentov, med 
njimi tudi sloviti slikar France Mihelič); se je moral 
preseliti v veliko enosobno leseno barako na dvorišču 
tega doma, kjer so študentje za premagovanje ostre 
zime 1928/29 pokurili stole in še iz predavalnic 
prinašali drva. Po prvem letu pomanjkanja, mu je 
bila v veliko pomoč vsakodnevna inštrukcija sina 
gostilničarja, za kar je dobival bogato kosilo in 4 
dinarje za tramvaj. Ta denar je, namesto za vožnje, 
porabil za skromno večerjo. Poleg tega ga je za 
sostanovalca k sebi vzel sošolec Guzelj, s katerim sta 
skupaj stanovala do konca študija. Za premagovanje 
materialnih težav je počitnice izkoristil za prakso v 
Bosni in v Slavoniji. Po štirih letih študija, je v jeseni 
leta 1931 z odliko diplomiral.

Kot pravi, ga je pri izpitih večkrat reševala tudi 
sreča. Tako ga je profesor matematike kot predsednik 
izpitne komisije prvega diplomskega izpita rešil padca 
iz kemije, ker se mu je prikupil, ko je po celi vrsti 
padlih, uspešno rešil zelo zahtevno matematično 
nalogo. Pri profesorju za vodogradnje, ki so se ga 
študentje zelo bali, je moral na izpit k njemu na 
dom. Zaradi hude revme ga je profesor pričakal 
sede v napihnjeni avtogumi. Ko je opisoval aparat 
za merjenje hitrosti vode, se ni spomnil izraza za 
krmilo pa ga je v mislih na klopotec imenoval rep. 
To je profesorja spravilo do pravega krohota in tako 
dobro voljo, da je izpit končal z odliko in da je bil 
izpit iz drugega njegovega predmeta bolj prijateljski 
pomenek kot pravi izpit.

Prvo, kar ga je čakalo po diplomi, je bila 3-letna 
brezposelnost. Šele leta 1934 je dobil mesto kot 
pripravnik v gozdarskem odseku na Dravski bano-
vini v Ljubljani. V drugi polovici tridesetih let se je 
zanimanje države za gozdno in lesnogospodarsko 
problematiko vidno okrepilo. Stanko Sotošek, 
Lojze Žumer, Anton Šivic in drugi vuidnejši slo-
venski gozdarski inženirji, so v okviru državnih in 
gospodarskih inštitucij sprožali mnoge strokovne 
probleme, ki so bili pravi začetki avtohtonega 
slovenskega gozdarstva med in po drugi sv. vojni. 
Med drugim je tudi Čokl kot vodja gozdarskega 
oddelka na Kmetijski zbornici v Ljubljani leta 1941 
(februar) organiziral tako imenovano “gozdarsko 
anketo”, kar je pomenilo večdnevno posvetovanje, 
na katerem so določali strategijo razvoja gozdarstva 
v naslednjem obdobju. Komaj je dobro izzvenelo 
22 referatov na tem posvetovanju, ko so zaregljale 
okupatorjeve strojnice. Že prej je bil mobiliziran. 
Kot artilerijski častnik je moral v Hočah prevzeti 
eno od baterij ter se z njo umikati proti jugu, 
proti Hrvaškemu Zagorju. Tega marša zaradi 
neživljenjskih naporov nikoli ne bo pozabil. Pri 
tem pa so ga skupaj z baterijo Nemci ujeli in ga 
odpeljali v nemško vojno ujetništvo.

Konec leta 1941 je prešel v italjansko vojno 
ujetništvo, bil v začetku leta 1942 izpuščen, po enem 
mesecu prostosti pa skupaj z drugimi aktivnimi in 
rezervnimi častniki nekdanje kraljeve jugoslovanske 
vojske aretiran in odpeljan v italjansko internacijo 
v Padovo in Gonars. Po dveh letih internacije je bil 
ponovno izpuščen, v jeseni leta 1944 pa so ga pod 
krivo podmeno, da naj bi bil po ženi član židovske 
družine, Nemci aretirali in odpeljali v Dachau, kjer 
je komaj živ dočakal konec vojne.

Zanimivo, da je moral vso to kalvarijo zaporov 
in internacij doživeti, kot bi rekli, ne kriv ne dolžen. 

Izobraževanje in kadri
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Ne zaradi nekakšnih zavestnih političnih ali drugih 
osebnih opredeljevanj, ki bi lahko bila v tistih težkih 
časih hitro vzrok takšni torturi. 

Čoklovo najbolj pestro strokovno življenje je bilo 
takoj po 2. sv. vojni. Stroko je bilo treba postaviti 
popolnoma na novo, na slovenske gozdarske noge. 
Redki gozdarski izobraženci, med njimi tudi on, 
so morali početi vse. Za njegov nadaljnji razvoj je 
bilo najpomembneje, ko so ga dodelili prosvetnemu 
oddelku ministrstva za gozdarstvo, kjer je pričel z 
organizacijo povojnega gozdarskega raziskovalnega 
dela. Organiziral in vodil je tudi tečaje za gozdne 
delavce, na nižji gozdarski in lesarski šoli je preda-
val izkoriščanje gozdov, posebno rad se spominja 
smolarjenja, za kar je postal vrhunski izvedenec; in 
kar je še najmanj znano – v šoli za gozdno milico v 
Begunjah je predaval dendrometrijo.

Za hip se zaustavimo pri smolarjenju. Res, da se 
sliši nekoliko eksotično, ampak leta 1948 je bila ta 
gozdarska eksotika del preživetja Jugoslavije. Takrat 
sta Zahodna Evropa in Sovjetska zveza blokirali vse 

gospodarske zveze z Jugoslavijo, kar ji je povzročalo 
strahotne gospodarske težave. Nenadoma je postala 
smola edini vir za izdelavo terpentina in kolofonije, 
iz njiju pa so izdelovali strojna maziva. Tako kot 
sedanje generacije o smolarjenju ne vedo nič, tako o 
tej gozdarski dejavnosti tudi takrat niso veliko vedeli, 
tudi Čokl ne. Vso biologijo smole in tehnologijo 
njenega pridobivanja je moral šele proučiti. V sicer 
skromno pomoč mu je bila le neka, v ruskem jeziku in 
v ruski pisavi pisana, knjižica o smolarjenju. Realno 
ocenjevano je bilo smolarjenje le epizoda, tako za 
Slovenijo kot za Čokla, ki pa se je upravičeno rad 
spominja in na katero je tudi upravičeno lahko pono-
sen. Po Sloveniji so iskali zrela borova drevesa in jih 
vključevali v pridobivanje smole; največ so jih našli 
v Prekmurju. Takrat so v Sloveniji “natočili” 300 do 
350 ton smole letno. Med drugim je ob pomanjkanju 
orodja za smolarjenje idelal izviren smolarski nož, 
ki je zagotavljal pravilen potek in pravilno globino 
v deblo zarezanih žlebov pri smolarjenju in sploh 
omogočal smolarjenje v Sloveniji. Ta njegov  patent 

Njegova pot v gozdarski poklic ni bila načrtovana 
niti sanjana, ampak slučajna. Kot pobiča ga je 

najbolj prevzemal poklic učitelja. Ko pa je v Zagrebu 
končno pristal na gozdarstvu, ga je le-to povsem 
“posrkalo”. Že med študijem je na študijskih ekskur-
zijah in na počitniških praksah spoznaval razmeroma 
razvito gozdarstvo na Hrvaškem. Ko je končno kot 
pripravnik dobil službo v Ljubljani, ni bil več zeleni 
začetnik, temveč že dovolj izkušen, da so mu takoj na 
začetku naložili  odgovorne inženirske naloge. Priroda 
teh nalog je bila takšna, da je svoje gozdarstvo lahko 
vedno bolj povezoval z matematiko in statistiko, ki 
sta mu bila v resnici zapisana v genih.  Ko je prišel 
na gozdarski inštitut (1948), se je tudi v celoti zapisal 
metričnemu vidiku gozdarstva, pri čemer je vztrajal 
do upokojitve.

Če vse njegovo strokovno delo postavimo na 
skupni imenovalec “merjenje sestojev in njihovega 
potenciala”, kot je naslovil tudi enega izmed svojih 
knjižnih besedil, je zaobsežen skoraj ves njegov 
raziskovalni opus. Pri njegovi odločitvi kaj in 
kako, mu je pomagala tudi okoliščina, da o naših 
gozdovih do štiridesetih let nismo veliko vedeli  in 
še: specifične gospodarske razmere po 2. sv. vojni. 
Zato se mu je strateški cilj, kako spoznati, kako so 
gozdovi “založeni”, ponujal kar sam od sebe. Ko je 
začel delati na Inštitutu, so le malo vedeli, kako bi 
dovolj natančno izmerili kubaturo stoječega dre-
vesa kaj šele sestoja. Prva inventarizacija gozdov v 

Sloveniji je bila izvedena z okularno cenitvijo. Ker 
so morale biti inventarizacije v daljšem obdobju 
primerljive, so mislili, da je možno eksaktno dolo-
čati stanje sestojev le s polno premerbo, kar je bila 
druga (neizvedljiva) skrajnost. Predvsem ta dejstva 
so bila metriku Čoklu dovolj izzivalna, da je pričel 
iskati dendometrijske in urejevalske metode, ki bi 
zadovoljevale tako natančnost kot gospodarnost 
inventarizacije gozdov, (kar je v urejanju gozdov tudi 
zelo pomembno). “Racionalizacija metod za urejanje 
gozdov” je njegovo glavno raziskovalno knjižno delo, 
v katerem obravnava to izjemno kompleksno raz-
iskovalno materijo. Zelo verodostojno lahko trdimo, 
da  prof. Martin Čokl sodi v skupino, žal zelo redkih 
slovenskih gozdarskih raziskovalcev, katerih delo je 
predvsem aplikativno pozicionirano. Zastavljeno in 
izvedeno za praktično strokovno rabo.

Ta njegova nagnjenost k raziskavam, ki naj služijo 
reševanju stvarnih potreb, se zrcali tudi v njegovih 
publicističnih delih, objavljenih v zbornikih in v zbirki 
znastvenih in razislovalnih del gozdarskega inštituta 
ter v mnogih zvezkih Gozdarskega vestnika. Mnogi 
rezultati njegovih raziskovanj so podani tudi, v že 
omenjenem publicističnem delu “Merjenje sestojev 
in njihovega potenciala”. Nekatera njegova dela so 
postala nepogrešljiv pripomoček pri urejanju gozdov. 
Med te sodijo predvsem, za naše potrebe prirejene in 
preračunane francoske Schaefferjeve in Alganove ter 
izvirne Čoklove vmesne tarife, ki so prešle v splošno 
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rabo in so zelo poenostavile ugotavljanje sestojnih 
lesnih zalog.

Kot pomemben pripomoček za razna dela v goz-
darstvu pa je treba zlasti omeniti še Čoklov Gozdarski 
priročnik, ki je doživel šest izdaj. V njih je izšla tudi 
kopica izvirnih Čoklovih tablic.

Bibliografija
Sestava Čoklove bibliografije je bilo dokaj zahtevno 
delo. V obdobju po 2. sv. vojni, ko je razmeroma veliko 
objavljal, leksikografska pravila niso bila tako sistem-
ska in tudi obvezna niso bila. Njegovo bibliografijo 
je pripravila Maja Božič v Gozdarski knjižnici in 
INDOK dejavnost na Gozdarskem inštitutu Slovenije, 
ki je vseh njegovih 89 bibliografskih enot razvrstila v 
naslednja poglavja:

1. Članki (28)
Obravnavajo tematiko urejanja gozdov kot: inven-
tarizacijo, prirastek, prehodne dobe, tarifni način 
določanja lesnih zalog, deblovnice za celjski okraj 
in za kraške sestoje č. bora, izsledke na inštitutskih 
raziskovalnih ploskvah itd.

2. Elaborati in poročila (26)
Za to zvrst njegovega strokovnega pisanja je značilna 
izrazita praktičnost. V njih prevladujejo rezultati na 
različnih raziskovalnih ploskvah (Postojna, Pokljuka, 
Snežnik, Kočevsko, Notranjsko, Rakovec, Ločnik); 

pa še rast tujih iglavcev, gospodarska zrelost sestojev 
na Pokljuki, metode merjenja prirastka, obhodnja v 
smrekovih sestojih itd.

3. Gozdnogospodarski načrti (10)
Lehen na Pohorju, Smolnik, Lobnica.

4.) Monografije (19)
Smolarski priročnik, Kako pogozdujemo, Gozdarski 
in lesnoindustrijski priročnik – šest izpopolnjevanih 
izdaj, Tablice za kubiciranje okroglega lesa, Tarife z 
mnogokratniki, Tehnika odkazovanja, Racionaliza-
cija metod za urejanje gozdov, Merjenje sestojev in 
njihovega potenciala, Prirastne tarife, Racionalizacija 
urejanja malodonosnih gozdov, Metodika ugotavljanja 
razvoja sestojev.

5.) Prispevki na kongresih (1)
XV. IUFRO kongres, Bucarest, 1971

6.) Poglavja v monografijah (3)
Merjenje drevesa, Raziskovalne ploskve, Metode 
urejanja.

7.) Prevodi (1)

8.) Ureditev monografije (1)
Gozdovi na Snežniku

Kompletna bibliografija s podrobnostmi je v 
Gozdarski knjižnici in INDOK dejavnost na GIS in 
pri avtorju.
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so izdelovali na gozdarskem inštitutu. Zanimivo je, 
da borovo drevo, ki je bilo smolarjeno, zaradi velike 
smolnatosti, ni bilo uporabno za žagarijo. Že po 
nekaj letih, ko je Jugoslavija dobila nove zaveznike 
na Zahodu, je smolarjenje povsem zamrlo.

Če dodamo še poskuse pridobivanja eteričnih 
olj iz smrekovih iglic, smo zaokrožili tudi nakaj 
njegovih “postranskih” specialnosti.

Ko je bil leta 1947 ustanovljen Inštitut za gozdno 
gospodarstvo in lesno industrijo Slovenije, je bil M. 
Čokl med prvimi raziskovalci. Odslej se je posvečal 
urejanju gozdov in dendrometriji kot metrični osnovi 
urejanja. Njegova raziskovalna pot je bila sicer kla-
sično čvrsto usmerjena, toda izrazito ustvarjalna, 
torej dinamična. Tri leta pred svojim dokončnim 
prehodom z Inštituta na Fakulteto (1963) je Čokl kot 
predavatelj dendrometrije nasledil prof. F. Sgerma.
Poleg tega pa je začasno predaval tudi predmet stati-
stične metode v gozdarstvu, ki ga je nasledil za prof. 
M. Blejcem. Tako je spretno prepletal pedagoško in 
raziskovalno delo do upokojitve leta 1977. Čeprav je 
poučevanje v otroški dobi opazoval z velikim spošto-
vanjem pa je v tem času dajal prednost raziskovanju 
pred visokošolskim pedagoškim delom. V njem je 
lahko sproščal več svojega prirodnega daru, čeprav 
je bil v izobraževanju gozdarjev vseh profilov prav 
tako uspešen, za kar je prejel tudi najvišja priznanja. 
Temu kombiniranemu delu je  namenjal celih 30 let 
svojega poklicnega dela.

Po sili razmer in ljubiteljsko se je M. Čokl ukvar-
jal tudi z izdelavo izvirnih pripomočkov za dela v 
gozdu. Izdelal je tudi svoj inštrument za merjenje 
drevesnih višin, ki je prešel v splošno rabo in uspešno 
nadomeščal uvožene višinomere. V prostih dneh je 
pogruntal in izdelal tudi izviren gozdarski polimeter, 
s katerim je možno opravljati celo vrsto meritev. 
Inštrument je patentiral pri Zveznem uradu za 
patente v Beogradu.

Ves čas pa se je uveljavljal tudi kot strokovni publi-
cist, urednik in terminolog. Skrbel je za inštitutsko 
in fakultetno raziskovalno publicistiko, gozdarstvo 
zastopal v splošnih tehniških terminoloških komi-
sijah, skrbel za slovenjenje JUS standardov itd. 30 
let pa je deloval v komisiji za sestavljanje pravil za 
gozdnogospodarsko načrtovanje in za potrjevanje 
teh načrtov. Mlade inženirje je ponovno “preverjal” 

na strokovnih izpitih iz urejanja gozdov. Nekaj 
priznanj in odlikovanj:
– Red dela s srebrnim vencem za prizadevanje in 

uspehe pri delu, 1965.
– Priznanje Biotehniške fakultete Univerze Edvarda 

Kardelja v Ljubljani za uspehe pri pedagoškem 
in znanstvenem delu za razvoj stroke, 1975.

– Red republike z bronastim vencem, 1979.
– Jesenkovo priznanje za pomemben teoretični in 

praktični prispevek na področju dendrometrije, 
prirastoslovja in racionalizacije urejanja gozdov, 
1979.
Najlepše pa se mu je oddolžila narava, ko mu 

je naklonila sto let življenja. Brez špekulacij in zlih 
namenov, ki so tako tipični za medljudske odnose, 
sta z njo nesebično delala eden za drugega. Za dolgo 
življenje pa se je po njegovem vredno potruditi. 
Recimo takole:

V službo hodiš zato, da preživiš. Kar pa ne pomeni 
priporočila za lenuharjenje. Nasprotno! Delo (služba, 
poklic) mora človeka razveseljevati.

Ni treba vedno sedeti v prvi vrsti.
Modro je poslušati druge. Oglašati se, in govo-

riti, je primerno samo tako dolgo, ko imamo še kaj 
povedati.

Skromnost je predvsem samodisciplina, ki zago-
tavlja največ človeške avtonomnosti.

Vse naj bo odmerjeno v smislu človeških izkušenj 
– tako užitki kot napori.

Etika in morala sta lepši kot ogrlice in prstani. 
Prinašata mir in zmanjšujeta možnosti stresa. Krepita 
ugled, dostojanstvo in posledično samozavest.

Največ pa k dolgemu življenju prispeva ustrezni 
genski zapis.

S tem dodatkom razširja naš spoštovani kolega 
prof. Martin Čokl gozdarsko izrazje s pojmom 
čoklova stoletna obhodnjica, ki je sad njegovega 
sloga življenja in je bolj uporabna za gozdarja kot za 
gozd. Kajti 100 let je samo etapa, nekaj vmesnega, 
ne končanega! In še jubilantovo sporočilo: Naj ta 
srečni “vmesni donos” doživi čim več slovenskih 
gozdarjev!

Po pripovedi prof. Martina Čokla napisal 
Marko KMECL
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Strokovna razprava

1 UVOD
Tako gozdarstvo kot statistika se kot pravi znanosti 
oblikujeta v 18. oziroma 19. stoletju. Pred tem bi 
kot zametke, oziroma kot podlago statistiki lahko 
razumeli zlasti razvoj matematike na področju verjet-
nosti. Razvoj gozdarstva pa je pogojevalo predvsem 
pomanjkanje različnih gozdnih proizvodov oziroma 
učinkov. Prve zametke gozdarstva lahko najdemo 
že v srednjem veku oziroma celo v antični dobi (v 
različnih aktih s katerimi se poskuša zagotavljati 
trajnost neke rabe). 

Obema disciplinama je skupno, da imata opravka 
z množičnimi pojavi. Tako ni naključje, da se je 
»statistično razmišljanje« v gozdarski praksi pojavilo 
bolj zgodaj, kot v drugih panogah, ki se poslužujejo 
biometrije (PRODAN 1961).

Gozdarji imamo opravka z množicami indivi-
duumov, dogodkov, ki obstajajo in se dogajajo v 
relativno dolgih obdobjih. Upravljamo z ekosistemi, 
ki pokrivajo velike površine in kjer je časovna skala 
procesov relativno dolga v primerjavi s človeškim 
življenjem. Iz tako obsežnih zbirk podatkov je goz-
darstvo že v 18. stoletju poskušalo izpeljati zakonitosti 
z oblikovanjem praktičnih tabel oziroma števil, 
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ki so bila boljša ali slabša izvrenotenja meritev in 
izkušenj (PRODAN 1961). Številni znani gozdarski 
znanstveniki 18. in 19. stoletja so se posluževali - v 
današnjem smislu - biometrije, pa čeprav do takrat 
matematično-statističnih metod še niso razvili. 

Dodati pa je potrebno, da se je biometričen 
značaj mnogih del gozdarjev iz prakse spoznal 
zelo pozno (PRODAN 1961). Mnoga sijajna dela 
so odšla v pozabo. 

Šele v 20. stoletju je širša družba, in z njo tudi 
gozdarji, spoznala velike prednosti statističnih metod. 
V času okoli druge svetovne vojne je statistiko kot 
priznano disciplino začelo v izobraževalni sistem 
uvajati tudi gozdarstvo (prvi nemškogovoreči učbenik 
statistike za gozdarje je izšel leta 1938). 

2 SLOVENSKO GOZDARSTVO IN 
STATISTIKA

Slovenski gozdarji v tem pogledu nismo veliko 
zaostajali. Statistične vsebine smo uvedli v okviru 
predmeta Metodika raziskovalnega dela že ob 
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nastanku študija gozdarstva v Ljubljani leta 1949 
(KOTAR 2000). Prvi učitelj tega predmeta je bil 
prof. Rudolf Turk, po izobrazbi agronom. Študentje 
so se seznanili z deskriptivno statistiko. Z letom 
1957 je predmet prevzel dr. Marijan Blejec, profesor 
za statistične metode. Pod njegovim peresom je 
izšel prvi učbenik z naslovom Statistične metode 
v gozdarstvu (1951). Leta 1965 postane nosilec 
predmeta prof. Martin Čokl. Z letom 1976 se 
je vsebina predmeta bistveno razširila (KOTAR 
2000). Nosilec predmeta prof. dr. Marijan Kotar 
je v študijsko gradivo vključil poglavja o osnovnih 
statističnih pojmih, vzorčenju, preizkušanju hipo-
tez s pomočjo parametričnih in neparametričnih 
metod, korelacijski in regresijski analizi, metodi 
analize kovariance, o osnovah časovnih vrst ter o 
načrtovanju poskusov. 

Pomena statistike so se med prvimi zavedali 
ljudje z višjih položajev. Gozdarji nismo izjema. 
Podstat njihovih potreb po statistiki je zajeta v 
naslednjih mislih:

»statistika se je danes uveljavila kot važno 
pomožno orodje za splošno uravnavanje gospodar-
skega in družbenega življenja« (Babič, B. Potrebno 
je organizirati soliden sistem gozdarske statistike. 
Gozdarski vestnik, 1954, s. 227-234).

»v vseh panogah gospodarske in družbene dejav-
nosti je ustvarjalen dobro izdelan sistem zbiranja in 
obdelave statističnih podatkov, katerih analiza daje 
neobhodne elemente za vodstvo tekoče in perspek-
tivne politike« (Babič, B. Potrebno je organizirati 

soliden sistem gozdarske statistike. Gozdarski vestnik, 
1954, s. 227-234).

Že dolgo statistične metode s pridom uporabljajo 
tudi raziskovalci s področja gozdarstva. Po obdobjih 
smo analizirali rabo statističnih metod v treh revijah s 
področja gozdarstva in primerjalno še v ugledni reviji 
s področja ekologije. V analizo smo vključili obe slo-
venski gozdarski reviji (Gozdarski vestnik in Zbornik 
gozdarstva in lesarstva) in Forstwissenschaftliches 
Centralblatt, ugledno revijo z Bavarske, ki zadnja leta 
izhaja kot European Journal of Forest Research ter 
Journal of Ecology. V Zborniku gozdarstva in lesartva 
smo pregledali praktično vse članke, izpustili smo le 
strogo lesarske. V ostalih treh revijah smo pregledali 
le del člankov na »slučajnosten način znotraj okvirnih 
kvot«. Za vsako časovno obdobje (desetletja) smo pri-
dobili približno isto vsoto člankov, ki pa so bili znotraj 
časovnega obdobja slučajnostno izbrani. Poudarjam, da 
smo v vseh revijah pregledovali le članke (znanstvene 
in strokovne) in ne drugih prispevkov (npr. uvodnik, 
novice, ipd.). Glede rabe statističnih metod smo članke 
kategorizirali v naslednje tri skupine:
1. ni rabe statističnih metod z izjemo resnično najpre-

prostejših (aritmetična sredina, deleži, grafični in 
tabelarični prikazi frekvenčnih porazdelitev);

2. uporabljene so standardne statistične metode 
(univariatna in bivariatna statistika ter multipla 
regresija);

3. uporabljene so zahtevnejše statistične metode 
(multivariatna statistika, prostorska statistika, 
zahtevnejše analize časovnih vrst ipd.).

Slika 1: Delež člankov po obdobjih, v katerih statistične metode niso uporabljene

Kadunc, A.: Gozdarstvo in statistika



GozdV 65 (2007) 7-8 307

Iz slike 1 je razvidno, kako hitro postane raba 
statistike praktično obvezna v ugledni ekološki reviji. 
Jasen trend zmanjševanja člankov brez statistične 
zaslombe kaže tudi nemška revija. Zelo omahljivo 
pa se zmanjšuje delež člankov brez statistike v naših 
revijah. To je do določene mere razumljivo le za 
Gozdarski vestnik. 

Najbolj očitno se raba standardnih statističnih 
metod povečuje v nemški reviji (slika 2). V Gozdar-
skem vestniku se stvari tudi »izboljšujejo«, Zbornik 
gozdarstva in lesarstva pa v tem pogledu ne kaže 

»zdravih« tendenc. Journal of Ecology je očitno že 
dosegel vrhunec rabe te ravni statistike.

Raba zahtevnejših statističnih metod se izrazito 
povečuje v obdobju, ki sovpada z razvojem in pred-
vsem dostopnostjo zmogljivejših osebnih računal-
nikov ter ustrezne programske opreme (slika 3). Pri 
Jounal of Ecology pride do precejšnje rabe zahtevnej-
ših metod že v 70-ih letih, ko raziskovalci vegetacije 
»odkrijejo« metode ordinacije in klasifikacije in te 
metode doživijo resničen razcvet. V gozdarstvu 
smo precej zamujali in še zamujamo. Pohvalno 

Slika 3: Delež člankov po obdobjih, v katerih so uporabljene zahtevnejše statistične metode

Slika 2: Delež člankov po obdobjih, v katerih so uporabljene standardne statistične metode
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pa je, da Zbornik gozdarstva in lesarstva sledi vsaj 
uglednim tujim gozdarskim revijam. V Gozdarskem 
vestniku se te metode le počasi prijemljejo. Zdi se, 
da v zadnjem obdobju postaja mesto, kjer objavljajo 
v veliki meri upokojeni gozdarji in redni profesorji, 
ki ne hlastajo več za »pikami«. Poleg prispevkov teh 
piscev se objavlja tudi precej izsledkov diplomskih 
nalog. Najbolje izpiljene članke, ki so praviloma tudi 
metodološko zelo kakovostni, se pošilja v tujino. Kar 
je prav, pa vendarle je – po objavi v tujini – pogosto 
smiselno rezultate predstaviti v prilagojeni obliki tudi 
v domači reviji z najširšim krogom bralcev. 

Morda je na tem mestu vredno pokomentirati 
»nenavaden« značaj Zbornika gozdarstva in lesar-
stva, ki se ga da razbrati iz slik 1, 2 in 3. Povečuje 
se raba zahtevnejše statistike, obenem pa se delež 
metodološko manj zahtevnih člankov ne zmanj-
šuje kaj prida. Pri prelistavanju številk te revije se 
ni bilo mogoče izogniti vtisu, da nekateri avtorji 
metod ne uporabljajo v vsej svoji karieri, kljub 
silnemu napredku in razmahu statistike in njeni 
dostopnosti v zadnjih desetletjih. Nasprotno so 
nekateri raziskovalci že zelo zgodaj posegali po 
metodah in jih s časom nadgrajevali. Seveda drži, 
da se prav vseh vsebin in problematik ne da (v isti 
meri) opemenititi s statistiko. Pa vendarle. Še ena 
stvar zbode pri Zborniku gozdarstva in lesarstva. 
Vsaj od osamosvojitve naprej je jasno, da v Zbor-
nik sodijo znanstvene vsebine, kar pomeni tudi 
določeno raven. Žal pa se premnogokrat zazdi, da 
ozki krogi, znotraj katerih se ta revija urednikuje 
in recenzira, ne prečistijo oziroma korigirajo pri-
spevkov dovolj. 

3 PERSPEKTIVE STATISTIKE V 
GOZDARSTVU

Po vsem zapisanem sodeč je jasno, da resne znanosti 
brez statistike ni. Statistika igra vlogo pri prav vseh 
fazah znanstvenega dela. Vključena je v oprede-
litev in ovrednotenje hipotez. Podatki se zbirajo 
po statističnih načelih in s pomočjo njenih metod 
analizirajo. Danes praktično ni več poskusov, ki niso 
statistično zasnovani. Raziskovalci s šibkejšim ali 
vsaj nezadostnim poznavanjem statističnih metod 
in tehnik se povezujejo s statistiki. Praktično vse 
raziskovalne skupine vključujejo ljudi z dobrim 
statističnim znanjem. 

Znanstveni članki in druga znanstvena dela, v 
vedno večji meri pa tudi strokovna publicistika, vse 
pogosteje uporabljajo statistične metode.  

Še več, celotna družba se je navadila na »statistični 
pristop« pri obravnavi vsega aktualnega. Dejstvo 
je, da se statistiki v svetu, ki se izgublja v preobilju 
informacij, obeta lepa prihodnost. In to navkljub 
pogostemu godrnjanju čez »najdebelejšo laž«.1 

In kakšen je odnos današnjih gozdarjev do sta-
tistike? Oziroma, kakšna je perspektiva statistike v 
službi gozdarstva?

Pri upravljanju z gozdnimi ekosistemi predstavlja 
statistika (zaenkrat) najuporabnejše raziskovalno 
orodje. Poleg gozdarjev, ki se ukvarjajo z raziskova-
njem, pa jo morajo do določene mere poznati tudi 
tisti v praksi, saj se statistične metode uporabljajo 
pri številnih strokovnih nalogah (npr. normiranje, 
inventura, spremljava škod, trendi,…)(KOTAR 1987). 
Nadalje je solidno poznavanje statističnih pojmov, 
metod in pristopov potrebno že zaradi spremljanja 
strokovne (delno tudi znanstvene) literature, kar 
naj bi bilo samoumeven sestavni del delavnika 
gozdarskega inženirskega kadra. 

Iz zgoraj povedanega sledi, da se je statistiki 
nespametno izogibati. Nasprotno, krepiti je potrebno 
naše poznavanje teh vsebin. Res pa je, da uporaba 
statističnih metod najprej zahteva, da temeljito 
poznamo tisto področje, kjer te metode uporabljamo 
(KOTAR 1987). 

Če nekoliko razčlenimo potrebe po statistiki glede 
na visokošolske izobraževalne ravni:
− Inženirji oziroma diplomirani inženirji bi morali 

poznati osnovne pojme (npr. vzorec, varianca, 
korelacija, tveganje ipd.) in osvojiti osnoven 
koncept statističnega razmišljanja (zakon velikih 
števil, apriorno postavljanje hipotez, »nevar-
nost« interakcij, pomen slučajnosti, stratifikacija, 
moteče spremenljivke, šum ipd.).

− Univerzitetni diplomirani inženirji naj bi osvojili 
koncept statističnega razmišljanja in se toliko 
usposobili, da brez težav razumejo strokovne in 
delno tudi znanstvene članke. Sposobni morajo biti 
načrtovati poskus, izvesti običajne statistične analize 
in korektno interpretirati rezultate. Svoje znanje 
statistike naj bi bili sposobni nadgrajevati.

− Magistri in doktorji so usposobljeni znanje stalno 
nadgrajevati, samostojno izvesti analize, izbirati 
zahtevnejše metode, jih kombinirati. Se izkazati za 
kritične, razgledane in radovedne (metodološko 
in sicer). 
Danes je statistika v porastu – mnogokrat je 

raba tudi nekritična, zavajujoča ali vsaj posiljena 

1 Britanski državnik Benjamin Disraeli naj bi izjavil: 
»There are three kinds of lies: lies, damned lies and 
statistics.«
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– gozdarstvo pa, milo rečeno, stagnira. V veliki 
meri je to posledica tranzicije iz tradicionalnega 
gospodarjenja z gozdovi v upravljanje z gozdnimi 
ekosistemi. Težave bomo prebrodili le z vztrajnim 
bogatenjem znanja bioloških, družbenih, tehničnih 
in metodoloških vsebin. S trdim delom torej. 

Pri tem je zanimivo, da se na fakulteti praktično 
v vse strokovne predmete vseskozi dodaja nova spo-
znanja (kar je nujno), za »statistiko« pa velja, da je 
že tako preobsežna. Pa ravno pri njej se v zadnjih 
desetletjih dogaja silovit vzpon, mnogo hitrejši kot 
pri gozdarskih vsebinah. Je gozdarji res znamo dovolj, 
celo preveč? Se to našo gozdarsko samozavest da 
pojasniti s tistim reklom, da vsak uporablja toliko 
statistike kot je zna in razume?

Morda pa so vsega krivi pedagogi.
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Med sedanjimi vrstami jelenov je Evropski damjak, 
(Dama dama, Linnaeus 1758) verjetno taxon, na 
čigar sedanjo razširjenost je človek najbolj vplival 
in jo spreminjal (CHAPMAN / CHAPMAN – citira 
MASSETI et. al. 1996). V srednji Evropi se po ledenih 

GDK: 134+159.42:149.6 Dama dama L. (497.4 Brdo pri Kranju) (045) =163.6

Morfološki kazalci rasti in razvoja damjaka (Dama dama L.)  
v lovišču Brdo pri Kranju 
Morphological growth and development indicators of fallow deer (Dama dama L.)  
in Brdo hunting ground

Miran HAFNER*

Izvleček:
Hafner, M.: Morfološki kazalci rasti in razvoja damjaka (Dama dama L.) v lovišču Brdo pri Kranju. Gozdarski 
vestnik, 65/2007, št. 7-8. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 16. Prevod v angleščino: avtor. Lektura 
angleškega besedila: Jana Oštir.
Analiza obravnava telesno maso in maso rogovja 1.706 uplenjenih živali v lovišču Brdo pri Kranju v obdobju 
1990-2004. V navedenem obdobju so se telesne mase spreminjale, večinoma so se zmanjševale, najizraziteje do 
leta 1995. Starostna dinamika telesnih mas je pri samcih in samicah zelo podobna. Kulminacija je dosežena pri 
samcih pri sedmih letih in pri samicah pri osmih letih starosti. Poleg od starosti je značilna tudi odvisnost telesne 
mase od meseca uplenitve. Med jesenjo in zimo telesne mase telet naraščajo, telesne mase enoletnih živali pa se 
pomembneje ne spreminjajo. V obdobju od septembra do decembra telesne mase dveletnih samcev naraščajo, pri 
triletnih odvisnosti od meseca odstrela nismo odkrili, medtem ko telesne mase odraslih samcev upadajo. Telesne 
mase samic, predvsem odraslih, v jesensko zimskem obdobju naraščajo. Med jesenskim in zimskim obdobjem se 
telesne mase najmanj razlikujejo pri dveletnih in triletnih živalih obeh spolov. Razlike v telesnih masah med spoloma 
so največje v razredu odraslih živali. V zimskem obdobju so razlike v telesnih masah med spoloma manjše kot v 
jesenskem obdobju. Masa rogovja je odvisna od telesne mase in starosti. Kulminacija mase rogovja nastopi pri 11. 
letih starosti. Največje absolutne in relativne vrednosti mase rogovja dosegajo odrasli samci.
Ključne besede: damjak (Dama dama), telesna masa, masa rogovja, Brdo pri Kranju

Abstract:
Hafner, M.: Morphological growth and development indicators of fallow deer (Dama dama l.) in Brdo hunting 
ground. Gozdarski vestnik, Vol.  65/2007, No. 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 16. Translated into 
English by the author. English language editing by Jana Oštir.
The analysis studies carcass mass and antler mass of 1.706 animals which were harvested in the Brdo hunting 
ground in the period 1990-2004. During this period carcass masses were changing, i.e. prevailingly decreasing, 
most significantly until 1995. The age dynamics of carcass mass in males and females is very similar. It reaches 
its culmination at seven years of age in males and at eight years in females. Besides age dependence, carcass mass 
also depends significantly on the month of harvest. From fall to winter the carcass mass of calves increases, while 
the carcass mass of one-year old animals does not vary significantly. In the period from September to December 
the carcass mass of two-year old males increases. In  three-year old males we did not detect any dependence of 
carcass mass on the month of harvest; in the same period the carcass mass of adult males decreases. Carcass mass 
of females, in particular adult ones, increases in the fall to winter period. In the fall to winter period carcass masses 
that differ the least are those in two and three year old animals of both sexes. Differences in carcass mass between 
the sexes are the highest in the class of adult animals. During the winter period differences in carcass mass between 
the sexes are smaller compared to differences in the fall period. Antler mass depends on carcass mass and age. 
Culmination of antler mass sets in at eleven years of age. Highest absolute and relative values of antler mass are 
reached in adult males.
Key words: fallow deer (Dama dama), carcass mass, antler mass, Brdo pri Kranju

dobah šele kratko obdobje nahaja v prosti naravi. 
Čeprav so bila prva naseljevanja omenjena že za 
2. stoletje (BOGNER 1991) pa se omembe vredni 
poizkusi naseljevanja začenjajo v 17. in 18. stoletju 
(HEIDEMANN 1973). Po obsežni geografski eks-
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panziji v zgodnjih interglacialih se je v postglacial-
nem obdobju njegov areal skrčil na omejen obseg 
(GEIST 1998). Paleontološki in arheološki dokazi 
potrjujejo, da je bil med poznim Pleistocenom in 
zgodnjim Holocenom areal vrste verjetno omejen 
na severovzhodno Mediteransko območje, od juž-
nega dela Italijanskega polotoka do jugozahodne 
Anatolije, kjer  je verjetno poseljeval puste in odprte 
habitate v gozdnati pokrajini (HEIDEMANN 1976, 
UERPMANN 1981, MASSETI / RUSTIONI, 1988 
– citira MASSETI et. al. 1996). BOGNER (1991) 
navaja, da je bilo kot zatočišče privzeto območje 
Male Azije in severne Afrike. Danes je damjak 
kot vnesena vrsta tudi v Sloveniji prisoten v prosti 
naravi. V zadnjem obdobju so ga naselili v številnih 
oborah. Od ostalih jelenov starega sveta se razlikuje  
tudi po obliki rogovja. Med vsemi sedanjimi jeleni je 
edini, pri katerem je rogovje pri odraslih osebkih v 
distalni smeri dlanasto oziroma lopatasto razširjeno. 
Je visoko čredna vrsta in ima med vsemi jeleni naj-
večjo relativno maso rogovja. Na dolgo zgodovino 
življenja v skupinah kaže tudi odsotnost podočnikov 
zgornje čeljusti (GEIST 1998). 

Tudi pri damjaku se s starostjo spreminjajo 
številne telesne značilnosti, med njimi tudi masa 
telesa. Praviloma narašča v teku rasti in razvoja živali, 
preko leta pa se spreminja tudi glede na fiziološko 
stanje živali in letne periodične spremembe v okolju. 
Zmanjševanje telesnih mas je pogosta posledica pri-
lagoditve na slabšo kvaliteto habitatov oziroma na 
visoko populacijsko gostoto. Damjakom zraste prvo 
rogovje v drugem letu življenja, z odraščanjem živali 
se povečuje, v zgornji polovici se oblikuje dlanasta 
razširitev. Letna dinamika rasti in čiščenja rogovja 
je v tesni povezavi s sezono parjenja. 

Veliko rogovje je pri jelenih v tesni korelaciji z 
rangom dominance, aktivno udeležbo v parjenju in 
pogostostjo kopulacij (CLUTTON / BROCK 1982). 
Z velikostjo rogovja, telesno močjo in vitalnostjo je 
povezan samčev reprodukcijski uspeh. Samci, ki so 
v procesu parjenja najbolj uspešni, imajo največje 
rogovje tako v absolutnem kot relativnem pomenu. 
Obstoji tesna povezava med močjo rogovja in telesno 
velikostjo samca, kar kaže, da so rogovja bolj vidna z 
večjo telesno velikostjo. Tudi pri damjaku imajo večji 
odrasli samci večje prednosti pred drugimi samci v 
kompeticiji za samice in spolna selekcija tudi pri tej 
vrsti deluje v smeri spolnega dimorfizma v telesni 
velikosti. Večji samci damjaka imajo prednosti v 
pristopu do samic posredno, preko dominantnega 
ranga pridobljenega že v obdobju pred parjenjem 
(MCELLIGOT et al. 2001). 

2 NAMEN OBRAVNAVE
2 AIM OF THE STUDY

V prispevku želimo ugotoviti zakonitosti razvoja telesnih 
mas damjakov z morebitnimi razlikami v višini med 
različnimi obdobji. Zanima nas vpliv starosti in meseca 
uplenitve na višino telesnih mas. Ugotoviti želimo razlike 
v dinamiki spreminjanja telesnih mas med različno sta-
rimi živalmi in odkriti morebitne razlike v spreminjanju 
telesnih mas med spoloma glede na  jesensko in zimsko 
obdobje. Zanima nas masa rogovja med posameznimi 
obdobji, odkriti želimo odvisnosti mase rogovja od 
starosti, telesne mase in meseca uplenitve. Z raziskavo 
želimo prispevati k poznavanju zakonitosti rasti in raz-
voja telesnih mas in mas rogovja pri damjaku v lovišču 
Brdo pri Kranju in s tem prispevati tudi k poznavanju 
damjaka kot vrste v Sloveniji.

3 DAMJAK V OBMOČJU 
RAZISKOVANJA

3 DAMA DEER IN AREA OF RESEARCH

V obdobju po letu 1960 so tudi v Sloveniji naseljevali 
damjake v prosto naravo, kot tudi v obore. V lovišče 
Brdo pri Kranju so jih naselili v letu 1973, pripeljali so 
jih z Brionov (ŠEMROV, ustno sporočilo-citira JAGO-
DIC 2004). V obori je od vsega začetka prisoten tudi 
navadni jelen, do leta 1989 je bil prisoten tudi muflon. 
Kmalu po naselitvi, pa tudi v zadnjih letih so v oboro 
dodajali posamezne osebke damjaka. Po nekaterih 
ocenah je v obori veliki 400 ha pred letom 1990 živelo 
okrog 500 damjakov (JAGODIC 2004), po današnjih 
ocenah pa v obori živil okoli 120-150 živali. V obori 
je prisotnih tudi 40-50 osebkov navadnega jelena in 
nekaj muflonov, ki so bili dodani leta 2003.

Po letu 1990 je bil namen število živali v obori 
močneje znižati. Največji odstrel damjakov je bil zato 
dosežen že v obdobju 1990-1992, ko je bilo iz obore 
izločeno v povprečju 161 živali letno. Do leta 1997 
je nato povprečni odstrel znašal 83 živali, z najvišjo 
vrednostjo 91 v letu 1996. Močnejši posegi v populacijo 
so bili ponovno značilni za leti 1998 v višini 151 in 
leta 1999  v višini 200 živali. V nadaljnjih letih do leta 
2004 se je odstrel gibal pod 100 živali letno, z izjemo 
v letu 2002 s ponovnim vzponom na 150.

4 METODE DELA
4 WORKING METHODS

Telesne mase damjakov smo ugotavljali na osnovi 
vzorca, ki ga je predstavljal odstrel 1.706 živali v 
obdobju 1990-2004. Upoštevali smo podatke iz 
redne lovne dobe, pri nekaterih analizah tudi živali 
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uplenjene v mesecu januarju. Proučevali smo raz-
like v srednjih vrednostih telesnih mas in srednjih 
vrednosti mas rogovja med posameznimi obdobji 
po posameznih spolnih in starostnih kategorijah, 
dinamiko telesnih mas v okviru leta, starostno 
dinamiko ter razlike med spoloma. Razlike v telesnih 
masah med posameznimi starostnimi razredi smo 
ugotavljali s Scheffejevim testom. Razlike v telesnih 
masah in masah rogovja smo med posameznimi 
obdobji ugotavljali z analizo kovariance. Odvisnost 
telesne mase od starosti in meseca uplenitve, smo v 
celotnem letnem obdobju kot tudi ločeno v jesenskem 
in zimskem času izrazili z multiplo regresijo. Tudi 
odvisnost trofejne mase od starosti, telesne mase in 
meseca uplenitve smo proučili z multiplo regresijo. 
Upoštevali smo podatke o starosti uplenjenih živali, 
ki je bila na osnovi priloženih čeljusti ocenjena na 
vsakoletni komisijski kategorizaciji odstrela. Telesna 
masa je bila podana z maso izčiščenega osebka brez 
glave, nog in rogovja. 

5 REZULTATI ANALIZE
5 RESULTS OF ANALYSIS
5.1  Telesna masa med posameznimi 

obdobji
5.1  Carcass mass between consecutive  

periods
Odstrel živali v obdobju od leta 1990 do 2004 smo 
združili v pet triletnih obdobij. Za navedena obdobja 
smo z analizo kovariance proučevali srednje vred-
nosti telesnih mas posameznih starostnih in spolnih 
struktur uplenjenih živali. Pri teletih in enoletnih 
košutah (junicah) smo kot kovariato upoštevali 
mesec uplenitve (mesec in kvadrat meseca), pri 
starejših živalih (starostnih razredih) pa mesec 
uplenitve ( M in M2) in starost (S in S2). Odstrel 
enoletnih samcev (lanščakov) je bil le posamičen 
in kljub združevanju v posamezna triletna obdobja 
nismo mogli zagotoviti zadostne velikosti vzorca, 
zato ga nismo analizirali. 

Ugotavljamo značilne razlike (p<0,05) v srednjih 
vrednostih telesnih mas med posameznimi obdobji 
pri večini starostnih razredov z izjemo telet moškega 
spola in junic. Telesne mase pri nekaterih razredih 
se med posameznimi triletnimi obdobji precej 
spreminjajo, v splošnem pa je za večji del starostnih 
razredov od obdobja 1990-1992 do obdobja 2001-
2004 opaziti trend  zmanjševanja. Spremembe v 
srednjih vrednostih telesnih mas od leta 1990 dalje 
so še posebno izrazite pri košutah. Najizrazitejše 
znižanje je bil značilno do leta 1995, kasneje so bile 

telesne mase uplenjenih živali bolj stabilne. Na osnovi 
rezultatov zaključujemo, da se je v proučevanem 
obdobju telesna masa damjakov spreminjala, najnižje 
vrednosti je dosegala v času intenzivnega odstrela 
zaradi zmanjševanja številčnosti populacije. 

5.2 Povezava med telesno maso in 
starostjo

5.2 Relationship between carcass mass and 
age

V analizo povezav med telesno maso in starostjo 
smo vključili 1.023 živali od tega 466 jelenov in 557 
košut v obdobju od 1996 do 2004. V tem obdobju 
nismo odkrili pomembnejših razlik v srednjih vred-
nostih telesnih mas pri večini starostnih in spolnih 
kategorij. Spremembe telesnih mas glede na starost 
so razvidne iz grafikonov 1 in 2.

Dinamika naraščanja telesnih mas se med samci in 
samicami razlikuje v starosti do 3 let, kasneje je med 
spoloma zelo podobna. Pri jelenih se v telesnih masah 
teleta ločijo od vseh starostnih razredov, enoletni 
samci večinoma od vseh do 10 leta starosti, dveletni 
jeleni le od 4, 6 in 8 letnih medtem ko se triletni od 
starejših praktično več ne razlikujejo. Pri samicah se 
teleta v telesni masi ločijo od vseh starejših medtem 
ko se enoletne živali razlikujejo le  od 5 letnih in 8 
letnih. Dveletne živali se od starejših v telesni masi 
pomembneje ne  razlikujejo (Scheffejev test, p<0,05). 
Na osnovi navedenega smo oblikovali starostne raz-
rede telet, enoletnih, 2-4 letnih in 5-8 letnih živali. 
Zaradi majhnega števila uplenjenih starejših živali 
posebnega starostnega razreda 9+ letnih  nismo 
oblikovali, v nekaterih analizah pa smo jih  vključili 
v razred 2+ letnih oziroma 5+ letnih živali.

5.3 Telesna masa glede na čas odstrela
5.3 Carcass mass in dependence of time of 

shooting
Odvisnost telesne mase glede na čas odstrela smo 
proučevali za obdobje 1996-2004. Analiza odvisnosti 
je vključevala 1.023 živali od tega 466 jelenov in 
557 košut. Upoštevali smo uplenjene živali v času 
od avgusta do decembra, le pri teletih in enoletnih 
živalih smo upoštevali tudi januar. Pri proučevanju 
odvisnosti telesne mase od meseca odstrela smo kot 
spremenljivko uporabili koledarski mesec odstrela 
(mesec in kvadrat meseca). Pri tem smo januar 
označili kot 13. mesec. V primeru, da je bilo tveganje 
večje kot 5 %, da so parcialni regresijski koeficienti 
pri spremenljivki kvadrat meseca različni od nič,  
smo upoštevali le spremenljivko mesec. 
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Odvisnost telesnih mas od meseca uplenitve pri 
teletih obeh spolov je bila potrjena z veliko verjet-
nostjo  (jelenčki R=0,25, p<0,000, košutice R=0,32, 
p<0,000).  Telesne mase telet obeh spolov z mesecem 
uplenitve naraščajo (grafikon 3). Pri enoletnih  jele-
nih šilarjih odvisnosti od meseca uplenitve nismo 
odkrili, vzorec pa je sestavljalo le 11 živali. Tudi pri 
junicah odvisnosti od meseca uplenitve v obdobju 
september – januar nismo odkrili (grafikon 4). 

Tesno odvisnost telesnih mas od meseca odstrela 
in tudi potrjeno z veliko verjetnostjo smo odkrili 
tudi pri dveletnih jelenih  (R=0,75, p=0,002). Z 
mesecem uplenitve telesne mase naraščajo. Pri tri-
letnih jelenih odvisnosti od meseca uplenitve nismo 
odkrili, pri štiriletnih jelenih pa je bila odvisnost 
od meseca uplenitve značilna (R=0,74, p<0,000) in 
sicer z mesecem uplenitve telesne mase upadajo. 
Tudi pri jelenih razreda 5+ let smo odkrili značilne 
odvisnosti (R=0,83, p<0,000) in sicer telesne mase 
z mesecem uplenitve upadajo.  

Odvisnosti telesnih mas od meseca uplenitve 
pri dveletnih košutah nismo odkrili, prav tako ne 
pri  3-4 letnih. Podobna ugotovitev velja za celoten 
razred 2-4 letnih košut. Pri košutah razreda 5+ letnih 
je bila odvisnost značilna (r=0,21, p=0,029) in sicer 
telesna masa z mesecem uplenitve narašča. 

Damjake v starosti 2 in več let (upoštevali smo 
starost od 2-12 let), ločeno po spolu,  uplenjene v 
posameznih koledarskih mesecih smo združili v dve 
obdobji. V jesensko obdobje smo vključili meseca sep-
tember in oktober, v zimskem obdobju smo upoštevali 
meseca november in december. Za prikaz odvisnosti 

Samci s-o (males s-o)   n = 109  Y = 36,1067 + 5,5437 S – 0,3186 S2  ; R = 0,54, F = 21,559, p<0,0000  
Samci n-d (males n-d)   n = 75    Y = 40,1980 + 0,6481 S  ;  R = 0,26, F = 5,333, p=0,024  

Samice s-o (females 3)   n = 42    odvisnosti od starosti nismo odkrili 

Samice n-d (females n-d) n = 155  Y = 26,2281 + 0,2992 S ;  R = 0,22, F =  7,4621, p=0,007 

n = število analiziranih osebkov (number of analysed individuals)
S = starost v letih (age in years)
s-o = obdobje september – oktober (September – October period)
n-d = obdobje november – december (November – December period)

Samci: n = 443    Y = 151,3206 + 12,4049 S – 0,8676 S2 – 24,1717 M + 1,0342 M2  
R = 0,94, F = 777,90,  p<0,0000  

Samice: n = 505    Y = 7,3479 + 3,7338 S – 0,2450S2 + 0,7484 M 
R = 0,76, F =  232,74,  p<0,0000 

n = število analiziranih osebkov (number of analysed individuals)
S = starost v letih (age in years)
M = mesec uplenitve (time of shooting)

telesne mase od starosti smo v primeru odvisnosti 
od starosti in kvadrata starosti uporabili parabolo 
2. stopnje, ki se je izkazala kot primerna v nekaterih 
dosedanjih raziskavah. Pri jelenih v zimskem obdobju, 
prav tako tudi pri  košutah v zimskem obdobju je bilo 
ugotovljeno, da parcialni regresijski koeficienti pri 
spremenljivki S2 niso  značilno različni od nič (p>0,05), 
zato jih v regresijski enačbi nismo upoštevali. Ugotovili 
smo naslednje vrednosti parametrov:

Telesne mase damjakov se med jesenskim in 
zimskim obdobjem spreminjajo tako pri samcih kot 
pri samicah. Za samce je značilno upadanje telesnih 
mas med obema obdobjema,  največja izguba tele-
sne mase je značilna za jelene v starosti 5-10 let. Pri 
telesnih masah košut v jesenskem obdobju nismo 
odkrili odvisnosti od starosti. Za zimsko obdobje 
pa ugotavljamo, da se telesne mase košut s starostjo 
povečujejo. Med jesenskim in zimskim obdobjem 
srednje stare in starejše košute telesno maso pri-
dobivajo. Grafični prikaz sprememb telesnih mas 
tako za samce kot za samice je razviden iz krivulj 
grafikona 5.

5.4 Gibanje telesnih mas damjakov od 
septembra do decembra

5.4 Carcass mass dynamics of fallow deer 
from August to December

Glede na to, da se telesne mase spreminjajo tako 
s starostjo kot mesecem uplenitve, smo odvisnost 
telesnih mas od obeh parametrov izrazili z multiplo 
regresijo, ki ima naslednje vrednosti parametrov:
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Grafikon 1: Telesna masa samcev glede na starost
Figure 1: Carcass mass of males in dependence of age

Grafikon 2: Telesna masa samic glede na starost
Figure 2: Carcass mass of females in dependence of age
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Grafikon 3:  Telesna 
masa telet glede na 
mesec odstrela
Figure 3: Carcass 
mass of calves with 
respect to month of 
shooting

Grafikon 4: Telesna 
masa enoletnih 
damjakov glede na 
mesec odstrela
Figure 4: Carcass 
mass of one year old 
animals with respect 
to month of shooting

Grafikon 5: Telesne 
mase glede na spol 
in starost ter čas 
odstrela 
Figure 5: Carcass 
mass with regard to 
sex, age and time of 
shooting
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Upoštevali smo vse starostne razrede vključno s 
teleti in enoletnimi živalmi.

Ugotavljamo, da so parcialni regresijski koeficienti 
pri spremenljivki M in M2 (samci) ter M (samice) 
značilno različni od nič (p<0,05), zato smo jih poleg 
starosti upoštevali v regresijski enačbi. Telesne mase 
se spreminjajo v odvisnosti od starosti in meseca uple-
nitve. V populaciji dosežejo jeleni kulminacijo telesne 
mase pri 7 letih, košute pa pri 8 letih starosti.

5.5. Razlike v telesni masi glede na spol
5.5. Differences in carcass mass with 

regard to sex
Telesne mase samcev in samic se razlikujejo že med 
teleti (F=58,6348, p<0,0000, n=473 (analiza kovari-

ance, kovariata mesec uplenitve). Razmerje telesnih 
mas se s starostjo povečuje (RS = 0,95, p<0,000). 
Največje razlike nastopijo v razredu odraslih živali. 
Razlike v telesnih masah med samci in samicami po 
posameznih starostnih razredih smo izrazili z raz-
merjem prilagojenih telesnih mas. Po posameznih 
starostnih razredih je prikazano v preglednici 1. 

Glede na to, da se tekom leta telesne mase med 
samci in samicami različno spreminjajo se spremi-
njajo tudi razmerja med njimi. Razlike nastanejo že 
v  prvem letu življenja, med teleti in sicer se telesne 
mase jelenčkov v zimskem obdobju v primerjavi 
z jesenskim počasneje povečujejo v primerjavi s 
košuticami (grafikon 3). Prilagojena povprečna 
telesna masa jelenčkov v jesenskem obdobju je bila 
15,94 kg, v zimskem pa 17,34, kar je povečanje z 

Starostni razred 
age class

Razmerje telesnih mas med samci in samicami  
relationship of carcass mass between males and females

obdobje 1996-2004  
(period 1996-2004)

obdobje 1990-
1995 / period 

1990-1995
Jesen / fall Zima / winter Skupaj / total Skupaj / total

Teleta (calves) 1,16 1,10 1,12 1,06
Lanščaki (one year old) 1,40 1,27 1,30 -
Dveletni (two years old) 1,72 1,49 1,53 1,50
triletni (three years old) 2,00 1,57 1,66 1,36
2-4 letni (2-4 years old) 1,80 1,54 1,61 1,47
5-8 letni (5-8 years old) 2,02 1,56 1,71 1,53
5+ letni (5+ years old) 2,08 1,58 1,74 1,54
2+ letni (2+ years old) 2,06 1,56 1,71 1,52

Preglednica 1: Razmerje telesnih mas po starostnih razredih med samci in samicami 
Table 1: Relationship of carcass mass between males and females

Jesen (fall) = avgust – oktober 
Zima (winter) = november - januar

Starostni 
razred  
age class

Obdobje  
time period n Rp Rn T M S

Razlike med obdobji (F 
test)  
differences between time 
periods (F test)

Jeleni 2-4  
males 2-4

1990-1998 28 1,352 1,342 47,39 9,6 3,3
F=1,1397, p=0,288

1999-2004 73 1,301 1,311 46,37 9,7 3,4

Jeleni 5-8 
males 5-8

1990-1998 49 2,206 2,235 53,10 10,4 6,4
F=16,2591, p<0,000

1999-2004 66 1,921 1,892 51,38 9,8 6,2

Jeleni 2+ 
males 2+

1990-1998 79 1,867 1,929 51,13 10,1 5,4
F=17,2188, p<0,000

1999-2004 145 1,687 1,625 48,80 9,7 5,0
S = starost v letih (age in years), M = mesec uplenitve (month of shooting),T = telesna masa v kg (carcass mass in 
kg), Rn = neprilagojena masa rogovja (kg) (unadjusted mass of antlers (kg), Rp = prilagojena masa rogovja (kg) 
(adjusted mass of antlers), N = število osebkov (number of specimens)

Preglednica 2: Primerjava srednjih vrednosti mase rogovja med obdobjema
Table 2: Comparison od mean values of antler mass between periods
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indeksom 1,09, pri košuticah pa v jesenskem 13,73 
v zimskem pa 15,76, kar je povečanje z indeksom 
1,15. Za jelene starejše od enega leta je značilno, 
da v zimskem obdobju v primerjavi z jesenskim 
telesno maso izgubljajo, medtem ko jo košute ne 
izgubljajo, starejše jo celo povečujejo (grafikon 5). 
Zaradi tega so razlike v telesni masi med samci in 
samicami v zimskem obdobju manjše v primerjavi 
z jesenskim obdobjem. Različne srednje vrednosti 
telesnih mas med obdobjema 1996-2004 in 1990-
1995, tako pri samcih kot pri samicah, rezultirajo 
tudi v drugačnem razmerju v telesnih masah med 
spoloma.

5.6 Masa rogovja med posameznimi 
obdobji

5.6 Antler mass between consecutive  
periods

Ker masa rogovja ni bila zabeležena za vse jelene, še 
posebno v prvih letih proučevanega obdobja je bilo 
podatkov manj, smo zaradi zagotovitve zadostne 
velikosti vzorca proučevanje mase rogovja izvedli 
v dveh obdobjih. V prvo obdobje smo vključili leta 
od 1990 do 1998, v drugo obdobje pa leta od 1999 
do 2004. Maso rogovja smo proučevali z analizo 
kovariance, pri tem smo kot kovariato upoštevali 
starost (S, S 2), mesec uplenitve (M, M2) in telesno 
maso (T, T2) uplenjenih živali. 

Med obema proučevanima obdobjema nismo 
odkrili razlik v srednjih vrednostih mase rogovja med 
mladimi jeleni razreda 2-4 let. V razredu 5-8 letnih 
jelenov, kot tudi v celotnem starostnem razredu 2+ 
letnih živali so bile razlike značilne, tveganje je bilo 
zelo majhno. Jeleni so imeli v obdobju 1999-2004 
nižje mase rogovja kot v obdobju 1990-1998. 

n = 171
Y = –1,4567 + 0,4152 S – 0,0185 S2 +  
    0,0612 T – 0,0006 T2  
R = 0,81, F = 76,411, p<0,0000  

n = število analiziranih osebkov 
   (number of analysed individuals)
S = starost v letih (age in years)
T = telesna masa v kg (carcass mass in kg)

5.7 Odvisnost mase rogovja od telesne 
mase, starosti in meseca uplenitve

5.7 Dependence of antler mass on carcass 
mass, age and month of shooting

Odvisnost mase rogovja od telesne mase, starosti 
osebka ter meseca uplenitve smo izrazili z multiplo 
regresijo. Proučevali smo jo za obdobje 1999-2004, 
za jelene v starosti večji od enega leta. Ugotovili smo 
naslednje vrednosti parametrov:

Preglednica 3: Relativna masa rogovja 
Table 3: Relative mass of antlers

starost (age)
Relativna masa rogovja / Relative mass of antlers

Rp Tp RMR
2 letni / 2 years old 0,818 43,73 1,87
3 letni / 3 years old 1,200 49,31 2,43
3-4 / 3-4 years old 1,386 49,25 2,81
2-4 / 2-4 years old 1,329 48,94 2,72
5-8 / 5-9 years old 1,993 52,02 3,83
5+ / 5+ years old 2,025 51,78 3,91
2 + / 2+ years old 1,755 50,64 3,47

RMR = relativna masa rogovja (relative mass of antlers), Rp = prilagojena masa rogovja (adjusted mass of antlers), 
Tp = prilagojena telesna masa (adjusted carcass mass)
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Ugotavljamo, da je masa rogovja damjakov odvisna 
tako od starosti kot tudi od telesne mase. Spremen-
ljivko mesec smo izpustili, saj je bilo tveganje, da so 
parcialni regresijski koeficienti različni od nič večje 
kot 5 %. Kulminacija mase rogovja nastopi pri 11 letih 
starosti in 4 leta za kulminacijo telesne mase.

Relativna masa rogovja (masa rogovja : telesna 
masa) se tekom mesecev s spreminjajočo telesno 
maso spreminja, zato jo v preglednici po starostnih 
razredih prikazujemo v razmerju do prilagojenih 
telesnih mas. Relativno maso rogovja smo ugotavljali 
na sledeč način:

RMR = ( R / Tp) * 100

Relativna masa rogovja z naraščajočo starostjo 
narašča in doseže največje vrednosti v razredu 
starejših živali
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6 RAZPRAVA
6 DISCUSSION

Telesne mase in mase rogovja damjakov se v določeni 
populaciji med posameznimi obdobji lahko raz-
likujejo. V lovišču Brdo so se v 14 letnem obdobju 
telesne mase znižale pri večini starostnih in spolnih 
kategorij živali, podobno ugotavljamo tudi za mase 
rogovja.  S starostjo telesne mase damjakov naraščajo. 
Trend naraščanja je med spoloma podoben, manjše 
razlike nastajajo pri mladih živalih. Najvišje vrednosti 
so dosežene med 6-10 letom starosti, nato upadajo. 
Pri samcih je kulminacija dosežena pri 7 letih, pri 
samicah pa pri 8 letih starosti. 

V teku leta se telesne mase spreminjajo skladno 
z značilnostjo posameznih starostnih razredov in 
vremenskimi periodičnimi značilnostmi okolja. Pri 
teletih obeh spolov z mesecem uplenitve naraščajo. 
Zgodnji razvoj igra pomembno vlogo pri vplivu 
na individualni reprodukcijski uspeh in popula-
cijsko ekologijo pri sesalcih (FESTA-BIANCHET 
/JORGENSON / REALE 2000). BIRGERSSON 
/ EKVALL (1997) ugotavljata, da je bila telesna 
masa poleženih telet damjaka v korelaciji z njihovo 
telesno maso pri starosti 23 mesecev. Naraščanje 
telesnih mas je največje v prvem letu življenja, saj 
morajo teleta do začetka zime pridobiti zadostno 
telesno velikost od katere je odvisno tudi njihovo 
preživetje. Pri enoletnih živalih nismo odkrili 
pomembnejših sprememb v razvoju telesnih mas 
v proučevanem letnem obdobju. Enoletni jeleni še 
rastejo, v procesu parjenja pa aktivno ne sodelujejo. 
BOGNER (1991) navaja podobne telesne mase 
telet, kot so bile ugotovljene v naši proučevani 
populaciji, medtem ko pri enoletnih živalih ugo-
tavlja višje vrednosti. 

Pri jelenih starejših od enega leta so bile ugo-
tovitve različne. Odvisnost od meseca uplenitve 
smo odkrili že pri dveletnih samcih in sicer telesne 
mase v teku jeseni in zime naraščajo. Pri triletnih 
samcih razlik med meseci nismo odkrili, samcem 
starejšim  od treh let pa telesne mase tekom zime 
upadajo. Mlajšim jelenom telesne mase manj 
izrazito upadejo v primerjavi s srednjestarimi in 
starejšimi jeleni, izgube med jesenjo in zimo so bile 
največje v razredu 5-10 letnih jelenov. Upadanje 
telesnih mas je tesno povezano z aktivnostjo v 
procesu parjenja in vpliva tudi na verjetnost pre-
živetja. McELLIGOTT / ALTWEGG / HAYDEN 
(2002) ugotavljajo, da imajo pri damjaku največjo 
stopnjo preživetja samci v pred reproduktivnem 
razredu  (2-3 letni), medtem ko stopnja preživetja 
po 9 letu starosti hitro upade.  Nekateri tuji avtorji 

navajajo višje telesne mase damjakov v primerjavi 
z ugotovljenimi v naši populaciji (MEHLITZ / 
SIEFKE 1973 – citira GEIST 1998, KRAMER 1963 
– citira GEIST 1998, BOGNER 1991). BOGNER 
(1991) tudi navaja, da imajo živali v prosti naravi 
praviloma nižje telesne mase v primerjavi z goje-
nimi živalmi. 

Pri mladih košutah značilnih sprememb v tele-
snih masah nismo odkrili medtem ko srednje stare 
in stare košute od avgusta do decembra telesno 
maso pridobivajo. WEBER / THOMPSON (1998) 
za samice damjaka ugotavljata, da se sezonske 
oscilacije odražajo v njihovi telesni masi z mak-
simalnimi vrednostmi v jeseni in minimalnimi 
vrednostmi spomladi in so pogojene s sezonskimi 
spremembami v vnosu hrane, vendar pa se telesne 
mase samic lahko spreminjajo tudi zaradi drugih 
vzrokov. KOMERS / BIRGERSSON / EKVALL 
(1999)  ugotavljajo, da samice z izogibanjem mladim 
samcem v času parjenja lahko izgubijo več telesne 
mase kot samice, kjer so prisotni odrasli samci, 
katerim se manj izogibajo. Ustrezna kondicija je tudi 
za samice damjaka zelo pomembna, saj je telesna 
masa potomstva, tako ob rojstvu, kot ob začetku 
prve zime v tesni povezavi s telesno maso matere 
(BIRGERSSON  / EKVALL 1997), za potomstvo 
pa je telesna masa pogosto v pozitivni povezavi s 
preživetjem (CLUTTON-BROCK 1982, FESTA-
BIANCHET – citirata REALE / FESTA-BIANCHET 
2000). BOGNER (1991) za odrasle samice navaja 
znatno višje telesne mase, kot so bile ugotovljene 
v naši proučevani populaciji. 

Damjak spada med vrste z znatnim spolnim 
dimorfizmom, saj so razlike v telesnih značilnostih 
med samci in samicami velike. Razlike nastajajo že 
pri teletih saj je telesna masa samčkov pred nasto-
pom zime večja kot telesna masa samičk. Podobno 
ugotavljata tudi BIRGERSSON / EKVALL 1997) in 
navajata, da je pre in postnatalna rast pri samčkih 
hitrejša kot pri samičkah, razlike pa nastajajo že pri 
poleženih teletih, neodvisno od starosti in rodnosti 
mater (SAN JOSE / BRAZA / ARAGON 1999). 
V populaciji v lovišču Brdo so bile ugotovljene 
razlike  med jelenčki in košuticami v razmerju 
prilagojenih mas v višini 1,85 kg. Razlike v tele-
snih masah med spoloma naraščajo tekom rasti 
in razvoja živali in dosežejo največje vrednosti v 
razredu odraslih živali. Zaradi razlik v spreminjanju 
telesnih mas med samci in samicami se tekom leta 
pri vseh starostnih kategorijah zmanjšuje tudi raz-
merje telesnih mas. Pri mladih živalih je vzrok v 
počasnejšem priraščanju telesnih mas jelenčkov v 
primerjavi s košuticami, pri starejših živalih pa je 
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vzrok v zniževanju telesnih mas jelenov in naraš-
čanju telesnih mas košut. Ob večjem številu živali 
v isti populaciji se pričakuje tudi manjše razlike v 
telesnih masah med spoloma.

Največje mase rogovja pri damjakih ugotav-
ljamo pri 11 letih starosti. Kulminacija nastopi 
približno 3-4 leta za kulminacijo telesnih mas. 
MEHLITZ / SIEFKE 1973 – citira GEIST (1998) 
in KRAMER 1963 – citira GEIST (1998) navajajo 
za damjaka (Dama dama) višje mase rogovja pri 
višjih telesnih masah, kot so bile ugotovljene v naši 
proučevani populaciji. Mase rogovja so odvisne od 
telesne mase in starosti.  Zaradi razlik v telesnih 
masah in masah rogovja med različnimi starostmi 
nastajajo spremembe tudi v relativni masi rogovja, 
ki doseže največje vrednosti v razredu starejših 
jelenov. GEIST (1998) navaja, da ima damjak naj-
večjo relativno maso rogovja med danes živečimi 
jeleni starega sveta.  

7 ZAKLJUČEK
7   CONCLUSION

Telesne mase damjakov smo ugotavljali v lovišču 
Brdo pri Kranju, na osnovi vzorca, ki ga je pred-
stavljal odstrel 1.706 živali v obdobju 1990-2004. 
V proučevani populaciji ugotavljamo spremembe v 
srednjih vrednostih telesnih mas med posameznimi 
obdobji, posledično nastopajo razlike tudi v srednjih 
vrednostih mas rogovja. Vzrokov sprememb  nismo 
proučevali, znano pa je, da se redukcija telesnih 
mas lahko odraža kot strošek prilagoditve na slabše 
habitate oziroma večjo gostoto divjadi. Z naraščajo-
čim  številom živali se ob večjem upadanju telesnih 
mas samcev v primerjavi s samicami pričakuje tudi 
zmanjševanje razlik med spoloma.  

Starostna dinamika telesnih mas je med samci in 
samicami zelo podobna. Kulminacija je dosežena pri 
7. oziroma 8. letih starosti. Telesne mase so poleg od 
starosti značilno odvisne tudi od meseca uplenitve. 
V obdobju od septembra do januarja telesne mase 
telet naraščajo, telesne mase enoletnih živali pa se 
pomembneje ne spreminjajo. Med jesenjo in zimo 
telesne mase dveletnih samcev naraščajo, pri triletnih 
odvisnosti od meseca odstrela nismo odkrili, medtem 
ko telesne mase odraslih samcev upadajo. Telesne 
mase samic, predvsem odraslih, od septembra do 
decembra naraščajo. V spremembah telesnih mas med 
jesenjo in zimo se najmanj  razlikujejo dveletne in 
triletne živali obeh spolov. Masa rogovja je odvisna od 
telesne mase in starosti. Največje vrednosti dosegajo 
odrasli samci, pri katerih je največja tudi relativna 
masa rogovja.  

Damjak spada med vrste z znatnim spolnim 
dimorfizmom, saj so razlike v telesnih značilnostih 
med samci in samicami velike. Razlike v telesnih 
masah so očitne že med teleti, s starostjo se pove-
čujejo. Največje vrednosti so dosežene v  razredu 
starejših živali. Razlike v telesnih masah med samci 
in samicami se tekom leta spreminjajo. Od jeseni 
do zime se pri mladih živalih (teletih) zmanjšu-
jejo zaradi počasnejše rasti telesnih mas samčkov 
v primerjavi s samicami, pri odraslih živalih se 
zmanjšujejo zaradi večjega upadanja telesnih mas 
samcev v primerjavi s samicami. Ugotavljamo, da tudi 
damjak s sposobnostjo prilagajanja, z morfološkimi 
spremembami odraža veliko stopnjo plastičnosti v 
strategiji preživetja. 
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OSIP BOROVIH IGLIC (Lophodermium 
seditiosum Minter, Staley & Millar, (1978), 
teleomorf)

Anamorf: Leptostroma rostrupii Minter, (1980) in 
Leptostroma austriacum Oudem., (1904)

Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae (katranarke), Rhytismatales (katra-
narji), Leotiomycetidae (kapičarice), Leotiomyce-

1 Doc. dr. D. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

GDK: 416.1+416.3+416.5:174.7 Pinus spp.(045)=163.6

BORI - Pinus spp.
PINES – Pinus spp.

BOLEZNI IGLIC
DISEASES OF NEEDLES

Lophodermium seditiosum, Mycosphaerella pini, Mycosphaerella dearnessii, Cyclaneusma minus

Dušan JURC1

Izvleček:
Jurc, D.: Bori. Bolezni iglic. Lophodermium seditiosum, Mycosphaerella pini, Mycosphaerella dearnessii, 
Cyclaneusma minus. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 7-8. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. 
Prevod v angleščino: avtor. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Predstavljamo najpomembnejše bolezni borovih iglic v Sloveniji. Največ škode povzroča gliva Lophodermium 
seditiosum, ki je pogosta v gozdnih drevesnicah. Opisne so taksonomske značilnosti glive in razlike od saprobov 
L. conigenum, L. pinastri in L. pini-excelsae. Gliva Mycosphaerella pini je v zadnjih letih postala pogostna 
predvsem na črnem boru in rušju, pogosta je v notranjosti Slovenije, redka pa v obmorskem predelu in na 
Krasu. Predstavljena je gliva Mycosphaerella dearnessii, ki pri nas še ni bila ugotovljena. Gliva Cyclaneusma 
minus je pogost endofit, ki poškoduje le posamične iglice predvsem rdečega bora, črnega bora in rušja. Za vse 
bolezni so opisani simptomi, gostitelji, razširjenost in možnosti kontrole z gojitvenimi ukrepi in s kemičnimi 
sredstvi. 
Ključne besede: bori, Pinus spp., bolezni iglic, Lophodermium seditiosum, Mycosphaerella pini, Mycosphaerella 
dearnessii, Cyclaneusma minus, Slovenija

Abstract:
Jurc, D.: Pines. Diseases of needles. Lophodermium seditiosum, Mycosphaerella pini, Mycosphaerella acicola, 
Cyclaneusma minus. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 7-8. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 
21. Translated into English by the author. English language editing by Jana Oštir. 
Presented are the most important diseases of pine needles in Slovenia. The worst damage is caused by the fungus 
Lophodermium seditiosum, which is especially frequent in forest nurseries. The taxonomic characteristics are 
described and the differences from saprobes L. conigenum, L. pinastri and L. pini-excelsae. The fungus Mycosphaerella 
pini has become frequent in the last years on Pinus nigra and P. mugo in the continental part of Slovenia; it is 
rare on the Kras region and in the coastal region and its hinterland. Presented is the fungus Mycosphaerella 
dearnessii which has not been found yet in Slovenia. The fungus Cyclaneusma minus is a frequent endophyte 
which harms only individual needles of Pinus sylvestris, P. nigra and P. mugo. For all treated diseases symptoms, 
hosts, distribution and the possibilities of control with silvicultural measures and chemicals are described. 
Key words: Pines, diseases of needles, Lophodermium seditiosum, Mycosphaerella pini, Mycosphaerella acicola, 
Cyclaneusma minus, Slovenia

ŠIFRA: 31, 32, 29, 38–3.02–2.011/G tes (kapičovnice), Ascomycota (zaprtotrosnice), 
Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Pogosta bolezen iglic mladih borov, predvsem rde-
čega bora (Pinus sylvestris), ki povzroča velike izgube 
v gozdnih drevesnicah (slika 1), pri presajanju borov 
v nasade in pri naravni obnovi borovih sestojev.
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Opis glive
Zaradi oblikovanja trosov v askih je gliva uvr-
ščena v deblo Ascomycota (zaprtotrosnice). V 
razred Leotiomycetes (kapičovnice) in podrazred 
Leotiomycetidae (kapičarice) spadajo glive, ki 
oblikujejo apotecij, ki je v stromi ali ne, v tro-
sovnici (himeniju) imajo enostavne in na vrhu 
pogosto odebeljene parafize (sterilne hife), aski 
so običajno majhni, njihova stena nima več plasti 
in askospore so navadno prosojne (hialine) in 
gladke. Značilnost reda Rhytismatales (katranarji) 
je histerotecij – to je podolgovat apotecij, ki se 
odpira s podolžno razpoko in je pogosto v črnem 
sterilnem hifnem prepletu (stromi). Askospore so 
navadno zelo dolge in obdane s sluzastim ovojem, 
ki omogoča raznašanje z dežjem in  s katerim se 
prilepijo na kutikulo iglice. Družina Rhytisma-
taceae (katranarke) vključuje 47 rodov in 219 
vrst, med njimi je nekaj pomembnih parazitov, 
npr. iz rodu Rhytisma, ki povzročajo katranasto 
pegavost različnih vrst drevja, pa glive iz rodov 
Naemacyclus, Potebniamyces, Colpoma, Melo-
derma, Hypodermella, Lophodermium in druge. 
Večina vrst oblikuje nespolna trosišča (anamorf v 
obliki piknidija), vendar konidiji niso kalivi in ne 
morejo povzročiti novih okužb, ampak sodelujejo 

pri dikariotizaciji micelija (pri oblikovanju tele-
omorfa) (KIRK et al. 2001). 

Tudi glive iz rodu Lophodermium oblikujejo 
po odmiranju tkiv borovih iglic najprej anamorf 
(piknidij) in običajno v času do 12 mesecev po 
odmiranju iglic še teleomorf (histerotecij, navadno 
je to v naslednji rastni sezoni po odmiranju tkiva 
iglice). Na odmrlih borovih iglicah oblikuje trosišča 
več vrst gliv iz rodu Lophodermium, med njimi je 
pri nas in v celi Evropi najbolj patogena gliva L. 
seditiosum, nepatogene pa so: 

– Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. 
(1826) (teleomorf), njen anamorf se imenuje 
Leptostroma pinastri Desm., (1843), 

– Lophodermium conigenum (Brunaud) Hilitzer 
(1929), (teleomorf), anamorf Leptostroma pinorum 
Sacc., (1882), 

– Lophodermium pini-excelsae S. Ahmad 
(1954)(anamorf ni opisan) in verjetno še druge 
vrste. 

Šele v začetku 80. let prejšnjega stoletja so 
taksonomsko jasno definirali vrste rodu Lop-
hodermium, ki kužijo borove iglice (MINTER 
1981b). Do tedaj so zmotno menili, da je glavna 
povzročiteljica borovega osipa gliva L. pinastri 
(MINTER 1981a). Spoznanje, da oblikuje na 

Slika 1. Štiriletne presajenke rdečega bora so odmrle zaradi osipa borovih iglic (vse fotografije: D. Jurc)
Fig. 1. Four years old saplings of Scotch pine died out due to the Lophodermium needle-cast 
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odmrlih borovih iglicah trosišča več vrst iz rodu 
Lophodermium je pomembno zato, ker množična 
prisotnost trosišč na starih odmrlih iglicah še ne 
pomeni, da je borovo mladje ogroženo in propada. 
Okužba je nevarna tedaj, kadar je prisotna pato-
gena gliva L. seditiosum, če pa najdemo trosišča 
ostalih saprobov iz rodu Lophodermium, običajno 
ni nevarnosti za pomladek. Zato je pomembno, 
da poznamo morfološke značilnosti trosišč posa-
meznih vrst.

Anamorf 
Vrste iz roda Lophodermium oblikujejo konidiome 
(trosišča, kjer nastajajo nespolni trosi, konidiji) v 
substratu, kjer se razraščajo. Vsi anamorfi vrst iz 
rodu Lophodermium so uvrščeni v rod Leptostroma 
(ime anamorfa je le sinonim imena teleomorfa, 
veljavno ime glive je ime teleomorfa). Konidiom 
je ugreznjen v tkiva iglice in včasih ga prekriva 
samo kutikula gostitelja ali pa je pri nekaterih 
vrstah nameščen globlje, pod povrhnjico iglice. 
To je enostavno okroglo trosišče, ki se mu stena 
zgoraj ali na strani ob zrelosti raztrga in navzven 
se odpira z ostiolom (odprtinico). Konidiom 
s takimi značilnostmi se imenuje piknidij. Na 
odmrlih iglicah nastajajo od jeseni do pomladi, 
opazimo pa jih tudi po tem, ko so se oblikovali 
histeroteciji (slika 2, slika 3). Stena piknidija je 
na zgornji strani sestavljena iz ene plasti črnih 
celic, ob strani in spodaj pa so celice svetlejše in 
so v več plasteh. Na notranjem obodu piknidija 
so konidiogene celice, ki so podolgovate in na 
vsaki brstita dva konidija (slika 4). Konidija, ki 
sta pritrjena na konidiogeno celico izgledata kot 
»zajčja ušesa« in po tej značilnosti prepoznamo 
glive iz rodu Lophodermium v čisti kulturi in jih 
razlikujemo od drugih gliv, ki oblikujejo konidije 
v piknidijih na borovih iglicah.

Konidiji so paličasti in dolgi 4-10 μm ter široki 
1-2 μm. Anamorfe posameznih vrst rodu Lop-
hodermium težko ločimo med sabo (in nekatere 
ne moremo determinirati, nekatere tudi še niso 
ustrezno opisali), poleg mikroskopskih značil-
nosti konidijev in konidiogenih celic moramo 
upoštevati še značilnosti v čisti kulturi ali druga 
značilna znamenja (npr. oblikovanje prečnih črt 
na iglici, položaj trosišča v substratu, patogenost) 
(MINTER 1981b). 

Konidiji niso kalivi in ne morejo povzročiti 
okužbe borovih iglic. Domnevajo, da imajo 
pomen pri spolnih procesih (za nastanek dvo-
jedrnega - dikariontskega micelija, ki je pogoj 

Slika 2. Od jeseni do pomladi se na odmrlih iglicah 
razvijejo konidiomi, ki jih opazimo kot številne drobne 
črne pike na iglicah.
Fig. 2. After needle dieback conidiomata are formed 
from autumn untill spring. They are seen as small 
black dots. 

Slika 3. Trije piknidiji glive L. pinastri označeni s 
puščicami, dva suha histerotecija ter prečne črte 
na iglici
Fig 3. Three pycnidia of L. pinastri marked with arrows, 
two dry histerothecia and zone lines on the needle

Slika 4. Dva konidija pritrjena na konidiogeni celici 
izgledata kot »zajčja ušesa« 
Fig. 4. Two conidia attached to a conidiogenous cell 
look like »rabbit's ears« 
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za oblikovanje teleomorfa) in jih zato včasih 
imenujejo spermaciji. 

Teleomorf
Askokarp (trosišče v katerem se oblikujejo 
aski) gliv iz rodu Lophodermium ima zna-
čilno obliko: sestavljen je iz ovalne, črne 
strome, ki se zgoraj odpira z razpoko in v tej 
razpoki je himenij (trosovnica). Trosovnico 
sestavljajo parafize, ki so zgoraj odebeljene, 
ter aski z askosporami. Takšen askokarp, ki 
ga nekateri opisujejo kot podolgovat apotecij 
v stromi, imenujemo »histerotecij«. Rob raz-
poke na histeroteciju je pri nekaterih vrstah 
iz prosojnih ali obarvanih celic in ga ime-
nujemo »ustnice«. Barva ustnic histerotecija 
je pomemben taksonomski znak, vendar je 
opazna samo pri mladih trosiščih, dež jo 
izpira in pri starih so ustnice vedno sive. Če 
je histerotecij vlažen, je razpoka na njem 
razširjena in opazimo trosovnico (slika 5), 
če pa je suh, pa je razpoka zaprta (slika 3). 
Pomemben taksonomski znak za razlikovanje 
vrst rodu Lophodermium so tudi prečne črte 
na iglici, ki so črne ali rjave, nastanejo pa tam, 
do kamor je razraščen micelij v iglici. Če v 
iglici dva osebka glive zrasteta v iglici drug 
do drugega, vsak oblikuje svojo prečno črto 
(slika 3). Nekatere vrste teh črt ne oblikujejo, 
druge redko, nekatere pa vedno. Prečne črte 
so stromatične zgostitve hif z melaniziranimi 
stenami, ki kot nekakšna stena potekajo v 
celotnem volumnu iglice. 

Histerotecije ne najdemo le na iglicah, 
nekatere vrste jih oblikujejo tudi na storžih. 
Tam imajo lahko drugačno obliko, največkrat 
so bolj okrogli kot ovalni in razpoka se lahko 
cepi v več razpok, navadno so tudi manjši kot 
na iglicah. Glive iz rodu Lophodermium lahko 
okužijo vse tri oblike iglic, ki jih razlikujemo 
na rdečem boru, to so klični listi, primarne 
iglice (posamično izraščajo iz stebla dolgega 
poganjka sejanke, ne odpadejo ob odmiranju) 
in sekundarne iglice (kratki poganjek, po dve 
iglici sta spodaj obdani z ovojem, odmrle 
odpadeta skupaj). Sposobnost okužbe in obli-
kovanja histerotecijev na primarnih iglicah 
je pomembna lastnost za glivo, saj ta trosišča 
predstavljajo ogromen vir trosov v neposredni 
bližini občutljivih iglic v naslednjih letih. Ta 
trosišča so navadno manjša kot na sekundar-
nih iglicah.

Slika 5. Histeroteciji glive L. pinastri na iglicah rušja (Pinus 
mugo) (koča pri Triglavskih jezerih, 28. 6. 2003)
Fig. 5. Ascocarps of the fungus L. pinastri on Pinus mugo 
needles

Slika 6. Histeroteciji glive L. seditiosum
Fig. 6. Ascocarps of the fungus L. seditiosum

Slika 7. Histerotecij glive L. pinastri
Fig. 7. Ascocarp of the fungus L. pinastri
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Histeroteciji glive Lophodermium seditiosum so 
vlažni črni in svetleči, suhi pa so sivi. Dolgi so od 
0,8-1,6 mm, povprečno okoli 1,2 mm. Ustnice so 
obarvane sivo, modro ali zeleno (slika 6). Parafize 
so včasih ravne, v drugih primerih odebeljene ali 
ukrivljene na koncu. Aski so veliki 140-170×11-
13,5 μm, askospore pa 90-120×2 μm. Prečne črte 
na okuženih iglicah gliva oblikuje redkokdaj, če 
so prisotne, so rjave. Najpogosteje povzroča osip 
borovih iglic na dve igličastih borih, med katerimi 
je najbolj prizadet rdeči bor (Pinus sylvestris). 
Verjetno je gliva naravno razširjena v Evropi in 
Aziji, v severno Ameriko je bil prenesena. 

Histeroteciji glive L. pinastri so vlažni črni in 
svetleči, suhi pa so tudi črni (slika 7). Dolgi so od 
0,7-1,2 mm, povprečno manj kot 1mm. Ustnice 
so obarvane sivo, rdeče, oranžno ali rumeno. 
Parafize so najpogosteje ravne in neodebeljene, 
redko odebeljene ali ukrivljene na koncu (slika 
8). Aski merijo 110-155×9,5-11,5 μm, askospore 
70-110×2 μm (slika 9). Prečne črte na iglicah so 
črne in zelo pogostne. Med vsemi vrstami rodu 
Lophodermium ta vrsta oblikuje največ prečnih 
črt. Trosišča oblikuje na vseh vrstah borov, raz-
širjena je v Evropi in Aziji ter v Avstraliji in Severni 
Ameriki, kamor je bila verjetno prenesena. Zelo 
pogosta gliva, živi kot saprob in je najverjetneje 
neškodljiva za gostitelja. 

Histeroteciji glive L. conigenum so večji kot pri 
drugih vrstah, vlažni so črni in svetleči, suhi pa v 
sredini črni ob strani pa sivi. Imajo zelene ustnice 
in so dolgi 1-2 mm, povprečno pa več kot 1,5 mm. 
Aski merijo 160-215 × 11,5-14 μm, askospore 90-
130×2 μm. Prečne črte na iglicah gliva oblikuje 

redko in so rjave. Trosišča oblikuje na dve igličastih 
borih. Razširjena je v Evropi, prenesena je bila v 
Severno Ameriko in Avstralijo. Je pogostna in 
verjetno neškodljiva gniloživka. 

Histeroteciji glive L. pini-excelsae majhni in 
črni, veliki med 0,3 in 0,8 mm in imajo slabo 
vidne sive ustnice. Prečne črte na iglicah običajno 
ne oblikuje, če jih, so črne. Aski merijo 80-130 × 
10-12 μm, askospore 50-75×2 μm. Raste predvsem 
na pet igličastih borih redkeje na dve igličastih, pri 
nas jo najdemo predvsem na zelenem boru (Pinus 
strobus). Razširjena je v Aziji, v Evropo in Severno 
Ameriko je bila verjetno vnesena. Neškodljiva 
gniloživka na zaradi starosti odmrlih iglicah.

Iz zgornjih opisov gliv iz rodu Lophodermium 
lahko opazimo, da za točno determinacijo vrst 
ni nujno mikroskopiranje (ker se mikroskopske 
značilnost vrst prekrivajo), najpomembnejša 
determinacijska znamenja histerotecijev lahko že 
na terenu ugotovimo s povečevalnim steklom (ki 
mora imeti najmanj 15-20 kratno povečavo) ali 
natančneje v laboratoriju z binokularjem s 50-100 
kratno povečavo. Tako lahko patogeno glivo L. 
seditiosum na terenu determiniramo s precejš-
njo sigurnostjo: črne prečne črte na iglicah niso 
nikoli prisotne, mladi histeroteciji imajo zelene ali 
modre ustnice, so srednje veliki (približno 1-1,5 
mm). Pomembna so tudi znamenja, ki nakazujejo 
patogenost: odmirajo v prejšnjem letu okužene 
iglice stare eno ali dve leti, ki so že odpadle ali 
so še pritrjene na mladem drevescu ali sadiki. 
V kolikor so prisotni le piknidiji, pa moramo 
ugotoviti njihove mikroskopske značilnosti, ki 
skupaj z oceno patogenosti in drugih značilnosti 

Slika 8. Parafize in ask z askosporami glive L. 
pinastri
Fig. 8. Paraphyses and an ascus with ascospores of the 
fungus L. pinastri

Slika 9. Askospore s sluzatim ovojem glive L. 
pinastri
Fig. 9. Ascospores of the fungus L. pinastri with mucous 
sheath
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(tudi izolacija v čisto kulturo) v večini primerov 
omogočajo determinacijo vrste. 

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Gliva Lophodermium seditiosum je zaradi prenosa 
na druge kontinente najdena na velikem številu 
vrst tamkajšnjih borov. Na njih ni pogosta in zato 
ni ekonomsko škodljiva. V Evropi jo najdemo na 
črnem boru (Pinus nigra), rušju (Pinus mugo) 
in cemprinu (Pinus cembra), vendar je bolezen 
pomembna predvsem zaradi velikih škod, ki jih 
povzroča na rdečem boru (Pinus sylvestris) (slika 
12). Najbolj nevarna je za mlade rdeče bore do 
starosti približno 10 let. Prisotna je tudi na iglicah 
starejših borov, kjer pa ne povzroča osipa velikega 
števila iglic in zato drevja ne ogroža. Največje 
izgube povzroča v gozdnih drevesnicah in pri 
presajanju sadik v nasade, kajti močno okužene 

sadike pogosto ne preživijo presajanja. Pojavlja se 
tudi v mladih nasadih in na naravnem pomladku 
rdečega bora. V kolikor se osip borovih iglic pri 
mladju rdečega bora pojavi v močni jakosti več 
let zapored, je mladje oslabelo in bolj občutljivo 
na sušo, pomanjkanje svetlobe, hranil v tleh in 
druge strese ter se zato množično suši. 

Simptomi 
Običajno traja razvojni krog bolezni eno leto, 
lahko pa je tudi daljši. Histerotecije oblikuje gliva 
L. seditiosum od sredine julija do kasne jeseni. 
Askospore na iglicah kalijo in prodrejo v notra-
njost. V septembru opazimo na mestu okužbe 
s povečevalnim steklom drobne rumene pege 
na iglicah. Te rjavijo in se povečujejo do zime, 
nastajajo nove, če so razmere ugodne za okužbo. 
V kolikor je več kot pet peg na iglici, le-ta cela 
porjavi do pomladi naslednjega leta in navadno v 
maju odpade. Če jih je manj, potem odmre le del 
iglice in iglica ostane pritrjena na dolgem poganjku. 
Na takih iglicah se razvoj glive pogosto upočasni 
in trosišča nastanejo kasneje kot je običajno. Na 
porjavelem tkivu iglice se pričnejo jeseni, sredi 
oktobra, oblikovati piknidiji in njihovo število 
se povečuje do maja naslednjega leta. Takrat se 
pričnejo oblikovati apoteciji in prvi dozorijo sredi 
julija. Njihovo število narašča in največje število 
jih izmetava trose septembra in oktobra. Nekateri 
histeroteciji sproščajo trose še do aprila naslednjega 
leta. Čas izmetavanja askospor je tu naveden iz 
nam najbližjih področij, kjer so natančno proučili 
razvojni krog L. seditiosum (LAZAREV 1980, 
BUTIN 1995). 

Druge vrste iz rodu Lophodermium imajo 
časovno drugačni razvojni krog. L. pinastri npr. 
prične oblikovati piknidije sredi novembra in jih 
oblikuje do junija, prečne črte na iglicah se pojavijo 
od decembra do januarja, histerotecije na odmrlih 
iglicah oblikuje že od februarja dalje z največjim 
številom aprila in maja in zadnji histeroteciji 
izmetavajo trose do septembra. 

Podatki o času sproščanja trosov in s tem o 
infekcijskem potencialu patogene vrste L. seditio-
sum so izredno pomembni za načrtovanje varstva 
borov pred osipom borovih iglic s fungicidi. 

Gliva L. seditiosum je sposobna okužiti mlade 
iglice komaj nekaj mesecev po njihovem obli-
kovanju. Z razraščanjem podgobja in s svojim 
patogenim delovanjem jih poškoduje in tkiva 
odmirajo. Mlade iglice okužijo tudi druge vrste 
gliv iz rodu Lophodermium. V njih živijo kot 
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Slika 10. Histeroteciji glive L. pini-excelsae (Brkini, 
8. 6. 2007)
Fig. 10. Ascocarps of the fungus L. pini-excelsae

Slika 11. Askospora glive L. pini-excelsae
Fig. 11. Ascospore of the fungus L. pini-excelsae
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endofiti, ne poškodujejo jih in ne povzročajo 
nobenih simptomov bolezni. Ko iglica ostari in 
se ji zmanjša odpornost ali odmre pa se ti speči 
miceliji pričnejo razraščati in glive dokončajo 
svoj življenjski krog. S starostjo iglice se povečuje 
število endofitnih okužb in je pred odmiranjem 
iglice običajno največje. Biološki pomen endofit-
nega načina življenja je za glivo predvsem v tem, 
da se naseli v prostorski in prehrambeni niši in 
neaktivna počaka na ugodne razmere za razvoj. 
Ko nastopijo ugodne razmere, je že tam in se ji 
ni potrebno šele naseliti. Primer takšne endofitne 
skupnosti je odkrila raziskava iglic črnega bora 
(Pinus nigra) na Krasu (JURC, M. et al. 1996). Med 
99 endofitnimi vrstami je bila šesta najpogostejša 
gliva L. conigenum prisotna v iglicah v 4,5%, 
ugotovljena pa je bila tudi okužba z L. pinastri. 
Zanimivo je tudi endofitno pojavljanje vrst iz 
rodu Lophodermium v skorji črnega bora. Tam 
je bila gliva Lophodermium sp. (kot Leptostroma 
sp.) druga najpogostejša prebivalka zdrave skorje 
(JURC D. 2003). Tudi za glivo L. seditiosum so v 
nekaterih primerih ugotovili, da je v nekaterih 
primerih endofitna, podgobje ni aktivno in šele 
zaradi zunanjih stresnih dejavnikov, ki oslabijo 
gostitelja, se razraste in postane patogena. 

Pri ugotavljanju povzročitelja osipa borovih 
iglic pa moramo upoštevati tudi dejavnike, ki 
lahko povzročijo podobne simptome. Pogosto 
se nekateri prestrašijo za zdravje bora, ko jeseni 
nenadoma porumeni celotni najstarejši letnik 
iglic. Pojav je primerljiv z jesenskim odpadanjem 
listja pri listavcih in je del normalnih fizioloških 
dogajanj pri odmetavanju starih, neaktivnih iglic. 
Vendar lahko v kombinaciji stresnih dejavnikov v 

določenem letu porumeni ali porjavi več letnikov 
naenkrat, predvsem po večjih sušah, vročini ali 
drugih neobičajnih vremenskih pojavih ali po 
močnih onesnaženjih zraka. Odmrejo včasih tudi 
dve letne iglice, če je stres izjemno močan. Na takih 
odpadajočih iglicah običajno ne najdemo nobenih 
trosišč gliv, lahko pa je osip močnejši, v kolikor so 
prisotne še zajedavske glive (BUTIN 1995).

Vpliv ekoloških dejavnikov  
na razvoj bolezni
Vpliv padavin in vlažnega vremena v času izmeta-
vanja askospor je velik. V kolikor je poletje vlažno 
in je infekcijski potencial glive velik, potem bo 
okuženost iglic velika in osip borovih iglic bo 
močan. Vsi dejavniki, ki vlažnost v okolici mladih 
rdečih borov povečujejo, bodo povzročili močnejšo 
okužbo. Ti dejavniki so največkrat pregosta setev 
v gozdnih drevesnicah, močna zapleveljenost, 
zalivanje, ne prevetrene lege, zasenčenost. V iglicah 
potekajo procesi obrambe gostitelja proti okužbi 
in razraščanju patogena. Dokazano je, da slaba 
prehranjenost (ali neuravnotežena preskrbljenost 
s hranili, npr. preveč dušika) lahko povzroči 
zmanjšano odpornost gostitelja. Kakršen koli stres 
lahko vzbudi endofitne prebivalke iglic k aktivnem 
patogenem načinu življenja. Predvsem je to suša 
in poškodbe iglic zaradi onesnaženega zraka.

Ukrepi
Gojitveni ukrepi

Odstranjujemo vse dejavnike, ki povečujejo vlago 
v okolici mladih borov, predvsem je ogrožen rdeči 
bor (Pinus sylvestris) kot sejanke in presajenke v 

Slika 12. Štiriletne presajenke 
rdečega bora (Pinus sylvestris) so 
se posušile zaradi osipa borovih 
iglic v drevesnici Radvanje, 
spomladi 1983. Del njive je bil 
posajen s črnim borom (Pinus 
nigra), ki ga bolezen ni prizadela 
(šopi sadik pred obolelim rdečim 
borom).
Fig. 12. Four years old saplings 
of Scotch pine died because of 
Lophodermium needle-cast in the 
forest nursery Radvanje in spring 
1983. Part of the field was planted 
with Austrian pine (Pinus nigra), 
which was not affected by the 
disease (bundles of saplings in front 
of the diseased Scotch pine).
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gozdnih drevesnicah, gozdnih nasadih in njegov 
naravni pomladek. Poskrbimo za odstranjevanje 
plevelov v drevesnicah in za obžetev v nasadih. 
Mlada drevesca naj bodo na osončenih mestih, 
na legah, kjer se ne zadržuje vlažen zrak in megla. 
Skrbimo za ustrezno preskrbljenost tal s hranili. 
V gozdnih drevesnicah zalivamo zjutraj, da se 
sadike čim hitreje posušijo, zalivamo močno, da 
je potrebno čim redkeje zalivati. 

V gozdni drevesnici skrbimo za higieno, odstra-
njujemo (in sežgemo) odmrle in hirajoče borove 
sadike. Kolobarimo, kar pomeni, da gredice, na 
katerih so bili bori okuženi z osipom borovih iglic, 
ne posejemo z borom ali jih ne posadimo zopet 
z borom. Gozdna drevesnica naj ne bo v bližini 
sestojev rdečega bora.

Kontrola s kemičnimi sredstvi
Ker po veljavnem Pravilniku o obveznem... (1987) 
spada osip borovih iglic med bolezni, ki so v 
drevesnici dovoljene le v določenem odstotku, 
moramo za zaščito sejank in presajenk rdečega 
bora v gozdnih drevesnicah uporabljati fungicide 
za preprečevanje te bolezni. Tudi gospodarske 
škode bi bile velike brez uporabe fungicidov, saj 
bi marsikdaj propadle vse sadike (slika 12). Neka-
tere gozdne drevesnice pri nas morajo posebej 
pazljivo in intenzivno ščititi sadike pred osipom 
borovih iglic zaradi neustrezne mikroklime (npr. 
drevesnica Polana) ali bližine sestojev rdečega 
bora (npr. Muta). Druge vrste borov so manj 
občutljive na osip borovih iglic kot rdeči bor in 
zato rutinska zaščita ni nujna. V kolikor pa bi se 
osip pojavil tudi na njih, naj bo zaščita enaka kot 
za rdeči bor.

Škropimo na 14 dni od sredine julija do zmrzali 
in še dodatno takrat, ko pade več kot 20 ml dežja. 
Uporabljamo bakrove fungicide in fungicide na 
osnovi cineba in mankozeba . Zaradi voščene 
prevleke na iglicah je za boljše omočenje iglic 
koristno dodati sredstvo za zmanjšanje površinske 
napetosti vode (MAČEK 1983). 

V Nemčiji in pred leti tudi v Bosni so s kemič-
nimi sredstvi ščitili tudi mlade nasade rdečega 
bora. Na velike površine so nanašali fungicide z 
letali ali s helikopteji. 

ŠIFRA:  32, 29, 38–3.02–2.012/G

RDEČA PEGAVOST BOROVIH IGLIC 
(Mycosphaerella pini Rostr. (1957)) 
(sin. Scirrhia pini A. Funk & A. K. Parker, (1966), 
teleomorf)

Anamorf: Dothistroma pini Hulbary, (1941),  
Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet, 
(1968) var. septosporum, Septoria septospora 
(Dorog.) Arx, (1983)

Taksonomska uvrstitev:
Mycosphaerellaceae, Capnodiales, Dothideomy-
cetidae, Dothideomycetes, Ascomycota (zaprto-
trosnice), Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 
2007)

Oznaka bolezni
Splošno razširjena bolezen borovih iglic, predvsem 
črnega bora (Pinus nigra), ki v ekološko neustrez-
nih razmerah močno prizadene bor.

Opis glive
Podrazred Dothideomycetidae je največji in naj-
raznovrstnejši med zaprtotrosnicami. Vključuje 
glive katerih značilnost je bitunikatni ask (ask ima 
dve steni), askomi (trosišča, ki oblikujejo aske) 
pa so zelo različne oblike – apoteciji, periteciji, 
kleistoteciji. Askospore so skoraj vedno prede-
ljene s stenami, podolžno nesimetrične, rjave ali 
prosojne. Glive iz reda Capnodiales imajo temno 
podgobje, majhne okrogle askome s tanko steno in 
septirane askospore. Družina Mycosphaerellaceae 
vključuje 10 rodov in 584 vrst. Značilnost rodu 
Mycosphaerella je oblikovanje izjemno raznolikih 
anamorfov, ki so opisani v številnih rodovih. Med 
njimi so mnogi pomembni tudi v fitopatologiji 
npr. Cercospora, Cladosporium, Fusicladiella, 
Pseudocercospora, Ramularia, Septoria (KIRK 
et al. 2001). 

Anamorf 
Splošno uporabljeno ime glive, ki povzroča rdečo 
pegavost borovih iglic, je Dothistroma pini, ker 
na okuženih iglicah najpogosteje najdemo njen 
anamorf. Zato bolezen v angleško govorečih 
državah imenujejo »dothistroma needle blight 
of pine«. Poleg tega so za okužbe konidiji mnogo 
pomembnejši kot askospore, ki nastajajo v manj-
šem številu in v času, ki ni ugoden za okužbo. 
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Konidiom glive M. pini je acervul v stromi 
(acervul je nespolno trosišče, ki ima spodaj stro-
matični hifni preplet, na katerem so konidiogene 
hife in konidiji, prekrit pa je s povrhnjico gostitelja, 
ki se ob zrelosti pretrga). Zasnove konidioma se 
oblikujejo v stromi pod povrhnjico gostitelja, 

navadno na mestu, kjer je na iglici rdeča ali 
rjavo rdeča pega. Z rastjo strome se povrhnjica 
pretrga, vendar še vedno delno prekriva stromo 
kot nekakšen ščitek (slika 13). Strome so temno 
rdeče do črne, velike 0,2-0,6 mm, in prodirajo 
na površino na trebušni ali hrbtni strani iglice. V 

Slika 13. Dva konidioma glive M. pini na iglici rušja 
(Pinus mugo).
Fig. 13. Conidiomata of the fungus M. pini on Pinus 
mugo needle

Slika 14. Konidiogena celica z nerazvitim konidijem 
glive M. pini 
Fig. 14. Conidiogenous cell with an undeveloped 
conidium of the fungus M. pini

Slika 15. Dve do štiri celični konidiji glive M. pini
Fig. 15. Two- to four-celled conidia of the fungus M. pini
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stromi se oblikuje eden ali več acervulov. Konidiji 
nastajajo z brstenjem na konidiogenih celicah 
(slika 14), od katerih se sprostijo ob zrelosti in 
se nabirajo v velikem številu na zgornji strani 
konidioma. Konidiji imajo 1-5 pregrad (sept), so 
prosojni (hialini), rahlo ukrivljeni in merijo 12-48 
× 2-3 μm , povprečno pa so dolgi 28 μm (slika 15). 
Poleg njih lahko najdemo v stromah tudi mikro 
konidije, ki so veliki 1-2×0,5 μm. Njihov pomen 
ni znan, verjetno pa sodelujejo pri dikariotizaciji 
micelija (spermaciji). 

Na različnih gostiteljih in na različnih koncih 
sveta je morfološka in fiziološka raznolikost ana-
morfa velika, zato so opisali številne varietete glive 
M. pini, vendar ta delitev taksonomsko ni sprejeta 
(BUTIN 1995, KARADŽIĆ 1986). 

Teleomorf
Teleomorf se oblikuje v istih stromah potem, ko 
anamorf preneha oblikovati konidije. Askokarp 
zaradi nastanka v stromi navadno imenujejo asko-
stroma. Ta je črna, ima več prekatov (lokulov) in 
je velika 0,2-0,6×0,1-0,15 mm. S prostim očesom 
askostrome ne moremo razlikovati od konidiomov. 
Lokuli so po izgledu periteciji v stromi, veliki so 
40-85 μm in v njih so bitunikatni aski. Askospore 
so prosojne (hialine) in vretenaste, imajo eno pre-
grado (septo) in merijo 10-15×3-4 μm. Običajno 
so v askospori štiri oljne kapljice.

Teleomorf se ne oblikuje v vseh območjih, kjer 
je razširjena rdeča pegavost borovih iglic. Pri nas 
še ni podatkov o njegovi najdbi, verjetno zato, ker 
bolezni podrobneje niso proučevali. Na črnem 
boru gliva oblikuje teleomorf pogosto v Nemčiji 
in v Srbiji (BUTIN 1995, KARADŽIĆ 1986)

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Rdeča pegavost borovih iglic je ena od najne-
varnejših bolezni borov v svetovnem merilu, njen 
pojav povzroča velike izgube in odmiranje borov 
predvsem pri plantažnem gojenju borov. Posebno 
škodljiva ja na južni zemeljski polobli in na Novi 
Zelandiji borove sestoje ščitijo pred boleznijo z 
nanašanjem fungicidov z letali. Razširila se je 
šele v zadnjih desetletjih povsod, kjer so sadili 
bore, verjetno so jo prenesli s sadikami. Bolezen 
se pojavlja na več kot 50 vrstah borov, vendar 
je občutljivost borov na bolezen zelo različna. 
Zelo občutljive vrste so (navajamo samo vrste, 
ki se pojavljajo pri nas): Pinus nigra, P. pinea, P. 

brutia, P. halepensis, P. contorta. Srednje občutljive 
so: P. mugo, P. pinaster. Malo občutljive pa so: 
P. sylvestris, P. strobus, P. wallichiana. Nekatere 
tuje vrste borov so popolnoma odporne na 
bolezen (KARADŽIĆ 1986). Bolezen se lahko 
pojavi tudi na navadni ameriški duglaziji (Pse-
udotsuga menziesii), evropskem macesnu (Larix 
decidua) in na sitki (Picea sitchensis), če rastejo 
v bližini močno obolelih borovih sestojev. Na 
teh drevesnih vrstah pa rdeča pegavost borovih 
iglic ne povzroča večjih poškodb (SINCLAIR 
et al. 1987).

Pri nas je glivo leta 1971 našel MAČEK (1975, 
1983) in poroča, da je pogosta na črnem boru na 
več mestih v okolici Ljubljane in v Puštalu pri Škofji 
Loki. Naša priložnostna opazovanja omogočajo 
domnevo, da je to pogosta gliva v vsej Sloveniji, 
vendar je pojav bolezni najmočnejši v vlažnejšem 
celinskem delu Slovenije, ob morju in na Krasu 
je redka. V Panovcu pri Novi Gorici pa je sestoj 
črnega bora (Pinus nigra) vsako leto tako močno 
prizadet zaradi rdeče pegavosti borovih iglic, 
da posamična drevesa letvenjaka leto za letom 
odmirajo. Tam je zaradi bližine potoka verjetno 
visoka zračna vlaga tisti najpomembnejši dejavnik, 
ki omogoča močan pojav bolezni. Poleg črnega 
bora je pri nas pogosto močno prizadeto tudi 
rušje (P. mugo), npr. pri stopnišču pred vhodom 
v Gozdarski inštitut Slovenije (slike 13-17 tega 
prispevka). Bolezen postaja vse pomembnejša v 
zadnjih letih in raziskovalno bi ji morali posvetiti 
več pozornosti.

Simptomi 
Gliva okuži iglice s trosi od pomladi do jeseni 
skozi listne reže. Najverjetneje povzročajo največ 
okužb konidiji, askospore so manj pomembne. 
Razmere za uspešno okužbo so dolgotrajno 
deževno vreme s temperaturami od 5-25 °C, 
pri optimalni temperaturi za kalitev trosov 
(17-20 °C) pa najmanj trije deževni dnevi. 
Najprej se po okužbi pojavijo prosojne pege 
ali prečne proge, ki izgledajo kot prepojeno 
z vodo (slika 16). Te poškodbe so lahko zelo 
podobne poškodbam zaradi sesajočih žuželk. 
V srednjem delu nato porumenijo ali porjavijo, 
del iglice do vrha kmalu odmre. Prehod med 
odmrlim in nekrotiziranim delom iglice je oster. 
Inkubacijska doba (čas od okužbe do pojava 
vidnih simptomov bolezni) je spomladi in v 
zgodnjem poletju najmanj štiri tedne, v najbolj 
neugodnih razmerah pozimi pa do šest mesecev. 
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Na odmrlem porjavelem tkivu nastane pega ali 
proga rdeče barve. Vzrok je nalaganje toksina 
dotistromina rdeče barve, ki ga gliva proizvaja v 
čisti kulturi in v borovi iglici. Dotistromin ubija 
tkiva iglice in vanje se nato razrase micelij. V 
nekaj tednih po odmiranju okuženih tkiv pri-
čnejo skozi povrhnjico prodirati glivne strome 
s trosišči posamično ali v skupinah. Pogosto se 
strome grupirajo na rdečih pegah, ali nstajajo 
vzporedno s podolžno osjo iglice po celotnem 
odmrlem delu iglice. Ob vlažnem vremenu se 
izločajo velike količine konidijev, ki jih raz-
našajo dežne kapljice v vetru. V Južni Afriki 
so ugotovili, da je megla, ki jo prenaša veter, 

pomemben prenašalec trosov (SINCLAIR et al. 
1987). Pri močni, množični okužbi lahko iglica 
v celoti odmre in porjavi in predčasno odpade. 
Najprej odpadajo stare iglice. Pri šibki okužbi pa 
odmrejo vrhovi iglic in take iglice odpadejo eno 
ali dve leti kasneje. Pri močno okuženih borih 
so lahko na poganjku pritrjene samo enoletne 
iglice, vse ostale pa so odpadle. Tako močno 
okuženi bori običajno propadejo.

Ugotavljanje simptomov in s tem sum na 
rdečo pegavost borovih iglic na terenu ni težko 
in bolezen dobro razlikujemo od drugih bolezni 
iglic. Odmrli so največkrat vrhovi iglic (slika 17). 
Na odmrlih delih iglice so rdeče ali rdeče rjave 
pege ali proge, na njih, pa tudi drugje na odmrlih 
delih, so drobne črne strome, ki privzdigujejo 
povrhnjico. Za potrditev determinacije pa moramo 
z mikroskopiranjem ugotoviti značilnosti trosišč 
in trosov.

Najmočnejše okužbe so do višine dva metra 
od tal, nad šest metrov od tal so okužbe šibke. 
Gliva lahko okuži iglice vseh starosti, vendar so 
najbolj ogrožene dveletne in starejše iglice, iglice 
tekočega leta bolezen redko prizadene. To razlagajo 
z nezmožnostjo glive, da prodre v mlade iglice, ko 
pa postane iglica občutljiva na okužbo (jeseni in 
pozimi), pa temperaturne razmere za glivo niso 
ustrezne (PETERSON 1981, KARADŽIĆ 1986). 
Opazovanja iz drugih delov sveta kažejo, da se 
močne okužbe sestojev pojavljajo n območjih,  
kjer pade več kot 1270 mm dežja na leto  
(HANSEN / LEWIS 1997).

Slika 16. Okuženi del iglice izgleda kot prepojen z 
vodo
Fig. 16. Infected part of the needle appears water-
soaked

Slika 17. Značilno od-
miranje iglice rušja 
(P. mugo) zaradi rdeče 
pegavosti borovih iglic
Fig. 17. Typical dieback of 
P. mugo needles because 
of Dothistroma needle 
blight of pine
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Ukrepi
Gojitveni ukrepi
Vsi ukrepi v gozdnih drevesnicah in v borovem 
mladju v gozdu, ki jih priporočajo proti osipu 
borovih iglic, so priporočeni tudi proti rdeči pega-
vosti borovih iglic. Ker pa rdeča pegavost borovih 
iglic lahko okuži tudi starejše bore, je ustrezno 
poskrbeti za zmanjševanje vlage v sestoju, ustrezno 
osončenost in prevetrenost krošenj z redčenjem 
tudi v fazah letvenjaka in drogovnjaka. 

Kontrola s kemičnimi sredstvi
Zakonodaja EU glivo Mycosphaerella pini uvršča 
na listo Priloge II/A (z imenom Scirrhia pini), ki 
ima naslov: Škodljivi organizmi, katerih vnos 
in širjenje v državah članicah se prepovesta, če 
so navzoči na nekaterih rastlinah ali rastlinskih 
proizvodih. Velja prepoved prodaje borovih sadik 
(vse vrste borov), ki so okuženi z rdečo pegavostjo 
borovih iglic. Zato bolezen v gozdnih drevesnicah 
ne sme biti prisotna.

Kontrola rdeče pegavosti borovih iglic je 
bila predmet številnih raziskav v različnih delih 
sveta. Dokazano je, da je za praktične namene 
zaščite pred boleznijo dovolj nanos fungicidov 
na osnovi bakra dvakrat na leto in to velja za 
sadike v drevesnicah in bore v gozdnih sestojih. 
V Severni Ameriki priporoča PETERSON (1981) 
prvo škropljenje in s tem zaščito starih iglic v 
času, ko je največ trosov glive v zraku, to je sredi 
maja. Drugo škropljenje zaščiti stare in letošnje 
iglice in naj se opravi od sredine do konca junija. 
KARADŽIĆ (1986) priporoča na osnovi obsežnih 
poskusov v Deliblatski peščari prav tako dva-
kratno škropljenje z bakrovimi fungicidi, le zaradi 
drugačne fenologije priporoča prvo škropljenje v 
začetku maja in drugo v začetku junija. Takšna 
zaščita je bila zelo uspešna in avtor domneva, 
da škropljenja ni treba opravljati vsako leto. Kot 
nujni ukrep priporoča zaščito sestojev črnega 
bora v Deliblatski peščari s škropljenjem z letali. 
Pri nas MAČEK (1983) domneva, da v gozdnih 
drevesnicah doslej bolezen na borih ni povzročila 
večjih epifitocij zaradi rednega škropljenja proti 
osipu borovih iglic. Če se v drevesnici pojavi 
rdeča pegavost borovih iglic priporoča dodatno 
škropljenje zgodaj spomladi, nato pa običajno 
zaščito pred osipom borovih iglic.

Za zaščito najbolj občutljivih borov pri nas, to 
je črnega bora in rušja, je ob ugotovitvi rdeče pega-
vosti borovih iglic v drevesnici potrebno sadike 

zaščititi. Predvidevamo, da bi prvo škropljenje ob 
odganjanju bora v začetku maja in drugo v začetku 
do sredine junija ustrezno zaščitilo sadike. Rdeči 
bor zaradi njegove odpornosti proti bolezni ni 
potrebno škropiti posebej proti rdeči pegavosti 
borovih iglic. 

ŠIFRA: 31, 29, 38–3.02–2.013/G 

RJAVENJE BOROVIH IGLIC (Mycospha-
erella dearnessii M.E. Barr (1972)) 
(sin: Scirrhia acicola (Dearn.) Sigg., (1939))  
teleomorf)

Anamorf: Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd., 
in Sydow & Petrak, (1924), Dothistroma acicola 
(Thüm.) Schischkina & Tsanava, (1967)

Taksonomska uvrstitev:
Mycosphaerellaceae, Capnodiales, Dothideomy-
cetidae, Dothideomycetes, Ascomycota (zaprto-
trosnice), Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 
2007)

Oznaka bolezni
Nevarna karantenska bolezen borov iz Severne 
Amerike, ki jo vedno pogosteje najdejo v Evropi 
in jo zatirajo z vsemi sredstvi. 

Opis glive
Gliva je zelo podobna povzročiteljici rdeče pega-
vosti borovih iglic in njena uvrstitev v višje tak-
sonomske kategorije je enaka. Za razlikovanje 
med njima moramo upoštevati razlike v njunih 
mikroskopskih značilnostih.

Na izgled je anamorf Mycosphaerella dearnessii 
podoben anamorfu M. pini – to je stroma z acervuli 
(slika 18). Vrsti ločimo po konidijih, ki so pri M. 
dearnessii olivno obarvani, pri M. pini pa so brez-
barvni (slika 19, slika 15). Stena konidija je pri M. 
dearnessii debelejša kot pri konidijih M. pini, - pri 
tej vrsti so konidiji brezbarvni, imajo tanko steno 
in ta je gladka. Konidiji M. dearnessii pa imajo za 
razliko rahlo bradavičasto nagubano steno, kar 
pa vidimo le s povečavo več kot 400×. Velikost in 
septiranost konidijev obeh vrst je enaka. 

Teleomorf je nastane v neenakomerno raz-
porejenih askostromah na odmrlem delu iglice, 
največkrat na odpadlih iglicah. Razvije se redko. 
Askostrome so črne, eno ali več prekatne in 
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merijo 0,4-1,2×0,12-0,25 mm. Prekati 
(lokuli) so okrogli do stekleniča-
ste oblike, imajo odprtinico (ostiol) 
in merijo 50-70×50-80 µm. Aski 
so valjasti, bitunikatni, vsebujejo 8 
askospor in merijo 25-55×6,5-10,5 
µm. Askospore imajo eno pregrado, 
so brezbarvne, imajo 4 oljne kapljice 
in merijo 7,5-13,5×2-3,5 µm.

Opis bolezni
Gliva M. dearnessii lahko okuži le 
bore. Izhaja iz Severne Amerike, 
kjer povzroča tudi največje škode. 
V zadnjih letih je vedno več poročil 
o najdbah glive iz Evrope, kjer se je 
pojavila na več vrstah borov, vedno 
v obliki anamorfa. Izgleda, da sta v 
Evropi najbolj občutljiva rdeči bor 
in rušje.

Prav neobičajen je pojav glive M. 
dearnessii na Hrvaškem, kjer so jo 
našli v Biogradu na moru leta 1971. 
Kljub karantenskim ukrepom (sežig 
okuženih dreves) je lokalno še vedno 
razširjena na alepskem boru (Pinus 
halepensis). Sliki 18 in 19 sta iz mate-
riala, ki je bil nabran na Rabu 16. 5. 
1998 (JURC M. et al. 1998). Tam ne 
povzroča večjih poškodb alepskega 
bora in se ne širi (GLAVAŠ 2007 ustno 
sporočilo). Našli so jo v Avstriji, kjer 
jo zatirajo s sečnjo in sežigom dreves, 
ter v Nemčiji, kjer se je pojavila na 
rušju v nacionalnem parku na Bavarskem in je 
zato ne zatirajo (http://www.forst.tu 2007). 

Prvi simptomi okužbe iglic so rumene ali 
oranžne pege, ki so včasih prepojene s smolo. Nato 
postanejo pege temno rjave v sredini, odmrlo tkivo 
okoli pa je rumeno. Pege se širijo v trakove, ki 
obdajo iglico in povzročijo odmiranje vrha iglice. 
Značilna okužena iglica ima živo in zeleno osnovo, 
sledi zelen del z rumenimi pegami in vrh je odmrl. 
Na rjavih delih odmrle iglice se oblikujejo strome 
najprej kot črne pege pod povrhnjico, nato dvignejo 
in prodrejo skozi povrhnjico, ki delno prekriva zrelo 
trosišče. V vlažnem vremenu konidiomi izločajo 
velike količine trosov v obliki olivno zelene sluzi. 
Pri močni okužbi odmre cela iglica, ki je najprej 
rjava nato pa posivi. Gliva M. dearnessii ne proizvaja 
strupa in barvila dotistromina, zato niti na iglicah 

niti v čisti kulturi nikoli ne opazimo značilne rdeče 
barve. Zato ima bolezen tudi ime rjavenje borovih 
iglic. Popolnoma odmrle iglice odpadejo takoj po 
odmiranju, delno poškodovane, z živo osnovo pa 
odpadejo po enem ali dveh letih (PETERSON 1981, 
SINCLAIR et al. 1987, KARADŽIĆ 1986).

Ukrepi
Zakonski status glive Mycosphaerella dearnessii 
je karantenski: uvrščena je na EPPO A2 listo s št. 
22; v EU zakonodaji je na listi Priloge II/A1 in je 
navedena kot Scirrhia acicola. Priloga ima naslov, 
ki pove dovolj: Škodljivi organizmi, katerih vnos 
in širjenje v državah članicah se prepovesta, če 
so navzoči na nekaterih rastlinah ali rastlinskih 
proizvodih.
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Fig 18. Anamorf glive M. dearnessii na značilno obarvanih delih 
odmrlih iglic alepskega bora
Fig 18. Anamorph of the fungus M. dearnessii on typically discoloured 
parts of dead needles of Aleppo pine

Fig 19. Konidji glive M. dearnessii
Fig 19. Conidia of the fungus M. dearnessii
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Ob ugotovitvi glive M. dearnessii pri nas 
moramo ukreniti vse, da jo iztrebimo. To pomeni 
takojšen sežig okuženih dreves. Storiti moramo 
vse, da jo po njenem vnosu čim hitreje najdemo. 
Zato moramo dobro poznati znamenja bolezni 
in determinacijske znake glive.

Z ozirom na stalne izbruhe rjavenja borovih 
iglic v bližini naše države lahko z veliko verjet-
nostjo pričakujemo izbruh bolezni pri nas že 
prav kmalu.

ŠIFRA: 31, 32, 29, 38–3.02–2.014/G

Rumeni osip borovih iglic (Cyclaneusma minus 
(Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (1983))

(sin: Naemacyclus minor Butin, (1973))

Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae (katranarke), Rhytismatales 
(katranarji), Leotiomycetidae (kapičarice), Leo-
tiomycetes, Ascomycota (zaprtotrosnice), Fungi 
(glive) (INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Splošno razširjena endofitna gliva v borovih igli-
cah, ki pri nas redko močno prizadene bore.

Opis glive
Čeprav spada gliva Cyclaneusma minor takso-
nomsko zelo blizu gliv iz rodu Lophodermium, 
pa ima na izgled popolnoma drugačen askom. 
Nima strome, njen apotecij na iglici je drobna 
svetlo rumena blazinica, ki ima ob straneh dve 
loputi iz povrhnjice iglice (slika 20, slika 21). 
Zelo podobna pa ji je gliva Cyclaneusma niveum 
(Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter (1983), (sin: 
Naemacyclus niveus (Pers.) Fuckel ex Sacc.). Glivi 
se razlikujeta po velikosti apotecija: C. minor ima 
večino apotecijev dolgih do 0,5 mm, C. niveum 
pa ima apotecije dolge 0,5 do 1 mm. Tudi vse 
mikroskopske strukture (aski, askospore parafize, 
konidiji) ima C. niveum večje kot C. minus. C. 
niveum ni patogena gliva, C. minor pa je.

Konidiomi se oblikujejo v odmrlih iglicah pred 
nastankom askomov in so piknidiji. So okrogli, 
stena ni obarvana in imajo odprtinico. Merijo 
150-250 µm v premeru. Konidiji so paličasti  in 
merijo 6-10×1 µm.

Apoteciji so ovalni, dolgi 0,2-0,6 mm in nasta-
nejo pod povrhnjico. Ko so zreli se povrhnjica 
raztrga s podolžno razpoko in nastaneta dve loputi 
iz povrhnjice. V vlažnem vremenu se loputi raz-
makneta in sprostita trosovnico (himenij) bele do 
krem barve. V suhem vremenu se loputi zapreta 
in zaščitita trosovnico. Aski vsebujejo 8 askospor 
in merijo 80-120×10-12 µm. Askospore so brez-
barvne, na sredini upognjene, nitaste in imajo na 
sredini dve septi na razdalji približno 8 µm. Merijo 
65-100×2,5-3 µm. (FUNK 1985).

Opis bolezni
Verjetno je gliva naravno razširjena na celotni 
severni zemeljski polobli, z borovimi sadikami 
pa so jo prenesli v vse predele južne poloble. V 
nekaterih območjih sveta (Severna Amerika, Nova 
Zelandija) povzroča močne poškodbe borov v 
sestojih, škode pa povzroča predvsem v gozdnih 
drevesnicah in pri vzgoji božičnih drevesc. Pri 
nas je gliva zelo pogosta na rdečem boru (Pinus 
sylvestris), na črnem boru (P. nigra) in rušju (P. 
mugo) vendar se pojavlja na posamičnih iglicah 
in doslej ni povzročila škode. 

Glivi C. minus in C. niveum sta pomembna endo-
fita borovih iglic. Pri raziskavah glivnih endofitov 
iglic črnega bora (Pinus nigra) na Krasu, je bila gliva 
C. niveum najpogostejši endofit, gliva C. minus pa 
je bila prisotna v manjšem odstotku (JURC, M. et 
al. 1996). Zaradi izredno velike in stalne endofitne 
okuženosti borovih iglic nekateri menijo, da za 
pojav bolezni ni odločilna vsakoletna okužba s 
trosi, ampak je pojav bolezni odvisen od dejavnikov 
okolja, ki vzbudijo endofitno glivo. Pojav simptomov 
bolezni je torej po mnenju nekaterih posledica 
okoljskih stresov (HANSEN/LEWIS 1997)

Slika 20. Apoteciji glive Naemacyclus minor
Fig. 20. Apothecia of the fungus Naemacyclus minor
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Bolezen povzroča prezgodnje odpadanje dve 
in triletnih iglic, prizadene predvsem mlada 
drevesa. Ob močnem pojavu bolezni drevesca 
hirajo. Prvi simptomi bolezni se pojavijo kasno 
poleti in v jeseni, na iglicah, ki so stare dve leti in 
več. Najprej nastanejo rahlo rumene pege, širijo 
se in iglica odmre. Na enakomerno rumeni iglici 
so rjave prečne črte ali širši pasovi, kar je značilno 
znamenje za rumeni osip borovih iglic. Že približno 
mesec dni po pojavu opisanih simptomov se raz-
vijejo apoteciji. Ti dozorijo naslednjo pomlad in 
aktivno izmetavajo askospore iz apotecija. Okužbe 
se izvršijo od aprila do novembra. Trosi povzročijo 
okužbo celo pri temperaturi 2 °C. Simptomi bolezni 
se lahko pojavijo šele 10-15 mesecev po okužbi 
(GADGIL 1984, PETERSON 1981).

Ukrepi
Priporočajo ukrepe, ki v drevesnici ali sestoju 
zmanjšajo vlago, npr. pletje, obžetev, redčenje. 
Če je mogoče, izboljšamo prehranjenost sadik in 
poskrbimo, da drevje doživlja čim manj stresov. 

Redno škropljenje s fungicidi je v nekaterih 
primerih zmanjšalo pojav bolezni. PETERSON 
(1981) priporoča prvo škropljenje aprila in nato 
z ozirom na vremenske razmere še eno do tri  
škropljenja. Poročajo pa tudi o poskusih v močno 
okuženih sestojih z 11 in celo s 14 škropljenji na 
leto, ki niso zmanjšala pojav bolezni na Novi 
Zelandiji (HOOD / VANNER 1984). 

Slika 21. Apoteciji glive 
Naemacyclus minor
Fig. 21. Apothecia of 
the fungus Naemacyclus 
minor

Zaradi majhnega vpliva, ki ga ima rumeni osip 
borovih iglic na zdravje borov pri nas menimo, da 
uporaba kemičnih sredstev za njegovo kontrolo 
ni upravičena.
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1   UVOD
Občina Cerklje je agrarnega značaja, izrazito agrarno 
podobo ima predvsem ravninski del občine, kjer 
matico predstavlja kmetijska raba prostora, gozdovi se 
pojavljajo v obliki zaplat, prisotni pa so tudi ostanki 
gozdne vegetacije v obliki prostorastočih dreves in 
gozdnih koridorjev. Ker predstavlja gozd prvotno 
vegetacijo tega območja, je njegov pomen v krajini 
še toliko večji. Krajina je začela z gospodarskim 
napredkom območja, zlasti po drugi svetovni vojni, 
dobivati drugačno, ne le kmetijsko podobo. Zgradili 
so mednarodno letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in 
gorenjsko avtocesto, na Krvavcu je nastal rekreacijski 
smučarski center, na pobočjih Krvavca so skokovito 
gradili počitniške domove. 

V prispevku želimo pokazati, kako vplivajo naravni 
in družbeni dejavniki na spremembe rabe tal in kje so 
območja največjih sprememb.  Raziskava se navezuje 
na sorodne poskuse (BOŠTJANČIČ 1997, ROZMAN 
1998, PEGAM 2002) v različnih slovenskih krajinah, 
smo jo pa izpeljali v predelu, kjer je intenzivno kme-
tijstvo najbolj dominantna dejavnost.

2  PODROČJE RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2.1  Naravne in družbene danosti 
obravnavanega območja

Občina Cerklje obsega 7.665 ha. Glavna značilnost 
njene lege je prehod gorskega sveta Kamniško-
Savinjskih Alp v nižinski svet Ljubljanske kotline. 
Gorski del se začne na vrhu Krvavca in zavzema 
njegovo južno pobočje, ki so ga hudourniški potoki 
razbrazdali v strme doline. Na pobočju sta dve večji 
terasi: prva terasa (950-1100 m n. v.) se nahaja okoli 
Ambroža in sedla Davovca, druga pa je obsežnejša, 
malo nižja (550-700 m n.v.) in poseljena z več 
vasmi (Štefanja Gora, Stiška vas, Apno, Šenturška 
Gora in Sidraž). Ravninski del občine zavzema SV 
del Kranjskega polja s 350-420 m n. v. in je rahlo 
nagnjen na JV. 

Znanstvena razprava
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Kot drugod po Sloveniji se tudi tu spreminjajo 
razmerja med rabami tal. Vzroke sprememb v rabi 
tal obširno obravnava že Zlata Seifried v svoji študiji 
Gozdovi na Kranjsko-soriški ravnini (1961). Avtorica 
je v svojem delu obravnavala območje Kranjsko-
soriške ravnine, katere del je tudi Cerkljansko polje 
in prikazuje, kako je človek s svojim delovanjem 
spreminjal obseg in razpored gozdnih površin do 
obdobja druge svetovne vojne. 

Gozdnatost v občini je 46 % in se v zadnjem 
desetletju ni spremenila. Ohranjenih gozdov je 
tretjina, polovica je spremenjenih in 17 % močno 
spremenjenih (GGN GE Cerklje 2000-09). Posestne 
razmere kažejo na veliko razdrobljenost. Več kot 
80 % parcel je manjših od 1 ha in manj kot odsto-
tek je večjih od 5 ha. Posesti lastnikov so prav tako 
relativno majhne, saj je slabih 60 % posesti manj-

Slika 1: Občina Cerklje in njene katastrske občine. Rdeča barva predstavlja mejo vzorčnih  k. o. Cerklje in Zg. Brnik 
(Izsek iz satelitskega posnetka Landsat ETM, 2005)
Figure 1: Municipality Cerklje with cadastral communities. Red color marks borders of study area cadastral communities 
Cerklje and Zg. Brnik (Cut-out from satellite image Landsat ETM, 2005)

ših od 1 ha, četrtina jih je velikih od 1 do 3 ha in 
le 0,6 % večjih od 20 ha (Velikost gozdne posesti v 
občini Cerklje 2005). Tudi trendi zadnjih dvajsetih 
let kažejo na drobljenje gozdne posesti. Gozdovi so 
precej obremenjeni, saj se na tem prostoru odvijajo 
različne dejavnosti od rekreacije, letališča, kmetijstva 
in poselitve. 

Danes leži v občini 29 naselij. Največje so Cerklje, 
kjer živi slaba četrtina vseh prebivalcev. Med večja 
naselja prištevamo še šest ravninskih vasi z nad 300 
prebivalci, kjer prebiva slabih 65 % vsega prebivalstva. 
To so Dvorje, Lahovče, Sp. Brnik, Velesovo, Zalog 
in Zg. Brnik. Najmanjših naselij, ki ne premorejo 
niti 50 prebivalcev, je sedem, vsa pa ležijo v hribo-
vitem svetu. V večjih naseljih je opaziti tudi trend 
naraščanja prebivalstva, medtem ko se v manjših 
naseljih, ki ležijo v hribovitejšem območju in so 
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oddaljena od večjih središč, prebivalstvo zmanjšuje 
(MARJANOVIČ 1998). Število prebivalstva je bilo 
v preteklosti dokaj konstantno (okrog 5.000 pre-
bivalcev), zadnjih štirideset let pa število vztrajno 
narašča. Vzrok je predvsem v priseljevanju ljudi, 
saj na podeželju iščejo mir, na delo pa se vozijo v 
bližnja mestna središča.

Starostna struktura kaže, da to območje demograf-
sko ni ogroženo, saj je delež posameznih starostnih 
skupin dokaj enakomeren. V primerjavi s preteklostjo 
je otrok sicer manj,  aktivnega in starejšega prebival-
stva pa je več. Drugačno sliko kaže starostna struk-
tura gospodarjev kmetij, kjer močno prevladujejo 
starejši ljudje. Žal nimamo podatka o deležu kmetij, 
ki imajo naslednika, tako da je o prihodnosti kmetij 
težko govoriti. Veliko gospodarjev kmetij je namreč 
gospodarjev le formalno, dejansko pa vodijo kmetijo 
njihovi nasledniki (JAMNIK 2005).

Delež kmečkega prebivalstva v občini je v letih 
od 1953 do 1991 stalno padal. Leta 1953 je kmečko 
prebivalstvo v občini s skoraj 58 % prevladovalo, leta 
1991 je njegov delež znašal le skromnih 13 %. Žal 
podatek o številu kmečkega prebivalstva v zadnjem 
popisu leta 2002 ni bil zajet, podatek iz občinskega 
odloka o dolgoročnem prostorskem planu iz leta 2000 
pa navaja, da naj bi bil delež tega prebivalstva okoli 
15 %. Kljub temu, da je vedno manj ljudi zaposlenih 
v kmetijski dejavnosti, upadanja intenzivnosti kme-
tijstva v občini ni zaslediti. To nam kažejo podatki o 
lastni in uporabljeni zemlji kmetij, ki sta se v zadnjem 
desetletju povečali (preglednica 2), kar pomeni, da 
gospodari manjši del lastnikov z vse večjimi površi-
nami obdelovalne zemlje. To potrjuje tudi podatek, 
da se je obseg zemlje, vzete v najem, povečal za več 
kot štirikrat, število kmetij pa se je zmanjšalo (Popis 
kmetijskih gospodarstev, SURS 2000).

2.2  Metode dela
Splošne značilnosti, ki vplivajo na krajino, kot so 
gozdnatost, naravne značilnosti in demografske 
razmere se nanašajo na celo občino. Spremembe v 
kategorijah rabe tal v občini Cerklje smo ugotavljali 
s primerjavo velikosti površin posameznih rab tal 

franciscejskega katastra in najnovejših podatkov 
Geodetske uprave v Kranju.

Podrobnejšo analizo spremembe kulturne krajine 
smo opravili v katastrskih občinah Cerklje (558,3 
ha) in Zg. Brnik (567,2 ha). Tu se namreč srečujejo 
intenzivno kmetijstvo, središče občine Cerklje (kraj 
Cerklje), mednarodno letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana in avtocesta.

Rabo tal v preteklosti smo povzeli po franciscej-
skem katastru iz leta 1826 (RIBNIKAR 1982), za 
današnjo rabo je služila maska rabe tal MKGP 2000, 
ki smo jo preverili še s terenskim ogledom.

Skenirano karto katastrskih občin franciscejskega 
katastra smo najprej prevedli v Gauss-Kruegerjev 
koordinatni sistem in jo v programu Cartalinx 1.2 
(1998) digitalizirali. Glede na potrebe raziskave smo 
določili pet kategorij, ki imajo na karti franciscejskega 
katastra vsaka svojo barvo. To so gozdovi, pašniki, 
travniki, njive in naselja. K travnikom smo prišteli 
tudi sadovnjake, k njivam pa vrtove. Poti smo prišteli 
k manj intenzivni rabi. 

Starostni razred
Age class

pod 35
less than 35

35 do 44
35 to 44

45 do 54
45 to 54

55 do 64
55 to 64

nad 64
more than 64

Št. gospodarjev
No. of farm owners 26 65 84 104 128

Preglednica 1: Starost gospodarjev kmetij leta 2000 v občini Cerklje
Table 1: Age structure of farm owners in year 2000 in municipality Cerklje

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, SURS 2000

Preglednica 2: Skupna lastna in uporabljena zemlja 
kmetij, zemlja vzeta v najem, ter število glav živine v 
občini Cerklje leta 1991 in leta 2000
Table 2: Total owned and used farm land, hired farm 
land and number of cattle in municipality Cerklje in 
years 1991 and 2000

Leto 1991
Year 1991

Leto 2000
Year 2000

Skupna lastna zemlja  
kmetij (ha)
Total owned farm land (ha)

4.463 4.988

Uporabljena zemlja  
kmetij(ha)
Used farm land (ha)

2.086 2.513

Zemlja vzeta v najem (ha)
Hired farm land (ha) 121 560

Število kmetij
No. of farms 603 407

Št. glav živine
No. of cattle 4.163 4.303

Vir: Popis prebivalstva, SURS 1991; Popis kmetijskih 
gospodarstev, SURS 2000
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Karto sedanje rabe tal (MKGP 2000) smo kon-
trolirali na terenu. Šifrant rabe, ki se uporablja za 
zajem rabe zemljišč, vsebuje 21 kategorij, vendar smo 
ga zaradi lažje primerjave s kartami franciscejskega 
katastra priredili v pet kategorij: gozd, travnik (ta 
zajema kategorije intenzivnih in ekstenzivnih trav-
nikov ter sadovnjake), njive (z vrtovi), naselja in 
pozidane površine ter površine v zaraščanju.

Po končani izdelavi vektorskih kart v programu 
Cartalinx 1.2 smo vse karte izvozili v program Idrisi 
32 (EASTMAN 1999) in jih prevedli v rastrsko obliko 
z ločljivostjo 2x2 m. Sledile so različne primerjave 
kart v okolju geografskega informacijskega sistema 
Idrisi 32. Pri analiziranju razvoja gozdnih površin 
smo primerjali površine gozdov iz treh obdobij, 
prvo sega v leto 1826, sledi leto 1962 in današnje 
stanje. Rastrsko karto rabe tal iz leta 1962 smo 
sestavili s pomočjo arhivskih letalskih posnetkov, 
ki jih hranijo na Katedri za krajinsko gozdarstvo in 
prostorsko informatiko Oddelka za Gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, BF. V programu Idrisi 32 
smo analizirali število, obseg in površino zaplat ter 
ugotavljali delež t. i. gluhega prostora (površine brez 
ostankov naravne gozdne vegetacije) z izračunom 
njihovih medsebojnih oddaljenosti.

Poleg računalniških analiz smo uporabili tudi 
podatke popisa prebivalstva (SURS 1953, 1961, 
1971, 1981, 1991, 2002), podatke popisa kmetijskih 
gospodarstev (SURS 2000), gozdnogospodarske 
načrte GGE Cerklje iz različnih obdobij (1969, 1980, 
1991, 2000), občinski plan občine Cerklje (2002) 
in izkaz površin zemljišč po katastrskih kulturah 
franciscejskega katastra za vse katastrske občine v 
občini Cerklje.

3   REZULTATI
3.1 Spremembe rabe tal v občini Cerklje
Primerjava rabe tal iz leta 1826 in 2005 nam pokaže, 
da se je v občini zmanjšal delež njiv za dobro desetino, 
površina travnikov in naselij se je skoraj podvojila, 
delež pašnikov je padel z dobrih 16 % na dobrih 5 %, 
obseg gozdov pa se je povečal za slabih10 %. 

3.2 Spremembe rabe tal po posameznih 
katastrskih občinah

Delež posameznih rab tal je po posameznih k. o. 
različen, odvisen je predvsem od naravnih razmer, 
ki se razlikujejo glede na lego k. o. Za izrazito gorate 
k. o. (Štefanja in Šenturška Gora, Grad, Pšata) je 
značilno, da je delež njiv manjši, delež pašnikov pa 
večji v primerjavi z izrazito nižinskimi k. o. ( Sp. in 
Zg. Brnik, Lahovče, Cerklje). To je odraz dejstva, 
da je gorski svet primernejši za živinorejo, nižinski 
pa za poljedelstvo. Tudi delež gozdov v goratih k. o. 
je opazno večji, čedalje večja razlika nastaja tudi v 
deležu naseljenih in pozidanih površin, ki v nižini 
močno raste. 

Delež njiv se je v vseh k. o. zmanjšal, največ v k. o. 
Cerklje, Cerkljanska dobrava in Češnjevek, veliko 
tudi na Zg. in Sp. Brniku. Obratno pa v teh k. o. 
zasledimo največje povečanje travniških površin.

Delež pašnikov se je v vseh k. o. močno zmanjšal. 
Površine se po večini danes gibljejo od 0,3 do 2 ha, z 
izjemo obeh goratih k. o. Šenturške in Štefane Gore, 
v katerih deleži pašnikov predstavljajo še vedno okoli 
15 % vse površine. Največji upad zasledimo v k. o. 
Cerklje in Zg. Brnik.

Raba tal
Land use

Leto 1826
Year 1826

Leto 2005
Year 2005

Površina (ha)
Area (ha)

Delež (%)
Percentage

Površina (ha)
Area (ha)

Delež (%)
Percentage

Njive / Fields 2.511,5 32,7 1.774,8 23,2
Travniki / Meadows 746,3 9,7 1.403,8 18,3
Pašniki / Pastures 1.249,6 16,3 430,6 5,6
Gozdovi / Forests 2.965,1 38,6 3.644,3 47,5
Vode / Water 21,2 0,3 20,2 0,3
Naselja / Settlements 185,4 2,4 391,4 5,1
Skupaj / Total 7.679,1 100 7.665,1 100

Preglednica 3: Raba tal v letih 1826 in 2005 v občini Cerklje
Table 3: Land use in years 1826 and 2005 in municipality Cerklje

Vir: Pregled površin po kulturah, Območna geodetska uprava 2005
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Slika 2: Delež površin njiv po k. o. leta 1826 in leta 2005 
Figure 2: Percentage of fields per cadastral communiy in years 1826 and 2005 

Slika 3: Delež površin travnikov po k. o. leta 1826 in leta 2005
Figure 3: Percentage of meadows per cadastral community in years 1826 and 2005 

Gozdovi so v splošnem pridobili na površini. 
Le v dveh k. o., Sp. Brnik in Pšata, se je površina 
gozdov zmanjšala, vendar le za 0,3 oz. 1,6 ha. K. o. 
Zg. Brnik, Štefanja Gora in Cerklje beležijo naj-
večji porast gozdnih površin, Štefanja Gora celo 
za slabih 30 %.

Ker se število prebivalcev v občini povečuje, je 
širjenje naselij in pozidanih površin pričakovano. 
Kraj Cerklje se je kot središče občine najbolj razširil, 
delež pozidanih površin se je povečal kar za 10 %, 
velik porast je zaslediti tudi v k. o. Zg. Brnik. Vendar 
pa je treba tukaj poudariti, da v to kategorijo spadajo 
tudi pozidane površine, kot so ceste in letališče, in 
prav izgradnja letališča je verjetno vzrok za tako 

velik skok te rabe, saj se letališče nahaja prav v teh 
dveh k. o.

3.2.1 Spremembe rabe tal od leta 1826 do leta 
2005 v k.o. Cerklje in Zg. Brnik

Razmerja med rabami tal so se močno spreminjala. 
Pašniki so povsem izginili, medtem ko so naselja in 
pozidane površine predvsem pridobivali na površini. 
Za ostale rabe (gozd, njive in travniki) velja, da so 
po eni strani površine izgubile, po drugi strani pa 
pridobile. To nakazuje, da se je raba tal močno spre-
minjala glede na potrebe ljudi.

Večino ozemlja so leta 1826 predstavljale njive 
s skoraj 60 % deležem, kar nakazuje, da je bilo to 
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Slika 4: Delež površin pašnikov po k. o. leta 1826 in leta 2005
Figure 4: Percentage of pastures per cadastral community in years 1826 and 2005 

Slika 5: Delež površin gozdov po k. o. leta 1826 in leta 2005
Figure 5: Percentage of forests per cadastral community  in years 1826 and 2005 

Slika 6: Delež površin naselij po k. o. leta 1826 in leta 2005
Figure 6: Percentage of settlements per cadastral community in years 1826 and 2005 
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območje že takrat intenzivno kmetijsko obdelano. 
Naselja so zavzemala le dober odstotek površine. 
Travnike najdemo predvsem ob naseljih in vzdolž 
potokov, njihov delež je znašal slabih 6 %. Petino 
ozemlja so pokrivali pašniki in 13 % gozdovi. Večji 
kompleksi gozda niso obstajali. Največ gozdnih 
zaplat se je nahajalo na jugozahodnem, od naselij 

najbolj oddaljenem delu območja, posamične pa 
tudi drugje.

Tudi leta 2005 prevladujejo s slabo polovico 
intenzivno obdelovalne površine, njive. Zaradi 
širitve naselij in izgradnje letališča se je močno 
povečala površina naselij in pozidanih površin. 
Pravih ekstenzivnih pašnikov ni več, kjer še pasejo 

Slika 7: Raba tal leta 
1826 v k.o. Cerklje in 
Zg. Brnik 
( M 1: 50.000)

Leto 1826
Year 1826

Leto 2005
Year 2005

Pašniki (ha)
Pastures (ha)

Njive (ha)
Fields (ha)

Naselja (ha)
Settlements 

(ha)

Gozdovi (ha)
Forests (ha)

Travniki 
(ha)

Meadows
(ha)

Skupaj 
(ha)

Total (ha)

Njive (ha)
Fields (ha) 41,9 455,7 0,1 17,6 14,4 529,7

Naselja (ha)
Settlemets (ha) 21,4 61,6 13,1 20,0 24,6 140,8 

Gozdov (ha)
Forests (ha) 141,8 61,7 0,1 79,7 2,6 285,9 

Travniki (ha)
Meadows (ha) 21,7 77,0 0,6 32,8 22,9 155,0

Zaraščanje (ha)
Nat. afforest. (ha) 6,2 0,4 0,0 1,3 0,0 7,9

Skupaj (ha)
Total (ha) 233,0 656,4 13,8 151,5 64,5 1.119,3

Preglednica 4: Raba tal leta 1826 in 2005 v k. o. Cerklje in Zg. Brnik
Table 4: Land use in years 1826 and 2005 in cadastral communities Cerklje and Zg. Brnik
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zunaj, te površine tudi kosijo. Delež travnikov se je 
povečal na 13,8 %, predvsem na račun travnikov 
ob letaliških stezah. Gozdne površine so se skoraj 
podvojile. Gozdne zaplate na najbolj oddaljenih 
področjih so se sklenile, zaplate bližje naseljem pa 
so se ohranile. Skromen delež (0,7 %) imajo tudi 
zaraščajoče površine, nahajajo se ob letališču in 
ob avtocesti.

Do največjih sprememb je prišlo na pašniških 
površinah, ki jih danes ni več. Največ se jih je 
zaraslo z gozdom (60,9 %), veliko jih je prešlo v 
njive (18 %). Kjer so bili pašniki v bližini naselij, so 
ljudje ob širitvi le teh najbližje površine pozidali. 
Velik del današnjih pozidanih površin, travnikov 
in površin v zaraščanju, ki so bili nekoč pašniki, 
se nahaja na območju letališča. Delež njiv se je v 
splošnem zmanjšal za dobrih 10 %.Večina ozem-
lja, ki je včasih predstavljalo obdelane površine, je 
ostala, slabo desetino ob naseljih in na letališču so 
jih pozidali. Nekaj (10 %) od naseljih bolj oddaljenih 
površin se je zaraslo z gozdom, 11,7 % pa se jih je 
spremenilo v travnike.  Le dobra polovica nekdanjih 
gozdnih površin se je ohranila. Največji del gozda so 
zaradi gradnje letališča in avtoceste pozidali ali pa 
ga spremenili v travnike in njive. Prav tako je ostala 
je le dobra tretjina travniških površin. Kar 38 % 
travnikov, ki so se nahajali neposredno ob naseljih, 
so ob širitvah pozidali. Dobro petino so spremenili 
v njive, nekaj odstotkov pa se je tudi zaraslo v gozd. 

Vendar je zaraščanje teh površin v gozd vprašljivo, 
saj se te nahajajo samo vzdolž potokov in vprašanje 
je, če niso obstajali tudi v preteklosti in jih zaradi 
drugačnih potreb niso vrisali na karto.

3.2.2 Razvoj gozdnih površin od leta 1826 do 
leta 1962

Obseg gozdov se je močno povečal, predvsem na 
račun pašnikov in njiv. Posamezne zaplate, pred-
vsem tiste, ki so bile najbolj oddaljene od naselij, 
so se začele širiti in počasi med seboj sklepati, tako 

Slika 8: Raba tal leta 
2005 v k.o. Cerklje in 
Zg. Brnik 
(M 1: 50.000)

Raba 1826 
Land use 
1826

Gozd  leta. 1962 (ha) 
Forest in year 

1962(ha)

Delež (%) 
Percentage

Pašniki 
Pastures 168,4 38,2

Njive 
Fields 121,2 27,5

Gozdovi 
Forests 148,0 33,6

Travniki 
Meadows 3,1 0,7

Skupaj 
Total 440,8 100,0

Preglednica 5: Raba tal leta 1826 na gozdnih površinah 
iz leta 1962
Table 5: Land use in year 1826 on forest areas from year 
1962
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Slika 9: Raba tal leta 
1826 na gozdnih 
površinah iz leta 1962 
v k.o. Cerklje in Zg. 
Brnik (M 1: 50.000)

je nastal velik gozdni kompleks na jugovzhodnem 
delu katastrskih občin. Zaplate, ki so ležale bližje 
naselij, so povečale svoj obseg, nastalo pa je tudi 
nekaj novih, manjših zaplat. Kljub temu, da se je 
obseg gozdov močno povečal, so majhen del (3,5 ha) 
gozdnih površin tudi izkrčili. Izgradnja farme Zalog 
je zahtevala 0,6 ha gozda, ostale izkrčene površine 
predstavljajo manjše zaplate v bližini naselij.

3.2.3 Razvoj gozdnih površin od leta 1962 do 
leta 2005

Površina gozdov se je v 45 letih zmanjšala za 
slabih 14 %. Največji vzrok za zmanjšanje površin 
gozdov po letu 1962 je gradnja mednarodnega 
letališča. Letališče je bilo zgrajeno leta 1963 na 
skoraj izključno gozdnih površinah in bilo leta 
1978 razširjeno, spet na račun gozda. Tako se je 
približno enak delež površin izkrčil v travnike in 
pozidana zemljišča, slabih 9 % v njive, nekaj pa se 
jih še zarašča. Velika večina teh površin se nahaja 
na jugozahodnem delu k. o., kjer  se nahaja letališče. 
Nekaj manjših krčitev najdemo tudi ob zaplatah 
bliže naselij. Gradnja letališča je močno posegla 
v gozdni prostor, saj je največji gozdni kompleks 
na tem območju presekala na dvoje in mu vzela 
veliko površin. Slabih 5 ha travnikov in zaraščajo-
čih površin se je v tem času ob širitvi zaplat tudi 
spremenilo v gozd.

3.2.4 Izkrčene in novo nastale površine od leta 
1826 do leta 2005

Pravih ostankov gozdov je le dobrih 7 % celotne 
površine območja, oz. 28 % današnjih gozdov. To 
kaže, da se je raba tal na tem območju močno spre-
minjala. Tudi za te ostanke je vprašljivo, če so vsi res 
pravi ostanki prvotnih gozdov, ki so v preteklosti 
pokrivali celotno območje, saj natančnih starejših 

Raba 2005
Land use 2005

Gozd v letu 
1962 (ha)

Forest in year 
1962 (ha)

Delež (%)
Percentage

Njive
Fields 34,8 7,8

Naselja 
Settlements 55,0 12,4

Gozdovi
Forests 287,6 64,7

Travniki
Meadows 59,3 13,3

Zaraščanje
Nat. Afforest. (ha) 7,9 1,8

Skupaj
Total 444,6 100,0

Preglednica 6: Raba tal leta 2005 na gozdnih površinah 
iz leta 1962
Table 6: Land use in year 2005 on forest areas from year 
1962
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podatkov o rabi tal nimamo. Največ gozdov je bilo 
izkrčenih zaradi gradnje letališča, medtem ko je 
največ novih gozdnih površin nastalo na najbolj 
oddaljenih področjih od naselij, svoje površine pa 
so povečale tudi zaplate bližje naselij.

3.3 Analiza zaplat v k. o. Cerklje  
in Zg. Brnik

3.3.1 Število in površine gozdnih zaplat
Leta 1826 je število gozdnih zaplat največje, vendar 
so prevladovale najmanjše zaplate, saj je bila gozd-
natost tistega leta hkrati najmanjša. S povečanjem 
površin gozdov je majhnih zaplat vedno manj, saj 

se le-te združujejo v večje, dokler se ne izobliku-
jejo večji gozdni kompleksi. Tako najmanj zaplat 
najdemo leta 1962, medtem ko se število velikih 
zaplat ne spreminja bistveno, povečuje se le njihova 
površina. Zaradi gradnje letališča (fragmentacija 
gozda) se je število zaplat kasneje spet nekoliko 
povečalo.

3.3.2  Obseg  zaplat

Tudi gozdni rob je pomemben element krajinske 
zgradbe, saj je biodiverziteta gozdnih robov zelo 
velika in daje zatočišče veliko rastlinskim in 
živalskim vrstam. Gozdni rob predstavlja obseg 

Slika 10: Raba tal v 
letu 2005 na gozdnih 
površinah iz leta 1962 
v k.o. Cerklje in Zg. 
Brnik (M 1: 50.000)

Leto
Year 1826 1962 2005

Velikost zaplat
Patch size

Št. zaplat
No. of 

patches

Površina
(ha)

Area (ha)

Št. zaplat
No. of 

patches

Površina
(ha)

Area (ha)

Št. zaplat
No. of 

patches

Površina
(ha)

Area (ha)
pod 1 ha 9 5,7 4 1,9 6 2,2
od 1 do 3 ha 7 12,6 1 1,1 3 6,8
od 3 do 5 ha 4 14,1 3 11,3 3 10,5
od 5 do 10 ha 3 19,7 3 25,3 5 37,5
nad 10 ha 3 100,0 2 402,2 3 229,3
Skupaj
Total 26 152,1 13 441,7 20 286,3

Preglednica 7: Število in površina gozdnih zaplat leta 1826, leta 1962 in leta 2005 v k. o. Cerklje in Zg. Brnik
Table 7: Number and area of forest patches in years 1826, 1962 and 2005 in cadastral communities Cerklje and Zg. Brnik 
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gozdnih zaplat. Dolžina gozdnega roba je odvisna 
od oblike zaplat in sicer bolj je oblika razvejana, 
daljši je rob. Obliko zaplat nam pove koeficient 
oblike (FORMAN 1995, KIENAST 1993) in pred-
stavlja razmerje med obsegom kroga in obsegom 
zaplate, ki imata enako površino. Bolj se koeficient 
približuje 0, bolj je oblika razgibana, koeficient 1 
pa pomeni, da je zaplata pravilne okrogle oblike. 
Omeniti pa je treba, da se z razgibanostjo oblike 
zaplat relativno izgublja tudi notranji gozdni 
prostor, ki je zelo pomemben predvsem v kraji-
nah, kjer je gozdov malo. Za naravne, od človeka 
nevplivane zaplate je značilno, da nimajo ostrih 
robov in se zato bolj približujejo liku kroga. Ostri 

robovi razvejanih zaplat pa so odraz človeškega 
vpliva in so značilne predvsem za agrarno kra-
jino. Koeficient oblike kaže, da je oblika zaplat 
na obravnavanem območju kar razgibana, torej 
značilna za agrarno krajino. Razlike med obdo-
bji so majhne, iz česar lahko sklepamo, da je bila 
v prostoru ves čas prisotna intenzivna kmetijska 
raba z jasnimi parcelnimi mejami. Kljub majhnim 
razlikam je opaziti največjo razgibanost v letu 1826 
in najmanjšo v letu 1962. Najbolj pravilne oblike 
imajo najmanjše zaplate, z večanjem zaplat se veča 
tudi njihova razgibanost. 

Slika 11: Spremembe 
gozdnih površin od 
leta 1926 do leta 2005 
v k.o. Cerklje in Zg. 
Brnik (M 1: 50.000)

Leto
Year 1826 1962 2005

Velikost zaplat
Patch size

Povprečni 
obseg

Average 
perimeter

Koeficient 
oblike

Shape factor

Povprečni 
obseg

Average peri-
meter

Koeficient 
oblike

Shape factor

Povprečni 
obseg

Average  
perimeter

Koeficient 
oblike

Shape factor

pod 1 ha 513,8 0,55 482,7 0,50 392,8 0,57
od 1 do 3 ha 848,0 0,56 664,0 0,56 837,3 0,61
od 3 do5 ha 1.307,0 0,51 1.692,0 0,41 1.876,0 0,34
od 5 do 10 ha 2.318,7 0,39 2.701,3 0,38 2.160,0 0,43
nad 10 ha 7.562,7 0,27 15.976,0 0,31 9.617,3 0,31
Skupaj / Total 1.747,4 0,49 3.937,0 0,52 2.618,7 0,50

Preglednica 8: Meritve obsega in koeficient oblike zaplat v k.o. Cerklje in Zg. Brnik
Table 8: Measurement of perimeter and shape factor of patches in cadastral communities Cerklje and Zg. Brnik 
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3.3.3 Razdalje med zaplatami

Za krajino je poleg površinskih razmerij med rabami 
pomembna tudi njihova prostorska razporeditev oz. 
njihove medsebojne razdalje. Migracija številnih 
živalskih in rastlinskih vrst po agrarni krajini je 
omogočena, če razdalja med gozdnimi zaplatami 
oz. ostanki gozdov ne presega okvirne razdalje 
300 m (PROSEN 1993). Kmetijska zemljišča lahko 
torej razdelimo na tista, katerih razdalja od roba 
gozda je manjša od 150 m in tista, katerih razdalja 
je večja od 150 m. Slednje v krajini predstavljajo 
t. i. gluhi prostor, prostor brez ostankov naravne, 
v našem primeru gozdne vegetacije (HLADNIK / 
ZAFRAN 1996).

Velikost gluhega prostora se je skozi čas spremi-
njala, največ ga je bilo leta 1826. Z večanjem deleža 
gozdov se je njegov obseg zmanjševal. Leta 1962 
predstavlja gluhi prostor najmanj površine, vendar 
še vseeno več kot polovico kmetijskih zemljišč, do 
danes pa je njegov delež zopet narasel. Glavni vzrok 
je letališče. 

S primerjavo kart današnje rabe tal v primeru, ko 
gozdni elementi, kot so skupine dreves in obvodno 
drevje, niso posebej izločeni, in karto, ko so ti 
elementi izločeni, smo ugotavljali, kako ti elementi 
vplivajo na delež gluhega prostora. Skupine dreves 
in obvodno drevje predstavlja le 2,9 ha površin, 
oz. odstotek vseh gozdnih površin, ob njihovem 
upoštevanju v krajini pa se je gluhi prostor zmanjšal 
kar za slabih 8 %. 

To kaže na pomen ozkih pasov v krajini, ki pa 
na karti rabe tal MKGP (2000) žal niso bili posebej 
izločeni. Ozkih pasov drevja se namreč ni kartiralo 
kot drevje, temveč se jih je prištelo h kategoriji skupne 
kmetijsko-gozdarske rabe. To sicer poenostavlja samo 
kartiranje, vendar na ta način ozki pasovi gozdne 
vegetacije zgubijo svoj pomen, postavlja pa se tudi 
vprašanje primernosti take karte za uporabo v kra-
jinsko ekoloških analizah. Za tak način kartiranja so 
se verjetno odločili zato, ker je bila karta narejena 
z namenom evidentiranja kmetijskih zemljišč. 
Vendar bi bilo pri tako velikih projektih smiselno 
gledati širše in narediti karto bolj optimalno, tako 
da bi bila le-ta uporabnejša tudi iz drugih vidikov, 
kot je v našem primeru krajinsko ekološki vidik. 
Ob tem so – zanimivo - na karti posebej izločeni 
kozolci (kot pozidana zemljišča), ne pa tudi ozki 
pasovi dreves, ki imajo v krajini vsaj tako velik 
pomen kot kozolci. 

4  RAZPRAVA
S primerjavo rabe tal leta 1826 in leta 2005 smo potr-
dili hipotezo, da se je kulturna krajina v preteklosti 
spreminjala zaradi intenzivne kmetijske rabe in 
infrastrukturnih posegov. Spremembe, ki so nastale, se 
kažejo v upadu njivskih površin, še močnejšem upadu 
pašniških površin, povečanju deleža gozdov in velikem 
porastu naselij in travniških površin. Te ugotovitve 
lahko primerjamo z ugotovitvami podobnih raziskav 
(PEGAM 2002, BOŠTJANČIČ 1997, ROZMAN 1998). 
Ugotovitve vseh treh so v splošnem enake. Površina 
gozda se je na vseh območjih močno povečala na 
račun kmetijskih zemljišč, predvsem pašnikov, glavni 
vzroki teh sprememb pa so spremembe v družbeno 
gospodarskih razmerah, predvsem opuščanje kme-
tijske dejavnosti. Nekaj pa je tudi zanimivih razlik. 
Za naše območje so značilni ugodni naravni pogoji, 
ki so omogočali ne le razvoj kmetijstva, temveč tudi 
gospodarski razvoj območja in s tem povečano rast 
prebivalstva. Primerjava rab tal v vzorčnih k.o. iz obeh 
obdobij je tudi pokazala, da se je raba na zemljiščih 
zelo spreminjala. Do danes se je ohranila le dobra 
polovica vseh gozdov iz leta 1826 in to kljub temu, da 
se je delež gozdov v krajini močno povečal, kar kaže 
na močno spremenjeno krajino. Tudi analiza gozdnih 
zaplat kaže na značilnosti agrarne, od človeka močno 
vplivane krajine, saj gozd najdemo v obliki zaplat, 
gozdni rob je oster, koeficient oblike kaže na dokaj 
razvejano obliko zaplat, prisoten je tudi relativno velik 
delež gluhega prostora. Ti parametri se v zadnjih 180 
letih niso bistveno spreminjali, kar pomeni, da je bilo 
intenzivno kmetijstvo ves čas prisotno.

Največji vpliv na razporeditev in delež rabe tal so 
imeli družbeni dejavniki. Gospodarske in družbene 
spremembe v 19. in 20. stoletju (trgovanje z lesom) so 
povzročile veliko povečanje deleža gozdnih površin. 
Ostali vzroki za širjenje gozdnih površin so še:
• prehod iz ekstenzivnega v intenzivno kmetijstvo, 

ki zahteva manj površin;
• paša živine se zmanjša, potrebe po stelji in krmnih 

rastlinah se povečajo;
• gospodarska kriza v 19. stoletju povzroči odhod 

delovne sile v tujino;
• po letu 1900 se cena lesa močno zviša;
• pogozdovanje spodbujajo ugodne davčne raz-

mere na novo pogozdenih površinah in veliko 
povpraševanje po smrekovem lesu;

• industrializacija Kranja odteguje podeželju delo-
vno silo, zato kmetje ohranjajo le najnujnejši del 
kmetijskih površin, ostalo pa pogozdijo (SEIF-
RIED 1961).
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Kljub temu, da je bila površina gozdov v prete-
klosti precej skromnejša, pa ne moremo trditi, da 
je bila obremenitev okolja zato večja. Ekstenzivna 
živinoreja in poljedelstvo, kolobarjenje ipd. so bili 
veliko prijaznejši načini pridelovanja do okolja, kot 
današnje intenzivno kmetijstvo, ki temelji na upo-
rabi pesticidov in umetnih gnojil. V preteklosti je 
imel velik delež travnikov in pašnikov tudi drevesa, 
saj v franciscejskem katastru najdemo kategorijo 
pašnik s sadnim drevjem, njive s sadnim drevjem, 
ter pašniki z drevjem in grmiščem. Zato je bil delež 
t.i. gluhega prostora dejansko manjši od tistega, ki 
smo ga ugotovili. Tudi gozdne zaplate, ki so ostajale 
v krajini kot ostanki prvotnih gozdov, so bile izredno 
razgibane oblike, kar je zaradi večjega gozdnega 
roba prispevalo k večji biodiverziteti. Seveda je tak 
način kmetijstva imel po drugi strani predvsem 
slabo lastnost, da je bilo zaradi potrebe po stelji in 
drveh veliko gozdov degradiranih. 

V obdobju po drugi svetovni vojni pride do 
velikih družbenih sprememb, ki se kažejo tudi v 
demografskih razmerah. Po drugi strani analize 
kmetijske dejavnosti v prostoru kažejo, da intenziv-
nost kmetijske dejavnosti ne pada, vendar pritiska 
s strani kmetijske rabe tal na gozdove ni čutiti. 
Razvoj mehanizacije in umetnih gnojil je omogočal 
nespremenjeno intenzivnost kmetijske dejavnosti ob 
zmanjševanju deleža ljudi, ki se ukvarjajo s kmetij-
stvom. Primerjava gozdne maske med letoma 1962 
in 2005 za k. o. Zg. Brnik in Cerklje kaže, da je bilo 
sprememb v površini gozdov zaradi kmetijske rabe 
relativno malo, največje spremembe je povzročila 
gradnja letališča. Krčitvi zaradi potrebe kmetijstva 
sta bili samo dve: izkrčena je bila manjša zaplata za 
potrebe farme Zalog in izkrčen ter spremenjen v 
njivo je bil delček večje zaplate gozda, ki leži med 
letališčem in Cerkljami. Vzrok za prvo krčitev so 
bile potrebe po travnih površinah nastale farme, 
vzrok za drugo pa finančne potrebe lastnika gozda 
(JAMNIK 2005). Nekaj več površin, slabih 5 ha, se 
je spremenilo v gozd, predvsem zaradi opustitve 
kmetijskih površin. Vzroki za relativno majhne 
spremembe zaradi kmetijske rabe so tako v narav-
nih kot v družbenih dejavnikih. Večjega opuščanja 
kmetijskih zemljišč po drugi svetovni tu ni bilo, 
verjetno zaradi dobrih naravnih razmer za kmetijstvo 
po eni strani in državne politike po drugi strani, ki 
je z različnimi ukrepi pospeševala proizvodnjo v 
kmetijstvu. Kmetijske reforme, ki so se izvajale v času 
socialistične ureditve, so sicer večale produktivnost 
v kmetijstvu, niso pa dosegale rezultatov predvsem 
glede opremljenosti kmetij in velikosti kmetijskih 

posesti. Ker kmečka gospodarstva niso dosegala 
enake življenjske ravni kot ostali sektorji, si je vse 
več ljudi iskalo delo tudi v nekmetijskih dejavnostih, 
zato se je število čistih kmetij vztrajno zniževalo, 
povečevalo pa se je število mešanih. Tako je bilo 
leta 1971 v občini Cerklje kar 68 % kmetij mešanih 
(SURS 1971). Zaradi takšnih razmer kmetje niso 
imeli želje po povečanju kmetijskih površin, hkrati 
pa je boljša opremljenost omogočala učinkovitejše 
obdelovanje zemlje. 

Ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost so se 
močno spremenile tudi razmere v kmetijstvu. Zaradi 
večje konkurenčnosti kmetje težijo k čim večjim obde-
lovalnim površinam in intenzivni pridelavi, katerih 
posledice se kažejo v zmanjšanju števila kmetij in 
porastu obsega zemlje vzete v najem. Značilno je, da vse 
več manjših kmetov oddaja večjim kmetom zemljo v 
najem, saj mladi nasledniki zaradi skromnega zaslužka 
ne vidijo več interesa v kmetovanju (JAMNIK 2005). 
V nasprotju s trendom povečanja kmetijskih zemljišč 
so trendi v velikosti gozdnih posestev obratni. Manjše 
kmetije, ki opuščajo kmetijsko dejavnost, obdelovalno 
zemljo oddajajo v najem, medtem ko gozd ostaja kot 
rezervni kapital, ki se po dedovanju velikokrat še 
razdrobi. Zaradi opuščanja kmetovanja se prekine 
tudi navezanost na zemljo in s tem tudi na gozd, zato 
lastniki nimajo več interesa za vlaganja v gozd. Na 
gozd še vedno gledajo le kot rezervo za nujne čase 
oz. sprotni zaslužek in ne kot potencialno investicijo. 
Tako je realizacija nege v gozdovih občine precej nizka, 
okoli 70 % (GGN GE Cerklje 2000-09), gozd, ki ni 
negovan, pa slabše opravlja vse funkcije. 

Po drugi svetovni vojni se je začela občina vse-
stransko gospodarsko razvijati. Močan poseg v 
krajino predstavlja leta 1963 na skoraj izključno 
gozdnih površinah zgrajeno mednarodno letališče, 
ki je presekalo največji gozdni kompleks na tem 
območju na dvoje. V bližini letališča poteka tudi 
gorenjska avtocesta, ki predstavlja nepremagljivo 
pregrado številnim živalskim vrstam. Tudi razvoj 
smučarskega centra RTC Krvavec je zahteval v pre-
teklosti veliko gozdnih površin.

Kako bo nadaljnji razvoj občine vplival na kra-
jino, lahko predvidevamo iz Odloka o spremembah 
in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Cerklje 
(2000), ki navaja tri glavne usmeritve občine za 
gospodarski razvoj . To so:
• razvoj letališča, ki načrtuje novo prometno ter 

trgovsko-poslovno središče s hotelskimi kapa-
citetami in velikimi površinami skladiščenja ter 
mirujočega prometa (na JV delu območja letališča 
naj bi uredili tudi golf igrišče);
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• razvoj rekreacijsko-turističnega središča 
Krvavec s potrebnimi hotelskimi, oskr-
bovalnimi in servisnimi zmogljivostmi. 
Sistem smučišč naj bi tudi razširili in 
uredili in tako razširili kapacitete s 
sedanjih 2.480 na 6.500 ljudi. 

• Razvoj kmetijstva z ohranjanjem in 
primernim izkoriščanjem zemljišč 
ravninskega dela občine.
Medtem ko za razvoj kmetijstva in RTC 

Krvavca  še ni konkretnejših planov, so bili 
za razvoj letališča že izdani potrebni akti 
in soglasja za graditev novega poslovnega 
središča. Širitev bo zahtevala čez 100 ha 
površin, večinoma gozdov, in tako delež 
gozdov v k. o. Cerklje, ki je v občini že tako najnižji, še 
znižala. Nekaj gozdov za golf igrišče na JV delu letališča 
je bilo že posekanih. To potrjuje tudi našo hipotezo, da 
se zaradi razvoja občine pritisk na gozdove povečuje.

Seveda ne smemo razvoja občine in posegov v 
gozdni prostor enostransko zavrniti, vendar bi bilo 
treba ob večjih posegih v prostor razmisliti tudi o 
izvedbi morebitnih kompenzacijskih ukrepov v krajini. 
Ker je krajina agrarnega značaja, bi bilo pogozdova-
nje večjih površin z gozdovi težko izvedljivo in tudi 
nesmiselno, bolj sprejemljivi pa bi bili nekateri ukrepi 
za sonaravno urejanje kmetijskega prostora, kot so 
npr. zasaditev posameznih dreves ali skupine dreves, 
ureditev ustreznega obvodnega rastlinja, nasaditev živih 
meja ipd. oziroma ogozditev manjših površin pred-
vsem v tistih delih občine, kjer se nahajajo pomembni 
ekološki habitati (npr. ob potokih). Ti ukrepi bi v vse 
bolj spremenjeni krajini ohranjali naravno ravnotežje, 
ki je nujno potrebno za trajnostni razvoj krajine. S 
takimi ukrepi bi rešili tudi problem gluhega prostora, 
saj analiza gozdnih zaplat v vzorčnih k. o. kaže, da še 
vedno več kot polovica kmetijskih zemljišč predstavlja 
gluhi prostor. Prav s prej omenjenimi ukrepi bi se dalo 
ta delež močno zmanjšati.

Pri tovrstnih posegih se moramo zavedati kra-
jinsko-ekološkega pomena gozdov agrarne krajine. 
Gozd in gozdni ostanki predstavljajo najnaravnejši 
element kulturne krajine, ki so še posebej pomembni 
na območjih, kjer je človek zelo spremenil naravo. 
Ker je obremenitev okolja zaradi intenzivne kme-
tijske pridelave, infrastrukturnih posegov in dokaj 
visoke poseljenosti na obravnavanem območju 
velika, so gozd in gozdni ostanki zelo pomembni 
gradniki krajine. Ob vse večjem družbenem raz-
voju, ki ponavadi posega v gozdni prostor in ga 
obremenjuje, je potrebno najti ravnovesje med temi 

posegi in ohranjanjem narave. Ne smemo namreč 
pozabiti, da smo tudi sami del narave. Če izgub-
ljamo naravo, izgubljamo tudi del sebe. V zadnjem 
času se sicer oblikujejo razni naravni rezervati oz. 
naravna območja v katerih naj bi ohranjali čim bolj 
neokrnjeno naravo, vendar so ta območja ponavadi 
izolirana in niso del našega vsakdana. S tega vidika 
bi moral biti gozdni prostor integrirani del vsake 
krajine, pa naj je ta še tako spremenjena. 

6 SUMMARY
Cultural landscape has been shaped through history 
according to the people’s needs. Good natural condi-
tions in the community of Cerklje enabled an early 
development of agriculture. Because of this, the 
landscape started to change; forests were cut down 
and the landscape developed agrarian characteristics. 
This process was most intense in lowlands. 

To establish the changes in land use we compared 
land use maps from the years 1826 and 2005. More 
detailed analyses of land use were made on two 
samples of cadastral communities, namely Cerklje 
and Zg. Brnik. On the basis of the Franziscean cada-
stral register from the year 1826, a map of land use 
(MKGP 2000) and digital orthophotos made in the 
year 2000, we compared land use in the period from 
1826 to 2005. Additionally, changes in number, area 
and perimeter of forest patches were analysed, and 
the percentage of the so called open space was deter-
mined (agricultural landscape where the distance 
between forests is more than 300 m). 

The results show a large decrease in pastures 
that today cover only a few percent of the area, a 
decrease in the percentage of fields and an increase 
in forest areas and grasslands. The most significant 
is a large increase of building areas. The analyses 
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of the sampled cadastral communities give similar 
results and show a big change in land use through 
this period. The analyses of forest patches show 
the characteristics of the agrarian landscape where 
forests were preserved in the shape of patches; the 
forest edge is straight and the shape of patches 
diverges. There is also a high percentage of open 
space (more then 50 %).

The main reasons for changes in land use were 
the changing socio-economic conditions in the 
19. and 20. centuries, which caused the increase 
in forest land before the Second World War. After 
the war some forest areas were cut down, which 
was not done due to agricultural needs but due 
to infrastructural interventions. Plans for further 
community development include additional cutting 
down of forest areas. Because of this it is essential 
to be aware of the importance of forests, especially 
in the agricultural landscape with a small share of 
forests. But first, we have to change our attitude 
towards forests, regarding them as simply a space 
reserve, and put them in their proper place. Forests 
are – as the most natural element of landscape – very 
important, especially in areas where landscape has 
been changed and influenced the most.
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1 UVOD
Začetki vrednotenja gozdov segajo v drugo polovico 
18. stoletja, ko so ocenjevali njihovo vrednost po 
metodi avstrijske kameralne takse. L. 1788 je neznan 
davčni uradnik predlagal obrazec: E = Z - (Vn - Vd)/u, 
s katerim so računali letne donose (Z = prirastek, 
Vn = normalna lesna zaloga, Vd = dejanska lesna 
zaloga, u = proizvodna doba). Zgodovinske kore-
nine te metode tičijo v odločitvi cesarja Jožefa II. o 
razpustitvi samostanov in prodaji erarnih gozdov. 
Obrazec se je izkazal tudi za najnatančnejšo metodo 
ugotavljanja prometne vrednosti gozdov, saj je upoš-
teval odstopanje od normalnega stanja. Prva pisna 
navodila o računanju vrednosti gozdov je sestavil 
Heinrich Cotta leta 1818 (HASEL 2002).

Od l. 1987 je v Sloveniji zakonsko predpisano 
metodologijo vrednotenja gozdov, ki že dolgo ne 
ustreza razmeram. Ker sloni na računanju rentne 
vrednosti gozda oziroma na teoriji obrestnega računa 
so izračuni izkrivljeni in neredko napačni. Že sama 
krivulja obrestovanja se razlikujejo od naravne rasti 
gozdov. Medtem ko postaja s starostjo biološka, sigma 
ali »S» – krivulja vedno bolj sploščena, se vredno-
sti obrestnega računa eksponencialno povečujejo 
(graf 1). Poleg tega predpisuje za vsako starostno 
ali razvojno obdobje sestoja drugačno metodo vred-
notenja. Za mladovja zahteva računanje stroškovne 
ali osnovalne vrednosti, ki temelji na prolongiranju 
vseh stroškov osnovanja, varovanja in negovanja do 
starosti okoli 30 let. Naslednje obdobje intenzivne 

GDK: 652 (4) (045) = 163.6
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rasti ocenjuje z diskontiranjem pričakovane vrednosti 
zrelega sestoja. Medtem ko daje stroškovna metoda 
previsoke vrednosti, dobimo pri diskontiranju 
prenizke ocene. Rezultati tudi niso zvezni temveč 
zobati ali skokoviti (graf 2) ter zato neverodostojni. 
Protislovno je tudi dejstvo, da se z večanjem obresti, 
ki se enačijo z rastjo gozda, vrednost gozda zmanjšuje, 
namesto da bi se povečevala. 

Teorija obrestnoobrestnega računa je poldrugo 
stoletje škodovala gozdarski stroki. Pred prvo sve-
tovno vojno in zlasti med svetovno gospodarsko 
krizo je prevladovalo prepričanje, da so prihranjene 
lesne zaloge dologoročno celo boljša naložba kot 
zlate rezerve v bankah. Gozdove so primerjali z 
banko, njihovi lastniki pa so živeli v prepričanju, 
da je gozdarstvo visoko rentabilno, kar pa je bila 
zgolj lažna utvara. Smreka je bila tisti »Joker«, ki 
je matematično prepričljivo zavajala generacije 
gozdarjev, da so kar poldrugo stoletje s smrekovimi 
kulturami nadomeščali naravne bukove gozdove ter 
s tem vnaprej programirali katastrofo. 

Od srede 19. stoletja so cene lesa naraščale hitreje 
od prirastka oziroma od povprečne gozdarske 
obrestne mere (3 %), zato se ni nihče spotikal nad 
previsokimi obrestmi. V drugi polovici 20. stoletja 
pa je postala gozdarska proizvodnja nezanesljiva 
in tvegana. Cene lesa so začele zaostajati za proiz-

Strokovna razprava
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vodnimi stroški, polucije in podnebne ujme pa so 
povečevale umiranje dreves in škode v gozdovih. 
Dohodke od gozdov je okrnila tudi globalizacija, ki 
je razvrednotila cene vseh surovin, tudi lesa. Les je 
domala brez vrednosti saj komaj pokrije proizvodne 
stroške, medtem ko stroškov časa in prostora, ko je 
rasel in skrbi zanj sploh ne izračunavamo. Realno in 
objektivno računanje prometne vrednosti gozdov pa 
še otežujejo vedno hitrejše in skokovite spremembe 
lesnega trga.

V zadnjem polstoletnem obdobju so naši gozdovi 
doživeli še druge spremembe, postali so trajnostni, 
sonaravni in večnamenski. Nova paradigma  sona-
ravnega gospodarjenja je dokončno zavrgla dvesto 
let star Hundeshagnov model normalnega eno-
dobnega gozda, na katerem je temeljil zgodovinski 
Faustmannov obrazec računanja vrednosti gozdnih 
zemljišč. Postopno-skupinsko gospodarjenje je goz-
dove preoblikovalo v pester mozaik mnogovrstnih 
sestojev, ki so vedno manj enomerni in vedno bolj 
raznodobni. Sonaravnost prinaša večjo ekstenziv-
nost gospodarjenja, ki se kaže v opuščanju sadnje 
in nege. Stroški pogozdovanja žarišč podlubnikov 
in goličav ter varovanja nasadov ne povečujejo pro-
metne vrednosti gozdov, saj so večinoma posledica 
napačnega ali pomankljivega ukrepanja lastnikov, 
javne gozdarske službe in gozdarske inšpekcije ali 
vseh treh skupaj. 

Cela vrsta razlogov vpije po spremembi pred-
pisane neracionalne metodologije vrednotenja 
gozdov. Ker je ocenjevanje prometne vrednosti 
gozdov empirična socialno-ekonomska dejavnost, bi 
zanjo morale veljati pravno neobvezujoče usmeritve 
(Richtlinien), kakršne uporabljajo v drugih državah. 
Njihova izhodiščna načela so:
• vrednost gozda je sestavljena iz vrednosti gozd-

nega zemljišča in vrednosti sestoja, pri čemer sta 
obe kategoriji neodvisni druga od druge;

• vrednost zemljišča in sestoja, je najbolj natančno 
opredeljena z gozdno združbo;

• vrednost gozdov, ki ne prinašajo dohodkov, je 
enaka ceni golega zemljišča; 

• donose redčenj lahko enačimo z režijskimi stroški, 
zato jih v računu opuščamo;

• praviloma tudi osnovalne stroške zanemarimo, 
saj so posledica slabega ravnanja z gozdovi ter 
večinoma poplačane z državnimi podporami; 

• tudi negovalnih stroškov ne vključujemo med 
stroške, ker se izkažejo pri vrednotenju zrelega 
sestoja - kot bolj kakovosten oziroma večvreden 
les;

• nelesne funkcije lahko vplivajo na vrednost 

gozdov samo tam, kjer zmanjšujejo donose ali 
povečujejo proizvodne stroške;    

• za  prognoziranje razvoja sestojev uporabljamo 
donosne tablice s katerimi najlažje premoščamo 
probleme dolgoročnosti;

• za razvrščanje po sortimentnih skupinah si 
pomagamo s sortimentnimi tabelami.
Sodobne metode ocenjevanja prometne vrednosti 

gozdov izhajajo iz premise, da je gozd mnogo-
namenski in da lastniku pripada samo pravica do 
lesa, medtem ko so vse ostale dobrine in storitve 
javno dobro. Namesto odškodnine za »delno naci-
onalizacijo« gozdov prejemajo lastniki brezplačno 
strokovno in tehnično pomoč ter denarno podporo 
pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju cest ter pri 
negovalnih, varovalnih idr. delih. Obresti so izločene 
iz kalkulacij!

Z gozdno združbo je navadno opredeljena tudi 
njena geografija, zato opisno prikažemo samo 
posebnosti o naravnih dejavnikih (geografija, nagib, 
nadmorska višina, kamnitost, vrsta tal idr.). Ker je 
vrednotenje gozdov obremenjeno s špekulativnimi 
napovedmi, ki segajo daleč preko več generacij, 
morajo biti vsi elementi cenitve pregledni in pre-
verljivi (sledenje). 

V nadaljevanju podajamo smernice, ki jih upo-
rabljajo gozdarski cenilci v Švici, Nemčiji in Avstriji. 
Najbolj natančne so računalniške obdelave, vendar 
so izjemno zahtevne in težko preverljive, kar neredko 
vzbuja nezaupanje med uporabniki, zato se jih 
izogibajo.

2 VREDNOST GOZDNEGA 
ZEMLJIŠČA

Naravna vegetacija je najboljši kazalnik proizvodne 
sposobnosti rastišč in je povsem zadovoljivo opre-
deljena z vegetacijsko enoto (asociacijo ali subaso-
ciacijo ter njunimi variantami). Vsaka združba je 
opredeljena s povprečnim vrednostnim prirastkom 
lesa v m3/ha/leto, rastiščnim indeksom (Site Index) 
ali z zgornjo višino sestoja pri dani starosti. Slovenski 
gozdovi so fitocenološko dobro proučeni (Marinček 
2000) in tudi njihova zmogljivost ni neznana, o 
čemer so avtorji: Košir, Kadunc, Kotar, Rebula idr. 
objavili mnogo uporabnih izsledkov. Pri prepozna-
vanju združb si lahko pomagamo z geografskimi idr. 
ekološkimi značilnostmi rastišča, naravno sestavo 
drevesnih vrst in njihovo zgornjo višino. Gozdni 
združbi oziroma njeni podenoti priredimo osnovno 
ceno zemljišča EUR/m2. Na manjše popravke te cene 
(±) lahko vplivajo še nekatere posebnosti:
• oddaljenost od najbližjega lesnega tržišča, 
• gostota prebivalstva v bližnjem okolju, 
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• stanje zunanje prometne infrastrukture, 
• dolžina gozdnih robov (manj kakovosten les 

zaradi enostranske vejnatosti in manjši prirastki 
zaradi sušnosti), 

• možnost spremembe rabe (krčitve za gradnje), 
• obremenitve (imisije, odlagališča odpadkov, 

daljnovodi, plinovodi), 
• velikost objekta (čim večji - tem cenejši),  
• primerjalne cene drugih zemljišč. 

Vsako zemljišče ima značaj monopola, ki se stopnjuje 
s povečevanjem števila prebivalstva.  Moderna agro-
industrija prideluje vedno več hane na vedno manjši 
površini, zato se v Evropi in pri nas opušča pridelava 
na mejnih zemljiščih. S spontanim zaraščanjem se 
povečujejo površine gozdov, s tem pa se zmanjšuje 
njihova vrednost. Cenilci v Nemčiji in Avstriji si 
pomagaj s primerjavo cene gozdnih in kmetijskih 
zemljišč s pomočjo naslednjih razmerij: »njiva : 
travnik : gozd = 3 : 2 : 1« (Mantel 1968). 
V naši obvezni metodologiji (1987) je nerazumno 
določilo, ki omejuje vrednost gozdnega zemljišča 
na največ 20 % vrednosti ustreznega gozda, čeprav 
je splošno znano, da se pri urejenem in trajnem 
gospodarjenju vzpostavi med vrednostjo zemljišča in 
sestoja približno cenovno razmerje 1 : 1 (Sagl 1995); 
v opustošenih gozdovih pa lahko vrednost zemljišča 
daleč presega vrednost lesa. 

3 VREDNOSTI LESNE ZALOGE
Vrednost sestoja je enaka čisti vrednosti lesa v času 
sečne zrelosti, to je prodajni vrednosti gozdnih 
sortimentov zmanjšanih za proizvodne stroške. 
Vrednost lesne zaloge v času zrelosti je odvisna od 
vrste dejavnikov, ki jih moramo zbrati pri terenskem 
ogledu gozda:
• struktura drevesnih vrst po debelinskih stopnjah,
• povprečna višina prevladujočih drevesnih vrst 

(delež nad 10 %) in
• kakovost (negovanost) sestoja.

Ker so donosi in stroški središčni miselni vzorci, 
je model kalkulacije  prometne vrednosti sestoja 
nasled

3.1 Izračun bruto donosa lesa v času 
zrelosti

Strukturo po drevesnih vrstah in debelinskih stopnjah 
ugotavljamo s polno premerbo ali vzorčenjem. Eno-
stavna in še dovolj natančna je ocena z Bitterlichovo 
metodo, ki nam da tudi nadvse uporabno sestojno 
temeljnico (Gi). 
• S  pomočjo gozdne združbe, bonitete in sestojne 

višine izberemo za prevladujoče drevesne vrste  
ustrezne donosne tabele (Schober 1975, Čokl 
1980) ter jih označimo z drevesno vrsto in boniteto 
(npr. Bukev hzg 50). 

• Iz tablic povzamemo: dolžino proizvodne dobe 
(u), lesno zalogo debeljadi v času zrelosti (Mu) 
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in povprečen premer v času zrelosti (Du).
• S pomočko porazdelitve temeljnic po debelin-

skih stopnjah (G3, G4….Gn) izračunamo število 
dreves v posameznih stopnjah (N3, N4 …. Nn) ter 
iz povprečnega sestojnega premera (Di) njegovo 
starost (i).  

• Lesno zalogo prilagodimo razmerju med dejansko 
ugotovljeno (Gi) in tablično temeljnico (Gt) v času 
starosti  Mi = (Gi x Mu)/Gt  ter jo zmanjšamo še 
za odpadek (12/14 %).

• S pomočjo sortimentnih tabel (Čokl 1980, Rebula 
1996) razvrstimo lesno zalogo po skupinah 
sortimentov, pri čemer je vhod za posamezne 
drevesne vrste povprečen premer v času zrelosti 
(Du). Če sortimentacijo zmnožimo z ustreznimi 
cenami dobimo vrednost lesa na kamionski cesti 
ali skladišču. 
Starost sestoja (i) je pomemben vhod pri donosnih 

tablicah, izračunamo jo s pomočjo  mediane. Ker so 
cene lesa izpostavljene vedno večjim konjukturnim 
nihanjem je priporočljivo uporabljati povprečne cene 
nekaj zadnjih let. Najmanj zanesljivo je ugotavljanje 
bodoče sortimentacije. Ker je lahko obremenjena z veli-
kimi napakami, jo moramo predstaviti tako, da jo lahko 
vsakdo preveri. Pred tem moramo zastarele sortimentne 
tabele prilagoditi današnjim tržnim pogojem.

3.2 Izračun neto vrednosti lesa 
Proizvodni stroški so stroški sečnje dreves in izdelave 
gozdnih sortimentov, spravila in prevoza le-teh do 

kamionske ceste oziroma do železniške postaje ali 
skladišče kupca. Odredba o določitvi normativov za 
dela v gozdovih (Ur. l. RS št. 11/1999) je za mnoge 
gozdne združbe neustrezna, zato priporočamo, da 
za stroške sečnje, izdelave in spravila uporabljamo 
poenoten cenik. Večja odstopanja (vejnatost, višina 
in koničnost debel, razdalja zbiranja in spravila, idr.) 
uravnavamo z bonifikacijami. Transportne stroške 
(nakladanje, prevoz in razkladanje) upoštevamo 
samo za tiste izdelke, za katere veljajo cene fco 
vagon ali fco kupec. 
• Neto cene lesa na rastilu ali na panju (Wu) dobimo 

deduktivno tako, da od prodajne cene gozdnih 
sortimetnov odštejemo proizvodne stroške. 

• Za nezrele sestoje moramo vrednost reducirati 
s številom let med dejansko, zatečeno starostjo 
(i) in starostjo v času sečne zrelosti (u). Ker daje 
diskontiranje neverodostojne rezultate pred-
lagamo uporabo Glaserjeve proprocionalne 
metode kvadratov, ki izhaja iz linearnega poteka 
zmanjševanja vrednosti lesne zaloge z oddalje-
nostjo od zrelosti:  

Wi = Wu (i2/u2)
Wi = vrednost sestoja
Wu = vrednost zrelega sestoja
   i = starost gozda
 u = starost zrelega gozda

Obrazec je bolj priročen od ti. »starostnih korek-
cijskih tabel«. Pri raznodobnih sestojih (stopničasti, 
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postopno skupinski, mešani, prebiralni) moramo 
izračunati vrednost za vsak debelinski razred posebej, 
pav tako za vsako razvojno fazo in vsako drevesno 
vrsto, ki je zastopana z več kot 10 %.   

4 ZAKLJUČKI
Empirično vrednotenje gozdov je zgodovinsko 
kontroverzna veda, ki je pred sto in več leti izšla iz 
gozdarske matematike, danes pa je del gozdarske 
ekonomike ter zgodovine. Odvisna je od vrste 
dejavnikov, ki niso deterministični, to je linearno 
enoznačni, saj slonijo na verjetnostnih parametrih. 
Ugotavljanje prometne vrednosti gozdov je kom-
pleksno in odgovorno opravilo, ki zahteva poleg 
strokovnih znanj tudi sposobnost predvidevanja 
prihodnosti, kar je zaradi dolgoročnosti gozdne pri-
delave izjemno negotovo. Za prepoznavanje gozdnih 
združb so potrebna posebna ekološka znanja, brez 
le-teh so cenitve vprašljive. 

Zadnjega pol stoletja so se naši gozdovi strukturno 
spreminjali, iz enomernih gozdov so postali razno-
lični; sonaravnost in vedno večja ekstenzivnost pa še 
povečujeta njihovo nehomogenost in kompleksnost. 
Globalno lesno tržišče je vedno manj predvidljivo, 
občasno celo razpada, povečujeta se tudi inflacija 
in razvrednotenje denarja. Zaradi nižjih cen lesa 
upadajo dohodki od gozdov, zaradi naraščajočih 
proizvodnih stroškov pa se zmanjšuje tudi donosnost 
gozdov in s tem njihova prometna vrednost. 

Zakonsko predpisana metodologija vrednotenja 
gozdov iz l. 1987 ne ustreza današnjim razmeram, 
zato jo moramo zamenjati z usmeritvami, kakršne 
uporabljajo evropski gozdarski cenilci. Ti so že 
davno prej opustili neverodostojne metode, ki so 
temeljile na teoriji obrestnoobrestnega računa in 
se ravnajo po izkustveno utemeljenih dogovorih 
oziroma soglasno sprejetih usmeritvah. 
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Gozdarstvo v času in prostoru
»Cultural landscapes – changing landscapes« 
Poročilo s 50. simpozija IAVS v Walesu, VB 

V času med 23. in 27. julijem 2007 je v univerzitetnem 
mestu Swansea v Walesu potekalo srečanje strokov-
njakov, ki se ukvarjajo z rastlinstvom in rastjem. To 
je bil že jubilejni 50. simpozij IAVS (International 
Association for Vegetation Science), ki trenutno šteje 
blizu 1.500 članov iz 88 držav. Kot je v slavnostnem 
nagovoru dejal eden od legendarnih predsednikov 
združenja in njen častni član, Nizozemec Eddy van 
der Maarel, je bilo prvo tovrstno srečanje že pred 2. 
svetovno vojno (prva tri srečanja so bile v daljšem 
časovnem razmiku, potem pa so potekala vsako leto). 
Po van der Maarelovih besedah sta bila pionirja tega 
gibanja ter pobudnika in nosilca prvih srečanj Josias 
Braun-Blanquet in Reinhold Tüxen. Med drugimi 
vidnejšimi člani združenja je omenil tudi Roberta 
Whittakerja, Sandra Pignattija in še nekatere, ki so 
v preteklosti s svojim delovanje izrazito prispevali 
k razpoznavnosti združenja. V zadnjem obdobju je 
združenje vodil Američan Elgene Box.    

Prispevki 50. simpozija IAVS so bili uvrščeni v 
naslednje tematske sklope: 

• Ekološka niša rastlin: kaj še ne vemo o sobivanju 
v rastlinski skupnosti.

• Dolgoročna dinamika vegetacije v povezavi z 
eko-informatiko. 

• Zgodovinska raba gozdnate krajine in današnje 
stanje.

• Zgodovinski vidiki ekologije krajine: antropogeni 
in abiotični vplivi na krajino.

• Kateri dejavniki vplivajo na pestrost travišč?
• Interakcije rastline-živali - s posebnim poudarkom 

na paši.
• Restavracijska ekologija: omejitve in možnosti 

ponovnega vzpostavljanja stabilnega stanja v 
ekosistemih.

• Vpliv ognja, vetra in vode na vegetacijo.
• Ekologija invazivnih vrst.
• Vpliv podnebnih sprememb na vegetacijo.

Mednarodno združenje, ki vključuje raziskovalce 
flore in vegetacije, je na simpoziju dalo poseben 
poudarek spreminjanju kulturne krajine in z njo 
povezane vegetacije. Osrednja nit simpozija, kot 
lahko zaslutimo že iz samega naslova, je bilo dina-
mično spreminjanje vegetacije, ki je predvsem 
rezultat človekovega delovanja. Simpozijski pri-

spevki so obravnavali spremembe vegetacije zaradi 
spreminjanja okolja v preteklosti in v novejšem 
času. Raziskave, ki so bile predstavljene, so sledile 
spreminjanju vegetacije skozi daljša zgodovinska 
obdobja ali pa so se dotikali aktualnih problemov, 
ki danes vplivajo na razvoj vegetacije (npr. invazivne 
vrste, požari, suša, podnebne spremembe). Na 
simpoziju so bile predstavljene študije interakcij 
med ekološkimi dejavniki in rastjem ter rastlinami 
v različnih okoljih. 

Med zanimivejšimi prispevki, ki so obravnavali 
gozd in gozdnati prostor v preteklosti, so bili pri-
kazane analize rabe prostora skozi zgodovinska 
obdobja (predvsem zadnja stoletja). Za rekonstruk-
cijo stanja gozda v določenem okolju so uporabljali 
različni vire (npr. zgodovinske upodobitve krajine, 
karte, katastri). Med metodami za rekonstrukcijo 
drevesne sestave določenega območja v preteklosti 
so bile predstavljene tudi antrakološke analize, pri 
katerih se analizirajo ostanki oglja na mestu, kjer 
je v preteklosti stala oglarska kopa (primer ugo-
tavljanja nekdanje drevesne sestave na območju 
Schwarzwalda in okolice). Mnogi drugi prispevki 
pa so obravnavali različne strukturne značilnosti 
in interakcije v gozdu ter vlogo gozda ali pa samo 
posameznega drevesa v kulturni krajini v določenem 
funkcionalno-ekološkem pogledu. 

Na tokratnem simpoziju je bila naša država 
zastopana s prispevkom z naslovom »Potential 
impacts of climate changes on forest vegetation in 
Slovenia« (avtorja: L. Kutnar in A. Kobler, Goz-
darski inštitut Slovenije), ki je bil predstavljen v 
zadnjem simpozijskem sklopu. V raziskavi, ki je bila 
predstavljena, smo analizirali prilagoditveni poten-
cial gozdne vegetacije v Sloveniji na hipotetično 
spreminjajoče se podnebje. Simulacija premikov 
vegetacije je bila izvedena v GIS okolju na podlagi 
lastnega empiričnega modela, ki povezuje pros-
torsko razporeditev gozdnih združb s klimatskimi 
in drugimi izbranimi dejavniki okolja (npr. tla). 
V raziskavi smo ugotovili, da lahko ob uresničitvi 
uporabljenega scenarija podnebnih sprememb 
(povečanje povprečne letne temperature za 2°C in 
zmanjšanje letne količine padavin za 200 mm na 
celotnem območju Slovenije) pričakujemo, da se 
bo gozdna vegetacija očitno spreminjala. Analiza je 
pokazala, da bi se lahko na račun zmanjšanja deleža 



GozdV 65 (2007) 7-8358

Slika 1. Pašni gozd na območju »Forest 
of Dean« gradijo v zgornjem sloju 
posamezna debela drevesa hrastov, 
med katerimi so mnoga starejša od 
300 let. Podstojno se pod različnimi 
hrasti in bukvijo pojavljajo drevesa 
navadne bodike (Ilex aquifolium L.), 
od katerih imajo mnoga prsni premer 
preko 50 centimetrov. Gozd je še danes 
v veliki meri namenjen gozdni paši 
drobnice in drugih domačih živali, kar 
preprečuje naravno obnovo in s tem 
vse večjo presvetljenost gozda. Košata 
drevesa bodike so nekoč obvejevali 
in med drugim uporabljali tudi za 
zimsko krmo konj.  

Slika 2. Gozdove nad dolino reke 
Wye gradijo poleg bukve tudi graden 
(Quercus petraea (Matt.) Liebl.), 
lipovec (Tilia cordata Mill.), veliki 
jesen (Fraxinus excelsior L.), goli brest 
(Ulmus glabra Huds.), maklen (Acer 
campestre L.) in tisa (Taxus baccata 
L.). Gozdovi so uvrščeni v omrežje 
območij Nature 2000. 

nekaterih gospodarsko in ekološko pomembnih 
gozdov (npr. dinarski jelovo-bukov gozd, alpski 
bukov gozd) povečal delež gospodarsko manj 
zanimivih in hkrati požarno bolj ogroženih gozdov 

(npr. gozdovi termofilnih vrst kot so črni gaber, 
puhasti hrast, mali jesen).

Simpozijsko dogajanje je bilo popestreno  
s spoznavanja različnega rastlinstva in rastja vegeta-

Slika 3. Na pečinah nad reko Wye se 
na gruščnati podlagi z visoko stopnjo 
vlažnosti razraščajo slikoviti gozdovi 
tise (Taxus baccata L.). Prsni premeri 
posameznih dreves tise pogosto 
presegajo 50 centimetrov. Mnoga 
debla se prepletajo, zraščajo in tako 
ustvarjajo izjemne oblike, kar še 
dodatno prispeva k estetski funkciji 
tega gozda.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 4. Gozdovi nad bregovi reke 
Wye so razmeroma dobro ohranjeni. 
Kmetijske površine znotraj rečne 
okljuke, z omejki med posameznimi 
parcelami, dajejo značilno podobo 
krajine južnega Walesa. V ozadju je 
reka Severn, mejna reka med Walesom 
in Anglijo, ki je v letu 2007 presegla 
svoje bregove in na več predelih 
južnega dela Anglije povzročila 
katastrofalne poplave.

Slika 5. Za Wales, kot tudi za celotno 
državo Veliko Britanijo, je značilna 
velika skrb za parkovne površine. 
V zgledno urejenih mestnih parkih 
najdemo mnoge skrbno negovana 
drevesa različnih vrst. V parkih na 
območju mesta Swansea, zaradi milih 
zim brez hujših zmrzali, uspevajo 
mnoga drevesa toplejšega podnebja, 
kot na primer izjemno debela drevesa 
sredozemskega hrasta črnike (Quercus 
ilex L.).

Slika 6. Pod orjaško kupolo Nacion-
alnega botaničnega vrta države Wales, 
ki se nahaja v podeželskem  okolju okoli 
35 kilometrov severozahodno od mesta 
Swansea, gojijo najrazličnejše rastline 
iz območij s toplejšim podnebjem. 
Kupolo ogrevajo z energijo, ki jo sami 
pridobijo iz lesne biomase. 

cije južnega dela Walesa. Ena od ekskurzij, ki je dala 
večji poudarek gozdnati vegetaciji, je vodila v dolino 
reke Wye in območje »Forest of Dean«, ki sta na 
vzhodni strani države Walesa, na meji z Anglijo. 

Prihodnje 51. srečanje IAVS bo septembra 2008 
v Južnoafriški republiki. 

dr. Lado KUTNAR
Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Gozdarstvo v času in prostoru
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Mateja COJZER:

Prirejen slikovni ključ za določanje izbranih vrst  
gozdnih praproti
Zveza gozdarskih društev Slovenije – Gozdarska založba in Zavod za gozdove Slovenije sta izdala priročnik 
M. Cojzer: Prirejen slikovni ključ za določanje izbranih vrst gozdnih praproti. V sliki in besedi je pred-
stavljeno 23 vrst. Poglejmo si nekaj besed iz uvoda knjige:

Praproti so višje rastline, ki so za gozdarje na prvi pogled manj zanimive, a zato ne nepomembne. Če 
smo pozorni lahko vidimo, da nas spremljajo na vsakem koraku. Največje število vrst praproti običajno 
najdemo na vlažnih in senčnih rastiščih v gozdu, na gozdnem robu, v soteskah, jarkih, ob slapovih, poto-
kih, cestah oziroma na brežinah cest. Praproti naseljujejo površine, kjer se oblikuje ustrezna mikroklima, 
tla so vlažna in bogata s hranilnimi snovmi. Za rast in razmnoževanje je potrebna voda. Orlova praprot 
glede svetlobe in vlage ni občutljiva. Najdemo jo na jasah in posekah, kjer lahko postane prevladujoča 
vrsta. Nekatere vrste praproti rastejo na skalah, med kamenjem, na meliščih in v razpokah kamnitih zidov. 
Vodne praproti živijo v vodah. 

V starem veku so bile vrste iz skupine praprotnic zelo razširjene, pokrivale so obsežne površine. Imele so 
obliko drevesa. Skozi evolucijo so nekatere vrste praproti že izumrle. Srednjeevropski gozd po številu vrst 
praproti ni bogat. V tropih je vrstna pestrost večja, nekatere vrste praproti imajo razvita nadzemna stebla. 

Praproti so za gozdarje pomembne za določanje gozdnih združb in so zato neupravičeno »prezrte«. 

Franc PERKO

Književnost
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Uvodnik
Kako sta cenjena gozd in gozdarstvo
Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo, ki ob pravilnem gospodarjenju in 
rabi trajno opravljajo vse svoje številne funkcije: ekološke, socialne in pro-
izvodne.

»Gozd ima v Sloveniji nenadomestljivo vlogo. V danih geoloških, orograf-
skih, klimatskih in hidroloških razmerah Slovenije prevzemajo gozdovi naj-
pomembnejšo vlogo pri varstvu naselij, tehnične infrastrukture in kmetijskih 
zemljišč pred naravnimi stihijami. Sedanje klimatske razmere, ki omogočajo 
rabo izkrčenih gozdnih zemljišč za razmeroma stabilno kmetijsko proizvodnjo, 
je mogoče ohraniti le preko določene gozdnatosti. To potrjujejo številni svetovni 
primeri iz daljne in bližnje preteklosti, ko so na obsežnih geografskih območjih, 
kjer so bili gozdovi opustošeni in uničeni, propadla kmetijska zemljišča in 
je prebivalstvo obubožalo.« je leta 1976 v študiji Zasnova uporabe prostore 
– Gozdarstvo, zapisal Živko Košir. Se sploh zavedamo, koliko podobnih vodnih 
ujm, kot so se zgodile v letošnjem septembru so nam gozdovi preprečili ali 
vsaj močno omilili. Kaj bi bilo, če ne bi na strmih legah naši gozdovi zadržali 
velikih količin padavin in jih počasi oddajali v vodotoke?

In kako gozd cenijo občani, politiki, … Toliko ga imamo, da ga sploh 
ne znamo ceniti. Kljub temu, da pokriva več kot polovico Slovenije, gozdu 
namenimo komaj kaj besed. Predvsem, ko se v njem zgodi kaj »slabega« ali 
slabega. 

Ali ljudje cenijo gozdarstvo kot stroko, dejavnost? Podobno kot na kmetij-
stvo se vsakdo spozna tudi na gozdarstvo. O gozdu in gozdarstvu se v javnosti 
govori, le ob priliki različnih »afer«.

Ali smo gozdarji storili dovolj, da bi se odnos javnosti do gozdov in goz-
darstva spremenil? Na osnovi tega kar lahko o gozdu in gozdarstvo preberemo 
ali slišimo v medijih gotovo premalo, predvsem pa ne posebej uspešno.

Mogoče je razlog tudi v tem, da novinarji pišejo o dogajanjih v družbi 
(tako tudi o gozdu in gozdarstvu) predvsem kritično, ker uporabniki to od 
njih zahtevajo, pričakujejo. Bolj ko je novica »kruta« bolje se medij prodaja. 
Zgleda da uživamo pri branju, še bolj pa pri gledanju na tv ekran, kjer nam 
dan za dnem kažejo grozote, afere, ki danes v času informacijske tehnologije 
v trenutku obidejo svet.

Kdaj se bomo začeli zanimati tudi za pozitivne strani, kdaj se bomo v kaj 
poglobljeno zazrli, razmislili, se zamislili, pohvalili,…

Če družba (javnost) ne najde pohval za naše delo, ali ga sploh cenimo sami, 
ali cenimo delo kolegov, se veselimo njihovih uspehov, rezultatov pri delu v 
gozdu, raziskovalnem delu…

Ali imamo sploh uspešne gozdarske strokovnjake, uspešne raziskovalce, 
uspešne pedagoške delavce, uspešne…Po temu koliko različnih priznanj so 
pridobili gozdarji v zadnjih letih bi sodili, da  uspešnih ni! (No, dobili smo 
ambasadorja znanosti, to je eno odmevnejših priznanj.) Ali pa jih sami ne 
zaznamo, jim nočemo priznati kar jim gre, nočemo, da bi nekdo dobil kako 
priznanje in nagrado, mogoče ne maramo uspešnih, …

Se še spominjate kdaj je na primer nazadnje kak gozdar dobil Jesenkovo 
priznanje?

Mag. Franc PERKO
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Izobraževanje in kadri
Dr. Živko Košir 80-letnik

za razumevanje delovanja gozdnega ekosistema 
kot pogoja za sodobno in sonaravno ravnanje z 
gozdom. Marca 1997 je prejel Jesenkovo priznanje, 
ki ga podeljuje Biotehniška fakulteta za posebne 
zasluge in prispevek na znanstvenem, strokovnem 
in pedagoškem področju v biotehniških vedah:
– za dosežene rezultate pri proučevanju gozdne 

vegetacije,
– za dosežke pri razvoju in aplikaciji gozdne 

fitocenologije in
– za prispevek k razvoju gozdnogospodarskega 

načrtovanja. 

Živko Košir sodi v prvo generacijo gozdarskih stro-
kovnjakov, izšolanih na ljubljanski univerzi, ki je 
orala ledino trdega strokovnega dela v slovenskem 
gozdarstvu. Sodi v tisto generacijo, ki si je priza-
devala ohranjati in nadaljevati zgledno strokovno 
tradicijo starejših, domačih in tujih kolegov, ki 
so delovali na Slovenskem, hkrati pa je želela pri 
strokovnem delu uveljaviti tudi novosti, ki so jih 
prinesli čas in njihova lastna spoznanja. Živko Košir 
je svoje strokovno usmeritev posvetil raziskovanju 
gozdne vegetacije in ekologiji gozdnih rastlinskih 
združb, ki predstavljajo eno temeljnih podlag 

1957 Tregubov et. al.. Elaborat za osnovo gojitvenega 
in  melioracijskega načrta gozdov…(Košir Ž. 
Gozdne združbe NE dela Mežaklje), Kranj

1958 Košir, Ž. 1958: Študijsko izpopolnjevanje na 
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Stuttgart, Novo mesto - razmnoženo
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Bibliografija – Dr. Živko KOŠIR
UDK: 01 Košir, Živko : 630 (045) =163.6
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1 UVOD
V zadnjih desetletjih preteklega stoletja so bile 
fitocenološko, predvsem floristično, opisane številne 
asociacije bukovih gozdov, ki so predstavljene kot 
nove združbe ali so obravnavane v sklopu  že prej 
postavljenih sintaksonov. 

Če želimo predstaviti lastnosti teh združb, jih 
moramo rastiščno jasno opredeliti in vedeti kakšna 
rastišča posamezen sintakson opredeljuje. Kriteriji  
homogenosti (ekološki interval) fitocenoz vključe-
nih v isto asociacijo so zelo različno upoštevani. 
In če je združba predstavljena s fitocenozami zelo 
širokega ekološkega intervala, torej tudi z različno 
singenezo, lahko ugotavljamo lastnosti združbe le v 
temu ustrezno širokem razponu, ki so za gozdarstvo 
komaj da uporabne. Vemo, da tudi za združbo, 
ki je predstavljena s fitocenozami zelo ozkega 

GDK: 176.1 Fagus sylvatica+228.9(045)=163.6

Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji
Condition of mountain beech forests in Slovenia
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Hrvaškem in v južni srednji Evropi. Na podlagi podobnosti vegetacijskih in rastiščnih razmer teh bukovih združb 
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razčlenitev vegetacijskih enot gorskega bukovja na podlagi vegetacijske sestave in rastiščnih razmer. Primerjava je 
pokazala, da je potrebno zaradi nesporne opredelitve gorskega bukovja v tem prostoru nekatere naše združbe tudi 
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ekološkega intervala, veljajo le splošna dognanja 
o lastnostih, ker ima vsaka fitocenoza te združbe 
svoj razvoj, svojo življenjsko pot. Le rastiščno 
dovolj homogeno opredeljene gozdne združbe so 
lahko predmet analize lastnosti njihovih fitocenoz 
in aplikacije teh za gospodarjenje z gozdom. Pri 
obravnavi bukovih gozdov, ki ji oblikuje bukev kot 
klimaksna drevesna vrsta, je posebej pomembno, 
da  v okviru iste asociacije, ne združujemo fito-
cenoz, ki so zaradi posebnih rastiščnih razmer v 
sindinamičnem razvoju bistveno zaostale ali so se 
pospešeno razvijale.

Osnova za predstavitev lastnosti našega gorskega 
bukovja je opredelitev njihovega položaja v širšem 
prostoru preddinarskega sveta (tako Slovenije kot 
Hrvaške) in primerjava z mejnimi gorskimi buko-

Znanstvena razprava



GozdV 65 (2007) 9366

vimi gozdovi našega alpskega sveta in s podobnimi 
gozdovi naših severnih sosedov. 

Naši gorski bukovi gozdovi so bili, poleg drugih 
bukovih gozdov, prvič predstavljeni z bogato tabe-
larno dokumentacijo na kolokviju v Stolzenau (1962). 
Študija (nemško) je bila razmnožena in razdeljena 
med udeležence. Gorski bukovi gozdovi  so bili 
poimenovano po deveterolistni mlaji (Dentaria 
enneaphyllos) kot združba Enneaphyllo-Fagetum. 
Leto kasneje je bilo ugotovljeno, da je uporabljeno 
poimenovanje homonim ker so bili po deveterolistni 
mlaji že pred tem poimenovani bukovi gozdovi z 
jelko v južni Nemčiji (Oberdorfer 1957) in tudi na 
Poljskem (1960). Ti so bili kasneje z uveljavitvijo 
Kodeksa fitocenološke nomenklature (1976) opre-
deljeni kot Dentario enneaphylli-Fagetum  Oberd. 
57 ex W.et A.Matuszkiewiecz 1960. 

Leto zatem je Borhidi preimenoval to naše bukovje 
tako, da je povzel poimenovanje po Horvatu. Ta 
je predvidel poimenovanje hrvaškega gorskega 
bukovja (Fagetum croaticum montanum) po veliki 
mrtvi koprivi za primer, ko bi opustili geografsko 
poimenovanje združb, ki je bilo do tedaj v splošni 
praksi, in sicer pravi »… ako bi se bezuvjetno htjelo 
mimoići vsa dosadašnja geografska imena…«.)  Pred-
lagal je za svoje tedaj predstavljene bukove gozdove 
ime Fageto-Lamietum orvalae. V skladu s kasneje 
uveljavljenimi nomenklaturnimi pravili bi se tako 
poimenovanje spremenilo kot nomen inversum kjer 
se popravljavca imena ne navaja.  

Borhidi je, za razliko od hrvaških bukovih gozdov, 
ki jih je preimenoval v Lamio orvalae-Fagetum 
croaticum  Horvat 38 em. Borhidi 63, naše bukove 
gozdove analogno preimenoval kot Lamio orvalae-
Fagetum slovenicum. V tako poimenovano združbo 
je vključil v fitocenološki tabeli združbe Enneaphyllo-
Fagetum Košir 62 predstavljeno varianto združbe 
z mnogolistno mlajo  (var.Dentaria polyphylla) s 
subasocicijo -caricetosum pendulae . Bilo je to  pred 
uveljavitvijo Kodeksa in zato ni mogel upoštevati 
člena 34. in predvsem člena 39A po katerem ima 
prednost preimenovanja avtor. 

V tedanjem tabelarnem gradivu združbe Enne-
aphyllo-Fagetum je bil predstavljen le del bukovja 
na Dolenjskem. S preimenovanjem v Lamio orvalae-
Fagetum slovenicum  pa je bila združba bukovja z 
mnogolistno mlajo posplošena tudi na druge še ne 
preučene gorske bukove gozdove preddinarskega 
teritorija. Tako so bili v naslednjih letih s strani naših 
fitocenologov ostali gorski bukovi gozdovi iz istega 
predela Dolenjske in ostale Slovenije priključeni 
kot posebne oblike k temu sintaksonu s tem, da je 

bila geografska oznaka »slovenicum« opuščena. Z 
opustitvijo te geografske oznake (zahteva Kodeksa) 
so naši bukovi gozdovi vključeni kot posebne oblike 
med gorsko bukovje Hrvaške, kjer so upravičeno 
uveljavili tako poimenovanje po Horvatu. Ob povsem 
drugačnih rastiščnih razmerah, ki vladajo v drugih 
preddinarskih gorskih bukovih gozdovih, takšne 
aplikacije ni mogoče nekritično sprejeti.

2 NOMEKLATURNA REVIZIJA 
ILIRSKIH BUKOVIH GOZDOV

Pri nomenklaturni reviziji bukovih gozdov so naši 
avtorji (Marinček, Mucina, Zupančič, Dakskobler 
& Accetto -1992) v okviru zveze Aremonio-Fagion 
(=Fagion illyricum) za  gorske bukove gozdove 
ohranili ime Lamio orvalae-Fagetum (Horvat 38) 
Borhidi 63. Opustili so Borhidijev »croaticum«, ki 
je zajemal Fagetum croaticum boreale montanum s 
subasocijacijama –corydaletosum in -abietetosum. 
Opustili so tudi Borhidijevo drugo teritorialno aso-
ciacijo »slovenicum«. Za lectotip združbe so izbrali  
popis številka 18 iz Horvatove tabele III, s katerim 
je predstavljena združba Fagetum croaticum boreale 
montanum corydaletosum. To je popis fitocenoze 
izpod gore Očure nad Lepoglavo, ki predstavlja, 
citat po avtorju: »….hladniju i vlažniju obliku bukove 
šume.«  Po podatkih meteorološke postaje Lepoglava  
se le ta uvršča s povprečno letno temperaturo 10,4°C 
in poletnim maksimumom padavin v semiaridno 
(panonsko) kontinentalno klimo. Ta subasociacija 
je predstavljena z osmimi fitocenozami narejenimi 
v vseh legah in v nadmorskih višinah od 340 do 980 
m nm.; drugih podatkov o rastiščnih razmerah ni 
navedenih. Drevesna sestava teh fitocenoz je dokaj 
neenotna, saj imata v nekaj popisih gorski javor in 
brest (Acer pseudoplatanus in Ulmus glabra) enako 
pokrovnost kot bukev. 

Z nomenklaturno revizijo zveze Aremonio-Fagion 
so Marinček et al. v sintaksonu Lamio orvalae-Fagetum 
združili asociacije: Fagetum croaticum boreale monta-
num corydaletosum (Hrvaška), Orvalae-Fagetum (Snež-
nik), Dentario-Fagetum n.prov., Enneaphyllo-Fagetum 
(vse variante ?), Lamio orvalae-Fagetum croaticum, 
Lamio orvalae-Fagetum slovenicum Košir ??, Lamio 
orvalae-Fagetum praealpinum, Lamio orvalae-Fagetum 
praedinaricum in Lamio orvalae-Fagetum Horvat 
sensu Bertović in Lovrić 1987, ki naj bi bil »Phan-
tomname«. Nomenklaturna revizija našega bukovja 
ni narejena na podlagi tabelarnih analiz temveč po 
principu podobnem Prodromusu, vendar z navedenimi 
nomeklaturnimi tipi kot lectotip hoc loco.
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3 NOMENKLATURNE REVIZIJE V 
JUGOZAHODNI EVROPI 

V velikih akcijah sintaksonomskih revizij je bila tudi 
bukovim gozdovom v sosednjih deželah Avstrije 
in jugozahodne Nemčije dana velika pozornost. V 
naše področje sežeta predvsem študiji Oberdorfer-
ja (1992) in Willner-ja (2002), v manjši meri tudi J. 
Moravca. Oba avtorja izhajata iz tabelarne analize 
obsežnega teritorija. Bukove gozdove obravnavata 
precej različno in imata tudi do bukovja v naših 
krajih zelo različne poglede. Kot primer, Oberdorfer 
obravnava rastlinske vrste, kot so Lamium orvala, 
Aremonia agrimonioides, Vicia oroboides in Rhamnus 
fallax kot nakazovalce presvetlitve ali regresije, z 
drugačnim sociološkim težiščem, npr za Lamium 
orvala v zvezi Alliarion  in ne kot specifične vrste 
bukovih gozdov. Willner pa ugotavlja, da nakazujejo 
bukovi gozdovi severnih Alp in švicarske Jure večjo 
povezavo z ilirskim prostorom (upoštevaje rastišča 
in višinsko stopnjevitost) kot z drugimi združbami v 
svojem območju. Vendar je ponovno uveljavil zvezo 
Asperulo-Fagion Tüxen, opustil zvezo Aremonio-
Fagion (=Fagion illyricum) iz te zveze pa prevzel 
podzvezo poimenovano kot Lamio orvalae-Fagenion, 
ki jo uvršča v zvezo Asperulo-Fagion.

Oberdorfer in Willner sta se usmerila na primer-
javo splošnih diferencialnih  razlik med posameznimi 
vegetacijskimi enotami. Njun cilj je bil generalizirati 
vegetacijske enote in jih združiti v sintaksone po 
sličnosti vegetacijske sestave. Pri tem sta se morala 
v dobri meri odreči ugotavljanju rastiščnih poseb-
nosti, ki so sicer deklarirane kot nujni razpoznavni 
znak posameznih vegetacijskih enot, po Willnerju 
»nefloristična značilnost asociacij«, ker so bili za 
njihov pristop neobvladljivi. Oblikoval pa je grupe 
asociacij po vegetacijski stopnjevitosti in po humo-
karbonatnih oziroma »na glini bogatih« tleh. Tako 
»nefloristično« opredelitev asociacije lahko primer-
jamo z opredelitvijo asociacije po določenih skupinah 
rastlin iz njene celotne rastlinske sestave.

Willner je predstavil združbo Lamio orvalae-Fage-
tum (Borhidi 1963) s povprečnimi vrednostmi iz 73 
popisov Koširja (1979), 16 popisov Horvata (1938), 
17 popisov Cimperška (1988), 5 popisov Zeitlinger 
in Zukrigla (1994- Avstrija), 2 popisov Nardinija 
(1994 Italija)…torej iz povsem različnih klimatskih, 
geoloških, petrografskih in posledično tudi edafskih 
okolij. Prvotno opredelitev združbe z lectotipom po 
Horvatovi subasociaciji –corydaletosum je  Willner 
predstavil v bistveno širšem florističnem, ekološkem 
in sindinamičnem intervalu. Pri tem ni dosledno 

upošteval svojega osnovnega izhodišča za opredelitev 
sintaksona (točka 2, str. 344) tj, da »združbo lahko 
obravnavamo kot asociacijo le tedaj, če se od sosed-
njih razlikuje po katerekoli nefloristični značilnosti 
npr. tal, nadmorske višine, areala itd.« Ker je posplošil 
singenezo posameznih združb (v primerjavo ne 
vključuje le submediteranskega bukovja), je prezrl 
tudi različne razvojne stopnje združb, pomešal je 
klimaksne in razvojno samosvoje združbe ali drugače, 
pomešal je združbe na razvitih rjavih tleh (navodno 
»glinasta« tla /eutrična ali distrična ?/) z združbami 
na rjavih rendzinah in rendzinah. Pri obravnavi 
bukovih gozdov, ki oblikujejo tako klimaksne kot 
razvojno samosvoje združbe v okviru tako širokega 
ekološkega intervala, bi pričakovali da bo postavljeno 
v ospredje poleg geološke pripadnosti teritorija še 
in predvsem petrografski substrat kot izhodišče za 
oblikovanje tal. 

Še posebej velja poudariti, da je Horvat opredelil 
to vegetacijsko enoto (–corydaletosum) kot subaso-
ciacijo in ne kot jo obravnava Willner, kot facies. To 
je razvidno že iz njegove prestavitve združbe (stran 
197) kjer navaja kot primer za facies popis št. 21 iz 
iste tabele III in iste subasociacije, in sicer kot facies 
z Allium ursinum (pokrovnost 5.5), »…ki bi ga če 
bi sledili principu Tüxena lahko posebej predstavili«. 
Ker facies ni predmet Kodeksa je Willner združbo 
v celoti pripisal Borhidiju (Lamio orvalae-Fagetum  
Borhidi 1963). 

Willnerjevo nadaljnjo posploševanje po Borhidiju 
preimenovane združbe Enneaphyllo-Fagetum v Lamio 
orvalae-Fagetum, je dalo tej združbi povsem novo 
vsebino, ki je floristično in rastiščno bistveno širše 
zajeta kot prvotno opredeljena vegetacijska enota 
bukovja v Sloveniji. To je privedlo do tako širokega 
pojmovanja našega bukovja kot ga poznamo pod 
imeni Fagetum praealpino-dinaricum, Dentario-
Fagetum ipd.  S predstavitvijo arealnih kart opisanih 
in postavljenih sintaksonov se je celo približal ali 
nadomestil nekdanjo geografsko členitev in poime-
novanje asociacij v tem delu Evrope. 

4 PRIMERJAVA GORSKEGA 
BUKOVJA PO AFINITETNI 
POVEZAVI 

Kako opredeljuje združba Lamio orvale-Fagetum 
po Willnerju naše gorske bukove gozdove, bomo 
poskušali predstaviti z afinitetno (koeficientom 
podobnosti) povezavo med vegetacijskimi eno-
tami gorskega bukovja na primerjanem teritoriju. 
Številčna primerjava vegetacijskih enot omogoča 
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primerjanje množice fitocenoz, združb ali drugih 
vegetacijskih enot po odstotku rastlinskih vrst, ki 
so skupne medsebojno primerjanim enotam. Pri 
tako obsežnih primerjavah nam dajejo objektiven 
kriterij stopnje podobnosti vegetacijskih enot vsaj 
po kriteriju prezence rastlinskih vrst. Podobnosti po 
pokrovnosti teh skupnih vrst pa ne moremo vključiti 
v to primerjavo zaradi zelo različne predstavitve 
sintetičnih tabel. Za tako številčno primerjavo smo 
uporabili računalniški program VALORIZR, narejen 
za vrednotenje gozdnih rastišč (1992).              

Skupno podobo o podobnosti vegetacijskih enot  
dopolnjuje njihov ekološki spekter podan z deležem 
(odstotkom) rastlinskih vrst pripadajočih posamez-
nim ekološkim grupam, ki so oblikovane po stopnji 
navezanosti rastlin na vlažnost rastišča in kislost tal 
(humusne oblike) (Košir 1992). Tudi ta postopek je 
narejen s programom VALORIZR (1992).  

Rastlinsko kombinacijo združbe Lamio orvalae-
Fagetum po Willner-ju bomo primerjali z združbo 
Fagetum croaticum boreale corydaletosum, ki je 
izbrana kot  lectotip za združbo Lamio orvalae-
Fagetum po Borhidiju, in z našimi bukovimi gozdovi 
z mnogolistno mlajo Enneaphyllo-Fagetum var. 
Dentaria polyphylla subass. caricetosum pendulae 
(tabela 1). V primerjavo so vključeni še gorski 
bukovi gozdovi iz osrednje Slovenije, to je gorsko 
bukovje, ki ga naši avtorji obravnavajo kot Lamio 
orvalae-Fagetum s.l.  ter alpsko bukovje južnega 
obrobja Alp, Anemono-Fagetum homogynetosum. 
Ker so v ospredju primerjave bukovi gozdovi z 
mnogolistno mlajo, smo v primerjavo vključili tudi  
bukovje z mnogolistno mlajo iz severnega obrobja 
Alp (severovzhodna Švica) Dentario polyphyllae-
Fagetum Oberdorfer et Müller 1984. 

Willnerjev Lamio orvalae-Fagetum, ki ga je povzel 
po Borhidiju in ga nadgradil s popisi klimaksnih 
bukovih gozdov iz bližnje in daljna okolice, je eko-

loško razpet v širok interval. Iz afinitetne povezave 
je razvidno, da se z visoko stalnostjo skupnih vrst 
(64 %) povezuje z našim bukovjem z mnogolistno 
mlajo, ki naseljujejo zelo globoka preklimaksna tla 
na krednem flišu. Z gorskim bukovjem na ostalem 
območju preddinarskega teritorija, ki naseljuje 
apneno/dolomitno podlago in srednje globoka 
tipična pokarbonatna rjava tla (na apnencu oz. 
dolomitu) se povezuje še vedno z 61 %. To je razu-
mljivo, saj je poleg našega bukovja z mnogolistno 
mlajo, vključil v predstavitev združbe tudi bukovje 
iz Avstrije in Italije na apneno/dolomitnih podla-
gah. Zato pa je bistveno manjša povezava njegove 
združbe s Horvatovo združbo Fagetum (croaticum 
boreale) montanum corydaletosum  (51 %), ki je sicer 
izbrana kot lectotip za Lamio orvalae–Fagetum po 
Borhidiju.  

Povezava naših bukovih gozdov z mnogolostno 
mlajo s sintaksonom-corydaletosum je nekaj nižja, 
48 %, podobna je tudi povezava z ostalim preddi-
narskim gorskim bukovjem na apneno dolomitni 
podlagi, 43 %. Toda preddinarsko gorsko bukovje 
se v približno enaki meri povezuje z  alpskim 
gorskim bukovjem 45 %, o kakršni koli povezavi 
bukovja z mnogolistno mlajo in alpskega gorskega 
bukovja ne moremo govoriti. Povzamemo lahko, da 
ima naše preddinarsko klimaksno gorsko bukovje 
nekakšen vmesni položaj in zato bomo tega osvetlili 
s podrobnejšo primerjavo vegetacijskih enot tega 
območja. 

Tako opredeljeni sintakson Lamio orvalae-Fage-
tum, ki zajema tako paraklimaksne kot klimaksne 
bukove gozdove, ne more biti osnova za splošno 
aplikacijo kot klimaksna združba našega preddi-
narskega teritorija.

Iz afinitetne analize je razvidno, da ima naše 
bukovje z mnogolistno mlajo s švicarskimi bukovimi 
gozdovi z mnogolistno mlajo 22 % skupnih vrst. 

Tabela 1
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Willnerjev sintakson Lamio orvalae-Fagetum ima 
s tem švicarskim bukovjem po odstotku skupnih 
vrst nekaj večjo, 30 % povezavo. 

Rezultate afinitetne presoje preverjamo in dopol-
njujemo z ekološkim spektrom združb, ki je pred-

Tabela 2

stavljen s stalnostjo rastlinskih vrst v odstotkih, ki 
pripadajo posameznim ekološkim grupam. Ekološke 
grupe (skupine) so oblikovane po stopnji vlažnosti 
in kislosti tal na rastiščih združb, ki jih rastline 
naseljujejo.

Table 1

Table 2
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Iz ekološkega spektra primerjanih združb (tabela 
2) so razvidne njihove rastiščne posebnosti. Te bomo 
poskušali predstaviti  primerjalno:
1. V bukovju z mnogolistno mlajo, tudi švicar-

skem, prevladujejo rastlinske vrste slabo kislih 
tal. Vendar so tudi med njimi razlike: severno 
alpsko bukovje z mnogolistno mlajo ima večji 
delež zmerno kislih in kislih vrst in večji delež 
vrst, ki nakazujejo na spremenljivo vlažnost in 
na psevdooglejena tla. Za nekoliko večjo kislost 
in manjšo vlažnost rastišča nakazujejo rastlinske 
vrste  združbe Lamio orvalae-Fagetum po Will-
nerju, kar lahko povežemo s popisi, ki posplošujejo 
združbo na širši teritorij drugačnih rastiščnih 
razmer.

2. Iz grafičnega prikaza deleža rastlinskih vrst (gra-
fikon 1), ki pripadajo posameznim ekološkim 
grupam je razvidno, da združba Fagetum montanum 
corydaletosum izbrana  za lectotip združbe Lamio 
orvalae-Fagetum, opredeljuje zelo vlažne gorske 
bukove gozdove, kot jih je opredelil tudi avtor sam, 
in pretežno nevtralna do slabo kisla tla. 

3. Klimaksna združba preddinarskega gorskega 
bukovja, ki je vključena v to primerjavo naseljuje 
pretežno sveža (do zmerno vlažna) rastišča na 

nevtralnih do slabo kislih tleh. Prisotne so tudi 
vrste, ki nakazujejo na bolj vlažna rastišča in ali 
na zmerno kisle talne razmere.

4. Rastlinske vrste klimaksnega gorske bukovja 
alpskega sveta nakazujejo na prevladujoča sveža 
do vlažna rastišča in na pretežno slabo do zmerno 
kisla tla z zaznavno pokrovnostjo rastlinskih vrst 
kislih ali zelo kislih rastišč.
Ekološki spekter bukovih gozdov z mnogo-

listno mlajo je zelo podoben z združbo opisano v 
severovzhodni Švici. Združbi sta si podobni tudi po 
donosnosti, ki je nad povprečjem drugih gorskih 
bukovih gozdov (Rk = 10,3 do 10,6).

Gorski bukovi gozdovi preddinarskega teritorija 
na apneno/dolomitni podlagi in na karbonatih 
bogatih trdih klastitih, se razlikujejo od ostalih 
primerjanih po manjši vlažnosti ratišč in prevla-
dujočimi nevtralnimi do slabo kislimi tlemi. To so 
klimaksni bukovi gozdovi na srednje globokih tleh in 
s povprečno donosnostjo. Rastiščni koeficient (Rk) 
je od 7,3 do 8, na rastiščih z bolj razvitimi rjavimi 
tlemi tudi nad 8.     

Na podlagi navedenih ugotovitev in primerjav 
prihajamo do zaključka, da sintakson Lamio orvalae-
Fagetum  ustrezno opredeljuje Horvatovo zonalno 

Grafikon 1
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klimaksno asociacijo iz katere je izbran lectotip in 
tudi za bukovje, ki ga po sličnosti rastišč, vegetacijske 
sestave in singeneze lahko priključimo kot posebno 
vegetacijsko obliko k tej asociaciji. Kot basionim za 
združbo Lamio orvalae-Fagetum  se lahko ohrani 
le Horvatova združba Fagetum (croaticum boreale) 
montanum corydaletosum in morda »Phantomname« 
Lamio orvalae-Fagetum Bertović in Lovrić 1987, vse 
ostala navedene paraklimaksne in klimaksne združbe 
(gorskega) bukovja ne sodijo pod ta sintakson. 

Postavlja se vprašanje, kako obravnavati naše 
gorsko bukovje ? 

1. Pod imenom Fageto-Lamietum orvalae Horvat 
(1938), ali njegovo inverzno oblika imena Lamio 
orvalae-Fagetum, je predstavljena med drugim 
tudi združba gorskega bukovja Hrvaške Fagetum 
croaticum montanum s subasociacijama corydaleto-
sum in lathyretosum. Subasociaciji sta si floristično 
tako različni, da so eno izbrali za lectotip združbe 
gorskega bukovja Lamo orvalae-Fagetum, drugo pa 
kot lectotip za submontansko združbo Vicio oroboidi-
Fagetum Pocs et Borhidi 1960. Borhidi je uporabil 
poimenovanje Lamio orvalae-Fagetum croaticum  le 
za subasaciaciji –corydaletosum (karbonatna podlaga, 
diferencialne vrste predvsem geofiti)  in abietetosum 
(silikatna podlaga!) (str. 84).

2. Z imenom Lamio orvalae-Fagetum slovenicum 
je Borhidi preimenoval naše bukovje Enneaphyllo-
Fagetum caricetosum pendulae, ki je bilo tedaj 
(1962) opredeljena v obliki z mnogolistno mlajo tj. 
var. Dentaria polyphylla, ki na širšem Dolenjskem 
naseljuje strnjene površine ali se izmenjuje z drugim 
bukovjem, pretežno v gorski stopnji, mestoma sega 
tudi v podgorsko stopnjo (Radulja).

3. Ob nomenklaturni reviziji (1992) so naši 
avtorji izbrali za lectotip združbe Lamio orvalae-
Fagetum  en popis iz Horvatove subasociacije 
–corydaletosum. Iz primerjav vidimo, da sta združbi 
bukovja z mnogolistno mlajo, po Borhidiju  Lamio 
orvalae-Fagetum, in Horvatova subasociacija -cory-
daletosum  tako floristično kot rastiščno povsem 
različni.  

4. Willner je (2002) združbo Lamio orvalae-
Fagetum  apliciral še širše, na celoten areal velike 
mrtve koprive. Obravnava  jo kot enotno združbo 
zlepljeno iz navedenih popisov iz Avstrije, Italije, 
Slovenije in Hrvaške. Tak Willnerjev pristop do 
določene mere popravlja opredelitev teritorialnih 
združb (»Gebietsausbildung«), s katerimi utemeljuje 
različnost  v isto asociacijo združenih vegetacijskih 
enot. Willnerjeve asociacije Lamio orvalae-Fagetum 
taka razčlenitev po teritorijih ni prizadela. 

Pod ta sintakson Lamio orvalae-Fagetum, ki je 
floristično kot rastiščno tako različno uporabljan 
in opredeljen, ne moremo uvrščati naših preddinar-
skih gorskih bukovih gozdov, ki so tako različni po 
florističnih kot »neflorističnih« značilnostih. Tega 
ne rešuje niti nadaljnje razločevanje raznih oblik 
tega sintaksona, ker so si te vegetacijske enote med 
seboj sicer še podobne (glej v nadaljevanju sintetično 
fitocenološko tabelo), vendar postopno vse bolj odda-
ljene, ali od prvotne predstavljene vsebine združbe, 
ali od izbranega lectotipa združbe. Posplošena 
aplikacija tako opredeljene makro-združbe Lamio 
orvalae-Fagetum na ostale gorske gozdove Hrvaške 
in Slovenije (in celo na del Avstrije in Italije) ne opre-
deljuje teh gozdov tako, da bi zadostila praktičnim 
potrebam gozdarstva pri spoznavanju rastiščnih 
razmer v konkretnih fitocenozah in sestojih. Da bi 
lahko nakazali osnovne lastnosti naših preddinarskih 
gorskih bukovih gozdov smo primorani ponovno 
poseči v opredeljevanje teh vegetacijskih enot in jih 
bomo zato vegetacijsko in rastiščno razčlenili.

K sami nomenklaturni reviziji je potrebno pripom-
niti, da je v celoti prilagojena botaničnem principu 
poimenovanja rastlinskih vrst (idiotaksonomska 
nomenklatura) na katerem je tudi zasnovan Kodeks 
(Barkmann, J.J., Moravec, J.,Rauschert, S). Avtorji 
Kodeksa se zavedajo, da klasifikacija sintaksonov ni 
znanost, temveč le »praktično pomožno sredstvo«. 
Avtorji poudarjajo, da je »ime le listek z napisom«. 
Toda vsebina listka ni samo ime združbe temveč tudi 
avtorjevo ime, ki je opredelil vsebino tega listka tj. 
ekološko vsebino združbe.  »Listka z napisom«, ki je 
dal vsebino imenu združbe ne smemo zamenjati z 
drugim »napisom«, ki ima drugačno vsebino. Ravno 
to pa se dogaja pri nomenklaturni reviziji bukovih 
gozdov povsod tam kjer se lovi »prvenstvo« imena 
ne glede na vsebino, ki jo je avtor pod tem »list-
kom« predstavil. Prvenstvo se lahko uveljavlja le za 
združbe enake vsebine. Revizija mora zajeti enaka 
poimenovanja za različno vsebino (vegetacijsko in 
rastiščno), tj homonime. Enaka vsebina pa ni to, da 
pod »prvenstveno« ime združimo kopico vegetacijsko 
in rastiščno že opisanih asociacij in oblikujemo z njimi 
nekakšno makro asociacijo, ki je ni mogoče definirati 
z fitocenozami oblikovanimi v mejah sprejemljive 
homogenitete, ali po Braun-Blanquetu, s fitocenozami, 
ki imajo sicer vsaka svoj individualni razvoj vendar 
se razvijajo v smeri istega skupnega cilja.

Ekološko preširoko predstavljena asociacija daje 
veliko preohlapne informacije za gospodarjenje 
z gozdom v okviru njenih fitocenoz. Poznavanje 
rastiščnih razmer je za gospodarjenje z gozdom zelo 
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pomembno, ker je od rastiščnih dejavnikov odvisna 
stabilnost ekološkega kompleksa združbe – vegetacija 
pa je predvsem indikator rastiščnih razmer in sindina-
mike združbe. Pri gospodarjenju z gozdovi so za nas 
pomembne rastiščne in cenološke lastnosti združbe, 
ki nam dajejo usmeritve za usklajeno obnovo sestojev 
s proizvodno dobo gozdov, uspešno pomlajevanje, 
optimalno biološko in ekonomsko drevesno sestavo 
gozdnih fitocenoz, preprečevanje regresije združbe, 
obnovo degradiranih gozdnih rastišč in s tem aktivno 
vključevanje gozda v oblikovanje, ohranjanje in 
zagotavljanje progresije širšega ekosistema.

Praktičen pomen za gozdarstvo imajo le združbe, 
ki so rastiščno v taki meri specifične, da nimajo le 
različne donosne sposobnosti, temveč predvsem 
različne lastnosti, katere je potrebno upoštevati pri 
gozdnogojitvenih ukrepih. Tako ne gre združevati 
gozdnih fitocenoz zelo različnih rastiščnih razmer 
v isto združbo (asociacijo) in obratno, gozdne fito-
cenoze zelo sličnih rastišč po razlikah v floristični 
sestavi uvrščati v različne asociacije. Vsaka razlika 
v vegetacijski sestavi fitocenoze sicer nakazuje na 
razlike v rastiščnih razmerah, vendar teh rastiščnih 
posebnosti pogosto ne zaznamujemo, ali si jih ne 
znamo razložiti in ovrednotiti, ali pa jih ocenjujemo 
v okviru individualnega razvoja posameznih fito-
cenoz iste asociacije.

Naša razprava je v določenem delu za gozdarsko 
stroko morda manj relevantna, toda ker se z goz-
darsko fitocenologijo na nek način vključujemo v 
proučevanje širšega ekosistema katerega sestavni del 
je tudi gozd, je le potrebno, da zavzamemo stališče 
tudi do drugačnih pristopov in botaničnih razprav. 
Vsekakor je potrebno primerjati naše bukovje z 
drugimi gorskimi bukovimi gozdovi v ožji in širši 
regiji ter jih umestiti v ta prostor po primerljivih 
vegetacijskih in ekoloških kriterijih. V prihodnje 
bomo morali tako ponovno obravnavati tudi gozdove 
jelke in bukve. 

5 PRIMERJALNA FITOCENOLOŠKA 
TABELA STALNOSTI 
RASTLINSKIH VRST V GORSKIH 
BUKOVIH GOZDOVIH IN 
NJIHOVA OPREDELITEV.

5.1 Pregled primerjanih vegetacijskih 
enot

Podrobnejši vpogled v gorsko bukovje bomo podali 
s fitocenološko tabelarno primerjavo naših gorskih 
bukovih gozdov iz celotne Slovenije s sosednimi 

sličnimi združbami. V primerjavo z njimi smo 
vključili bukove gozdove Hrvaške, ki obdajajo naše 
ozemlje na jugu kot jih je predstavil Horvat (1938) 
z združbo Fagetum croaticum boreale montanum 
corydaletosum - v nadaljnjem Lamio orvalae-Fagetum 
- in Fagetum croaticum boreale montanum lathyreto-
sum - v nadaljevanju poimenovano v inverzni obliki 
Lathyro vernae-Fagetum n.inv. 

Iz severnega obrobja preddinarskega sveta je 
v primerjavo vključeno gorsko bukovje z južnega 
obrobja Alp, Anemono-Fagetum Tregubov 1957 in 
sicer z oblikami Anemono-Fagetum homogynetosum 
in -dentarietosum digitatae. Sorodni gorski bukovi 
gozdovi iz severnega predalpskega obrobja (Avstrija, 
Švica, jugozahodna Nemčija) so predstavljeni z 
združbo Cardamino trifoliae-Fagetum Oberd. et 
Müll. 1984, iz podzveze Lonicero-Fagenion (=Fagion 
illyricum Horvat 38). Predstavljena je s popisi iz 
severne Avstrije in južne Bavarske. (V to združbo 
so vključene združbe Aposerido-Fagetum, Oberd. 
57 Dentario-Fagetum cardaminetosum Mayer et 
Hoffman 1969 in Helleboro-Fagetum p.p. Zukrigl 
1973). 

Iz iste podzveze je v primerjavo vključena združba 
Dentario pollyphyllae-Fagetum Oberd. et Müll. 1984, 
ki zajema 56 popisov iz severovzhodne Švice, kjer 
naseljuje izolirane otoke. 

V primerjavo je vključena tudi združba Dentario 
ennaeaphylli-Fagetum Oberd. 57 ex W.et A. Matusz-
kievicz 1960 (=Fagetum sudeticum Preis 1938, ki je 
priključena podzvezi D.glandulosae-Fagenion Ober. 
& Müll. 84 = Fagion dacicum) in je predstavljena 
s 67 popisi iz Bavarskega gozda, Švabske Jure in 
Frankovskega gozda.

Nekaterih na tem območju opisanih gorskih 
bukovih gozdov nismo vključili v končno primerjavo, 
ker so že predhodne primerjave pokazale na veliko 
različnost čeprav smo ravno od njih pričakovali dolo-
čeno sorodnost (npr. Helleboro macranthi-Fagetum 
Pelcer 1972, Helleboro nigrae-Fagetum Zukrigl 1973, 
ki jo delno upošteva (p.p.) Oberdorfer v združbi 
Cardamino trifoliae-Fagetum) ipd. 

Naše gorske bukove gozdove smo predstavili 
s fitocenološkimi popisi iz posameznih predelov 
Slovenije (Dolenjsko, Kočevsko, Haloze, Zasavje, 
Notranjsko in osrednje slovensko). Popisi so bili po 
posameznih območij združeni v fitocenološki tabeli 
in nato na podlagi podobne vegetacijske sestave 
(koeficient podobnosti po stalnosti skupnih vrst) 
razčlenjeni in združeni v posamezne vegetacijske 
enote širšega območja, ki smo jih začasno poime-
novali. Te vegetacijske enote, ki predstavljajo sintezo 
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Grafikon 2

iz večjega števila popisov, so vključene v nadaljnjo 
primerjavo po stalnosti rastlinskih vrst. 

Poleg teh vegetacijskih enot so v primerjavo 
vključene tudi že opisane gozdne združbe  (Isopyro-
Fagetum, Savensi-Fagetum in Enneaphyllo-Fage-
tum) ter Lamio orvalae-Fagetum Marinčka 1981, 
s popisi iz osrednjega dela Slovenije in Marinčka 
& Zupančiča 1977 (p.p.) iz skrajne južne Slovenije 
(Kočevskega). 

Pod »oznaka popisa« so torej predstavljene tako že 
opredeljene vegetacijske enote (opisane kot gozdne 
združbe) kot tudi neopredeljene vegetacijske enote 
za katere skupaj z že opredeljenimi iščemo položaj 
v sklopu gorskih bukovih gozdov našega pred-
dinarskega območja. V razpredelnici koeficientov 
podobnosti so primerjani s hrvaškim bukovjem, 
alpskim bukovjem južnega obrobja Alp in bukovimi 
gozdovi severnega obrobja Alp. 

V primerjalni tabeli gorskega bukovja so se 
oblikovale značilne grupacije vegetacijskih tipov. 
Na prvih dveh mestih sta se uvrstili združbi visoko-
gorskega bukovja, ki smo ga pritegnili v primerjavo 

zaradi skupnega areala z bukovjem z mnogolistno 
mlajo. Horvatovi gorski bukovi gozdovi opisani 
v neposredni soseščini, ki so osnova ugotavljanja 
položaja naših bukovih gozdov, so se uvrstili med  
gorsko bukovje preddinarskega območja Slovenije 
tako (koloni 7 in 8), da razmejujejo bukove gozdove 
z mnogolistno mlajo (kolone 3 do 6) od ostalih 
gorskih bukovih gozdov Slovenije. Ti so se grupirali 
v kolonah od 9. do 22. mesta in zavzemajo na raz-
predelnici vmesni položaj med hrvaškim in našimi 
alpskim gorskim bukovjem (Anemono-Fagetum, 
koloni 23 in 24). Za alpskim gorskim bukovjem so 
se razvrstile združbe bukovja severnega obrobja Alp, 
Cardamino trifoliae-Fagetum, Dentario polyphyllae-
Fagetum in Dentario enneaphylli-Fagetum, ali bolje 
uvrstile so se med naše alpsko bukovje in bukovje 
z mnogolistno mlajo. Iz grafičnega prikaza (grafi-
kon 2) tabele koeficientov podobnosti, ki je sestavni 
del primerjalne fitocenološke tabele 3, so omenjene 
grupacije nazorneje predstavljene.
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2. Koeficienti podobnosti za gorske bukove 
gozdove v primerjavi s sosednjimi bukovimi 
gozdovi

650 649 653 790 792 811 814 813 798 815 785 778 630 794 624 786 787 783 782 797 779 781 809 810 657 654 655

Zaporedna številka združbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Isopyro-Fagetum pollyphylletosum 1 0 68 28 37 26 33 23 12 19 27 21 29 12 14 18 10 13 22 17 17 34 13 18 17 14 21 12
Savensi-Fagetum pollyphylletosum 2 69 0 62 65 61 62 32 27 37 59 35 38 39 32 43 29 24 39 29 24 31 24 16 15 28 36 29
EF pollyphyllet. - Gorjanci, Boč 3 28 63 0 83 93 80 26 41 49 58 55 64 53 49 54 39 27 55 43 34 48 44 23 17 32 33 22
EF pollyphylletosum - Dolenjsko 4 38 65 83 0 77 68 28 32 37 55 48 52 45 55 42 30 28 56 35 33 51 31 19 15 24 27 16
EF caricet.pendulae Novom - Rog 5 26 61 93 77 0 77 28 49 57 64 59 64 72 63 71 46 32 69 54 41 59 52 29 20 33 23 22
LoFasperul. - ZUP.&M. Kočevsko 2 6 33 62 80 68 77 0 28 47 50 53 50 60 53 42 50 36 24 59 40 28 40 30 19 16 36 27 25
Fag.corydal.  HORV. - LECTOTIP 7 23 32 26 28 28 28 0 29 16 19 25 24 16 26 19 13 7 17 9 12 18 9 4 3 7 9 5
Fagetum lathyretosum, HORVAT 8 12 27 41 32 49 47 29 0 51 27 24 31 61 42 65 50 28 47 49 37 29 34 13 10 26 13 12
EF v.Geranium nodos.- Loška dol. 9 19 37 49 37 57 50 16 51 0 52 49 58 61 37 68 59 41 65 67 46 50 59 34 28 45 26 29
LoF d.pentaphyllae - MARINČEK 10 27 59 58 56 64 53 19 28 52 0 81 66 57 42 56 41 30 65 54 40 62 36 34 27 40 36 21
EF v.Vinca minor - Lubnik, K .Bistrica 11 21 35 55 48 59 50 25 24 49 81 0 68 50 48 49 30 30 70 54 49 58 42 40 27 39 34 17
EF v. Helleborus - Polhograj.d. 12 29 39 64 52 65 60 24 31 58 66 68 0 52 57 55 46 39 63 59 38 77 50 38 30 41 51 26
EF h. rotundatum Boč - Gorjanci 13 12 40 53 45 72 53 16 61 61 57 50 52 0 72 88 70 50 73 72 49 44 59 26 21 46 31 27
EF h.rotundatum - Boč 14 15 32 49 55 63 42 26 42 37 42 48 57 72 0 62 59 47 62 55 50 59 51 18 15 23 24 17
EF v. Helleborus - Konjiška g. 15 18 43 54 42 71 50 19 65 68 56 49 55 88 62 0 81 51 76 81 49 56 70 32 25 47 27 28
EF v. Helleborus - Bohor 18 11 29 39 30 46 36 13 50 59 41 30 46 70 59 81 0 75 52 73 47 40 67 25 20 31 18 16
EF v. Helleborus - Bohor 16 13 24 27 28 32 24 7 28 41 30 30 39 50 47 52 75 0 47 62 60 46 57 34 31 20 16 10
EF v. Helleborus - Konjiška g. 17 22 39 55 56 69 59 17 47 65 65 70 63 73 62 76 52 47 0 79 60 63 56 39 32 47 32 22
EF v. Helleb. - Tuhinjsko, Kam.B. 19 17 29 43 35 54 40 9 49 67 54 54 59 72 55 81 73 62 79 0 62 62 78 52 45 45 28 26
EF v. Helleborus - Boč 20 17 24 34 33 41 28 12 37 46 40 49 38 50 50 49 47 60 60 62 0 48 62 31 29 22 20 13
EF v. Helleborus - Polhograj.d. 21 34 31 48 51 59 40 18 29 50 63 58 77 44 59 56 40 46 63 62 48 0 50 45 36 26 28 12
EF v. Helleborus -  Zasavska Gora 22 13 24 45 31 52 30 9 34 59 36 42 50 59 51 70 67 57 56 78 62 50 0 51 40 31 15 21
Anemono-Fag. d.digitatae 23 18 16 23 19 29 19 4 13 34 34 40 38 26 19 32 25 34 39 52 32 45 51 0 94 29 18 15
Anemono-Fag.homogynetosum 24 17 15 17 15 20 16 3 10 28 27 27 30 21 15 26 20 31 32 45 29 36 41 94 0 28 19 19
OBERD. - Cardamino trifoliae-Fagetum 25 14 28 32 24 34 36 7 26 45 40 39 41 46 23 47 31 20 47 45 22 26 31 29 28 0 59 74
OBERD.- D.enneaphyllae-Fagetum 26 22 36 33 27 23 27 9 13 27 36 34 51 31 24 27 18 17 32 28 20 28 15 18 19 59 0 49
OBERD.- D.pollyphyllae-Fagetum 27 12 29 22 16 22 25 5 12 30 21 17 26 27 17 28 16 10 22 26 13 12 21 15 19 74 49 0

Tabela 3
Table 3

Košir, Ž.: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji

1. Enološki spekter gorskega bukovja (TB 809)
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2. Koeficienti podobnosti za gorske bukove 
gozdove v primerjavi s sosednjimi bukovimi 
gozdovi

650 649 653 790 792 811 814 813 798 815 785 778 630 794 624 786 787 783 782 797 779 781 809 810 657 654 655

Zaporedna številka združbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Isopyro-Fagetum pollyphylletosum 1 0 68 28 37 26 33 23 12 19 27 21 29 12 14 18 10 13 22 17 17 34 13 18 17 14 21 12
Savensi-Fagetum pollyphylletosum 2 69 0 62 65 61 62 32 27 37 59 35 38 39 32 43 29 24 39 29 24 31 24 16 15 28 36 29
EF pollyphyllet. - Gorjanci, Boč 3 28 63 0 83 93 80 26 41 49 58 55 64 53 49 54 39 27 55 43 34 48 44 23 17 32 33 22
EF pollyphylletosum - Dolenjsko 4 38 65 83 0 77 68 28 32 37 55 48 52 45 55 42 30 28 56 35 33 51 31 19 15 24 27 16
EF caricet.pendulae Novom - Rog 5 26 61 93 77 0 77 28 49 57 64 59 64 72 63 71 46 32 69 54 41 59 52 29 20 33 23 22
LoFasperul. - ZUP.&M. Kočevsko 2 6 33 62 80 68 77 0 28 47 50 53 50 60 53 42 50 36 24 59 40 28 40 30 19 16 36 27 25
Fag.corydal.  HORV. - LECTOTIP 7 23 32 26 28 28 28 0 29 16 19 25 24 16 26 19 13 7 17 9 12 18 9 4 3 7 9 5
Fagetum lathyretosum, HORVAT 8 12 27 41 32 49 47 29 0 51 27 24 31 61 42 65 50 28 47 49 37 29 34 13 10 26 13 12
EF v.Geranium nodos.- Loška dol. 9 19 37 49 37 57 50 16 51 0 52 49 58 61 37 68 59 41 65 67 46 50 59 34 28 45 26 29
LoF d.pentaphyllae - MARINČEK 10 27 59 58 56 64 53 19 28 52 0 81 66 57 42 56 41 30 65 54 40 62 36 34 27 40 36 21
EF v.Vinca minor - Lubnik, K .Bistrica 11 21 35 55 48 59 50 25 24 49 81 0 68 50 48 49 30 30 70 54 49 58 42 40 27 39 34 17
EF v. Helleborus - Polhograj.d. 12 29 39 64 52 65 60 24 31 58 66 68 0 52 57 55 46 39 63 59 38 77 50 38 30 41 51 26
EF h. rotundatum Boč - Gorjanci 13 12 40 53 45 72 53 16 61 61 57 50 52 0 72 88 70 50 73 72 49 44 59 26 21 46 31 27
EF h.rotundatum - Boč 14 15 32 49 55 63 42 26 42 37 42 48 57 72 0 62 59 47 62 55 50 59 51 18 15 23 24 17
EF v. Helleborus - Konjiška g. 15 18 43 54 42 71 50 19 65 68 56 49 55 88 62 0 81 51 76 81 49 56 70 32 25 47 27 28
EF v. Helleborus - Bohor 18 11 29 39 30 46 36 13 50 59 41 30 46 70 59 81 0 75 52 73 47 40 67 25 20 31 18 16
EF v. Helleborus - Bohor 16 13 24 27 28 32 24 7 28 41 30 30 39 50 47 52 75 0 47 62 60 46 57 34 31 20 16 10
EF v. Helleborus - Konjiška g. 17 22 39 55 56 69 59 17 47 65 65 70 63 73 62 76 52 47 0 79 60 63 56 39 32 47 32 22
EF v. Helleb. - Tuhinjsko, Kam.B. 19 17 29 43 35 54 40 9 49 67 54 54 59 72 55 81 73 62 79 0 62 62 78 52 45 45 28 26
EF v. Helleborus - Boč 20 17 24 34 33 41 28 12 37 46 40 49 38 50 50 49 47 60 60 62 0 48 62 31 29 22 20 13
EF v. Helleborus - Polhograj.d. 21 34 31 48 51 59 40 18 29 50 63 58 77 44 59 56 40 46 63 62 48 0 50 45 36 26 28 12
EF v. Helleborus -  Zasavska Gora 22 13 24 45 31 52 30 9 34 59 36 42 50 59 51 70 67 57 56 78 62 50 0 51 40 31 15 21
Anemono-Fag. d.digitatae 23 18 16 23 19 29 19 4 13 34 34 40 38 26 19 32 25 34 39 52 32 45 51 0 94 29 18 15
Anemono-Fag.homogynetosum 24 17 15 17 15 20 16 3 10 28 27 27 30 21 15 26 20 31 32 45 29 36 41 94 0 28 19 19
OBERD. - Cardamino trifoliae-Fagetum 25 14 28 32 24 34 36 7 26 45 40 39 41 46 23 47 31 20 47 45 22 26 31 29 28 0 59 74
OBERD.- D.enneaphyllae-Fagetum 26 22 36 33 27 23 27 9 13 27 36 34 51 31 24 27 18 17 32 28 20 28 15 18 19 59 0 49
OBERD.- D.pollyphyllae-Fagetum 27 12 29 22 16 22 25 5 12 30 21 17 26 27 17 28 16 10 22 26 13 12 21 15 19 74 49 0

Košir, Ž.: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji
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3. Primerjalnam tabela gorskih bukovih 
gozdov Slovenije, Hrvaške in JZ Evrope po 
stalnosti vrst; (lectotyp po pokrovnosti)
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Oznaka popisa / veget. Enote ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Rk 8,4 10,6 10,6 10,3 8,7 9,0 8,4 8,9 8,6 7,5 7,9 7,2 8,5 8,5 8,2 7,2 7,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,1 7,8 7,2 9,0 9,4 10,3
Število popisov (494) 19 20 18 20 5 18 1 14 7 15 6 6 14 4 3 6 5 25 10 4 5 5 8 14 119 67 56

Zaporedna številka združbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nadmorska višina 1050 900 650 650 620 710 680 500 650 700 710 650 630 600 650 750 760 600 610 550 650 600 900 950 850 800 959

Podlaga : 2- apneni kredni fliš, 4, 5 - apnenec,  
6 - dolomitizirani apnenec ali apneni dolomit 

4 2 2 2 4 4 4 4 4 6 5 6 4 4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 4 4 2

Carici pendulae-
Fagetum

Rusco hypoglossi-Fagetum

Skupne vrste gorskih bukovih gozdov
Fagus sylvatica: I-a II-2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fagus sylvatica: I-c II-2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Acer pseudoplatanus: I-a IV-1 5 4 5 5 4 3 1 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 2 2 4 1 3 4 5
Acer pseudoplatanus: I-c IV-1 5 4 5 5 4 5 1 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 1 3
Cardamine enneaphyllos II-1 5 3 4 4 4 1 5 3 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5
Mycelis muralis II-2 1 3 3 3 5 3 1 4 5 4 3 3 5 5 2 5 2 3 4 2 4 4 5 3 2 3
Daphne mezereum: G II-1 1 3 3 4 5 5 + 5 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 2 1 1
Polygonatum multiflorum II-2 2 4 3 4 5 4 + 5 3 3 3 3 2 4 2 2 4 5 1 3 1 2 1 + 1 r
Paris quadrifolia III-1 5 4 5 5 3 5 1 5 4 3 2 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 3 1 2 3 5
Viola reichenbachiana II-2 4 4 4 4 4 + 3 3 3 3 3 4 5 2 3 1 3 4 4 3 1 1 5 3 5
Euphorbia amygdaloides II-3 1 1 2 1 2 1 + 4 5 2 1 2 3 3 5 4 4 3 1 2 1 3 1
Oxalis acetosella II-3 2 3 3 3 1 5 + + 3 5 2 5 2 2 2 5 1 2 1 4 5 5 4 5
Carex digitata II-3 1 1 1 1 + 5 2 2 2 2 3 3 1 3 4 4 1 1 3 3 2 r 2
Senecio fuchsii II-3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 5 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 4 4 3
Skupne vrste vsem “ilirskim” gorskim bukovim gozdovom
Lamium orvala IV-1 3 4 4 5 5 1 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 1 3 2 1
Cyclamen purpurascens II-1 1 1 2 4 5 2 + 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 r
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3. Primerjalnam tabela gorskih bukovih 
gozdov Slovenije, Hrvaške in JZ Evrope po 
stalnosti vrst; (lectotyp po pokrovnosti)
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Oznaka popisa / veget. Enote ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Rk 8,4 10,6 10,6 10,3 8,7 9,0 8,4 8,9 8,6 7,5 7,9 7,2 8,5 8,5 8,2 7,2 7,7 7,5 7,0 7,0 7,0 7,1 7,8 7,2 9,0 9,4 10,3
Število popisov (494) 19 20 18 20 5 18 1 14 7 15 6 6 14 4 3 6 5 25 10 4 5 5 8 14 119 67 56

Zaporedna številka združbe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Nadmorska višina 1050 900 650 650 620 710 680 500 650 700 710 650 630 600 650 750 760 600 610 550 650 600 900 950 850 800 959

Podlaga : 2- apneni kredni fliš, 4, 5 - apnenec,  
6 - dolomitizirani apnenec ali apneni dolomit 

4 2 2 2 4 4 4 4 4 6 5 6 4 4 6 6 5 6 6 6 6 6 4 5 4 4 2

Carici pendulae-
Fagetum

Rusco hypoglossi-Fagetum

Skupne vrste gorskih bukovih gozdov
Fagus sylvatica: I-a II-2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fagus sylvatica: I-c II-2 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Acer pseudoplatanus: I-a IV-1 5 4 5 5 4 3 1 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 2 2 4 1 3 4 5
Acer pseudoplatanus: I-c IV-1 5 4 5 5 4 5 1 3 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 1 3
Cardamine enneaphyllos II-1 5 3 4 4 4 1 5 3 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5
Mycelis muralis II-2 1 3 3 3 5 3 1 4 5 4 3 3 5 5 2 5 2 3 4 2 4 4 5 3 2 3
Daphne mezereum: G II-1 1 3 3 4 5 5 + 5 5 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 2 1 1
Polygonatum multiflorum II-2 2 4 3 4 5 4 + 5 3 3 3 3 2 4 2 2 4 5 1 3 1 2 1 + 1 r
Paris quadrifolia III-1 5 4 5 5 3 5 1 5 4 3 2 3 3 3 2 1 3 4 4 3 1 3 1 2 3 5
Viola reichenbachiana II-2 4 4 4 4 4 + 3 3 3 3 3 4 5 2 3 1 3 4 4 3 1 1 5 3 5
Euphorbia amygdaloides II-3 1 1 2 1 2 1 + 4 5 2 1 2 3 3 5 4 4 3 1 2 1 3 1
Oxalis acetosella II-3 2 3 3 3 1 5 + + 3 5 2 5 2 2 2 5 1 2 1 4 5 5 4 5
Carex digitata II-3 1 1 1 1 + 5 2 2 2 2 3 3 1 3 4 4 1 1 3 3 2 r 2
Senecio fuchsii II-3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 5 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 4 4 3
Skupne vrste vsem “ilirskim” gorskim bukovim gozdovom
Lamium orvala IV-1 3 4 4 5 5 1 5 3 5 4 3 4 5 4 3 4 1 3 2 1
Cyclamen purpurascens II-1 1 1 2 4 5 2 + 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 r

Košir, Ž.: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji
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Skupne vrste ilirskim” gorskim bukovim gozdovom razen Anemono-Fagetum
Aremonia agrimonoides II-2 1 1 2 1 1 + 1 1 1 3 1 1
Clematis vitalba: G II-2 2 2 2 3 + 4 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 +
Tamus communis: G II-1 1 4 + 4 2 + 1 2 3 4 1 1 4 1
Skupne vrste “ilirskim” gorskim bukovim gozdovom razen Lamio-Fagetum in Anemono-Fagetum
Vicia oroboides II-2 2 2 3 1 + 5 2 1 2 2 1 1 3 2
Platanthera bifolia II-2 1 3 5 3 2 1 2 2 3 2 1 4 r
Ruscus hypoglossum II-1 3 4 3 1 5 1 3 1 1 1
Skupne vrste Lamio orvalo-Fagetum - lectotyp, Fagetum cr.lathyretosum in Rusco-Fagetum.
Acer platanoides: I-a III-1 1 1 1 1 + 1 3 4 1 1 1 2 2 2 r 1
Acer platanoides: I-c III-1 3 2 1 1 1 + 5 2 2 3 5 2 2 1 3 2 4 r
Ulmus glabra: I-a IV-1 3 2 3 1 3 + 2 2 2 1 + + 2
Ulmus glabra: I-c IV-1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 +
Carpinus betulus: I-a III-2 1 2 1 1 + 1
Carpinus betulus: I-c III-2 1 + 1 1 + 2
Euonymus latifolia: G IV-1 2 2 5 3 + + 2 2 1 1 5 r 4
Cornus sanguinea: G II-2 + 1 1 + 3 1 3 1 1 1 1
Sambucus nigra: G IV-1 2 3 2 2 + + 2 1 1 1 2 1 + 1 1 + r r
Galium odoratum II-2 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 1 2 4 3 2 1 5 1 1 4 4 5
Cardamine bulbifera II-2 5 4 5 5 5 5 2 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 + 2
Sanicula europaea III-1 1 2 3 3 4 + 5 2 3 3 2 3 4 2 1 1 3 1 2 1 5 4 2 4
Symphytum tuberosum III-2 1 1 1 2 2 2 + 5 2 4 1 4 2 1 + 2 1 3 1 3 1
Carex sylvatica III-2 1 4 4 5 4 5 + 5 3 3 2 1 2 5 2 4
Pulmonaria officinalis(maculosa) III-2 3 3 3 1 2 + 5 2 2 3 1 3 1 2 4 1 + 2
Arum maculatum IV-1 5 4 2 5 4 3 2 3 1 3 3 1 2 + 1 +
Ranunculus lanuginosus III-1 3 1 + 2 1 1 + 1 + + 4
Aconitum vulparia II-1 2 + 3 4 2 + 1 1 1 r 2
Carex pilosa II-3 + 3 2 1
Hedera helix: G II-2 2 3 2 + 2 5 2 1 3 2 3 5 3 5 2 3 2 4 + 1 2
Corylus avellana: G II-2 2 + 2 1 1 + 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 + + +
Euphorbia dulcis II-2 1 1 + + 5 1 1 2 3 1 2 1 2 1 r
Rubus hirtus: G III-2 3 5 4 3 4 1 ? ? 1 1 + 2 + 3
Fragaria moschata IV-2 1 + + 4 1 1 5 1 5 4
Heracleum sphondylium s.l. III-1 1 2 1 + 5 2 1 2 1 1 4 4 1 3 3 1
Geranium robertianum IV-1 + + + r 1 1 2 + 4
Aegopodium podagraria III-2 + 3 1 1 2 3 + 1 + r 1
Skupne vrste Lamio orvalo-Fagetum, Fagetum croaticum lathyretosum in Caricetum pendulae-Fagetum
Cardamine waldsteinii IV-2 4 5 3 + + 1
Phyllitis scolopendrium IV-1 3 3 1 + 1 1
Isopyrum thalictroides IV-1 5 1 1 1 1 1
Daphne laureola: G II-2 5 + 3
Anemone ranunculoides IV-1 2 1 1 1 r
Pteridium aquilinum ssp.aquilinum V-4 + 3 1 1 4
Acer obtusatum: I-a II-1 2 +
Acer obtusatum: I-c II-1 1 +
Luzula pilosa II-3 + 1 + 2
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Skupne vrste ilirskim” gorskim bukovim gozdovom razen Anemono-Fagetum
Aremonia agrimonoides II-2 1 1 2 1 1 + 1 1 1 3 1 1
Clematis vitalba: G II-2 2 2 2 3 + 4 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 +
Tamus communis: G II-1 1 4 + 4 2 + 1 2 3 4 1 1 4 1
Skupne vrste “ilirskim” gorskim bukovim gozdovom razen Lamio-Fagetum in Anemono-Fagetum
Vicia oroboides II-2 2 2 3 1 + 5 2 1 2 2 1 1 3 2
Platanthera bifolia II-2 1 3 5 3 2 1 2 2 3 2 1 4 r
Ruscus hypoglossum II-1 3 4 3 1 5 1 3 1 1 1
Skupne vrste Lamio orvalo-Fagetum - lectotyp, Fagetum cr.lathyretosum in Rusco-Fagetum.
Acer platanoides: I-a III-1 1 1 1 1 + 1 3 4 1 1 1 2 2 2 r 1
Acer platanoides: I-c III-1 3 2 1 1 1 + 5 2 2 3 5 2 2 1 3 2 4 r
Ulmus glabra: I-a IV-1 3 2 3 1 3 + 2 2 2 1 + + 2
Ulmus glabra: I-c IV-1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 +
Carpinus betulus: I-a III-2 1 2 1 1 + 1
Carpinus betulus: I-c III-2 1 + 1 1 + 2
Euonymus latifolia: G IV-1 2 2 5 3 + + 2 2 1 1 5 r 4
Cornus sanguinea: G II-2 + 1 1 + 3 1 3 1 1 1 1
Sambucus nigra: G IV-1 2 3 2 2 + + 2 1 1 1 2 1 + 1 1 + r r
Galium odoratum II-2 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 1 2 4 3 2 1 5 1 1 4 4 5
Cardamine bulbifera II-2 5 4 5 5 5 5 2 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 + 2
Sanicula europaea III-1 1 2 3 3 4 + 5 2 3 3 2 3 4 2 1 1 3 1 2 1 5 4 2 4
Symphytum tuberosum III-2 1 1 1 2 2 2 + 5 2 4 1 4 2 1 + 2 1 3 1 3 1
Carex sylvatica III-2 1 4 4 5 4 5 + 5 3 3 2 1 2 5 2 4
Pulmonaria officinalis(maculosa) III-2 3 3 3 1 2 + 5 2 2 3 1 3 1 2 4 1 + 2
Arum maculatum IV-1 5 4 2 5 4 3 2 3 1 3 3 1 2 + 1 +
Ranunculus lanuginosus III-1 3 1 + 2 1 1 + 1 + + 4
Aconitum vulparia II-1 2 + 3 4 2 + 1 1 1 r 2
Carex pilosa II-3 + 3 2 1
Hedera helix: G II-2 2 3 2 + 2 5 2 1 3 2 3 5 3 5 2 3 2 4 + 1 2
Corylus avellana: G II-2 2 + 2 1 1 + 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 + + +
Euphorbia dulcis II-2 1 1 + + 5 1 1 2 3 1 2 1 2 1 r
Rubus hirtus: G III-2 3 5 4 3 4 1 ? ? 1 1 + 2 + 3
Fragaria moschata IV-2 1 + + 4 1 1 5 1 5 4
Heracleum sphondylium s.l. III-1 1 2 1 + 5 2 1 2 1 1 4 4 1 3 3 1
Geranium robertianum IV-1 + + + r 1 1 2 + 4
Aegopodium podagraria III-2 + 3 1 1 2 3 + 1 + r 1
Skupne vrste Lamio orvalo-Fagetum, Fagetum croaticum lathyretosum in Caricetum pendulae-Fagetum
Cardamine waldsteinii IV-2 4 5 3 + + 1
Phyllitis scolopendrium IV-1 3 3 1 + 1 1
Isopyrum thalictroides IV-1 5 1 1 1 1 1
Daphne laureola: G II-2 5 + 3
Anemone ranunculoides IV-1 2 1 1 1 r
Pteridium aquilinum ssp.aquilinum V-4 + 3 1 1 4
Acer obtusatum: I-a II-1 2 +
Acer obtusatum: I-c II-1 1 +
Luzula pilosa II-3 + 1 + 2
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Diferencialne za Carici pendulae-Fagetum in njegove oblike
Cardamine kitaibelii IV-2 5 5 5 5 1 5 4
Carex pendula III-2 3 3 1 2 + 2
Scopolia carniolica IV-1 1 1 1 1
Calamintha grandiflora II-2 3
Hordelymus europaeus II-2 3 2 r 3
Solanum dulcamara IV-1 2
Adoxa moschatellina IV-1 4 1 2 1 r r +
Veratrum album ssp. album V-2 3 3 1 1 1 1 1
Chrysosplenium alternifolium V-2 1 2 + r r r
Allium ursinum IV-1 2 1 1 3
Cystopteris fragilis IV-1 1
Galeopsis speciosa II-2 +
Lamium maculatum IV-2 1
Polystichum lonchitis IV-1 2 1 2 1
Dryopteris carthusiana III-4 1 2 2
Samo v lectotipu LoF
Eranthis hyemalis III-1 1
Scrophularia vernalis IV-1 1 1
Polygonatum verticillatum II-3 3 2 + + 1 1 2 1 4
Veronica montana IV-2 3 3 2 + 1
Impatiens noli-tangere IV-2 3 2 2 3
Gagea lutea III-2 1 1 r
Svojstvene vrste Lamio orvalae-Fagetum (lectotip) in Fag.croaticum lathyretosum
Crataegus monogyna: G II-2 + 5 + r
Corydalis cava IV-1 5 1 2 + r
Galanthus nivalis IV-1 4 3 1 3 1
Scilla bifolia III-1 3 2 1 +
Lunaria rediviva IV-1 + + r
Glechoma hederacea III-2 1 1 +
Geranium phaeum IV-1 2 + +
Diferencialne vrste za Fagetum croaticum lathyretosum
Rosa arvensis: G II-2 5 1
Erythronium dens canis IV-3 3
Stellaria holostea II-3 2
Euonymus europaea: G III-2 1 1 r
Lonicera caprifolium: G II-1 1
Crocus vernus IV-2 1
Helleborus atrorubens II-3 1
Veronica chamaedrys s.l. Ib-1 r
Ilex aqifolium G + 1
Spiraea ulmifolia G +
Taxus baccata G + r r
Silene dioica IV-2 +
Tilia platyphyllos: I-c III-2 1
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Diferencialne za Carici pendulae-Fagetum in njegove oblike
Cardamine kitaibelii IV-2 5 5 5 5 1 5 4
Carex pendula III-2 3 3 1 2 + 2
Scopolia carniolica IV-1 1 1 1 1
Calamintha grandiflora II-2 3
Hordelymus europaeus II-2 3 2 r 3
Solanum dulcamara IV-1 2
Adoxa moschatellina IV-1 4 1 2 1 r r +
Veratrum album ssp. album V-2 3 3 1 1 1 1 1
Chrysosplenium alternifolium V-2 1 2 + r r r
Allium ursinum IV-1 2 1 1 3
Cystopteris fragilis IV-1 1
Galeopsis speciosa II-2 +
Lamium maculatum IV-2 1
Polystichum lonchitis IV-1 2 1 2 1
Dryopteris carthusiana III-4 1 2 2
Samo v lectotipu LoF
Eranthis hyemalis III-1 1
Scrophularia vernalis IV-1 1 1
Polygonatum verticillatum II-3 3 2 + + 1 1 2 1 4
Veronica montana IV-2 3 3 2 + 1
Impatiens noli-tangere IV-2 3 2 2 3
Gagea lutea III-2 1 1 r
Svojstvene vrste Lamio orvalae-Fagetum (lectotip) in Fag.croaticum lathyretosum
Crataegus monogyna: G II-2 + 5 + r
Corydalis cava IV-1 5 1 2 + r
Galanthus nivalis IV-1 4 3 1 3 1
Scilla bifolia III-1 3 2 1 +
Lunaria rediviva IV-1 + + r
Glechoma hederacea III-2 1 1 +
Geranium phaeum IV-1 2 + +
Diferencialne vrste za Fagetum croaticum lathyretosum
Rosa arvensis: G II-2 5 1
Erythronium dens canis IV-3 3
Stellaria holostea II-3 2
Euonymus europaea: G III-2 1 1 r
Lonicera caprifolium: G II-1 1
Crocus vernus IV-2 1
Helleborus atrorubens II-3 1
Veronica chamaedrys s.l. Ib-1 r
Ilex aqifolium G + 1
Spiraea ulmifolia G +
Taxus baccata G + r r
Silene dioica IV-2 +
Tilia platyphyllos: I-c III-2 1
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Skupne vrste Carici pendulae-Fagetum, Fagetum cr.lathyretosum, Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum;
Mercurialis perennis II-1 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5
Actaea spicata III-1 1 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 3 2 3 1 1 4 4 4 5 4 3 1 1 3 2
Dryopteris filix-mas II-3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 1 4 4 5 5 3 3 4 5
Polystichum aculeatum IV-1 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 5 3 1 2 1 1 2 3 3 1 4 1 1 4
Lamium galeobdelon s.l. II-2 1 3 5 5 5 5 r 4 4 5 4 3 4 5 1 5 3 5 5 4 5 4 5 5
Prenanthes purpurea II-3 2 1 2 3 3 4 1 1 3 3 1 2 1 2 5 4 5 1 2 4 4 4 3 5
Lilium martagon II-1 1 2 1 1 1 5 1 2 3 3 5 1 5 3 4 5 2 3 1 1 1 1 3
Gentiana asclepiadea III-4 + + 2 1 + 3 1 3 2 3 + 4 4 2 3 5 2 3 2 3 1
Neottia nidus-avis II-1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 1 4 1 1 3 1 1 + 2
Solidago virgaurea ssp.virgaurea II-3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 5 5 3 4 3 1 1 3 + 4
Lonicera alpigena: G II-1 3 4 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 4 4 4 4 4 1 2
Athyrium filix-femina III-2 1 4 5 3 3 r 3 4 1 3 2 3 1 2 3 3 4 4 3
Hieracium murorum II-3 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 4 1 2 5 4 2 2 3
Cephalanthera damasonium II-1 + 1 3 2 1 1 1 + 2 3 1 1 1 1 + r
Rubus idaeus: G II-2 1 2 1 ? + 1 2 1 1 1 2 1
Skupne vrste Carici pendulae-Fagetum, Fagetum cr.lathyretosum in Rusco hypoglossi-Fagetum.
Prunus avium: I-a II-2 3 2 3 2 1 r +
Prunus avium: I-c II-2 2 1 3 2 1 2 1 + 1 1 r
Salvia glutinosa III-1 1 2 2 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 4 3 4 1 1 4 2 1
Anemone nemorosa III-2 5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 2 1 4 2 3 3 1 5 1 4 2
Epipactis helleborine gr. II-1 2 1 1 ? 1 2 1 1 1 5 3 1 1 5 + + 1
Phyteuma spicatum II-2 3 + 1 2 4 1 1 4 5 1 5 5 3 + 4
Epilobium montanum II-2 1 2 1 1 + r 1 + + 1 1 2 + 3
Brachypodium sylvaticum III-1 + 1 1 3 4 1 + + 1 3 r 2
Luzula luzuloides (albida) Ib-4 2 3 1 + 2 1 1 2 1 +
Milium effusum II-3 1 + 2 1 1 + 1 + 3 2
Skupne vrste za preddinarski gorski bukov gozd Rusco-Fagetum in Fagetum croaticum latyretosum
Ostrya carpinifolia: I-a Ia-1 + 1 1 + 1 1 4 1 1
Ostrya carpinifolia: I-c Ia-1 1 1 + 1 3 1
Fraxinus ornus: I-a Ia-1 1
Fraxinus ornus: I-c Ia-1 1 + 2 2 1 2 5 1 1 2 1 1 2
Acer campestre: I-a II-2 +
Acer campestre: I-c II-2 3 2 2 2 3 1 1 2
Hacquetia epipactis II-2 + 5 1 1 2 1 2 4 3 1 4 1 1 5 2 4
Primula vulgaris II-2 + + 1 2 2 4 2 5 3 3 5
Lathyrus vernus II-1 5 5 + 1 2 2 4 1
Melittis melissophyllum Ia-1 1 + + 3 2 1 4 5
Tephroseris longifolia III-2 3 + 3 1 5 3
Peucedanum austriacum Ib-1 + + 4 1 1 2
Knautia drymeia ssp.drymeia II-2 1 + 1 3 1 1
Staphylea pinnata: G IV-1 2 1 1 1 2
Eupatorium cannabinum IV-1 + 1 1 1
Tanacetum corymbosum Ia-1 1 5 4 r
Lilium carniolicum Ia-1 + 1 2
Listera ovata III-2 1 + 1 1
Astragalus glycyphyllos Ib-2 1 + 1
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Skupne vrste Carici pendulae-Fagetum, Fagetum cr.lathyretosum, Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum;
Mercurialis perennis II-1 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 5
Actaea spicata III-1 1 4 4 4 4 2 4 5 4 4 5 3 2 3 1 1 4 4 4 5 4 3 1 1 3 2
Dryopteris filix-mas II-3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 1 4 4 5 5 3 3 4 5
Polystichum aculeatum IV-1 1 1 3 4 2 3 3 2 3 2 5 3 1 2 1 1 2 3 3 1 4 1 1 4
Lamium galeobdelon s.l. II-2 1 3 5 5 5 5 r 4 4 5 4 3 4 5 1 5 3 5 5 4 5 4 5 5
Prenanthes purpurea II-3 2 1 2 3 3 4 1 1 3 3 1 2 1 2 5 4 5 1 2 4 4 4 3 5
Lilium martagon II-1 1 2 1 1 1 5 1 2 3 3 5 1 5 3 4 5 2 3 1 1 1 1 3
Gentiana asclepiadea III-4 + + 2 1 + 3 1 3 2 3 + 4 4 2 3 5 2 3 2 3 1
Neottia nidus-avis II-1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 1 4 1 1 3 1 1 + 2
Solidago virgaurea ssp.virgaurea II-3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 5 5 3 4 3 1 1 3 + 4
Lonicera alpigena: G II-1 3 4 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 4 4 4 4 4 1 2
Athyrium filix-femina III-2 1 4 5 3 3 r 3 4 1 3 2 3 1 2 3 3 4 4 3
Hieracium murorum II-3 3 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 4 1 2 5 4 2 2 3
Cephalanthera damasonium II-1 + 1 3 2 1 1 1 + 2 3 1 1 1 1 + r
Rubus idaeus: G II-2 1 2 1 ? + 1 2 1 1 1 2 1
Skupne vrste Carici pendulae-Fagetum, Fagetum cr.lathyretosum in Rusco hypoglossi-Fagetum.
Prunus avium: I-a II-2 3 2 3 2 1 r +
Prunus avium: I-c II-2 2 1 3 2 1 2 1 + 1 1 r
Salvia glutinosa III-1 1 2 2 4 3 2 3 3 1 3 3 2 3 4 3 4 1 1 4 2 1
Anemone nemorosa III-2 5 5 4 4 5 5 5 5 3 2 2 1 4 2 3 3 1 5 1 4 2
Epipactis helleborine gr. II-1 2 1 1 ? 1 2 1 1 1 5 3 1 1 5 + + 1
Phyteuma spicatum II-2 3 + 1 2 4 1 1 4 5 1 5 5 3 + 4
Epilobium montanum II-2 1 2 1 1 + r 1 + + 1 1 2 + 3
Brachypodium sylvaticum III-1 + 1 1 3 4 1 + + 1 3 r 2
Luzula luzuloides (albida) Ib-4 2 3 1 + 2 1 1 2 1 +
Milium effusum II-3 1 + 2 1 1 + 1 + 3 2
Skupne vrste za preddinarski gorski bukov gozd Rusco-Fagetum in Fagetum croaticum latyretosum
Ostrya carpinifolia: I-a Ia-1 + 1 1 + 1 1 4 1 1
Ostrya carpinifolia: I-c Ia-1 1 1 + 1 3 1
Fraxinus ornus: I-a Ia-1 1
Fraxinus ornus: I-c Ia-1 1 + 2 2 1 2 5 1 1 2 1 1 2
Acer campestre: I-a II-2 +
Acer campestre: I-c II-2 3 2 2 2 3 1 1 2
Hacquetia epipactis II-2 + 5 1 1 2 1 2 4 3 1 4 1 1 5 2 4
Primula vulgaris II-2 + + 1 2 2 4 2 5 3 3 5
Lathyrus vernus II-1 5 5 + 1 2 2 4 1
Melittis melissophyllum Ia-1 1 + + 3 2 1 4 5
Tephroseris longifolia III-2 3 + 3 1 5 3
Peucedanum austriacum Ib-1 + + 4 1 1 2
Knautia drymeia ssp.drymeia II-2 1 + 1 3 1 1
Staphylea pinnata: G IV-1 2 1 1 1 2
Eupatorium cannabinum IV-1 + 1 1 1
Tanacetum corymbosum Ia-1 1 5 4 r
Lilium carniolicum Ia-1 + 1 2
Listera ovata III-2 1 + 1 1
Astragalus glycyphyllos Ib-2 1 + 1
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Skupne vrste za  Rusco-Fagetum in Fagetum croaticum latyretosum ter bukovje severnega obrobja Alp.
Asarum europaeum II-1 2 4 1 4 3 3 3 4 1 1 4 3 2 4 1 3
Convallaria majalis Ib-2 2 1 + 4 4 1 1 r r r
Festuca altissima II-3 + 1 + 3 1 4 1 2 2
Skupne vrste za Rusco-Fagetum, Fagetum croaticum latyretosum in Anemono-Fagetum
Sorbus aria: I-a Ib-1 1 2 4
Sorbus aria: I-c Ib-1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
Aposeris foetida II-2 1 5 1 2 3 4 1 3 2 4 4 4 1 1 2 1
Campanula trachelium II-2 + 2 1 1 1 2 5 1 5 4 1 1 2 + + +
Galium sylvaticum II-2 2 5 1 2 1 2 4 2 4 4 2 4 2 3 2 + r r
Melica nutans Ib-2 2 1 1 1 + 1 2 1 2 1 1 + r
Aruncus dioicus IV-1 + 1 + 1 1 1 1 1 2 r 2

Skupne vrste za preddinarsko gorsko bukovje v Sloveniji, manjkajo v Fagetum croaticum montanum s.l..

Skupne vrste “ilirskim” preddinarskim gorskim bukovim gozdovom v Sloveniji
Omphalodes verna II-2 + 5 3 2 5 5 2 2 4
Cephalanthera rubra II-2 1 1 1 1 1 + 2 1 1 2
Skupne vrste preddinarskega  in alpskega bukovja
Fraxinus excelsior: I-a IV-1 2 2 1 1 2 2
Fraxinus excelsior: I-c IV-1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Picea abies: I-a III-4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 5 1 3 2 5 5 5 3 4
Picea abies: I-c III-4 2 2 2 2 + 1 2 3 3 1 2 2 4 2 5 4 5 5
Lonicera xylosteum: G II-1 2 3 + 1 1 2 4 2 2 3 2 1 2 5 1 1 3 2 4 3 3 + 1 2
Rosa pendulina: G II-1 1 1 1 1 1 1 + 1 5 3 2 1 1 3 3 1 + 1
Cardamine trifolia III-2 3 2 3 + 3 2 2 3 2 1 4 3 3
Moehringia muscosa IV-1 1 1 1 1 2 2 1
Diferencialne za Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum
Carex alba Ib-2 1 2 2 3 2 1 1 3 4 1 2 5 4 3 +
Helleborus niger s.l. II-1 + r 4 1 3 5 4 5 5 5 5 3 3 +
Homogyne sylvestris II-3 1 5 3 3 5 2 5 5 5
Valeriana tripteris II-1 1 + 3 5 2 4 1 5 1 2
Cirsium erisithales Ib-1 1 + 1 3 2 3 5 1 1
Laburnum alpinum: G II-2 1 + 1 2 2 4
(Cardamine pentaphyllos) IV-1 1 5 5 r
Diferencialne za Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum ter bukovja v severnem obrobju Alp
Abies alba: I-c III-3 2 3 1 1 + 2 5 5 4 2 1 4 5 4
Abies alba: I-a III-3 1 1 1 1 + 1 3 5 2 1 1 3 5 4 3 4
Hepatica nobilis II-1 + 2 1 1 1 5 1 5 5 5 4 4 5 4 3 1 1
Calamagrostis varia II-1 1 1 5 2 3 1 4 3 1 1
Maianthemum bifolium II-3 2 1 + 1 2 1 4 4 2 2 1
Sorbus aucuparia: I-c II-4 2 1 4 3 2 r 3
Diferencialne za Anemono-Fagetum in skupne z bukovjem severno alpskega obrobja
Larix decidua: I-a II-2 1 1 1 r
Larix decidua: I-c II-2 1
Veronica urticifolia II-1 1 5 5 2 4
Vaccinium myrtillus II-4 1 3 4 1 1
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Skupne vrste za  Rusco-Fagetum in Fagetum croaticum latyretosum ter bukovje severnega obrobja Alp.
Asarum europaeum II-1 2 4 1 4 3 3 3 4 1 1 4 3 2 4 1 3
Convallaria majalis Ib-2 2 1 + 4 4 1 1 r r r
Festuca altissima II-3 + 1 + 3 1 4 1 2 2
Skupne vrste za Rusco-Fagetum, Fagetum croaticum latyretosum in Anemono-Fagetum
Sorbus aria: I-a Ib-1 1 2 4
Sorbus aria: I-c Ib-1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
Aposeris foetida II-2 1 5 1 2 3 4 1 3 2 4 4 4 1 1 2 1
Campanula trachelium II-2 + 2 1 1 1 2 5 1 5 4 1 1 2 + + +
Galium sylvaticum II-2 2 5 1 2 1 2 4 2 4 4 2 4 2 3 2 + r r
Melica nutans Ib-2 2 1 1 1 + 1 2 1 2 1 1 + r
Aruncus dioicus IV-1 + 1 + 1 1 1 1 1 2 r 2

Skupne vrste za preddinarsko gorsko bukovje v Sloveniji, manjkajo v Fagetum croaticum montanum s.l..

Skupne vrste “ilirskim” preddinarskim gorskim bukovim gozdovom v Sloveniji
Omphalodes verna II-2 + 5 3 2 5 5 2 2 4
Cephalanthera rubra II-2 1 1 1 1 1 + 2 1 1 2
Skupne vrste preddinarskega  in alpskega bukovja
Fraxinus excelsior: I-a IV-1 2 2 1 1 2 2
Fraxinus excelsior: I-c IV-1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
Picea abies: I-a III-4 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 5 1 3 2 5 5 5 3 4
Picea abies: I-c III-4 2 2 2 2 + 1 2 3 3 1 2 2 4 2 5 4 5 5
Lonicera xylosteum: G II-1 2 3 + 1 1 2 4 2 2 3 2 1 2 5 1 1 3 2 4 3 3 + 1 2
Rosa pendulina: G II-1 1 1 1 1 1 1 + 1 5 3 2 1 1 3 3 1 + 1
Cardamine trifolia III-2 3 2 3 + 3 2 2 3 2 1 4 3 3
Moehringia muscosa IV-1 1 1 1 1 2 2 1
Diferencialne za Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum
Carex alba Ib-2 1 2 2 3 2 1 1 3 4 1 2 5 4 3 +
Helleborus niger s.l. II-1 + r 4 1 3 5 4 5 5 5 5 3 3 +
Homogyne sylvestris II-3 1 5 3 3 5 2 5 5 5
Valeriana tripteris II-1 1 + 3 5 2 4 1 5 1 2
Cirsium erisithales Ib-1 1 + 1 3 2 3 5 1 1
Laburnum alpinum: G II-2 1 + 1 2 2 4
(Cardamine pentaphyllos) IV-1 1 5 5 r
Diferencialne za Rusco-Fagetum in Anemono-Fagetum ter bukovja v severnem obrobju Alp
Abies alba: I-c III-3 2 3 1 1 + 2 5 5 4 2 1 4 5 4
Abies alba: I-a III-3 1 1 1 1 + 1 3 5 2 1 1 3 5 4 3 4
Hepatica nobilis II-1 + 2 1 1 1 5 1 5 5 5 4 4 5 4 3 1 1
Calamagrostis varia II-1 1 1 5 2 3 1 4 3 1 1
Maianthemum bifolium II-3 2 1 + 1 2 1 4 4 2 2 1
Sorbus aucuparia: I-c II-4 2 1 4 3 2 r 3
Diferencialne za Anemono-Fagetum in skupne z bukovjem severno alpskega obrobja
Larix decidua: I-a II-2 1 1 1 r
Larix decidua: I-c II-2 1
Veronica urticifolia II-1 1 5 5 2 4
Vaccinium myrtillus II-4 1 3 4 1 1
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Gymnocarpium dryopteris III-3 1 1 3 1 2 2
Homogyne alpina II-5 1 r r
Rubus saxatilis: G II-2 3 2 r 1
Phegopteris connectilis III-3 1 1 + +
Adenostyles glabra III-1 1 2 3
Aster bellidiastrum IV-2 1 + r
Diferencialne za Anemono-Fagetum
Anemone trifolia II-2 + 5 5
Saxifraga cuneifolia II-3 1 3
Corallorhiza trifida II-4 1 1
Clematis alpina: G III-4 + 1 3
Asplenium viride IV-2 3
Huperzia selago III-4 2
Lycopodium annotinum III-5 2
Gymnocarpium robertianum II-1 1
Melampyrum sylvaticum gr. II-4 1
Skupne vrste preddinarskega bukovja in severno alpskega obrobja 
Scrophularia nodosa III-1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 r r
Asplenium trichomanes IV-1 1 2 1 1 1 1 1
Cephalanthera longifolia II-2 3 4 + + 1 r r
Bromopsis ramosa s.l. II-1 1 1 1 + 1 + 2 1 r r 1
Circaea lutetiana III-2 2 3 1 1 1 1 1 + 2
Diferencialne vrste za posamezne oblike Rusco hypoglossi-Fagetum

Geranium nodosum II-2 4

Orthylia secunda II-3 3 1 + 3 1 2 +

Fragaria vesca II-1 1 1 1 2 + 2

Stachys sylvatica III-2 1 1 + 1 +

Vinca minor II-2 1 2 + +

Angelica sylvestris V-2 1 1 r 1

Ajuga reptans II-2 1 1 2 3 3

Rhamnus fallax: G II-1 1 1

Berberis vulgaris: G Ib-2 1 2 r

Carex flacca V-2 1 1 1

Viburnum opulus: G V-1 1

Euonymus verrucosa: G Ib-1 1

Asparagus tenuifolius Ib-1 1

Cornus mas: G Ib-2 + 1

Petasites albus IV-2 2 3 1 1 + 1 2 2 2

Thalictrum aquilegiifolium V-2 2 1 + 1

Viburnum lantana: G Ib-2 + 1 + 1 3 1 1 2 4

Melica uniflora II-3 2 3 + 4 1

Festuca heterophylla II-3 + 1 + 4 3

Stachys labiosa IV-1 + +
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Gymnocarpium dryopteris III-3 1 1 3 1 2 2
Homogyne alpina II-5 1 r r
Rubus saxatilis: G II-2 3 2 r 1
Phegopteris connectilis III-3 1 1 + +
Adenostyles glabra III-1 1 2 3
Aster bellidiastrum IV-2 1 + r
Diferencialne za Anemono-Fagetum
Anemone trifolia II-2 + 5 5
Saxifraga cuneifolia II-3 1 3
Corallorhiza trifida II-4 1 1
Clematis alpina: G III-4 + 1 3
Asplenium viride IV-2 3
Huperzia selago III-4 2
Lycopodium annotinum III-5 2
Gymnocarpium robertianum II-1 1
Melampyrum sylvaticum gr. II-4 1
Skupne vrste preddinarskega bukovja in severno alpskega obrobja 
Scrophularia nodosa III-1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 r r
Asplenium trichomanes IV-1 1 2 1 1 1 1 1
Cephalanthera longifolia II-2 3 4 + + 1 r r
Bromopsis ramosa s.l. II-1 1 1 1 + 1 + 2 1 r r 1
Circaea lutetiana III-2 2 3 1 1 1 1 1 + 2
Diferencialne vrste za posamezne oblike Rusco hypoglossi-Fagetum

Geranium nodosum II-2 4

Orthylia secunda II-3 3 1 + 3 1 2 +

Fragaria vesca II-1 1 1 1 2 + 2

Stachys sylvatica III-2 1 1 + 1 +

Vinca minor II-2 1 2 + +

Angelica sylvestris V-2 1 1 r 1

Ajuga reptans II-2 1 1 2 3 3

Rhamnus fallax: G II-1 1 1

Berberis vulgaris: G Ib-2 1 2 r

Carex flacca V-2 1 1 1

Viburnum opulus: G V-1 1

Euonymus verrucosa: G Ib-1 1

Asparagus tenuifolius Ib-1 1

Cornus mas: G Ib-2 + 1

Petasites albus IV-2 2 3 1 1 + 1 2 2 2

Thalictrum aquilegiifolium V-2 2 1 + 1

Viburnum lantana: G Ib-2 + 1 + 1 3 1 1 2 4

Melica uniflora II-3 2 3 + 4 1

Festuca heterophylla II-3 + 1 + 4 3

Stachys labiosa IV-1 + +
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Digitalis grandiflora Ib-1 + 1 1 2 r

Hieracium rotundatum II-3 + 1 1

Aquilegia vulgaris Ib-2 1 1

Melampyrum velebiticum ssp.veleb. II-1 + 4 2

Veronica officinalis II-4 + 2 1

Centaurea montana IV-1 + 1 +

Verbascum lychnitis Ib-2 1 3

Buphthalmum salicifolium Ib-2 2

Vincetoxicum hirundinaria Ib-1 1 1

Vicia sepium II-3 1 r r

Euphorbia cyparissias Ia-1 1

Rhamnus catharticus: G Ib-2 1

Campanula persicifolia Ib-2 1 r

Viola odorata II-2 1

Aconitum napellus IV-1 1

Galium schultesii II-2 2

Viola hirta Ia-1 1

Cruciata glabra II-2 1

Ostale vrste manjše stalnosti

Urtica dioica III-1 + + r

Stellaria montana IV-2 1

Tilia cordata: I-c II-2 +

Cerastium sylvaticum III-2 1

Hypericum montanum Ib-2 1 1 r

Hypericum hirsutum II-1 1

Quercus petraea: I-a II-3 1 1 r

Quercus petraea: I-c II-3 1 2 1 1

Deschampsia cespitosa V-3 1 2 2

Dactylorhiza maculata III-3 1

Myosotis scorpioides V-2 2

Doronicum austriacum III-3 + + 1

Viola biflora III-4 1

Salix caprea: G III-2

Verbascum nigrum II-2 +

Calamintha clinopodium Ib-1 1

Asplenium ruta-muraria IV-1 +

Polypodium vulgare gr. II-4 1 + 1 1

Cardamine impatiens IV-2 1

Diferencialne vrste za gorsko bukovje v severnem obrobju Alp 

Rosa canina: G II-2 r
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Knautia dipsacifolia V-2 r 2

Equisetum telmateia V-1 r

Alnus incana: I-c V-2 r

Primula elatior V-1 2 r 4

Lysimachia nemorum V-4 2 1 3

Stellaria nemorum ssp.nemorum V-2 + 2 1

Equisetum sylvaticum VI-3 r r 1

Festuca gigantea III-2 1 r

Carex brizoides V-3 r +

Galium rotundifolium II-3 2 2 1

Dryopteris dilatata III-3 2 1 3

Thelypteris limbosperma III-4 1 1

Lonicera nigra: G II-4 + r 2

Dryopteris affiniss III-3 1

Moehringia trinervia II-3 1 1

Carex montana Ib-3 r

Luzula nivea II-3 1

Astrantia maior IV-1 r

Ranunculus ficaria III-2 r

Betula pendula: I-a II-4 r

Luzula sylvatica ssp.sylvatica II-4 2 r 3

Poa nemoralis II-3 + 1 +

Quercus robur: I-a V-3 + r

Quercus robur: I-c V-3 +

Blechnum spicant III-5 1 1

Luzula luzulina (flavescens) II-4 + r

Calamagrostis villosa III-5 r

Pyrola rotundifolia II-4 r

Carex ornithopoda Ib-1 r

Polygala chamaebuxus Ia-1 r

Cicerbita  alpina IV-2 1

Geranium sylvaticum IV-1 r

Adenostyles alliariae IV-2 1 4

Saxifraga rotundifolia IV-1 + 3

Ribes alpinum: G II-3 r

Origanum vulgare Ib-1 +

Chaerophyllum hirsutum IV-2 r 1

Ranunculus nemorosus II-2 1

Carex ferruginea II-2 +

Sesleria caerulea ssp.calcarea Ia-1 r

Carex remota V-2 + 1

Circaea alpina IV-2 + 2
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5.2 Splošna ocena podobnosti gorskega 
bukovja v preddinarskem in širšem 
alpskem območju 

Gorski gozdovi preddinarskega območja, južnega 
obrobja Alp in severnega alpskega obrobja imajo 14 
skupnih rastlinskih, pretežno Fagetalia vrst. Vse te 
vrste dobro povezujejo vse gorsko bukovje na tako 
obsežnem teritoriju. Gorsko bukovje preddinarskega 
območja povezuje z bukovjem na drugi strani Alp še 
nadaljnjih 24 vrst, ki pa na  južnem alpskem obrobju 
v združbi Anemono-Fagetum manjkajo. 

Nadaljnjih 17 vrst povezuje vse naše bukovje, 
razen Horvatovega bukovja -corydaletosum, ki je 
lectotip za Lamio orvalae-Fagetum, z bukovjem 
severnega obrobja Alp.

Iz sintetične razpredelnice so razvidne številne 
nadaljnje skupne rastlinske vrste, ki povezujejo 
naše in severno alpsko gorsko bukovje. Te povezave 
po skupnih rastlinskih vrstah so praviloma odraz 
rastiščnih razmer, ki so si podobne na različnih 
nivojih in delno tudi regionalno razširjenih ras-
tlinskih vrst, ki se vključujejo v rastiščne razmere 
gorskega bukovja. 

Vse naše bukove gozdove ločita od severno 
alpskih le dve rastlinski vrsti, ki sta skupni vsem 
našim »ilirskim« gorskim bukovim gozdovom, to sta 
Lamium orvala in Cyclamen purpurascens. Posled-
nja se kot zelo redka vrsta pojavlja tudi v združbi 
Cardamino trifoliae-Fagetum. Za bukovje samega 
preddinarskega območja so značilne še Aremonia 
agrimonoides, Tamus communis, Vicia oroboides in 
Ruscus hypoglossum.  

K ugotovitvam o veliki floristični sorodnosti med 
gorskim bukovjem srednje Evrope lahko dodamo, 
da gre za uravnoteženje ekološkega kompleksa na 
drugem nivoju. Rastlinske vrste s sličnimi rastišč-
nimi zahtevami (ekološkimi intervali) so se v 
sekularnem razvoju (sindinamiki) v okviru enakega 
izhodiščnega substrata za tlotvorbo, uravnotežile s 
sedanjim klimatsko modificiranim okoljem. Vege-
tacijsko se razlikujejo z različno pokrovnostjo in  
vitalnostjo skupnih rastlinskih vrst, s svojstvenimi 
vrstami in cenološkimi odnosi, ki jih spoznavamo 
predvsem v njihovem načinu uveljavljanja v seku-
larni sukcesiji, oziroma predvsem s poznavanjem 
recentnega razvoja združb. V recentni sukcesiji 
(progresiji in regresiji), se to odraža v deležu in 
vrsti »pionirskih« drevesnih vrst, in konkurenčni 
sposobnosti posameznih vrst. V sosedstvu gorskih 
bukovih gozdov v Juri (Schwäbische Alb) se na eks-
tremnih, sušnih rastiščih dominantno uveljavljanje 

veliki jesen (Fraxinus exelsior), pri nas pa mali 
jesen (Fraxinus ornus). To je primer, ki nam daje 
povratno informacijo o dokaj drugačnih makro 
klimatskih vplivih na enih in drugih rastiščih 
bukovih gozdov. Vendar velja tudi, da se združbe 
gorskega bukovega gozda oblikovane v zelo sličnih 
ekoloških razmerah na stopnji klimaksne združbe, to 
je zelo stabilnega ekološkega kompleksa, v pogledu 
lastnosti pomembnih za gospodarjenje z gozdom 
ne razlikujejo v toliki meri, da bi zahtevale povsem 
drugačen gozdnogojitveni pristop.

Velika podobnost med našim in srednjeevropskim 
bukovjem še posebej poudarjajo bukovi gozdovi, ki 
so se oblikovali v okolju petrografskih substratov, 
ki hitreje preperevajo in se na njih razvijajo pre-
klimaksna tla. 

Posplošeno gledano bi lahko vse gorsko bukovje 
na tako obsežnem teritoriju po sami vegetacijski 
sestavi razčlenili na vikariantne oblike združb, toda  
rastiščne (po Willnerju: nefloristične) razlike so tako 
obsežne, da jih komajda obvladamo na manjšem fito-
klimatsko zaokroženem teritoriju. Te razlike nakazuje 
tudi vegetacijska sestava, čeprav le s posamičnimi 
rastlinskimi vrstami, ki imajo specifične rastiščne 
zahteve in se samostojno uveljavljajo v različnih 
rastlinskih sestavah, če najdejo v njih prostor za svoje 
trajno uveljavljanje. Kakšen je indikativni pomen 
ene posamezne rastline ne znamo izmeriti. Lahko 
pa le primerjalno trdimo, da ena rastlinska vrsta, 
ki se je trajno uveljavila s svojstvenimi rastiščnimi 
zahtevami na določenem rastišču, dopolnjuje podobo 
o tem rastišču toliko kot večje število rastlinskih vrst 
zelo podobnih ekoloških zahtev. Kolikor revnejše 
so združbe na rastlinskih vrstah (acidofilne gozdne 
združbe), toliko večji (rastiščno) indikativni pomen 
imajo posamezne vrste.

5.3  Svojstvene vrste hrvaškega gorskega 
bukovja - Fagetum (croaticum 
boreale) montanum s.l.

Gorsko bukovje kot ga je predstavil Horvat nase-
ljuje teritorij, ki ga lahko opredelimo kot prehodno 
panonsko preddinarsko fitoklimatsko območje. 
Na tem območju ima opisana združba Fagetum 
montanum latyretosum, ali inverzno poimenovana 
kot asociacija Lathyro vernae-Fagetum, svojstvene 
vrste, ki jih v naših nevtrofilnih gorskih bukovih 
gozdovih nimamo, to so: 

Nadaljevanje na strani 408
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MEHURJEVKA BOROVIH IGLIC (Cole-
osporium tussilaginis (Pers.) Lév. (1849))

sinonimi: Coleosporium cacaliae G.H. Otth 
(1865), Coleosporium campanulae (Pers.) Lév. 
(1867), Coleosporium euphrasiae (Schumach.) G. 
Winter (1881), Coleosporium melampyri (Rebent.) 

GDK: 416.1+416.3+416.5:174.7 Pinus spp.(045)=163.6

BORI - Pinus spp.
PINES – Pinus spp.

BOLEZNI IGLIC
DISEASES OF NEEDLES

Coleosporium tussilaginis, Thyriopsis halepensis, Meloderma desmazieri

Dušan JURC1

Izvleček:
Jurc, D.: Bori. Bolezni iglic. Coleosporium tussilaginis, Thyriopsis halepensis, Meloderma desmazieri. Gozdarski 
vestnik, 65/2007, št. 9. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 21. Prevod v angleščino: avtor. Lektura 
angleškega besedila: Jana Oštir.
V prispevku nadaljujemo opise bolezni borovih iglic v Sloveniji. Gliva Coleosporium tussilaginis oblikuje 
spermogone in ecije na iglicah rdečega bora (Pinus sylvestris), črnega bora (P. nigra), rušja (P. mugo) in 
alepskega bora (P. halepensis). Uredinije in telije oblikuje na 35 vrstah zelišč iz družin Asteraceae (7 rodov, 13 
vrst), Campanulaceae (3 rodovi, 11 vrst) in Scrophulariaceae (4 rodovi, 11 vrst). Bolezen je splošno razširjena 
predvsem na mladih borih, vendar redko povzroči množične okužbe in poškodbe mladja. Gliva Thyriopsis 
halepensis je bila v Sloveniji ugotovljena le ob obali Jadranskega morja, kjer kuži pinijo (Pinus pinea) in alepski 
bor (P. halepensis). Povzroča zgodnje odpadanje iglic, vendar je njen pomen na zdravje drevja majhen. Gliva 
Meloderma desmazieri je v Sloveniji redka, najdena je bila na črnem boru (Pinus nigra). Za vse bolezni so 
opisani simptomi, gostitelji, razširjenost in možnosti kontrole.
Ključne besede: bori, Pinus spp., bolezni iglic, Coleosporium tussilaginis, Thyriopsis halepensis, Meloderma 
desmazieri, Slovenija

Abstract:
Jurc, D.: Pines. Diseases of needles. Coleosporium tussilaginis, Thyriopsis halepensis, Meloderma desmazieri. 
Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 9. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 21. Translated into English 
by the author. English language editing by Jana Oštir. 
This contribution is the continuation of descriptions of pine needle diseases in Slovenia. The fungus Cole-
osporium tussilaginis forms spermogonia and aecia on the needles of Pinus sylvestris, P. nigra, P. mugo and 
P. halepensis. Uredinia and telia are formed on 35 species of herbs of the families Asteraceae (7 genera, 13 
species), Campanulaceae (3 genera, 11 species) and Scrophulariaceae (4 genera, 11 species). The disease is 
widespread and common mostly in young pines, but it seldom provokes mass infections and damage of pine 
regrowth. In Slovenia the fungus Thyriopsis halepensis has been detected only near the coast of the Adriatic 
Sea, where it infects Pinus pinea and P. halepensis. It is the cause of needle cast, but its impact on pine health 
is low. The fungus Meloderma desmazieri is rare in Slovenia; it has been found in Pinus nigra. For all treated 
diseases symptoms, hosts, distribution and the possibilities of control are described.
Key words: pines, Pinus spp., diseases of needles, Coleosporium tussilaginis, Thyriopsis halepensis, Meloderma 
desmazieri, Slovenia

P. Karst. (1854), Coleosporium narcissi Grove 
(1922), Coleosporium petasitidis (DC.) Thüm., 
(1876), Coleosporium petasitis de Bary (1865), 
Coleosporium pulsatillae (F. Strauss) Fr. (1869), 
Coleosporium rhinanthacearum Lév., Coleospo-
rium senecionis (Pers.) Fr. (1867), Coleosporium 

1 Doc. dr. D. J., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna 
pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

ŠIFRA: 31, 32, 29, 38–3.02–2.015/G

225Bori – Bolezni iglic



394

sonchi Lév. (1854), Coleosporium sonchi-arvensis 
(Pers.) Lév. (1860), Coleosporium synantherarum 
Fr. (1849), Coleosporium tropaeoli Palm (1917), 
Coleosporium tussilaginis f.sp. melampyri Boerema 
& Verh. (1972). Številne vrste so bile opisane tudi 
po posameznih razvojnih stadijih glive in so jih 
uvrščali v rodove Peridermium in Uredo. 

Taksonomska uvrstitev:
Coleosporiaceae (mehurjevarke), Uredinales 
(rjarji), Urediniomycetes (rjovnice), Basidio-
mycota (prostotrosnice), Fungi (glive) (INDEX 
FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Heteroecična makrociklična rja, ki lokalno in 
občasno močno prizadene iglice mladih borov 
in povzroči prezgodnje odpadanje iglic.

Opis glive
Gliva Coleosporium tussilaginis spada v razred 
rjovnic (Urediniomycetes) zaradi oblikovanja 
fragmobazidija, v red rjarjev (Uredinales) zaradi 
razvojnega kroga s petimi vrstami trosov, v družino 
mehurjevark (Coleosporiaceae) pa zaradi ecija v 
obliki peridermija, uredinija brez psevdoperidija 
in telija v obliki voskaste kraste pod povrhnjico 
gostitelja. Rod Coleosporium vključuje 80 vrst v 
celotnem arealu razširjenosti (po drugačni nomen-
klaturi okoli120 vrst). C. tussilaginis je heteroecična 
makrociklična rja, ki ima za haplontske gostitelje 
bore, za dikariontske pa veliko število rastlin v 
zeliščnem sloju gozdov z bori. Pri nas najpogosteje 
najdemo njene spermogone in ecije na iglicah dve 
igličastih borov. Urediniji in teliji pa se razvijejo na 
številnih vrstah iz družin nebinovk (Asteraceae), 
zvončičevk (Campanulaceae) in črnobinovk 
(Scrophulariaceae) (KIRK et al 2001). 

Veliko število neveljavnih imen (sinonimov, 
ki imajo vrstna imena večinoma po gostiteljskih 
rastlinah) glive C. tussilaginis pomeni, da imajo 
mikologi različna mnenja o nomenklaturi vrst 
na različnih gostiteljih. Obstaja namreč fizio-
loška specializacija glive iz različnih dikariont-
skih gostiteljev. Bazidiospore, ki se razvijejo iz 
teliospor na različnih dikariontskih gostiteljih 
okužijo borove iglice in eciospore, ki nastanejo 
na borovih iglicah, običajno okužijo le gostitelja, 
na katerem so se razvile bazidiospore. Eciospore, 
nastale z okužbo s trosi iz različnih dikariontskih 
gostiteljev, so morfološko enake, urediniji in 

teliji ter trosi v njih pa se le malo razlikujejo in 
determinacija vrst pri teh glivah temelji predvsem 
na poznavanju gostitelja. Več kot polovica vrst iz 
rodu Coleosporium je opisanih na Kitajskem in 
tamkajšnji mikologi opažajo močno prekrivanje 
morfoloških znakov posameznih vrst in veliko 
plastičnost pri sposobnosti okuževanja dikari-
ontskih gostiteljev (fiziološka specializacija ni 
popolna in ustaljena). Izgleda, da bodo zaradi 
tega vrste rodu Coleosporium združili v dve seriji, 
tiste, ki kužijo bore iz podroda Haploxylon (vrste 
s petimi iglicami v šopku) in tiste, ki kužijo bore 
iz podroda Diploxylon (vrste z dvema ali tremi 
iglicami v šopku) (HANSEN / LEWIS 1997). 
Poleg vrst, ki so sedaj združene pod imenom 
C. tussilaginis, pa obstaja še več podobnih vrst, 
pri katerih ecijski stadij še ni bil najden, vendar 
domnevajo, da se prav tako razvijajo na iglicah 
borov (npr. Coleosporium aposeridis Syd. & P. 
Syd. (1915), Coleosporium telekiae Thüm. (1873), 
Coleosporium doronici Namysl. (1911)) (INDEX 
FUNGORUM 2007, GÄUMANN 1959).

Razvojni krog glive C. tussilaginis ima poseb-
nost v tem, da se teliospora (zimski tros) takoj 
ob zrelosti predeli s tremi septami, iz vsake od 
nastalih štirih celic zraste sterigma in na njej brsti 
bazidiospora. Lahko rečemo, da se teliospora 
spremeni v bazidij, kar je drugače kot pri drugih 
rjah, kjer iz teliospore zraste bazidij. Haploidne 
bazidiospore okužijo haplontskega gostitelja, ki 
je bor iz podroda Diploxylon (dve in tri igličasti 
bori), v poznem poletju ali jeseni. Na mestu 
okužbe na iglici nastane rdeča pegica, ki ima 
lahko vijoličast rob. Na pegicah se v naslednjem 
letu razvijejo spermogoni, ali pa se ne razvijejo in 
se pojavijo šele naslednje leto, do tedaj pa pegice 
ostanejo enake. Spermogoni so drobni, ovalni 
piknidiji, do 1 mm dolgi in približno 0,5 mm 
široki (slika 3). Nastanejo na hrbtni in trebušni 
strani iglice, včasih so množični in razporejeni 
v dve vrsti. Po dikariotizaciji micelija se v aprilu 
ali maju razvijejo eciji (spomladanska trosišča) . 
Eciji so peridermiji - mehurčaste vrečke, ki se ob 
zrelosti nepravilno raztrgajo na vrhu ali ob strani 
(slike 1, 2, 3 in 4). Peridermij je 1-3 mm dolg, do 
1 mm širok in visok do 2 mm. Sestavljen je iz 
belega ovoja (psevdoperidija) in velikega števila 
oranžnih eciospor. Eciospore so nepravilno ovalne, 
lahko nakazujejo mnogokotno obliko ali so skoraj 
okrogle, velike so 20-50×10-30 μm. Stena je debela 
3-4 μm in jo prekrivajo gosto razporejeni paličasti 
izrastki, ki so 1-2 μm široki in 2-2,5 μm visoki. 
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Eciospore odnaša veter in ko po kakšnem mesecu 
dni peridermij preneha sproščati trose, ostanejo na 
iglici beli ostanki psevdoperidija. Ko ti odpadejo 
opazimo na iglici zasmoljene ranice. Okužena 
iglica navadno ne odpade in peridermiji se lahko 
oblikujejo še v tretjem letu po okužbi. 

Na dikariontskem gostitelju se kmalu po okužbi 
razvijejo urediniji (poletna trosišča). Običajno so 
na trebušni strani listov in izgledajo kot rumene 
ali svetlo oranžne moknate blazinice, s premerom 

približno 1 mm (slike 5, 6, 7 in 8). Urediniospore 
povzročajo nove okužbe istega gostitelja in spodnje 
strani listov so lahko do jeseni prekrite z množico 
uredinijev. Urediniospore so ovalne ali kroglaste, 
velike 15-50×10-30 μm, stena je debela 1-2 μm 
in je prekrita z drobnimi bradavičastimi izrastki, 
ki so dolgi do 2 μm (slika 9). Na istih mestih 
kot urediniji, pogosteje pa koncentrično okoli 
uredinijev, se poleti in jeseni na okuženih listih 
razvijejo teliji (zimska trosišča). Včasih lahko jeseni 

Slika 1. Vejica rušja (Pinus mugo) z eciji glive Coleosporium tussilaginis  (vse fotografije: D. Jurc)
Fig. 1. Pinus mugo twig with the aecia of the fungus Coleosporium tussilaginis. 

Slika 2. Eciji (peridermiji) 
glive C. tussilaginis na iglici 
rušja (P. mugo).
Fig. 2. Aecia (peridermium 
type) of the fungus C. 
tussilaginis on P. mugo 
needle
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opazimo liste, ki imajo na spodnji strani večino 
površine prekrito s teliji. Ti so opekasto rdeče do 
temno oranžne krastaste izboklinice, voskastega 
izgleda in s premerom okoli 1 mm (slike 5, 6, 7 
in 8). Pogosto se zraščajo in tvorijo nepravilne 

zaplate, poleg spodnje strani listov prekrivajo tudi 
peclje, stebla ter čašne liste cvetov. Sestavljeni so iz 
niza vzporedno postavljenih valjastih teliospor z 
oranžno vsebino, ki so prekrite s povrhnjico gosti-
telja (slika 10). Teliospore so velike 50-140×15-30 
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Slika 4. Iglice rdečega bora (Pinus sylvestris) z eciji glive C. tussilaginis.
Fig. 4. Needles of Pinus sylvestris with aecia of the fungus C. tussilaginis

Slika 3. Nezreli eciji in spermogoni glive C. tussilaginis na iglici rušja (P. mugo). 
Fig 3. Non-developed aecia and spermogonia C. tussilaginis on P. mugo needle.
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Slika 6. Urediniji (rumeni) in teliji (rdeči) na spodnji strani listov podlesnega črnilca (Melampyrum 
nemorosum)
Fig. 6. Uredinia (yellow) and telia (red) on the underside of the leaves of Melampyrum nemorosum
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Slika 5. Urediniji (rumena trosišča) in teliji (opekasto rdeča do oranžna trosišča) glive C. tussilaginis 
na spodnji strani lista koprivaste zvončice (Campanula trachelium) 
Fig. 5. Uredinia (yellow fructifications) and telia (brick red to orange fructifications) on the underside 
of Campanula trachelium leaves.
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μm in imajo zelo debel (10-40 μm) želatinast del 
na strani proti povrhnjici gostitelja (slika 11). Že 
takoj ob dokončanju razvoja teliospore se v njej 
jedro mejotsko in nato mitotsko razdeli, nastala 
štiri jedra potujejo po sterigmah v nastajajoče 
bazidiospore. Te kužijo borove iglice v poletju ali 
jeseni (GÄUMANN 1959, MAČEK 1983, CUM-
MINS/HIRATSUKA 1983, BUTIN 1995).

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Vrste rodu Coleosporium so razširjene na celo-
tni severni zemeljski polobli, kužijo več sto vrst 
gostiteljev in taksonomija rodu še ni ustaljena. V 
Veliki Britaniji navajajo 23 vrst gostiteljev (rdeči 
bor kot haplontski gostitelj in 22 dikariontskih) 
glive C. tussilaginis (ELLIS/ELLIS 1985). V celo-

tnem arealu razširjenosti je bila gliva najdena 
na osem vrstah haplontskih gostiteljev (borov) 
in približno 70 vrstah zelišč kot dikariontskih 
gostiteljev (CYBERNOME 2007).

Haplontski gostitelji so pri nas dve igličasti bori: 
rdeči bor (Pinus sylvestris), črni bor (P. nigra), rušje 
(P. mugo) in alepski bor (P. halepensis).

Dikariontski gostitelji so bili pri nas sistema-
tično in z najdišči zabeleženi v delu Mycologia 
Carniolica (VOSS 1889-1892). Voss razlikuje 
štiri vrste, ki jih tu obravnavamo kot sinonime 
za vrsto Coleosporium tussilaginis in navajamo 
navedene gostitelje uredinijev ali telijev z imeni, 
ki so v uporabi danes (MARTINČIČ et al 1999) 
in sinonime glive, ki jih je uporabil Voss:

Coleosporium senecionis – Fuchsov grint 
(Senecio fuchsii C.C. Gmelin), gozdni grint (Senecio 
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Slika 7. Močno okužena 
koprivasta zvončica 
(Campanula trachelium) z 
glivo C. tussilaginis (Veliko 
Trebeljevo, 25. 8. 2007) 
Fig. 7. Heavy infection of 
Campanula trachelium by 
the fungus C. tussilaginis 
(Veliko Trebeljevo, 25th 
August 2007)

Slika 8. Urediniji (rumeni) 
in teliji (rdeči) glive C. 
tussilaginis na socvetju 
podlesnega črni lca 
(Melampyrum nemorosum) 
(Veliko Trebeljevo, 25. 8. 
2007)
Fig. 8. Uredinia (yellow) and 
telia (red) of the fungus C. 
tussilaginis  on inflorescence 
of Melampyrum nemorosum 
(Veliko Trebeljevo, 25th 
August 2007)
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Slika 11. Teliospore glive C. 
tussilaginis iz lista koprivaste 
zvončice (C. trachelium) 
Fig. 11. Teliospores of C. 
tussilaginis from Campanula 
trachelium leaf
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Slika 9. Urediniospore glive 
C. tussilaginis
Fig. 9. Urediniospores of the 
fungus C. tussilaginis

Slika 10. Telij glive C. 
tussilaginis na listu koprivaste 
zvončice (C. trachelium)
Fig. 10. Telium of the fungus 
C. tussilaginis on Campanula 
trachelium leaf



400

nemorensis subsp. jacquinianus (Rchb.) Čelak., kot 
S. jacquinianus Rchb.), šentjakobov grint (Senecio 
jacobaea L.)

Coleosporium sonchi – goli lepen (Adeno-
styles glabra (Miller) D.C., kot A. alpina Bluff. et 
Fingerh.), navadna smrdljivka (Aposeris foetida 
(L.) Less.), navadni oman (Inula conyza D.C., 
kot Conyza squarrosa L.), srhkodlakavi oman 
(Inula hirta L.), snežnobeli repuh (Petasites para-
doxus (Retz.) Baumg., kot Petasites niveus (Vill.) 
Baumg.), navadni repuh (Petasites hybridus (L.) 
P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., kot P. officinalis 
Moench), njivska škrbinka (Sonchus arvensis 
L.), hrapava škrbinka (Sonchus asper (L.) Hill), 
navadna škrbinka (Sonchus oleraceus L.), navadni 
lapuh (Tussilago farfara L.).

Coleosporium campanulae – klobučasta 
zvončica (Campanula glomerata L.), široko-
listna zvončica (C. latifolia L.), karnijska zvon-
čica (Campanula carnica Schiede ex Mert. & 
W.D.J.Koch kot C. linifolia Lam., verjetno napaka 
= Campanula linifolia Scop.), razprostrta zvončica 
(Campanula patula L.), repuščevolistna zvončica 
(Campanula rapunculoides L.), Scheuchzerjeva 
zvončica (Campanula scheuchzeri Vill.), koprivasta 
zvončica (Campanula trachelium L.), trnocljev 
repuš (Phyteuma betonicifolium Vill.), glavičasti 
repuš (Phyteuma orbiculare L.), klasasti repuš 
(Phyteuma spicatum L.), navadno njivno zrcalce 
(Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, kot Spe-
cularia speculum DC.).

Coleosporium euphrasiae – kranjska smetlika 
(Euphrasia cuspidata Host, kot Euphrasia carnio-
lica Kern.), rumena zobnica (Odontites lutea (L.) 
Clairv., kot Euphrasia lutea L.), rdeča zobnica 
(Odontites verna (Bellardi) Dumort., kot Euphrasia 
odontites L.), navadna smetlika (Euphrasia rostko-
viana Hayne, kot E. pratensis Fr. in E. rostkoviana 
Hayne), toga smetlika (Euphrasia stricta D. Wolff 
ex J.F. Lehm.), poljski črnilec (Melampyrum arvense 
L.), podlesni črnilec (Melampyrum nemorosum 
L.), gozdni črnilec (Melampyrum sylvaticum L.), 
kosmati škrobotec (Rhinanthus alectorolophus 
(Scop.) Pollich), ozkolistni škrobotec (Rhinanthus 
angustifolius C.C. Gmelin, kot Rhinanthus major 
Ehrh.), mali škrobotec (Rhinanhus minor L.). 

JANEŽIČ (1957) navaja bore kot gostitelje 10 
vrst iz rodu Coleosporium (C. cacaliae, C. cam-
panulae, C. euphrasiae, C. inulae, C. melampyri, 
C. petasitis, C. pulsatillae, C. senecionis, C. sonchi 
arvensis, C. tussilaginis), vendar kot dikariontske 
gostitelje navaja le navadni lapuh (Tussilago far-

fara). O najdbi C. senecionis na rdečem boru in 
Fuchsovem grintu pri Idriji je poročala HOČE-
VAR (1967). 

Iz vseh literaturnih navedb lahko povzamemo, 
da je gliva Coleosporium tussilaginis v Sloveniji naj-
dena na 39 vrstah gostiteljev. Haplontski gostitelji 
so štiri vrste dve igličastih borov (Pinus sylvestris, 
P. nigra, P. mugo, P. halepensis), dikariontskih 
gostiteljev iz družine Asteraceae pa je 13 vrst iz 
7. rodov (Senecio – 3 vrste, Adenostyles – 1 vrsta, 
Aposeris – 1 vrsta, Inula – 2 vrsti, Petasites – 2 vrsti, 
Sonchus – 3 vrste in Tussilago – 1 vrsta); iz družine 
Campanulaceae je 11 vrst iz 3. rodov (Campanula 
– 7 vrst, Phyteuma – 3 vrste in Legousia – 1 vrsta) 
in iz družine Scrophulariaceae je 11 vrst iz 4. rodov 
(Euphrasia – 3 vrste, Odontites – 2 vrsti, Melam-
pyrum – 3 vrste, Rhinanthus – 3 vrste). 

Gliva je razširjena po vsej Sloveniji in predvsem 
na dikariontskih gostiteljih jo poleti in jeseni naj-
demo brez težav, verjetno zato, ker na dikariont-
skem gostitelju včasih lahko prezimi kot micelij 
in spomladi za okužbo ni potrebna nova okužba 
z bazidiosporo. Nekateri dikariontski gostitelji 
so lahko izjemno močno okuženi, tako, da jim 
v avgustu listje odmira in se posušijo (predvsem 
črnilci in koprivasta zvončica). Na rdečem boru 
je stalno prisotna na mladju blizu vasi Veliko 
Trebeljevo (slika 4), na alepskem boru je bila 
splošno razširjena v Ankaranu, pri Dekanih in pri 
vasi Šantoma v Slovenskem Primorju, kjer smo 
jo našli 25. 5. 1998 (JURC 1998). Močno okužbo 
smo opazili blizu koče pri Triglavskih jezerih na 
rušju 28. 6. 2005 (slike 1, 2 in 3). Večkrat smo jo 
našli na Krasu pri Brestovici in Kobjeglavi ter na 
Vremščici na mladju črnega bora, občasno so bile 
okužbe množične.

Simptomi 
Razvoj bolezni na haplontskem gostitelju je 
počasen in gostitelj običajno ni močno prizadet. 
Okužene iglice odpadajo v drugem in tretjem letu 
po okužbi, lahko pa tudi kasneje (predvsem pri 
rušju, ki ima več letnikov iglic kot drugi bori). 
Najprej se na okuženem mestu pojavi drobna 
rdeča pegica, ki se le počasi širi in ima pogosto 
vijoličen rob. Spomladi v prvem ali v drugem 
letu po okužbi se na pegicah pričnejo oblikovati 
spermogoni, ki so opazni kot drobne, voskaste, 
rumene izboklinice. Najočitnejši znaki bolezni so 
mehurjasti peridermiji, ki se oblikujejo na iglicah 
najpogosteje v aprilu (submediteransko območje) 
ali maju (notranjost Slovenije), v visokogorskem 
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svetu pa se pojavijo šele junija. Peridermiji so 
na iglicah posamični ali v majhnih skupinah, 
običajno so okužene posamične iglice. V redkih 
primerih pa so okužbe močne, iglice so prekrite s 
številnimi trosišči in okuženih je večina iglic. Ob 
tako močni okužbi je tudi osipanje iglic zgodnejše 
in bolj množično.

Na dikariontskih gostiteljih je okužba z glivo 
Coleosporium tussilaginis bolj vpadljiva, njen 
vpliv na zdravje gostiteljskih rastlin je močan. Ti 
gostitelji so običajno množični v podrasti borovih 
gozdov in pogosto opazimo odmiranje okuženih 
spodnjih listov in ob koncu poletja tudi množično 
odmiranje celih rastlin. Urediniji in teliji prekrivajo 
velike površine trebušne strani listov, razviti so 
tudi na steblih, pecljih in čašnih listih. Skozi glivna 
trosišča rastlina izgublja vodo in verjetno zaradi 
tega rastlina veni in odmre in se posuši. 

Ukrepi
Bolezen je lahko nevarna predvsem borovemu 
mladju, vendar je v Sloveniji redko nastopila v tako 
močni jakosti, da je povzročila močno osipanje 
borovih iglic. V kolikor bi se lokalno pojavila 
v škodljivem obsegu, bi bilo ustrezno ugotoviti 
njenega dikariontskega gostitelja (ali več gosti-
teljev) in ga odstraniti (npr. s košnjo, s pletjem, s 
herbicidi) pred avgustom. V kolikor bi se bolezen 
pojavila v gozdni drevesnici je poleg tega mogoče 
sejanke in presajenke borov preventivno zaščititi 
s fungicidi. V severni Ameriki, kjer povzroča 
močne okužbe borov gliva Coleosporium asterum, 
svetujejo škropljenje v avgustu in septembru, ko 
so bazidiospore na dikariontskih gostiteljih zrele. 
Mlada drevesca borov naj bodo na osončenih 
mestih, na legah, kjer se ne zadržuje vlažen zrak 
in megla (SINCLAIR et al 1987).

Ugotovili so, da je fitosanitarno tveganje ob 
vnosu glive Coleosporium asterum iz Severne 
Amerike v Evropo veliko in da bi bilo ustrezno 
to vrsto glive uvrstiti na karantenski seznam za 
Evropo (JONES/HUTTON 2005), verjetno pa 
obstaja na Kitajskem še veliko vrst roda Coleospo-
rium, ki bi v Evropi lahko povzročile epifitocijo 
mehurjevke borovih iglic. 

ŠIFRA: 38–3.02–2.016/G

RUMENA PEGAVOST BOROVIH IGLIC 
(Thyriopsis halepensis (Cooke) Theiss. & 
Syd. (1915))
Asterinaceae, Dothideomycetidae, Dothideomy-
cetes, Ascomycota (zaprtotrosnice), Fungi (glive) 
(INDEX FUNGORUM 2007)

Oznaka bolezni
Zelo pogosta bolezen pinije in alepskega bora v 
najtoplejšem območju Slovenije, ki pa ne povzroča 
močnejših poškodb gostiteljev.

Opis glive
Glive iz podrazreda Dothideomycetidae imajo 
bitunikatni ask (ask ima dve steni), himenij je 
pogosto želatinast, aski so navadno okrogli, brez 
apikalnega aparata za izmetavanje trosov, vstavljeni 
so v obsežno sterilno tkivo. Askospore so skoraj 
vedno predeljene s stenami, zažete na primarni 
septi. Družina Asterinaceae vključuje 37 rodov 
s 410 vrstami. Številne vrste rastejo na površini 
listov rastlin v tropih in v gostitelja prodirajo s 
kratkimi hifami. Oblikujejo sploščene okrogle 
askome, ki se odpirajo z okroglo ali podolgovato 
odprtino.

Anamorf 
Gliva Thyriopsis halepensis pogosto oblikuje ana-
morf že na zelenih iglicah ali na rahlo rumenih 
pegah na zelenih iglicah. Razvije se spomladi v 
obliki drobnih črnih trosišč, ki so posamično 
razporejena v koncentričnih ovalnih ali okro-
glih skupinah. Še pogosteje in bolj množično se 
pojavlja na odmrlih porjavelih iglicah, ki so še 
pritrjene na dolgi poganjek ali so v opadu na tleh. 
Anamorf je piknidij, ki nastane pod kutikulo. V 
njem nastajajo prosojni, ovalni do valjasti konidiji, 
veliki 4-5×1,5-2 µm, na prosojnih in septiranih 
konidioforih. Uvrščajo ga v rod Leptothyrium, 
opisan pa je tudi kot Dothidea halepensis Cooke 
(1878). Konidiji niso kalivi in verjetno sodelujejo 
pri dikariotizaciji micelija in nastanku teleomorfa. 
Piknidiji so na okuženih iglicah vedno prisotni 
spomladi, v teku poletja pa se v istih trosiščih 
razvije teleomorf (GLAVAŠ 1983, OUELLETTE 
1966). Pri pregledu vzorca iglic pinije, nabranih 
25. 5. 1998 v Ankaranu, ter vzorca iglic alepskega 
bora iz nasadov nad Dekani in pri vasi Šantoma, 
smo ugotovili, da je bil razvit le anamorf.
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Teleomorf
Aski se pričnejo razvijati v sloju pod zrelimi koni-
diofori ali med njimi in poleti najdemo v trosiščih 
oba tipa trosov, konidije in askospore. Askom je 
razvit pod kutikulo povrhnjice in je sestavljen 
iz temno rjavih hif, ki oblikujejo droben ščitek, 
odpira se z razpoko (slike 12, 13, 14 in 15). Aski 
so razporejeni posamično v obsežnem sterilnem 
tkivu, ki ga sestavljajo prepletene sterilne septirane 
hife (slika 16). Nekateri tak tip trosišča imenujejo 
»tiriotecij« – sploščen askom, ki ima steno (ščitek 
– scutellum) sestavljeno iz žarkasto potekajočih 
hif in spodaj nima plošče iz hif. 

Askomi so okrogli ali podolgovati, široki 
90-120 μm in dolgi do 500 μm, med seboj se 
lahko zraščajo. Aski imajo debelo dvojno steno, 

ki je pri vrhu še odebeljena, so okrogli ali ovalni 
(slika 17). Vsebujejo po 8 dve celičnih askospor, 
ki so rahlo zažete pri septi v sredini in najprej 
prosojne, nato postajajo rjave (slika 18). Na 
vzorcu iz iglic pinije (Pinus pinea), nabranem 
2. 9. 2007 v avtokampu v Ankaranu, so bili aski 
veliki 27,5(20-32)×21(14,5-24,5) μm, askospore 
pa 13(11-15)×5,5(5-6,5) μm. 

Opis bolezni
Gostitelji in razširjenost
Rumena pegavost borovih iglic je bila ugotov-
ljena na alepskem boru (Pinus halepensis), piniji 
(P. pinea), rdečem boru (P. sylvestris) ter na P. 
sabiniana in P. baksiana. Gliva je razširjena v 
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Slika 12. Trosišča glive 
Tyriopsis halepensis na zeleni 
iglici pinije (Pinus pinea)
Fig. 12. Fructifications of the 
fungus Tyriopsis halepensis on 
green needle of Pinus pinea

Slika 13. Iglice pinije rumenijo, 
na njih se množično razvijajo 
nova trosišča
Fig. 13. Needles of Pinus pinea 
are yellowing, new fruitbodies 
are forming abundantly
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Slika 16. Okrogli aski z 
askosporami v prepletu 
sterilnih hif, temne hife so 
del stene askoma
Fig. 16. Round asci in a net 
of sterile hyphae; dark hyphae 
are a part of the ascoma  
wall
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Slika 14. Askomi glive T. 
halepensis 
Fig. 14. Ascomata of the 
fungus T. halepensis

Slika 15. Askomi so 
podolgovati in se odpirajo 
z razpoko
Fig. 15. Ascomata are 
elongated and are opening 
by a slit
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Mediteranu, v Aziji, v Kaliforniji in v Kanadi 
(CYBERNOME 2007). 

V Španiji kuži gliva predvsem alepski bor in 
pinijo in poročajo o močnih poškodbah sestojev 
alepskega bora v provincah Barcelona, Cuenca, 
Gerona in Valencia ter pinije v provincah Huelva in 
Valladolid (MUÑOZ LÓPEZ /RUPÉREZ 1982). Na 
Hrvaškem je razširjena na celotni jadranski obali 
in se pojavlja na piniji in alepskem boru (GLAVAŠ 

1983). V Sloveniji smo jo ugotovili v parkih in 
sestojih povsod ob obali, kjer rasteta alepski bor 
(Pinus halepensis) in pinija (P. pinea). 

Simptomi 
Na zelenih iglicah, ki so zrasle prejšnje leto, se 
spomladi pojavijo trosišča glive v ovalnih ali 
redkeje v okroglih skupinah, ki so velike do 5 
mm. Najpogosteje so skupine trosišč na rumeni 

236 Zdravje gozda
Slika 17. Zrel ask je sprostil 
askospore, tri so ostale v 
njem
Fig. 17. Riped ascus has 
liberated ascospores, three 
have remained inside

Fig 18. Askospori glive T. 
halepensis
Fig 18. Ascospores of the 
fungus T. halepensis
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pegi na iglici, lahko pa iglica barve ne spremeni. 
Dveletne zelene iglice s trosišči so redke, trosišč 
je več na triletnih iglicah, takrat so tudi rumene 
pege pogostejše. Trosišča so najpogosteje pri 
osnovi iglice, redkeje na sredini in najredkeje na 
vrhu. Iglice z več skupinami trosišč porumenijo 
in porjavijo ter prezgodaj odpadejo in na njih se 
oblikujejo še dodatne skupine trosošč. Običajno 
imajo iglice do pet skupin trosišč, večje število je 
redko. Iglice pinije so običajno močneje okužene, 
imajo več pegic in skupin trosišč glive kot iglice 
alepskega bora. 

Gliva je rahlo patogena. Dve letne iglice z 
rumenimi pegami in trosišči glive T. halepensis 
odpadejo prej kot iglice brez trosišč, še močnejše 
je odpadanje okuženih tri letnih in starejših iglic. 
GAVAŠ (1983) je njena trosišča ugotovil na 65 % 
iglic pinije v Bibinju pri Zadru na Hrvaškem in 
ugotavlja, da je gliva pomemben parazit in pov-
zročiteljica osipa iglic pinije in alepskega bora. 

Ukrepi
Bolezen je izjemno slabo poznana in o možnostih 
ukrepanja ni nikakršnih podatkov. Ekologija 
pojava bolezni, načini in čas okužbe niso raziskani. 
V Španiji so leta 1981 ugotovili izjemno močno 
okužbo sestojev pinije v provinci Cuenca. Takrat 
so opravili avionsko škropljenje 2000 ha gozdov 
z različnimi fungicidi proti rumeni pegavosti 
borovih iglic (MUÑOZ LÓPEZ /RUPÉREZ 1982). 
Velikost poškodb zaradi rumene pegavosti borovih 
iglic pri nas ne upravičuje sanitarnih ukrepov ali 
uporabe kemičnih sredstev.

ŠIFRA: 33, 32, 38–3.02–2.017/G

Meloderma desmazieri (Duby) Darker 
(1967)
(sin. Hypoderma brachysporum Speg. (1895), 
Hypoderma desmazieri Duby (1862), Lopho-
dermium lineatum A.L. Sm. & Ramsb. (1920), 
glivo pogosto napačno navajajo kot Meloderma 
desmazieressii)

Anamorf : Leptostroma strobicola Hilitzer 
(1929)

Taksonomska uvrstitev:
Rhytismataceae (katranarke), Rhytismatales (katra-
narji), Leotiomycetidae (kapičarice), Leotiomyce-
tes (kapičovnice), Ascomycota (zaprtotrosnice), 
Fungi (glive) (INDEX FUNGORUM 2007)
1. Oznaka bolezni
Redka gliva, ki pri nas ne povzroča opaznih 
poškodb borov. 

Opis glive
Glive iz rodu Meloderma imajo na pogled popol-
noma enak histerotecij kot glive iz rodu Lop-
hodermium. Rodova ločimo po mikroskopskih 
značilnostih: glive iz rodu Lophodermium imajo 
nitaste askospore, glive iz rodu Meloderma pa 
kratke in široke. Gliva M. desmazieri ima prav 
tako kot glive iz rodu Lophodermium anamorf 
uvrščen v rod Leptostroma. 

Anamorf se oblikuje pod kutikulo iglice v 
obliki piknidija pred oblikovanjem askoma. Pik-
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Slika 19. Histeroteciji glive 
Meloderma desmazieri
Fig 19. Hysterothecia of 
the fungus Meloderma 
desmazieri
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nidiji so okrogli, črni, veliki 50-400 μm. Konidiji 
so valjasti, 5-8×0,8-1 μm. Askomi so do 1 mm 
dolgi črni histeroteciji (slika 19), ki jih obdaja 
ozek svetel kolobar na povrhnjici odmrle iglice. 
Aski so valjasti, veliki 100-150 μm in vsebujejo 
8 askospor (slika 20). Te so velike 25-40×3,5-4,5 
μm in obdaja jih širok sluzast ovoj. Parafize so 
večcelične, na vrhu rahlo odebeljene in pogosto 
ukrivljene (slika 21) (ELLIS/ELLIS 1985)

Opis bolezni
Gliva je verjetno endofit v živih iglicah, trosišča pa 
oblikuje na odmrlih. Najpogosteje jo najdemo na 
tistih iglicah, ki so v šopih še pritrjene na vejico, 
v opadu redko oblikuje trosišča. Najpogostejši 
gostitelj glive je zeleni bor (Pinus strobus) in drugi 
pet igličasti bori. Njen areal je Severna Amerika 
in z zelenim borom so jo prenesli v Evropo in na 
druge kontinente. Kuži tudi dve in tri igličaste 
bore, vendar redkeje kot pet igličaste (MINTER 
2007). 

Na Češkem poročajo o močnem sušenju zele-
nega bora zaradi glive M. desmazieri (SOUKUP 

et al 2002). Bolezen obsega obširna območja 
nacionalnega parka, povzroča močno sušenje 
iglic, zaradi česar odmirajo vejice in cela drevesa. 
Bolezen je najmočnejša v predelih z vlažnim 
zrakom, v dolinah in ob potokih. 

Pri nas jo je pogosto našla S. Hočevar na iglicah 
zelenega bora (ustni podatek). Slike 19-21 so iz 
vzorca odmrlih, a še pritrjenih iglic črnega bora 
na dendrološkem vrtu Oddelka za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire. Nabrala jih je absolventka 
gozdarstva Irena Nagode pri izdelavi diplomske 
naloge, konec septembra 2007.

Ukrepi
Gliva je verjetno endofit, povzroča odmiranje 
oslabelih iglic in ni močno patogena. Na Češkem, 
kjer poročajo o sušenju zelenega bora zaradi 
glive M. desmazieri, opravljajo sanitarni posek v 
gospodarskih gozdovih. 
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Slika 20. Dva aska in askospori glive M. desmazieri
Fig. 20. Two asci and ascospores of the fungus M. desmazieri
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5.4 Bukovje z mnogolistno mlajo - 
Carici pendulae-Fagetum

Ugotovljene vegetacijske razlike med gorskim 
bukovjem na obravnavanem območju nam nareku-
jejo, da ponovno presodimo položaj našega bukovja 
in ga temu ustrezno poimenujemo. Geološko in 
petrografsko preučevanje v južnem delu Slovenije 
je bilo v času fitocenološkega preučevanja bukovih 
gozdov (1958) šele v povoju, tako kot preučevanje 
teh gozdov. Podrobna pedološka preučevanja so si 
postopno sledila nekaj let pozneje, zadnja v letu 1987 
tako, da smo vzporedno dopolnjevali naše vedenje o 
rastiščnih razmerah teh združb. Ta nova spoznanja 
dopolnjujejo poznavanje rastiščnih dejavnikov v 
združbi. V tem delu Slovenije (Dolenjska, Haloze 
in Kočevsko) so obsežna območja kredne in jurske 
formacije z raznovrstno petrografsko sestavo. Poleg 
različnih apnencev so tu tudi obsežne površine 
kjer se izmenjujejo lapornato apnene kamnine 
in apneni peščenjaki (drobno in debelo zrnati z 
apnenim vezivom), ki prehajajo v pisane apnene 
breče in skupaj predstavljajo kredni fliš. Med 
te kamnine se vrivajo obsežne zaplate ploščatih 
apnencev z roženci in tudi triadni neskladoviti 
dolomiti. K nastanku tal so največ  prispevale 
kamnine, ki lažje preperevajo, zato so tu pogosto 
razvita zelo globoka tla, ki pa so lahko zaradi deleža 
roženca tudi skeletoidna. V nasprotju z ostalimi 
rastišči gorskega bukovja uvrščamo tla nastala na 
teh podlagah med distrična rjava tla (distrični 
kambisol). Na zelo globokih tleh so oblikovana 

Rosa arvensis: G
Erythronium dens canis
Stellaria holostea
Euonymus europaea: G

Lonicera caprifolium: G
Crocus vernus
Helleborus atrorubens
Veronica chamaedrys s.l.

Ilex aqifolium: G
Spiraea ulmifolia: G
Taxus baccata: G
Silene dioica

Poleg teh rastlinskih vrst ima ta združba še skupne vrste z združbo Fagetum montanum corydaletosum, 
ki so zanjo svojstvene in se po njih razlikujejo od našega gorskega bukovja. Te vrste tudi nakazujejo na 
širino rastiščnega intervala v katerem je bila združba opredeljena: 

Crataegus monogyna: G
Corydalis cava
Galanthus nivalis

Scilla bifolia
Lunaria rediviva
Glechoma hederacea

Geranium phaeum

Združba Fagetum montanum corydaletosum, iz katere je izbrani lectotip za združbo Lamio orvalae-Fage-
tum, ima le dve svojstveni vrsti Eranthis hyemalis in Scrophularia vernalis.  Toda ta oblika bukovja ima več 
skupnih rastlinskih vrst tudi z našim bukovjem z mnogolistno mlajo (Carici pendulae-Fagetum), te so:

Cardamine waldsteinii,
Anemone ranunculoides,

Phyllitis scolopendrium,
Isopyrum thalictroides,

Daphne laureola: G

kot tipična distrična rjava tla, pogosto pa se že 
nakazuje psevdooglejenost. Taka tla so se razvijala 
pod poudarjenim vplivom hitrejšega preperevanja 
kamnine kot to sicer poteka na sosednjih pretežno 
dolomitno apnenih karbonatnih kamninah in jih 
zato opredeljujemo kot preklimaksna tla. 

Vegetacijske enote, ki naseljujejo taka rastišča so 
iz dela Dolenjske, Kočevske in Boča. Te vegetacijske 
enote opisane kot Enneaphyllo-Fagetum var. Denta-
ria polyphylla caricetosum pendulae, (po Borhidiju 
preimenovano v Lamio orvalae-Fagetum), bi lahko 
na podlagi primerjav rastišč in vegetacijske sestave 
obravnavali kot južno varianto švicarske združbe 
Dentario polyphyllae-Fagetum (1984), vendar so raz-
like v splošni ekologiji in razširjenosti mnogolistne 
mlaje, ki sega pri nas tudi v jelovo bukove gozdove, 
le prevelike. Zato bomo to združbo preimenovali po 
previsnem šašu, kot Carici pendulae-Fagetum n.nov, 
ki je tudi naveden kot značilna rastlinska vrsta te 
združbe. Ohranili pa bomo slovensko poimenovanje 
po mnogolistni mlaji, ker je v gozdno gospodarskih 
elaboratih (1956, 1958) bila ta združba že pred tem 
poimenovana kot bukov gozd z mnogolistno mlajo 
oz. po tedanji nomenklaturi Polyphylleto-Fagetum. 
V to združbo vključujemo kot posebno obliko 
tudi že opisano združbo Lamio orvalae-Fagetum 
asperuletosum (p.p.), ki je opisana na Kočevskem 
na globokih nanosih jerovice. 

Previsni šaš nakazuje bolj vlažne rastiščne razmere 
(zastajajočo vodo) in je značilna rastlinska vrsta 
združbe jesena z mlahavim šašem (Carici remotae-
Fraxinetum pojavlja se tudi v nekaterih združbah 

Nadaljevanje s strani 392
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zveze Alno-Ulmion, Stellario holosteae-Alnetum 
glutinosae ipd, in tudi v bukovju z mnogolistno 
mlajo v Švici. Pri nas se to povezuje z zelo globo-
kimi distričnimi psevdooglejenimi pokarbonatnimi 
tlemi, ki jih v pogledu razvojne stopnje uvrščamo 
v preklimaksna tla. O talnih razmerah te združbe 
v Švici imamo podatke po raziskavah Landolta 
(Hotter 1997), ki navaja, da Dentaria polyphylla 
(sedaj: Cardamine kitaibelii)  naseljuje slabo skeletno, 
meljasto-ilovnata, v globini ilovnato glinasta, srednje 
vlažna tla. V severni Tirolski naseljuje kvarcitne filite 
z visokim deležem aktinolita, v katerem prevladuje 
Ca2, poleg tega pa vsebuje še številne kalcite na račun 
manjšega deleža kvarcita. Tla so močno skeletna ali 
skeletoidna, globoka in sveža rjava tla s sprsteninasto 
obliko humusa in zmerno kisla. Tak opis tal se v veliki 
meri pokriva z našimi tlemi opisanimi na Boču. V 
pogledu kislosti tal je švicarsko bukovje nekaj bolj 
kislo, v pogledu vlažnosti tal pa je prisoten večji 
delež rastlinskih vrst, ki nakazujejo na spremenljivo 
vlažnost rastiščnih razmer (vlažno/mokro) in s tem 
tudi na večjo ali manjšo psevdooglejenost tal. 

Mnogolistno mlajo uvrščajo med vrste, ki ima 
suboceansko razširjenost in je  navezana predvsem na 

nevtrofilne bukove gozdove. Mešana apneno silikatna 
kamnina, tako pri nas kot v Švici in Avstriji na kateri 
se pojavlja nakazuje, da jo ne kaže obravnavati kot 
nakazovalca karbonata, temveč širše kot nakazovalca 
bogastva tal na bazah in dobro preskrbo tal s hranili 
ter s sprsteninasto obliko humusa.

Bukove gozdove Carici pendulae-Fagetum, ki 
naseljujejo preklimaksna tla moramo obravnavati 
kot razvojne samosvoje združbe s pospešenim raz-
vojem, tj. kot edafski paraklimaks. To tudi pojasnjuje, 
zakaj v pogledu donosnosti v toliki meri odstopajo 
od drugih gorskih bukovih gozdov v klimaksnem 
razvoju. Povprečno slabo kisli tipični ali že psevdo-
oglejeni distrični kambisol predstavlja za bukev v 
tem okolju maksimalni rastiščni potencial in je tu 
hkrati tudi mejni. Z nadaljnjim razvojem (degra-
dacijo) tal se na zmerno kislih distričnih tleh  in 
v lokalno hladnejši mezoklimi prične uveljavljati 
jelka (opisana je oblika Enneaphyllo-Fagetum den-
tarietosum polyphyllae abiosum). Na opodzoljenih 
distričnih rjavih tleh v hladnejši mezoklimi pa jelka 
že prevzame dominantno vlogo in oblikuje združbo 
z največjo donosnostjo (Dryopterido pseudo mas-
Abietetum).

Bukovje z mnogolistno mlajo se povezuje z našim preddinarskim gorskim bukovjem osrednje Slovenije 
z vrstami, ki v hrvaškem gorskem bukovju manjkajo:

Omphalodes verna
Cephalanthera rubra
Asplenium trichomanes

Cephalanthera longifolia
Scrophularia nodosa
Viburnum lantana: G

Bromopsis ramosa s.l.
Petasites albus
Circaea lutetiana

Bukova rastišča z mnogolistno mlajo spremljajo še rastlinske vrste, ki so vezane na večjo vlažnost:

Scopolia carniolica
Solanum dulcamara
Adoxa moschatellina
Veratrum album ssp. album

Chrysosplenium alternifolium
Allium ursinum
Cystopteris fragilis
Galeopsis speciosa

Lamium maculatum
Polystichum lonchitis
Dryopteris carthusiana

Na mejnem območju proti dinarskemu fitoklimatskemu območju se na globokih jerovicah tem ras-
tlinskim vrstam pridružijo še:

Acer obtusatum: I-a
Acer obtusatum: I-c

Daphne laureola
Hordelimus europaeus

Calamintha grandiflora

Združba Carici pendulae-Fagetum se povezuje po koeficientu podobnosti s hrvaškimi gorskimi bukovi 
gozdovi Lathyro vernae-Fagetum z 23 do 49 %, s lectotipom za Lamio orvalae-Fagetum pa le od 16 do  
28 %.

Košir, Ž.: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji
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1. Rusco hypoglossi-Fagetum ima skupne rastlinske vrste z Lathyro vernae-Fagetum in alpskim bukovjem 
južnega in severnega obrobja Alp, medtem ko v združbi predstavljeni z  lectotipom za Lamio orvalae-
Fagetum povsem manjkajo.To so pretežno vrste Fagetalia:

Mercurialis perennis
Actaea spicata
Dryopteris filix-mas
Polystichum aculeatum
Lamium galeobdelon s.l.

Prenanthes purpurea
Lilium martagon
Gentiana asclepiadea
Neottia nidus-avis
Solidago virgaurea ssp.virgaurea

Lonicera alpigena: G
Athyrium filix-femina
Hieracium murorum
Cephalanthera damasonium
Rubus idaeus: G

2. Združba  Rusco hypoglossi-Fagetum ima skupne vrste z Lathyro vernae-Fagetum in celo z bukovjem na sever-
nem obrobju Alp, medtem ko te vrste manjkajo v Lamio orvalae-Fagetum in v našem alpskem bukovju:

Prunus avium: I-a
Prunus avium: I-c
Salvia glutinosa
Anemone nemorosa

Epilobium montanum
Brachypodium sylvaticum
Luzula luzuloides (albida)
Milium effusum

Epipactis helleborine gr.
Phyteuma spicatum

5.5 Gorsko bukovje s širokolistno 
lobodiko - Rusco hypoglossi-Fagetum 
ass.nova

Rastišča klimaksne združbe gorskega bukovje v 
osrednji Sloveniji so pretežno na geološki formaciji 
triasa z dolomitizirani apnenci in apnenimi dolomiti 
in  le mestoma tudi na krednih in jurskih apnencih 
ali trdih karbonatnih peščenjakih. Na njih so razvita 
kambična tla, sam tip tal pa je odvisen od deleža 
komponent, ki lažje in hitreje preperevajo (laporji, 
preperine kamnin iz prejšnjih geoloških obdobij, 
primes nekarbonatnih komponent ipd). Prevladujejo 
srednje globoka, pokarbonatna rjava tla na apnencu 
oziroma na dolomitu. Na triadnih apnenih dolomi-
tih, ki so dokaj pogosti, prevladujejo rjave rendzine 
srednje globine s slabšimi oblikami humusa. S pet-
rografske podlago se povezuje tudi večja ali manjša 
površinska kamenitost in skeletnost tal.

Za poimenovanje združbe smo izbrali širo-
kolistno lobodiko (Ruscus hypoglossum) ker je 
tako kot velika mrtva kopriva med značilnimi 
vrstami tako naših kot hrvaških bukovih gozdov. 
Razlika je v tem, da je lobodika tesno navezana 
na bukove gozdove, medtem ko je velika mrtva 
kopriva  regionalna ilirska vrsta z daleč širšim 
ekološkim intervalom.  V tem gre pritrditi Obe-
rdorferju, »da ni bukova vrste, temveč vrsta zveze 
Alliarion«. Ruscus hypoglossum opredeljuje bukovje 
na apneno/dolomitni podlagi in tudi bukovje na 
bogatih karbonatnih klastitih. 

Lobodika je pogosta tudi v združbi bukovja 
s kresničevjem (Arunco-Fagetum) in v bukovju 
z mnogolistno mlajo (Carici pendulae-Fage-
tum), v visokogorskem bukovju z zasavsko majo 
(Savensi-Fagetum) v gozdovih jelke in bukve 

pa manjka.  Značilno je, da v alpskem gorskem 
bukovju (Anemono-Fagetum)  povsem manjka in 
tako razmejuje vse dinarsko bukovje od alpskega, 
medtem ko lahko sledimo veliki mrtvi koprivi 
celo v obrečno jelševje in na druga vlažna rastišča 
vse v Karavanke. 

Upoštevati moramo, da je širokolistna lobodika 
od nekdaj iskana okrasna rastlina in zato nimamo 
prave podobe o njeni stalnosti in pokrovnosti v 
fitocenozah. Večjo pokrovnost je ohranila le v težje 
dostopnih predelih (npr. bukovje s kresničevjem) in 
v odročnih državnih gozdovih (tu so bile popisane 
fitocenoze z mnogolistno mlajo).

Omeniti velja še gozdno lakoto (Galium sylvaticum), 
ki ima, kot je iz primerjalne tabele 3  razvidno, v združbi 
Rusco hypoglossi-Fagetum popolno stalnost in podo-
bno stopnjo navezanosti kot širokolistna lobodika, in 
bi bila zato tudi primerna za poimenovanje združbe, 
posebno ker v vseh drugih tukaj obravnavanih bukovih 
gozdovih manjka. Gozdna lakota ima prednost pred 
lobodiko, ker njena naravna razširjenost ni prizadeta, 
po drugi strani pa ima težišče razširjenosti v submon-
tanski gorski stopnji (Hacquetio-Fagetum), v bukovju 
z bršljanom in gradnom (Hedero-Fagetum) in seže vse 
v gozdove belega gabra (Galio sylvatici-Carpinetum 
Oberd. 57) in celo v bazofilne hrastove gozdove (Galio 
sylvatici-Quercetum Förster 68). 

Vegetacijsko sestavo preddinarskega gorskega 
bukovja Rusco hypohlossi-Fagetum si oglejmo v pri-
merjavi z gorskim bukovjem, ki naseljuje rastišča na 
jugu naše dežele tj. s Horvatovimi bukovimi gozdovi 
Lathyro vernae-Fagetum in z gozdovi, ki obrobljajo 
preddinarsko območje na severu tj. bukovjem juž-
nega obrobja Alp (Anemono-Fagetum). Ugotovitve 
so naslednje: 
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5.6 Svojstvene vrste preddinarskega in 
predalpskega gorskega bukovja 

Do tu smo primerjali vegetacijsko sestavo gorskega 
bukovja s širokolistno lobodiko s Horvatovim gor-
skim bukovjem. Vse rastlinske vrste, ki jih bomo v 
nadaljevanju navedli se v Horvatovih tabelah več ne 
pojavljajo in so skupne za preddinarsko in (pred) 
alpsko bukovje Slovenije, nekatere med njimi pa so 
tudi v vegetacijski kombinaciji bukovja na severnem 
obrobju Alp. 

• Diferencialne rastlinske vrste za Rusco hypo-
glossi-Fagetum so vzhodno alpske, predalpsko-
submediteranske in »ilirske« vrste naših krajev. 
V rastlinski kombinaciji povezujeta to združbo 
z bukovjem z mnogolistno mlajo le Omphalodes 
verna in Cephalanthera rubra. 

• Ostale vrste nakazujejo že na hladnejša rastišča 
in so skupne tudi z alpskim gorskim bukovim 
gozdovom, med njimi so:

Fraxinus excelsior: I-a
Fraxinus excelsior: I-c
Picea abies: I-a

Picea abies: I-c
Lonicera xylosteum: G
Rosa pendulina: G

Cardamine trifolia
Moehringia muscosa

Naslednje skupine rastlinskih vrst povezujejo združbo  Rusco hypoglossi-Fagetum z našim predalpskim 
bukovje in tudi z bukovjem  v severnem obrobju Alp. To je najmočnejša diferencialna skupina vrst, ki 
kaže na močan alpski vpliv na razvoj naših preddinarskih gorskih bukovih gozdov. Med temi prevladujejo 
rastlinske vrste naših krajev, vrste reda Erico-Pinetalia in razreda Vaccinio-Piceetea. Za združbo je značilna 
prisotnost belega šaša (Carex alba), ki ima predalpsko razširjenost in je navezana na združbe zveze Erico-
Pinion. Poleg belega šaša so v združbi:

Helleborus niger s.l.
Homogyne sylvestris

Valeriana tripteris
Laburnum alpinum: G

Cirsium erisithales
(Cardamine pentaphyllos)

3. Rastlinske vrste kot Platanthera bifolia, Vicia oroboides in Ruscus hypoglossum pa ostajajo skupne 
vrste gorskega bukovja le v preddinarskem območju in ne sežejo v alpsko bukovje. Skupne vrste združbi 
Lathyro vernae-Fagetum in Rusco hypoglossi-Fagetum so še številne vrste vzhodno mediteranskega in 
vzhodno alpskega in predalpskega območja in tudi naše vrste kot so:

Ostrya carpinifolia: I-a
Ostrya carpinifolia: I-c
Fraxinus ornus: I-a
Fraxinus ornus: I-c
Acer campestre: I-a
Acer campestre: I-c
Hacquetia epipactis
Asarum europaeum

Convallaria majalis
Festuca altissima
Primula vulgaris
Lathyrus vernus
Melittis melissophyllum
Tephroseris longifolia
Peucedanum austriacum
Knautia drymeia ssp.drymeia

Staphylea pinnata: G
Eupatorium cannabinum
Tanacetum corymbosum
Lilium carniolicum
Listera ovata
Astragalus glycyphyllos

Skupne vrste teh združb so tudi Asarum europaeum, Convallaria majalis in Festuca altissima, ki pa jih 
srečamo tudi v severnem obrobju Alp.

4. Manjše število je rastlinskih vrst združbe Rusco hypoglossi-Fagetum, ki so skupne tako združbi Lat-
hyro vernae-Fagetum kot alpskem bukovju južnega in severnega obrobja Alp, ki pa manjkajo tako v Lamio 
orvalae-Fagetum kot v preddinarskem bukovju z mnogolistno mlajo. To so rastlinske vrste slabše ustaljenih 
ali bolj toplih (sušnih) rastišč in se zato v vlažnih oblikah gorskega bukovje ne pojavljajo:

Sorbus aria: I-a
Sorbus aria: I-c
Aposeris foetida
Campanula trachelium

Galium sylvaticum
Melica nutans
Aruncus dioicus
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Povezava po koeficientu podobnosti med našim 
gorskim bukovjem Rusco hypoglossi-Fagetum in 
hrvaškim bukovjem združbe Lathyro vernae-Fagetum 
n.inv. je povprečno 36 %. Zgornja vrednost 65 % 
nakazuje, da so nekateri naši gorski bukovi gozdovi 
v bližini Hrvaškega Zagorja, kjer je ob karbonatni 
podlagi že najti primes terciarnih klastidov, bližji 
hrvaškim bukovim gozdovom in bi se lahko mednje 
uvrščali s posebno obliko.  

Veliko afinitetno povezava ima združba Rusco 
hypoglossi-Fagetum tudi z našim alpskim bukovjem 
Anemono-Fagetum, in sicer z obliko  dentarietosum  
digitatae od 18 do 51 %, povprečno 35,7 %, z obliko 
typicum od 15 do 40 % povprečno 29,3 % in z obliko 
abietetosum 37,2 %. 

Skupne rastlinske vrste vseh bukovih gozdov 
so dovolj številne, da zagotavljajo še vedno  od 20 
do 47 %, (povprečno 35,9 %) povezavo tudi med 
združbo Rusco hypoglossi-Fagetum in bukovjem 
severnega obrobja Alp Cardamino trifoliae-Fage-
tum. S to združbo ima Anemono-Fagetum celo 
nekaj nižjo afiniteto, okoli 29 % kar potrjuje, da 
je dobro utemeljena s svojstvenimi vrstami med 
katerimi prevladujejo vrste Erico-Pinetalia in 
Vaccinio-Piceetea.

Cardamine pentaphyllos moramo obravnavati kot ekološkega specialista, ki se je ohranila na vlažnih 
hladnih rastiščih, bodisi v jarkih ali v hladnih gorskih legah, pretežno na tleh z močno humoznim in 
vlažnim zgornjim mineralnim horizontom.

Med diferencialne vrste za združbo uvrščamo tudi rastlinske vrste, ki imajo največjo stalnost in pokrov-
nost v združbi Anemono-Fagetum in se  pojavljajo tudi na severnem obrobju Alp, to so: 

Abies alba: I-c
Abies alba: I-a

Hepatica nobilis
Calamagrostis varia

Maianthemum bifolium

Alpsko gorsko bukovje, Anemono-Fagetum, ima svojo značilno diferencialno skupino rastlinskih vrst, 
ki je delno skupna z vrstami bukovja severnega alpskega obrobja: 

Larix decidua: I-a
Larix decidua: I-c
Veronica urticifolia
Vaccinium myrtillus

Gymnocarpium dryopteris
Homogyne alpina
Rubus saxatilis: G
Phegopteris connectilis

Adenostyles glabra
Aster bellidiastrum

Svojstvene vrste združbe Anemono-Fagetum pa so:
Anemone trifolia
Saxifraga cuneifolia
Corallorhiza trifida

Clematis alpina: G
Asplenium viride
Huperzia selago

Lycopodium annotinum
Gymnocarpium robertianum
Melampyrum sylvaticum gr.

V primerjalni fitocenološki tabeli je še večja skupina rastlinskih vrst, ki posamično ali v skupini z 
drugimi nakazuje na številne oblike gorskega bukovja. Te predvsem nakazujejo na številne rastiščne svoj-
stvenosti vegetacijskih enot, ki pa le ohranjajo bistvene skupne lastnosti klimaksnega gorskega bukovja. 
Večje posebnosti nekaterih vegetacijskih oblih tega bukovja pa je treba omeniti. 

Nomenklaturni tip združbe gorskega bukovja s 
širokolistno lobodiko predstavlja v tabeli predstavljena 
rastlinska kombinacija združbe v obliki s črnim telohom. 
Nesprejemljivo bi bilo, da bi določili v tako pestrem 
apneno/dolomitnem ali dolomitno/apnenem petrograf-
skem okolju preddinarskega fitoklimatskega območja 
nomenklaturni tip po eni fitocenozi, ki živi v svojem 
lastnem okolju in v individualnem razvoju. To pona-
zarjajo tudi koeficienti podobnosti vegetacijskih enot, 
ki se zaznavno razlikujejo predvsem zaradi prevladujoče 
apnene oziroma dolomitne kamnine in s tem povezano 
razvojno stopnjo tal in vegetacijsko kombinacijo, modi-
ficirano z individualnim razvojem fitocenoz. 

Podobno je mogoče uvrščati asociacije v fito-
cenološki sistem samo okvirno, dokler ni ta vsaj v 
srednjeevropskem merilu usklajen. Odločati se za 
uvrščanje po Borhidiju (Aremonia-Fagion), ali po 
Oberdorferju (Fagion sylvaticae predelano po Th. 
Müllerju), ali po Willnerju (Asperulo-Fagion in 
Lamio orvalae-Fagenion) gotovo ni samo strokovno 
vprašanje. Vsekakor je to po Braun-Blanquet-u in 
Horvatu »domena ilirskih združb«, kar pa nekateri 
srednjeevropski raziskovalci le težko ali ne spreje-
majo, kar se lahko povzame že iz spredaj navedenega. 
To naj bo zadeva »sintaksonomcev«.
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5.7  Svojstvene vrste bukovja na severnem obrobju Alp
V primerjanih združbah severnega obrobja Alp Nemških, Švicarskih in Avstrijskih gorskih bukovih gozdovi 
je 47 svojstvenih vrst. Med njimi prevladuje  vrste zvez Alno-Ulmion, Tilio-Acerion, Galio rotundifoli-Abi-
etienion, Piceion abietis in Adenostyletalia. Pretežno so to rastlinske vrste, ki pripadajo ekološkim grupam 
vlažnih, povirnih in celo mokrih rastišč ali bolj kislih talnih razmer. Številne so tudi rastlinske vrste, ki se 
pojavljajo v vseh njihovih združbah gorskega bukovja, medtem ko se pri nas uveljavijo le v visokogorskem 
bukovju. Naj navedemo le rastlinske vrste, ki imajo največjo stalnost v vseh njihovih združbah bukovja, ki 
smo ga vključili v primerjavo in ki nam tudi ekološko približajo njihova rastišča:

umetno prekinjamo proizvodni proces fitocenoz ter 
sprožimo njihovo regresijo, je poznavanje cenolo-
škega položaja drevesnih vrst ena od glavnih lastnosti 
združbe, ki jih gre upoštevati, da bi ne stopili iz kroga 
njihove ciklične regeneracije. Naj navedemo nekaj 
osnovnih lastnosti, ki so za naše bukovje svojstvene.  

6.1 Bukovje z mnogolistno mlajo (Carici 
pendulae-Fagetum)

Bukovje z mnogolistno mlajo je razvojno samo-
svoja združba (paraklimaksna). Na zelo globokih 
dističnih rjavih tleh ima izjemen rastiščni potencial, 
ki omogoča bukvi da doseže v svoji življenjski dobi 
maksimalno debelino, prsne premere preko sto centi-
metrov. Optimalni donosi v kvaliteti lesa so doseženi 
že v prvi tretjini življenjske dobe drevja, medtem ko 
količinski donosi še naprej močno naraščajo.  V tem 
se razlikujejo visoko donosna rastišča te združbe od 
drugih združb gorskega bukovja.

Naravna obnova poteka pretežno z bukvijo. V 
posečnih stadijih se uveljavita iva (Salix caprea), ki 
jo že v naslednjem desetletju izločijo druge vrste, in 
češnja, ki se po štiridesetih letih posamično ohranja 
le v spodnjem drevesnem sloju in obrobju sestojev, 
večino pa že pred tem bukev izloči. Ob bukvi se v 
fitocenozi na ugodnih rastiščih (slabše ustaljena, 
močneje humozna mikrorastišča) pojavijo in ohra-
nijo skozi več desetletij gorski brest (Ulmus glabra), 
gorski in ostrolistni  javor (Acer pseudoplatanus, 
A.platanoides), in le na južni meji s Hrvaško tudi 
topokrpi javor (A.obtusatum). Ob koncu proizvodne 
dobe je primes teh drevesnih vrst že neznatna.

Primula elatior
Lysimachia nemorum
Galium rotundifolium
Dryopteris dilatata
Luzula sylvatica ssp.sylvatica
Stellaria nemorum ssp.nemorum
Lonicera nigra: G

Poa nemoralis
Equisetum sylvaticum
Adenostyles alliariae
Saxifraga rotundifolia
Blechnum spicant
Circaea alpina
Knautia dipsacifolia
Festuca gigantea

Thelypteris limbosperma
Moehringia trinervia
Luzula luzulina (flavescens)
Origanum vulgare
Carex ferruginea
Carex remota
Carex brizoides
Astrantia maior 
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S temi vrstami se jasno floristično razlikujejo od 
naših in tudi od hrvaških gorski bukovih gozdov. 
Ekologija navedenih rastlinskih vrst je našim mezo-
filnim bukovim gozdovom nasploh tuja in oprede-
ljuje povsem svojstvene rastiščne razmere, kratko: 
hladnejše, važnejše in bolj zakisana tla. Toda na tem 
rastiščnem nivoju oblikovano bukovje, se predstavlja 
v številnih oblikah, ki jih zaznamujejo iste rastlinske 
vrste kot pri nas, npr. oblika s Carex sylvatica, s 
Festuca altissima, oblika z Melica uniflora, z Allium 
ursinum, z Luzula luzoloides  ipd. Ob teh oblikah pa 
je še vrste svojstvenih oblik z rastlinskimi vrstami, 
ki so v našem bukovju povsod prisotne, npr oblika z 
Mecurialis perennis, ali z Lathyrus vernus, ter njihove 
posebne oblike  npr. z Impatiens noli tangere ipd.   

6 LASTNOSTI GORSKEGA 
BUKOVJA V  SLOVENIJI 

Ponovno poseganje v fitocenološko opredelitev 
vegetacijskih enot moramo presojati s stališča naših 
gozdarskih potreb, ker moramo imeti z poimeno-
vanjem združbe tudi jasno predeljene rastiščne 
razmere. Rastiščne razmere se ugotavljajo ob samem 
proučevanju združbe in v naslednjih obdobjih, ko se 
spoznava širši preplet različnih združb, fitocenoz in 
njihovih rastišč v sindinamičnem razvoju. 

Za spoznavanje lastnosti gozdnih združb je dana 
večja pozornost njihovemu recentnemu razvoju v 
okviru njihove ciklične sukcesije, ki pojasnjuje cenolo-
ški položaj drevesnih vrst v danih rastiščnih razmerah. 
V primeru bukovih gozdnih združb, kjer gospodarimo 
le na slabo polovico življenjske dobe bukve in s tem 
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Od iglavcev se v naravni obnovi gorskega buko-
vega gozda z mnogolistno mlajo lahko uveljavi le jelka 
(Abies alba) in to v posebni obliki združbe (C.pen-
dulae-Fagetum abiosum). Običajno so to hladnejše 
zaravnice kjer so tla že močneje pseudooglejena. 
Primes jelke je na teh rastiščih mogoče zagotoviti tudi 
z umetnim vnosom. Vendar moramo upoštevati, da 
na majhne površine, kjer se v inicialni fazi naravne 
obnove ne more oblikovati lokalno hladnejša klima, 
ni pričakovati kvalitetnega razvoja mešanega gozda 
bukve s primesjo jelke. Rastišče gorskega gozda z 
mnogolistno mlajo je najbolj primerno za proiz-
vodnjo visoko kvalitetne bukovine.

Na rastišču gorskega bukovja z mnogolistno mlajo 
smreke (Picea abies) ne najdemo v sekularnem raz-
voju gozdov, in se ne pojavlja v recentni sukcesiji. 
Smreka na teh rastiščih ni niti razvojno niti edafsko 
utemeljena. Smreka, ki je umetno vnesena raste 
izjemno hitro, v mladosti ostaja dolgo košata in že 
zelo zgodaj izpostavljena že malo bolj neugodnim 
vremenskim razmeram npr. južnemu snegu in 
zlomom s sesedanjem snega ter kasneje običajnim 
snegolomom in vetrolomom, tako da se v starosti  
od 60 do 80 let že zaključuje njena proizvodna 
doba. Na distričnih globokih tleh smreka korenini 
le v zgornjih horizontih, spodnji horizonti ostajajo 
biološko neaktivni, vedno bolj stisnjeni kar pripelje 
do poslabšanja proizvodne sposobnosti rastišča. 
Vendar smreka teh rastišč ne more ogrožati v večji 
meri, ker je bukev konkurenčno tako močna, da jo v 
nekaj desetletjih izpodrine tudi iz strnjenih nasadov. 
Degradacijo tal pod nasadi smreke nakazuje prh-
nina, ki jo prerašča mahovje zmerno kislih vrst in 
v katerem se sem in tja že pojavljajo smrekove klice 
in mladike. Nagnjenost tal k njihovi degradacija se 
povezuje z njihovo večjo labilnostjo kar je značilnost 
teh preklimaksnih tal.

6.2 Gorsko bukovje s (širokolistno) 
lobodiko (Rusco hypoglossi-Fagetum)

Mnogo obsežnejši del preddinarskega območja 
naseljuje klimaksna združba gorskega bukovja s 
(širokolistno) lobodiko (Rusco hypoglossi-Fagetum). 
Na pretežno triadni apneno/dolomitni podlagi so tla 
razvita v odvisnosti od apnene ali dolomitne sestave 
(Ca:Mg) kamnin v širokem intervalu od rjavih 
rendzin do rjavih pokarbonatnih (lesiviranih) tal. 
K vplivu substrata na oblikovanje rastišč in vegeta-
cijske sestave združbe, se pridružijo še vpliv lege v 
spodnji gorski stopnji, v obrobnih predelih k drugim 
fitoklimatskim območjem pa še vplivi klimatov iz 

alpskega, panonskega ali mediteranskega območja. 
Pod temi vplivi se je združba gorskega bukovja z 
lobodiko razvila v številnih oblikah, ki se med seboj 
prepletajo tako kot  se prepletajo kamnine, orograf-
ske razmere, makro klimatski ali lokalno klimatski 
vplivi in pod temi vplivi nastala tla. Od bukovja z 
mnogolistno mlajo se vse oblike gorskega bukovja 
z lobodiko razlikujejo po donosih, ki so nižji od 19 
do 33 odstotkov. 

Določene lastnosti združbe tega gorskega bukovja 
so skupne vsem tem oblikam z večjo ali manjšo 
izrazitostjo. Skupna je možnost široke izbire gozd-
nogospodarskih ukrepov ne da bi ogrozili naravno 
ciklično regeneracijo njihovih fitocenoz. Skupna 
lastnost vseh teh klimaksnih gorskih bukovih gozdov 
je tudi velika stabilnost kompleksa bioekoloških 
dejavnikov, kar zagotavlja uspešno regeneracijo 
fitocenoz tudi ob večjih regresijah. Razlike v last-
nostih posameznih oblik gorskega so v primerjavi z 
bukovjem razvojno samosvojih združb z zadržanim 
ali pospešenim razvojem, veliko manjše.

Z akutnimi posegi v fitocenoze te gozdne združbe, 
kot so goloseki, se pojavljajo različne oblike poseč-
nih stadijev v katerih se uveljavljajo drevesne vrst v 
odvisnosti od  razvojne stopnje fitocenoz  v njiho-
vim sekularnem razvoju. Številne oblike gorskega 
bukovja lahko uvrstimo v več skupin vendar z zelo 
zabrisanimi prehodi kar je v mozaičnem karbonat-
nem svetu pričakovano.

V prvo skupino uvrščamo razmeroma vlažne 
oblike združbe, kjer so še prisotne spremljevalne 
rastlinske vrste iz združbe z mnogolistno mlajo 
kot so gozdni šaš (Carex sylvatica), pljučnik (Pul-
monaria officinalis), kačnik (Arum maculatum), 
kosmata zlatica (Ranunculus lanuginosus) ipd. Taka 
so rastišča gorskega bukovja na rjavih pokarbonatnih 
tleh nastalih pretežno na apnencih. Tu se v primesi 
uveljavljajo drevesne vrste javorjevih združb kot so 
gorski (beli) javor (Acer pseudoplatanus), gorski brest 
(Ulmus glabra) in veliki jesen (Fraxinus excelsior), 
vendar v neznatni količini. S poseki na golo sicer 
pospešujemo pojavljanje teh vrst v združbi na sploh, 
toda do konca proizvodne dobe bukovega gozda bodo 
v konkurenci vzdržala le drevesa na mikrorastiščih, 
kjer so se lahko dominantno uveljavila. 

Posebej lahko obravnavamo gorsko bukovje 
Boča in Donačke gore, ki naseljuje poleg masivnega 
apnenca (trias) tudi petrografsko zelo različne   ter-
ciarne kamnine kot apnenec in apnen peščenjak, 
trde kremenove peščenjake z apnenim vezivom, 
apnenčev konglomerat ipd. Na teh kamninah pre-
vladujejo nekaj globlja rjava karbonatna tla, ki skupaj 

Košir, Ž.: Položaj gorskih bukovih gozdov v Sloveniji



GozdV 65 (2007) 9416

z vplivi podnebja panonske kotline omogočajo 
uveljavljanje več elementov gabrovega gozda, poleg 
teh pa še: Hieracium rotundatum, Melica uniflora, 
Festuca heterophylla, Digitalis grandiflora ipd. Ta 
vegetacijska enota gorskega bukovja je poimenovana 
po transilvanski škržolici – var. Hieracium rotun-
datum. Zaradi delno mešane kamnine so tla med 
bolje preskrbljenimi s hranili in rastiščni koeficient 
združbe je povprečno nad 8. V okviru te združbe je 
pogosta oblika z gozdno bilnico (Festuca altissima), 
ki se z veliko pokrovnostjo vključuje v rastlinsko 
kombinacijo združbe na pobočjih (grebenih), ki 
so trajno izpostavljeni vplivu prevladujočih vetrov 
(JZ–SV). Pojavljanje trav je splošen pojav, ki se 
pojavlja v različnih vegetacijskih enotah, npr v 
osrednji Sloveniji povsod kjer je že zaznaven vpliv 
ali submediteranske ali semiaridne kontinentalne 
panonske klime. Gozdna bilnica se dominantno 
uveljavi na lesiviranih pokarbonatnih tleh in tudi 
na sušnih rastiščih, površinsko odcednih in bolj 
zakisanih tleh, ki so pogosto tudi močneje skeletna. 
V našem primeru se pogosto združujeta oba vpliva 
tako površinske drenažnosti na skeletnih tleh kot 
vpliv stepske Panonije. S površinsko sušnostjo 
rastišča je povezan tudi razvoj tal. Ta imajo slabše 
oblike humusa, lesiviranost, tla so v povprečju bolj 
zakisana kot v drugih oblikah gorskega bukovja.

V takih rastiščnih razmerah je regeneracija sesto-
jev razpotegnjena na daljše obdobje in pomenijo 
površinsko obsežni poseki na golo veliko močnejši 
regresijski vpliv na združbo. V naravni obnovi 
gorskega bukovja s škržolico je delež drevesnih vrst 
javorjevih gozdov zelo skromen. Gorski brest povsem 
manjka, delež gorskega javorja je manjši, redno se 
uveljavlja le ostrolistni javor. Tudi gorska stopnja v 
predpanonskem obrobju preddinaskega sveta ni bila 
v sekularnem razvoju gozdov poseljena s smreko in 
tudi sedanje rastiščne razmere so za njeno naravno 
uveljavitev neprimerne. V naravnih posečnih raz-
vojnih fazah fitocenoz smreke tu ni.     

Daleč največje površine pripadajo gorskemu 
bukovju z širokolistno lobodiko v obliki s črnim 
telohom – var. Helleborus niger s.l. Poleg črnega 
teloha zaznamuje to obliko gorskega bukovja skupina 
dolomitnih rastlinskih vrst  Carex alba, Cirsium 
erisithales, Hepatica nobilis, Calamagrostis varia  ipd. 
Po tej rastlinski kombinaciji je ta oblika gorskega 
bukovja prepoznavna v celotnem preddinarskem 
območju. V širšem preddinarskem fitoklimatskem  
območju je gorsko bukovje najbolj razširjeno v hlad-
nih legah in ga dobro nakazujeta gozdni planinšček 
(Homogyne sylvestris) in trilista špajka (Valeriana 

tripteris). V predalpskem obrobju preddinarskega 
fitoklimatskega območja zaznamuje to obliko gor-
skega bukovja redna prisotnost smreke. Ta zasluži 
posebno pozornost ker je na teh rastiščih konku-
renčno sposobna, da se uveljavi v recentnem razvoju 
fitocenoz. Taka rastišča so pogostejša v hladnih legah 
in na mikrorastiščih v sklopu skeletnih rjavih rendzin 
in tudi na pokarbonatnih tleh, ki so zelo različna v 
pogledu razvojne stopnje (globina tal, kamnitost, 
oblike humusa). Smreka nakazuje določeno stopnjo 
regresijskih vplivov na združbo, ki omogočajo, da 
se v večji ali manjši meri lahko ponovno uveljavlja 
na rastiščih iz katerih je bila potisnjena v sekular-
nem razvoju združbe. Brez upoštevanja človeka, ki 
jo na teh rastiščih umetno pospešuje, ima smreka 
naravno semensko osnovo, ki se ohranja v hladnih 
in vlažnih dolomitnih (prepadnih) stenah v tesneh 
potokov ali ob njihovih obrežjih, pogosto tudi kot 
relikt na dolomitnih osamelcih, in jo najdemo na 
teh rastiščih vse do nižin. Horvat jo obravnava kot 
Piceetum dolomiticum  Ht.58, kot izrazito reliktno 
združbo v kateri se zadržujejo konservatorske last-
nosti dolomitne podlage in je trajni stadij na zelo 
plitvih rendzinah hladnih leg. Rastiščne razlike 
med številnimi oblikami preddinarskega gorskega 
bukovja, ki so odvisne od lege (ekspozicije) v mon-
tanski vegetacijski stopnji, so v smeri proti Alpam 
in Dinaridom vedno bolj izrazite.

V hladnih legah s humoznim skeletnim (apneni 
dolomiti) zgornjim horizontom rjavih pokarbonatnih 
tal in v vlažnejših rastiščnih razmerah se rastlinski 
kombinaciji gorskega bukovja, pridruži peterolistna 
mlaja. To je vlažnejša oblika gorskega bukovja v 
predalpskem obrobju preddinarskega teritorija. Poleg 
drevesnih vrst javorjevih gozdov so v njenem okolju 
še številna mikrorastišča, ki jih porašča smreka in 
iz katerih se močneje uveljavlja v posečnih stadijih 
tega gorskega bukovja. 

V toplih legah in bolj sušnih južnih rastiščih se 
submontanska vegetacijska stopnja, ki jo porašča na 
rjavih tleh predgorsko bukovje (Hacquetio-Fagetum), 
povzpne daleč navzgor tako, da lahko v nizkem 
hribovju povsem izrine gorsko bukovje. Na rastiš-
čih gorskega bukovja v toplih ali bolj sušnih legah 
imajo manjšo pokrovnost rastlinske vrste svežih do 
vlažnih rastišč in pojavijo se nove vrste iz skupine 
rastlinskih vrst termofilnih gozdov puhastega hrasta 
(Melittis melissophyllum, Vincetoxicum hirundinaria, 
Rhamnus catharticus, Tanacetum corymbosum ipd.). 
Vpliv nenadnih večjih površinskih posekov na teh 
rastiščih, ki so izpostavljena večjim izsušitvam, 
je neugoden za regeneracijo fitocenoze. Posečni 
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stadij fitocenoze, ki ima že dano zasnovo bodočega 
drevesnega sestoja s predhodno osnovanim pod-
mladkom, sicer potrebuje daljši čas za stabilizacijo, 
vendar poteka regeneracija še v okviru ciklične 
sukcesije. Odstranitev drevesnega sloja preden je 
zagotovljena naravna regeneracija sproži regresijo 
fitocenoze. Ta se nakazuje z daljšimi posečnimi sta-
diji in s tem tudi kasnejšo slabšo sestojno zasnovo. 
Uveljavljajo se termofilne drevesne (črn gaber, mali 
jesen in mokovec) in grmovne vrste, preko katerih 
pričenja ponovna progresija v bukov gozd. Obnova 
je drobno skupinska, površinsko zelo neenako-
merna in v spremenjeni sestojni klimi prihajajo 
različne mikrorastiščne razmere močneje do izraza. 
Termofilne drevesne vrste se dalj časa ohranjajo v 
sestoju, vendar v sklenjenem sestoju  manjkajo ali 
so izrinjeni le na ekstremna mikrorastišča.  

Razgozdene in za kmetijstvo uporabljane površine 
rastišč gorskega bukovja z lobodiko so le izjemoma 
podvržene erozijskim vplivom (npr. labilno pobočje 
nad združbo). Ponovna vključitev teh površin v 
gozdno proizvodnjo v naravnem progresijskem 
ciklu je dolgotrajna in poteka preko različnih sta-
dijev. Posebno mesto ima stadij z navadno šašulico 
- Calamagrostis epigejos, ki preraste zemljišča, 
kjer so bila tla dalj časa izven vsake proizvodnje 
(pogorišče, deponije lesa ipd) in so zato zbita ter 
biološko neaktivna. 

6.3 Alpsko gorsko bukovje  
(Anemono-Fagetum)

Alpsko gorsko bukovje, Anemono-Fagetum, bi 
lahko poimenovali tudi kot gorski bukov gozd s 
smreko, ker je to njen naravni areal v katerem je 
v sekularnem razvoju sicer izgubila dominantno 
vlogo, se je pa ohranila kot sodominantna drevesna 
vrsta ob prevladujoči bukvi. Oberdorfer opredeljuje 
to združbo kot:.. »slowenische«, ki je:… »maksi-
malno bogata na značilnih vrstah«. Iz sintetične 
fitocenološke tabele je razvidno, da je veliko teh 
značilnih vrst tudi diferencialnih za preddinasko 
gorsko bukovje (Rusco hypoglossi-Fagetum), ki s 
tem dajejo tudi temu bukovju »slovenski« značaj. 
To so že navedene »dolomitne« rastlinske vrste, 
ki so značilne za apneno/dolomitno podlago obeh 
bukovih združb.

Tudi alpsko gorsko bukovje ima več oblik, ki 
so pogojene s kompleksom rastiščnih dejavnikov, 
med katerimi je na prvem mestu delež kamnin, 
ki s hitrejšim preperevanjem omogočajo nastanek 
globljih rjavih pokarbonatnih tal. Poleg tega so tu 

bolj poudarjeni vplivi nadmorske višine, ekspozicije 
in ustaljenost zemljišča ter izpostavljenost erozijskim 
vplivom. Čeprav ima tudi to bukovje klimaksni 
značaj z zelo stabilnim ekološkim kompleksom 
rastiščnih dejavnikov, je lahko v odvisnosti od 
položaja v visokogorskem svetu Alp tudi odločilno 
pri zagotavljanju stabilnosti vegetacijske odeje v 
svojem širšem okolju. Predalpski gorsko bukovje 
je v neposredni soseščini z vegetacijsko odejo, ki je 
preraščala tudi njena sedanja rastišča še ob koncu 
zadnje ledene dobe. Zato ne preseneča, da se ob 
večjih regresijskih vplivih pojavljajo posamezni 
vegetacijski elementi iz tega obdobja tudi v okolju 
sedanje združbe.  

 Osrednja oblika združbe, (An-F. typicum), 
naseljuje vse lege do nadmorske višine 1.200 m nm, 
srednje globoka skeletne rjave rendzine ali že rjava 
(pokarbonatna) tla. Rastišče je stabilno, erozijska 
ogroženost je povezana z orografskim položajem 
posameznih fitocenoz, ki so lahko izpostavljene 
občasnim nanosom grušča. Prevladuje bukev z 
redno primesjo smreke. Delež smreke je pogosto 
povečan z načini sečnje, spravila in kasnejšimi 
gozdno gojitveni ukrepi. Z močnimi presvetlitvami 
sestojev se povečuje delež smreke, na ekstremnejših 
mikrorastiščih (presvetljeni grebeni, plitva tla ipd) 
tudi macesna ali tudi rdečega bora. Tudi s spravilom 
po tleh, ki povzroča lokalno erozijo, se povečuje delež 
teh iglavcev, ki so v sekularnem razvoju naseljevali 
ta rastišča. Krajše proizvodne dobe povečujejo delež 
iglavcev v sestoju, ker se dominantni vpliv bukve 
polno uveljavlja s povečevanjem zastrtosti (sklepa) 
sestoja in ombrofilnimi sestojnimi razmerami. 
Regeneracija fitocenoz te združbe na presvetljenih 
zemljiščih poteka preko redno prisotnega pod-
mladka, pogosto tudi z obilico smreke, ki se pojavlja 
povečini v skupinah na močneje presvetljenih ali 
degradiranih rastiščih.

Oblike te združbe z peterolistno mlajo (An-F. den-
tarietosum digitatae) in oblika z gozdnim planinščkom 
(An-F. homogynetosum) se vegetacijsko dobro razli-
kujeta, vendar jih iz gozdno gojitvenega stališča lahko 
obravnavam skupaj. Vegetacijska razlika nakazuje, 
da ima oblika s peterolistno mlajo večjo površinsko 
kamnitost z izrazitim vlažnim in sprsteninastim 
humusom povrh rjavih pokarbonatnih tal, oblika s 
planinščkom pa ima slabše oblike humusa (prhnino) 
z zmerno kislimi do kislimi rjavimi pokarbonatnimi 
tlemi. Obe obliki združbi naseljujeta hladna rastišča, 
povečini severovzhodna strma pobočja.

Lastnosti teh dveh oblik združbe se razlikujeta 
od osrednje oblike v tem, da se poleg smreke tu v 
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večji meri uveljavlja tudi jelka, v veliko manjši meri 
macesen, bora pa ni. Tako v naravni obnovi kot v 
nadaljnjem razvoju sestoja ohranjata tudi ti dve obliki 
vse skupne lastnosti alpskega gorskega bukovja.

Alpsko gorsko bukovje, ki je opredeljeno z jelko 
(An-F. abietetosum) ima poseben položaj. V vegeta-
cijski sestavi je bistveno povečan delež acidofilnih 
rastlinskih vrst, ki združbo približuje subacidofilnem 
jelovju. Delež bukve je bistveno manjši, dominira 
jelka ob še vedno veliki primesi smreke. Globoka 
rjava tla, ki jih naseljuje ta oblika združbe, so nastala 
na preperinah kamenin nastalih v starejših geoloških 
obdobjih ali na lapornatih apnencih in apnenih peš-
čenjakih. Rastiščne razmere te združbe se v tolikšni 
meri razlikujejo od okoliškega gorskega bukovja, 
da ostaja odprto vprašanje ali ne gre te vegetacijske 
enote obravnavati kot samostojno združbo.

Obsežne površine rastišča alpskega gorskega 
bukovja, ki v tem prostoru predstavlja proti ero-
ziji najbolj odporna rastišča, so bile izkrčene ali 
izkoriščane za gozdno pašo. Taka rastišča so pred-
vsem v južnih in manj strmih pobočjih s strnjeno 
vegetacijsko odejo tudi v zgornji gorski in subalpski 
stopnji. Z opustitvijo kmetijske izrabe teh rastišč 
je v spodnji gorski stopnji degradirana tla osvojila 
smreka, v zgornji stopnji (ratišče visokogorskega 
bukovja) do meje z subalpskim pasom pa pretežno 
macesen. To recentno sukcesijo se s pridom izkorišča 
za proizvodnjo iglavcev in z načinom sečnje se ta 
stadij tudi trajneje ohranja.   

7 POVZETEK 
V zadnjih desetletjih preteklega stoletja so bile 
fitocenološko opisane številen asociacije bukovih 
gozdov, ki so predstavljene kot nove združbe ali so 
obravnavane v sklopu  že preje postavljenih sintak-
sonov. Ker želimo predstaviti lastnosti teh združb, jih 
moramo rastiščno jasno opredeliti in vedeti kakšna 
rastišča opredeljuje posamezni sintakson. S tem 
namenom smo bukove gozdove preddinarskega sveta 
primerjali s sosednjimi gorskimi bukovimi gozdovi 
na hrvaškem, bukovjem iz našega alpskega sveta in 
s sličnimi gozdovi naših severnih sosedov. 

Pri nomenklaturni reviziji bukovih gozdov so 
naši avtorji za  gorske bukove gozdove ohranili 
ime Lamio orvalae-Fagetum (Horvat 38) Borhidi 
63. Za lectotip združbe so izbrali  popis s katerim 
je predstavljena združba Fagetum croaticum boreale 
montanum corydaletosum. V ta sintakson so združili 
vse opisane in tudi le poimenovane združbe gorskega 
bukovja Slovenije in Hrvaške. 

Nomenklaturna revizija v sosednjih deželah 
Avstrije in jugozahodne Nemčije je zajela tudi 
naše bukove gozdove. Sem sežeta predvsem študiji 
Oberdorfer-ja in Willner-ja. Oba avtorja bukove 
gozdove obravnavata precej različno in imata tudi 
do bukovja v naših krajih zelo različne poglede. 
Willner je prvotno opredelitev združbe z lectotipom 
po Horvatovi subasociaciji –corydaletosum  pred-
stavil v bistveno širšem florističnem, ekološkem in 
sindinamičnem intervalu. Willnerjevo nadaljnjo 
posploševanje, z Borhidijem že preimenovane 
združbe Enneaphyllo-Fagetum caricetosum pendulae 
v Lamio orvalae-Fagetum,  je dalo tej združbi povsem 
novo vsebino, ki je floristično in rastiščno bistveno 
širše zajeta kot prvotno opredeljena vegetacijska 
enota bukovja v Sloveniji. Willner je s tem opredelil 
nekakšno makro asociacije, ki je ni mogoče definirati 
z fitocenozami oblikovanimi v mejah sprejemljive 
homogenitete, ali po Braun-Blanquetu,  s fitoceno-
zami, ki imajo sicer vsaka svoj individualni razvoj 
vendar se razvijajo v smeri istega skupnega cilja. Tako 
opredeljeni sintakson Lamio orvalae-Fagetum, ne 
more biti osnova za splošno aplikacijo kot klimaksna 
združba našega preddinarskega teritorija.

Postavlja se vprašanje, kako obravnavati naše 
gorsko bukovje ? Sedanje opredelitve so take: 

1. Pod imenom Fageto-Lamietum orvalae, oziroma 
Lamio orvalae-Fagetum n.inv. Horvat (1938), je pred-
stavljena združba bukovja hrvaške s subasociacijama 
corydaletosum in lathyretosum. Subasociaciji sta si 
floristično tako različni, da so eno izbrali za lectotip 
združbe Lamio orvalae-Fagetum, drugo za združbo 
Vicio oroboidi-Fagetum.

2. Z imenom Lamio orvalae-Fagetum slovenicum 
je Borhidi preimenoval naše bukovje Enneaphyllo-
Fagetum caricetosum pendulae, ki je bilo tedaj (1962) 
opredeljeno le v varianti združbe Dentaria polyphylla 
na Dolenjskem. 

3. Ob nomenklaturni reviziji (1992) so naši avtorji 
izbrali za lectotip združbe Lamio orvalae-Fagetum  
Horvatovo subasociacijo –corydaletosum. Iz pri-
merjav vidimo, da sta združbi bukovja z mnogo-
listno mlajo, po Borhidiju  Lamio orvalae-Fagetum, 
in Horvatova subasociacija -corydaletosum  tako 
floristično kot rastiščno povsem različni.  

4. Willner je združbo Lamio orvalae-Fagetum  
apliciral še širše, na celoten areal velike mrtve 
koprive. Obravnava  jo kot enotno združbo zlepljeno 
iz navedenih popisov iz Avstrije, Italije, Slovenije 
in Hrvaške. 

Pod ta sintakson Lamio orvalae-Fagetum, ki je 
floristično kot rastiščno tako različno uporabljan in 
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opredeljen, ne moremo uvrščati naših preddinarskih 
gorskih bukovih gozdov, ki so različni tako po flori-
stičnih kot »neflorističnih« značilnostih. Posplošena 
aplikacija tako opredeljene makro-združbe Lamio 
orvalae-Fagetum  na vse gorske gozdove Hrvaške in 
Slovenije (in celo na del Avstrije in Italije) ne opre-
deljuje teh gozdov tako, da bi zadostila praktičnim 
potrebam gozdarstva, ki za svoje delo potrebuje 
veliko bolj podrobno poznavanje rastiščnih razmer. 
Ekološko preširoko predstavljena asociacija daje 
veliko preohlapne informacije za gospodarjenje 
z gozdom. Pri gospodarjenju z gozdovi so za nas 
pomembne rastiščne in cenološke lastnosti združbe, 
ki nam dajejo usmeritve za usklajeno obnovo sestojev 
s proizvodno dobo gozdov, uspešno pomlajevanje, 
optimalno biološko in ekonomsko drevesno sestavo 
gozdnih fitocenoz, preprečevanje regresije združbe, 
obnovo degradiranih gozdnih rastišč in s tem aktivno 
vključevanje gozda v oblikovanje, ohranjanje in 
zagotavljanje progresije širšega ekosistema.

Presoja o položaju našega gorskega bukovja je 
narejena na  podlagi primerjalne tabele našega 
gorskega bukovja z bukovjem v širšem jugozahod-
nem delu Evrope. S številčno primerjavo (afiniteta, 
koeficient podobnosti) je primerjana množica 
fitocenoz, združb ali vegetacijskih enot po odstotku 
rastlinskih vrst, ki so skupne medsebojno primer-
janim enotam. Podobo o podobnosti vegetacijskih 
enot dopolnjuje njihov ekološki spekter podan z 
deležem (odstotkom) rastlinskih vrst pripadajočih 
posameznim ekološkim grupam. 

Na podlagi teh primerjav in novih ugotovitev 
je naše gorsko bukovje  obravnavano kot samo-
stojna združba, Rusco hypoglossi-Fagetum n.nov., 
ki naseljuje srednje globoka, pokarbonatna rjava tla 
na apnencu oziroma na dolomitu. Bukovje z deve-
terolistno mlajo Enneaphyllo-Fagetum caricetosum 
pendulae varianta združbe z Dentaria polyphylla  
pa je na podlagi geološkin in pedoloških raziskav 
opredeljena kot edafsko pogojena združba (kredni 
fliši in zelo globoka distrična /tipčna ali pseudoo-
glejena/ pokarbonatna tla) in je obravnavana kot 
razvojno samosvoja združba v pospešenem razvoju 
to je kot edafski paraklimaks. Poimenovana je kot 
bukovje z mnogolistno mlajo, Carici pendulae-
Fagetum n.nov. (syn. Polyphylleto-Fagetum 1958). 
Globoka preklimaksna tla tudi pojasnjujejo, visoko 
donosnost bukovja, ki v toliki meri odstopajo od 
drugih gorskih bukovih gozdov, ki so v klimaks-
nem razvoju.

Ponovno poseganje v fitocenološko opredelitev 
vegetacijskih enot presojamo s stališča naših goz-

darskih potreb, ker moramo imeti s poimenovanjem 
združbe tudi jasno opredeljene rastiščne razmere. 

Rastiščne razmere se ugotavljajo ob samem pro-
učevanju združbe in v naslednjih obdobjih, ko se 
spoznava širši preplet različnih združb, fitocenoz 
in njihovih rastišč v sindinamičnem razvoju. Pri 
podajanju lastnosti gozdnih združb je dana večja 
pozornost njihovemu recentnemu razvoju v okviru 
njihove ciklične sukcesije, ki pojasnjuje cenološki 
položaj drevesnih vrst v danih rastiščnih razmerah. 
Navedene so osnovne lastnosti združbe razvojno 
samosvojega bukovja z mnogolistno mlajo in kli-
maksnih gorskih bukovih gozdov v preddinarskem 
in alpskem svetu.  

8 SUMMARY
In the last decades of the past century numerous 
beech forest associations, presented as new com-
munities or researched in the context of previously 
set syntaxa, were phytocoenologically described. 
Since we want to present the characteristics of these 
communities, we must clearly define them referring 
to their habitats and know what kind of habitats are 
defined by these syntaxa. For this reason, the pre-
dinaric beech forests are compared to the neighboring 
mountain beech forests in Croatia, beech forests from 
our Alpine world and to the similar forests of our 
northern neighbors. Performing the nomenclature 
revision, our authors maintained the name Lamio 
orvalae-Fagetum (Horvat 38) Borhidi 63 for the 
mountain beech forests. The inventory representing 
the community Fagetum croaticum boreale monta-
num corydaletosum was chosen as the community 
lectotype. All described or only named mountain 
beech communities of Slovenia and Croatia were 
united in this syntaxon. 

The nomenclature revision in the neighboring 
lands of Austria and south-western Germany also 
covered our beech forests, above all in the studies by 
Oberdorfer and Willner. Both authors treat beech 
forests rather differently and also their views of the 
beech syntaxa in Slovenia differ. Willner presented 
the initial determination of the community through 
the lectotype following the Horvat sub-association 
in an essentially wider floristic, ecological and sin-
dynamic interval. His further generalization of the 
Enneaphyllo-Fagetum caricetosum pendulae v Lamio 
orvalae-Fagetum community, already renamed by 
Borhidi, gave this community entirely new contents 
which is fundamentally wider than the initially 
defined vegetation unit of beech forests in Slovenia. 
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Willner thus defined a kind of macro association 
which cannot be defined by phytocoenoses formed in 
the limits of an acceptable homogeneity, or, according 
to Braun-Blanquet, by phytocoenoses having each 
its individual development, but developing in the 
direction of a mutual goal. Defined in this way, the 
Lamio orvalae-Fagetum syntaxon cannot be the basis 
for a general application as a climax community of 
our pre-dinaric territory. 

The question is how to treat our mountain beech 
forests. The momentary definitions are as follows:

1. The name Fageto-Lamietum orvalae or Lamio 
orvalae-Fagetum n.inv. Horvat (1938) presents the 
beech community of Croatia with its sub-associations 
corydaletosum and lathyretosum. The sub-associati-
ons differ so much in the floristic sense that the first 
one has been chosen as the Lamio orvalae-Fagetum 
community lectotype and the second one as the Vicio 
oroboidi-Fagetum community lectotype. 

2. Borhidi renamed our beech syntaxon Enne-
aphyllo-Fagetum caricetosum pendulae, in that 
time (1962) defined only in the Dentaria polyphylla 
community variant in Dolenjska, calling it Lamio 
orvalae-Fagetum slovenicum. 

3. On occasion of the nomenclature revision 
(1992) our authors chose the Horvat sub-association 
-corydaletosum as the lectotype of the Lamio orvalae-
Fagetum  community. The comparisons show that 
the beech communities with the multi-leaves young 
growth, Lamio orvalae-Fagetum following Borhidi, 
and the Horvat sub-association -corydaletosum  differ 
both in floristic and in habitat sense. 

4. Willner applied the Lamio orvalae-Fagetum 
syntaxon even broader, to the whole area of the big 
deadnettle. He treated it as a cohesive community 
composed of the mentioned descriptions from 
Austria, Italy, Slovenia and Croatia.

We cannot list our pre-dinaric mountain beech 
forests, differing to such extent with regard to both 
floristic and “non-floristic” characteristics, in this 
Lamio orvalae-Fagetum syntaxon which is used and 
defined in so many different ways. Generally applying 
the thus defined macro community Lamio orvalae-
Fagetum to all Croatian and Slovenian mountain 
forests (and even to a part of Austrian and German 
ones) cannot define these forests in such a way it 
could meet the practical needs of forestry which needs 
a much better knowledge of habitat conditions for 
its work.  Association, presented too broadly in the 
ecological sense, yields much too loose information 
to be used for forest management. In forest manage-
ment, habitat and coenological characteristics of the 

syntaxon are important, since they direct us toward 
the harmonious renewal of the stands and produc-
tion period of the forests, successful rejuvenation, 
optimal biological and economical tree structure of 
the forest phytocoenoses, prevention of the syntaxon 
regression, renewal of the degraded forest habitats 
and, as a result, active including of the forest in the 
forming, sustaining and ensuring progress of the 
broader ecosystem. 

The estimation of our mountain beech forests 
condition is performed on the basis of the compa-
rative table of our mountain beech forests and beech 
forests in the broader southwestern part of Europe. 
The numeric comparison (affinity, similarity ratio) 
compares a multitude of phytocoenoses, syntaxa 
or vegetation units with regard to the percentage 
of the plant species shared by the compared units. 
The vegetation units’ similarity image is completed 
by their ecological spectrum presented by the share 
(percentage) of plant species appertaining to the 
individual ecological groups. 

On the basis of these comparisons and new finds, 
our mountain beech forests are treated as an indi-
vidual syntaxon, Rusco hypoglossi-Fagetum n.nov. 
that inhabits medium deep, post-carbonate brown 
ground on lime stone or dolomite. The beech syntaxa 
with nine-leaf young growth  Enneaphyllo-Fagetum 
caricetosum pendulae syntaxon variant with Dentaria 
polyphylla is on the basis of geological and pedological 
researches defined as an edaphically conditioned 
community (cretaceous flysch and very deep distical 
/typical or pseudo-carbon/ post-carbonate ground) 
and treated as developmentally individual syntaxon 
in accelerated development, i.e. as an edaphic para-
climax.  It is called beech syntaxon with multi-leaf 
young growth, Carici pendulae-Fagetum n.nov. (syn. 
Polyphylleto-Fagetum 1958). The deep pre-climax 
ground also explains the high yield of beech syntaxa 
diverging to such an extent from other mountain 
beech forests in the climax development. 

We estimate the repeated intervention in the 
phytocoenological definition of vegetation units 
from our forestry needs, since the naming of a 
syntaxon must provide also clearly defined habitat 
conditions.

Habitat conditions are identified together with 
the research of the syntaxon and in the further 
periods when the broader interlacing of various 
communities, phytocoenoses and their habitats in 
sindynamic development are discovered. Presenting 
the characteristic of forest communities we lay more 
stress on their recent development in the framework 
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of their cyclic succession which explains coenolo-
gical condition of tree species in the given habitat 
conditions. Listed are the basic characteristics of 
the developmentally individual beech syntaxa with 
multi-leaf young growth and the climax mountain 
beech forests in pre-dinaric and Alpine world.
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1 UVOD IN METODE DELA
1 INTRODUCTION AND 

INVESTIGATION METHODS

Z vegetacijskimi preučevanji in kartiranji gozdov 
na Kočevsko-ribniškem območju, ki jih je izvajal 
nekdanji Biro za gozdarsko načrtovanje v Ljubljani 
(ZORN 1965, ČAMPA 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1972, SMOLE 1972, ACCETTO 1973), smo posto-
poma spoznavali tudi razširjenost združb asociacije 
Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum Ž. 
Košir 1962, ki je vezana na strma, hladna in dolo-
mitna rastišča.

Vegetacijska preučevanja in kartiranja vegetacije 
v istem prostoru pa so že pred Birojem izvajali 

GDK: 181.1:176.1 Acer obtusaturm +187(045) =111

Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer obtusatum var. 
geogr. nov. v dolini zgornje Kolpe
Arunco-Fagetum  Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. in the 
upper Kolpa River Valley (Kočevska, S Slovenia)

Marko ACCETTO*
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povzetka in izvlečka v angleščino Breda Misja. Lektura angleškega besedila: Breda Misja.
V prispevku avtor opisuje novo geografsko varianto asociacije Arunco-Fagetum var. geogr. Acer obtusatum, ki 
uspeva na strmih hladnih pobočjih v gorskem in deloma zgornjegorskem pasu doline zgornje Kolpe. Razlikovalnica 
geografske variante je vrsta Acer obtusatum, edafske razlikovalnice pa vrste Omphalodes verna, Euphorbia carniolica, 
Pulmonaria stiriaca in Erythronium dens-canis. Geografsko varianto členi v tri subasociacije: 
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River Valley. The differential species of the geographical variant is the species Acer obtusatum and the edaphic 
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fitocenologi Inštituta za biologijo SAZU v Ljubljani. 
Zaradi njihovih takratnih drugačnih strokovnih 
pogledov le-ti pri kartiranjih omenjeno vegetacijsko 
enoto niso upoštevali (PUNCER 1980, MARINČEK 
et al. 1986). 

Zato je ostala podoba razširjenosti obravnavane 
vegetacijske enote na Kočevskem nepopolna. 

S preučevanji gozdne in druge vegetacije na 
Kočevskem v zadnjem času, zlasti v dolini zgornje 
Kolpe (ACCETTO 1999, 2000, 2003), pa smo spo-
znali, da so združbe asociacije Arunco-Fagetum s. 
lat. razširjene tudi tod. 

* prof. dr. M. A., univ. dipl. inž. gozd., Hočevje 26,  
1301 Krka, SLO

Znanstvena razprava
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Fitocenološka popisovanja teh fitocenoz so 
hitro pokazala na njihove floristične posebnosti kot 
posledice geografske lege, deloma tudi na ekološke 
razlike.

Namen prispevka je, da na podlagi v letih 1998 in 
2007 izvedenih fitocenoških popisovanj te združbe 
fitocenološko opredelimo.

Fitocenološka popisovanja smo opravili v dolini 
zgornje Kolpe in njenem zaledju, to je v kvadrantih 
sredjeevropskega kartiranja flore 0454/1, 3, deloma 4 
in 0554/2 (v letu 1998) (slika 1). Pri tem smo fitoceno-
loško popisovali sestoje prevladujočih bukovij (Hac-
quetio-Fagetum s. lat., Lamio orvalae-Fagetum s. lat., 
Seslerio-Fagetum s. lat., Rhododendro-Fagetum s. lat. 
in Arunco-Fagetum s. lat). Vse fitocenološke popise 
smo uvrstili v enotno fitocenološko preglednico, ter 
jo uredili s postopki hierarhične klasifikacije [FNC 
- kopičenje na osnovi najbolj oddaljenega soseda 
(Complete Linkage Clustering), UPGMA - kopičenje 
na osnovi povezovanja srednjih razdalj (Average 
Linkage Clustering), MISSQ - metodo minimalnega 
porasta vsote kvadratov ostanka (Minimization of 
the Increase of Error Sum of Squares)] in ordinacije 
[PCoA - ordinacijsko metodo glavnih koordinat 
(Principal Coordinates Analysis)]  po računalniškem 
programskem paketu SYN-TAX (PODANI 1993, 

1994). Za mero različnosti pri navedenih postopkih 
smo izbrali komplement koeficienta “similarity ratio”, 
oziroma komplement Jaccardovega koeficienta, če 
smo upoštevali le binarne podatke (navzočnost 
oz.odsotnost). Iste postopke smo uporabili tudi pri 
primerjavah sintaksonov. 

Ocene zastiranja smo pretvorili po van der 
MAAREL-u (1979).

Ker zgoraj omenjeni numerični postopki niso 
dali enakih rezultatov, ter nekatere fitocenološke 
popise uvrščali v različne skupine, smo to pre-
verili tudi kvalitativno, to je z Braun-Blanquejevo 
metodo.

Iz tako urejenih fitocenoloških popisov, razvidnih 
iz dvorazsežnega ordinacijskega diagrama v sliki 3, 
obravnavamo le skupino popisov, ki so predstavniki 
fitocenoz nove geografske variante asociacije Arunco-
Fagetum. Vse ostale skupine, ki predstavljajo druge 
sintaksone iz istega območja, bomo obravnavali v 
posebnem prispevku. 

Omenjena, čeprav ne priložena fitocenološka pre-
glednica, sestavljena iz 39  popisov, nam je dala širši 
vpogled v floristične, horološke in ekološke poseb-
nosti obravnavanega prostora ter s tem pomagala 
tudi pri izbiri regionalnih in ekoloških razlikovalnic 
opisovane asociacije. 

Slika 1: Nahajališča fitocenološko popisanih bukovij na karti Slovenije
Figure 1: Localities of the phytosociologically researched beach forests on the map of Slovenia 
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Vegetacijo smo popisovali po sigmatistični metodi 
(BRAUN-BLANQUET 1964), dopolnjeni s kasnej-
šimi dognanji (WESTHOFF / van der MAAREL, 
1973). Pri uvrščanju rastlinskih taksonov v fitoceno-
loške skupine smo si pomagali z deli OBERDORFER 
(1979), ELLENBERG (1988) in AESCHIMANN et 
al. (2004), pri uvrščanju v horološke skupine in živ-
ljenske oblike rastlin pa z deloma POLDINI (1991) 
in AESCHIMANN et al. (2004). 

Osnova poimenovanja praprotnic in semenk 
je Mala flora Slovenije (MARTINČIČ et al. 2007), 
rastlinskih združb pa delo: ROBIČ & ACCETTO 
(2001).

Fitocenološke enote in njihovi avtorji (Phyto-
sociological groups and their authors)

Adenostyletalia G. et J. Br.-Bl. 1931
Aremonio-Fagion  (Horvat 1938) Borhidi in Török, 
Podani et Borhidi 1989
Erico-Pinetea I. Horvat 1959
Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 1928
Fraxino orni-Ostryion carpinifoliae Tomažič 1940
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Quercetalia pubescentis Klika 1933
Trifolio-Geranietea Th. Müller 1961
Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 em. Zupančič 1976 

Slika 2: Približna lega popisov (Arunco-Fagetum s. lat.) v dolini zgornje Kolpe
Figure 2: Approximate position of relevés (Arunco-Fagetum s. lat.) in the upper Kolpa river valley 

Accetto, M.: Arunco-Fagetum  Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. v dolini zgornje Kolpe



GozdV 65 (2007) 9 425

2 KRATKA EKOLOŠKA OZNAKA
2 SHORT ECOLOGICAL DESCRIPTION

Združbe obravnavane geografske variante so pretežno 
razširjene v hladnih, severnih, severozahodnih in 
severovzhodnih strmih do zelo strmih pobočjih nad 
Ribjekom ob Kolpi,  med Strmo rebrijo in Bezgarsko 
planino ter pobočjih hudourniškega vodozbirnega 
območja nad potokom Belica v nadmorski višini 
od 560 do 910 m, to je v gorskem in deloma zgor-
njegorskem pasu (slika 2).

Geološko-petrografsko osnovo imenovanih 
območij grade triasni dolomiti (SAVIĆ / DOZET  
1985) s primesjo rožencev. 

Na njih so razvite plitve, ponekod tudi skeletne 
in rjave rendzine, ki prevladujejo. 

Fitocenoze nove geografske variante so v višjih 
legah v stiku z jelovimi bukovji (Omphalodo-Fagetum 
s. lat.), bukovji z dlakavim slečem (Rhododendro-
Fagetum s. lat.), bukovji z velecvetno mrtvo koprivo 
(Lamio orvalae-Fagetum s. lat.) in posebno obliko 
bukovij s tevjem (Hacquetio-Fagetum s. lat.), redko z 
borovji z vednozelenim šašem (Carici semperviren-
tis-Pinetum nigrae s. lat.), izjemoma tudi z bukovji 
z jesensko vilovino (Seslerio autumnalis-Fagetum 
s. lat.).

Po podatkih v preučevanem območju edine 
padavinske postaje Osilnica (300 m n. m.) s srednjo 
letno količino padavin 1.785 mm (cit. po Ž. KOŠIR 
1979), je območje srednje namočeno. Znano pa je, 
kar kaže tudi vegetacija, da  se tod prepletajo vplivi 
subpanonskega, submediteranskega in dinarskega 
podnebja. 

3 PLASTOVITOST ZDRUŽB
3 COMMUNITY LAYERING

V drevesni plasti, ki zastira med 80 in 100 % površja, 
prevladuje bukev s posamično in gnezdasto primesjo 
gorskega in ostrolistnega javorja (Acer pseudoplata-
nus, A. platanoides), posamično primesjo topokrpega 
javorja (Acer obtusatum), velikega jesena (Fraxinus 
excelsior), jelke (Abies alba), mokovca (Sorbus aria) 
in črnega gabra (Ostrya carpinifolia).  

Zastrtost grmovne plasti je med 10 in največ 
40 %; poleg vrst drevesne plasti jo grade pogostejše 
vrste, kot so Daphne mezereum, Lonicera alpigena, 
Fraxinus ornus, Rosa pendulina, med manj pogo-
stimi Laburnum alpinum, Ilex aquifolium, Cornus 
mas in druge.  

Zeliščna plast je bogatejša in zastira med 40 in 
70 % (izjemoma 80 %) in je vrstno zelo pisana. Z 

večjo srednjo zastrtostjo in pogostostjo se pojavljajo 
vrste Mercurialis perennis, Helleborus niger, Prenant-
hes purpurea, Omphalodes verna, Salvia glutinosa, 
Aposeris foetida in druge. 

Mahovna plast je pičlo razvita.
Po redkih panjih in panjevskih oblikah drevja 

ter izredno redki navzočnosti smreke domnevamo, 
da močnejših sečenj, vsaj v popisanih sestojih, v 
preteklosti ni bilo. Sestoji, zlasti v zgornjem delu 
območja nad Belico, so zato razmeroma dobro 
ohranjeni. Tod so vidni predvsem vplivi naravnega 
izločanja.

4 IZSLEDKI RAZISKAVE Z 
RAZPRAVLJANJEM

4 RESULTS AND DISCUSSION 
4.1 Floristična sestava, značilnice in 

razlikovalnice ter sociološke značilnosti 
asociacije

4.1 Floristic copmposition, character and 
differencial species and sociological 
characteristics of the association

Rezultati razvrščanja vseh naših fitocenoloških 
popisov (39) po metodi glavnih koordinat (PCoA) 
so razvidni iz dvorazsežnega ordinacijskega dia-
grama (slika 3). Popisi se razvrščajo v glavnem v 
štiri skupine. Fitocenoze našega sintaksona (Arunco-
Fagetum) predstavlja skupina dvanajstih popisov na 
desni strani dendrograma (popisi 1 do 5, 25, 29,30, 
33 ter 36 do 39). 

Floristična sestava obravnavane asociacije, ob 
upoštevanju razvrščanja popisov po zgoraj omenje-
nem postopku, je razvidna iz analizne vegetacijske 
preglednice 1, ki jo sestavlja 12 popisov.

V njej je 110 rastlinskih taksonov, nekaj več kot 
v tabelarno predstavljeni geografski varianti (98), 
ki jo je prvi opisal Ž. KOŠIR (1962, 1979). Med 
njimi prevladujejo cvetnice (92,7 %), znatno manj 
je praprotnic (4,6 % ) in mahov (2,7 %). Povpre-
čno število taksonov na popis je 40, največ 49 in 
najmanj 33. Koeficient variacije števila taksonov 
(KV %) je 13 %.

Od asociacijskih značilnic in razlikovalnic, ki 
jih je izbral Ž. KOŠIR (1962, 1979), so razen vrste 
Spiraea chamaedrifolia, v našem bukovju navzoče 
vse. Nekatere izmed njih imajo večjo, druge manjšo 
stalnost. Navzoča je tudi vrsta Ruscus hypoglossum, 
po Ž. KOŠIR (ibid.) razlikovalnica geografske vari-
ante, ki ima v fitocenozah naše geografske različice 
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približno enako stalnost, hkrati pa 38 krat nižjo 
srednjo zastrtost (45). 

Po teh ugotovitvah bi lahko domnevali, da gre 
geografsko varianto z Ruscus hypoglossum (ibid.), 
ali vsaj za njeno podvarianto. 

Primerjave celotne floristične sestave in značilne 
rastlinske kombinacije treh sintaksonov [Arunco-
Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum homo-
gynetosum Ž. Košir 1962 (8 popisov), - typicum 
(18 popisov), Arunco-Fagetum var. geogr. Acer 
obtusatum var. geogr. nov. (12 popisov)] na osnovi 
sintezne preglednice 1 ter postopkov hierarhične 
klasifikacije in ordinacije, pa kažejo drugače (glej 
podrazdelek 4.2).

Na osnovi floristične primerjave našega sin-
taksona z zgoraj navedenimi sintaksoni (sintezna 
preglednica 1) smo za razlikovalnico nove geo-
grafske variante izbrali vrsto Acer obtusatum, 
ki je po današnji vednosti razširjena predvsem v 
toplejšem, jugovzhodnem in deloma jugozahodnem 
in zahodnem delu Slovenije (JOGAN et al. 2001). 
V primerjanih dveh sintaksonih (Ž. KOŠIR 1979) 
ni navzoča. Tako našo geografsko varianto dobro 
opredeljuje ter ločuje horološko in ekološko.

Iz podobnih vzrokov so jo za geografsko razli-
kovalnico izbrali tudi pri členitvah makroasociacij 
Ostryo-Fagetum s. lat. (ZUPANČIČ et al. 1986) in 
Seslerio-Fagetum s. lat. (DAKSKOBLER 1997).

Ekološko oziroma edafsko naše bukovje označu-
jejo in ločujejo še vrste Omphalodes verna (nekoliko 
presenetljivo), sicer kazalka rjavih pokarbonatnih 
tal, ki ima neznatno srednjo zastrtost (730), vendar 
precejšnjo stalnost (92), Euphorbia carniolica, Pul-
monaria stiriaca in Erythronium dens-canis, ki jih 
v opisanih sintaksonih Ž. Koširja (Ž. KOŠIR 1979 ) 
prav tako ni. Slednje tri so v našem primeru kazalke 
navzočnosti določenih kislih ionskih sestavin v tleh, 
vse skupaj pa kazalke svežih rastišč in slabo kislih 
tal (kot posledice primešanih rožencev), v našem 
primeru rjavih rendzin. 

Vrsta Erythronium dens-canis, katere stalnost 
in zastrtost bi bila še večja, če bi fitocenoze 
povsod popisovali zgodaj spomladi, pa ne ozna-
čuje samo obravnavano hladnoljubno bukovje, 
temveč tudi druga bukovja v dolini Kolpe (Lamio 
orvalae-Fagetum s. lat., Hacquetio-Fagetum s. lat., 
Seslerio-Fagetum s. lat.), ki so razširjena na večjih 
površinah. 
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Slika 3: Dvorazsežni ordinacijski diagram 39 fitocenoloških popisov bukovij v dolini zgornje Kolpe.
Figure 3: Two-dimensional scatter diagram of 39 relevés of beach forests in upper Kolpa river valley.
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Zaporedna št. popisa  
(Succesive No. of relevé) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Delovna št. popisa  
(Working No. of relevé)  38a 35a 34b 8 83 33a a 22a 30a 32a 30 37

Nadmorska višina v 10 m 87 88 86 76 83 79 82 82 82 75 53 91
(Altitude in 10 m)
Lega (Aspect) NW W NW N N N N N N NW N
Nagib v stopinjah (Slope in degrees) 30 35 35 35 35 35 40 35 35 25 30 25
Matična podlaga (Parent material) D D D D D D D D D D D D
Skalnatost (Stoniness in %) 20 30 10 10 5 10
Zastrtost  v %: (Cover in %)  
                                        Tree layer A 100 80 90 90 80 90 80 90 90 80 90 90

                                        Shrub layer B 20 10 10 10 10 20 20 20 40 20 5 20
                                        Herb layer C 60 60 40 70 70 50 70 80 70 70 50 70
Največji prsni premer v cm 50 45 60 35 40 40 40 40 30 35 30 30
(Max.diameter in cm)
Največja drevesna višina v m 26 27 35 27 29 25 26 25 23 23 24 23
(Max. height in m)
Velikost popisne ploskve v 10 m2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
(Relevé area in 10 m2)
Datum popisa (Date of taking relevé) 26. 26. 25. 13. 8. 25. 12. 12. 12. 25. 26. 28.
 7. 7. 7. 4. 5. 7. 7. 7. 7. 7. 4. 4.

O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7 O7
Število vrst (Number of species) 34 44 35 49 39 43 39 43 34 47 33 36
ZNAČILNE VRSTE ASOCIACIJE
(Charact. sp. of ass.) Pr. Fr.
Aruncus dioicus C + + 1 2 1 1 1 1 + 1 + + 12 100
Helleborus niger 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 11 92
Laserpitium krapfii + + + + 1 + 1 + 1 1 1  11 92

RAZLIKOVALNE VRSTE AS.  
(Diff. sp. of the ass.)
Mercurialis perennis C 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 + 12 100
Cardamine enneaphyllos + + 3 2 1 + 2 2 9 75
Prenanthes purpurea 2 1 1 2 + 2 1 + 2  9 75
Rosa pendulina B  1 + + + +  1 6 50

C  + + + +  4 33
Phyteuma ovatum  + + 1 + + + 1 + 8 67
Melampyrum velebiticum + + + + +  5 42
Epipactis helleborine    +         1 8
RAZLIKOVALNI VRSTI GEGR. VAR.  
(Diff. sp. of the geogr. var.)
Acer obtusatum A +   1         2 17

B    +  +   +  + + 5 42
Edafske razlikovalnice (Edaf. diff. sp.)
Omphalodes verna C 1 2 1  1 1 1 1 2 2 + 1 11 92
Euphorbia carniolica + + + + + + + 7 57
Erythronium dens-canis 1 1 + + 4 33
Pulmonaria stiriaca + + + 3 25

VEGETACIJSKA PREGLEDNICA ŠT. 1:   Arunco -Fagetum Ž. Košir 1962  var. geogr. 
(VEGETATION TABLE 1)           Acer obtusatum var. geogr. nov:
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RAZLIKOVALNE VRSTE NIŽJIH 
ENOT  fraxinetosum -typicum - homogynetosum

(Diff. sp. of  lower units) excelsioris    
Fraxinus excelsior A 1 2 3  + 4 33
Abies alba  1 2 1  3 25

B  +  + 2 17
Veronica urticifolia C  + +  2 17
Homogyne sylvestris + 1 1 1  1 1 6 50
Asparagus tenuifolius + r + 1 + +  6 50
Potentilla carniolica + + + + + 5 42
Betonica alopecuros  +  +  + 3 25
AREMONIO-FAGION 
Cyclamen europaeum + 1 1 + 1 + + 1 2 9 75
Primula vulgaris + + 2 + + 5 42
Hacquetia epipactis 1 + + + 1 5 42
Ruscus hypoglossum + + + + 1 5 42
Vicia oroboides + + 2 17
Rhamnus fallax B + + 2 17
Epimedium alpinum C 2 1 8
Calamintha grandiflora + 1 8
Knautia drymeia ssp. drymeia + 1 8
Scopolia carniolica 1 1 8
FAGETALIA SYLVATICAE Pawl. 1928
Fagus sylvatica A 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 12 100

B 2 1 2 1 1 2 2 7 58
C + + + + + + + 7 58

Acer pseudoplatanus A 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 83
B 1 + + + + 5 42
C + + + + 4 33

Acer platanoides A 1 + 2 17
C + + 2 17

Salvia glutinosa 2 2 1 + + 1 1 2 1 1 + + 12 100
Daphne mezereum + + + + + + + 1 + + 11 92
Galium sylvaticum 1 2 1 2 1 1 1 2 1 + 10 83
Heracleum sphondylium + + + + + + + + + 9 75
Senecio fuchsii + 1 1 1 + + + + + 9 75
Lonicera alpigena B + + 2 2 2 2 2 + 8 67

C 1 1 1 3 25
Polygonatum multiflorum + + + + + + + + 8 67
Tamus communis + + 1 2 + 1 6 50
Polystichum aculeatum + + + + 4 33
Symphytum tuberosum + + + + 4 33
Galeobdolon flavidum + + + + 4 33
Laburnum alpinum B + + 1 3 25
Lathyrus vernus C + + + 3 25
Lilium martagon + 1 + 3 25
Melica nutans + + + 3 25
Tephroseris longifolia + + + 3 25
Actaea spicata + + 2 17
Brachypodium sylvaticum + + 2 17
Cephalanthera longifolia + + 2 17
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Ilex aquifolium B + 2 2 17
Isopyrum thalictroides C + + 2 17
Mycelis muralis + + 2 17
Paris quadrifolia + + 2 17
Taxus baccata B 1 1 2 17
Pulmonaria officinalis C + + 2 17
Prunus avium + 1 8
Daphne laureola B + 1 8

C + 1 8
Viola reichenbachiana + 1 8
Dentaria bulbifera + 1 8
Leucojum vernum + 1 8
Ulmus glabra 1 1 8
Asarum europaeum 2 1 8
Petasites albus + 1 8
Euphorbia dulcis + 1 8
Dryopteris filix-mas + 1 8
QUERCETALIA PUBESCENTIS
Convallaria majalis C + 1 2 1 1 2 6 50
Fraxinus ornus B 2 2 2 +  4 33

C + + + 3 25
Sorbus aria A 1 1 + 1 4 33
Carex flacca C + 1 + 3 25
Cornus mas B + 1 + 3 25
Melittis melissophyllum C + + 2 17
Ostrya carpinifolia A + 1 8
QUERCO-FAGETEA 
Hepatica nobilis C + + 1 1 + + + 1 + 9 75
Anemone nemorosa + 1 1 + 4 33
Hedera helix A 2 1 8

C + + + 3 25
Clematis vitalba + + 1 3 25
Carex digitata C + + 2 17
Campanula trachelium + + 2 17
ERICO-PINETEA
Carex alba  1 1 2 2 4 33
Erica carnea + + 1 2 4 33
Aquilegia nigricans + 1 8
Lathyrus laevigatus + 1 8
ADENOSTYLETALIA 
Gentiana asclepiadea C 1 1 + + + + + + 1 + 10 83
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum C 2 1 1 + 1 + + 1 1 9 75
Centaurea montana + 1 1 + + 5 42
Veratrum album + + + + 4 33
Adenophora liliifolia + + 1 3 25
Polygonatum verticillatum + 1 8
Athyrium filix-femina + 1 8
VACCINIO-PICEETEA
Valeriana tripteris + + + 1 1 + + 7 58
Rubus saxatilis + 1 + 3 25
Luzula sylvatica ssp. sylvatica + 1 8
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Asplenium viride + 1 8
Rubus hirtus 1 1 8
TRIFOLIO-GERANIETEA
Cirsium erisithales C + 2 + + + + 1 1 1 + + 11 92
Digitalis grandiflora  1 + + + + 5 42
Vincetoxicum hirundinaria C + 1 8
SPREMLJEVALKE  
(Companion sp.)
Aposeris foetida C 2 2 1 1 2 1 2 2 2 9 75
Solidago virgaurea 1 + 1 + + 5 42
Pteridium aquilinum  + + + 3 25
Narcissus poeticus  + 1 8
Platanthera bifolia +   1 8
MAHOVI  (Mosses)
Ctenidium molluscum 2 2 2 3 25
Neckera crispa + 1 1 3 25
Polytrichum formosum + 1 8
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Številka syntaksona (Number of syntaxon) 1 2 3
Število popisov (Number of relevés) 8 18 12
ARUNCO-FAGETUM Ž. Košir 1962
ZNAČILNE VRSTE ASS. (Charact. sp. of ass.)
Laserpitium krapfii 88 100 92
Aruncus dioicus 75 61 100
Helleborus niger 63 67 92
Spiraea chamaedryfolia 13 17 0
RAZLKOVALNE VRSTE ASS. (Diff. sp. of ass.)
Mercurialis perennis 100 100 100
Cardamine enneaphyllos 100 100 75
Prenanthes purpurea 100 89 75
Rosa pendulina B 88 89 50

C 0 0 33
Melampyrum velebiticum 88 39 42
Phyteuma ovatum 88 72 67
Epipactis helleborine 0 39 8
RAZLIKOVALNI VRSTI GEOGR. VAR.
(Diff.sp. of geogr. var.)
Ruscus hypoglossum 0 39 42
Acer obtusatum A 0 0 17

B 0 0 42
EDAFSKE RAZLIKOVALNE VRSTE
(Edaf. diff. sp.)

SINTEZNA PREGLEDNICA 1: FITOCENOLOŠKA PRIMERJAVA ASOCIACIJ   
  Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 (2,3) in Arunco-Fagetum 
  var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. (4) 
(Synoptic Table 1: Phytocoenological comparison of  Arunco-Fagetum 
  Ž. Košir 1962 (1,2) and Arunco-Fagetum var. geogr. 
  Acer obtusatum var. geogr. nov. (3) associations  
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Omphalodes verna 0 0 92
Euphorbia carniolica 0 0 57
Erythronium dens-canis 0 0 33
Pulmonaria stiriaca 0 0 25
RAZLIKOVALNE VRSTE SUBAS.
(Diff. sp.of subass.)
Fraxinus excelsior A 0 11 33
Abies alba A 0 0 25

B 0 0 17
Veronica urticifolia C 0 0 17
Homogyne sylvestris 100 11 50
Potentilla carniolica 0 0 42
Asparagus tenuifolius 0 0 50
Betonica alopecuros 0 0 25
AREMONIO-FAGION
Cyclamen purpurascens 100 94 75
Vicia oroboides 13 17 17
Hacquetia epipactis 13 0 42
Cardamine trifolia 13 22 0
Aremonia agrimonoides 0 17 0
Lamium orvala 0 11 0
Knautia drymeia 0 6 8
Primula acaulis 0 0 42
Rhamnus fallax B 0 0 17
Epimedium alpinum 0 0 8
Calamintha grandiflora 0 0 8
Scopolia carniolica 0 0 8
FAGETALIA SYLVATICAE
Fagus sylvatica A 100 100 100

B 100 100 58
C 0 33 58

Daphne mezereum B 100 89 92
Galium sylvaticum et schultesii C 75 50 83
Salvia glutinosa 13 6 100
Senecio ovatus 88 56 75
Galeobdolon flavidum 38 39 33
Mycelis muralis 50 56 17
Acer pseudoplatanus A 75 72 83

B 38 56 42
C 38 22 33

Polystichum aculeatum 100 67 33
Dryopteris filix-mas 100 78 8
Polygonatum multiflorum 88 89 67
Acer platanoides A 38 22 17
  B 25 44 0

C 13 29 17
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Asarum europaeum agg. 25 6 8
Lonicera alpigena B 50 94 67
Tamus communis 13 22 50
Ilex aquifolium B 25 17 17
Pulmonaria officinalis 25 17 17
Dentaria bulbifera 100 100 8
Euphorbia amygdaloides 75 72 0
Neottia nidus-avis 25 39 0
Actaea spicata 50 72 17
Paris quadrifolia 25 67 17
Lilium martagon 50 50 25
Euonymus latifolia B 88 50 0
Viola reichenbachiana 38 17 8
Sambucus nigra B 13 11 0
Ulmus scabra A 25 22 0

B 25 29 0
C 13 11 8

Galium odoratum 13 33 0
Phyllitis scolopendrium 13 11 0
Epilobium montanum 25 6 0
Carex sylvatica 0 11 0
Arum maculatum 0 11 0
Festuca altissima 0 11 0
Heracleum sphondylium 0 0 75
Symphytum tuberosum 0 0 33
Laburnum alpinum B 0 0 25
Melica nutans 0 0 25
Lathyrus vernus 0 0 25
Brachypodium sylvaticum 0 0 17
Taxus baccata B 0 0 17
Isopyrum thalictroides 0 0 17
Daphne laureola B 0 0 8
Euphorbia dulcis 0 0 8
Cephalanthera longifolia 0 0 8
Leucojum vernum 0 0 8
Petasites albus 0 0 8
Prunus avium 0 0 8
QUERCETALIA PUBESCENTIS
Convallaria mayalis 25 11 50
Ostrya carpinifolia A 13 0 8

B 0 0 0
Sorbus aria A 0 0 33

B 63 33 0
Fraxinus ornus A 0 0 33

B 0 0 25
Melittis melissophyllum 0 6 17
Cornus mas B 0 0 25
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Carex flacca C 0 0 25
QUERCO-FAGETEA
Clematis vitalba 25 11 25
Anemone nemorosa 25 72 33
Carex digitata 25 39 17
Hedera helix A 0 0 8

C 13 50 25
Lonicera xylosteum B 75 61 0
Cephalanthera rubra C 38 22 0
Corylus avellana B 25 17 0
Hepatica nobilis 75 0 75
Campanula trachelium 13 0 17
ADENOSTYLETALIA
Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum 50 22 75
Gentiana asclepiadea 50 33 83
Athyrium filix-femina 0 11 8
Thalictrum aquilegifolium 0 11 0
Tephroseris longifolia 0 0 25
Centaurea montana 0 0 42
Veratrum album 0 0 33
Adenophora liliifolia 0 0 25
Polygonatum verticillatum 0 0 8
VACCINIO-PICEETEA
Valeriana tripteris 88 17 58
Luzula sylvatica ssp. sylvatica 13 6 8
Asplenium viride 13 0 8
Pteridium aquilinum 0 11 25
Rubus saxatilis 0 0 25
Rubus hirtus 0 0 8
ERICO-PINETEA
Calamagrostis varia 38 11 0
Platanthera bifolia 13 33 8
Erica carnea 0 0 33
Carex alba 0 0 33
Aquilegia nigricans 0 0 8
Lathyrus laevigatus 0 0 8
TRIFOLIO-GERANIETEA
Cirsium erisithales 25 0 92
Digitalis grandiflora 25 0 42
Vincetoxicum hirundinaria 0 0 8
OSTALE (Other sp.)
Solidago virgaurea 38 17 42
Fragaria vesca 38 11 0
Verbascum nigrum 13 39 0
Aposeris foetida 0 0 75
Narcissus poeticus 0 0 8
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Znano je, da se ta vrsta pojavlja tudi v nekaterih 
drugih bukovjih na Hrvaškem (HORVAT 1938, 
FORENBACHER 1990, cit. po DAKSKOBLER 1997), 
nadalje v kisloljubnih bukovjih Blechno-Fagetum s. 
lat. v srednji Sloveniji, bukovjih Srednjega Posočja 
(DAKSKOBLER 1997), v bukovjih jugozahodne 
Slovenije (ibid.), Črne gore (K. TOMIĆ 1964, cit. po 
DAKSKOBLER 1997) in drugih združbah [JOVA-
NOVIĆ 1959 (ibid.), PAVLOVIĆ 1951 (ibid.)].

Po teh navedbah sklepamo, da je pogostejša ali 
vsaj enako pogosta v bukovjih kot v belih gabrovjih. 
Če ob tem upoštevamo še njeno celotno razširje-
nost (TUTIN et al. 1996, s. 28), je očitno, da ne 
more biti samo predstavnica zveze ilirskih belih 
gabrovij (MARINČEK 1994). AESCHIMANN et 
al. (2004) jo uvrščajo v razred Carpino-Fagetea 
(= Querco-Fagetea).     

Poleg doslej naštetih florističnih posebnosti so 
v obravnavanem bukovju navzoči še taksoni osmih 
fitosocioloških skupin in spremljevalke (vegetacijska 
preglednica1). 

Najštevilčnejša je skupina taksonov reda Fagetalia 
sylvaticae (39,7 %). Sledita skupini taksonov zveze 
Aremonio-Fagion (15,1 %) in reda Adenostyletalia 
(10,4 %).  

V slednjo sociološko skupino smo uvrstili tudi 
vrsto Adenophora liliifolia, kazalko svežosti in  
floristično posebnost našega bukovja, kjer so nova 
nahajališča te evropsko pomembne in v Sloveniji 
ogrožene vrste (BABIJ 2004, T. WRABER et al. 
2002), čeprav jo uvrščajo med značilnico zveze 
vlažnih travišč (OBERDORFER 1979 in drugi). Do 
določene mere lahko med floristične posebnosti 
združb naše geografske različice štejemo še vrsto 
Centaurea montana, ki v podobnih, na hladne lege 
vezanih bukovjih v preddinarskem svetu še ni bila 
evidentirana. 

S približno enakimi odstotnimi deleži sledijo 
taksoni reda Quercetalia pubescentis (6,6 %), ki so 
kazalci toplejših razmer ter razreda  Querco-Fagetea 
(5,7 %). Deleži taksonov drugih skupin (Erico-
Pinetea, Trifolio-Geranietea in ostalih vrst) so dokaj 
izenačeni in približno polovico manjši.  

 Novo geografsko varianto členimo na tri nižje 
sintaksonomske enote – subasociacije.

Razlikovalnice fitocenoz subasociacije Arunco-
Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. 
nov. fraxinetosum excelsioris subass. nov. so vrste 
Fraxinus excelsior, ki je v območju nad Belico dokaj 
pogost ter vrsti Abies alba in Veronica urticifolia. 
Vse kažejo na  nekoliko bolj sveže, senčno rastišče 
z nekoliko globljimi tlemi na prehodu v višje ležeča 

jelova bukovja, deloma na vplive apnene podlage. 
To se odraža tudi v relativno večjih dimenzijah 
drevja in najmanjšem številu toploljubnih vrst reda 
Quercetalia pubescentis.  

Nomenklaturni tip (holotypus) subasociacije je 
popis št. 2 v vegetacijski preglednici 1.

Drugo, tipično (osrednjo) obliko asociacije, 
moramo po pravilih Kodeksa fitocenološke nomen-
klature (WEBER et al. 2000) označiti kot Arunco-
Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. 
aceretosum obtusati subass. nov., ki se od drugih 
dveh razlikuje predvsem po relativno najštevilčnejši 
skupini taksonov reda Fagetalia sylvaticae, nekoliko 
večji stalnosti vrste Acer obtusatum in relativno 
največji srednji zastrtosti vrst Mercurialis perennis 
(3083), Helleborus niger (2417) in Cardamine enne-
aphyllos (1833). Vse tri kažejo, v primerjavi s prej 
opisano obliko, na nekoliko skeletnejša tla. 

Nomenklaturni tip (holotypus) nove geografske 
variante in hkrati tipične subasociacije je popis št. 4 
v vegetacijski preglednici 1.

Najbolj pogosti so sestoji tretje subasociacije, 
Arunco-Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. 
geogr. nov. homogynetosum sylvestris subass. nov., 
ki jo označujejo in razlikujejo od ostalih dveh vrste 
Homogyne sylvestris, Asparagus tenuifolius, Potentilla 
carniolica in Betonica alopecuros. Floristične poseb-
nosti v okviru subasociacije in deloma asociacije 
so zadnje tri, ki jih v doslej opisanih bukovjih tipa 
Arunco-Fagetum s. lat. še niso omenili. 

Pri nadaljnjih raziskavah se bo najverjetneje 
izkazalo, da bomo vrsto Potentilla carniolica vključili 
med značilnice asociacije, saj se pojavlja tako na 
Gorjancih (ACCETTO 2002) kot tudi v Zasavju, 
kjer so gozdovi tega tipa dokaj pogosti.  

Enako velja za bukovja te asociacije v dolini 
Idrijce s pritoki, ni pa več te vrste v sestojih asociacije 
Arunco-Fagetum v Zgornjem Posočju (DAKSKO-
BLER neobjavljeno).

Vse razlikovalnice so kazalke zmerno svežih, 
nekoliko skeletnih in občasno (epizodično) sušnih 
tal, kar se odraža v manjšem številu taksonov reda 
Fagetalia sylvaticae, relativno največjem številu tak-
sonov reda Quercetalia pubescentis ter manjših pre-
merih in višinah drevja; pri tem pa vplivi preteklega 
gospodarjenja tod niso povsem izključeni.

Nomenklaturni tip (holotypus) subasociacije je 
popis št. 7 v vegetacijski preglednici 1.
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4.2 Primerjalna analiza geografskih 
variant asociacij Arunco-Fagetum 
var. geogr. Acer obtusatum in 
Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus 
hypoglossum (homogynetosum, 
typicum).

4.2 Comparative analysis of the 
geographical variants of the Arunco-
Fagetum var. geogr. Acer obtusatum 
and Arunco-Fagetum var. geogr. 
Ruscus hypoglossum (homogynetosum, 
typicum) associations.

Primerjavo našega sintaksona smo lahko opravili le 
z zgoraj omenjenima dvema sintaksonoma. Drugega 
primerjalnega fitocenološkega gradiva, razen enega 
fitocenološkega popisa iz Kočevskega Roga (popis 
avtorja, 1973), niso objavili. Primerjava s stičnimi 
fitocenozami asociacije Lamio orvalae-Fagetum 
s.lat. v preučevanem območju in zunaj njega (Ž. 
KOŠIR 1979, Enneaphyllo-Fagetum) ni smiselna 
zaradi očitnih florističnih in ekoloških razlik. Enako 
to velja za sintakson Astrantio majoris-Fagetum 
nom. prov. (ACCETTO 1998), ki predstavlja zrelo 
stopnjo sukcesijskega razvoja gozda na meliščih nad 
Srobotnikom ob Kolpi.

Najprej smo primerjali njihovo celotno flori-
stično sestavo (razen mahovnih in enkrat navzočih 
taksonov). Ta primerjava s postopki FNC, UPGMA, 
MISSQ, PCoA (“similarity ratio”) je dala skoraj enake 
rezultate. V vseh postopkih se primerjana sintaksona 
združujeta v šop (s stopnjo podobnosti med 70 in 
80 %), v katerega se povezuje naš sintakson s stop-
njo podobnosti med 40 in 50 %; relativno največjo 
podobnost (nekaj manj kot 60 %) izkazuje postopek 
UPGMA v sliki  4.

Podobna primerjava značilne rastlinske kom-
binacije vseh treh sintaksonov je dala skoraj enake 
rezultate (relativno največjo sorodnost kaže ponovno 
postopek UPGMA), zato dendrogramov  ne pri-
lagamo.

Matematično-statistične analize, ki kažejo na 
ohlapno sorodnost našega sintaksona s primerjano 
geografsko varianto Ruscus hypoglossum, so le vzpo-
redna podpora kvalitativno že ugotovljenim floristič-
nim podobnostim in razlikam (glej razdelek 4.1), ki 
jih dopolnjujejo še analize fitocenološke in horološke 
strukture ter strukture življenjskih oblik rastlin. 

Fitosociološko (preglednica 1) našo asociacijo 
ločuje od primerjanih hladnoljubnih bukovij komaj 
nekaj večji delež taksonov zveze Aremonio-Fagion 
in reda Adenostyletalia, nekaj večji delež toplo-

Slika 4: Dendrogram primerjanih sintaksonov 
Figure 4: Dendrogram of compared syntaxa              

ljubnih taksonov reda Quercetalia pubescentis in 
razreda Vaccinio-Piceetea, opaznejši je le manjši delež 
mezofilnih vrst reda Fagetalia sylvaticae in razreda 
Querco-Fagetea. Med drugimi fitosociološkimi 
skupinami ni bistvenih razlik. 

V horološki strukturi (preglednica 2) se razlike 
kažejo v večjem deležu evropskih ter evrazijskih 
in evrosibirskih taksonov v primerjani geografski 
varianti (Ž. KOŠIR 1979), ki ima hkrati manjši delež 
mediteransko-montanskih ter pontskih in mediteran-
sko-pontskih taksonov. Med deleži drugih horoloških 
skupin ni večjih razlik. Ugotovljene razlike so odraz 
na splošno toplejšega območja, v katerem uspevajo 
fitocenoze naše geografske variante.

Med deleži življenjskih oblik rastlin (pregled- 
nica 3) so najmanjše, oziroma praktično nepo-
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UPGMA - similarity ratio

1 - Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus 
hypoglossum homogynetosum  

2 - Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus 
hypoglossum typicum 

3 - Arunco-Fagetum var. geogr. Acer obtu-
satum   

(Številke ustrezajo sintaksonom v sintezni tabeli 1.
The numbers refer to syntaxa in sinoptic table 1) 
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ŠTEVILKA SINTAKSONA 
Number of syntaxon 1 2 3

Aremonio-Fagion 10,3 13,3 15,1
Fagetalia  sylvaticae 47,1 49,3 39,7
Quercetalia  pubescentis 2,9 4 6,6
Querco-Fagetea 13,2 10,7 5,7
Fraxino orni-Ostryion 1,5 2,8
Erico-Pinetea 2,9 2,7 4,7
Adenostyletalia 7,4 9,3 10,4
Vaccinio-Piceetea 7,4 6,7 9,4
Trifolio-Geranietea 2,9 2,8
Druge vrste (Other sp.) 4,4 4 2,8
SKUPAJ (Total) 100 100 100

Preglednica 1: Fitosociološke skupine v primerjanih 
bukovjih (relativne frekvence)
Table 1: Phytosociological groups in compared Fagus 
sylvatica syntaxa (relative frequencies)

membne razlike: v našem bukovju je komaj 2 % več 
steblastih fanerofitov in steblastih hemikriptofitov 
ter približno toliko geofitov z gomoljem, nekaj manj 
je hamefitov. Spektra življenjskih oblik v obeh geo-
grafskih različicah sta praktično enaka. To kaže na 

1 – Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum 
homogynetosum
2 – Arunco-Fagetum var. geogr. Ruscus hypoglossum 
typicum
3 – Arunco-Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. 
geogr. nov. 

(Številke ustrezajo sintaksonom v sintezni tabeli 1. 
The numbers refer to syntaxa in sinoptic table 1)

Preglednica 2: Horološke skupine praprotnic in semenk v primerjanih sintaksonih (relativne frekvence)
Table 2: Chorological groups of ferns and vascular plants in compared syntaxa (Relative frequencies)

ŠTEVILKA  
SINTAKSONA
Number of syntaxon

1 2 3

Phanerophyta P 21,8 21,6 21,8
Steblasti f. P scap 7,3 8,1 10,4
Šopasti f. P caesp 8,7 8,1 6,7
Vzpenjavi f. P lian 2,9 2,7 1,9
Nanofanerofiti NP 2,9 2,7 2,8
Hemicryptophyta H 44,9 44,7 44,4
Steblasti h. H scap 30,4 28,4 31,1
Šopasti h. H caesp 4,3 6,8 5,7
Rozetni h. H ros 7,3 6,8 6,7
Plazeči h. H rept 2,9 2,7 0,9
Chamaephyta Ch 2,9 2,7 1,8
Grmičasti h. Ch suffr 2,9 2,7 0,9
Pritlikavi grmiči Ch frut 0,9
Geophyta G 28,9 29,7 31,1
Geofiti z gomoljem G bulb 4,3 4,1 5,7
Geofiti s korenin. brsti G rhiz 23,1 24,3 24,5
Geofiti s koreniko G rad 1,5 1,3 0,9
Therophyta T 1,5 1,3 0,9
Steblasti terofiti T scap 1,3 0,9
Skupaj (Total) 100 100 100

Preglednica 3 : Spekter življenjskih oblik rastlin v 
primerjanih sintaksonih (relativne frekvence). 
Table 3: Plant life forms spectra of compared Fagus sylvatica  
syntaxa (relative frequencies)
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določeno podobnost rastiščnih razmer in hkrati na 
dokajšno občutljivost teh analiz, kar smo v enem 
primeru že ugotovili (ACCETTO 2006, s.12).  

5 ZAKLJUČKI
5 CONCLUSIONS

Kvalitativne in kvantitativne floristične ter ekološke 
razlike in podobnosti (ponazarjajo jih tudi analize 
fitocenoloških in horoloških skupin ter življenjske 
oblike rastlin), kažejo, da fitocenoze bukovij v 
dolini zgornje Kolpe, ki uspevajo na hladnih strmih 
pobočjih na dolomitni podlagi s primesjo rožencev, 
lahko opredelimo kot novo geografsko varianto 
asociacije Arunco-Fagetum Ž. Košir 1962 var. geogr. 
Acer obtusatum  var. geogr. nov.   

Razlikovalnica geografske variante je vrsta Acer 
obtusatum, njene edafske razlikovalnice pa  vrste 
Omphalodes verna, Euphorbia carniolica, Pulmonaria 
stiriaca in Erythronium dens-canis.

Členimo jo na tri subasociacije; -fraxinetosum 
excelsioris subass. nov., -typicum subass. nov. in 
-homogynetosum sylvestris subass. nov.

Združbe geografske variante asociacije Arunco-
Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. 
sicer uspevajo v toplejšem območju, še vedno pa v 
razmeroma ugodnih vlažnostnih razmerah. 

Fitocenoze nove geografske variante asociacije 
Arunco-Fagetum  Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer 
obtusatum var. geogr. nov. uvrščamo v zvezo Are-
monio-Fagion  (Horvat 1938) Borhidi in Török, 
Podani et Borhidi 1989, red Fagetalia sylvaticae 
Pawl. in Pawl. et al. 1928 in razred Querco-Fagetea 
Br.-Bl. et Vlieg.1937.

6 SUMMARY
Arunco-Fagetum  Ž. Košir 1962 var. geogr. Acer 
obtusatum var. geogr. nov. in the upper Kolpa 
River Valley (Kočevska, S Slovenia)
The beech forests growing on the cold steep loca-
tions and on the dolomite base of the pre-dinaric 
space were already thoroughly studied in Slovenia 
(Ž. KOŠIR 1962, 1979).

However, similar beech forests spreading in the 
southern Slovenia, i.e. in the upper Kolpa river valley 
in Kočevsko region, were left out of sight. For this 
reason they are the topic of this article.

They also grow on the cold steep locations and 
on dolomite base, in this case with added silica 
(SAVIĆ / DOZET 1985), in the altitudes between 

560 and 910 m in the areas above Ribjek upon the 
Kolpa river, between Strma reber (Steep slope) and 
Bezgarska planina (Bezgarska mountain) and on the 
extensive torrent basin above Belica (the quadrants 
of central European flora mapping 0454/1,3,4 and 
0554/2; Figure 1, 2). Referring to the only precipita-
tion station Osilnica (300 m) with 1785 mm of the 
average yearly amount of precipitations (cited after 
Ž. KOŠIR 1979), the broader area meets medium 
saturation and is affected by the sub-Mediterranean, 
sub-Panonic and dinaric world, which is also reflected 
by the vegetation. 

In the described space, we phytocoenologically 
researched the most spread beech forests (Hacque-
tio-Fagetum s. lat., Lamio orvalae-Fagetum s. lat., 
Seslerio-Fagetum s. lat., Rhododendro-Fagetum s. lat. 
in Arunco-Fagetum s. lat.). The phytocoenological 
relevés were listed in a phytocoenological table and 
arranged it following the procedures of hierarchical 
classification [FNC - Complete Linkage Clustering, 
UPGMA - Average Linkage Clustering, MISSQ - Mini-
mization of the Increase of Error Sum of Squares] and 
ordination [PCoA - Principal Coordinates Analysis] 
with the computer program package SYN-TAX 
(PODANI 1993, 1994). The dissimilarity measure in 
these procedures was the complement of the similarity 
ratio or the complement of Jaccard ratio. The same 
procedures were applied in comparing the syntaxa.

From thus arranged phytocoenological relevés 
in two-dimensional scatter diagram (Figure 3) we 
only deal with a group of relevés (1 to 5, 25, 29, 30, 
33 and 36 to 39) representing phytocoenoses of 
the Arunco-Fagetum association. All other groups 
representing other syntaxa in the same area will be 
treated in a separate article.

The phytocoenological table consisting of 36 
relevés (not included) provided a more extensive 
insight in floristic, chorologic and ecological features 
of the studied area and consequently helped choosing 
the regional and ecological differential species of the 
described association.

We recorded the vegetation following the syg-
matistic method by BRAUN-BLANQUET (1964) 
supplemented by the later finds (WESTHOF / van der 
MAAREL, 1973). We used works by OBERDORFER 
(1979), ELLENBERG (1988) and AESCHIMANN et 
al. (2004) for filing vegetation taxa into phytcoen-
tologic groups and works by POLDINI (1991) and 
AESCHIMANN et al. (2004) for filing them into 
chorologic groups and plant life forms. 

The basis for naming of ferns and vascular plants 
is Mala flora Slovenije (MARTINČIČ et al. 2007).
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Floristic structure of the studied beech syntaxa, 
considering the arrangement of the relevés following 
the mentioned procedures, is evident from the ana-
lytical vegetation Table 1, consisting of 12 relevés.

From the associational characteristic and diffe-
rential species selected by Ž. KOŠIR (1962, 1979) 
all species except Spiraea chamaedrifolia are present 
in our beech syntaxa. 

Based on the floristic comparison of our beech 
forests with similar forests in Slovenia (synoptic Table 
1, dendrogram in Figure 4) we realize them to be 
a new geographical variant of the Arunco-Fagetum 
association. We have chosen the Acer obtusatum 
species as the differential species which is not pre-
sent in the compared Ž. KOŠIR (1979) syntaxa. This 
way, it chorologically and ecologically determines 
and separates our geographical variant.

In the edaphic sense, our beech syntaxa are marked 
and differentiated also by the species Omphalodes 
verna, Euphorbia carniolica, Pulmonaria stiriaca and 
Erythronium dens-canis which are also absent in the 
described Ž. KOŠIR (1979) syntaxa. The latter three 
of them are, in our case, the indicators of specific 
acid ionic ingredients in the ground.

In addition to the listed floristic particularities, 
groups of eight phytosociological groups and compa-
rion species are present in the studied beech syntaxa 
(vegetation Table 1 and synoptic Table 1).

The new geographical variant is divided into 
three sub-associations.

The species Fraxinus excelsior, Abies alba and 
Veronica urticifolia are differential species of phy-
tocoenoses of the sub-association Arunco-Fagetum 
var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. fraxi-
netosum excelsioris subass. nov.. They point to a 
cooler, shady habitat with a little deeper ground on 
the transition to the higher situated fir and beech 
forests, partly to the influences of the limestone basis. 
The nomenclature type (holotypus) of the association 
is the relevé nr. 2 in the vegetation Table 1.

The second, typical (central) association form is 
characterized as Arunco-Fagetum var. geogr. Acer 
obtusatum var. geogr. nov. aceretosum obtusati 
subass. nov. which differs from the other two above 
all due to relatively most numerous taxa group of 
Fagetalia sylvaticae order, somewhat larger constancy 
of the Acer obtusatum species and relatively largest 
screening of the Mercurialis perennis and Carda-
mine enneaphyllos species. The nomenclature type 
(holotypus) of the association is the relevé nr. 4 in 
the vegetation Table 1.

The most common are the stands of the third 
sub-association, Arunco-Fagetum var. geogr. Acer 
obtusatum var. geogr. nov. homogynetosum sylve-
stris subass. nov., which is characterized and diffe-
rentiated from the other two sub-associations by the 
species Homogyne sylvestris, Asparagus tenuifolius, 
Potentilla carniolica and Betonica alopecuros. The 
nomenclature type (holotypus) of the association 
is the relevé nr. 7 in the vegetation Table 1.

On the basis of the research results we can state 
the following:

Floristic and ecological differences and simila-
rities, supported by the procedures of hierarchical 
classification and ordination (Figure 3, 4) which are 
also reflected in phytocoentological (Table 1) and 
chorological (Table 2) groups and plant life forms 
(Table 3) point to the individuality of our beech 
syntaxa in the framework of the new geographical 
variant of the association Arunco-Fagetum Ž. Košir 
1962 var. geogr. Acer obtusatum  var. geogr. nov.

The differential species of the geographical 
variant is Acer obtusatum species and its edaphic 
differential species are Omphalodes verna, Euphorbia 
carniolica, Pulmonaria stiriaca and Erythronium 
dens-canis species.

It is divided into three sub-associations: -fraxine-
tosum excelsioris subass. nov., -typicum subass. nov. 
and -homogynetosum sylvestris subass. nov.

Phitocoenoses of the geographical variant Arunco-
Fagetum var. geogr. Acer obtusatum var. geogr. nov. 
otherwise grow in warmer regions, yet in relatively 
favorable moisture conditions. 

The phytocoenoses of the new geographical 
variant Arunco-Fagetum  Ž. Košir 1962 var. geogr. 
Acer obtusatum var. geogr. nov. are classified in the 
alliance  Aremonio-Fagion  (Horvat 1938) Borhidi 
in Török, Podani et Borhidi 1989, order Fagetalia 
sylvaticae Pawl. and Pawl. et al. 1928 and class 
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg.1937.
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Uvodnik

Za nami je 65. letnik Gozdarskega 
vestnika

Z obsegom, ki je slabo desetino obsežnejši kot smo načrtovali, 
končujemo 65. letnik slovenske strokovne revije Gozdarski vestnik. 
Okoli šestdeset odstotkov obsega je bilo namenjeno znanstvenim 
razpravam, okoli trideset strokovnim, desetina pa različnim krajšim 
strokovnim prispevkom, mnenjem, ocenam, informacijam. Med 
sodelavci je kar pestra sestava. Najmočneje so zastopani raziskovalci 
iz BF in GIS. Pri BF se kot soavtorji pojavljajo tudi mladi strokov-
njaki, saj je bilo za revijo prirejenih kar nekaj uspelih in aktualnih 
diplomskih del.

Tudi Zavod za gozdove Slovenije je dobro zastopan, čeprav sodim, 
da bi mnogo opravljenih analiz, pa tudi rezultatov uspešnega dela v 
praksi, lahko našlo mesto v naši skupni strokovni reviji.

Pestra je tudi sestava kategorije ostali: od strokovnjakov izvajal-
skih podjetij, raziskovalcev SAZU, MKGP, Gospodarske zbornice 
Slovenije, tujih raziskovalcev, tudi upokojeni kolegi obogatijo revijo 
s svojim znanjem in izkušnjami.

Znanstvene in strokovne razprave je prispevalo kar šestintrideset 
avtorjev, še desetina pa je sodelovala pri krajših strokovnih prispev-
kih, ocenah in informacijah.

Pomudimo se še malo pri vsebini. V stalni rubriki Zdravje gozda, 
že drugo leto prinašamo najnovejša spoznanja o zakonitostih raz-
voja in tehnikah obvladovanja škodljivih dejavnikov žive in nežive 
narave, ki lahko ogrožajo drevo ali gozd kot celoto. Snovi je še veliko, 
saj smo tu šele na začetku poti.

Kar nekaj prispevkov je bilo posvečeno zdravju pri gozdnem 
delu.

Kar dobro so bila zastopana tudi robna področja, kar je gotovo 
hvalevredno, saj vpliv gozda sega daleč preko gozdnega roba.

Gozdarstvo je naravnano trajnostno, večnamensko in dolgoročno, 
za uspešno delo se moramo poglobiti tudi v preteklost, če ne zaradi 
drugega, da ne bi ponavljali napak, ali da bi gradili na dosedanjem 
uspešnem delu. Sem sodi tudi aplikacija gozdne fitocenologije, ki 
ne sme ostati pri nomenklaturi. 

Če želimo res proizvajati kvaliteten les na najboljših rastiščih, 
moramo gozdarji bolje poznati tudi les.

Vsa ta in še druga področja so našla mesto v 65. letniku Gozdarskega 
vestnika. Računam da nam bo revijo uspelo še popestriti, s krajšimi 
in jedrnatimi članki pa še povečati število sodelavcev in skrajšati 
čakalne dobe člankov do objave, ki je včasih že kar predolga.

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVOD 
Mokro srce predstavlja tehnološko napako jelovine. 
Ima nekaj slabih lastnosti: višjo in neenakomerno 
razporejeno vlažnost v primerjavi z normalno 
jedrovino, neugledno obarvanost (ki po sušenju 
zbledi), specifičen zadah po maščobnih kislinah 
zaradi bakterijske aktivnosti, manjšo trdnost, pove-
čano nagnjenost k pokanju in ob visoki vlažnosti 
počasnejše sušenje. 

Mokro srce je sindrom več dejavnikov. Larsen 
(1986) govori kar o »skrivnostni kompleksni bolezni 
jelke«. V času »umiranja« jelke je mokro srce, zlasti v 
beljavi (»anomalno« ali »patološko« mokro srce) veljalo 

GDK: 825:174.7 Abies alba (045)=163.6

Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in 
njegove lastnosti*
Biology of wet heart in silver fir  (Abies alba Mill.) and its propereties

Niko TORELLI1, Iztok  SINJUR2, Željko GORIŠEK3

Izvleček:
Torelli, N., Sinjur, I., Gorišek, Ž.: Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti. 
Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 69. Prevod v 
angleščino: avtor. Lektura angleškega besedila: Jana Oštir.
Mokro srce (MS) pri jelki lahko nastane v jedrovini (jedrovinsko moko srce, JMS) ali/in v beljavi (beljavsko mokro 
srce, BMS). Diskutira se o etiologiji mokrega stanja ter udeležbi bakterij in gliv v procesu. MS obdajata dva tipa suhe 
cone (SC) (predlog): (a) »Abscisijska« SC vzdržuje homeostazo v deblu in uravnoveša beljavo z listno površino; 
posledica je abscisija notranje senescentne beljave. (b) »Poškodbena« SC je posledica ranitve prevodnih elementov 
v beljavi in sproščanja hidrostatske tenzije ob verjetni udeležbi umirajočih parenhimskih celic. Za MS je značilna 
visoka koncentracija kationov in nizek ozmotski potencial, kar nakazuje, da utegne biti kopičenje tekočine v MS 
ozmotske narave. Očitna dehidracija MS nakazuje verjetnost, da MS predstavlja vodni zalogo za potrebe dreevesa 
v času trdovratnih suš. Izvora vode v MS še niso zadovoljivo pojasnili. Predstavljeni so možni mehanizmi vlaženja 
(bakterijski metabolizem, kapilarnost, koreninski tlak, ozmotski transport, penetracija skozi vejne štrclje). Trdnostne 
lastnosti in elastičnostni modul so lahko nižji zaradi bakterjske korozije srednje lamele med celicami. V naši študiji 
(neobjavljena) nismo mogli najti trdnejše zveze med starostjo, drevesnimi dimenzijami, rastnostjo, rastiščem in 
pojavom MS. 
Ključne besede: navadna jelka, Abies alba Mill., mokro srce, suha cona, etiologija, lastnosti

Abstract:
Torelli, N., Sinjur, I., Gorišek, Ž.: Biology of wet heart in silver fir (Abies alba Mill.) and its propereties, Gozdarski 
vestnik, 65/2007, No. 10. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 69. Translated into English by 
the author. English language editing by Jana Oštir.
Wetheart (WH) can form  both in the heartwood  (heartwood wetheart, HWH)  and/or  in the sapwood (sapwood 
wetheart, SWH). The aetiology of the wet condition is discussed  and the involvement of bacteria and fungi considered. 
WH is sourraned by the (a) »Abscission« dry zone as a result of the abscission of the innermost senescent sapwood 
and (b) »Injury initiated« dry zone resulting  from damage to tracheary elements in sapwood and subsequent release 
of hydrostatic tension with probable participation of dying parenchyma cells.  WH is characterized by high cation 
concentration and  low osmotic potential showing that accumulation of liquid in wetwood might be osmotic in 
nature. Obvious dehidration of WH indicates its probable role as water depot for needs in prolonged droughts.  
The origin of the WH- water has never been satisfactorily explained. Possible mechanisms of wetting are presented 
(bacterial metabolism, capillarity, root pressure, osmotic transport , penetration through branch stubs). Strength 
properties and elastic modulus of WH may be lower due to the bacterial corrosion of the middle lamella between 
cells. In our study (unpublished) no close relationship  between the age,  tree dimensions, tree vigour,  site and 
occurence of SW  could  be found. 
Key words: silver fir, Abies alba Mill., wetheart, dry zone, aetiology, properties

*Skarjšani splošni del raziskovalne naloge ARRS  
L4-6236-0404 »Mokro srce pri jelki«

1 prof. dr. dr. h. c. N. T., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
2 I. S., univ. dipl. inž. gozd., Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
3 prof. dr. Ž. G., Odd. za lesarstvo BF, Večna pot 2,  
1000 Ljubljana 

za simptom in vzrok propadanja jelke. Danes njegovega 
pojava ne povezujemo s propadanjem, temveč velja 
(»le«) za tehnološko in estetsko hibo jelovine.

Opažamo, da se je stanje jelke, kljub trdovratnim 
sušam, bistveno izboljšalo.
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2 JEDROVINA
Status neobarvane suhe debelne sredice pri jelki 
dolgo časa ni bil jasen, pravtako mokrega srca ne. 
V prvi izdaji mednarodno merodajnega Holz-
Lexikon-a (1962) je navadna jelka (Abies alba 
Mill.) skupaj s smreko, bukvijo in lipo označena kot 
drevo z zrelino oz. sušino (“zrelinec”, “sušinec”, nem. 
Reifholzbaum, angl. ripewood tree,). Hugentobler 
(1965) je dokazal obstoj jedrovine pri “beljavcih” 
(nem. Splinthölzer, angl. sapwood-trees). Kasneje 
je Bosshard (1967) predlagal spremembo konven-
cionalne terminologije in označil jelko, skupaj s 
smreko, kot “drevo s svetlo jedrovino” (nem. Baum 
mit hellem Kernholz, angl. Tree having light heart-
wood) (prim. Torelli 2006). Bauch et al. (1975a,b) 
so pri proučevanju nastanka mokrine na podlagi 
mikroskopskih opazovanj, vsebnosti sladkorja in 
respiratorne aktivnosti, zaključili, da ima jelka 
“normalno” oz. “pravo” jedrovino. Klein et al. (1979) 
so potrdili, da jelka “izpolnuje” bistvene kriterije 
ojedritve. Tretja izdaja Holz-Lexikon-a (1988) 
že označuje jelko kot “vrsto s svetlo jedrovino”. 
Torelli et al. (2006) so z določtvijo jedrovinskih Slika 1: Jelka se je opomogla. 

Slika 2: Pisana paleta pojavnih oblik jelovega mokrega srca in diskoloracij  (Marof). 

Torelli, N., Sinjur, I., Gorišek, Ž.: Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti
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polifenolov in z meritvami ravnovesne vlažnosti 
nad raztopinami nasičenih solnih raztopin dokazali 
obstoj jedrovine in za jedrovino značilne povečane 
dimenzijske stabilnosti jelove jedrovine v primerjavi 
z beljavo (sl. 3).

3 MOKRO SRCE/MOKRINA
Z jelovim mokrim srcem (MS) oz. mokrino (angl. 
wetheart/wetwood, nem. Naßkern/nem. literatura 
nima ekvivalenta za angl. wetwood in sl. mokrino)  
označujemo (predlog): (1) Jedrovinsko mokro srce, 
JMS  na lokaciji svetle oz. neobarvane suhe jedro-
vine (sl. 3) Je bolj ali manj krožno v preseku, 
enakomerno rjavkasto obarvano in navadno brez 
vonja. Njegova vlažnost se lokalno lahko približuje 

vlažnosti beljave, večinoma pa je le nekoliko višja 
od vlažnosti normalne jedrovine. Lahko ga obdaja 
obroč suhe jedrovine (sl. 4) in (2) Beljavsko mokro 
srce, BMS  ki se iz JMS frontalno ali jezikasto širi v 
beljavo. Njegova vlažnost je (zlasti distalno) primer-
ljiva z vlažnostjo beljave in v svežem stanju značilno 
zaudarja po maščobnih kislinah. Obdaja jo izrazita 
ozka suha cona (SC) (sl. 5, 6). Prvi je uporabil izraz 
»mokro srce« Neger (1908). 

Iz fiziološkega stališča je pomembno ločiti pred-
vsem MS na lokaciji mrtve jedrovine, ki ne vpliva na 
rast in preživetje drevesa (JMS), medtem ko utegne 
obširno BMS zmanjšati prevodni prerez beljave 
za transpiracijski tok ali celo ogroziti vaskularni 
kambij in preživetje drevesa. (MS je permeabilno, 
nepermeabilna pa je SC, ki ga obdaja!).

 Za MS je značilna bolj ali maj intenzivna disko-
loracija (pogostokrat se obarvanost intenzivira šele 
na zraku, ko oksidirajo polifenolne snovi), specifičen 
zadah po maščobnih kislinah, zvišana vlažnost, nižja 
»verikalna« električna upornost zaradi akumulacije 

Slika 3: Normalna svetla suha jedrovina. Slika 4: Jedrovinsko mokro srce. 

Slika 5: Beljavsko mokro srce. 

Slika 6: Začetna oblika beljavskega mokrega srca. 
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jonov, predvsem mobilnih jonov kalija, v primerjavi 
z zdravim lesom (SHORTLE 1990, TORELLI & 
ČUFAR 1994) (sl. 7)

Vlažnost JMS je praviloma višja od normalne 
suhe jedrovine, ki znaša pribl. 40 %. Le redkokdaj in 
zelo lokalizirano doseže JMS vlažnost beljave (tudi 
preko 200 %). Na splošno opažamo, da je vlažnost 
MS precej nižja od tiste, ki jo navaja strejša litera-
tura. Na sliki 9 je prikazana vlažnost jelovine na več 
nivojih izražena z deležem kapilarne (proste) vode 
in plinov. Lokalizirana zvišana vlažnost je predvsem 
na bazi drevesa in v območju krošnje, kar nakazuje 
vpliv odmirajočih korenin in vej na tvorbo MS s 
štrclji odmrlih vej. 

Naša študija na 259 drevesih kaže, da suše v 
zadnjih letih niso povzročile izrazite prirastne 
depresije, kot smo jo redno beležili v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, tj. v času »umiranja« jelke. 
Ponuja se zaključek, da lahko drevo v kritičnih obdo-
bjih za svojo rast uporabi zalogo vode MS (prim. 
npr. BAUCH 1973). Morda je treba prav tukaj iskati 
vzrok za zelo verjetno izsušitev MS!

MS praviloma obdaja 2-4 mm široka suha cona 
(SC), ki ima očitno poseben fiziološki pomen. Njena 
etiologija in fiziološka vloga sta slabo raziskani. V 
bistvu lahko ločimo (predlog) (1) »abscisijsko« 
suho cono v najbolj notranjem delu beljave, ki je 
rezultat vzdrževanja homeostaze znotraj debla. 
Uravnoveša velikost žive beljave z velikostjo listne 

Slika 7: Prerez z jedrovinskim mokrim srcem z 
označenimi »vertikalnimi« vrednostmi električne 
upornosti (Conditiometer z Delmhorstovimi elektrodami). 
Suhi kolobar je bodisi ostanek suhe jedrovine ali pa 
kombinacija suhe jedovine in abscisijske suhe cone.

Slika 8: Jedrovinsko mokro srce tekoče prodira za 
abscisijsko suho cono; mestoma »rožički« beljavskega 
mokrega srca.

površine, ki se od določene starosti ne povečuje več 
oz. celo zmanjšuje. Če ne bi bilo abscisije najstarej-
ših delov beljave, bi poraba hrane oz. energije za 
»vzdrževalno« dihanje (respiracijo) rastoče beljave 
onemogočila priraščanje in fruktifikacijo drevesa! 
Beljava se ob nadaljevanem debelinskem priraščanju 
»umika« navzven. Abscisija poteka preko izsušitve. 
Tako nastala SC , obroblja neobarvane in obarvane 

Slika 10: Tipična situacija, kot smo jo množično opazovali 
v času »umiranja« jelke v 70- in 80-letih prejšnjega stoletja: 
ob močni prirastni depresiji, se je beljavno mokro srce 
tesno približalo vaskularnem kambiju.
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v poškodovanih traheidah razmakili in lesno 
tkivo se je izsušilo. Dokazal je tudi, da suha cona 
ni nastala v lesu (hlodičku), v katerem so spro-
stili hidrostatsko tenzijo z absorpcijo destilirane 
vode. In vivo so le redkokdaj naleteli na glive v 
MS. Coutts (1977) je induciral nastanek SC tudi 
z injiciranjem razredčenih raztopin več toksičnih 
kemikalij. Obokane piknje naj bi v tem primeru 
ostale zaprte/aspirirane. Potemtakem ni bilo nepo-
sredne poti za razširitev plina iz traheide v traheido. 
Postuliral je, da postopno odmiranje parenhimskih 
celic spremlja spremenjen metabolizem, pri čemer 
se razvijejo plinski emboli v sosednjih traheidah. 
Če je parenhimske celice inaktiviral, se suha cona 

Slika 9: Delež kapilarne vode in plinov na več nivojih (vrednost 0,20 pomeni, da je ob nasičenih celičnih stenah, 
20% celičnih lumnov zalitih s tekočino.

jedrovine oz. črnjave in diskolorirana »srca«, npr. 
»rdeče srce« pri bukvi (prim. TORELLI et al. 
1984). Ostanek suhe jedrovine, ki obkroža JMS 
ni suha cona v opisanem smislu. Drugi tip suhe 
cone je (2) »Ranitvena« suha cona, ki nastane s 
poškodbo trahealnih elementov v beljavi. Rezultat 
je sprostitev hidrostatske tenzije. To se lahko zgodi 
z mehanskim poškodovanjem prevodnih elementov 
ali pa pod vplivom delovanja gliv (encimski lizis 
pikenjskih membran). Coutts (1976) je pri iglavcih 
opazoval izsušitev kot odziv na inducirano infekcijo 
s Heterobasidion annosum (= Fomes annosum). 
Zaradi domnevne encimske »raztopitve« piknjske 
membrane v obokanih piknjah, so se vodni stolpci 
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ni razvila. To naj bi pomenilo, da imajo žive celice 
določeno vlogo pri nastanku suhih con. 

Nobuchi in Harada (1983) sta proučevala lastnosti 
»bele cone« (po naši terminologiji abscisijske SC), 
ki obdaja črnjavo pri japonski kriptomeriji (Crypto-
meria japonica). Poleg nižje vlažnosti, sta zabeležila 
aspiracijo večine (60 %) obokanih pikenj na meji med 
beljavo in »belo cono« ter zmanjšanje števila živih 
celic. Na enak način bi lahko potekal nastanek suhe 
cone, ki obdaja npr. rdeče srce pri bukvi! 

SC utegne imeti tudi vlogo semipermeabilne 
membrane pri ozmotskem transportu vode iz beljav 
v rdeče srce. Že pred dvajset leti smo prvič uspeli 
dokazati ozmotski transport vode iz ekspresata 
beljave skozi suho cono v ekspresat BMS (TORELLI 
et al.1986). Postulirana semipermeabilnost bi uteg-
nila biti posledica odlaganja bakterijskih izločkov v 
celično steno (ZIMMERMANN 1983). Jeremic et al. 
(2004) so opazovali suhe cone pri mlajših balzamskih 
jelkah (41-63 let), ki so ločevale MS od beljave. V 
tem primeru bi lahko šlo za ostanek suhe jedrovine, 
ki se še ni transformirala v MS ali pa za abscisijsko 
SC, ki je posledica debelinske rasti in usklajenega 
odmiranja najstarejše beljave ob nespremenjeni 
velikosti krošnje. 

 Višja vlažnost MS je lahko posledica bakterijske 
presnove, pri čemer bakterijski sluz in močni depoziti 
ekstraktivov povečajo absorpcijsko in retencijsko 
kapaciteto lesa za vodo. Tudi ni mogoče izključiti 
možnosti, da nastaja voda z oksidativnimi procesi 
mikroorganizmov. V primeru okužbe z glivami, bi 
lahko voda penetrirala tudi po glivnih micelijih. 
Bakterijski izvor MS ni univerzalno sprejet.Tudi 
pri nepoškodovanih bukvah brez rdečega srca, je v 
vidno izsušeni sredici često mogoče opaziti povečano 
vlažnost. Zanimivo je, da se pri »rdečih« bukvah 
lahko poveča vlažnost na periferiji rdečega srca, 
tik ob suhi coni (TORELLI 1984). Walter (1993) 
je opazoval temno »bakterijsko« mokro srce pri 
bukvi, ki obroblja rdeče srce oz. predstavlja njegov 
periferni del in zaudarja po masleni kislini ter ima 
zvišan pH. 

Ozmotski transport skozi korenine - koreninski 
tlak (nem. Wurzeldruck, angl. root pressure), se 
kaže kot »krvavenje (nem. Bluten). Vidimo ga na 
svežih panjih listavcev in iglavcev. Med »krvave-
njem«, ki je najbolj intenzivno nekaj tednov pred 
razvojem novih listov, se skupaj z izdatno količino 
vode iztisnejo v deblo še mineralne soli, sladkorji 
in dušikove spojine. Tudi pri lesnih rastlinah brez 
močnega koreninskega tlaka, gre za pomemben 
dejavnik črpanja vode. 

Za razliko od transpiracijskega toka, ki ga žene 
razlika v vodnem potencialu med koreninami in 
atmosfero, nastane koreninski tlak tako, da se z ener-
gijo živih ksilemskih parenhimnskih celic, v mrtve 
trahealne celice transportirajo ozmotsko aktivni 
ioni ali anorganske soli. Akumulacija topljencev 
v ksilemskem soku vodi k znižanju ksilemskega 
ozmotskega potenciala Ψs (in zvišanju ozmotske 
vrednosti) in tako k znižanju ksilemskega vodnega 
potenciala (Ψw). Znižanje ksilemskega Ψw predstav-
lja gonilno silo za absorpcijo vode. Zaradi nastalega 
gradienta voda struja v trahearne elemente ksilema, 
kar povzroči pozitiven hidrostatični tlak. Dejansko 
se celotna korenina obnaša kot ozmotska celica.

Značilno je, da ob blokadi dihanja korenine, npr. 
zaradi anaerobnih pogojev ali zaviralnih snovi, pojav 
izostane. To dokazuje, da je za nastanek koreninskega 
tlaka potrebna presnovna energija. Koreninski tlak je 
največji v rastlinah, ki so izdatno oskrbljene z vodo, 
transpiracija pa šibka. V bolj sušnih prilikah, ko je 
transpiracija intenzivna, se pozitivni tlak ne raz-
vije. Koreninski tlak se giblje med 0,05 in 0,5 MPa  
(0,5-5 atm), kar zadostuje za dvig vode do 10-20 m. 
Smisel koreninskega tlaka je verjetno ponovna napolni-
tev emboliranih trahealnih elementov in mobiliziranje 
v lesu korenin uskladiščenih sladkorjev kot dopolnilo 
tistim, ki se v kambij transportirajo po floemu. Slad-
korji se dodajajo ksilemskemu soku kot ozmotik. 

Zelo verjeten je ozmotski transport iz beljave v 
jedrovino oz. MS. Murdoch (1987) je za ekspresat MS 
pri ameriškem brestu (Ulmus americana) zabeležil 
vrednost -14,7 atm (-6, 6 do -23, 2 atm), za beljavnega 
pa le -0,5 atm. Seveda je vrednost ekspresata vselej 
večja od »pravega« lesnega soka oz. kapilarne vode, 
ker vključuje vsebino parenhimskih celic. Vsekakor 
razlika v ozmotskem potencialu omogoča formiranje 
tlaka v MS, vsaj v obdobju manjše tenzije v ksilemu. 
Pri Abies grandis je imelo MS ozmotski potencial od 
-3 do -5 atm in pri Abies concolor od -5,3 do -7,6 
atm (COUTTS & RISHBETH 1977). To je dovolj za 
vzdrževanje visoke vlažnosti MS, verjetno pa pre-
malo, da bi sok iztekal, če bi deblo navrtali. Večkrat 
nam je uspela demonstracija ozmotskega transporta 
iz ekspresata beljave v ekspresat MS pri naši jelki 
(TORELLI et al. 1986).

V odmrlih ali poškodovanih koreninah je mogoč 
tudi kapilarni dvig vode (prim. WARD & ZEIKUS 
1980).

Tako kot koreninski tlak ne, tudi kapilarni dvig 
v celični stenah in lumnih trahearnih elementov ne 
omogoča dviga vode v krošnjo na način kot ga za 
beljavo razlaga kohezijsko-adhezijska transpiracijska 
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hipoteza. Po lumnih se s kapilarnostjo dvigne voda 
do metra (odvisno od premera prevodnih elementov) 
– komaj dovolj za vlaženje koreničnika. Pri jelki 
znaša srednji radialni premer aksialnih traheid v 
kasnem lesu pribl. 15 μm in v ranem lesu 35 μm. 

Za transport neobhodni meniski vodni stolpci se 
lahko formirajo v številnih radialnih in tangencialnih 
razpokah (»kolesivost«), ki so še posebej številne v 
debelni sredici in v porah razkrajajočega se tkiva. 
Meniski potemtakem niso zgolj »pritrditvene točke« 
za vodne stolpce. Znano je tudi, da lesene palice v 
talnem kontaktu, ki jih lahko primerjamo z odmr-
limi (in razkrajajočimi koreninami) absorbirajo 
vodo, dokler ni doseženo ravnovesje med njihovim 
notranjim vodnim potencialom in potencialom tal 
s katerimi so v kontaktu. Voda se transportira skozi 
palico kot odziv na gradient potenciala med tlemi 
in zrakom (prim. Rayner & Boddy 1988). 

Za dvig vode in vlaženje lesa skorajda ne pride 
v poštev kapilarni transport v submikroskopskih 
kapilarah celičnih sten s premerom pribl. 0,005 μm 
(le-te teoretično omogočajo dvig vode do 3.000 m !).
Transport v sicer nasičenih celičnih stenah tudi ne bi 
povečeval vlažnosti lesa nad točko nasičenja celičnih 
sten (UTNCS, pribl. 30 %). Tudi sicer pri mokrem srcu 
ne gre za vodo, ki bi se dvigovala v krošnjo (angl. sap 
ascent) za potrebe fotosinteze, transporta mineralnih 
snovi, hlajenje fotosinteznega aparata in za druge 
fizološke namene (npr. turgor), temveč le za način 
(počasnega) vlaženja lesa. 

Lagerberg (1935) je za smreko, ki v normalnih 
pogojih nima MS, ugotovil, da imajo drevesa, ki 
rastejo visoko na Švedskem, pogosto mokrino. To naj 
bi bilo povezano s počasno rastjo ter s poškodbami 

Slika 11: Odmrli del veje je »predrl« beljavo: voda penetrira v suho jedrovino.

Slika 12: »Zamakanje« suhe jedrovine skozi vejni 
štrcelj.
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in odmiranjem korenin in vej. Voda naj bi stopala 
v jedrovino skozi vejne štrclje, pri čemer naj bi bil 
razvoj MS očitno povezan z značilnostmi debla, kot 
so starost, lega mrtvih vej, hitrost rasti in sposobnost 
čiščenja vej. Drevo mora biti starejše od 170-180 let 
ko je jedrovina tako velika, da mrtve veje omogočajo 
neposreden dotok vode v jedrovino (prim. tudi 
BAUCH et al. 1975a,b)

Voda pronica skozi vejne štrclje v suho jedrovino, 
ko beljava v procesu debelinske rasti preraste odmrli 
del veje. Odmrli del veje in reža ob njej »pogledata« 
oz. sežeta v suho jedrovino. Tedaj atmosferska voda 
(tudi z mikrobi!) ob vejnem štrclju in skozenj prodira 
v jedrovino in po deblu navzdol (sl. 11, 12).  Dovajanje 
s kapilarnostjo je pomembno pri lesu, ki je v stiku z 
zunanjim virom proste vode. To se zgodi, če je les v 
talnem kontaktu ali pod vodo in (zelo verjetno) pri 
dotoku ob vejnem štclju (prim. RAYNER & BODDY 
1988). Skozi zraščeni del veje (tj. v vejnem odseku, 
ko je bila veja živa) voda ne more pronicati v deblo. 
»Teorijo štrcljev« -vsaj posredno- potrjujejo številne 
raziskave. Bauch et al. (1975a,b) ugotavljajo, da vstopa 
voda v deblo skozi vejne štrclje in nato penetrira v 
debelni sredici predvsem navzdol. MS oz. mokrina 
je zato pod vejo/grčo obsežnejša kot nad njo (sl. 12). 
Dotok vode oz. absorptivnost omogočajo bakterijsko 
razkrojene pikenjske membrane. Jeremic et al. (2004) 
opažajo, da so mokrine često povezane z vejnimi 
štrclji, vendar ta povezava ni vselej jasna.

 MS ni izrazito starostni pojav. Pojavlja se tudi 
pri mlajših drevesih (npr. WARD & ZEIKUS 1980, 
PASSIALIS & TSOUMIS, 1984, JEREMIC et al. 
2004 ). To smo zlahka preverili tudi v naši študiji 
na vzorcu 10 tankih jelk: vse so imela MS na bazi, 8 
tudi na polovici višine drevesa! Kaže, da niti hitrost 
priraščanja niti cenotski status ne vplivata na pojav 
JMS (prim. npr. MICHELS 1943). Na drugi strani 
pa se zdi, da je BMS vselej povezan s poškodbami in 
infekcijo. BMS je poleg osipa iglic veljal za simptom 
in vzrok »umiranja« jelke.

4.  POŠKODBE, DISKOLORIRANI LES 
IN MOKRO SRCE

Diskoloracija in morebitna mokrina je vselej posle-
dica poškodbe (angl. wound-initiated discoloration). 
Poškodbe drevesa spremljajo zaščitne kemične 
spremembe v lesu. Barva takšnega zaščitnega lesa 
je sprva svetlejša od barve beljave Diskoloracija je 
sprva pomenila razbarvanje (SHIGO 1986: away 
from color), zdaj pa z izrazom »diskoloracija« poime-
nujemo kakršno koli spremembo barve abiotskega 

ali biotskega izvora, pa naj gre za razbarvanje ali 
obarvanje. Nemci angl. discoloration prevajajo z 
izrazom Verfärbung, ki pomeni »napačno obarvati« 
in »z barvanjem napraviti neugledno« ali »menjati 
barvo«. Slovenci nem. glagol verfärben prevajamo z 
»zabarvati«, sich verfärben pa z »spremeniti barvo«, 
»prebledeti« in »zbledeti«, pri čemer zadnji izraz 
povsem ustreza prvotni Shigovi definiciji. Zdaj 
»diskoloracija« pomeni »spremembo barve«.

Da bi ocenil učinek in medsebojno povezanost 
poškodovanj, diskoloracij in slednjič razkroja, je 
Shigo razvil modelni koncept kompartmentaliza-
cije, ki v našem primeru pomaga razumeti odziv 
na ranitev in infekcijo. Dogodki med ranitvijo in 
popolnim razkrojem potekajo kontinuirano. V tem 
zaporedju lahko načelno identificiramo tri med-
sebojno odvisne glavne faze. 

Prva faza obsega procese, ki so povezani z odzivom 
gostitelja na ranitev in vključuje drevo in okolje. 
V lesu se lahko pojavi diskoloracija kot posledica 
kemičnih sprememb, vključno nastanka različnih 
komponent in njihove oksidacije zaradi prezračeva-
nja/aeracije (encimsko rjavenje). Če rana ni velika, 
drevo pa vitalno, se proces tukaj ustavi. Najinten-
zivnejše diskoloracije so posledica odloma vej in se 
pojavijo predvsem v debelni sredici. Takšna je tudi 
diskoloracija pri bukvi v obliki »rdečega srca«, ki se 
razvije v predhodno dehidrirani debelni sredici zaradi 
vdora zračnega kisika skozi vejni štrcelj (parcialni 
tlak kisika je deblu nižji kot v ozračju!).

Druga faza se začne, ko mikrorganizmi prodrejo 
skozi kemične zaščitne bariere in se naselijo v lesu. 
Ti pionirski »vdiralci« so navadno, vendar ne vselej, 
bekterije in nehimenocetne glive. Pojavi se dikolora-
cija, ki je vselej povezana s tvorbo mokrine. Zaradi 
interakcije mikrorganizmov in živih parenhimskih 
celic je lahko diskoloracija še bolj intenzivna. Če je 
vitalnost drevesa šibka, rana velika in agresivnost 
mikroranizmov močna, nastopi tretja faza, ko zlasti 
himenomicete, začno razkrajati les.

Teorija kompartmentalizacije skuša pojasniti 
omejitev kolonizacije v bližini rane z aktivnim odzi-
vom živih tkiv beljave, z nastankom fizičnih barier, 
kot so tile, gumozne snovi, suberizirane plasti in 
formiranje kemičnih barier v oblik alelopatov. Pri 
tem sta se izoblikovali dve terminologiji, ki skušata 
označiti nastanek fizikalno-kemijskih barier. Prva je 
CODIT (Compartmentalization Of Decay In (living) 
Trees (prim. SHIGO 1986), duga pa je Shainova 
(1967), ki loči »barierne cone« od »reakcijskih« con, 
pri čemer razlikuje zelo izrazite »demarkacijske« 
cone s spremenjeno anatomijo (»barierne« cone) 
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na lokaciji Shigove »stene« št. 4, od bolj difuzno 
obarvanih regij (»reakcijske« cone), ki omejujejo v 
času poškodbe obstoječo beljavo. 

Kasnejša sukcesijska teorija predvideva, da 
destruktivne in nedestruktivne glive ter drugi mikro-
organizmi, skupaj načenjajo kompartmentalizacijsko 
sposobnost drevesa za infekcijo kot neobhoden 
dogodek oz. faza v kompleksnem procesu, ki vodi k 
razkroju. Boddy in Rayner (prim. 1988) opozarjata 
na pomanjkljivosti CODIT in sukcesijske teorije 
poudarjajoč pomen vnosa plinske faze oz. aeracije in 
dehidracije poškodovanega tkiva. Zanimiva je tudi 
tozadevna Liesejevea in Dujesiefkenova dopolnitev 
CODIT-a (1996). Po njunem mnenju predstavljajo 
učinki poškodb nastali s fiziološkimi in biokemič-
nimi procesi varovalne strukture, ki ščitijo sprva 
pred aeracijo in kasneje pred mikrorganizmi. Iz tega 
razloga predlagata, da črka D v akronimu CODIT 
naj ne pomeni zgolj »razkroja« angl. (decay), temveč 
kar tri procese hkrati, ki se v angleščini začenjajo s 
črko D in sicer v vrstnem redu: Desikacija (izsušitev), 
Disfunkcija (besedo boste zaman iskali v angleškem 
slovarju /!/ in pomeni »izgubo funkcije«) in Decay 
(biološki razkroj).

 Poudarimo, da je diskoloracija vselej posledica 
poškodbe in ni, kot ojedritev, senescenčni pojav 
(prim. Torelli 2006). Njen nastanek ni odvisen od 
sezone. Če je drevo ranjeno večkrat zapored, potem 
se bodo razvili multipli pasovi diskoloriranega 
lesa (bukev, jesen). Za razliko od jedrovine poteka 
nastanek in polimerizacija fenolnih snovi pri disko-
loriranemu lesu zelo hitro. Nastale molekule so velike 
in ne morejo prodreti v celično steno. Praviloma je 
njihova toksičnost nizka, zato diskolorirani les ni 
niti bolj trajen, niti bolj dimenzijsko stabilen (prim. 
TORELLI et al. 2006) 

MS vselej nastane na lokaciji ranitvenega disko-
loriranega lesa ( BAUCH 1980, SHIGO 1986)

Schutt (1981) ugotavlja, da ima mokrina svoj 
izvor v ranah debelih in tankih korenin. Tudi 
diskolorirani les pri bukvi (»rdeče srce«) nastane 
s poškodovanjem (odlomi starejših vej, ki segajo v 
dehidrirano debelno sredico) ima pogosto zvišano 
vlažnost (TORELLI 1984). 

Če sumiramo dogodke po ranitvi, si sledijo v 
naslednjem vrstnem redu: izsušitev, disfunkcija, 
diskoloracija, vlažitev (MS) in razkroj.

5 BLOKADA BELJAVE Z 
BELJAVSKIM MOKRIM 
SRCEM KOT MOŽEN VZROK 
PROPADANJA JELKE?

Več avtorjev povezuje pojav BMS s propadanjem 
oz. «umiranjem« jelke. BMS, ki se širi oz. pojavi v 
beljavi, naj bi oviralo pretok transpiracijskega toka 
in slednjič povzročilo odmrtje drevesa (prim. npr. 
KLEIN et al. 1979. BRILL et al. 1981, BAUCH et al. 
1979, SCHUCK 1980, SCHÜTT 1981, 1994). (Les 
MS je sicer permeabilen, nepermeabilna pa je SC, ki 
ga obdaja!) Po Schüttu (1994) naj bi bilo “štorkljino 
gnezdo” pri mlajših jelkah kot odraz skromne višinske 
rasti, patogene narave, katerega nastanek sprožijo 
motnje v presnovnem in vodoprevodnem sistemu 
drevesa. Širjenje BMS lahko prepreči nepermeabilna 
SC, ki MS »kompartmentalizira« (SCHUCK 1981, 
HENKEL 2000). Tedaj naj bi se drevo “avtorevitalizi-
ralo” in poslej rastlo povsem normalno. Terminalna 
rast naj bi se okrepila in krošnja zadobiča obliko 
“pikače” (»pikača« nem. Pickelhaube - pruska čelada 
s konico (sl. 13) 

V novejšem obdobju ugotavljajo splošno izbolj-
šanje stanja jelke ( prim. tudi HENKEL 2000). Tudi 

Slika 13: »Revitalizirana« jelka s »pikačo« (Snežnik).

Torelli, N., Sinjur, I., Gorišek, Ž.: Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti



GozdV 65 (2007) 10452

v Sloveniji se je stanje jelke v zadnjem času močno 
popravilo. To potrjuje nadaljevanje meritev električne 
prevodnosti kambijeve cone pri več sto jelkah, ki jih 
je Katedra za tehnologijo lesa Odd. za lesarstvo BF 
začela že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja (npr. 
TORELLI et al. 1992, TORELLI et al. 1999, neobj. 
2007). Vsekakor pa je vloga SC pri avtorevitalizaciji 
problematična. SC je dinamičen pojav, ki je lahko 
posledica homeostazne redukcije (abscisije) beljave 
ob nemoteni debelinski rasti in nespremenjeni 
velikosti listne površine. Tedaj se beljava »umika« 
navzven, njen notranji del pa kavitira, embolira 
in odmira (»abscisijska« suha cona). Lahko pa SC 
nastane kot posledica poškodovanja prevodnega 
sistema v beljavi (»ranitvena« suha cona). 

Tudi naše raziskave v preteklih letih so pokazale, 
da je BMS bolj pogost pri propadajočih jelkah, ki 
so hkrati izkazovale zelo močno prirastno depre-
sijo, izpad branik, oženje beljave in pojav BMS v 
bazalnem delu dreves. Tedaj se je mnogokrat zdelo, 
da drevje peša prav zaradi pojava BMS, ki naj bi 
oviral transpiracijski tok (npr. TORELLI et al. 1986, 
TORELLI et al. 1999). Tudi Baumann (1988) navaja, 
da imajo vitalna drevesa z ugodnejšim cenotskim 
statusom (»socialnim položajem«) manj BMS kot 
v rasti ovirana drevesa. Berchtold et al. (1981) so 
povezali progresivno zmanjševanje širine branik 
s pojavom BMS (sl. 10). Menimo, da je treba ločiti 
situacijo v času »umiranja« jelke, ko je prihajalo do 
intenzivne redukcije listne površine (presvetlitve) 
in drastičnega zmanjševanja prirastka z izpadom 
letnih prirastnih plasti v spodnjem delu drevesa, 
od zdajšnje situacije, ko komaj kdaj beležimo 
usihanje debelinskega prirastka, vendar ob skoraj 
univerzalnem pojavu BMS! Redukcija beljave pri 
drevju z normalnim prirastkom zaradi nastanka 
BMS ni kritična, saj jo drevo prav zaradi homeostaze 
zlahka nadomesti z večjim debelinskim prirastkom. 
Ker žive celice odmrle beljave ne potrebujejo hrane 
za respiracijo (»vzdrževalna« respiracija), jo več 
ostane za povečan prirastek! Pojav je viden le pri 
nastanku obsežnejšega BMS. Ta pojav smo v osem-
edesetih letih pogosto opazovali pri »umirajočih« 
jelkah z izrazito prirastno depresijo, ozko beljavo 
in obširnim BMS, še posebej takrat, ko se je le-to 
močno približalo kambiju! Zaradi skromne oskrbe 
s hrano sicer razločno lokalno povečanje prirastka 
ni zadostovalo za nadomestitev izgubljene beljave. 
Takrat se je resnično zdelo, da lahko BMS blokira 
transpiracijski tok. Zaradi nepoškodovanih krošenj 
in neoviranega priraščanja homeostaznega odziva v 
izraziti obliki danes skorajda ne vidimo. Iz obsega 

BMS v prečnem prerezu ni mogoče sklepati na 
njegovo tridimenzionalno razporeditev. Največkrat 
je BMS razvito v obliki lokaliziranih izrastkov, ki pa 
ne predstavljajo ovire za transpiracijski tok. 

Vsekakor lahko potrdimo izboljšanje stanja jelke 
v Sloveniji.

6 VLOGA BAKTERIJ IN GLIV PRI 
NASTANKU IN LASTNOSTIH 
MOKREGA SRCA

MS večinoma povezujejo z bakterijami, čeprav ni 
jasno ali gre za posledico ali vzrok ( prim. WARD 
in ZEIKUS 1980). BRILL et al. (1981) za navadno 
jelko navajajo, da se v sprva suho jedrovino, ki vse-
buje nekaj kisika, naselijo najprej aerobne bakterije 
(Pseudomonas), kasneje semiaerobne (Erwinia, 
Enterobacter) in slednjič anaerobne bakterije (Clo-
stridium, Corynebacterium, Methanobacterium). 
Takšno zaporedje je posledica spreminjajočega se 
okolja v deblu, ko bakterije druga drugi pripravljajo 
življenjske pogoje. Ob tem se spreminja tudi vlažnost 
lesa in predvsem kislost kapilarne (proste) vode v 
lesu. Zaradi pomanjkanja kisika naj bi zelo vlažno 
MS zaviralo glivni razkroj. 

Vse več indicev je, da bakterije le niso odločilne 
za nastanek MS. Passialis in Tsoumis (1984) sploh 
nista našla bakterij v MS grške jelke (Abies borisii 
regis). Jeremiceva s sodelavci (2004) je pri Abies bal-
samea dokazala bakterije v MS, beljavi in jedrovini, 
od tega tri vrste le v MS, nekaj od njih le v beljavi 
in nekaj le v jedrovini, skupaj 22 rodov. Menijo, da 
to ni zadosten razlog, da bi nastanek MS pripisali 
navzočnosti bakterij. Če že ne moremo pripisati 
bakterijam odločilne vloge pri nastanku MS, pa 
utegne njihova aktivnost vplivati na mehanske in 
sušilne lastnosti MS jelovine. 

Bauch et al. (1975a,b) menijo, da pektinske snovi 
in hemiceluloze predstavljajo substrat za mokrinske 
bakterije in posledično slabitev srednje lamele in 
trdnosti lesa. 

Številni avtorji so dokazali, da bakterije izolirane iz 
dreves, navadno razkrajajo pektine, hemiceluloze in 
holoceluloze, ne pa tudi α-celuloze. Ward in Zeikus 
(1980) sta potrdila, da bakterijski izolati iz mokrine 
in vitro niso bili sposobni razgraditi α-celuloze in 
lignina, pač pa pektin in ostale ogljikove hidrate. 

Prisotnost bakterij je mogoče posredno dokazo-
vati z njihovimi presnovnimi produkti, predvsem 
z maščobnimi kislinami, kot so mlečna (2-hidro-
ksipropanojska), mravljinčna (metanojska), ocetna 
(etanojska), propionska (propanojska) in maslena 
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(butanojska) kislina. Bauch et al. (1975 a,b) so doka-
zali maščobne kisline le v MS, ne pa tudi v beljavi. 
Visoka vsebnost maščobnih kislin kot odraz bakte-
rijske aktivnosti, nakazuje poškodbo srednjh lamel, 
ki zlepljajo posamezne celice v trdno lesno tkivo. 
Srednja lamela se sestoji iz poliuronidov (med drugim 
iz pektinov) in ostalih hemiceluloz, ki predstavljajo 
hranilni substrat za bakterije. Kasneje se v srednjo 
lamelo odloži še lignin. Visoka vsebnost maščobnih 
kislin bi lahko nakazovala slabitev srednje lamele in 
pojasnila opazovano povečano nagnjenost pokanja 
lesa z MS med tehničnim sušenjem. 

Naše reziskave kažejo povečanje vsebnosti maš-
čobnih kislin v MS v primerjavi z beljavo in njihov 
možen vpliv na ugotovljeno signifikantno zmanj-
šanje strižne trdnosti in elastičnostnega modula 
MS. (neobj. 2007).

Produkcija maščobnih kislin naj bi se odrazila 
tudi v povečani kislosti oz. znižanju vrednosti pH. 
Kljub temu pH ne velja za zanesljiv kemični indikator 
mokrinskega stanja, kar kažejo tudi naše raziskave 
(neobj. 2007). Razlik v pH, zlasti konzistentnih, med 
beljavo in jedrovino skorajda ni bilo. Vrednosti so se 
sukale med 4,39 in 4,91. Le pri enem drevesu smo 
zabeležili velike razlike med beljavo (5,8) in jedro-
vino (2,8). Bauch et al. (1975a,b) so izmerili najnižje 
vrednosti pH v MS starejših jelk (4,4), medtem, ko 
so bile pri mlajših drevesih višje (5,2-5,4). Kučera 
(1990) je v jelovem mokrem srcu zabeležil vrednosti 
med 3,5 in 8,0. Srednje vrednosti pH beljave, nor-
malne jedrovine in MS pri Abies balsamea so bile 
po vrsti 5,31/5,19 in 4,86. (JEREMIC et al. 2004). 
Vrednost pH je odvisna od substrata, s katerim se 
hranijo bakterije in vrste bakterij. Upoštevati je treba 
tudi sukcesijsko menjavo bakterijskih populacij. 
Tudi zato vrednost pH ni zanesljiv indikator za 
prisotnost včasih komajda vidnega in sekundarno 
izsušenega MS.

Značilna (neugledna) sivorjava obarvanost 
mokrega srca v svežem stanju je posledica bakterij-
ske aktivnosti v drevesu. Diskoloracije so posledica 
kopičenja temnih polifenolnih spojin, ki so jih načele 
bakterije s peroksidaznimi encimskimi sistemi (SHOR-
TLE et al. 1978, BAUCH 1980). Temne diskoloracije 
na površini MS lahko nastanejo oz. se intenzivirajo, 
ko les iz anaerobne atmosfere v drevesu izpostavimo 
oksidativnim pogojem. Obarvanje lahko poteka zelo 
hitro. Temna diskoloracija utegne biti posledica bak-
terijskega »napada« na lesne ekstraktive. Bakterijski 
encimi (verjetno polifenol oksidaze) kondenzirajo 
monomerne leukoantocianine v vodotopne polimere. 
Ti polimeri med sušenjem migrirajo na površino, kjer 

so pod vplivom zračnega kisika podvrženi oksida-
tivni kondenzaciji. Menijo, da je intenziteta sušilnih 
diskoloracij v MS odvisna od sestave bakterijske 
populacije. Obarvanja MS so močnejša, če so bili 
prisotni fakultativni anaerobi (WARD & ZEIKUS 
1980). Temne diskoloracije v svežem lesu so prav 
tako posledica bakterijske aktivnosti v drevesu. V 
zelo mokrem srcu lahko fenolne snovi, še posebej 
če jih je veliko (BAUCH et al. 1975a,b), potujejo na 
površino in povzročijo dodatno obarvanje. 

Vonj je odvisen od tipa bakterij oz. njihovega 
metabolizma, sicer pa je kiselkast in neprijeten (kot 
mačji iztrebki). Diskoloracije po sušenju večinoma 
obledijo in ne predstavljajo problema pri izdelkih, 
kjer ni pomemben naravni izgled.

Anaerobioza je očitno glavna ovira za razkroj lesa 
v mokrini. Sušenje mokrine utegne favorizirati glivni 
razkroj (BAUCH et al. 1978). Ward in Zeikus (1980) iz 
opazovanj na mešanih mikrobnih kulturah sklepata, 
da mokrinske bakterije niso izrazito antagonistične 
niti za razkrojne glive niti za nehimenomicetne glive. 
Pri ameriških jelkah Abies balsamea, A. grandis, 
A.amabilis avtorja nista odkrila gliv, zelo redko pa 
pri A. lasiocarpa, A. concolor. 

V nasprotju s sicer zelo redkimi opazovanji 
gliv v MS pri jelki, so naše raziskave (neobj. 2007) 
pokazale presenetljivo število gliv v distalnem delu 
BMS, ki utegnejo imeti odločilno vlogo pri njegovem 
nastanku (prim. poglavje 4). Poti okužbe so lahko 
različne: skozi štrclje odmrlih vej, skozi poškodbe 
debla in korenin in (zelo verjetno) preko zelo pogoste 
koreninske fuzije iz sosednjih dreves. Koreninska 
fuzija je na skalovitem krasu še posebej pogosta in 
jo nakazujejo »živi« panji! Tukaj se kaže določena 
podobnost s širjenjem rdeče trohnobe pri smreki 
(prim. sliko v Rayner & Boddy 1988 str. 363). 

V naši raziskavi so bile poleg morfološko enakih 
micelijev prostotrosnic -Basidiomycota- npr. Phel-
linus hartigii v diskoloriranih in trohnečih predelih 
debel prisotne številne mikromicete (predvsem 
anamorfi zaprtotrosnic – Ascomycota), ki oblikujejo 
trosišča v čisti kulturi. Najpogostejše so bile: Peni-
cillium rubrum (1904), Ulocladium atrum (1852), 
Cladosporium cladosporioides, Gliocladium sp. in 
Trichoderma sp. 

MS vsebuje tudi zvišano količino fenolnih spojin. 
Bauch et al. (1975a,b) so našli v MS starejših dreves 
3-5-krat, pri mlajših drevesih pa kar 10-20-krat višjo 
koncentracijo fenolov kot v normalni jedrovini in 
beljavi. Fenolne snovi so poglavitne jedrovinske 
snovi, ki povečujejo naravno odpornost jedrovine in 
dimenzijsko stabilnost lesa (TORELLI et al. 2006).  
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Je povečana količina fenolnih spojin obrambna 
reakcija, ki preprečuje mikrobsko infekcijo? Znana je 
povezava med izsušitvijo lesa in produkcijo fenolnih 
snovi. Coutts (1976, 1977) predpostavlja, da odtego-
vanje vode v suhi coni BMS predhodi ali spremlja 
nastanek fenolnih snovi z zaščitno funkcijo.

7 MEHANSKE LASTNOSTI 
MOKREGA SRCA

Glede mehanskih lastnostih MS je literatura neeno-
tna. Iz žagalnih, obdelavnostnih, sušilnih in mehan-
skih testov Ward in Pong (1980) sklepata, da je les MS 
»često« šibkejši od lesa brez MS. Zmajšano trdnost 
pripisujeta oslabljeni srednji lameli zaradi bakterijske 
korozije. Sekundarna stena naj ne bi bila prizadeta. 
Navajata tudi, da je v praksi težko izločiti številne 
dejavnike variabilnosti (npr. gostoto). Še najlažje je 
izločiti vpliv vlažnosti s kondicioniranjem, vendar 
lahko pri sušenju nastanejo radialne in krožne raz-
poke, pri zelo vlažnem lesu tudi kolaps, ki vplivajo 
na trdnost. Lagerberg (1935) in Thunell (1947) sta 
ugotovila, da ima les MS pri rdečem boru nižjo upo-
gibno in tlačno trdnost ter manjšo udarno žilavost 
kot normalna beljava in jedrovina (črnjava). Nižjo 
trdnost sta pripisala oslabljeni srednji lameli in 
sušilnim razpokam, ki so nastale med sušenjem do 
zračne suhosti. Udarana žilavost vzorcev iz svežega 
MS pri Abies concolor ob primerljivi gostoti ni bila 
signifikantno nižja od vrednosti za beljavo (WILCOX 
& PONG 1971). Ob primerljivi gototi tudi brestovina 
z MS ni bila signifikatno manj trdna v primerjavi z 
lesom brez MS (SMITH 1956). Upogibna trdnost 
tehnično sušenih vzorcev jelovine (Abies concolor) 
iz MS se v povprečju ni razlikovala od vzorcev brez 
MS. Morebitne razlike so bile posledica gostotnih 
razlik (različna širina branik z različnim deležem 
kasnega lesa!). Omeniti pa je treba, da je bilo med 
vzorci z MS precej izpada zaradi krožnih razpok, 
ki so nastale med sušenjem. Pri Pinus lambertiana 
(sugar pine) so bili vzorci iz MS nekoliko šibkejši 
od normalnega lesa (WARD & PONG 1980). Tudi 
Klein et al. (1979) in Frühwald et al. (1979) niso 
mogli najti razlik v upogibni in tlačni trdnosti, 
udarne žilavosti ter elastičnostnega modula med 
MS, beljavo in normalno jedrovino. Centripetalno 
padanje vrednosti omenjenih lastnosti so pripisali 
centripetalnemu zmanjševanju gostote. Največjo 
variacijo vrednosti je izkazala udarna žilavost, ki pa 
jo je bilo prav tako mogoče pojasniti z gostotnimi 
razlikami (udarna žilavost oz. udarno upogibno delo 
je od vseh lesnih lastnosti najbolj variabilno!)

Mnogokrat krivijo za napake tehnično sušenje. 
Menimo, da večina razpok nastane že v živem dre-
vesu, predvsem v debelni sredici in v MS ter se pri 
sušenju šele pokažejo. 

Naše raziskave strižne trdnosti v aksialno tan-
gencialni ravnini in elastičnostnega modula v 
akasialni smeri kažejo signifikantno zmanjšanje v 
MS v primerjavi z beljavo. Vzrok lahko pripišemo 
koroziji srednjih lamel kot jo nakazuje signifikantno 
povečana vsebnost maščobnih kislin v MS. (neobj. 
2007). Vsekakor je morebitno zmanjšanje odvisno 
od stopnje korozije srednje lamele, zato so lahko 
rezultati nekonsistentni.

8 SUŠILNE LASTNOSTI MOKREGA 
SRCA

Proces transformacije beljave v jedrovino sprem-
lja aspiracija (zaprtje) obokanih pikenj. Beljava z 
neaspriranimi obokanimi piknjami je zato vselej bolj 
permeabilna od jedrovine. Glede aspiracije obokanih 
pikenj v MS in jedrovini podatki niso enoznačni. Pri 
Abies balsamea so bile piknje v jedrovini večinoma 
aspirirane, prav tako v MS. Pikenjske membrane 
v MS so bile inkrustirane, vendar ne tako močno 
kot v jedrovini (JEREMIC et al. 2004). V MS Abies 
lasiocarpa je bilo preko 70 % obokanih pikenj aspi-
riranih, kar naj bi oteževalo sušenje (YAOLI et al. 
2006). O aspiriranih obokanih piknjah v MS poročajo 
tudi Passialis in Tsoumis (1984). Prav lahko gre v 
teh primerih za »podedovane« lastnosti predhodno 
nastale jedrovine, kjer so piknje praviloma aspirirane. 
Obstajajo tudi podatki, da so bakterije načele toruse, 
našli pa so tudi perforacije v aspiriranih torusih, ki 
so jih povzročile glive (WARD 1986). Schink et al. 
(1981a,b) so opazovali razgradnjo pektina z ekstra-
celularno delujočimi encimi bakterij rodov Erwinia 
in Clostridium. Pri semianaerobnih oz. anaerobnih 
pogojih je prišlo do razkroja margov pikenjskih 
membran in srednjih lamel, kar bi lahko povečalo 
permeabilnost prevodnega sistema. Na splošno velja, 
da je les MS manj permeabilen od lesa beljave in bolj 
permeabilen od normalne jedrovine. 

Schuck (1981) je s preprosto napravo meril 
aksialno permeabilnost za vodo in ugotovil, da je ta 
najmanjša v »suhem obroču«, ki obdaja MS zdravih 
dreves in v »vlažni coni« MS ter največja v beljavi. 
Zmanjšano aksialno permeabilnost je zabeležil tudi 
v »suhem obroču«, ki obdaja BMS obolelih jelk. 
Menil je, da ima suhi obroč oz. cona »očitno nalogo 
zadrževati motnje v prevajanju vode. Če suhega 
obroča ni, ali je nepopolno razvit (kot pri najbolj 
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prizadetih jelkah), se lahko motnje v prevajanju raz-
širijo v beljavo«! Avtor priznava, da je manj razsežno 
BMS zasledil tudi pri zdravih jelkah, kjer pa očitno 
zaradi majhnosti nimajo posebnega pomena. »Pri 
obolelih jelkah pa so funkcijsko motena območja 
tako velika, da jelke utrpijo vodni stres«.

Naši rezultati meritve zračne permeabilnosti pri 
normalni lesni vlažnosti (U = 12 %) (neobj. 2007) ne 
kažejo signifikantnih razlik med beljavo, suho jedro-
vino in MS v aksialni in tangencialni smeri, medtem, 
ko je v radialni smeri permeabilnost beljave nekoliko 

večja kot v jedrovini in MS. Permeabilnost lesa pod 
točko nasičenja celičnih sten sicer ni pomembna 
za normalno temperaturno sušenje, pač za hitro in 
kvalitetno visokofrekvenčno in vakuumsko sušenje, 
kjer nastajajo velike tlačne razlike. Danes na ta način 
sušijo vse več gradbenega lesa. 

8.1  Difuzivnost
Difuzivnost MS v radialni in tangencialni smeri  
je bila pri Abies balsamea v intervalu od  

Slika 14: Kolesivost kot posledica stare površinske 
rane.

Slika 15: Popolna izvotlitev debla zaradi velike površinske 
poškodbe (CODIT): strohnel je ves les, ki je nastal pred 
poškodovanjem.

Torelli, N., Sinjur, I., Gorišek, Ž.: Biologija mokrega srca pri navadni jelki (Abies alba Mill.) in njegove lastnosti

Slika 16: Dvojna kolesivost 
z radialni razpokami v 
mokrem srcu. 

Slika 17: Nagnjenost k 
pokanju – najhujša napaka 
jelovine.
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U = 15 % →U = 8 % še enkrat manjša kot pri beljavi 
in normalni jedrovini. Razlik v difuzivnosti v lon-
gitudinalni smeri praktično ni bilo (JEREMIC et 
al. 2004). 

Iz tega je mogoče sklepati, da se les MS suši počas-
neje kot druga tkiva ne le zaradi morebitne višje vlaž-
nosti. Tudi sami smo prišli do podobnih zaključkov. 
Pri naši jelki je bila difuzivnost MS v radialni smeri 
signifikantno nižja od difuzivnosti v beljavi (neobj. 
2007). Nižja difuzivnost sicer vpliva na počasnejše 
sušenjev primerjavi z beljavo, vendar jo MS delno 
kompenzira z morebitno nižjo vlažnostjo.

Vzrokov za nastanek sušilnih »defektov« je v MS 
veliko. MS praviloma vsebuje debelno sredico (srče-
vina, angl. corewood, nem. Herzholz). Njene anatomske, 
fizikalne in mehanske lastnosti močno odstopajo od 
normalnega zrelega lesa. V pogledu sušenja in sušilnih 
defektov predstavlja nabolj problematičen del debla. 
Zaradi večje frekvence grč v debelni sredici, hkratnega 
pojava juvenilnega lesa, praviloma močnega pojava 
reakcijskega lesa in akumuliranih rastnih napetosti, 
je veženje in pokanje še posebej pogosto. Zaradi 
oslabljene srednje lamele sproščanje napetosti spremlja 
intenzivno radialno in tangencialno pokanje. Rastne 
napetosti se vgrajuje v deblo med rastjo. Po Shigou 
(1988) naj bi bila kolesivost, ki je tako pogosta pri 
jelki, posledica nastanka mehansko šibke parenhimske 
barierne cone (CODIT, stena 4) po površinski ranitvi 
in sproščanja nateznih radialnih rastnih napetosti. 
Odziv drevesa na »neznatne« površinske poškodbe«, 
ki nastanejo pri poseku, spravilu in gradnji gozdnih 

prometnic je naravnost dramatičen in usoden za 
kvaliteto lesa in sušenje (sl. 14, 15) 

Tega se gozdarji največkrat ne zavedajo. Ob ranitvi 
inducirane krožne razpoke se lahko raztezajo tudi 
več metrov po deblu. Mnogokrat postanejo vidne 
šele pri sušenju. 

Nadaljnji vzroki za diferencirano krčenje med 
sušenjem in z njim povezano generiranje sušilnih 
napetosti, so gostotne razlike med zgoščeno, počasi 
rastočo debelno sredico in redkejšim lesom, ki začne 
nastajati po presvetlitvi. Obstajajo tudi drastične 
razlike v krčenju kompresijskega in normalnega lesa. 

Slika 18: Radialne razpoke 
le v mokrem srcu.

Slika 19: Kolesivost v mokem srcu.
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Pojav kompresijskega lesa sovpada s hitro višinsko 
rastjo, zato ga je največ v debelni sredici. Zaradi 
velikega mikrofibrilrnega kota (do pribl. 45 o) je 
njegov aksialni skrček znatno večji (do 6-7 %) od 
normalnega lesa, zato povzroča veženje in pokanje.  
Enak učinek ima juvenilni les, ki ima prav tako 
zelo velik aksialni skrček. Obseg juvenilne sredice 
je odvisen od hitrosti priraščanja. Če gre za dolgo 
čakanje v zasenčenju s skromnim priraščanjem, 
potem je juvenilnega lesa, ki nastaja dve ali tri 
desetji, zanemarljivo malo. Od 259 dreves je bilo 
za jelko značilnih »čakalcev« le 124. K nastajanju 
sušilnih napetosti lahko prispevajo lokalizirana 
mokra »gnezda« z manjšo difuzivnostjo, ki se sušijo 
počasneje od normalnega tkiva in zadržijo vlažnost 
nad TNCS, tudi potem, ko se prvotno bolj suho 
tkivo že prične sušiti in krčiti. Posledica je veženje 
in pokanje (sl. 15, 16).

Izkazalo se je, da problem visoke vlažnosti 
MS pri sušenju, kot ga opisuje literatura in kot ga 
nakazuje »nesrečno« ime, sicer obstaja, vendar ni 
kritičen. Regije z visoko vlažnostjo so bolj ali manj 
lokalizirane: vlažni »žepi« v JMS in predvsem BMS. 
V deskah z močno različno vlažnostjo se pojavijo 
neenaki sušilni pogoji in z njimi sušilne napetosti, ki 
imajo za posledico pokanje lesa. Večina radialnih in 
tangencialnih razpok se zasnuje že v živem drevesu 
med premikajem debla v vetru in jih omogoča struk-
turna heterogenost, vgrajene rastne napetosti, učinki 
ranitev in bakterijska oslabitev srednje lamele v MS. 
Večinoma se pokažejo šele med sušenjem. 

Kaj storiti? Mokremu srcu se očitno ne moremo 
izogniti, lahko pa skrajšamo obhodnjo in nekoliko 
strnemo sklop ter tako pospešimo zgodnejše čiščenje 
vej. Tako bo manj štrcljev debelih vej, ki so še posebej 
problematični za okužbo in razvoj mokrega srca. 
Predvsem pa je treba preprečiti (tudi najmanjše) 
poškodbe, ki »normalno« nastajajo med podiranjem, 
spravilom in gradnjo gozdnih prometnic. Pred suše-
njem bi bilo dobro izločiti deske z izrazitim mokrim 
srcem in jih sušiti posebej. Hkrati je treba pospešiti 
raziskave biologije nastanka mokrega srca.

9 POVZETEK
Mokro srce ali mokrina (MS) pri navadni jelki 
(Abies alba Mill.) je modificiran les z nenormalno 
visoko vlažnostjo. MS lahko nastane v jedrovini 
(jedrovinsko mokro srce, JMS) in/ali v beljavi 
(beljavno mokro srce, BMS). Vlažnost JMS je lahko 
enaka ali (večinoma) nižja kot v beljavi, medtem ko 
je vlažnost BMS primerljiva z vlažnostjo beljave. 

MS lahko nastane bodisi v jedrovini (jedrovinsko 
mokro srce, MS) in/ali v beljavi (beljavno mokro 
srce, BMS).

Temnejša barva MS lahko sega od napojenega 
videza, preko svetlo sive, temnejše rjave do črnkaste 
diskoloracije. Kljub splošnemu prepričanju, da je MS 
posledica prisotnosti bakterij, bakterijski izvor MS 
ni splošno priznan. Na glive so redko naleteli v MS, 
vendar utegnejo imeti odločilno vlogo pri nastanku 
»patološkega« BMS.

MS obdajata dva tipa suhe cone (SC): (a) »Abs-
cisijska« SC je v vlogi vzdrževanja homeostaze 
znotraj debla, pri čemer vzpostavlja ravnovesje 
med beljavo in listno površino. Posledica je absci-
sija najbolj notranjega ostarelega dela beljave. (b) 
»Poškodbena« SC je rezultat poškodb prevodnih 
vodoprevodnh trahealnih elementov v beljavi in 
sproščanja hidrostatske tenzije z verjetno udeležbo 
umirajočih parenhimskih celic. Za MS je poleg visoke 
vlažnosti značilna visoka koncentracija kationov in 
fenolov, vonj po maščobnih kislinah in nizek ozmotski 
potencial, daje misliti, da utegne biti akumulacija 
tekočine v MS ozmotske narave. Očitna dehidracija 
MS nakazuje njegovo možno vlogo kot vodnega 
depoja za potrebe podaljšanih suš. Izvor vode v MS 
doslej ni bil zadovoljivo pojasnjen. Vnos vode lahko 
poteka po več poteh: (a) nastajanje presnovne vode 
kot rezultat respiracije med razkrojem; adsorpcijsko 
in retencijsko kapacitet povečuje bakterisjka sluz in 
vioka koncentracija ekstraktivov. (b) Kapilarnost, ko 
pridejo poškodovani aksialni prevodni trahealni ele-
menti v neposreden kontakt z zunanjim rezervoarjem 
proste vode (padavine, voda v tleh): penetracija skozi 
štrclje mrtvih vej in skozi razkrojene/poškodovane 
debelejše korenine. (c) Ozmotski transport iz korenin 
(»kreninski tlak«) in beljave.

Zaradi bakterijske korozije srednje lamele med 
celicami, so lahko trdnostne lastnosti in elastično-
sti MS nižje kot v beljavi in normalni jedrovini. 
V naši študiji (neobj. 2007) nismo našli trdnejše 
zveze med starostjo, drevesnimi dimenzijami, 
rastnostjo in pojavom JMS in BMS. Prisotnost 
MS vpliva na počasnejše sušenje lesa v primerjavi 
z normalno jedrovino in beljavo, vendar ne samo 
zaradi morebitne višje vlažnosti, temveč tudi 
zaradi manjše difuzivnosti. Pogosto pokanje v MS 
pripisujemo zgradbeni/anatomski heterogenosti 
zlasti debelne sredice (juvenilni in kompresijski les, 
grče), nepravilni razporeditvi vlažnosti, drastični 
menjavi lesne gostote po presvetlitvi, vgrajenim 
rastnim napetostim, slabitvi srednje lamele in 
površinskim ranam, ki imajo za posledico nastanek 
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parenhimske barierne cone, ki predstavlja začetek 
tangencialnih razpok (kolesivosti). Na splošno 
ta šibka mesta popustijo šele, ko jih izpostavimo 
sušilnim napetostim. 

10 SUMMARY
Wetheart (WH) in silver fir (Abies alba Mill.) is 
modified wood with an anomalously high moisture 
content (MC). WH can form both in the heartwood 
(heartwood wetheart, HWH) and/or in the sapwood 
(sapwood wetheart, SWH). MC in HWH may be 
equal to or (mostly) lower than the sapwood, whilst 
the MC of SWH is comparable to MC of sapwood. 
The darker color of WH can range from water-
soaked, light gray to deeper browns, and blackisch 
discolorations. Despite the common belief that WH 
is a result of bacterial presence, bacterial origin of 
for WH is not universally accepted. Fungi have been 
rarely encountered in the WH. They might have 
a decisive role in formation of the »pathological« 
SWH. 

WH is sourraned by two types of dry zone 
(DZ): (a) »Abscission« DZ functions to maintain 
homeostasis within a stem, keeping living sap-
wood in balance with leaf area, resulting in the 
abscission of the innermost senescent sapwood. 
(b) »Injury initiated« DZ results from damage to 
water conducting tracheary elements in sapwood 
and subsequent release of hydrostatic tension with 
probable participation of dying parenchyma cells. 
In addition to high MC, WH is characterized by 
high cation concentration and phenols, odour of 
fatty acids, and low osmotic potential than indic-
ting that accumulation of liquid in wetwood might 
be osmotic in nature. Obvious dehidration of WH 
implies its probable role as water depot for needs in 
prolonged droughts. The origin of the WH- water 
has never been satisfactorily explained. Input of 
water can be via several routes: (a) Production of 
metabolic water as a result of respiration during 
decomposition; adsorptive and moisture holding 
capacity are increased by bacterial of slime and heavy 
deposites of extractives. (b) Capillarity when severed 
axial conducting tracheary elements are brought 
into immediate contact with external reservoirs of 
free water (precipitation, soil-water): penetration 
through dead branch stubs and decayed/damaged 
thicker roots. (c) Osmotic transport from roots 
(»root pressure«) and from sapwood. 

Due to the bacterial corrosion of the middle 
lamella between cells strength properties and elastic 

modulus of WH may be lower than in sapwood and 
normal heartwood. In our study (unpublished) no 
close relationship between age, tree dimensions, 
tree vigour, and occurence of HWH and SWH 
could be found. 

The presence of WH causes the lumber to dry 
more slowly than lumber with normal heartwood 
and sapwood of the same MC, not only because of 
higher MC, but also because of lower diffusivity. 
Frequent checking in WH is attributed to the struc-
tura/anatomical heterogenitiy esp. in the corewood 
(juvenile- and compression wood, knots), uneven 
MC distribution, drastic change of wood density after 
exposition to light, incorporated growth stresses, 
weakening of the middle lamella and superficial 
wounding resulting in the formation of the parenchy-
matic barrier zone – an incipient form of ring shake. 
Generally these weak areas do not actually rupture 
until subjected to shrinkage stresses.
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1 UVOD
V Združenje za gozdarstvo se po standardni klasi-
fikaciji dejavnosti združujejo:

A – 02 – Gozdarstvo in gozdarske storitve
A – 01.5 – Lov in lovske storitve.
Dejavnost A - 01.5 je znotraj združenja nepo-

membna, saj znaša njen delež v prihodku celotnega 
združenja le okrog 1 %. Zato se bomo v nadaljevanju 
omejili le panogo A – 02. 

Vir podatkov: AJPES; obdelava: CIS GZS; metodo-
logija: SKEP GZS; distribucija: INFOLINK GZS.

2  POSLOVANJE GOSPODARSKIH 
DRUŽB V SLOVENIJI V LETU 2006

Podatke iz letnih poročil za leto 2006 je AJPES pred-
ložilo 45.330 družb in 319 zadrug. (leta 2005 43.711 
od tega 332 zadrug, 2004 42.068, 2003 39.838). Med 
družbami je bilo 92,8 % mikro, 3,9 % majhnih, 1,6 % 
srednjih in 1,7 % velikih družb. Zaradi uvedbe novega 
velikostnega razreda mikro družbe se je struktura 
družb po velikosti v letu 2006 spremenila.

Na rezultate poslovanja so odločilno vplivale 
družbe s področja predelovalnih dejavnosti, s 
področja trgovine, popravil motornih vozil in 
izdelkov široke porabe in s področja poslovanja z 
nepremičninami, najema in poslovnih storitev.

Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele 
družbe iz Osrednjeslovenske regije,  pomembneje 
pa so k dobrim rezultatom prispevale še družbe iz 
Podravske regije in Jugovzhodne Slovenije.

GDK: 64/68 "2006" (045)=163.6

Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006
Business operations of forestry companies in 2006

Franci FURLAN*, Iztok WINKLER**

Izvleček:
Furlan, F., Winkler, I., Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006. Gozdarski vestnik 2007. V slovenščini 
z izvlečkom v angleščini. Prevod Jana Oštir.
Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb se postopoma stabilizira. Povečuje se celotni prihodek od prodaje. 
Letos panoga spet izkazuje dobiček, realno se je  povečala dodana vrednost, močno je porasel izvoz. Stroški plač 
in amortizacije so se letos realno povečali, število zaposlenih pa je močno padlo.
Ključne besede: gozdarska gospodarska družba, prihodek, stroški, uspešnost poslovanja, število zaposlenih.

Abstract:
Furlan, F., Winkler, I.: Business operations of forestry companies in 2006. Gozdarski vestnik, Vol. 65/2007, No. 9. 
In Slovene, with abstract in English. Translated into English by Jana Oštir.
Business operations of forestry companies are gradually stabilizing. Total income and profit from sales are increasing. 
This year the forestry sector is achieving profits again; value added has increased in real terms and exports have 
grown strongly. The cost of wages and salaries and depreciation have increased in real terms this year, while the 
number of employees has been significantly reduced.
Key words: forestry company, income, costs, business results, number of employees

Na poslovne rezultate družb so v letu 2005 vplivali 
tudi drugi dejavniki gospodarskih in finančnih gibanj 
(Vir podatkov o rasti cen, o obsegu industrijske pro-
izvodnje in o zunanjetrgovinski menjavi je Statistični 
urad Republike Slovenije, vir podatkov o gibanju 
tečajev in obrestnih merah je Banka Slovenije).

Cene življenjskih potrebščin so se v letu 2006 
povečale za 2,5 %, enako kakor v letu 2005, kar 
pomeni najmanj v zadnjih petih letih. Cene indu-
strijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale 
za 2,3 %, kar je nekoliko manj kakor v letu 2005, ko 
je bila njihova rast 2,7 %.

Obseg industrijske proizvodnje se je v letu 2006 
povečal za 7,0 %, kar je več kakor v letu 2005, ko se 
je povečal za 3,1 %. 

Povprečna temeljna obrestna mera v letu 2006 
je bila 2,53 %, povprečna aktivna bančna obrestna 
mera za kratkoročna posojila 7,4 % in za dolgoročna 
posojila 6,5 %. Vse obrestne mere so se v zadnjih 
petih letih občutno znižale.

V letu 2006 je bila vrednost izvoza 4.006.495 
milijonov tolarjev (16.719 milijonov evrov), vrednost 
uvoza pa 4.375.125 milijonov tolarjev (18.257 mili-
jonov evrov). Izvoz se je povečal za 16,8 %, uvoz za 
16,1 %. Pokritost uvoza z izvozom se je povečala, 
v letu 2006 je bilo z izvozom kritega 91,6 % uvoza, v 
letu 2005 pa 91,0 % uvoza.Družbe so v letu 2006:

* F. F. uni. dipl. inž. spec. gozd., Združenja gozdarstva, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
** prof. dr. I. W. uni. dipl. inž. gozd. Oddelek za gozdarstvo in 
obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta v Ljubljani
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• Zaposlovale 478.839 delavcev, 4 % več kakor v 
letu 2005.

• Ustvarile 3.574.742 milijonov tolarjev neto 
dodane vrednosti (14.917 milijonov evrov), 
10 % več kakor v letu 2005. Neto dodana vrednost 
na zaposlenega je znašala 7.465 tisoč tolarjev (31 
tisoč evrov), 6 % več kakor v letu 2005.

• Ugotovile 751.557 milijonov tolarjev čistega 
dobička (3.136 milijonov evrov), 26 % več kakor 
v letu 2005. Čisti dobiček je ugotovilo 30.294 
družb, 66,8 % vseh.

• Imele 135.329 milijonov tolarjev čiste izgube 
(565 milijonov evrov), 15 % manj kakor v letu 
2005. Čisto izgubo je ugotovilo 12.890 družb, 
28,4 % vseh.

• Ugotovile 616.228 milijonov tolarjev neto čistega 
dobička (2.571 milijonov evrov), 41 % več kakor 
v letu 2005. Največ neto čistega dobička, 33,1 %, 
so ugotovile družbe s področja predelovalnih 
dejavnosti.

Družbe so ob koncu leta 2006:
• Imele 19.065.049 milijonov tolarjev sredstev 

(aktiva) oziroma obveznosti do virov sredstev 
(79.557 milijonov evrov), 13 % več kakor ob začetku 
leta 2006. Premoženje družb se je realno povečalo.

• Kratkoročna sredstva povečale hitreje kakor 
dolgoročna sredstva. Prva so se povečala za 
17 %, druga za 11 %.

• Imele 7.607.821 milijonov tolarjev  kapitala 
(31.747 milijonov evrov).

• Kapital povečale za 9 %, dolgoročne in kratko-
ročne obveznosti pa za 16 %. Delež kapitala v 
virih sredstev se je zmanjšal od 41,3 % na 39,9 %, 
delež kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti pa 
se je povečal od 55,5 % na 56,9 %.

• Z dolgoročnimi viri sredstev financirale 94,6 % 
dolgoročnih sredstev in zalog.

Zadruge so v letu 2006:
• Zaposlovale 3.695 delavcev, 1 % manj kakor v 

letu 2005. Zaposleni v zadrugah so pomenili le 
0,8 % zaposlenih v družbah.

• Ustvarile 176.044 milijonov tolarjev prihodkov 
(735 milijonov evrov). Povečale so prihodke 
za 8 % in odhodke za 6 %. Prihodki zadrug so 
pomenili 1,1 % prihodkov družb.

• Ustvarile 18.773 milijonov tolarjev neto dodane 
vrednosti (78 milijonov evrov), 4 % več kakor 
v letu 2005.

• Izkazale 1.264 milijonov tolarjev neto čistega 
dobička (5 milijonov evrov).  Neto čisti dobiček 
zadrug je pomenil le 0,2 % neto čistega dobička 
družb.

Družbe so leto 2006 zaključile s pozitivnim 
poslovnim rezultatom. Ustvarile so 16.021.434 mili-
jonov tolarjev prihodkov in ugotovile 15.234.670 
milijonov tolarjev odhodkov. Neto celotni dobiček 
je znašal 786.764 milijonov tolarjev in je bil kar za 
41 % večji kakor v letu 2005. 

Večino neto celotnega dobička so družbe ustvarile 
iz poslovanja, 687.449 milijonov tolarjev, preostali 
del pa s finančnim delovanjem, 47.391 milijonov 
tolarjev, in z drugim delovanjem, 51.924 milijonov 
tolarjev. Družbe so torej v letu 2006 neto pozitiven 
rezultat ugotovile iz vseh treh vrst delovanja, medtem 
ko so ga v letu 2005 ugotovile le iz poslovanja in 
drugega delovanja, finančni prihodki pa niso imeli 
ustreznega kritja v finančnih odhodkih. 

Družbe so ustvarile 751.557 milijonov tolarjev 
čistega dobička in 135.329 milijonov tolarjev čiste 
izgube. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2005 
povečal za 26 %, čista izguba pa se je zmanjšala za 
15 %. Družbe so poslovanje sklenile z neto čistim 
dobičkom v višini 616.228 milijonov tolarjev, kar za 
41 % večjim kakor v letu 2005. Na tolikšno povečanje 
neto čistega dobička je vplivalo tako boljše poslovanje 
kot tudi dobre finančne naložbe.

Rezultati poslovanja se izboljšujejo že več zapo-
rednih let. Družbe so od leta 2002 dalje ustvarjale več 
skupnih prihodkov kot so imele skupnih odhodkov, 
razmerje pa se je povečevalo v korist skupnih prihod-
kov. Družbe so tako v letu 2002 ustvarile na 100 tolarjev 
skupnih odhodkov 103 tolarje skupnih prihodkov, v 
letu 2006 pa že 105 tolarjev skupnih prihodkov. Enako 
je bilo tudi gibanje ustvarjenih poslovnih prihodkov 
na 100 tolarjev poslovnih odhodkov.

Neto čisti poslovni izid je bil v zadnjih petih letih 
pozitiven in iz leta v leto večji. Izboljšanje uspešnosti 
poslovanja potrjuje tudi kazalnik čiste dobičkonos-
nosti skupnih prihodkov, ki meri doseženi neto čisti 
izid na skupne prihodke. V letu 2002 so družbe na 
100 tolarjev skupnih prihodkov ustvarile 1,9 tolarjev 
neto čistega dobička, v letu 2006 pa 3,8 tolarjev.

Družbe so v letu 2006 nekoliko povečale kazalnik 
donosnosti sredstev glede na leto poprej, še vedno pa je 
bil manjši kakor v letih 2002, 2003, 2004. Družbe so v 
letu 2002 na 100 tolarjev sredstev ustvarile 20,7 tolarjev 
neto dodane vrednosti, v letu 2006 pa 19,9 tolarjev.

Trend izboljševanja uspešnosti poslovanja družb 
kažejo tudi kazalniki produktivnosti, ki so izraču-
nani iz razmerja med učinki poslovnega procesa in 
vloženim delom za njihovo doseganje. Družbe so 
na zaposlenega od leta 2002 dalje dosegale iz leta v 
leto več prihodkov, neto dodane vrednosti in čistega 
poslovnega izida. Povečevala se je tudi povprečna 
mesečna plača na zaposlenega. 

Furlan, F., Winkler, I., Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006
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3  POSLOVANJE PANOGE 
GOZDARSTVO IN GOZDARSKE 
STORITVE V LETU 2006

Gozdarske gospodarske družbe so ustvarile 30.546 
mlrd. SIT prihodkov kar je nominalno 15,8 % (leta 
2005 15,2, 2004 4,7 %, 2003 10,6 %), realno pa 13,3 % 
(leta 2005 12,7 %, 2004 1,1 %, 2003 5,0 %) več kot v 
letu 2005. Vseh odhodkov so  izkazale 28.492 mlrd 
SIT, kar je nominalno 14,0 % (leta 2005 13,5 %, 
2004 6,3 %, 2003 9,2 %), realno pa 11,5 % več kot 
v letu 2005.

Rast prihodkov je bila v letu 2005 višja (15,8 %) 
kot rast odhodkov (14,0 %). Enako je bilo tudi leta 
2005 in ravno obratno kot v letu 2004, ko so prihodki 
glede na prejšnje leto narasli za 4,7 %, odhodki pa 
kar za 6,3 %. 

Trend padanja prodajnih cen gozdnih lesnih 
sortimentov, ki se je začel že v letu 1996 in je do leta 
2002 znašal 2–3 %  letno, se je v letu 2003 nekoliko 
zmanjšal, v letu 2004 spet nadaljeval in se v letu 2005 
umiril. Po več letih so cene gozdnih lesnih sortimen-
tov v povprečju prenehale realno padati. Vendar je 
povprečen porast komaj na ravni inflacije. Moramo 
pa seveda upoštevati, da se je temu prilagodila 
ponudba lesa, saj smo v letu 2002 in 2003 posekali 
komaj nekaj čez 2,6 mio. m3, kar je manj kot 40 % 
pričakovanega prirastka za obdobje 2001–2010. V 
letu 2004 se je obseg sečnje približal 3,0 mio m3 in 
povečal nad 3,0 mio m3 v letih 2005 in 2006.

Na stanje prihodkov in odhodkov v letu 2006 je 
vplival porast prodajnih cen drv (indeks 2005/2002 
= 1,09; 2006/2002 = 1,27), ki se giblje z znatnim 
zaostankom v ozki zvezi s porastom cen naftnih 
derivatov (indeks 2006/2002 = 1,95). Zato se je v 
slovenskih gozdovih povečal tudi letni posek na 
3,253 mio. m3. 

Spet so se izrazito kar za 17,2 % povečali stroški 
blaga, materiala in storitev. Zato gre zniževanje 
stroškov že več let v veliki meri na račun nizkih 
osebnih dohodkov, ki še vedno zaostajajo za rastjo 
inflacije. Interesa za izvajanje del v gozdovih, kjer 
se zagotavljajo tudi vse obveznosti do države, je 
zato vedno manj. Delovno silo pridobivamo iz 
drugih držav Evropske unije, držav bivše Jugoslavije, 
nadomeščamo pa jo z uporabo strojne sečnje. Obseg 
slednje se z uvajanjem strojev, ki so v lasti domačih 
organizacij ali posameznikov in najemanjem strojev 
iz tujine hitro povečuje. V nasprotnem primeru bi 
morali zaposliti še več tujih delavcev.

Iz podatkov za leto 2006 lahko ugotovimo, da je 
znašal delež prihodkov iz gozdarstva v prihodkih 

gospodarstva komaj 0,19 % (2005 0,20 %, 2004 
0,19 %, 2003 0,21 %), skupaj s kmetijstvom, lovom 
in ribištvom pa samo še 0,58 % (2005 1,05 %, 2004 
1,3 %, 2003 1,2 %, 2002 1,4 %).

V letu 2006 je v gozdarski panogi poslovalo 62 
družb, ki so skupaj zaposlovale 1.517 delavcev. Število 
zaposlenih se je od leta 2002 do leta 2005 gibalo med 
1.600 in 1.800, da bi v letu 2006 padlo na najnižjo 
raven tega obdobja. V petih (isto leta 2004 in 2003) 
velikih družbah je bilo 612 (leta 2005 610, 2004 624, 
leta 2003 650) zaposlenih, ustvarili pa so 50 % (leta 
2005 45 %, 2004 42 %, 2003 40 %) celotnega pri-
hodka panoge. Tri (leta 2005 štiri, 2004 štiri, 2003 
pet) srednje družbe, ki so zaposlovale 392 ljudi (leta 
2005 542, 2004 474, 2003 541), so ustvarile 25 % (leta 
2005 25 %, 2004 25 %, 2003 28 %), v 4 malih in 50 
mikro družbah pa je 329 ljudi (leta 2005 570, 2004 596, 
2003 849) zaposlenih, ustvarilo 25 % (leta 2005 29 %, 
2004 32 %, 2003 32 %) celotnega prihodka panoge. 
Največji prihodek na zaposlenega so ustvarile velike 
družbe in sicer 24,921 milijonov SIT na zaposlenega 
(leta 2005 21,797, 2004 17,442 SIT, 2003 13,158 SIT). 
Srednje družbe so realizirale 78,1 % (leta 2005 63,4 %, 
2004 78,9 %, 2003 84,1 %), male pa 59,9 % (leta 2005 
68,7 %, 2004 80,0 %, 2003 59,3 %) prihodkov velikih 
družb na zaposlenega. Povprečen prihodek za vso 
panogo je znašal 20,136 milijonov SIT na zaposlenega 
delavca (leta 2005 17,089, 2004 15,191 milijonov SIT, 
2003 12,469 milijonov SIT). Povprečno povečanje pri-
hodkov na zaposlenega je znašalo v letu 2006 17,8 % 
12,5 % (v letu 2005 12,5 %, 2004 kar 21,8 %). Največje 
je v srednjih družbah, saj se je povečalo kar za 40,8 % 
(prestrukturiranje velikosti družb in lansko majhno 
povečanje le za 0,8 %), sledijo velike družbe s 14,3 % 
povečanjem (leta 2005 25,8 %), pri majhnih in mokro 
družbah pa beležimo negativno rast, ki znaša samo še 
98 % leta 2005 (2005/2004 je znašala + 8,8 %). Kljub 
temu smatramo, da je porast prihodkov v velikih 
in srednjih družbah velik. K temu prispevajo druge 
dejavnosti (primarna predelava lesa, proizvodnja 
plošč, idr.), ki so vključene v te družbe. Vendar tudi 
pri srednjih in zlasti pri majhnih in mikro družbah 
podatki kažejo na smiselnost združevanja teh družb 
med seboj ali povezovanje z velikimi družbami. Majhne 
in mikro družbe že danes vse več dela opravljajo kot 
podizvajalci srednjih in velikih družb. 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 2006.

Furlan, F., Winkler, I., Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006
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Panoga je skupaj izkazala  2.315,187 milijonov SIT 
(2.347,094 SIT – 31,907 SIT) dobička, kar je 243,1 % 
(2005/2004 = 94,4 %) 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, v letu 2005 spet porasel na 
680,196 mio. SIT in v letu 2006 narasel na 1.976,981 
(30.041,778 SIT – 28.064,797 SIT). Tako znaša porast 
na leto 2005 290,6 %. V celotni panogi se je po dveh 
letih padanja dobiček v letu 2006 povečal. Tako kot 
lani pa se je povečal tudi v letu 2006 celotni dobiček. 

Preglednica 1: Prihodki 2006

KAZALCI 2006  
(v 000 SIT)

Indeks
06/05

Prihodki 30.546.196 115,8
Kosmati donos od poslovanja 30.041.778 117,1
Čisti prihodki od prodaje 29.475.254 116,8
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 20.821.008 111,5
Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 8.654.246 132,0
Finančni prihodki 423.543 110,9
Finančni prihodki iz  deležev 173.532 93,9
Finančni prihodki iz terjatev 250.011 126,9
Izredni prihodki 341.425 175,6

Preglednica 2: Odhodki 2006

KAZALCI 2006  
(v 000 SIT)

Indeks
06/05

Odhodki 28.491.559 114,0
Poslovni odhodki 28.064.797 113,6
Stroški blaga, materiala in storitev 18.806.430 117,2
Stroški dela 7.373.734 106,8
Stroški plač 5.097.332 108,2
Odpisi vrednosti 1.529.817 102,3
Amortizacija 1.402.423 114,5
Finančni odhodki 228.663 113,3
Finančni odhodki od obresti 130.877 92,2
Izredni odhodki 198.099 286,3

Preglednica 3: Dobiček in izguba v poslovnem letu 2006

KAZALCI 2006  
(v 000 SIT)

Indeks
06/05

Celotni dobiček 2.347.094 186,5
Dobiček pred davki in obrestmi (EBIT) 2.541.300 180,1
Dobiček pred davki, obrestmi in amortizacijo (EBDIT) 3.943.723 149,6
Davek (iz dobička) 401.996 190,6
Čisti dobiček 1.948.231 185,9
Celotna izguba 31.907 162,6
Čista izguba 31.911 162,5

Padati je začela tudi čista izguba. Iz tega sledi, da je 
85,0 % (2005 71,4 %, 2004 37,3 %) dobička ustvarjena 
v panogi, ostali del pa v drugih dejavnostih, s katerimi 
se ukvarjajo gozdarske gospodarske družbe in druge 
organizacije, ki se ukvarjajo s procesom pridobivanja 
lesa. To nakazuje tudi na zelo izostrene pogoje poslo-
vanja v drugih dejavnostih s katerimi se ukvarjajo te 
organizacije. Pogoji poslovanja v panogi so se po več-
letnih zaostrovanjih nekoliko stabilizirali. Po več letih, 
ko je bil indeks porasta prihodkov manjši od indeksa 
porasta stroškov je indeks porasta prihodkov v letu 
2005 in 2006 višji kot indeks porasta stroškov.

Furlan, F., Winkler, I., Poslovanje gozdarskih gospodarskih družb v letu 2006
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1 SPLOŠNI PODATKI O VREMENU
Za poznavanje možnosti nastanka plazov, pred-
vsem snežnih in zemeljskih, je pomembno, da 
poleg ostalih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek 
plazu, poplav, poznamo padavinske razmere 
v preteklosti in v sedanjosti in s tem ocene za 
prihodnost. Osnova za poročila in napovedi 
so opazovanja. Zato je v nadaljevanju kratek 
povzetek dosedanjih opazovanj v Sloveniji, ki je 
povzet po poročilih Agencije Republike Slovenije 
za okolje.

V Sloveniji so se uradne meteorološke meritve, 
za katere obstajajo zapisi, pričele v Ljubljani leta 

GDK: 423 (045) =163:6

Naravne ujme v gozdovih Slovenije
Natural disasters in Slovenia forest

Jošt JAKŠA*

Izvleček:
Jakša, J.: Naravne ujme v gozdovih Slovenije. Gozdarski vestnik, 65/2007, št. 10. V slovenščini z izvlečkom v 
angleščini, cit. lit. 7. Prevod Jana Oštir.
Prispevek opisuje plazove in ostale naravne dejavnike, ki v slovenskih gozdovih povzročajo poškodbe. 
Prikaz je za obdobje od 1995 do 2006. Gozdovi, ki so vedno bolj izpostavljeni najrazličnejšim motnjam in 
obremenitvam, med njimi so na prvem mestu naravne ujme in poškodbe zaradi njih. V I. in II. Delu so bile 
opisane poškodbe, ki jih povzročajo veter, sneg in žled, v III. Nadaljevanju pa so opisane poškodbe, ki jih 
povzročajo različni tipi plazov, voda, strela in toča. Tudi povečevanje deleža poškodb, ki so posledica plazov, 
vode, strele gre pripisati večji količini energije v atmosferi, burnejšemu dogajanju v atmosferi, kar je vse 
posledica pričujočih podnebnih sprememb. V prihodnosti se bo delež poškodb, ki jih v gozdovih povzročajo 
naravne ujme z veliko verjetnostjo povečeval, vzporedno s spremembami klime, zato je nujno, da poznamo 
fizikalne osnove nastanka posameznega tipa naravne ujme, njene posledice na gozdove in gozdnogojitvene 
ter varstvene ukrepe, ki zmanjšujejo možnost nastanka poškodb v gozdu in gozdni infrastrukturi.
Ključne besede: naravna ujma, podnebni dejavniki, sneg, plaz, usad, strela, toča, poplave

Abstract:
Jakša, J.: Natural disasters in Slovenian forests – Part III. Gozdarski vestnik, Vol.  65/2007, No. 10. In Slovene, 
with abstract in English, lit. quot. 7. Translated into English by Jana Oštir.  
The article deals with avalanches and other natural factors which cause damage in Slovenian forests. The period 
from 1995 to 2006 is covered. Forests are increasingly exposed to various kinds of stress and disturbances, 
among which the most important are natural disasters and damage arising from them. Parts I and II described 
damage caused by wind, snow and sleet, while Part III describes damage caused by various types of avalanches, 
water, lighting and hail. The increase in the share of damage caused by avalanches, water and lightning can 
also be attributed to a larger quantity of energy in the atmosphere and to more intense atmospheric activity 
which are consequences of climatic change. In the future, the share of damage to forests caused by natural 
disasters will with great probability increase, along with climatic change, so it is necessary to know the physical 
fundamentals which control the occurrence of individual types of natural disasters, the effect of each natural 
disaster on forests and the possible silvicultural and protection measures. Thus the risk of damage to forests 
and forest infrastructure should be reduced.
Key words: natural disaster, climatic factors, snow, avalanche, landslide, lightning, hail, flood

1850. Do konca 19. stoletja so bile meteorološke 
postaje maloštevilne, a se je njihovo število počasi 
povečevalo. Trend naraščanja se je nadaljeval v 
prvi polovici 20. stoletja, kmalu po drugi svetovni 
vojni pa je bilo število postaj že podobno današ-
njemu. V 60. in 70. letih je bila mreža klasičnih 
postaj z opazovalci najbolj obsežna, nato se je 
zaradi pomanjkanja opazovalcev in zniževanja 
stroškov začela počasi krčiti in se krči še danes. V 
zadnjih dveh desetletjih je bilo postavljenih nekaj 
več kot 30 samodejnih meteoroloških postaj ter 
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Slika 1: Radarska 
slika padavin, ki jo 
najdete na spletni 
strani ARSO

Slika 2: Napoved 
zastrtosti neba in 
količine padavin 
modela ALADIN, 
ki je dosegljiva na 
spletni strani ARSO
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nekaj deset ekoloških in hidroloških postaj, ki 
merijo meteorološke spremenljivke. Te postaje 
pa le deloma nadomeščajo ukinjene klasične 
postaje. Posledica omenjenega časovnega poteka 
števila postaj je, da so bili vsi poglavitni vremenski 
rekordi doseženi od leta 1950 dalje, čeprav je vsaj 
pri najnižjih temperaturah veliko bolj verjetno, da 
so bili dejanski rekordi doseženi pred tem letom. 
Na klasičnih postajah se za meritve višine padavin 
uporablja Hellmannov dežemer oz. pluviometer 

s presekom 200 cm2, na višinskih postajah tudi s 
presekom 500 cm2. Opazovalci vsakodnevno ob 
7. uri z menzuro izmerijo količino vode, ki se je 
natekla v kanglico znotraj dežemera. Jakost in 
čas trajanja padavin se merita s pluviografom, 
ki prek peresa zapisuje potek padavin. Na samo-
dejnih postajah so v uporabi dežemeri, ki količino 
dežja bodisi tehtajo ali štejejo število napolnitev 
čašic, kamor se stekajo padavine. Opazovalci na 
padavinskih postajah so poleg meritev padavin 
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Tabela 1: Velika količina padavin (mm)

Rekordna vrednost Vrednost Merilna postaja Čas
Največje dolgoletno povprečje letne 
količine padavin 3.016 Žaga (pri Bovcu) 1971-2000

Največja letna količina padavin 4.605 Breginj 1960
Najmanjše dolgoletno povprečje 743 Veliki Dolenci 1971-2000
Najmanjša letna količina padavin 477 Vučja Gomila 1971
Največja mesečna količina padavin 1.497 Soča november 2000

Največja 2 dnevna količina padavin 584 Bovec 12. 11. 1969, 7:00 
14. 11. 1969, 7:00

Največja dnevna količina padavin 363 Bovec 13. 11. 1969, 7:00 
14. 11. 1969, 7:00

Največja 12 urna količina padavin 286 Bovec 4. 8. 1987, 13:00 
5. 8. 1987, 1:00

Največja 6 urna količina padavin 275 Bovec 4. 8. 1987, 15:40 
4. 8. 1987, 21:40

Največja 3 urna količina padavin 191 Kekec nad Novo Gorico 21. 8. 1988, 8:45 
21. 8. 1988, 11:45

Največja 2 urna količina padavin 147 Kekec nad Novo Gorico 21. 8. 1988, 8:50 
21. 8. 1988, 10:50

Največja urna količina padavin 141 Kekec nad Novo Gorico 21. 8. 1988, 8:50 
21. 8. 1988, 9:50

Največja 30 minutna količina padavin 84 Kekec nad Novo Gorico 21. 8. 1988, 9:00
21. 8. 1988, 9:30

Največja 15 minutna količina padavin 56 Ilirska Bistrica 21. 7. 1985, 10:10
21. 7. 1985, 10:25

Podatki: Agencija Republike Slovenije za okolje (www.arso.gov.si)

Rekordna vrednost Vrednost Merilna postaja Čas
Največja višina snežne odeje 700 Kredarica 22. 4. 2001

Največja višina novozapadlega snega 125 Dom na Komni 29. 3. 1951
4. 3. 1970

Največja višina novozapadlega snega v 
krajih pod 500 m n.m.v. 105 Soča 4. 3. 1970

Največja vsota višin novozapadlega snega 
v eni sezoni 1.662 Kredarica 2000 / 2001

Povprečno najdaljše sezonsko trajanje 
snežne odeje (št. dni) 265 Kredarica 1972 / 1973

2000 / 2001
Najdaljše sezonsko trajanje snežne odeje 
(št. dni) 290 Kredarica 1984 / 1985

1976 / 1977
Najzgodnejše sneženje v krajih pod 500 
m n.m.v. / Kotlje, Šmartno pri Slo-

venj Gradcu 11. 9. 1972

Najpoznejše sneženje v krajih pod 500 
m n.m.v. / Nomenj 10. 06. 1974

Podatki: Agencija Republike Slovenije za okolje (www.arso.gov.si)

Tabela 2: Velika količina padavin (cm)
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dolžni meriti še višini novega in skupnega snega. 
Vsako jutro s snežno odejo ob 7. uri s pomočjo 
lesene ali kovinske palice s centimetrsko skalo 
odčitajo višino skupnega snega na travnati površini 
in novega snega na posebni deski, ki je vtisnjena 
v star sneg. 

Ker je količina padavin v tesni vzročni povezavi 
s proženjem plazov, tako snežnih kot zemeljski 
ter s poplavami, je dober pripomoček pri pre-
gledu trenutne situacije in napovedi. Napovedi 
(do 48 ur) za Slovenijo in bližnjo okolico je moč 
najti na spletnih straneh Agencije Republike 
Slovenije za okolje.

Kot zanimivost o podnebju in količinah pada-
vin, ki se lahko sprostijo v kratkem času, so v 
tabelah 1 in 2 prikazane rekordne vrednosti, ki 
so povzete po meteorološkem arhivu Agencije RS 
za okolje. Velike količine padavin v obliki dežja 
pomenijo veliko nevarnost za zemeljske plazove 
in zdrse, za poplave in hudourniško erozijo. Velike 
količine vode rabijo prosto pot za odtok, pri tem 
pa ima voda veliko kinetične energije, ki na svoji 
poti povzroča opustošenje. Velike količine novo 
zapadlega snega pa pomenijo veliko nevarnost 
snežnih plazov in velike obremenitve za rastlinstvo 
(predvsem drevje) in objekte. Pri hitrem taljenju 
snega se sprošča velika količina vode, ki ima 
podobne posledice kot velika količina padavin v 
obliki dežja. Kljub temu, da tabela upošteva tudi 
podatke z leta 2006, bo nekaj rekordnih vredno-
sti, predvsem tistih za kratko obdobje, po neurju 
septembra 2007 zagotovo novih.

ŠIFRA: 00-3.07

2 PLAZOVI
Plaz je gmota snovi, ki zdrsne s strmega pobočja. 
Delimo jih na zemeljske plazove, kamnite plazove, 
snežne plazove in plazove drobirja. V prenesenem 
pomenu je to velika količina nekega materiala, ki 
se zaradi sile težnosti pomika po pobočju z višje 
ležeče točke k nižji. V gozdovih najpogosteje 
povzročajo poškodbe snežni plazovi, usadi in 
manjši zemeljski plazovi, občasno pa tudi veliki 
zemeljski plazovi in plazovi kamenja, ki so pona-
vadi vezani na potres.

Največ sanitarnega poseka zaradi plazov je 
v alpskih gozdnogospodarskih območjih, to so:
Kranj, Nazarje, Slovenj Gradec, Bled in Tolmin, 
kjer prevladuje posek zaradi snežnih plazov. Tu so 
poškodovani predvsem iglavci. V gozdnogospodar-
skih območjih Brežice, Celje in Maribor prevladuje 
posek listavcev zaradi zemeljskih plazov. Skupna 
količina sanitarnega posek v Republiki Sloveniji je 
majhna. V letu 2005 je bilo zaradi poškodb plazov 
posekanih 2.029 m3 iglavcev in 372 m3 listavcev 
(skupaj 2.401 m3), v letu 2006 pa 3.948 m3 iglavcev 
in 3.735 m3 listavcev (skupaj 7.683 m3).

2.1 Snežni plazovi
Snežni plazovi nastajajo zaradi kopičenja snega 
na pobočjih. Ko sila težnosti premaga silo lep-
ljenja se snežne mase premaknejo in zdrsnejo 
po pobočju. Torej osnovni pogoj za sprožitev 

Graf 1: Razporeditev in količina sanitarnega poseka zaradi vseh vrst plazov v obdobju 1995–2006, ločeno po 
GGO ter iglavcih in listavcih

244 Zdravje gozda
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je ustrezni naklon površja, ki omogoči začetek 
gibanja snežnih mas in njihovo pospeševanje. 
Od naklona in vrste snega je odvisna hitrost 
plazovine, torej kinetična energija, ki jo ima. Pri 
presoji plazovitosti lahko s pomočjo naklonov, 
za neporaščeno površje, na katerem je povprečna 
višina snežne odeje večja od terenskih ovir, dolo-
čimo pogoje, pri katerih se lahko sprožijo plazovi. 
Nevarne so že strmine z več kot 24o naklona. Pri 
naklonih do 40o prihaja do kopičenja snega in s 
tem povezanimi prožitvami velikih plazov. Med 40 
in 50o naklona prihaja do pogostejšega sproščanja 
plazov manjših količin plazovine. Na strminah 
od 50 do 58o prihaja do občasnih razbremenitev, 
osipanja, ki še vedno povzročajo motnje na nižje 
ležečih vplivnih območjih. Na strminah nad 58o 
so tipična območja plazenja, ki pa se odlepijo že 
med ali tik po sneženju. Največ snežnih plazov se 
sproži v naklonih pobočji med 30 in 50o, območje 
odlaganja plazine pa je najpogosteje med 5 in 10o 
naklona. Na travniških pobočjih s poležano travo 
so najugodnejši nakloni za splazitev med 15 in 
28o (PAVŠEK 2002). 

Kdaj pride do zdrsa je poleg naklona odvisno 
predvsem od vrste in količine snega, zgradbe 
snežne odeje ter podlage na katero se nalaga sneg. 
Med vrstami snega v grobem ločimo med snežnimi 
plazovi suhega in mokrega snega. Snežni plazovi 
suhega snega se prožijo praviloma na naklonih 
večjih od 25 o, plazovi mokrega snega pa tudi že 
pri 15 o ali celo manj. Velja pravilo, da bolj ko je 
sneg predelan, manjši so nakloni na katerih se 
snežni plaz lahko sproži in obratno. Natančneje, 
naklonski kot splazitve je odvisen od temperature, 
vlažnosti in oblike zrn snega. Tudi hitrost snežnega 
plazu je poleg naklona odvisna od vrste snega. 
Plazovi suhega, nesprijetega lasa lahko dosegajo 
velike hitrosti, tudi do 350 km/h. Plazovi mokrega 
snega so veliko počasnejši, toda zaradi svoje velike 
mase in kinetične energije povzročajo poškodbe 
daleč od točke splazitve.

Zaradi boljše predstave in razumevanja je nujno 
poznati osnovne izraze, ki se vežejo na plazove. 
To ne velja zgolj za snežne plazove, temveč za vse 
plazove. Groba delitev je na območje proženja, 
kjer pride zaradi porušitve ravnotežnega stanja 
sil do gibanja mas (snega, zemljine …), območje 
gibanja, kjer se splazene mase gibljejo in deloma 
povečujejo svojo maso ter območje odlaganja, 
kjer se premikajoča masa odloži, torej zaustavi. 
Sprožitev plazu je lahko v eni točki ali pa v liniji, 
ko govorimo o napoki.

Kot je bilo omenjeno, se možnost splazitve 
ob enakih ostalih pogojih povečuje s predela-
nostjo snega. Na hitrost predelave snega najbolj 
vpliva temperatura ozračja in direktno sončno 
obsevanje. Zato so na splošno najbolj plazovita 
prisojna pobočja. Ekspozicija pobočja vliva 
na nastanek plazu predvsem zaradi potenci-
alnega sončnega obsevanja in s tem povezano 
količino prejete energije, ki jo pobočje prejme 
tekom dneva. 

Na nastanek plazu poleg ekspozicije vplivajo 
še drugi dejavniki, ki imajo od primera do pri-
mera različno težo pri splazitvi. Zelo pomembno 
vlogo ima oblika površja na območju plazu 
in stabilnost podlage. Naslednji dejavnik, ki 
vpliva na snežne plazove je poraščenost, skupaj 
z rastjem in talno podlago na kateri uspeva. 
Gola neporaščena območja vplivajo na možnost 
splazitve predvsem v začetku zime, ko snežna 
odeja šele nastaja. Tu je pomembna hrapavost 
plaznice. Grmovno rastje in rušje (Pinus mugo) 
daje snežni odeji dobro oporo le do takrat, ko ga 
sneg prekrije in se pod njegovo težo ukrivi. Gozd 
je oblika rastja, ki najučinkoviteje preprečuje 
proženje snežnih plazov. Poleg preprečevanja 

Slika 3: Pršni snežni plaz suhega snega
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proženja ima gozd tudi ustalitveni 
pomen, predvsem na območju proženja. 
Kolikšno vlogo preprečevanja nastanka 
snežnega plazu ima gozd je odvisno 
od razvojne faze in zarasti. Najbolje 
nastanek snežnih plazov preprečujejo 
starejše razvojne faze s polno zarastjo 
in obratno.

Snežni plazovi različno ogrožajo 
različne pokrajinske sestavine. Najpo-
gosteje snežni plazovi ogrožajo gozdove 
in kmetijska zemljišča. Gozdovi so še 
posebej ogroženi v Julijskih Alpah, 
kjer snežni plazovi ogrožajo gozdove 
v več kot 60 % vse ogroženosti. Kljub 
temu, da je gozd najpogosteje ogro-
žen, predstavlja eno najuspešnejših 
in najcenejših oblik varstva in zaščite 
pred snežnimi plazovi. Pri težavah 
in škodah, ki jih povzročajo snežni 
plazovi, je na prvem mestu ogroženost 
prometnic. Podatek za Slovenijo je, da 
kar 57,3 % vseh snežnih plazov zasipava 
prometnice (22,5 v Julijskih Alpah). 
Vsi plazovi, ki zasipavajo prometnice, 
ogrožajo hkrati zemljišča in objekte. 
Prevladujoča ogroženost zemljišč za 
Slovenijo in Julijske Alpe je prikazana 
v grafu 3.

V gozdovih letno povzročajo snežni 
plazovi relativno malo poškodb. Sani-

I, II • plaznica, celotna površina od napoke  
  do plaznega stožca;

A • plazovina, gmota splazenega snega  
  in ostalega materiala, ki je primešan snegu 
  (kamenje, prst, drevje, vejevje …)

B • začetna točka
C • napoka, 
D • čelo plazu
F • območje proženja
G • območje gibanja
H • območje odlaganja
E • bok plazu

Slika 4: Osnovno poimenovanje območij snežnih plazov (PAVŠEK 2002)

Slovenija

Julijske Alpe

Graf 2: Ekspozicija snežnih plazov v Sloveniji in v Julijskih 
Alpah (PAVŠEK 2002)
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tarna sečnja je nekaj tisoč m3. Ker v Alpah, kjer 
je največ snežnih plazov, tvorijo zgornjo gozdno 
in drevesno mejo iglavci, je delež iglavcev v 
sanitarnem poseku zaradi snežnih plazov velik. 
Obseg poškodb je odvisen predvsem od količine 
zapadlega snega. Najbolj ogroženi so visoko-
gorski dolinsko–grebenski reliefi na Bovškem, 
v Karavankah, Kamniško–Savinjskih Alpah in 
v Julijskih Alpah. V Alpah in Karavankah je več 
evidentiranih stalnih plazov, ki ob snežnih zimah 
prodirajo v doline in povzročajo poškodbe gozdov. 
Snežni plazovi pa ne ogrožajo zgolj gozdov, temveč 
tudi ostala zemljišča, ceste, železnico in bivalne 
objekte, gospodarske objekte in ostalo infrastruk-
turo. Najenostavnejša in daleč najcenejša zaščita 
pred snežnimi plazovi je, da ohranjamo gozdno 
in drevesno mejo in da vsak posek načrtujemo in 
izvajamo zelo previdno. Na ogroženih območjih 
moramo skrbeti za zadostno gostoto odraslih 
dreves na enoto površine. Pri poseku lahko v str-
minah za zaščito pred zdrsom snega puščamo višje 

panje, tudi do 1 m, merjeno z zgornje 
strani. Tehnični ukrepi za preprečevanje 
snežnih plazov so zelo zahtevni in dragi. 
To so predvsem lavinske pregrade, ki 
se jih v ustreznem razporedu postavi 
po ogroženem območju, predvsem na 
mestih splazitve. Pregrade so lahko 
kovinskih konstrukcij, lesa ali pa raz-
ličnih kombinacij uporabljenih mate-
rialov. V alpskem svetu povzročajo 
snežni plazovi poškodbe predvsem 
na stiku z negozdnim svetom, kjer 
je zaradi podstenjskih melišč gozdna 
meja zelo nizko. 

Omeniti velja, da je v času prve 
svetovne vojne plaz snega, ki je pri-
hrumel izpod Mojstrovke vzel nekaj 
sto življenj ruskih vojnih ujetnikov in 
avstro–ogrskih vojakov, ki so za potrebe 
Soške fronte gradili cesto čez preval 
Vršič. Plazovi in padajoče kamenje, ki 
so bili pogosto posledica topniškega 
obstreljevanja, so bili mnogokrat vzrok 
smrti tudi na drugih delih fronte.

2.2 Zemeljski plazovi
Pojave, ki nastanejo zaradi porušenja 
naravnega ravnovesja na zemeljskem 
površju zaradi delovanja gravitacije 

in zunanjih procesov denudacije uvrščamo pod 
zemeljske plazove (RIBIČIČ 1999). Pojav je vezan 
na zemeljske površinske sloje. Pobočna premikanja 
zajemajo poleg zemeljskih plazov tudi vse druge 
pojave transporta mas po pobočju. Naziv zemeljski 
plazovi moramo ločiti od naziva zemljinski plazovi. 
Izraz zemljina definira površinske nevezane sloje, 
ki so nastali kot posledica preperevanja na mestu 
samem, ali so transportirani z višjih leg in odloženi 
kot pobočni oz. dolinski sedimenti. Zemljine se 
delijo v koherentne in nekoherentne. Nekohe-
rentne zemljine, kot so grušč, prod, vsebujejo 
tudi večje kose zdrobljenih kamnin, ki plavajo v 
osnovi drobnih zrnc. Zemljine opredeljujemo z 
opisom njihove geološke sestave in značilnosti. 
Zemljine so sestavljene pretežno iz drobnih zrnc, 
manjših od 2 mm. Glede na velikost zrnc spadajo 
med peske, melje in gline. Kadar nastopajo brez 
večjih kosov kamnine so to koherentne zemljine. 
Zemeljski plazovi so torej plazovi sestavljeni iz 
zemljin. Usadi so plitki zemeljinski plazovi, ki 

Graf 3: Prevladujoča ogroženost zemljišč in objektov na osnovi 
lavinskega katastra za Slovenijo in v Julijske Alpe (PAVŠEK 
2002)

Slovenija

Julijske Alpe
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se ob močnih padavinah ali po njih nenadoma 
utrgajo in zdrsnejo po pobočju v celotni količini. 
Usadi se prožijo najpogosteje na strmih delih 
pobočji. Usad nastane hitro, zdrs zemljine se 
konča v nekaj urah.

Zemeljski plazovi nastajajo večinoma kot 
posledica dolgotrajnega deževja, ko se zemljina na 
nestabilnem pobočju dodatno obremeni, zmanjša 
se kohezivnost med delci in zemljina zdrsne po 
pobočju. Pri tem s seboj potegne v dolino vse kar 
je na zemeljskem površju. Zemeljski plazovi niso 
vezani na visokogorje, temveč na vrsto zemljine, 
matične podlage in naklon terena. V Sloveniji 
so prevladujejo manjši zdrsi zemljine, usadi, ki 
nastajajo na glinastih zemljinah, na podlagah iz 
skrilavca, laporja in perm–karbonskih kameninah. 
Na karbonatnih podlagah so zemeljski plazovi 
redki. Veliki plazovi se pojavljajo redko. Primeri 
so plaz Stože (Log pod Mangartom), plaz Lokavec 
(Ajdovščina) in Macesnikov plaz (Solčava). 

Gravitacijsko premikanje zemeljskih in hribin-
skih mas po pobočju lahko razdelimo na pet skupin 
najbolj značilnih plazenj. Glede na vrsto plazenja 
se skupine med seboj zelo razlikujejo. Razlikujejo 
se tako po fizikalnih zakonitostih plazenja kot po 
posledicah, ki jih povzročajo. Glede na vrsto pre-
mikanja jih delimo na (RIBIČIČ 2002):
• padanje (podori, padajoči grušč);
• prevračanje (kotaljenje skal in kamnov po 

strmih brežinah);
• drsenje (plazenje zemljinskih ali hribinskih 

mas po šibki ploskvi);
• razlivanje (zlivanje različnih zemeljskih mas 

ob vznožjih pobočij);
• tečenje (različni blatni in drobrski tokovi).

Grafični prikaz različnih vrst premikanja zem-
ljin in hribinskih mas je razviden v sliki 5.

Pojave porušenja naravnega ravnovesja se deli 

Slika 5: Različne pojavne oblike plazenja zemljin in hribinskih mas, ki opisujejo način gravitacijskega premikanja 
po pobočju (RIBIČIČ 2002)

na tiste v hribini in tiste v zemljini. Osnovni pojavi 
naravne porošitve v hribinah so (RIBIČIČ 2002):
– hribinski zdrsi po široki ploskvi diskontinui-

tete v hribini, ki so lahko ravninski ali klinasti 
(shematsko prikazano: –– oz. V);

– hribinski podori ob subvertikalalnih stenah iz 
trdne kamenine;

– drsenje prevračanje kotaljenje in padanje 
posameznih blokov in kamnov ter zdrsi grušča 
prek strmih hribinskih brežin.
Osnovni pojavi naravne porušitve v zemljinah 

so sledeči:
– Plazenje po ploskvah v zemljini ali na stiku 

zemljine s podložno hribino (najbolj pogosto 
plazenje).

– Polzenje zemeljinskih mas, ki iz izvora plazenja 
polzijo gravitacijsko navzdol (podobno kot 
med, če ga razlijemo na nagnjeni površini).

– Tokovi, ki tečejo s hitrostjo tekočin ter poleg 
vode in zraka vsebujejo znaten delež trdne 
drobne in/ali grobe frakcije zemljin.

Slika 6: Izpad blokov, skal in kamnov iz hribinskih 
sten (RIBIČIČ 2002)
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Slika 7: Razvrstitev masnih gibanj trdne snovi (zemljine, kamenine, erozijskega drobirja) glede na vsebnost 
vode oziroma delež trdne snovi (Delo, 27/09/2007, povzeto po Coussot, 1996)

Slika 8: Prerez delovanja zemeljskih plazov 

Kategorija Značilna hitrost (m/s) Človeška reakcija Značilna vrsta plazenja

Izjemno hiter 10 m/s je ni hribinski podor

Zelo hiter 5 m/s je ni drobirski tok

Hiter 10 m/minuto evakuacija usad

Srednje hiter 1,8 m/uro evakuacija preperinski plaz

Počasen 13 m/mesec saniranje drobirski plaz

Zelo počasen 1,6 m/leto saniranje glinast plaz

Izjemno počasen 16 mm/leto je ni globok plaz

Vir: RIBIČIČ 2002

Tabela 3: Delitev zemeljskih plazov po hitrosti premikanja

Kakšne je oblika plazenja je v veliki 
meri odvisna od vrste in velikosti 
(granulacije) trdnih delcev, koheziv-
nih sil med delci in vsebnosti vode v 
plazini. Večji kot je delež vode, bližje 
je plazenje tečenju. Praviloma se z 
večjim deležem vode v zemljini in 
hribinskih masah povečuje hitrost pre-
mikanja plazine. Kot primer tečenja je 
tudi drobirski tok, ki se je pojavil pri 
plazu Stože. Hitrosti pri drobirskem 
toku so med 5 in 10 m/s.

Zemeljski plazovi povzročajo 
vzdolž svoje poti tako bočno kot 
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Sliki 9, 10: Zemeljski plaz Stože, plaz drobirskega toka

Slika 11: Gostota plazov po razdelkih maksimalnih 24-urnih padavin in po inženirsko-geoloških enotah (št. 
plazov/km2). (Delo, 27/09/2007, vir: Geološki zavod Slovenije)
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Sliki 12, 13: Zemeljski plaz na planini Polog (2004) in zemeljski usad v vasi Podlonk (2007)  
(Foto: Egon Obid)

globinsko erozijo. Pri tem se čelo povečuje in 
ruši vse pred seboj. Če se splazi zemljina vse 
do matične podlage, je rodovitnost zemljišča 
popolnoma uničena. Na sliki 8 je prerez skozi 
plaz, shematski prikaz globinske erozije. Nazo-
ren prikaz delovanja erozijskih sil je viden 
tudi na sliki plazu Stože, kjer je po oceni dno 
območja gibanja plazine kar za 40 m nižje kot 
pred splazitvijo.

Hitrost premikanja plazine je lahko od več kot 
10 m/s do nekaj mm na leto. Od obsega plazine in 
njene hitrosti gibanja je odvisno kaj lahko človek 
ukrepa. Ukrepanje ima razpon od nezmožnosti 
ukrepanja, reševanja golega življenja do saniranja. 
Poimenovanje plazov glede na njihovo hitrost 
premikanja, okvirne hitrosti, zmožnost človeške 
reakcije in ukrepanja ter vrste zemeljskih plazov, 
ki se premikajo z danimi hitrostmi, je prikazano 
v tabeli 3.

V gozdovih lahko drevesa s svojo težo na izpo-
stavljenih pobočjih pospešijo drsenje tal. Nagnjena 
drevesa so nam lahko opozorilo, da se zemljina 
premika in jih je treba takoj posekati. Enako velja 
za obrobna drevesa na usadih in plaziščih. Med 
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največje do sedaj znane zemeljske plazove na 
Slovenskem štejemo plaz Stože, ki je po obilnem 
deževju jeseni 2000, natančneje 17. novembra, 
sprožil nad Mangartsko planino in pod sabo 
pokopal 7 življenj domačinov z Loga pod Man-
gartom. To ni bil klasičen zemeljski plaz temveč 
drobirski tok, ki z veliko hitrostjo in silo ruši vse 
pred seboj. Razdejanje je bilo na dolžini 3–4 km. 
Drobirski tok je poleg smrti prizadejal tudi veliko 
gospodarsko škodo na stanovanjskih objektih, 
prometnicah in hidroenergetskih objektih. Plaz 
je uničil 28,75 ha, pretežno gospodarskega gozda 
gozdnih združb Anemone-Fagetum luzuletosum in 
Anemone-Fagetum carisetosum albe, v manjšem 
delu pa tudi varovalni gozd. Uničeno je bilo ca 
4.840 m3 lesa, od tega 1.390 m3 iglavcev in 3.450 
m3 listavcev. Po grobi oceni je znašala teža lesne 
mase 1,5 promila splazene mase. 

Za zavarovanje pred plazenjem zemljin je 
bistveno, da se uredi odvodnjavanje na območju 
proženja, tako da se v zemljini in hribinskih masah 
ne nabira voda, ki bi zmanjševala kohezijske sile 
v zemljini in povečevala tečenje. Zemljišče se 
lahko do določene mere stabilizira z izvajanjem 
biotehniških ukrepov, kot je zasajevanje labilnih 
brežin z vrstami, ki zemljino hitro in dobro pre-
koreninijo, kot so ozkolistne vrbe (Salix sp.), in siva 
jelša(Alnus incana), izdelavo popletov in fašin ter 
z rednim izvajanjem razbremenilnih sečen starega 
in težkega drevja. Učinkovitejše, a tudi dražje je 
izvajanje tehniških ukrepov kot so podporni zidovi, 
kašte in grajeni sistemi odvodnjavanja. Na sliki 10 
je prikazan model števila plazov na km2, ki bi se 
sprožil ob 24-urnih maksimalnih padavinah. Na 
sliki Slovenije, ki je razdeljena po inženirsko-geo-
loških enotah, so prikazani zgolj razredi, pri katerih 
je sprememba gostote plazov najbolj očitna.

2.3  Kamniti plazovi
V Sloveniji so relativno redki in so predvsem 
posledica potresne aktivnosti. Najpogostejši so na 
bovškem, kjer jo ob zadnjem močnejšem potresu 
(velikonočni potres), poškodovali nekaj hektarjev 
gozdov v tamkajšnjih dolinah. Plazovi kamenja 
so lahko posledica odkrušenja dela stene ali pa 
zdrs labilnih kamnin na strmih pobočjih oziroma 
splazitev pobočnih gruščev pod stenami. Plazovi 
kamenja so zelo nevarni za ljudi in premoženje, 
saj imajo izredno rušilno moč. Obramba pred 
plazovi kamenja in napovedovanje le teh je skoraj 
nemogoče.

Slika 14: Zdrs kamenja pod planino Golobar, maj 
2007

ŠIFRA: 00-3. 11

3 OSTALE NARAVNE UJME IN 
NESREČE

3.1 Poplave
Med ostale naravne ujme in nesreče uvrščamo 
predvsem poplave, točo in strelo. Po podatkih je 
63.000 ha ali 3 % slovenskega ozemlja poplavno 
ogroženo (PERKO, POGAČNIK 1996). Poplave 
imajo na gozdove dvojni učinek. Poplavni nižinski 
gozdovi hrasta in jelše so življenjsko vezani na 
vsakoletno poplavljanje. Za ostale gozdove pa so 
poplava motnja. Gozd s svojo zadrževalno sposo-
bnostjo vode lahko dodobra vpliva na odtok vode z 
določenega območja in tako blaži posledice poplav 
in hudourniških voda. Večji učinek kot poplave 
same imajo na gozd spremljajoči dogodki kot 
so hudourniške vode. Le te spodjedajo brežine, 
odnašajo drevje in uničujejo gozdne vlake in 
ceste. Škode na uničeni gozdni infrastrukturi so 
velike. Zato moramo pri načrtovanju prometnic 
upoštevati tudi erozijske procese, ki se manjši 
meri dogajajo vsak dan, ter v velikem obsegu in 
v kratkem času ob poplavah in zelo povečanem 
pretoku vodotokov.
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Slika 15: Posledica povodni, uničen avtobus, september 2007

možni nalet podlubnikov. V letih, ko posamezne 
drevesne vrste dobro semenijo, toča lahko zelo 
zmanjša obrod. V izjemnih primerih, ko so zrna 
toče večja, lahko pride do poškodb lubja in posle-
dično vdora patogenih gliv. 

3.3 Strela

Strela je pogosta v poletnih mesecih, ko je redna 
spremljevalka neviht in neurij. Strela povzroča 
mehanske poškodbe lesa in razvrednotenje 
sortimentov, povzroča poškodbe in odmiranje 
v koreninskem sistemu, predvsem odmiranje 
koreninskih laskov, tako, da je oskrba drevesa z 
vodo po udaru strela veliko slabša. Posledica slabe 
preskrbe z vodo je oslabelost drevesa torej vodni 
šok. Večina poškodb v gozdovih, ki jih povzroči 
strela, zabeležimo v gorskem svetu in na visokih 
planotah. Če strela poškoduje smreko, je zelo velika 
verjetnost, da bodo smreko napadli smrekovi 
lubadarji. Na Pokljuki opažajo, da je za ca. 80 % 
vseh žarišč lubadarjev primarni vzrok v streli. V 
tankolubni del poškodovanega drevesa se naseli 
šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes chalco-
graphus L.), ki mu pogosto sledi še osmerozobi 
smrekov lubadar (Ips Typographus L.). Napadeno 

3.2 Toča
Toča se pojavlja predvsem v poletnih mesecih, 
precej enakomerno po vsej Sloveniji. Nevarnost 
predstavlja predvsem za iglaste gozdove, ker ob 
padanju lahko oklesti vse iglice. Za razliko od 
listavcev, iglavci ne morejo hitro in učinkovito 
nadomestiti asimilacijskega aparata. Drevo z okleš-
čenimi iglicami hitro slabi in kmalu postane vaba 
za podlubnike. Zato moramo po močnih neurjih 
s točo pregledati gozdove, ki imajo v svoji sestavi 
iglavce. Poškodovane iglavce, ki imajo poškodo-
vano več kot 90 % asimilacijskega aparata (iglic) 
posekamo, ostale pa nadzorujemo in preverjamo 

Slika 16: Poškodbe toče na listih
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Slika 17: Poškodbe na drevju, ki jih povzroči strela so 
mnogokrat komaj vidne. Kot posledica oslabljenosti 
drevesa je praviloma napad patogenih organizmov.

drevo je začetek žarišča, ki se ustvari okoli njega. 
Druga nevarnost, ki jo predstavlja strela za gozd 
pa je gozdni požar. Le ti kot posledica strele so 
pogosti predvsem v visokogorju in na Krasu. Po 
podatkih, ki jih vodi Zavod za gozdove Slovenije 
je ca. 2–5 % gozdnih požarov posledica udara 
strele. Enake deleže beležijo tudi v sosednjih in 
primerljivih državah.

3.4 Erozija
Erozija je dejavnik preoblikovanja zemeljskega 
površja, ki nenehno deluje. Razdelimo jo na 
plazno, vodno, snežno, porušitveno, veterno in 
abrazijo morja. Z erozijskimi procesi je neločljivo 
povezana tvorba tal. Kljub vsemu erozija v vseh 
pojavnih oblikah predstavlja nenehno grožnjo. 
Erozija je v Sloveniji prisotna z najopaznejšimi 
posledicami v gorskih območjih, zaznamo pa jo 
lahko na kar 9.000 km2 oz. kar 44 % slovenskega 
ozemlja. Pri preprečevanju erozijskih procesov 
imajo največjo vlogo gozdovi. Neprecenljiva vloga 
gozda kot blažitelja erozijskih procesov je pone-
kod zelo krhka. To nam nalaga zelo premišljeno 
načrtovanje in izvajanje del v gozdovih, tako, 
da s svojim ravnanjem ne sprožimo erozijskih 
procesov, posledično s plavinami obremenjenih 
hudournikov, snežnih plazov, zemeljskih plazov 
in končno tudi vetrne erozije.

Vodna oz. hudourniška erozija je na območju 
Slovenije razdeljena v 370 hudourniških območji 
(4.000 km2), ki so bolj ali manj gosto prepredene 
z erodiranimi površinami, s katerih je spiranje in 
odplavljanje erozijskega detritusa (rastlinski in 
živalski razkrojki, anorganski delci, ki v vodi lebdijo 
ali se sesedejo na dno) ter zasipavanje rodovitnih 
zemljišč z jalovimi naplavinami večje od obnove 
rodovitnih tal. Na teh območjih se letno sprosti 
povprečno 2,5 milijonov m3, kar je malo manj 
kot polovica celoletno sproščenega erozijskega 
drobirja (HORVAT 2002). Učinki hudourniške 
erozije se kažejo predvsem v:
– ogromnem rušilnem učinku hudourniške 

lave;
– pogosti verižni reakciji (nova zajezitev ipd) 

na dolvodnih odsekih hudournika in širšem 
povodju;

– nenadnem zvišanju struge na mestih zausta-
vitve masovnega prenosa in s tem povezanim 
poplavami ali preplavnim učinkom hudournih 
voda;

– poglabljanjem struge in bočnim odnašanjem 
materiala (spodkopavanje);

– praktično popolni nemoči za aktivno ukrepanje 
med pojavom.
Najhujše posledice so, kadar sovpadejo hudo-

urniški izbruh in splazitev, ki zajezi hudourniško 
strugo ter na ta način ustvarijo pogoje za masovni 
prenos plavin. Ti dobijo največjo intenziteto s 
hudourniškimi lavinami, ki na svoji poti rušijo 
vse ovire. 
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Plazna, vodna in porušitvena erozija so bile 
opisane v prejšnjih poglavjih tako, da za opis 
ostaneta še veterna erozija in abrazija morja. 
Vetrna erozija je posledica gibanja zračnih mas, 
ki lahko dosegajo izjemne hitrosti. Zaradi tega 
ima gibanje zraka kljub majhni masi ogromno 
kinetično energijo. Posledice so geomorfološke 
spremembe, ki imajo v svetovnem merilu po 
velikosti in intenziteti erozije učinke, ki so takoj 
za vodno erozijo.  Erozija z vetrom v Slove-
niji ni kritična. Omejena je na ogolele ravnice 
(predvsem njive) in gorske grebene, kjer veter 
lahko spiha sprstene delce do matične podlage. 
Posledice se kažejo tudi v zmanjšanju plodnosti 
tal, korodiranju rastlin, ogrožanju prometnic 

(veterne odkladnine), pozimi pa s snežnimi zameti.
Abrazija morja je posledica delovanja morja, 

predvsem valovanja. Kaže se v korodiranju, pred-
vsem strme in izpostavljene morske obale. Kljub 
temu, da valovanje v slovenskem morju ne dosega 
večje intenzitete, je dovolj, da so nastali flišni klifi, 
predvsem v okolici Pirana in Strunjana.

4 ZAKLJUČEK
Naravne ujme predstavljajo velike motnje pri 
gospodarjenju z gozdovi. Niso tako enoznačne kot 
so opisane v zgoraj navedenih poglavjih. Mnogo-
krat se prepletajo, kot na primer, poplave s plazovi 
in usadi in obilnimi padavinami ter vetrom, toča 

Slika 18: Spodkopana 
cesta nad Železniki, 
september 2007

Slika 19 in 20: Uničena gozdna cesta nad Železniki, september 
2007
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z vetrom ali strela z neurjem in vetrom. Učinek 
prepletajočih si naravnih ujem ni njihov seštevek, 
največkrat daje sinergistične učinke, ki daleč pre-
segajo poškodbe, ki bi jih povzročila posamična 
ujma. Zato moramo pri načrtovanju gospodarjenja 
z gozdovi na območjih, kjer lahko predvidevamo 
posamezne vrste naravnih ujem, načrtovati in 
izvajati vse gozdnogojitvene, gozdnovarstvene, 
biotehniške in tehniške ukrepe, da zmanjšamo 
verjetnost poškodb gozdov na najmanjšo možno 
mero.
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Panoga je v preteklem letu ustvarila 10.880 mili-
jarde SIT dodane vrednosti ali 116,6 % vrednosti leta 
2005, ko je ta znašala 9.973 milijarde SIT. Upošte-
vaje inflacijo – cene življenjskih potrebščin, ki je v 
letu 2005 znašala 2,5 %, gre torej realno za 14,1 % 
povečanje dodane vrednosti. 

Primerjava med gozdarsko dejavnostjo in celo-
tnim gospodarstvom (preglednica 6) kaže na rela-
tivno velika odstopanja pri posameznih kazalcih. 
Poslovanje gozdarstva je bilo v letu 2003 ugodnejše 
kot v prejšnjih dveh letih, v letu 2004 pa se je spet 
poslabšalo in na tem nivoju ostalo tudi v letu 2005, 
čeprav panoga še vedno ni bila neto zadolžena. 
Poslovanje v letu 2006 je najugodnejše po letu 2002. 
V letu 2002 je bila v gozdarstvu pomembno boljša 
donosnost sredstev in kapitala, saj se je praktično 
poravnala s celotnim gospodarstvom. V letu 2003 
donosnost sredstev in kapitala že zaostaja za sloven-
skim gospodarstvom. Isto velja tudi za leto 2004 in 
2005, v letu 2006 pa ga celo preseže. Močan porast 
obveznosti in odstopanja od slovenskega gospo-
darstva pa beležimo zadnja tri leta (2003-2005) pri 
kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznostih, 
ki se nadaljujejo tudi v letu 2006. 

Prihodek na zaposlenega pa zelo jasno nakazuje, 
da je gozdarstvo delovno intenzivna panoga. V letu 
2003 je ta znašal 48 %, 2004 pa 53 %, 2005 pa 56 %, 
v letu 2006 pa narasel na 60 % prihodka na zaposle-
nega v celotnem gospodarstvu. Trend naraščanje je 
posledica vključevanja in izvajanja drugih dejavnosti 

Preglednica 4: Sredstva panoge (aktiva bilance stanja) 2006

KAZALCI 2006
(v 000 SIT)

Indeks
06/05

Sredstva 26.371.691 115,4
Dolgoročna (stalna) sredstva 15.159.705 114,2
Neopredmetena dolgoročna sredstva 193.017 117,3
Opredmetena osnovna sredstva 11.091.709 113,2
Naložbene nepremičnine 329.258 100,0
Dolgoročne finančne naložbe 2.958.725 122,5
Kratkoročna (gibljiva) sredstva 11.132.631 116,8

Preglednica 5: Viri sredstev (pasiva bilance stanja) 2006

KAZALCI 2006
(v 000 SIT)

Indeks
06/05

Obveznosti do virov sredstev 26.371.691 115,4
Kapital 16.863.425 111,3
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti 2.120.532 130,3
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 6.619.295 123,9

v teh organizacijah. V letu 2003 so bili stroški dela 
na zaposlenega v gozdarstvu še nižji, v letu 2004 
pa že višji kot v gospodarstvu in taki ostali tudi v 
letu 2005 in tudi 2006. Porast dodane vrednosti 
je v gozdarstvu v letu 2006 115,8 % (2005 113,3 
%) tudi letos višji kot v ostalem gospodarstvu, ko 
znaša v letu 2006 105,8 % (2005 106,8 %). Bistveno 
drugačno je bilo razmerje v dodani vrednosti v 
preteklosti, ki se je v gozdarstvu 2005/2004 zvišala 
na 115,8, 2004/2003 znižala  na 99,4 % (2003/2002 
pa zvišala za 11,3 %), v celotnem gospodarstvu pa 
2005/2004 zvišala na 105,8 %, 2004/2003 zvišala 
za 14,1 % (2003/2002 za 10,5 %). K temu je v goz-
darstvu prispeval zlasti porast cen drv in stagnacija 
cen ostalih lesnih sortimentov. Ta porast bi lahko 
bil še mnogo ugodnejši ob drugačni kakovostni 
sestavi gozdnih lesnih sortimentov. Vendar pa tu 
na žalost glede na stanje v državnih gozdovih dol-
goročno ne moremo pričakovati spremembe. Preveč 
je predebelih in prestarih sestojev slabe kakovosti, 
ki bodo v donosih s srtimentno strukturo vplivali 
še vsaj naslednjih 50 let.

Dodana vrednost na zaposlenega v gozdarstvu 
se je iz 76,8 % v letu 2003 povečala v letu 2004 na 
79,2 %, nato v letu 2005 narasla na 83,1 % in v letu 
2006 narasle na 96,1 % dodane vrednosti celotnega 
gospodarstva. Delež amortizacije, ki je zadnja leta v 
gozdarstvu realno padal, v celotnem gospodarstvu 
pa realno rasel, se je v letu 2006 v gospodarstvu 
in gozdarstvu realno znižal. Nominalni porast 
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amortizacije v gozdarstvu tako 2006/2005 znaša 
100,4 %, v celotnem gospodarstvu pa 93,1 %. Zniže-
vanje amortizacije je sicer v preteklosti izboljševala 
tekoče rezultate poslovanja, je pa to slaba naložba 
za prihodnost. Zato je bila sprememba trenda do 

KAZALCI
Vrednost kazalca

(koeficient oz. v 000 SIT)
Gozdarstvo Gospodarstvo

Finančna neodvisnost (kapital/sredstva) 0,639 0,399
Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva / kratkoroč.  
obveznosti) 1,682 1,181

Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti (kratkor. 
poslovne terjatve / kratkor. posl. Obveznosti) 2,044 1,458

Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. finančne naložbe / 
sredstva) 0,169 0,233

Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. / sredstva) 0,421 0,374
Delež zalog v sredstvih (zaloge / sredstva) 0,060 0,092
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne obveznosti /  
obveznosti do virov sred.) 0,331 0,569

Delež neto dolga(neto dolg / obveznosti do virov sredstev) -0,164 0,102
Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki) 1,072 1,046
Dobičkonosnost prodaje(dobiček iz poslovanja / čisti prihodki iz 
prodaje) 0,070 0,056

Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček / kapital) – ROE 0,114 0,081
Dobičkonosnost  sredstev (neto dobiček / sredstva) – ROA 0,073 0,032
Prihodki na zaposlenega - v tisočih (prihodki / povp. št. zap.) 20.140,172 33.280,176
Stroški dela na zaposlenega - v tisočih (str. dela / povpr. število 
zaposlenih) 4.861,760 4.547,287

Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški plač / povpr. število  
zaposlenih) 3.360,849 3.217,685

Čisti dobiček na zaposlenega - v tisočih (čisti dobiček / povpr. 
število zaposlenih) 1.284,537 1.569,540

Čista izguba na zaposlenega -  v tisočih (čista izguba / povpr. 
število zaposlenih) 21,040 282,618

DV na zaposlenega - v tisočih (dodana vred. / povp. število  
zaposlenih) 7.173,914 7.465,438

Dolgoročna  sredstva na zap. - v tisočih (osn. In neopr. sredstva / 
povp. št. zap.) 9.995,322 24.615,163

Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. iz prodaje na tuj. trgih 
/prihodki) 0,283 0,289

Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih (amort. In 
 dobiček zmanjšan za izg. / prihodki) 0,108 0,076

Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki) 0,049 0,039
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 0,259 0,143
Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni dobiček) 0,171 0,197

leta 2006 vsekakor ugodna. Za ostale stroške dela 
lahko ugotovimo, da njihov porast v naši panogi 
tudi letos zaostaja za porastom stroškov celotnega 
gospodarstva.

Preglednica 6: Primerjava  nekaterih ekonomskih kazalnikov med  gozdarstvom in celotnim gospodarstvom v 
letu 2006
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4  TRENDI POSLOVANJA
Trende poslovanja prikazujemo za obdobje 1998 
– 2006. Realne trende smo izračunali tako, da smo 
upoštevali stopnjo inflacije v posameznem letu iz  
preglednice 7. Nato smo vse kazalce po letih prera-
čunali na vrednost v letu 2006. 

Povečanje povprečnega števila zaposlenih po 
delovnih urah 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%, da bi se v letu 2005 spet 
povečalo za 1,7 % in v letu 2006 zmanjšalo kar 
za skoraj 12 %. Glede na uvajanje strojne sečnje 
lahko v gozdno proizvodnem delu pričakujemo 
zmanjševanje zaposlenih tudi v prihodnje, v drugih 
dejavnostih, ki jih izvajajo te organizacije pa število 
zaposlenih raste.

Tudi število družb se je v letu 2006 v primerjavi 
z lanskim zmanjšalo. V Gospodarski zbornici Slo-
veniji smo na podlagi novega zakona o GZS prešli 

Preglednica 7: Inflacija in revalorizacijski indeksi v obdobju 1998 do 2006

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Inflacija   7,5   7,6   8,9   7,0  v7,2   5,6  3,6 2,5  2,5
Letna revalorizacija poslovnih 
dogodkov (indeks) 107,5 107,6 108,9 107,0 107,2 105,6 103,6 102,5 100

Indeks za preračun poslovnih 
dogodkov na leto 2006 162,0 150,7 140,1 128,6 120,2 112,1 106,2 102,5 100

Preglednica 8: Zaposleni po delovnih urah in število družb v obdobju 1998 do 2006

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Število zaposlenih 1.959 1.782 1.739 1.695 1.801 1.749 1.694 1.723 1.517
Število družb 60 59 67 65 73 73 69 69 62

 
Preglednica 9: Indeksi prihodkov po cenah leta 2006

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Prihodki 67 63 68 71 73 80 84 96 100
Kosmati donos od poslovanja 64 61 68 68 70 79 84 95 100
Čisti prihodki od prodaje 63 62 69 68 71 78 81 96 100
Čisti prihodki od prodaje na 
domačem trgu 81 80 85 80 85 96 97 102 100

Čisti prihodki od prodaje na 
tujem trgu 18 17 27 36 38 36 45 80 100

Finančni prihodki 99 70 83 198 161 142 148 97 100
Finančni prihodki iz  deležev 76 67 93 153 121 91 199 93 100
Finančni prihodki iz terjatev 150 104 122 305 194 182 113 100 100
Izredni prihodki 369 261 202 332 85 93 80 57 100

iz obveznega na neobvezno članstvo. V  Združenju 
za gozdarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije je 
od lanskih 205 registriranih poslovnih subjektov, ki 
se ukvarjajo z dejavnostjo gozdarstvo in gozdarske 
storitve, ostalo še 129 poslovnih subjektov, od tega 6 
velikih, 4 srednji, 11 malih in 108 mikro poslovnih 
subjektov. Pričakovali smo še večje znižanje. Izsto-
pili so v glavnem poslovni subjekti, ki ne opravljajo 
dejavnosti,  nimajo zaposlenih, so v postopku lik-
vidacije ali pa se že prej niso strinjali z obveznim 
članstvom v GZS.

Bilanco za leto 2006 je oddalo  120 poslovnih 
subjektov. Glede na to ugotavljamo slabo poslovno 
aktivnost pri večini subjektov. V glavnem gre za 
samostojne podjetnike z največkrat enim, redko 
dvema zaposlenima. Kar 64 ali 49,6 % poslovnih 
subjektov nima niti enega zaposlenega.

Po petih letih (1998 – 2002) naraščanja čistih pri-
hodkov na tujih trgih smo v letu 2003 padec prodaje, 
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v letu 2004 in 2005 pa spet močan porast, ki je bil 
tudi v letu 2006 kar 25 % višji kot v letu 2005. Pri 
tem se je tudi prodaja na domačem trgu po stagnaciji 
leta 2004 v letu 2005 realno povečala, v letu 2006 pa 
malenkostno padla. Delež teh prihodkov je v letu 
2003 v skupnem prihodku od prodaje lesa padel 
in nato raste vključno do leta 2006. 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 dosegel 17 % delež, v letu 2005 
24 % in v letu 2006 28 % delež. Kljub razmeroma 
zaostrenim razmeram na mednarodnem trgu lesa 
in nizki realizaciji sečenj se delež izvoza veča od 
leta 2004. Vzrokov je več. Na eni strani se manjšajo 
domače lesno predelovalne zmogljivosti, na drugi 
strani pa se gozdarske gospodarske družbe same 
ukvarjajo s primarno predelavo lesa in proizvodnjo 
plošč, kar povečuje vrednost izvoza in s tem njen 
delež celotnem prihodku. Z nekaterimi lastninskimi 
spremembami so se spremenili tudi kupci lesa. V 
severnem delu države precej lesa iglavcev boljše 
kakovosti poberejo avstrijski kupci, z vstopom v 
Evropsko unijo pa zelo hitro narašča izvoz manj 
kakovostnega lesa, predvsem drv v Italijo.

V letu 2004 so se močno povečali finančni pri-
hodki iz deležev, saj znaša indeks na lansko leto kar 
218,2 %, ki so v letu 2005 močno padli in v letu 2006 
spet nekoliko porasli. Iz tega sledi, da se lastninski 
deleži teh organizacij v deležih drugih gospodarskih 
subjektih zmanjšujejo. V letu 2005 so bili realizirani 
najnižji izredni prihodki v zadnjih petih letih, ki so 
v letu 2006 spet nekoliko porasli. Prodaja različnih 
sredstev, zlasti nepremičnin, ki niso v poslovnih 
funkcijah, je v glavnem končana in v družbah vse 

Preglednica 10: Indeksi odhodkov po cenah leta 2006 

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Odhodki 74 65 72 75 76 82 87 99 100
Poslovni odhodki 70 64 71 73 77 83 88 99 100
Stroški blaga, materiala in storitev 58 55 62 67 68 78 85 98 100
Stroški dela 93 82 82 80 93 94 96 104 100
Stroški plač 92 83 83 80 92 93 95 102 100
Odpisi vrednosti - - - - 96 83 87 107 100
Amortizacija 91 101 100 102 95 82 83 93 100
Finančni odhodki 302 227 281 269 169 143 112 118 100
Finančni odhodki od obresti - - - - 76 102 110 125 100
Izredni odhodki 533 156 215 343 16 12 15 33 100

manj vplivala na tekoče likvidnostno stanje.     
Za vse vrste odhodkov lahko ugotovimo, da 

so realno padali vse do leta 2004, saj niso sledili 
niti inflaciji. Po več letih popolne stagnacije plač v 
gozdarstvu in negativne stopnje amortizacije sta se 
kazalca v letu 2005 in 2006 tudi realno povečala. Pri 
tem beležimo padec skupnih stroškov dela in plač na 
račun pomembnega zmanjšanja števila zaposlenih. 
Stanje v teh organizacijah je bilo zelo resno, saj je 
bilo velike obremenitve možno kompenzirati le z 
nižjimi plačami in nižjo amortizacijo. Dosežene 
plače v letu 2005 pa še daleč ne omogočajo zapo-
slovanje domače delovne sile tako, da se obseg dela, 
ki ga izvajajo delavci iz drugih držav znotraj in zunaj 
Evropske skupnosti še naprej povečuje.

Poglejmo si še podatke o plačah v realnem sek-
torju gozdarstva in celotnega gospodarstva Slove-
nije, ki so prikazani v preglednici 11 (Vir: Sindikat 
Gozdarstva Slovenije, Republiški odbor, Ljubljana, 
Dalmatinova 4).

Po zaostanku v višini plač v gozdarstvu še v letu 
2002 vidimo praktično izenačenje plač z gospodar-
stvom Slovenije v letu 2003, povečanje v letu 2004, v 
letu 2005 spet zaostajanje in 2006 povečanje. Vendar 
gre v gozdarstvu pri decembrskih plačah za znaten 
vpliv vremenskih pogojev dela. Indeks rasti med 
bruto in neto je v vseh letih različen in odvisen od 
po letih različnih obremenitev države na bruto plače. 
V letu 2005 so neto plače v gospodarstvu in zlasti 
v gozdarstvu naraščale počasneje kot bruto plače, 
kar kaže, da se obremenitve bruto plač še naprej 
večajo. V letu 2006 je obratno, kar pomeni manjše 
obremenitve bruto plač. Zaradi zmanjševanja števila 
zaposlenih se plača posameznika povečuje, masa 
plač se pa v obdobju 2003 - 2005 le neznatno veča, 
v letu 2006 pa je celo padla.
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Celotni dobiček kaže v panogi po dokaj kon-
stantni vrednosti  v  obdobju od leta 1999 do 2001 
vsakoletno dokaj izrazito nihanje, po letu 2005 pa 
stalno naraščanje.

Močan realen porast je bil v letu 2003  pri davku iz 
dobička saj se je v primerjavi s prejšnjim letom skoraj 
podvojil, da bi v letu 2004 spet padel in v letu 2005 
znatno porasel. Zelo visok porast davka na dobiček 
v letu 2006 je v skladu z ostalimi rezultati poslovanja 
v panogi. Če pa raziskujemo samo dobiček iz poslo-
vanja, prikazan v preglednici 12 ugotovimo, da so 
vsi kazalci v zvezi z dobičkom v letu 2004 negativni, 
v letu 2005 in 2006 pa pozitivni, znatno pa se je v 
letu 2006 zmanjšala tudi izguba. Izguba se je v letu 
2004  primerjavi z letom 2003 povečala za štirikrat in 
skoraj za petkrat v letu 2005! Celotna in čista izguba 
v letu 2006 znaša manj kot 10 % lanske.

Dobiček iz poslovanja družb in ostalih organi-
zacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa je v letu 

Preglednica 11: Podatki o plačah v realnem sektorju gozdarstva in gospodarstva Slovenije v decembru posameznega leta 

Leto

Gozdarstvo Gospodarstvo Slovenije
Povpr. 
bruto 
plača

Indeks 
na prej. 

leto

Povpr. 
neto 
plača

Indeks 
na prej. 

leto

Povpr. 
bruto 
plača

Indeks 
na prej. 

leto

Povpr. 
neto 
plača

Indeks 
na prej. 

leto
2002 237.007 - 153.161 - 262.136 - 163.849 -
2003 276.200 117 177.334 116 277.591 106 173.166 106
2004 295.608 107 193.269 109 290.675 105 185.029 107
2005 264.851  90 166.912  86 290.505 100 184.159 100
2006 288.130 109 189.463 114 302.207 104 196.251 107

Preglednica 12: Indeksi dobička in izgube gozdarstva v letu po cenah 2006 

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Celotni dobiček 19 31 31 31 28 52 47 55 100
Dobiček pred davki in obrestmi 
(EBIT) - - - - 31 54 49 57 100

Dobiček pred davki, obrestmi in 
amortizacijo (EBDIT) - - - - 52 64 61 70 100

Davek (iz dobička) 8 9 21 20 22 48 42 52 100
Odloženi davki - - - - - - - - 100
Čisti dobiček 21 36 34 33 30 53 48 55 100
Celotna izguba 116 579 147 189 431 52 210 1.052 100
Čista izguba 1.021 573 146 188 427 52 208 1.042 100

2004 znašal 62,1 % leta 2003, v letu 2005 180,8 % 
leta 2004, v letu 2006 pa 290,7 % leta 2005. Vendar 
je bil v zadnjih osmih letih dobiček iz poslovanja 
le v letu 2000, 2003, 2005 in 2006 razmeroma 
visoko pozitiven. V štirih od devetih let je panoga 
izkazovala izgubo, ki je v treh letih presegala 150 
milijonov SIT/leto.

Sredstva, ki so do leta 2001 kazala rahel trend 
povečanja, so v letu 2002 izkazovala negativno 
rast, nakar do 2005 ohranjajo trend rasti, v letu 
2006 pa spet rahel padec. Opredmetena osnovna 
sredstva se vsa leta gibljejo v ozkem intervalu med 
94 – 112. Pomembno so se do leta 2002 zmanjšale 
tudi zaloge, kar je vsekakor prispevalo k zmanjše-
vanju stroškov poslovanja. Žal pa so se te zaradi 
zaostrenih tržnih razmer v letu 2003 in zlasti 2004 
spet povečale, da bi zaradi povečanega povpraše-
vanja po drveh in hlodih smreke v letu 2005 spet 
padle. Velik vpliv na stanje zalog v gozdarstvu pa 

Preglednica 13: Dobiček iz poslovanja družb za obdobje 1998 do 2006 (v 000.000 SIT)

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dobiček, - izguba -168,5 - 38,9 518,2 -152,8 -188,6 605,9 376,3 680,2 1.977,0
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imajo tudi vremenski pogoji posameznega leta.
Obveznosti do virov so imele po rastočem trendu 

do leta 2001 v letu 2002 rahel padec, nato do leta 
2005 spet izrazitejši porast in rahel padec v letu 
2006. Prav tako se izrazitejši porast kaže v letu 2004 
in 2005 pri dolgoročnih in kratkoročnih finančnih 
poslovnih obveznostih, ki se ohranja tudi v letu 
2006. To kaže, da se je trend stopnjevanje povečanja 
zadolževanja panoge ustavil.

Po štiriletnem padanju (1998 – 2001) se je število 
zaposlenih  v letu 2002 povečalo za 6,2 % ali za 106 
delavcev. Od 2003 do 2005 lahko rečemo, da se število 
zaposlenih ohranja, v letu 2006 pa se znatno zmanjša. 
Število zaposlenih v čisti gozdarski dejavnosti sicer 
pada, k ohranjanju števila pa po našem mnenju 
ne prispeva niti več širitev v lesarsko dejavnost in 
druge dejavnosti. Druge dejavnosti (tovarna pelet, 
polnilnica vode) so kapitalsko tako intenzivne, da 
novo število zaposlenih ne more nadomestiti zmanj-
ševanja števila zaposlenih v delovno intenzivnem 

Preglednica 14: Indeksi gibanja  sredstev po cenah leta 2006 

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sredstva 85 83 86 87 84 88 97 102 100
Dolgoročna  sredstva 91 92 93 91 90 90 101 107 100
Neopredmetena dolgoročna sredstva 43 35 47 62 67 67 23 86 100
Opredmetena osnovna sredstva 109 112 109 104 100 94 101 110 100
Naložbene nepremičnine - - - - - - - - 100
Dolgoročne finančne naložbe 46 43 51 68 87 103 134 134 100
Gibljiva sredstva 76 69 76 79 75 86 91 95 100
Zaloge 79 63 79 92 81 88 117 98 100

Preglednica 15: Gibanje indeksov  obveznosti do virov sredstev po cenah leta 2006 

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Obveznosti do virov sredstev 85 82 95 87 83 88 97 102 100
Kapital 106 104 113 105 100 100 102 107 100
Dolgoročne finančne in poslovne 
obveznosti 9 34 32 30 42 40 69 101 100

Kratkoročne finančne in poslovne 
obveznosti 58 49 75 68 61 77 97 95 100

Preglednica 16: Indeksi števila zaposlenih in dodane vrednosti za obdobje 1998 - 2006

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Povprečno število zaposlenih po 
delovnih urah 138 126 120 118 126 116 111 114 100

Dodana vrednost (DV) 73 71 74 66 75 82 81 92 100

gozdarstvu, kljub uvajanju strojne sečnje. Zaostritve 
v lesarski panogi so pa vplivale tudi na zmanjšanje 
števila zaposlenih v letu 2003 in 2004. 

Dodana vrednost iz leta v leto niha do leta 2000, 
za obdobje od leta 2001 do 2006 z izjemo leta 2004, 
pa kaže izrazit in dokaj konstanten trend naraščanja, 
tako da je v letu 2006 dosegla tudi najvišjo vrednost 
celotnega obravnavanega obdobja.

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 ome-
njenega obdobja. Zmanjšanje ugotavljamo v letu 
2003 in 2004, v letu 2005 in 2006 pa ostaja na ravni 
leta 2004. Zato se kot je razvidno iz preglednic 14 in 
17 ter ostalih podatkov družbe zaradi slabih poslov-
nih rezultatov zadolžujejo. Z dolgovi gozdarstvo 
tudi v letu 2005 in 2006 financira nove poslovne 
dejavnosti kar povečuje obseg celotne dejavnosti. 
Žal zaenkrat to še ne nakazuje trajno povečanje 
donosnosti kapitala, čeprav se to za leto 2003 naka-
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zuje, v letu 2004 in 2005 spet pade, da bi se v letu 
2006 pomembno povečala. Dolgoročno povečevanje 
donosnosti kapitala pomeni zmanjševanje tveganja 

Preglednica 17: Indeksi finančnih kazalcev poslovanja (leto 2006 = 100)

KAZALCI
Leto

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Finančna neodvisnost (kapital/sredstva) 266 247 233 222 117 112 104 104 100
Kratkoročni koeficient(kratkoročna sredstva / 
kratkoroč. obveznosti) 181 181 155 135 129 117 100 106 100

Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in 
obveznosti (kratkor. poslovne terjatve / kratkor. 
posl. obveznosti) 

89 100 96 93 146 119 98 96 100

Finančne naložbe v sredstvih (dolg. in krat. 
finančne naložbe / sredstva) 106 94 69 70 80 87 99 106 100

Delež opredmetenih osnov. sred. (opr. osn. sred. 
/ sredstva) 167 162 141 121 113 103 100 102 100

Delež zalog v sredstvih (zaloge / sredstva) 125 94 108 112 95 100 120 96 100
Koeficient zadolženosti (finančne in poslovne 
obveznosti / obveznosti do virov sred.) 71 62 68 71 65 75 91 92 100

Delež neto dolga(neto dolg / obveznosti do virov 
sredstev) 185 169 145 135 140 147 114 112 100

Celotna gospodarnost (prihodki / odhodki) 125 121 112 103 98 98 97 98 100
Dobičkovnost prodaje(dobiček iz poslovanja / 
čisti prihodki iz prodaje) - 36 51 45 24 57 38 60 100

Dobičkonosnost kapitala (neto dobiček / kapital) 
– ROE - 35 56 50 30 91 74 60 100

Dobičkonosnost  sredstev (neto dobiček / sred-
stva) – ROA - 44 67 58 35 102 77 62 100

Prihodki na zaposlenega - v tisočih (prihodki / 
povp. št. zap.) 

10.591
53

11.410
57

12.650
63

13.415
66

10.555
53

12.465
62

15.191
75

17.093
85

20.140
100

Stroški dela na zaposlenega - v tisočih (str. dela / 
povpr. število zaposlenih) 

3.816
79

3.833
79

3.872
80

3.797
78

3.383
69

3.752
77

4.261
88

4.446
91

4.862
100

Plače na zaposlenega - v tisočih (stroški plač / 
povpr. število zaposlenih) 

2.763
82

2.675
80

2.720
81

2.687
80

2.360
70

2.592
77

2.938
87

3.022
90

3.360
100

Čisti dobiček na zaposlenega - v tisočih (čisti 
dobiček / povpr. število zaposlenih) 

222
17

395
31

380
30

387
30

272
21

519
40

559
44

623
48

1.285
100

Čista izguba na zaposlenega -  v tisočih (čista 
izguba / povpr. število zaposlenih) 

333
1587

207
982

52
248

72
339

124
587

17
82

62
294

193
917

21
100

DV na zaposlenega - v tisočih (dodana vred. / 
povp. število zaposlenih) 

4.407
61

4.617
65

5.036
70

4.600
64

3.993
56

4.704
65

5.291
73

5.790
81

7.174
100

Osn. in neopredmetena  sredstva na zap. - v tiso-
čih (osn. in neopr. sredstva / povp. št. zap.) 106 114 94 95 58 60 66 72 100

Delež prodaje na tujih trgih (čisti prih. Iz pro-
daje na tuj. trgih /prihodki) 37 36 48 58 54 47 57 88 100

Delež denarnega toka iz poslovanja v prihodkih 
(amort. in dobiček zmanjšan za izg. / prihodki) 72 122 115 103 81 103 91 80 100

Delež amortizacije (amortizacija/ odhodki) 163 182 153 141 122 106 101 100 100
Delež stroškov dela (stroški dela/odhodki) 171 162 137 115 122 116 112 107 100
Dejanska davčna stopnja dobička (davek/celotni 
dobiček) 54 52 71 83 80 95 91 98 100

poslovanja. Gozdarske gospodarske družbe in ostale 
organizacije, ki se ukvarjajo s pridobivanjem lesa 
na ta način postajajo vse bolj podobne povprečnim 
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gospodarskim družbam v Sloveniji, ki ne morejo 
poslovati brez zadolževanja. 

Trend upadanja opredmetenih osnovnih sredstev 
v obdobju od leta 1998 do leta 2004 je negativen z zelo 
blagim porastom v letu 2005 in spet rahlim padcem 
v letu 2006. Celotna gospodarnost gozdarstva pa v 
letih od 2002 do 2006 ostaja v nasprotju z rahlim 
pozitivnim trendom, značilnim do leta 2001, prak-
tično nespremenjena. Prihodki na zaposlenega so v 
letu 2002 realno padli (padanje cen od 1996 dalje) 
in se večajo do leta 2006. K temu verjetno prispeva 
aktivirana proizvodnja v lesni industriji in ostalih 
dejavnostih. Skupni stroški dela sicer rastejo, vendar 
pa stroški dela na zaposlenega rastejo hitreje zaradi 
zmanjšanega števila zaposlenih. Prav tu so prizade-
vanja gozdarskih gospodarskih subjektov za znižanje 
stroškov največja. V primerjavi z letom 2002 se je 
v letih 2003 do 2006 pomembno povečala dodana 
vrednost, dobičkonosnost kapitala ali neto dobiček 
pa je po porastu v letu 2003 2004 in 2005 padla, da bi 
v letu 2006 spet narasla. Zaradi vključevanja drugih 
dejavnosti (lesarstvo) se  je delež prodaje na tujih 
trgih do leta 2002 povečeval, v letu 2003 padel in 
naraščal v celotnem obdobju od 2004 do 2006. Zelo 
izrazit je v letu 2005 in 2006 porast prodaje na tujih 
trgih. Glavno povečanje gre na račun lesa za kurjavo, 
lesne plošče in kemično predelavo listavcev in smre-
kove hlodovine. Ob padanju deleža stroškov del se 
tudi v letu 2006 povečuje davčna stopnja dobička, 
kar mnogokrat izniči prizadevanja za zmanjševanje 
stroškov v gospodarskih subjektih.

5 ZAKLJUČEK

Pričujoča raziskava kaže še vedno na dokaj intenzivno 
dogajanje v gozdarskih gospodarskih subjektih. 
Izrazitih enosmernih trendov še vedno ni, čeprav 
so pri nekaterih kazalcih že prisotni in je negativ-
nih odstopanj vedno manj. Gozdarstvo še naprej 
intenzivno spreminja svojo poslovno strukturo. 
Pri skoraj vseh gozdarskih gospodarskih družbah 
se povečuje delež vseh vrst odkupa lesa iz zasebnih  
gozdov in gozdov drugih lastništev. Že od leta 1996, 
posebej pa od leta 2003 vključuje v svojo poslovno 
dejavnost druge, izven gozdarske dejavnosti in celo 
izven lesarske dejavnosti. S tem želi čim bolj ohraniti 
število zaposlenih in zagotoviti večjo stabilnost v 
poslovanju. To naj bi tudi zmanjšalo 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 
panelnih plošč) in kemični predelavi lesa (proizvod-
nja 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. Zato nam 
vedno več nepredelanega lesa prevzamejo tuji trgi. 
Na ta način postajamo spet izvozniki surovin. To pa 
pomeni daleč najnižjo možno dodano vrednost.
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GDK: 611(045) =163.6

Gozdarstvo in njegova sonaravna pot ravnanja z gozdom
Prof. dr. dr. h. c. Dušan MLINŠEK

Gozdarstvo v času in prostoru

Gozdarstvo je na svoji razvojni poti iskalo svojo pot 
in se dolgo dobo podrejalo splošnim gospodarskim 
trendom, ki vodijo na vprašljiva pota človeškega 
razvoja na zemeljski obli. Nenehna uničevanja 
narave – kot kategorični imperativ v zgodovini 
človeške družbe, so imela katastrofalne posledice 
zaradi ne-dojemanja in ne-spoštovanja narave 
in njenih zakonitosti. Bolezni, vojne, revolucije, 
uničevano naravno okolje in iskanje izhoda v roje-
vanju verstev, in drugega, je privedlo do ekološke 
osveščenosti gozdarstva v posameznih deželah, 
kamor spadajo npr.: med pionirje Švica pa tudi 
nekdanja Jugoslavija s svojimi republikami, kamor 
sodi tudi Slovenija. 

V Sloveniji na posameznih področjih naletimo na 
pionirje osveščenosti kaj gozd v naravi pomeni. Sem 
spadajo posamezniki – veleposestniki na Notranj-
skem, Kočevskem na Pohorju in še kje. 

Z rojevanjem nove Jugoslavije po letu 1950, pa 
je v gozdarstvu prišlo do temeljitega zasuka, ki je 
omogočil, da se je gozd dojelo kot vrhunsko stvarstvo 
narave in kot temeljni pripomoček za razvoj prave 
kulture človeškega bitja. Močno prizadet gozd in 
posamezni večji posestniki so pripomogli, da je 
gozdarska stroka zaorala povsem nova pota – gozd 
kot svetišče narave in gozdarstvo kot ena od redkih 
strok, morda celo edina, ki je dojela polifunkcio-
nalnost gozda in s tem začrtala povsem nove poti 
človekovega vedenja v in z naravo.

Sonaravno gozdarstvo je polifunkcionalna dejav-
nost, kjer se gozd spoštuje kot vrhunsko stvarstvo 
narave, ki ga je potrebno dojemati in spoštovati, 
in tovrstne izkušnje prenašati na vsa ostala podro-
čja človekovih aktivnosti. Tega seveda moderna, 
domišljava družba noče razumeti in še naprej pelje 
vprašljivo pot prepadu nasproti. 

Gozdarstvo se je odločilo, da bi pri tem pripo-
moglo s poukom iz gozda. In sicer z vpeljavo gozdne 
pedagogike. Gozdna pedagogika, ki zajema temeljno 
naravnanost življenja, ki jo mora človeška družba 
še kako upoštevati, če hočemo izplavati iz neneh-
nih civilizacijskih povodenj specialnih znanosti in 
tehnologij. Celostno dojemanje narave v gozdu je 
tu enkraten pripomoček.

Zato smo se v slovenskem gozdarstvu odločili za 
prakticiranje gozdne pedagogike, oziroma osveščanje 
naše javnosti s prikazovanjem polifunkcionalnega 

gozda, torej edinega uspešnega delovanja za zdravo 
preživetje in stik z naravo. 

Gozd ni nobeno skladišče lesa. Gozd je edinstvena 
tvorba narave, ki je uspešno preživela najrazličnejše 
krize v zgodovini zemeljske oble. Največja pri-
zadetost pa je bila, in je še, človekovo barbarsko 
početje z gozdom na vsej zgodovinski poti njegovega 
razvoja.

Ravno zaradi tega postaja gozd z gozdno peda-
gogiko eden od temeljnih zasukov pri preobrazbi 
človeka in pri treznem ujemanju človeka z naravo 
zemljine oble. Izredno zahtevna naloga, ki se je 
lotevamo, ki pa je skrajni predpogoj, da osvestimo 
človeško bitje, da ne bi potonilo. 

Povojni napori reševanja naših pred vojno (in 
prvih letih po vojni) uničenih gozdov, so zelo uspešni. 
Vsa Evropa prihaja občudovat naše delo, vračanje k 
zdravemu gozdu v Sloveniji, seveda le, če ne bomo 
še naprej zastrupljevali z industrializacijo našega 
ozračja in okolja nasploh. 

Z načrtno, domala potrojitvijo lesnih zalog naših 
gozdov po vojni, smo močno blokirali CO2 kot 
nevarnega povzročitelja hudih padavin in neurij. Če 
to ne bi bilo storjeno, bi verjetno deževja s poplavami 
v Sloveniji imela še podvojeno posledico.

Torej nadaljujmo. Gozd postaja vedno pomemb-
nejši. Za vse to je potrebna temeljita prevzgoja jav-
nosti s sonaravnim gozdarstvom, kot edino pravo 
kulturo. Odkrivanje gozdnih globin in prenašanje 
modrosti na druga področja. Razvijanje interdisci-
plinarnosti pa pomeni novo pedagogiko in s tem 
uspešno pripravljenost za razvoj »nizko entropijske 
kulture« kot edinega izhoda.

Torej učimo se v gozdu. Posnemajmo ga – kot 
edino pravo kulturo – torej novo Univerzo in beg 
od »Univerze katastrof«. 50 let sonaravnega gozdar-
stva v Sloveniji z mnogimi izkušnjami je enkratni 
kažipot za svetovni zasuk v vedenju človeškega 
bitja za jutri.

Zavedati se moramo, kaj nam dosežena pot v 
slovenskem gozdarstvu pomeni:
– Za življenje z gozdom.
– Za prenos znanja tudi drugam.
– Kot eno od vrhunskih stvaritev narave in uporaba 

le-tega za kreiranje novega življenja na nevarno 
prenaseljeni zemeljski obli.
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Gozdarstvo v času in prostoru
– Za učenje v naravi, v njenem sonaravnem gozdu, 

da bi lahko vračali: zdravo zemljo, les kot edin- 
stveno materijo, gozd kot polifunkcionalni tvorec 
zdravih življenjskih pogojev.

– Za temeljito prevzgojo javnosti: etologija; kog-
nitivnost; ne le znanje – temveč modrost.

– Prava kultura na oltar: močno spremenjen odnos 
do okolja, in še močno načrtno zmanjševanje 
porabe energije.

– In še: če nekomu pomagam – mi on pomaga.
– In za zaključek: Gozd in njegova pred-pravica 

bivanja na zemeljski obli in s tem vprašanje: 
čigava sta narava in njen gozd? Ne moreta biti 
naša last. Gozd in njegova pred-pravica bivanja 
je konfliktna z sedanjo lastnino gozda.
Zavedati se moramo, da pomeni zdravo (naravno) 

rastišče zdravi ljudje in obratno, bolno rastišče: vpraš-
ljivo obdelana tla – bolni ljudje. Čim naravnejše je 
rastišče, tem naravnejše je življenje. Torej je pragozd 
vrhunska tvorba narave in namesto, da bi se iz njega 
učil, ga je človek uničeval. In prišlo je do temeljitega 
zasuka: PRAGOZD: ZNANOST ZA PRIHODNOST.

Pomen gozda za vzgojo otrok
Kaj vse se lahko iz njega naučimo:
– Narava je življenje.
– Iznašla je poti iskanja in preskušanja. Gozd je ide-

alni pripomoček za življenje. Kako to izgleda?
• Velika vitalnost (in boj).
• Medsebojna pomoč.
• V gozdu so idealni pogoji za uspešno uresniče-

vanje življenja.
– Debela močna drevesa povedo vse – učiti se od 

narave, če je zadeva »prizadeta«.
– Bolno rastišče–bolni ljudje (kmetijska obdelava 

tal in prizadet produk - rastlina); čim bolj naravno 
je rastišče, tem bolj naravno je življenje.

– Spori, vojne, požrešnost, danes strupi, mono-
kulture, človek – mrčes, itd. in potrata energije.

– Rešitev:
• Več modrosti, ne preveč znanja.
• Optimiranje; ne maksimiranje, ki vodi h kaosu.

Slovensko gozdarstvo in gozdna 
pedagogika
Klaus Michael Meyer – Abich je v svoji knjigi: 
Znanost za prihodnost (holistično razmišljanje v 

ekološkem in družbenem razmišljanju in družbeni 
odgovornosti), v uvodu opozoril na nujo po celo-
stnem razmišljanju znanosti pa tudi sicer. Kajti 
nova pota že obstajajo v obstoječi znanosti. Pa tudi 
holistično razmišljanje je tako staro kot sedanje pre-
vladujoče mehanistično, ki je do sedaj dominiralo. 
Rešitev pa tiči v celostnem razmišljanju. Življenjsko 
udobje je namreč vedno bolj odvisno od pravih poti 
znanosti – razvoja in uporabe celostne znanosti, ki 
pripelje do resnične prave kulture življenja – gledano 
na odgovornost v celostnosti sveta. Potrebno je torej 
s celostno znanostjo in tehniko reševati probleme, 
katerih ob celostnem razmišljanju in naravnanosti 
sploh ne bi bilo. Torej je potrebno zdaj izobraževanje 
in razvijanje usmeriti k celostnemu razmišljanju. 
Torej – k ekologiji kot celostni znanosti v odnosih 
organizma do okolja (anorganskega in organskega). 
Torej samo-organiziranost naravnih sistemov eko-
loškega formata. Pri tem se mora dojemati tudi 
človeka kot socialno in naravno bitje hkrati. Le v 
nakazanih mejah se lahko uspešno in trajnostno 
razvija tudi človekova aktivnost, in tem dejstvom 
se mora podrediti tudi njegova aktivnost. Torej 
svoboda pomeni odgovornost, ne pa avtonomijo 
početi vse kar bi hoteli. In če je temu tako, potem 
dojemimo, da nosi človeštvo, kot sestavni del narave, 
odgovornost pred naravo celostno, kar naj bi počenjal 
tudi znanstvenik.

Vedenje človeškega bitja na njegovi 
razvojni poti
To kar imamo danes je potratna družba, ki je raz-
vila potratnost z uničevanjem okolja – in še posebej 
gozdov. Nad 6 milijard nas je, kot težek tujek na 
zemeljski obli – s pohlepnim uničevanjem. Temeljna 
skrb pa naj bi bila varčevanje – poglejmo gorskega 
prebivalca in njegovo vedenje – posnemajmo ga!

Zveza društev za varstvo okolja in podobne usta-
nove se tega v polni meri zavedajo. Poglejmo njihova 
izhodišča: konec ropanju narave, pomagajmo pri tem 
naravi in njenim odločitvam, vsaka kraja v naravi 
je prepovedana: npr.: koncesionarstvo.

Svetovni podobi novega gozdarstva (polifunkci-
onalnost, vzgojnost), je lahko za vzgled Slovenija. 
Kaže se v 50. letni revitalizacije gozda v Sloveniji (vse 
od leta 1950), kar se ni zgodilo še nikdar.

Torej: Razviti moramo dolgoročno dinamiko in 
odkriti naravin največji patent »počasnost«; kot prvo 
skrb in princip št. 1 za uspešno popravilo. Primer: 
Revitalizacija Mislinjskega gozda na Pohorju od 
smrekovih monokulturnih spačkov - na pot zdra-
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Gozdarstvo v času in prostoru
vega gozda. Podobnih primerov revitalizacije gozda 
v zadnji polovici 20. stoletja je v Sloveniji mnogo. 
Tako, da to občuduje vsa Evropa.

Gozdarstvo stoji v znaku »klimatske spremembe«, 
oziroma motenj globalnega značaja, pred velikimi 
nalogami in zahtevami. Pot je nazaj k revitalizaciji 
gozda, kot temeljnemu pripomočku za normalizacijo 
klime (redukcija prevelike količine CO2 v ozračju, 
kot glavnemu povzročitelju klimatskih motenj, neurij, 
itd.). Podobna je zadeva s kulturo. Ali vemo zakaj 
je toliko cerkva v Sloveniji? K temu so pripomogle 
nenehne težke krize, uničeno naravno okolje z vsemi 
posledicami. Slovenija je hudourniška dežela, kar vse 
zahteva nazaj močne gozdove. V ta sklop spada tudi 
»šop«, okrogla oblika kot mehanska in energetska 
stabilnost, energijska varčnost, kot vrhunska iznaj-
dba narave. 

Slovenija je dežela močnega in kvalitetnega drevja. 
Zavedajmo se tega. To je tudi naša bodočnost. Imamo 
odlično polifunkcionalno kakovostno zgradbo 
gozda, ki nam daje kakovostne produkte (okoljska 
stabilnost, les, polifunkcionalnost, lepota, odlične 
fizikalne lastnosti,...). Zdrav polifunkcionalen gozd 
je simbol zdravega življenja. Gozd je najboljši učitelj, 
ki pa tudi razkriva človekovo roparsko naravo, in še 
več: nepoboljšljivega roparskega kulturnega človeka 
- pokvarjenca, je narava določila, da ga uniči in da 
izgine tudi sam. 

Odkrito celostno dojemanje in sonaravno ravna-
nje z gozdom, je resnična prava kultura. Sonaravni 
gozd (gozdarski patent) je temelj za vse dejavnosti. 
Sonaravno gozdarstvo kot zanimiv in bistven evropski 
trend je močno razvit v Sloveniji.

Toda pozor:
– Ponovno napadi na gozd.
– Ponovno ropanje kmetijstva kot že vso zgodovino, 

čemur se pridružujejo tudi druge stroke.
– Gozdarstvo ponovno na udaru.

Toda ne odnehajmo. Pri tem gre omeniti pri-
vatizacijo »en bloc«, ki je nesprejemljiva! 

Dokumentov za to ne manjka širom Oble: unič-
ena zemlja, uničen gozd, uničena narava iz preteklih 
tisočletij. 

Zato sedaj STOP:
država in njena družba sta odgovorni in obvezani 

revitalizirati, ker je državljan po navadi »pohlepnejši«. 
Dokument temu so tudi puščave (uničena vegetacija) 
in revščina, ki je iskala v božanstvih ekonomske 
rešitve. Že tedaj prerazmnoženo prebivalstvo je 
preobremenjevalo okolje. Čudno, da zgodovina 
danes tega ne vidi.

Slovensko gozdarstvo je preteklih 50 let delalo 
za jutri – za bodočnost – ko bo les ponovno odkrit. 
»Gozdna pedagogika« vse to jasno razlaga na podlagi 
zgodovine slovenskega gozdarstva; kratko, privlačno, 
z enkratnimi dosežki in dejstvi v naravi. In če nas 
vse to ne bo streznilo, se lahko človek odpiše.

Zavedajmo se: privatizacija naravinih dobrin, 
kot sta gozd, voda, etc. »en bloc« je nesprejemljiva. 
Uničena narava iz preteklosti; sto in tisočletja, nas 
opozarja. Zato torej sedaj »stop« tovrstnim početjem. 
Družba je odgovorna prevzeti revitalizacijo narave 
v lastne roke. Zakaj? Zato, ker je človek po naravi 
pohlepnež!

Dokument za to pot je 50 let ravnanja z slovenskim 
gozdom, ki smo ga v pol stoletja uspeli v mnogočem 
revitalizirati. 

Torej gozdarstvo Slovenije je nastalo z moralo v 
preteklem pol-stoletju. Gre za enkraten vzorec zdrave; 
naravi prijazne ekonomije z ekološkim knjigovod-
stvom, z uspehi na terenu – v ponovno ozelenjajoči se 
naravi. Je svetel, sevajoč dokaz morale na višini. Za vse 
to je bil potreben nov človek, šolan, svest dojemanju 
predhodne krize s slovenskim gozdom.

Mnogo je s tem storjenega, toda glavnina še 
čaka: 

Popolna osveščenost javnosti.
Nadaljnje izpopolnjevanje gozda.
Gozd postaviti na oltar vse javnosti.
Pri CO2 krizi in novih spoznanjih kam plovemo, 

je Slovenija s pol-stoletno revitalizacijo gozda in 
povečevanjem njenih nalog, kot vzor. Naši gozdovi 
s povečevanjem lesnih zalog v gozdu odločno pri-
spevajo k zmanjševanju CO2 v ozračju in še posebej 
k uravnoteženosti vodnega režima.

 



GozdV 65 (2007) 10492

100 let profesorja Čokla naravnost spodbuja k raz-
mišljanju o času v gozdu in gozdarstvu. Nikoli ne 
stopimo v isti gozd, bi lahko rekli. V prostoru ni dveh 
enakih gozdnih ekosistemov; tudi sami ekosistemi se 
stalno spreminjajo. Ali so zato sploh še isti? 

GDK: 902:905(045)=163.6

Ob stoletnici prof. Čokla
Prof. dr. Andrej BONČINA

Spremembe v gozdovih lahko opazujemo na raz-
ličnih časovnih ravneh. Lahko nas zanimajo tiste, ki 
se zgodijo v nekaj sekundah, ali pa one, ki trajajo tiso-
čletja. Spremembe so tudi dnevne, lahko pa opazujemo 
periodičnost pojavov v nekoliko daljšem obdobju. 
Opazni so sezonski pojavi, ki so povezani z vegetacijsko 
dobo, letnimi časi. Gozdarji se zanimamo predvsem za 
razvoj dreves in sestojev. Od klice do zrelega odraslega 
drevesa, od mladja do optimalne faze, od čakalca v 
prebiralnem gozdu do zmagovalca. Takšni cikli trajajo 
desetletja in tudi več od stoletja. Prav ta posebna in 
dolga časovna dimenzija je zaznamovala gozdarje in 
gozdarstvo. Aktivna doba gozdarja je nekaj desetletij 
in v tem obdobju vpliva na razvoj gozdov. Vendar je to 
enako daljši pomladitveni dobi, mogoče v altimontan-
skih smrekovih gozdovih na Pokljuki. Zaradi dolgih 
časovnih ciklov gozdnih sestojev smo tudi gozdarji v 
primerjavi z drugimi pogosto bolj previdni, zadržani, 
včasih konzervativni ali pa vsaj drugačni od vseh, ki 
bi radi na hitro nekaj spremenili, predrugačili, ne da bi 
pomislili na posledice. Po drugi strani pa vpliv gozdarja 
na gozdove še zdaleč ni majhen, če pomislimo, da se 
recimo v petdesetih letih lahko obrne celotne lesna 
zaloga gozdnih sestojev, kar pomeni, da je skupni posek 
v tem obdobju enak začetni lesni zalogi.

Čeprav so zaradi narave procesov spremembe 
gozdnih sestojev postopne in počasne, pa so te spre-
membe v daljšem časovnem obdobju lahko izrazite. 
Pomemben je tudi prostorski okvir, v katerem opa-
zujemo razvoj gozdov v času; spremembe so lahko 

Slika 1: Nikoli ne stopimo v isti gozd

velike in dramatične v manjšem prostoru, medtem 
ko so v večjem prostoru komaj opazne.

Če bi posegli daleč nazaj, potem pri razmišljanju 
o razvojnih spremembah gozdov ne bi mogli mimo 
Alojza  Šerclja (1996) in njegovega dela Začetki in 

razvoj gozdov na Slovenskem. Če pa se ozremo nazaj 
v obdobje izpred nekaj desetletij do dobrega stoletja, 
potem lahko izpostavimo tri spremembe, ki so rele-
vantne na nacionalni ravni ali celo širše.

Prvi tak fenomen, ki ga velja izpostaviti, je ponovna 
ogozditev Krasa. Čeprav se marsikje površina gozda 
povečuje, pa je povečevanje gozdne površine na Krasu 
nekaj posebnega, je rezultat za takratni čas v širšem 
evropskem prostoru izjemne akcije gozdarske stroke, 
zbrane v Gozdni direkciji v Gorici, in pa, nekoliko 
kasneje, znatnih socialnih sprememb, ki so se odražale 
v rabi zemljišč, povezanih predvsem z opuščanjem 
intenzivne paše. Po podatkih iz zemljiškega katastra 
in karte z imenom Carta corografica del Litorale je 
bila nekdanja gozdnatost tega območja le 19 %, na 
pravem Krasu še manjša, sedanja pa presega 55 % 
(Šebenik, Bončina 2004). Nekdaj goli Kras se je spre-
menil.  Ogozditev Krasa se zdi poučen primer, ki kaže, 
da je treba gozd in gozdno vegetacijo  obravnavati 
dinamično in povezano s socialnoekonomskimi 
dejavniki. Ob takšnem privzgojenem gledanju težko 
razumemo poglede, ki sem jih zasledil, da bi morali 
ohranjati značilno nekdanjo kamnito podobo. Podoba 
gozdov in gozdnate krajine je vendar odraz aktualnih 
socialnih razmer in če se te spremenijo, se spremeni 
tudi podoba gozdov in celotne krajine. Zato je zahteva 
po ohranitvi nekega stanja podobna zahtevi, da bi 
ptico ustavili v letu. 

Drug opazen in značilen primer spremembe 
gozdov v Sloveniji je spreminjanje drevesne sestave. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Omejil se bom na naravno drevesno vrsto, ki je 
graditeljica obseženih gozdov pri nas, to je jelka 
– Abis alba. Podatki o spreminjanju njenega deleža 
v gozdovih v Sloveniji so dramatični – od 19 % 
leta 1947 na 7 %  v lanskem letu (Anonymus 1947, 
Poročilo ZGS 2006). Podatki o debelinski strukturi 
jelke pa kažejo njeno nadaljnje zmanjševanje (Ficko, 
Bončina 2006). Možnosti njenega ohranjanja so 
večje v gozdovih jelovij s praprotmi kot v dinarskih 
jelovo-bukovih gozdovih. Značilen primer za slednje 
je enota Leskova dolina v Snežniških gozdovih, kjer 
je opazno izrazito staranje populacije jelke (Bončina, 
Diaci, Gašperšič 2003). Na pomlajevanje jelke in 
obnovo jelovih gozdov so ključno vplivali veliki 
rastlinojedi, predvsem pa populacija jelenjadi; ta 
vpliv je še vedno znaten in pereč. 

Ena od nalog za gozdarje bo ohraniti jelko. Prika-
zovanje še znatnega deleža jelke v lesni zalogi gozdov 
nekaterih gospodarskih enot zamegljuje zaskrbljujočo 
prihodnost jelke, saj gre dostikrat za stare jelke velikih 
dimenzij, ki razvojno niso tako pomembne. Za njeno 
ohranitev je pomembno ustrezen pomladek jelke, ki 
bo uspešno vraščal v sestoje. 

Zgodba o jelki nas uči, da na razvoj gozdov 
vplivajo mnogi dejavniki – največkrat vzajemno 
povezani – socialni, družbeni, gozdnogospodarski, 
lovnogospodarski, opozarja nas, da statičen pogled 
na gozdove ni ustrezen, opominja pa tudi na našo 
odgovornost – strokovno in etično. Spoznanje o 
razvoju gozdov - z jelko ali brez nje - je enostavno; 
in sicer, da so sedanji gozdovi rezultat dosedanjega 
razvoja in da je prihodnji razvoj gozdov odvisen od 
sedanjega. Z ukrepi na področju gojenja in lova torej 
lahko pomembno vplivamo na strukturo in sestavo 

gozdnih sestojev za dolga desetletja naprej. Ali tudi 
z jelko – bo pokazal čas.

Tretja opazna sprememba gozdov zadevo lesno 
zalogo in njeno debelinsko strukturo. Gozdna površina 
se je od druge vojne do danes stalno povečevala. Za 
razumevanje razvoja gozdov je pomembno, kako se 
je lesna zaloga spreminjala na hektar, kar je seveda 
odvisno od prirastka in poseka. V tem razvoju opa-
zimo štiri značilne etape:
− Obdobje planskega gospodarjenja od konca druge 

vojne do petdesetih let. V tem obdobju so bile sečnje 
visoke, znatno so presegale prirastek gozdov. 

− Obdobje od petdesetih do konca osemdesetih let. 
To je obdobje postopne akumulacije lesne zaloge, 
posek je bil nekoliko nižji od prirastka. 

− Obdobje od konca osemdesetih let do konca 
devetdesetih let; to je obdobje večja akumulacije 
lesne zaloge, načrtovani poseki -  še bolj pa njihova 
realizacija - je znatno nižja od prirastka gozdov. 
Razlogov za to je več. 

− Obdobje od 2000 do danes. V tem obdobju 
opazimo postopno povečevanje načrtovanega in 
realiziranega poseka. 
Če se omejimo samo na površino, ki je bila tudi 

nekdaj gozd, potem ugotovimo, da se je lesna zaloga 
povečala od približno 100 m3/ha okoli leta 1950 na 
307 m3/ha danes. V istem obdobju se je debelinska 
struktura okrepila. Količina debelega drevja se je v 
obdobju 1970-2000 povečala od 17,3 na 70,7 m3/ha, 
in količina srednje debelega drevja od  83,2 na  
143,2 m3/ha (Poljanec 2007).

Te spremembe kažejo uspeh načrtnega gospodar-
jenja. Hkrati pa se zastavljajo vprašanja o prihodnjem 
razvoju gozdov. Bolj kot do sedaj sta pomembni tudi 

Slika 2: Razvoj debelinske strukture jelke v GGE Leskova 
dolina v obdobju 1912-1994 (prirejeno po  Bončina, 
Diaci, Gašperšič 2003)

Slika 3: Razvoj lesne zaloge gozdov v Sloveniji v obdobju 
1939-2006 (uporabljeni različni viri podatkov)

Gozdarstvo v času in prostoru
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obnova zalog in nega. Ponekod bo namesto izrazite 
akumulacije potrebno vzdrževanje ustrezne strukture 
lesnih zalog – z obnovo in nego, ponekod pa bo 
akumulacija še vedno pomembna. Odločitve morajo 
biti vsekakor prostorsko diferencirane. Vsako poeno-
stavljanje in uniformiranje je odveč in napačno. 

Nacionalni gozdni program opredeljuje oceno 
optimalne lesne zaloge v Sloveniji okoli 330 m3/ha. 
Verjetno zaradi gozdarske politike potrebujemo 
okvirno vrednost, vendar je z vidika stabilnosti 
funkcioniranja gozdov in zagotavljanja učinkov 
pomembna tudi njena struktura. Gre za vprašanje, 
kakšna bo horizontalna struktura gozdov in kakšna 
bo drevesna sestava, ali bodo končne lesne zaloge 
dosegle ciljne vrednosti, ki so nekje, denimo med 400 
in 1000 m3/ha, ali bodo zasnove sestojev takšne, da 
bodo zagotovljeni učinki gozda. Za ustrezne odgovore 
na zastavljena vprašanja mora poskrbeti gozdnogo-
spodarsko načrtovanje z usmerjanjem razvoja gozdov 
– diferenciranim glede na naravne razmere in mnogo-
namensko vlogo gozdov. Ob različnih pogledih na 
prihodnje gospodarjenje z gozdovi - zasebnimi in še 
bolj z državnimi - se zdi, da bo zasnova sonaravnega 
gospodarjenja na preizkusu. 

Vse omenjene spremembe opozarjajo, da moramo 
razumeti gozdove kot dinamične sisteme. Gozdarji 
lahko pomembno vplivamo na njihov razvoj. Zato 
velja opozoriti še na zgodovinsko dejstvo, ki zadeva 
razvoj gozdov in gozdarstva na Slovenskem. Stoletje 
in leto nazaj so izšla navodila za urejanja snežniških 
gozdov, s katerimi je avtor Heinrich Scholmmayer 
vpeljal način dela z gozdnimi sestoji, ki ima ele-
mente kontrolne metode. Pred njim so že nekateri 
drugi urejevalci opozarjali na pomen spremljave in 
prilagajanja gospodarjenja. Kontrolna metoda ali 
adaptivno upravljanje, kot jo pogosto imenujemo, je 
ključni način ravnanja z gozdnimi ekosistemi. Zani-
mivo je, da še vedno obstajajo predsodki o takšnem 
postopku. Zmotno je mnenje, da je kontrolna metoda 
zasnovana le na mehkih informacijah. Nikakor ne 
- jih pa v primerjavi z drugimi pristopi znatno bolj  
upošteva. Za kontrolno metodo so pomembne seveda 
kvantificirane informacije, podatki, s katerimi bele-
žimo odzive gozdov na izvedene ukrepe, podatki, 
ki kažejo spremembe drevesne sestave, debelinske 
strukture, pomlajevanja, spremembe kvalitete in 
podobno. Najprej je torej presoja in nato naslednji 
korak – odločitev – načrt za naprej. Takšna postopnost 
je skladna z naravo gozdnih ekosistemov. 

V času se ne spreminjajo samo gozdovi, ampak tudi 
zahteve družbe do gozdov. Verjetno so spremembe 
zahtev celo hitrejše od  sprememb gozdnih sestojev 
samih. Sestoji, ki jih danes uvajamo v obnovo, so nastali 
v drugačnem okolju. Kakšne zahteve so imeli takrat, 
kakšne cilje so si postavljali in ali so razmišljali o pri-

hodnosti?  Podobno vprašanje si lahko zastavimo tudi 
danes: kakšen bo pomen gozdov v prihodnosti, kakšni 
naj bodo gozdovi za prihodnost? Zahteve do gozdov 
se v splošnem povečujejo, postajajo bolj raznovrstne, 
pojavljajo se povsem nove kot je vloga gozda za sek-
vestracijo CO2. Za gozdarje je pomembno, da zahteve 
smiselno preoblikujemo v cilje, ki jih potem upoštevamo 
pri ukrepanju. Zaradi narave procesov se lahko le delno 
prilagajamo novim zahtevam, saj gozdov ne moremo 
»frizirati« po trenutni modi, zagotoviti je treba varnost 
in stabilnost funkcioniranja. To pa zagotavljajo naravni 
gozdovi s sonaravnim gospodarjenjem.

V sto letih se je na področju gozdarstva spreme-
nilo še marsikaj drugega. Zagotovo bi bilo zanimivo 
razpravljati o organiziranosti gozdarstva v zadnjem 
stoletju. Ali je bila tudi prej prisotna in opazna takšna 
delitev interesov znotraj gozdarstva, kot jo zaznavamo 
danes: ne zaradi posameznikov, ampak pogosto 
zaradi organizacijskih rešitev, ki, vsaj nekatere, silijo 
h konfliktom. Ali so zadeve urejene, ustrezne, ali jih 
je moč dopolniti in izboljšati? Vprašanje zastavljam 
vsem nam, saj organizacija pomembno vpliva na 
uspešnost in prepoznavnost stroke in seveda tudi 
na razvoj gozdov.

Za konec. Ko govorimo o času v gozdu in gozdar-
stvu, ne morem mimo znane delitve starosti sestojev 
in dreves na fizično in razvojno. Razliko lahko 
ponazorim kar na primeru današnjega slavljenca. 
Mogoče je njegova fizična starost 100 let res nekaj 
posebnega. No, glede na vitalnost in živahnost pa 
lahko pripomnim, da je njegova razvojna starost 
znatno pod številko 100. Čestitke prof. Čoklu ob 
visokem jubileju še enkrat.
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1 UVOD
Med rednim operativnim delom po gozdovih 
Pokljuke sem v določenih predelih naletel na nena-
vadno vijugaste okope, ki so spominjali na strelske 
jarke. Poizvedovanja pri domačinih so predvidevanja 
potrdila. Strelski jarki so bili izkopani med I. sveto-
vno vojno. Vendar zakaj?

Uganko mi je pomagal razvozlati brat mag. Tomaž 
Budkovič, nedvomno eden boljših poznavalcev 
dogajanj na soškem bojišču. Strelski jarki so del 
Savske linije, ki se je pričela na Kepi v Karavankah, 
se spustila do dolinske zapore pri Mojstrani in se 
ponovno povzpela v pobočja Mežaklje ter dalje po 
Radovni, Pokljuki do dolinske zapore v Soteski. 
Svojo vijugasto pot je nadaljevala preko Jelovice, 
Škofjeloškega hribovja, tja do Senožeč. Savska linija 
je bila zadnja rezervna linija Soške fronte, ki naj bi 
zadržala italijanski vdor v notranjost monarhije. 
Gradili so jo v letu 1915 in delno še leta 1916 in 
1917. Najprej so zgradili dolinske zapore, pozneje 
pa še odseke po planotah. Delo so opravile avstro-
ogrske delavske enote.

2 ZGODOVINSKA DEJSTVA
Za boljše razumevanje takratnega položaja je treba 
pobrskati po obsežni strokovni literaturi. V pomoč 
so bili odlomki iz knjige Oesterreich-Ungarns letzter 
Krieg 1914–1918.

To delo na začetku ugotavlja, da je bil mejni 
prostor zaradi zavezništva z Italijo slabo proučen. 
Po aneksijski krizi je obstajala resna nevarnost 
tretje fronte. Avstro-ogrska vojska je zato začela 
leta 1912 zahodno od Tolmina graditi in krepiti 
zaščitne položaje.

Avgusta 1914 je že obstajala resna nevarnost ita-
lijanskega napada. Na sektorju od Kanala do zgornje 
Soške doline so glavne prodorne smeri zaščitili s 
šibkimi posadkami. Postopoma so jih okrepili s 
premikom enot iz Galicije.

Načelnik avstro-ogrskega poveljstva Conrad von 
Hötzendorf je močno precenjeval moč italijanske 
vojske. Ukazal je pripraviti obrambno črto ob Soči, 
vendar je pričakoval preboj preko Soče. S skromnimi 
silami naj bi zavirali napredovanje v notranjost 
monarhije. Močnejše avstro-ogrske in nemške sile 

Savska linija – rezervna linija soške fronte
Lojze BUDKOVIČ*

naj bi se zbrale na položajih Savske linije (Savelinie) 
in porazile italijansko armado.

Takemu načrtu so močno nasprotovali Nemci, še 
posebej načelnik vrhovnega poveljstva Falkenayn, 
ki je odkrito izjavil, da za tak načrt ne bo dal svojih 
divizij. Medtem je 21. maja iz Rima prišlo poročilo 
avstro-ogrskega vojaškega atašeja, da bodo Italijani 
za vojno pripravljeni kasneje, kot so pričakovali v 
avstro-ogrskem poveljstvu. Tega dne se je Conrad 
sestal s Falkenaynom in pod nemškim pritiskom se 
je končno odločil za zagrizeno obrambo ob Soči.

Konec maja 1915 so Italijani pričeli s prvimi 
napadi na sektorju od Krna do Bovca. 23.6.1915 je 
bilo bojišče na Soči že v peklenskem ognju I. soške 
ofenzive, ki so jo pričeli Italijani. V rovih so si stali 
nasproti 2. in 3. italijanska armada, na avstro-ogrski 
strani pa 5. armada in armadna skupina Rohr. Od 
Krna do morja je bilo razporejenih na italijanski 
strani 225 bataljonov s 700 topovi, na avstro-ogrski 

* univ. dipl. inž. gozd. Zavod za gozdove Slovenije, OE 
Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled, SLO  
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strani pa 92 bataljonov s 300 poljskimi in 56 težkimi 
topovi. Uspeh ofenzive je bil kljub ogorčenim bojem 
zanemarljiv. Italijani so imeli nekaj skromnih uspehov 
samo na Krasu. Brezsmiselna morija prve ofenzive je 
na italijanski  strani zahtevala 1.916 mrtvih, 11.495 
ranjenih in 1.536 ujetih ali pogrešanih. Avstro-ogrske 
izgube so bile največje pri 5. armadi in sicer 8.800 
mrtvih in ranjenih ter 1.150 pogrešanih.

Po prvi ofenzivi so pri 5. armadi menili, da je 
njihova bojna linija izbojevala poleg taktičnega 

uspeha pomembno moralno zmago. Kljub drznim 
napadom številčno močnejših Italijanov so dobili 
določena spoznanja pri uspešnih čelnih protinapadih. 
Ta spoznanja so bila temelj vsem preostalim soškim 
ofenzivam v naslednjih 28 mesecih. V prvi ofenzivi 
izbojevana obrambna zmaga je imela za vojsko in 
celotno monarhijo velik pomen. Dvignila je samo-
zaupanje pri vodenju bojnega prostora tudi zaradi 
dejstva, do so bile 10–16 km za položaji zahodno 
od gornje Save zgrajene pomožne obrambne linije. 
Po prvi ofenzivi je avstro-ogrska vojska ocenila, 
da bo možno obraniti položaje na Soški fronti. 
Pretežni del delavskih enot, ki so gradile Savsko 
linijo so potegnili na fronto, kjer so izboljševale in 
dograjevale položaje.

Načrt generala Cadorne o preboju fronte med 
Plavami in morjem se je sesul po prvi in drugi soški 
ofenzivi. Italijani so bili onemogočeni zaradi nepri-
čakovanih napadov na sektorju Tolmin–Krn–Bovec. 
Neuspehe na Krasu in pri Gorici so pripisali nepri-
mernemu letnemu času, pestilo jih je pomanjkanje 
sil in težke artilerije. Želja italijanskih strategov 
je bila zavzetje tolminskega mostišča in kotline. 
Temu bi sledil prodor proti Plavam in Gorici. Del 
enot naj bi zavzel bovško kotlino in pričel operacije 
proti koroški fronti. S temi prodori bi si odprli pot 
v notranjost monarhije.

3   OSTANKI, PRIČEVANJA  
IN ZAPISI

V literaturi sem dobil tudi skico stanja na Soški fronti 
od sredine oktobra 1915, na katerem je vrisana Savska Delno obnovljen strelski jarek

Bočna zaščita v strelskem 
jarku
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linija (Savelinie). Sektor preko Pokljuke sem prenesel 
na novejšo topografsko karto in pričel sistematično 
iskati ostanke jarkov. Linijo sem odkril na nekoliko 
spremenjeni lokaciji. Jarki so na določenih predelih 
dobro ohranjeni. Linija je imela prednje položaje z 
ostanki začetih gradenj kavern.

O Savski liniji sem želel dobiti tudi živa pričevanja. 
Tako mi je pokojna Blažinova mama na Gorjušah, 
gospa z izrednim spominom kljub visokim letom 
(v 95. letu), opisala gradnjo linije na Hribarici in 
za Gorjušami. Spominjala se je, da so linijo gradili 
vojaki. Zanimivo je, da so vojakom domačini rekli: 
»Spet so ti Lahi!«. Očitno je šlo za italijanske vojne 
ujetnike, kar pa Blažinova mama ni mogla potrditi. 
Vojaki so stanovali pri Boštjanu (Langus, Gorjuše 44). 
Njihov komandant je bil Erno Friderik. Domačini 
so mu pravili »Mažar« (Madžar). Vojaki so gradili 
strelske jarke in jih delno tudi opažili in pokrili. 
Odnosi z vojaštvom so bili bolj uradni. Potrebno 
hrano so jemali tudi s prisilnimi odvzemi.

Pri Boštjanu sem dobil podatek, da so vojaki 
stanovali v tej hiši, ker ni bila naseljena. Kupil jo je 
Gregorin z Lepenc. Iz pripovedovanja se spominja, 
da so enega vojaka obesili. Za maskiranje strelskih 
jarkov so vzeli travno rušo pri Četrnaku (Čuden, 
Gorjuše 46). Ko so pred leti z buldožerjem ravnali 
rovte, so naleteli na ostanke kolov prepletenih s 5 
mm žico.

Tudi pokojni Grabnarjev ata (Blažin, Gorjuše) 
se je spominjal, da so jarke kopali ujetniki. Rečeno 
je bilo, da bo prišlo do preboja in se bo fronta pre-
maknila na te položaje. V predelu Gorjuš del niso 

zaključili. Po Pokljuki so v državnem gozdu zaradi 
boljše vidljivosti obsekovali stoječe drevje in veje 
odstranili. V Soteski so jarke kopali pri drugem mostu 
in ob meji državnih gozdov. V pobočjih nad Sotesko 
jarkov niso kopali. Ujetniki so stanovali pri Boštjanu, 
oficirji pa so bili nastanjeni po domačijah.

Nekaj podatkov pa sem dobil v kroniki gozdne 
uprave na Boh. Bistrici. Leta 1916 je kronist zapisal, 
da je vojska zaprla predel Ukanca. Zgradili so ceste, 
3 žičnice in 2 vzpenjači. Podrobnejših informacij 

Ohranjena zložba 
bočne zaščite

Prvotno ohranjen jarek
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niso imeli. Veliko pritožb je bilo čez vojsko, ki je v 
Soteski gradila obrambno linijo. Zaradi učinkovi-
tejšega nastopa pri vojski so gozdarje uniformirali. 
Uradniki so dobili oficirske čine, gozdarji in čuvaji 
pa čine vodnikov. Od redne vojske so se razlikovali 
po dodanem hrastovem listu.

V kroniki gozdne uprave Pokljuka so v tem obdo-
bju informacije prav tako skope. Poročilo za leto 
1915/16 omenja, da so od c. k. vrhovne komande 
dobili prepoved streljanja in lova. C.k. deželna 
uprava za Kranjsko je zaslišala gozdarsko osebje. 
Opravljena so bila nujna vojaška popravila lovske 
koče na Mrzlem studencu. Za pripravo smrekovega 
lubja v odd. 57 so v obdobju 29.7.–1.9.1915 uporabili 
50 ruskih vojnih ujetnikov, vendar se uporaba ni 
obnesla. Prav zadnja podatka dajeta slutiti, da so v 
tem letu gradili Savsko linijo preko Pokljuke.

Prav tako sem zasledil zanimiv podatek, da je 
gozdna uprava Bled 4.10.1919 dovolila Jožetu Ber-
gantu, Poljšica 36, oddajo lesa iz strelskih jarkov na 
Pokljuki za kuhanje oglja.

4 OBNOVA, PREDSTAVITEV 
JAVNOSTI IN ZAŠČITA

V plazu povečanega zanimanja za dogodke prve 
svetovne vojne, bližajočega jubileja preboja pri 
Kobaridu in zaključka prve svetovne vojne smo 
želeli obnoviti del linije in postaviti primerno obe-

ležje. Leta 1996 je enota Slovenske vojske obnovila 
del jarka v Krakovu, zaradi pomanjkanja sredstev 
pa je odpadel informacijski del. Končno sta željam 
naslednje leto prisluhnila Občina Bled s sponzo-
riranjem informacijske table, TNP pa je prispeval 
informacijski stebriček. Danes je obnovljen odsek 
linije vključen v Pokljuško pot.

Tako je delček Savske linije dostojno predstavljen 
javnosti. Pozabi so ga z idejami, delom in prispevki 
iztrgali Slovenska vojska, Triglavski narodni park, 
Mali vojni muzej iz Bohinjske Bistrice, Gozdarsko 
društvo Bled in Občina Bled.

Odkrite položaje linije smo gozdarji zaščitili v 
gozdno gospodarskem načrtu GGE Pokljuka.

5 IZZIV  STROKI
Konec oktobra mineva 90 let od čudeža pri Koba-
ridu. S to operacijo se je vojna prenesla globoko na 
italijansko ozemlje. Na Soški fronti so boji in ostale 
aktivnosti potekali tudi po gozdni krajini. Veliko 
gozdov je bilo zaradi bojev in topniškega obstre-
ljevanja uničenih. Oskrbovanje postojank z lesom 
in kurjavo je zahtevalo dodaten davek v gozdovih. 
Z razvejenim sistemom žičnic so na obeh straneh 
oskrbovali visokogorske položaje. Gozdovi so ščitili 
pomembne postojanke pred plazovi, pogledi zračnega 
opazovanja, …

Današnja javnost požira zanimivosti iz tega obdo-
bja, ki še pred leti z izjemo pri peščici navdušencev 
ni imelo posebne teže. Prav v tem pa je izziv naši 
stroki, saj pokrivamo prostor, kjer je potekala ta 
Kalvarija. Izbrskajmo še kakšno zanimivost in jo 
iztrgajmo pozabi.
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Andrej Martinčič, Tone Wraber, Nejc Jogan, Andrej 
Podobnik, Boris Turk, Branko Vreš, Vlado Ravnik, 
Božo Frajman, Simona Strgulc Krajšek, Branka 
Trčak, Tinka Bačič, Manfred A. Fischer, Klemen 
Eler & Boštjan Surina, 2007: Mala flora Slovenije. 
Ključ za določanje praprotnic in semenk. Četrta, 
dopolnjena in spremenjena izdaja. Tehniška zalo-
žba Slovenije, Ljubljana, 967 pp.

Na začetku poletja 2007 je izšla nova izdaja Ključa 
za določanje praprotnic in semenk – Mala flora 
Slovenije. To je že četrta izdaja tega določevalnega 
ključa, s katerim se gozdarji, če ne prej, zagotovo 
spoznamo v prvem letniku študija, pri predmetu 
botanika. Moja prva izdaja, iz leta 1969, ki jo še 
vedno hranim, je v mojo knjižnico prišla prav takrat. 
Razmak med novimi izdajami se krajša, potreba po 
takšnem ključu pa je velika tudi pri gozdarjih, ne 
samo študentih, tudi kakšen praktik, raziskovalec 
ali profesor rad poseže vanjo. 

Nova izdaja ima, v primerjavi s prejšnjo izdajo 
iz leta 1999, terenski rabi nekoliko bolj prilagojene 
platnice, čeprav po teži ni kaj dosti lažja in je najbrž 
še vedno pretežka za gozdarjevo terensko torbo ali 
nahrbtnik. Po obsegu za več kot 100 strani presega 
svojo predhodnico in v njej je opisano oz. našteto 
3.452 vrst in podvrst, od tega jih za 3.119 avtorji 
menijo, da so avtohtone ali naturalizirane (torej 
so v tej številki zajete tudi udomačene priseljenke, 
kakršna sta npr. vedno bolj »nadležna« pajesen in 
robinija). V teh manj kot desetih letih od prejšnje 
izdaje so torej botaniki našli ali opisali precej novih 
vrst za floro Slovenije. Urednik knjige je, tako kot 
pri vseh dosedanjih izdajah, Andrej Martinčič, 
ki ima tudi sicer največji obseg obdelanih družin 
in rodov. Sledita mu Tone Wraber in Nejc Jogan. 
Glavni avtorji so še Andrej Podobnik, Boris Turk 
in Branko Vreš, večino ilustracij pa je prispeval 
Vlado Ravnik. Sodeluje tudi mlajši rod botanikov 
(njihova imena so v naslovu knjige) in nekateri od 
njih so prispevali tehtne obdelave (npr. Tinka Bačič 
temeljit ključ za vrbe). 

V znanstvenem imenstvu in v rastlinskem sistemu 
v novi izdaji ni veliko sprememb, čeprav jih uporaba 

Mala flora Slovenije

novih raziskovalnih metod v taksonomiji dejansko 
prinaša. Avtorji so zapisali, da bodo raje počakali, 
da bo na voljo bolj splošno sprejeta klasifikacija, kot 
je to zdaj. Vseeno je nekaj nomenklaturnih novosti. 
Omenim naj samo dve spremenjeni imeni. Zelena 
jelša je imela v prejšnji izdaji (1999: 194) znanstveno 
ime Alnus viridis, v tej izdaji (2007: 224) ima ime 
Alnus alnobetula. Botaniki so sledili dendrologu 
prof. Brusu in v novi izdaji ni več ostroplodnega 
jesena (Fraxinus oxycarpa), temveč ozkolistni jesen 
(Fraxinus angustifolia), z dvema podvrstama (subsp. 
angustifolia in subsp. pannonica), ki pa sta, kot pišejo, 
pri nas še slabo raziskani (nekaj o tem jesenu, le 
da ga slovensko imenujeta poljski jesen, sta pred 
kratkim v naši reviji pisala tudi Jarni in Brus, GV 
65/5: 176–177). Vsekakor pa se ne morem strinjati 
z navedbo v novi izdaji Male flore, da ozkolistni oz. 
poljski jesen raste tudi v našem alpskem svetu, npr. 
v Julijskih Alpah.  

V primerjavi s prejšnjo izdajo je opazno več opisov 
nižjih taksonomskih kategorij, torej podvrst. Pri 
vrstah iz našega sedaj veljavnega Rdečega seznama 
je oznaka kategorije, kamor jih uvrščamo (redka, 

Književnost



GozdV 65 (2007) 10500

ranljiva, prizadeta, izumrla, premalo znana vrsta). 
Avtorji obdelav so s kratico omenjeni pri naslovih 
družin ali rodov, ki so jih obdelali (ko navajamo 
podatke za določeno vrsto, moramo namreč omeniti 
avtorja obdelave rodu ali družine, kamor ta vrsta 
spada in nam te kratice olajšajo citiranje). V ključu 
avtorji pogosto omenjajo risbe, ki navadno niso na 
isti strani kot besedilo – zato so zaporedni številki 
risbe dodali tudi številko strani, na kateri se nahaja. 
Dobrodošla novost je tudi stvarno kazalo na koncu 
priročnika, ki nam omogoča lažje iskanje osnovnih 
botaničnih pojmov oziroma njihovih strokovnih 
razlag.

Pri oznaki rastišč so avtorji v višinsko conacijo 
med nižinski in gorski pas vnesli še gričevni oz. 
kolinski pas (v terminologiji, ki jo uporabljamo 
gozdarji, zelo natančno jo je obdelal v zborniku 
Gorski gozd prof. Robič, 1998: 7–10, sta tu zajeta 
kolinski in  submontanski pas, do nekako 600/700 m 
nm. v.). Ta podrobnejša členitev je koristna, čeprav 
v splošnem ugotavljam, da so vsaj nekateri avtorji 
boljši taksonomi kot ekologi in bi si ponekod želel 
bolj natančne oznake rastišč. 

V uvodu avtorji zapišejo, da je podlaga za prikaz 
razširjenosti obravnavanih vrst Gradivo za Atlas 
flore Slovenije (o njem smo že pisali, GV, 59 /10: 
454–458, 2001), ki je nastalo iz podatkovne zbirke 
Centra za kartografijo favne in flore. S tem so postali 
podatki o razširjenosti rastlinskih vrst v Sloveniji bolj 
konkretni, objektivizirani. Gradivo je bilo avtorjem 
vsekakor v pomoč, najbrž pa je ob tem kak sporen 
podatek iz te publikacije prišel tudi v ta določevalni 
ključ. Vsekakor so podatki o razširjenosti vrst tu 
in tam pomanjkljivi in avtorji niso upoštevali vseh 

novejših objav in spoznanj. Samo droben primer, 
spregledali so npr. najdbo v Sloveniji zelo redke 
vrste Hornungia petraea v Kolpski dolini, ki jo je 
objavil prof. Accetto prav v našem glasilu (GV, 58 / 
4: 182–183, 2000). 

Priprava in izdaja tako obsežne knjige je kljub 
zdaj že bogati tradiciji in izkušenosti urednika in 
glavnih avtorjev zahtevno in nehvaležno delo. Kaj 
lahko se prezre kakšno podrobnost. V prejšnji izdaji 
je pomotoma izpadel rod Gymnocarpium, pri tej 
izdaji so npr. izpustili (pozabili) monotipski rod 
Paradisea Mazz. in vrsto Paradisea liliastrum (L.) 
Bertol., postavno rožo iz družine zlatokorenovk 
(Asphodelaceae), ki raste na nekdanjih senožetih 
v Krnskem pogorju. V rodovnem ključu družine 
Cucurbitaceae je izpadel rod Cucurbita, čeprav je v 
nadaljevanju rod z vrsto Cucurbita pepo L. pravilno 
naveden pod zaporedno številko 4.

Ti drobni izpusti in netočnosti seveda v ničemer 
ne zmanjšuje vrednosti in pomena (ter potrebnosti) 
nove izdaje Male flore Slovenije. Zanjo moramo biti 
hvaležni vsem avtorjem, prav tako Tehniški založbi 
Slovenije, ki je zahtevno delo sprejela v tisk. Ker je 
stara izdaja Male flore že pošla, bodo mladi rodovi 
gozdarjev novo izdajo prej ali slej potrebovali in 
vsaj Gozdarska knjižnica naj bi jo imela na zalogi v 
večjem številu primerkov. Prav tako jo priporočam 
knjižnicam območnih enot Zavoda za gozdove. Malo 
starejši, ki že imajo prejšnje izdaje, in ki določanje 
rastlin ni njihovo pogosto opravilo, bodo morda z 
nakupom nove knjige še počakali. Vsaj v pregled in 
branje pa jo priporočam tudi njim.  

Dr. Igor DAKSKOBLER

Književnost
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