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Uvodnik

Načrtovanje donosov in mnogonamensko 
gospodarjenje z gozdovi
Načrtovanje donosov je pomemben integralni del gozdnogospo-
darskega načrtovanja. Načrtovanje poseka ni ocenjevanje donos-
nosti gozdnih rastišč ali sestojev, marveč pomeni kvantificirati 
odločitve o usmerjanju razvoju gozdov, ki zadevajo nego, obnovo, 
premene, reševanje problemov in podobno. Tovrstne odločitve so 
specifične praktično za vsako enoto in območje. Eksaktnih metod 
za določanje poseka ni; različne metode so lahko pomemben pri-
pomoček, ne morejo pa nadomestiti premisleka ter odgovorne 
odločitve o usmerjanju razvoja gozdov. 

Oktobra 2007 sta Zavod za gozdove Slovenije in Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete orga-
nizirala delavnico z naslovom Načrtovanje donosov pri mnogo-
namenskem gospodarjenju z gozdovi, na kateri smo predstavili 
različne vidike, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju donosov 
– gozdnopolitične, gojitvene, prirastoslovne, tehnološke, ekonom-
ske. Nekaj pozornosti smo namenili posebnostim gospodarjenja v 
zasebnih in državnih gozdovih pa tudi v gozdovih s poudarjenimi 
javnimi vlogami. Prispevki s posvetovanja so predstavljeni v tej 
tematski številki. 

Glede na razvojne značilnosti gozdov v Sloveniji so enotne napo-
vedi, da se bo načrtovani posek v prihodnjih letih in desetletjih 
povečeval. To bo izziv za sonaravno gospodarjenje z gozdovi, saj je 
sečnja ključni instrument nege za oblikovanje stabilnih, naravnih 
in mnogonamenskih gozdov. Les je eden ob glavnih obnovljivih 
naravnih virov v Sloveniji. Njihova prednost je v tem, da lahko 
z ustreznim ravnanjem ohranjamo njihovo obnavljalno sposo-
bnost, medtem ko jo z neustreznim ravnanjem začasno ali celo 
trajno zmanjšamo. Ob napovedih za večji načrtovan posek pa se 
zastavljajo vprašanja, ki jim bo potrebno nameniti več pozorno-
sti. Kako v zasebnih gozdovih uresničevati načrtovane ukrepe? 
Kako izboljšati kvaliteto gozdnih lesnih sortimentov? Ali bo ob 
večjem poseku izvoz lesa še večji kot doslej in bodo posredne 
prednosti gozdov in lesa kot obnovljivega vira izkoriščali drugi? 
Kako optimalno uskladiti povečane potrebe po lesu z ohranjanjem 
ugodnega naravovarstvenega statusa gozdov na območjih tudi 
evropsko pomembnih gozdnih habitatov? Te dileme bodo že v 
bližnji prihodnosti terjale utemeljene odgovore.

Andrej BONČINA in Dragan MATIJAŠIĆ
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1  INTRODUCTION

Slovar slovenskega knjižnega jezika pri pojmu donos 
podaja dve razlagi. Prva donos pojmuje kot pridelek 
na določenem zemljišču v določenem razdobju, 
druga pa kot uspeh kake pridobitne dejavnosti v 
določenem razdobju, izražen v denarju oziroma 
dohodek (SSKJ 1994).  

Donosi is gozda so sila raznovrstni, najpogosteje 
pa imamo v mislih predvsem gozdno-lesne sorti-
mente. Korektno bi seveda bilo, če bi obravnavali 
prav vse proizvode oziroma učinke gozdov, katerih 
posledica so donosi, izraženi bodisi s fizikalnimi 
količinami ali v denarju. Seveda naleti takšen, 
celosten pristop na celo vrsto ovir. Veliko gozdnih 
učinkov in tudi proizvodov (še) ne znamo meriti, 
kaj šele izraziti v denarju. Nadalje so izredno slabo 

GDK: 56+62 (045) = 163.6

Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov
Yield Planning from Forest Growth and Yield Science Aspects

Aleš KADUNC1
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Prispevek obravnava vpliv prirastoslovnih kazalcev na načrtovanje poseka v gozdovih. Na podlagi rezultatov 
prirastoslovnih raziskav v bukovih sestojih smo poskušali prikazati vlogo pojmov kot so produkcijska sposobnost 
rastišča glede na vrednost (SPvalue), vrednostni prirastek, volumenski prirastek, izkoriščenost SPvalue, proizvodna 
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by Jana Oštir.  
The article deals with the impact of forest growth and yield indicators on yield planning. On the basis of growth 
and yield research in beech stands, we tried to present the role in forest yield planning of concepts such as site 
productivity in terms of value (SPvalue), value increment, volume increment, exploitation of SPvalue, rotation period 
and regeneration period. 
The significance of current and mean annual value increment course for decision-making about starting stand 
regeneration is presented. Economic losses as a result of deferred or premature regeneration are shown in the case 
of beech stands. The influence of interest rates on yields and culmination times of beech stands is also presented.  
Key words: 
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1dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obn. g. vire, BF, 
Večna pot 83, 1000 Ljubljana

poznane interakcije med proizvodi/učinki. Vplivi 
pospeševanja nekega proizvoda/učinka na ostale 
proizvode/učinke so večinoma izredno slabo poznani 
in nepreverjeni. 

Iz povedanega sledi, da obravnava donosov gozda 
lahko (zaenkrat) postreže s konkretnimi analizami le 
za zelo omejeno število proizvodov/učinkov. Stroka 
je najdlje seveda prišla pri proučevanju donosov 
gozdno-lesnih sortimentov. Tudi donosi lova, stelje 
in še kakšnega proizvoda iz gozda so do neke mere 
poznani. V precejšnji temi pa zaenkrat tavamo pri 
proučevanju donosov na podlagi učinkov (učinki 
varovanja spodaj ležečih objektov in zemljišč, učinki 
na turistično privlačnost nekega kraja ali regije ipd.). 
Ob tem se postavlja tudi vprašanje alokacije donosov 
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nekaterih učinkov. So to donosi turističnih podjetij, 
lastnikov gozdov, rekreativcev,…? Vprašanja alokacije 
donosov bodo hitreje rešljiva, ko bomo znali učinke 
tržiti/denarno izraziti.

V tem prispevku se omejujemo na tradicionalen 
okvir, t.j. na donose gozdno-lesnih sortimentov. 
Teh donosov so v prvi vrsti deležni lastniki gozdov, 
poleg njih pa tudi zaposleni v gozdarsko-lesni verigi 
in na koncu praktično celotna družba (npr. preko 
uporabnikov končnih izdelkov, preko manjše porabe 
fosilnih goriv na račun povečanega obsega ogrevanja 
z drvmi,…oziroma v splošnem preko deleža gozdno 
lesnega kompleksa v BDP in izvozu). 

Vprašanja donosov ni modro obravnavati ločeno 
od vlaganj (stroškov). V nadaljevanju želimo pri-
kazati pomen nekaterih prirastoslovnih kazalcev 
oziroma pripomočkov z vidika načrtovanja donosov 
gozdov.

2   PREDMET RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2  SUBJECT OF RESEARCH AND 
METHODS OF WORK

V prispevku prikazujemo vpliv nekaterih prirastos-
lovnih kazalcev na načrtovanje donosov. Večina 
analiz temelji na bazi podatkov o bukovih sestojih, 
ki je bila že predstavljena (Kadunc 2006a). Dodatno 
smo uporabili tudi nekatere izsledke raziskave o 
plemenitih listavcih (Kadunc 2006b) in raziskav 
opravljenih za potrebe izdelave gozdnogospodarskega 
načrta za GE Brezova reber (Kadunc 2004).  

Velika večina bukovih sestojev je sodila med 
najkvalitetnejše upoštevaje rastišče in gojitveno 
preteklost. Okrajšave pri stratumih bukovih sestojih 
so kombinacija tipa podlage (apn = apnenec, dol = 
dolomit, sil = silikat) in bonitete rastišča (npr. apn1 
= rastišče na apnencu, kjer je 14 m< SI100 < 20 m, 
2. boniteta je na intervalu 22 m< SI100 < 26 m, 3. 
boniteta na intervalu 28 m< SI100 < 32 m in četrta 

na intervalu 34 m< SI100 < 38 m). 
Za izračunavanje vrednostnih prirastkov buko-

vih sestojev smo uporabili tri cenike sortimentov 
(preglednica 1). Cenik 1 je blizu realnosti, cenik 2 
izenačuje ceno furnirja s ceno luščenca, ostalo je 
identično ceniku 1, medtem ko cenik 3 predpostavlja 
za vse sortimente ceno drv. Pri izračunu stroškov 
smo upoštevali realne cene storitve sečnje in spravila 
ter negovalnih del. Obravnavane gozdove smo šteli 
kot ustrezno odprte. 

3. REZULTATI
3. RESULTS

3.1  Produkcijska sposobnost rastišč
3.1  Site productivity
Produkcijska sposobnost rastišč (SP) je sposobnost 
tvorbe biomase dane fitocenoze na danem rastišču. 
Pojem SP sicer obsega celotno produkcijo biomase 
(neto primarno produkcijo), vendar se običajno 
omejujemo na nadzemno produkcijo lesa oziroma 
debeljadi. Takšno lesno produkcijsko sposobnost 
rastišč definiramo kot tisto maksimalno količino 
lesa, ki jo trajno dosegamo na danem rastišču z 
rastišču primernimi drevesnimi vrstami in z rastišču 
primerno zgradbo sestoja (Kotar 1983, 1984). Iz 
osnovnega pojma se izpelje tudi pojem produkcijske 
sposobnosti rastišča glede na vrednost (SPVALUE). 
Ta je določena kot maksimalen vrednostni donos 
(izkoristljivega lesa) gozda, ki se lahko trajno dosega 
na danem rastišču z rastišču primernimi drevesnimi 
vrstami in z rastišču primerno zgradbo sestoja. 
Donos je seveda odvisen od sortimentne sestave (ta 
se ugotovi v najkakovostnejših sestojih), stroškov 
dela in vlaganj  ter od cene sortimentov. SPVALUE je 
torej s časom precej spremenljiv kazalec. Pomen SP 
je zelo širok. Z vidika načrtovanja donosov preko 
SP ugotovimo zgornje meje volumenskih oziroma 
vrednostnih donosov (potencial gozdov). S pomočjo 

Kakovostni razred Cenik 1 Cenik 2 Cenik 3
Furnir 115,6 74,1 38,1
Luščenec 74,1 74,1 38,1
Hlodi za žago 1. razreda 56,9 56,9 38,1
Hlodi za žago 2. razreda 40,1 40,1 38,1
Hlodi za žago 3. razreda 38,1 38,1 38,1
Drva 38,1 38,1 38,1

Preglednica 1: Uporabljeni ceniki gozdno-lesnih sortimentov bukve (€/m3)
Table 1: Applied price lists of beech assortment classes (€/m3)

Kadunc, A.: Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov
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SP (poleg drugih podatkov) določamo ekonomsko 
upravičenost vlaganj v gozdove oziroma njihovo prio-
riteto. Produktivnejša rastišča praviloma opravičujejo 
višja vlaganja. Zelo pomemben je tudi izpeljan kazalec 
med dejanskimi donosi (volumenskimi/vrednost-
nimi) in SP. Govorimo o izkoriščenosti SP. Kjer so 
odstopanja velika, je potrebno ugotoviti vzroke zanje, 
posledice odstopanj in pretehtati ukrepe (predčasna 
pomladitev, smiselnost redčenj, smiselnost tehničnih 
vlaganj, premena,…). 

Za neredčene bukove sestoje, kjer smo v okviru 
obravnavnih rastiščnih enot izbrali v analizo zelo 
kakovostne sestoje (po kakovosti so sodili okvirno 
v zgornjih 10 % za dano rastiščno enoto, najmanj 90. 
centil torej), smo ugotovili tesno povezanost med 
povprečnim starostnim vrednostnim prirastkom 
sestojev (MAIVALUE je v takih primerih korektna 
ocena za SPVALUE) in boniteto rastišča (SI100) po pod-
lagah (slika 1). Najpočasneje narašča MAIVALUE na 
dolomitni podlagi. Za redčene sestoje je trenutno 
na voljo premalo analiziranih rastišč. 

3.2  Vrednostni prirastek
3.2 Value increment 
V primeru dominantnih drevesnih vrst je v ospredju 
zanimanja sestojni vrednostni prirastek, v primeru 
primešanih oziroma manjšinskih vrst pa vrednostni 

Slika 1: Odvisnost MAIVALUE od SI100 (Cenik 1)
Figure 1: Dependence of MAIVALUE on SI100 (Price list 1)
Apnenec: R2 = 0,9905; MAIVALUE = exp(7,531-57,078/SI100; P = 0,005)
Dolomit: R2 = 0,9999; MAIVALUE = 30,634*1,068SI100; P = 0,003)
Silikat: R2 = 0,9999; MAIVALUE = -123,241+12,873SI100; P = 0,007)

prirastek drevesa. Za optimalne odločitve je načeloma 
potrebno poznati povprečni starostni prirastek, 
praviloma pa se ustrezne ugotovitve da razbrati tudi 
iz poteka tekočega prirastka za nekaj desetletjih v 
času zrelosti sestojev oziroma dreves. 

Najprimernejši čas za obnovo je v času kulminacije 
povprečnega vrednostnega prirastka (MAIVALUE), če 
sestoj dosega SPVALUE. Odmiki od kulminacije pome-
nijo nižje finančne donose. V praksi se v državnih 
gozdovih z obnovo praviloma odlaša, v zasebnih 
gozdovih pa so odmiki v obe smeri. Marsikdaj last-
niki predčasno uvedejo sestoje v obnovo, pogosto 
pa tudi kasnijo. V ilustracijo podajamo zmanjšanja 
donosov s podaljševanjem proizvodne dobe preko 
kulminacije za bukove sestoje (preglednica 2). Pri 
stratumih je podana tudi velikost povprečnega 
vrednostnega prirastka sestoja  ob upoštevanju 
aktualnih cen lesa (Kadunc 2006a). 

S predolgim odlašanjem poseka visokokakovost-
nih dreves manjšinskih drevesnih vrst lahko prav 
tako (relativno) veliko izgubimo (preglednica 3). V 
oklepajih pri drevesnih vrstah so zapisane vrednosti 
dreves v času kulminacije. 

Poleg odlašanja pa lahko dosežemo nižje donose 
tudi s predčasnim posekom oziroma predčasno 
obnovo (preglednica 4).

Kadunc, A.: Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov
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Stratum
Odmik od kulminacije povprečnega sestojnega vrednostnega prirastka

10 let 20 let 30 let 40 let
apn1 (78 €/ha/leto) –a – – –
apn2 (181 €/ha/leto) 225 (110)b 729 (120) 1.511 (130) 2.643 (140)
apn3 (253 €/ha/leto) 424 (120) 1.192 (130) 2.306 (140) 3.759 (150)
apn4 (403 €/ha/leto) 1.304 (90) 2.987 (100) 4.982 (110) 7.226 (120)
dol1 (100 €/ha/leto) – – – –
dol2 (147 €/ha/leto) 11 (150) 122 (160) – –
dol3in4 (250 €/ha/leto) 281 (120) 861 (130) 1.706 (140) 2.816 (150)
sil1in2 (161 €/ha/leto) 160 (160) - - -
sil3 (262 €/ha/leto) 172 (100) 616 (110) 1.100 (120) 1.720 (130)
sil4 (341 €/ha/leto) 1.268 (100) 2.743 (110) 4.372 (130) 6.150 (130)
apn3redc (404 €/ha/leto) 3.652 (120) 3.474 (130) 2.960 (140) 1.907 (150)
apn4redc (482 €/ha/leto) 3.565 (90) 10.889 (100) 11.840 (110) 12.276 (120)

a Poteka vrednostnega prirastka v tem obdobju ne poznamo. Gre pa za silno majhna odstopanja. 
b Proizvodna doba.

Preglednica 2: Zmanjšanje donosa zaradi podaljševanja proizvodne dobe v €/ha v času proizvodne dobe (Cenik 
1, obrestna mera 2 %)
Table 2: Yield reduction as a result of deferred regeneration in €/ha for the length of the rotation period (Price list 1, 
interest rate 2 %)

3.3  Izkoriščenost produkcijske 
sposobnosti rastišča glede na 
vrednost (SPVALUE)

3.3  Exploitation of site productivity 
according to value (SPVALUE)

V obdobju, ko tekoči vrednostni prirastek  
(CAIVALUE) sestoja seka nivo SPvalue, je najprimernejši 
čas za obnovo sestoja (Bachmann 1968). CAIVALUE 
je v grobem odvisen od tekočega volumenskega 
prirastka in vrednostne strukture sestoja. 

Preglednica 3: Zmanjšanje donosa pri posameznem visokokakovostnem drevju zaradi podaljševanja proizvodne 
dobe v €/drevo v času sečne zrelosti drevesa (podana v oklepajih)
Table 3: Yield reduction for individual high quality trees as a result of prolonged rotation period  in €/tree at the time 
of harvest maturity of the tree (given in brackets)

Drevesna vrsta
Odmik od kulminacije povprečnega sestojnega  

vrednostnega prirastka
10 let 20 let 30 let 40 let

gorski javor – manj produktivna rastišča 
(412,5 €/drevo v 150 letih)

0,5 (160) 7,0 (170) – –

gorski javor – produktivnejša rastišča  
(401,0 €/drevo v 100 letih)

4,1 (110) 30,5 (120) 84,6 (130) 171,7 (140)

ostrolistni javor (233,1 €/drevo v 90 letih) 4,9 (100) 18,2 (110) 40,4 (120) 71,0 (130)
veliki jesen (94,5 €/drevo v 50 letih) 5,7 (60) 13,2 (70) 22,6 (80) 33,9 (90)
divja češnja (273,5 €/drevo v 50 letih) 82,6 (60) 165,2 (70) 247,9 (80) 330,5 (90)

Na podlagi podatkov za bukove sestoje smo 
zmodelirali potreben (bruto) tekoči prirastek na ha 
pri treh različnih gostotah izbrancev (drevje z vsaj 
enim, praviloma prvim, hlodom kakovosti F ali L) 
na ha (preglednica 5), da tekoči vrednostni prira-
stek sestoja še dosega SPVALUE. Dodati je potrebno, 
da že majhna primes visokokakovostnih osebkov 
(gorskega in ostrolistnega) javorja, divje češnje in 
nekaterih drugih vrst, lahko zelo dvigne CAIVALUE. 
Vendar je pri tem tudi SPVALUE višja. 

Kadunc, A.: Prirastoslovni vidiki načrtovanja donosov
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Preglednica 4: Zmanjšanje donosa v sestojih oziroma pri posameznem visokokakovostnem drevju zaradi prezgodnjih 
sečenj (v €/ha za bukove sestoje oziroma v €/drevo za plemenite listavce v času proizvodne dobe; za bukev cenik 
1, obrestna mera 2 %)
Table 4: Yield reduction in stands or for individual high quality trees as a result of premature regeneration (in €/ha or 
in €/tree for the length of the rotation period; for beech price list 1, interest rate 2%)

Stratum (optimalna proizvodna doba)
Predčasno uvajanje v obnovo oziroma predčasen posek

10 let 20 let 30 let
apn1 (160) 20 (150) 35 (140) 99 (130)
apn2 (100) 132 (90) 551 (80) 1.207 (70)
dol1 (160) 422 (150) 828 (140) 1.273 (130)
dol2  (140) 82 (130) 353 (120) 721 (110)
sil1in2 (150) 49 (140) 163 (130) 503 (120)
apn3redc (110) 8.479 (100) 11.472 (90) 13.601 (80)
gorski javor – manj produktivna rastišča 4,4 (140) 12,6 (130) 23,7 (120)
gorski javor – produktivnejša rastišča 12,8 (90) 37,1 (80) 67,5 (70)
ostrolistni javor 2,6 (80) 11,2 (70) –
veliki jesen – – –
divja češnja – – –

3.4  Vpliv volumenske rasti na potek 
MAIVALUE

3.4  The influence of volume growth on 
MAIVALUE

Z različnimi scenariji cen sortimentov smo preverjali 
vpliv volumenske rasti na čas kulminacije vrednostnega 
prirastka (preglednica 6). V neredčenih sestojih se pro-

Stratum
Izredno visoka gostota iz-

brancev

Gostota izbrancev  
v najkakovostnejših,  

nenegovanih sestojiha
Nizka gostota izbrancev

F+L dr./ha CAI (m3/ha) F+L dr./ha CAI (m3/ha) F+L dr./ha CAI (m3/ha)
apn1 5 3,3 2 3,3 0 3,3
apn2 30 6,3 20 6,5 10 6,8
apn3 90 7,5 60 8,0 30 8,6
apn4 130 10,8 100 11,5 50 12,9
dol1 75 3,5 50 3,7 25 3,9
dol2 80 4,7 55 5,0 30 5,2
dol3in4 90 7,4 60 8,0 30 8,6
sil1in2 80 5,0 55 5,3 30 5,6
sil3 130 6,6 100 7,2 50 8,2
sil4 130 9,1 100 9,7 50 11,0
apn3redc 140 8,5 110 9,2 55 10,8
apn4redc 140 11,0 110 11,8 55 13,4

a Gostota izbrancev v zelo kakovostnih sestojih, ki pa niso bili negovani. Za stratuma redčenih sestojev velja, da 
gre za sestoje, negovane po starosti 40 let.  

Preglednica 5: Potreben bruto tekoči prirastek pri različnih gostotah izbrancev
Table 5: Required gross current annual increment for different crop tree densities

izvodna doba ne spremeni bistveno pri scenarijih cen, 
ki ne stimulirajo proizvodnje lesa najvišje kakovosti. 
V redčenih sestojih se proizvodna doba podaljša, saj 
se relativni pomen glavnega donosa zmanjša. Poveča 
se pomen (pozitivnih, obrestovanje!) redčenj, saj pri 
njih igra kakovost lesa mnogo manjši pomen. Se 
pa seveda postavlja vprašanje smiselnosti le-teh, če 
povečana kakovost izbrancev ne dosega stimulativnih 
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cen. Očitno je tudi, da MAIVALUE pade. Opozoriti je 
potrebno, da je pri vseh scenarijih cena drv enaka in 
je dovolj visoka, da je že redčenje 40 let starih sestojev 
pozitivno. Pri neredčenih sestojih smo predpostavili, 
da nam v življenjski dobi sestoja po naravni poti 
odmre približno 30 % produkcije, v redčenih pa na 
mortaliteto odpade le 10 % produkcije. 

3.5  Pomen vmesnih donosov (redčenj)
3.5  The significance of intermediate yields 

(thinnings)
Preizkusili smo osem modelov, da bi ugotovili 
ekonomsko vlogo redčenj (preglednica 7). Redče-
nja imajo namreč v tem pogledu dvojen vpliv. Eno 
je, da predstavljajo predčasne donose in drugo, da 
povečujejo delež lesa višje kakovosti na preostalem 
sestoju. Prvi model je osnovni model po ceniku 1. 
Model 1a predpostavlja, da smo z nego uspeli zago-
toviti 5 % delež visokokakovostnih osebkov gorskega 
javorja v sestoju (vrednostni prirastek javorjev smo 
povzeli po Kadunc 2006b). Model 1b predpostavlja 
takšen delež visokokakovostnega gorskega javorja, da 
MAIVALUE preseže model 5. Naslednji (drugi) model 
predpostavlja, da je ves les iz redčenj kakovosti drv, 
kakovost drevja posekanega pri glavnem donosu pa je 
identična kakovosti pri prvem modelu. Tretji model 
predpostavlja, da je celotna količina poseka tako 
končnega kot redčenj kakovosti drv (cenik 3). Četrti 
model pa predpostavlja za celotno kakovost lesa iz 
redčenj kakovost drv, kakovost drevja posekanega 
pri pomladitvenih sečnjah pa je enaka kakovosti lesa, 
ki napade pri pomladitvenih sečnjah neredčenih 

Preglednica 6: Vpliv scenarijev cen na čas kulminacije MAIVALUE (obrestna mera 2 %)
Table 6: The influence of price scenarios on MAIVALUE culmination time (interest rate 2 %)  

Stratum Cenik 1 Cenik 2 Cenik 3
apn1 160+ 160+ 140
apn2 100 100 120
apn3 110 110 100
apn4 80 80 80
dol1 160+ 160+ 160+
dol2 140 140 110
dol3in4 110 110 110
sil1in2 150 150 130
sil3 90 130 90
sil4 90 90 90
apn3redc 110 (404 €/ha/leto) 150 (391 €/ha/leto) 150 (311 €/ha/leto)
apn4redc 80 (482 €/ha/leto) 150 (439 €/ha/leto) 150 (343 €/ha/leto)

sestojev (apn3 in apn4). Peti model predpostavlja 
pri redčenjih samo drva, pri pomladitvenih sečnjah 
kakovost neredčenih sestojev in nič predkomerci-
alne nege. Šesti model predpostavlja kakovost drv 
tako v redčenjih kot pri pomladitvenih sečnjah in 
ne vključuje predkomercialne nege. Sedmi model 
je hipotetične narave, predpostavlja isto kakovost 
redčenj in kakovost pomladitvenih sečenj kot model 
1, vendar ne vključuje predkomercialne nege. Za 
primerjavo je dodan še učinek gospodarjenja v pri-
merljivih neredčenih sestojih (apn3 in apn4). 

Kot vidimo, so razlike med prvim in drugim 
modelom zanemarljive. Model tri in štiri dosegata 
bistveno slabše rezultate v daljši proizvodni dobi. Iz 
tega sledi, da na končen rezultat ne vpliva kaj dosti 
kakovost lesa iz redčenj, pač pa kakšno kakovost 
dosega preostalo drevje (višje vrednosti MAIVALUE pri 
modelu 1 in 2 glede na 4. model). Najboljši rezultat 
dosega sedmi model (hipotetičen, vprašljivo je, da 
je kakovost lesa tako visoka ob neizvajanju pred-
komercialne nege). Sledi 5. model, kar pomeni, 
da kljub neizvajanju predkomercialne nege in ob 
redčenjih, ko napadejo zgolj drva, dosežemo boljši 
rezultat kot pri modelu 1 (predkomercialna nega, 
pri redčenjih več sortimentov, boljši sortimentni 
sestav pomladitvenih sečenj). To kaže na to, kakšen 
strošek predstavlja predkomercialna nega pri 2 % 
obrestni meri. Celo 6. model, ki predpostavlja 
za celoten posek kakovost drv, presega 1. model 
(»klasično« gospodarjenje). Primerjani sistem brez 
redčenj (apn3 in apn4) se odreže tako slabo iz dveh 
razlogov. Prvič, z neizvajanjem redčenj precej lesa 
odmre pred pomladitvenimi sečnjami (cca. 30 % 
skupne produkcije v življenjski dobi). Drugič, 
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pozitivni donosi redčenj so absolutno gledano 
majhni, vendar se z več desetletnim obrestovanjem 
njihova postavka v bilanci močno poveča. Omeniti 
je potrebno, da se proizvodna doba pri modelih 3-
7 v primerjavi z modeli 1, 1a, 1b, 2 in neredčenim 
sestojem podaljša. 

Morda je že na tem mestu smiselno poudariti, 
da modeli kažejo, kako racionalni moramo biti 
pri (predkomercialni) negi, ki naj se omejuje le na 
ukrepanje z jasnimi učinki. 

Preglednica 7: Pomen redčenj po različnih scenarijih 
(obrestna mera 2 %)
Table 7: The significance of thinnings for different scenarios 
(interest rate 2%)

Model
MAIVALUE (€/ha/leto)

apn3redc apn4redc
1 (100 % bukev) 404 482
1a (5 % g. javorja) 450 533
1b (14 oz. 11 % g. 
javorja)

533 595

2 396 482
3 311 343
4 370 408
5 524 595
6 465 530
7 545 627
Neredčen sestoj 
apn3/apn4

253 403

3.6 Jakost in pogostost redčenj
3.6 Thinning regime
V sestoju se z redčenjem vrnemo, ko se v krošnjah 
izbrancev ponovno vzpostavi konkurenca. Pojem 
konkurence je dokaj relativen. Pretzsch (2002) navaja, 

da smreka prenese veliko večje prekrivanje s strani 
bukve kot s strani smreke in analogno velja za bukev, 
težje se prenaša istovrstno konkurenco. Ne glede 
na to, so že relativno zgodaj zaznali povezavo med 
razvojem zgornje višine in širjenjem krošenj (Abetz 
1975). Priporočila so različna. Na 3-5 m višinskega 
prirastka zgornje višine se ponovi redčenje (e. g.  
Abetz 1975, Pretzsch 2001, Kotar 2005). Za primer 
bukovih sestojev smo razvoj zgornje višine povzeli 
(preglednica 8) po prilagojenih slovaških tablicah 
(Halaj et al. 1987, cit. po Kotar 2003). Očitno je, da 
so naša ukrepanja vsako desetletje izredno slaba 
šablona. Glede na izkušnje je redčenje na vsakih 5 
m prirastka premalo pogosto. 

Tesno v povezavi s pogostostjo redčenj je jakost 
redčenj. Jakost redčenj je odvisna od gostote izbran-
cev, njihove sproščenosti (jakosti konkurence), od 
drevesne vrste, rastišča, starosti sestoja in ciljev 
gospodarjenja. 

Če so cilji gospodarjenja izraženi z najvišjimi 
(volumenskimi) donosi na račun proizvodnje 
gozdno-lesnih sortimentov, potem lahko v čistih 
sestojih (bukovi ali smrekovi) odstranimo v času 
življenjske dobe sestoja 40 % produkcije lesa (Pretzsch 
2003b). V mešanih sestojih bukve in smreke lahko 
gostoto sestoja zmanjšamo na le 40 % gostote sestoja 
neredčenega sestoja in volumenski prirastek ne bo 
padel (ibid.). 

Pretzsch (2005) ugotavlja, da bukev doseže naj-
večje volumenske donose pri nekoliko nižji gostoti 
od naravne (negospodarjeni sestoji). Preseganje 
donosov pri nižji gostoti od naravne (maksimalne) 
je večje v mlajših sestojih (do srednje kvadratičnega 
premera 30-40 cm) in na produktivnejših rastiščih. 
Pri smreki redčeni sestoji presegajo neredčene nekako 
do premera 20-30 cm, na zelo produktivnih rastiščih 
je preseganje manjše.  

Preglednica 8: Pogostost vračanja z redčenji v bukovih sestojih glede na razvoj zgornje višine
Table 8: Thinning frequency in beech stands in relation to top height development

Redčenje Pričetek pri 5 m, nato na vsake 3 m viš. rasti Pričetek pri 5 m, nato na vsakih 5 m viš. rasti
SI100 = 24 m SI100 = 30 m SI100 = 36 m SI100 = 24 m SI100 = 30 m SI100 = 36 m

1. pri 22. letih pri 17. letih pri 14. letih pri 22. letih pri 17. letih pri 14. letih
2. čez 6 let čez 4 let čez 3 let čez 11 let čez 7 let čez 5 let
3. 8 5 4 16 10 7
4. 10 6 4 24 15 10
5. 12 8 5 35 21 14
6. 15 9 6 53 30 19
7. 20 12 8 - - -
8. 25 14 9 - - -
9. 31 18 11 - - -
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Vpliv jakosti redčenj na vrednostni prirastek je 
težje podati. Če so donosi redčenj na meji pozitiv-
nosti, je jakost zaradi koncentracije sečenj smiselno 
povečati. V primeru izredno nizke rentabilnosti se je 
praviloma smiselno omejiti na najnujnejše ukrepanje 
(nižja jakost). 

Jakost redčenj v naših solidno negovanih bukovih 
sestojih na dobrih do odličnih rastiščih (300-600 
m nadmorske višine), ki zagotavlja sproščenost 
izbrancev, je odvisna od predhodne negovanosti 
sestoja (preglednica 9). V tanjših drogovnjakih, ki 
smo jih predhodno negovali, jakosti niso visoke 
(Kadunc 2004). V večini naših tanjših drogovnja-
kov je potrebna višja jakost (slabša negovanost 
sestojev). Vendar je z vidika mehanske stabilnosti 
višjo jakost redčenja v primeru zelo vitkih sestojev 
(zlasti na rizičnih lokacijah) smiselno nadomestiti s 
pogostejšimi vračanji ob nižjih jakostih. Nasprotno 
je v debeljakih potrebna nižja jakost redčenj kot je 
navedena v preglednici 9. Saj ni smiselno sproščati 
drevje povprečne ali celo podpovprečne kakovosti. 
V smrekovih sestojih na njenih naravnih (altimon-
tanskih) rastiščih je potrebna nižja jakost. Krošnje so 
ozke, majhna primes ostalih vrst, majhno variiranje 
v kakovosti debel, šibki volumenski odzivi izbrancev 
na sprostitev krošenj. 

 
3.7 Vpliv obrestnih mer
3.7 The influence of interest rates
Višje obrestne mere v redčenih oziroma negovanih 
sestojih praviloma znižujejo optimalno proizvodno 
dobo (Kadunc 2006a). 

Na dobrih do odlično produktivnih rastiščih z 
apnenčasto matično podlago se MAIVALUE pri raz-
ličnih obrestnih merah zmerno spreminja, močno 

Preglednica 9: Okvirna jakost redčenj (v % lesne zaloge) po razvojnih fazah
Table 9: Thinning intensity of orientation (in % of growing stock) by developmental phases

Razvojna faza Bukov sestoj Smrekov sestoj
Tanjši drogovnjak 15-20 15-20
Močnejši drogovnjak 20-30 20
(Tanjši) debeljak – svetlitveno redčenje 20-25 15-20

pa upade pri 4 % obrestni meri (preglednica 10). 
Proizvodna doba se v okviru teh izračunov praktično 
ni spreminjala, za stratum apn3redc znaša 110 in za 
stratum apn4redc 80 let. 

3.8 Pomladitvena doba
3.8 Regeneration period
Z oziroma na to, da je bil pomen proizvodne dobe in 
ciljnega premera nedavno dovolj podrobno prikazan 
(Kadunc 2006a, 2006b), se na tem mestu omejujemo 
le na pomen pomladitvene dobe. 

Danes se pogosto napačno razume pomladitveno 
dobo kot nadaljevanje proizvodne dobe. Kotar 
(1988) jasno opredeli pomladitveno dobo kot del 
proizvodne dobe. Ena najpomembnejših značilno-
sti pomladitvene dobe je njena dolžina. Na naših 
rastiščih bukve v kolinskem, podgorskem in tudi 
gorskem pasu je od dolžine pomladitvene dobe zelo 
odvisna drevesna sestava nastajajočega sestoja (pre-
glednica 11). Očitno je, da se z močnimi sečnjami 
in s krajšimi pomladitvenimi dobami precej poveča 
pestrost drevesne sestave (GGN GE Brezova reber 
2005). Celo v sestojih starih 70 let se nahajajo breze, 
trepetlike in druge vrste, ki zahtevajo več svetlobe. 
Poudarjamo, da so analize izvedene v gozdovih, kjer 
divjad ne izvaja silno močne selekcije pri pomladku. 
Gre za sestoje na nadmorski višini 300-600 m, na 
rastiščih Hedero-Fagetum in Lamio orvalae-Fagetum. 
Zanimivo je, da imamo celo v nasadih iglavcev večjo 
pestrost kot v mladovjih bukve, ki so izšla iz 20-30 
letnih pomladitvenih dob. Nasade so pač osnovali 
na večjih površinah, kamor so se nasemenile številne 
drevesne vrste in ob nedoslednem čiščenju nasadov 
v precejšnjem deležu obstale. 

Preglednica 10: MAIVALUE pri različnih obrestnih merah (cenik 1)
Table 10: MAIVALUE by different interest rates (price list 1)

Stratum Obrestna mera
0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

apn3redc (€/ha/leto) 372 (92 %) 391 (97 %) 404 (100 %) 424 (105 %) 256 (63 %)
apn4redc (€/ha/leto) 505 (105 %) 499 (104 %) 482 (100 %) 441 (91 %) 355 (74 %)
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4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Načrtovanje donosov v veliki meri temelji na vred-
nostnem priraščanju dreves in sestojev. Vrednostno 
priraščanje je tudi pod velikim vplivom obrestnih 
mer, kar bi se pri gospodarjenju z gozdom moralo 
upoštevati. Katere obrestne mere so relavantne, je 
eno težjih vprašanj. Razpon sega od ničelnih do 10 % 
obrestnih mer (Brukas et al. 2001). Precej smiselna 
se zdi raba realnih obrestnih mer, ki jih dosegajo 
dolgoročne obveznice oziroma sorodni vrednostni 
papirji (Moog in Borchert 2001). V Nemčiji je za 
obdobje približno 40-ih let povprečna realna obrestna 
mera takšnih papirjev znašala 4,2 % (ibid.).  

Vrednostno priraščanje je v pomembni meri 
odvisno od volumenskega. V tej študiji smo poskušali 
predstaviti pomen nekaterih prirastoslovnih kazalcev 
na smotrno načrtovanje donosov. Primeri večinoma 
temelje na raziskavah čistih (bukovih) sestojev, rast 
in donos sestojev pa se lahko zelo spremeni, če gre 
za mešane in ne čiste sestoje (e. g. Pretzsch 2003a, 
Knoke et al. 2005, Knoke in Seifert 2007). Kombi-
nacije različnih drevesnih vrst (npr. vrst s zgodnjo 
in poznejšo kulminacijo) lahko vodijo do 30 % višje 
učinkovitosti izrabe virov, in nasprotno v primeru 
antagonističnih učinkov do 30 % zmanjšanja pro-
dukcije (Pretzsch 2003a). Tudi vrednostni donosi 
mešanih sestojev smreke in bukve, ob upoštevanju 
različnih stopenj tveganj glede stabilnosti sestojev 
presegajo donose čistih sestojev omenjenih drevesnih 
vrst (Knoke in Seifert 2007). 

Opustitev (predkomercialne) nege v bukovih 
sestojih lahko vodi do višjih povprečnih vrednostnih 
prirastkov upoštevaje samo lesnoproizvodno funkcijo 
(pri ničelni obrestni meri so višji donosi v sestojih 
s predkomercialno nego). Gledano širše imamo s 
predkomercialno nego, premišljeno načrtovano in 

Preglednica 11: Drevesna sestava pri različno dolgih pomladitvenih dobah
Table 11: Tree composition for different lengths of regeneration periods

Razvojna faza/starost Dolžina poml. 
dobe (leta)

% primešanih vrst v LZ (brez 
bukve, smreke, jelke)

Št. primešanih 
vrst

deb./drog./70 let 5-6 8 11
t. drog./30 let 30 4 4
t. deb./60 let/nasad! < 10 10 6
deb./drog./60 let/nasad! < 10 12 5
deb./70 let 5-6 9 8
m. drog./60 let 5-6 10 11
t.drog./45 let 15 5 3
gošča/letvenjak/15 let 25 (20) 5 1

korektno izvedeno, mnogo večje možnosti doseganja 
večje pestrosti v drevesni sestavi. Večja pestrost v dre-
vesni sestavi ima vrsto ugodnih učinkov na ekološke 
in socialne funkcije gozdov, s povečevanjem deleža 
ekonomsko zanimivih vrst (javor, češnja, smreka,…) 
pa lahko stroške nege - vsaj do neke mere, če ne v 
celoti - povrnemo. Poleg tega lahko nega izboljšuje 
tudi mehansko stabilnost sestoja preko »stabilizira-
nja« dimenzijskega razmerja dreves. Dejstvo pa je, 
da morajo biti negovalni ukrepi skrbno pretehtani in 
kakovostno izvedeni. Ekonomsko gledano je pred-
komercialna nega zelo vprašljiva v čistih bukovih 
mladovjih, kjer praktično ni primesi drugih dreves-
nih vrst. Večjo primes v mladovjih bukve moramo 
zagotoviti z ustrezno tehniko obnove (praviloma 
z večjimi pomladitvenimi površinami in v krajših 
obdobjih). V prispevku smo prikazali le rezultate 
v bukovih sestojih in jih ne moremo posploševati 
na sestoje, kjer dominirajo druge drevesne vrste. V 
smrekovih, hrastovih, borovih in drugih sestojih so 
zadeve drugačne, verjetno pa je tam, kjer so majhne 
razlike v kakovosti dominantnih dreves (npr. smre-
kovi nasadi v nižini in sredogorju, borovi sestoji) 
ali kjer krošnje ne reagirajo na dodajanje rastnega 
prostora in sestoji niso mehansko labilni, potrebna 
majhna intenziteta nege in redčenj. Izredno velik 
vpliv na pomen in utemeljenost nege oziroma redčenj 
ima cena drv, celuloznega, brusnega lesa oziroma 
cena tanjših sortimentov ter stroški dela. Do neke 
mere lahko izvedbo redčenj prilagajamo tržnih 
razmeram (večji obseg pri višjih cenah in obratno). 
Takšna prožnost nedvomno zelo popravi ekonomski 
rezultat. Verjetne rezerve pri (predkomercialni) negi 
so tudi manj šablonska izvedba, z orientacijo na 
najnujnejše ukrepe in dodelava ter posodabljanje 
»ohlapnih« normativov. 

Pri načrtovanju donosov pogosto pozabljamo 
na pomen tehničnih vlaganj. Slednja povečujejo 
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vrednostne prirastke sestojev, hkrati pa odprte ozi-
roma bolje odprte gozdove obremenijo z dodatnim 
vložkom, ki ga je potrebno obremeniti. Gradnja cest 
lahko hektar gozda obremeni z nekaj 100 do 1.000 
in več evri, gradnja vlak pa z nekaj 100 evri. Pri 
okvirnih povprečnih vrednostnih prirastkih odprtih 
bukovih sestojev 150-500 €/ha/leto to pomeni, da 
se s sečnjami blizu tekočih prirastkov najkasneje v 
nekaj letih lahko povrne tehnični vložek (skupaj z 
obrestmi). V primeru nizkih jakosti sečenj in slabe 
sortimentne strukture pa precej kasneje. Pri daljši 
amortizacijski dobi se povečuje breme obresti. 

Slovensko gozdarstvo ni od včeraj. Ima dolgo 
tradicijo načrtovanja donosov. V preteklem pol 
stoletja dolgem obdobju smo imeli sistem, kjer 
smo gozdarji precej suvereno odločali o obnovah 
(in tudi redčenjih ter negi) ne glede na lastništvo. 
Obseg obnov je regulirala predvsem skrb za traj-
nost. V mislih smo imeli trajno zagotavljanje lesne 
surovine za območno, deloma tudi republiško raven. 
Ta surovina naj bi trajno vzdrževala delovna mesta 
v gozdarstvu, lesarstvu, papirni industriji in še kje. 
Danes v času zmerno liberalno pojmovanega last-
ništva (lastnina nima absolutnega značaja, vseeno 
pa se sme razpolaganje z lastnino omejevati v naj-
manjši možni meri in na podlagi skrajno resnih in 
pomembnih argumentov) in vseh globalizacijskih 
tokovih se je potrebno vprašati, če lastnika še 
zmerom lahko omejujemo pri možnem poseku, 
zlasti pri obsegu in dinamiki obnov (hipotetično 
imejmo v mislih lastnika vseh gozdov določenega 
gospodarskega razreda v območju). Če v glavnini 
njegovih sestojev vrednostni prirastek upada, 
zakaj naj bi lastnik izgubljal dohodek na račun 
zagotavljanja trajnosti v območju. Je mar dolžan 
skrbeti za »območno« lesno industrijo ali kurjavo 
»območnega« prebivalstva? Mu pripada odškod-
nina, ker izgublja na račun širše skupnosti? Kdo 
naj bi izgubo poravnal, porabniki, javen denar? 
Kaj pa če bi imeli za kombinacije drevesnih vrst 
in rastiščnih enot (stratumi, gospodarski razredi) 
predpisane minimalne prsne premere dominant-
nih dreves (izbrancev), nad temi premeri pa bi 
se lastnik lahko odločil ali pa ne za obnovo? Pri 
jakosti in dinamiki  ter prostorskem razporedu 
pomladitvenih sečenj (in do neke mere pri tehniki 
dela) bi pa bil dolžan upoštevati navodila oziroma 
odkazilo delavcev javne gozdarske službe! Pod 
vtisom globalizacijskih procesov je potrebno 
dodati, da pri čedalje bolj sproščenem pretoku 
blaga, s tem tudi lesa, naše reguliranje trajnosti 
»območni« industriji ne pomaga prav veliko. Če 

gre les čez mejo, vloga zagotavljanja delovnih mest 
v »domačem« okolju odpade. 

Dejstvo je, da smo pri načrtovanju donosov pre-
togi, velikokrat prezadržani (boječi), razmere na 
trgu niso spremljane in so praviloma prezrte. Žal 
lahko zapišemo, da donose načrtujemo praviloma 
brez resnih, celostnih podlag. 

Nizko načrtovane donose (posek, etat, možni 
posek) se je v preteklosti pogosto opravičevalo z 
porušenim razmerjem razvojnih faz ali z deva-
stiranimi gozdovi. Več desetletna akumulacija in 
sodobnejše inventurne metode danes prikazujejo 
bistveno »polnejše« gozdove. Zato danes stara 
opravičila za nizko načrtovanje donosov ne zaležejo 
več, so pa pri roki habitati, voda, rekreacijska pri-
vlačnost gozdov itd. 

Koncept »ekonomsko ambicioznega« gospodarje-
nja z visokimi donosi je apriori označen za »habita-
tom (nelesnim vlogam) manj naklonjenega«. Vendar 
temu ni nujno tako. Z neposeganjem v ekocelice, 
ki so v veliki meri lahko gojitvene jalove celice, s 
prioritetami pomladitvenih sečenj (srednje debelo 
drevje ima veliko ekonomsko vrednost in trenutno 
relativno majhno habitatno, pogosto velja za zelo 
debelo drevje ravno nasprotno), s puščanjem manj 
kvalitetnega drevja, opuščanjem poseka na slabo 
dostopnih sečiščih z nizko koncentracijo oziroma 
kakovostjo drevja primernega za posek. Ambiciozno 
gospodarjenje lahko vodi tudi k večji pestrosti (krajše, 
intenzivnejše pomladitvene dobe), večjemu deležu 
odpornih (mlajših, mešanih sestojev) gozdov in je 
predvsem bolj »izbirčno«. Gojitvena in tehnična 
vlaganja se skrbno pretehta, kar pomeni, da se v 
določene sestoje z nego, redčenji ali infrastrukturo 
ne posega oziroma se izvede le nujen obseg del. 

Precejšen del predstavljenih rezultatov temelji na 
določenih predpostavkah o razvoju sestoja, stroških 
dela in cenah sortimentov za obdobje do 150 let in 
celo več. Zato so številne predpostavke dvomljive, 
vendar boljših metod, kot je izdelava posameznih 
scenarijev razvoja, zaenkrat ne poznamo. Nadalje 
se je potrebno zavedati, da dobljeni rezultati veljajo 
le – če predpostavke držijo – v okviru območja in 
predpostavk raziskave.  

5   POVZETEK
6  SUMMARY

Načrtovanje donosov je odgovorna in zahtevna 
naloga. Zanašanje na šablone, stare izkušnje, intuicijo 
oziroma delati po liniji najmanjšega odpora lahko 
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vodi do slabih rezultatov tako z ekonomskega kot 
tudi z okoljskega vidika. Za optimalno odločanje je 
potrebno stalno preverjanje predpostavk, pretehtano 
zbiranje podatkov, poglobljena analiza le-teh in vizija 
ter smelost. Pogosto nam zmanjka prav slednje.

Na primeru bukovih sestojev, čistih in s pri-
mesjo plemenitih listavcev smo prikazali pomen 
prirastoslovnih kazalcev oziroma vlogo ukrepanja 
v gozdovih.

Za neredčene bukove sestoje smo ugotovili tesno 
povezanost med povprečnim starostnim vrednostnim 
prirastkom sestojev (MAIVALUE je v takih primerih 
korektna ocena za SPVALUE) in boniteto rastišča (SI100) 
po podlagah. Najpočasneje narašča MAIVALUE na 
dolomitni podlagi.

Najprimernejši čas za obnovo je v času kulminacije 
povprečnega vrednostnega prirastka (MAIVALUE), 
če sestoj dosega SPVALUE. Odmiki od kulminacije 
pomenijo nižje finančne donose. Večji kot so odmiki, 
večje so finančne izgube.

V prispevku je podan tudi potreben bruto tekoči 
volumenski prirastek sestoja pri določeni gostoti 
kakovostnih dreves, ki je potreben, da sestoj vsaj s 
tekočim vrednostnim prirastkom seka SPVALUE. 

V neredčenih sestojih se proizvodna doba ne 
spremeni bistveno pri scenarijih cen, ki ne stimuli-
rajo proizvodnje lesa najvišje kakovosti. V redčenih 
sestojih se proizvodna doba podaljša, saj se relativni 
pomen glavnega donosa zmanjša. Poveča se pomen 
(pozitivnih, obrestovanje!) redčenj, saj pri njih igra 
kakovost lesa mnogo manjši pomen.

Predkomercialna nega je velik strošek in mora 
biti izvedena izredno premišljeno, da je ekonomsko 
opravičljiva. Njen ekonomski doprinos je predvsem 
v uravnavanju drevesne sestave.  

Pogostost redčenj moramo izvajati časovno 
prilagodljivo. Desetletnih vračanj se je le redko 
smiselno posluževati. Jakost redčenj mora slediti 
gostoti izbrancev in stopnji konkurence ter razvojni 
stopnji sestoja. 

Povprečni vrednostni prirastek redčenih sestojev 
se pri variiranju (realnih) obrestnih mer med 0 in 3 % 
 spreminja zmerno, pri 4 % pa močno upade.

Ena najpomembnejših značilnosti pomladitvene 
dobe je njena dolžina. Za velik del naših rastišč 
(nižinski, kolinski, submontanski in montanski 
pas) velja, da se z močnimi sečnjami in s krajšimi 
pomladitvenimi dobami precej poveča pestrost 
drevesne sestave. 

Precejšen del predstavljenih rezultatov temelji na 
določenih predpostavkah o razvoju sestoja, stroških 

dela in cenah sortimentov za obdobje do 150 let in 
celo več. Zato so številne predpostavke dvomljive, 
vendar boljših metod, kot je izdelava posameznih 
scenarijev razvoja zaenkrat ne poznamo. Nadalje 
se je potrebno zavedati, da dobljeni rezultati veljajo 
le – če predpostavke držijo – v okviru območja in 
predpostavk raziskave.  
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Znanstvena razprava

1 Uvod
1 Introduction
Načrtno gospodarjenje z gozdovi je nastalo iz potrebe 
po zagotavljanju trajnih donosov lesa. Zato so razvili 
različne in številne metode načrtovanja donosov, ki 
jih lahko razdelimo na nekaj glavnih skupin (Schuler 
2002, Bončina 2007a), še bolj grobo pa bi jih lahko 
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Načrtovan posek  in njegova izvedba sta skupaj z drugimi socialnoekonomskimi dejavniki pomembno zaznamovala 
razvoj gozdov. Pregled razvoja gozdnih fondov v Sloveniji v obdobju 1947-2006 kaže, da se je lesna zaloga gozdov v 
Sloveniji brez kasneje vključenih pionirskih gozdov, ki so nastali na opuščenih kmetijskih površinah, povečala od 
124 na 124-285 m3/ha. Takšna sprememba lesne zaloge, ki vključuje tudi izboljšano debelinsko strukturo gozdov, 
kaže na uspeh načrtnega gospodarjenja z gozdovi. Hkrati pa opozarja, da bodo obdobju akumulacije sledila obdobja, 
ko bodo v ospredju vprašanja, kako vzdrževati ustrezno strukturo in lesno zalogo gozdov. Skladno z Zakonom o 
gozdovih je potrebno v gozdnogospodarskih načrtih opredeliti največji možni posek, ki je nadomestil nekdanji 
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tehniko načrtovanja. V prispevku so prikazani postopki za kvantificiranje donosov pri skupinsko postopnem in 
prebiralnem gospodarjenju.
Ključne besede: načrtovan posek (etat), gozdnogospodarsko načrtovanje, načrtovanje razvoja gozdov 

Abstract:
Bončina, A.: Determination of the Allowable Cut in the Multi-Objective Forest Management. Gozdarski vestnik 
(Professional journal of forestry) 66/2008, No. 1. In Slovenian, abstract and summary in English, ref. 60.
Determined allowable cut and its execution have, together with social-economics conditions, significantly 
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razdelili na dve skupini, in sicer tiste, ki so zasno-
vane predvsem na površini gozdnih sestojev, ki so 
lahko razvrščeni glede na starost, lesno zalogo in 
druge sestojne parametre, ter one, ki so zasnovane 
predvsem na lesni zalogi, prirastku in debelinski 
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strukturi. Uporaba nekaterih metod je povzročila 
znatne spremembe gozdov v Evropi; značilen primer 
je metoda starostnih razredov, podprta z idejami o 
komercialnih sečnih zrelosti, ki je botrovala nastanku 
enostavnih, enodobnih in čistih gozdnih sestojev 
(Gašperšič 1995). Dolga desetletja je bilo načrtovanje 
donosov osrednje in pogosto kar edino področje 
gozdnogospodarskega načrtovanja. Če si pogledamo 
starejše in celo nekatere sodobne učbenike urejanja 
gozdov, ugotovimo, da je bil znatni del namenjen 
vprašanju donosov. Pristopu lahko očitamo pretiran 
formalizem, saj gre običajno za obsežen nabor enačb 
za izračun donosov in pomanjkanje povezave s celo-
vitim usmerjanjem razvoja gozdov. 

Pogledi na načrtovanje in še posebno vrednotenje 
načrtovanega poseka so raznovrstni, saj so pogosta 
mnenja o tem, da so načrtovani poseki bodisi pre-
visoki ali pa prenizki (Krajčič 2000, 2001; Kotar 2000; 
Rebula 1999, Bončina 2000; Brus 2006). Zanimivo 
vprašanje je, kako sta se načrtovan in realiziran 
posek spreminjala v zadnjih desetletjih in kaj je na 
spremembe vplivalo. Načrtovan posek se pogosto 
presoja izven konteksta mnogonamenskega gospo-
darjenja. Znaten pomen se daje skupni načrtovani 
količini poseka, pogosto pa se zapostavlja pomen 
odločanja o načinu ravnanja z gozdovi; enako koli-
čino poseka je mogoče doseči z različnimi načini 
ravnanja z gozdovi.

V prispevku bomo najprej analizirali spremembe 
ključnih gozdnih fondov, ki po eni strani vplivajo 
na skupni načrtovan posek v gozdovih Slovenije, po 
drugi strani pa so spremembe posledica dosedanje 
intenzivnosti sečenj. Pretežni del prispevka pa je 
namenjen opredelitvi zasnove načrtovanja poseka 
v procesu gozdnogospodarskega načrtovanja. 

Prispevek je zasnovan na pregledu strokovne in 
znanstvene literature ter raziskovalnega dela, ki je 
bilo opravljeno v okviru raziskovalnih projektov. 
Izmed analitičnih del velja omeniti analizo statistič-
nih letopisov in drugih zgodovinskih in arhivskih 
virov. Načrtovan posek po sedaj veljavnih načrtih za 
gozdnogospodarske enote v Sloveniji smo analizirali 
na podlagi podatkovne zbirke »Odseki« Zavoda za 
gozdova Slovenije, ki je sestavni del informacijskega 
sistema o gozdovih. Podatke o poseku v tujini smo  
analizirali na podlagi podatkov, ki so jih posredovali 
nacionalni referenti in so zbrani v delu Global Forest 
Resource Assessment (FRA 2005). 

2 SPREMEMBE POSEKA IN 
GOZDNIH FONDOV V SLOVENIJI 
V OBDOBJU 1939-2006

2 CHANGES OF FELLING AND FOREST 
RESOURCES IN SLOVENIA IN THE 
PERIOD 1939-2006

2.1   Spremembe gozdnih fondov 
2.1  Changes of forest resources

Na načrtovanje donosov in še bolj na sečnjo, torej 
realiziran posek,  pomembno vplivajo družbene in 
socialne razmere (Blaznik in sod. 1970) . Nazorni 
primeri so znani in analizirani za snežniške gozdove 
(Gašperšič 1995) ali pa za blejske gozdove (Gartner 
in sod. 2007). Ta vpliv je prepoznaven tudi na ravni 
celotne Slovenije. V tridesetih letih 20. stoletja so 
bili zasebni gozdovi zaradi ekonomske krize močno 
izsekani in današnji mlajši debeljaki in na sploh pre-
vladujoča razvojna  faza gozdov debeljaki so posledica 
teh razmer. Tudi povečevanje gozdne površine je 
značilna posledica socialnih in ekonomskih razmer 
na podeželju.

Če se omejimo na obdobje po 2. svetovni vojni, 
potem lahko  izpostavimo štiri značilna obdobja 
pri gospodarjenju z gozdovi v Sloveniji glede na 
višino poseka:

− Obdobje planskega gospodarjenja od konca 
druge vojne do sredine petdesetih let. V tem obdo-
bju so bile sečnje visoke, znatno so presegale pri-
rastek gozdov (Turk 1955; Perko 2005). Podobno 
ravnanje opazimo v mnogih evropskih deželah, saj 
je šlo za obdobje intenzivne obnove infrastrukture 
in gospodarstva. 

− Obdobje od sredine petdesetih do konca 
osemdesetih let. To je obdobje postopne akumulacije 
lesne zaloge, posek je bil nekoliko nižji od prirastka. 
Skupni posek se je zaradi povečevanja površine 
gozdov in večanje lesne zaloge postopoma povečeval 
in dosegel največje vrednosti v osemdesetih letih, 
ko je znašal okoli 3,5 milijona kubičnih metrov. 
Zanimivo je, da se posek na enoto gozdne površine 
ni bistveno spreminjal, znašal je okoli 3,0 m3/ ha. 
V tem obdobju so splošen trend povečevanje lesnih 
zalog zmotile naravne katastrofe  in v nekaterih 
predelih tudi umiranje jelke, kjer je bil zato posek 
večji 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. Raz-
logov za to je več. V tem obdobju se je spremenila 
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Slika 1: Razvoj gozdnih fondov v Sloveniji v obdobju 1939-2006
Figure 1: Development of forest resources in Slovenia in the period 1939-2006

organiziranost gozdarstva. Socialnoekonomske 
razmere med gozdnimi posestniki so se tudi spre-
menile, spremenila se je socialna struktura gozdnih 
posestnikov (delež kmetov med posestniki se je 
zmanjšal), v splošnem se je zmanjševala njihova 
ekonomska odvisnost od gozda in zato se je nižala 
pripravljenost za izvajanje del v gozdu. Gozdarska 
politika, opredeljena v Programa razvoja gozdov, 
ki ji morajo načrti vsebinsko smiselno slediti,  je 
poudarjala akumulacijo lesne zaloge z usmeritvijo, 
da naj se možni posek giblje do 60 % prirastka. V 

tem obdobju se je močno uveljavljalo naravovar-
stvo, pomen socialnih in okoljskih vlog gozda  se 
je znatno povečal, pomen lesa pa se je pogosto 
zapostavljal, pogosto je bila  lesnoproizvodna vloga 
gozdov obravnavana kot nekomplementarna in 
konkurenčna do okoljskih in socialnih vlog gozda. 
Najnižji evidentiran  posek je registriran leta 1995, 
ko je znašal manj kot 2 m3/ha. Nizke registrirane 
vrednosti poseka so lahko delno tudi posledica 
pomanjkljivega evidentiranja poseka, na kar opo-
zarjata Medved in Matijašić (2007).
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− Obdobje od 2000 do danes. V tem obdobju je 
opazno povečevanje načrtovanega in realiziranega 
poseka. Letni načrtovan posek po območnih načrtih 
za obdobje 2001-2010 znaša 4,05 milijona kubičnih 
metrov, po veljavnih načrtih gozdnogospodarskih 
enot v letu 2006 pa 4,52 milijona kubičnih metrov 
oziroma 3,85 m3/ha, kar je 14,7 % lesne zaloge. V 
letu 2006 so registrirali posek v višini 3,72 milijona 
kubičnih metrov, kar pomeni 82 % od načrtovanega 
(Poročilo ZGS 2007). 

V prikazanem obdobju od 1947 do danes sta se 
skupna lesna zaloga in njena debelinska struktura 
znatno spremenili. Če se omejimo samo na površino 
gozdov v povojnem obdobju, brez kasneje vključenih 
pionirskih gozdov, ki so nastali na opuščenih kme-
tijskih površinah, potem se je lesna zaloga gozdov 
v Sloveniji v obdobju šestdesetih let (1955-2007) 
povečala od približno 100 na 285 m3/ ha (Poljanec 
2007). 

Takšna sprememba lesne zaloge, ki vključuje tudi 
izboljšano debelinsko strukturo gozdov, lahko nedvo-
mno označimo kot uspeh načrtnega gospodarjenja 
z gozdovi. Pretirano izrabljeni gozdovi iz obdobja 
pred drugo vojno in po njej (Anonymus 1947) so 
se znatno okrepili! Povečevanje lesne zaloge, pred-
vsem v zadnjem obdobju, pa je lahko tudi posledica 
odsotnosti gospodarjenja z gozdovi, zato vsakega 
povečevanje zaloge ne moremo vnaprej opredeliti kot 
uspeh gospodarjenja z gozdovi.  Spremembe gozdnih 
fondov tudi na splošni ravni opozarjajo, da morajo 
obdobju izrazite akumulacije lesne zaloge gozdnih 
sestojev v preteklih desetletjih slediti obdobja, ko 
bodo bolj pomembna vprašanja o obnovi gozdov 

ali pa vzdrževanju ustrezno strukturiranih zalog na 
želeni ravni - po drevesnih vrstah in razvojnih fazah 
oziroma debelinskih razredih. Odločitve o obnovi, 
negi in vzdrževanju zalog morajo biti usmerjene 
v prihodnost, saj z ukrepi – predvsem s sečnjo 
– usmerjamo prihodnji razvoj gozdov. Posledica teh 
odločitev je načrtovan posek, ki je lahko večji, enak 
ali manjši od prirastka gozdnih sestojev. 

Jakosti načrtovanega poseka po odsekih (slika 2) 
so sorazmerno nizke. Nizke vrednosti načrtovanega 
poseka zbujajo pomisleke o možnosti izvedbe ustrezne 
nege in obnove gozdov, s katerima usmerjamo razvoj 
gozdov. Pri tem ne gre za vprašanje lesnoproizvodne 
vloge gozdov, ampak za vprašanje ustrezne nege, ki 
jo izvajamo s sečnjo in ki zagotavlja ustrezne učinke 
za vse vloge gozda. Na znatni površini so jakosti 
ukrepanja celo pod 10 % lesne zaloge, kar je vprašljivo 
z vidika ekonomske učinkovitosti in tudi z vidika 
negovalnih učinkov takšnih ukrepov glede na vložena 
sredstva in tudi poškodbe sestojev, ki nastanejo kljub 
majhni koncentraciji poseka. Delen razlog za najnižje 
vrednost načrtovanega poseka – nekaj odstotkov 
celotne lesne zaloge (slika 2) -  je lahko v tem, da so 
v prikaz vključeni tudi varovalni gozdovi (približno 
100 tisoč ha) in gozdni rezervati (nekaj manj kot 10 
tisoč ha). Delen razlog za nizke vrednost je lahko tudi 
v tem, da smo pri izračunu upoštevali celotno lesno 
zalogo sestojev v odseku, načrtovan posek pa se lahko 
nanaša samo na površino, kjer je možno spravilo. 
Kljub temu pa so vrednosti nizke, posebno še če jih 
primerjamo s posekom v tujini (Matijašić 2007) ali 
tabličnimi vrednostmi (preglednica 1), ki kažejo samo 
jakosti redčenj, ne pa tudi obnove gozdov.

Slika 2: Jakost načrtovanega 
poseka v Sloveniji glede na 
gozdnogospodarske načrte, 
ki so veljavni v letu 2006 (vir 
podatkov: ZGS-Odseki 2007)
Figure 2: Current intensity of al-
lowable cut in Slovenian forests, 
defined by forest management 
plans (based on: ZGS-Odseki 
2007)
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3  NAČRTOVANJE POSEKA IN 
PRAVNI PREDPISI

3  DETERMINATION OF ALLOWABLE 
CUT AND LEGAL REGULATIONS

Pravni predpisi so  se izognili pojmu etat in vpeljali 
pojma najvišja možna stopnja izkoriščanja (ZG 
1993, čl. 8, 1. odst.) in največji možni posek (Pravil-
nik ... 1998), ki ga je treba opredeliti na ravni območij, 
gozdnogospodarskih enot, po oblikah lastništva, po 
skupinah drevesnih vrst (iglavci/listavci), skupinah 
sečenj,  po gospodarskih razredih in na ravni odse-
kov. Pravilnik tudi določa dopustna odstopanja od 
opredeljenega poseka. Gozdnogospodarski načrti so 
podlaga za pripravo izvedbenih načrtov; na podlagi 
gozdnogojitvenega načrta Zavod za gozdove izda 
lastniku odločbo (slika 5), v kateri je med drugim 
opredeljena tudi količina in struktura dreves za 
največji možni posek (ZG 1993, čl. 17).   

4  OPREDELITEV POSEKA V 
GOZDNOGOSPODARSKIH 
NAČRTIH

4  DETERMINATION OF ALLOWABLE 
CUT IN FOREST MANAGEMENT 
PLANNING

4. 1 Splošno
4. 1 General
Nekateri avtorji prikazujejo tri komponente načrto-
vanega poseka ali etata (Bachmann 2002), in sicer 
gojitveni, trajnostni in gospodarski etat. Gojitveni 
etat izhaja iz gojitvene presoje posameznih sestojev, 
ozira se na optimalno gojenje gozdov. Takšen pristop 

uporabimo pri podrobnem načrtovanju (slika 5). 
Trajnostni etat upošteva okvirne razmere, v katerih je 
treba zadostiti pogojem trajnostnega gospodarjenja, 
kot je ustrezno razmerje razvojnih faz, ustrezna debe-
linska struktura in podobno. Takšen pristop je pri-
meren na višji ravni - razredu, enoti, območju - zaradi 
sonaravnega in mnogonamenskega gospodarjenja z 
gozdovi, okoljskih direktiv itd. Pomemben pa je tudi 
na ravni večjih zasebnih gozdnih posestev (Bachmann 
2002). Gospodarski posek izpostavlja ekonomski 
vidik, saj je posek glavni vir prihodkov iz gozdov, 
zato ekonomske razmere vplivajo na gozdarsko 
politiko in gozdarsko načrtovanje. Značilen primer 
je povojno obdobje, ko se glede na težke socialne in 
gospodarske razmere niso odločili za naglo, ampak 
postopno izboljševanje gozdov in povečevanje zalog. 
Takšen vidik pa v tujini tudi izpostavljajo v primeru 
načrtov za zasebne gozdne obrate (ibid).

4.2   Načrtovanje donosov v 
gozdnogospodarskem načrtovanju 
– osnovni koncept

4.2   Determination of allowable cut in 
forest management planning – basic 
concept

4.2.1  Načrtovanje poseka in načrtovanje 
razvoja gozdov

4.2.1  Determination of allowable cut and forest 
development planning

V načrtovalnem procesu določamo etat ali največji 
možni posek glede na odločitve o usmerjanju razvoja 
gozdov, pri čemer upoštevamo cilje gospodarjenja 

Slika 3: Vključenost načrtovanja donosov v  usmerjanje razvoja gozdov
Figure 3: Integration of allowable cut determination into forest development planning 
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ter aktualne gozdnogojitvene in gozdnogospodarske 
razmere (slika 3). V okviru usmerjanja razvoja gozdov 
določamo strategije ali temeljne usmeritve, gojitvene 
cilje in smernice po gospodarskih razredih, smernice 
in ukrepe po sestojih.  Za ustrezno izbiro ukrepov 
moramo imeti predhodno predstavo o želeni strukturi 
gozda, ki vključuje predstavo o zgradbi, sestavi, in tudi 
okvirno predstavo o sečni zrelosti. Z ukrepi vplivamo 
na sestavo in strukturo gozda in s tem posredno na 
njegovo učinke (vloge gozdov). 

Potrebno je izpostaviti, da je načrtovan posek 
rezultat usmerjanja razvoja gozdov glede na vse 
opredeljene vloge gozdov in ne samo glede na les-
noproizvodno vlogo (Bončina 2005). Trditev lahko 
opišemo na primeru rekreacijske vloge;  v takšnem 
primeru postavimo drugačen gozdnogojitveni cilj 
(ciljni gozd) kot v primeru poudarjene lesnoproiz-
vodne vloge gozdov (slika 3) . V vsakem primeru 
pa je potrebno za vzdrževanje in pospeševanje 
rekreacijske ali drugih funkcij ustrezno usmerjati 
razvoj gozdnih sestojev z nego in obnovo, kar se 
odraža v načrtovanem poseku. Mnenje, da v pri-
meru poudarjenih socialnih ali okoljskih vlog gozda 
ukrepanje ni potrebno  in da gozd sam najbolje 
opravlja to funkcijo, je napačno. Pogosto je celo 
nasprotno; ukrepanje v takšnih razmerah mora biti 
bolj intenzivno, vsekakor pa je več dodatnih omejitev 
in usmeritev, ki jih je treba v načrtih opredeliti, kot 
so čas, način in koncentracija izvajanja sečnje in 
spravila, potrebno je ustrezno obveščanje javnosti 
in podobno.  

Načrtovanje donosov je vzajemno povezano z 
odločitvami o usmerjanju razvoja gozdov. Ključni del 
gozdnogospodarskih načrtov se ukvarja z usmerja-
njem razvoja gozdov, kjer opredeljujemo strategije, 
cilje, gojitvene  smernice in ukrepe. Zato ni ustrezno 
govoriti o »izračunu etata«. Izhodišče določanja 
etata je namreč odločitev o prihodnjem ravnanju z 
gozdovi. Odločitve se nanašajo na obnovo gozdov, 
nego, varstvo, premene, lahko posegajo na reševanje 
različne problematike. Količine načrtovanega poseka 
zato ne moremo presojati ločeno od odločitev o 
usmerjanju razvoja gozdov. 

4.2.2 Postopek načrtovanja donosov
4.2.2 Procedure of allowable cut determination

Postopek načrtovanja donosov je torej dvosto-
penjski: 

1) Najprej je treba sprejeti odločitve o usmerjanju 
razvoja gozdov. Odločitve  o usmerjanju razvoja 
vključujejo odločitve o izboru gozdnogojitvenega 

sistema, odločitve o obsegu, tehniki in poteku 
pomlajevanja, konceptu redčenj gozdov, konceptu 
prebiranja in podobno (Diaci 2006). Vse omenjene 
odločitve vplivajo na višino in strukturo načrtova-
nega poseka.

2) Potem je potrebno odločitve o usmerjanju 
gozdov kvantificirati. Naloga načrtovanja poseka je 
torej ustrezno kvantificirati načrtovan posek glede na 
sprejete odločitve o ravnanju z gozdnimi sestoji. Za 
odločanje o usmerjanju razvoja gozdov potrebujemo 
ustrezne informacije o stanju in razvoju gozdnih 
sestojev, jasne predstave  o ciljni podobi gozdov, ki 
vključuje tudi predstavo o sečni zrelosti. Različne 
odločitve, kot so na primer »pospešena obnova 
debeljakov«, »brez ukrepov«, »poudariti funkcijo 
pomlajevanja v prebiralnih gozdovih« se odražajo 
v zelo različnih jakostih načrtovanega poseka. 

Omenjeni postopek opozarja, da ne moremo pre-
sojati ustreznosti višine in strukture etata samega po 
sebi. Takšna presoja je možna le ob hkratnem upoš-
tevanju odločitev o ravnanju z gozdovi. Presojanje 
ustreznosti načrtovanega poseka mora potemtakem 
obsegati 1) presojo odločitev o razvoju gozdov in 2) 
presojo ustreznosti kvantifikacije odločitev. 

Na količino in strukturo načrtovanega poseka 
vpliva (slika 4):

1) Stanje in razvoj sestojev. Načrtovanje je infor-
macijski proces; kvaliteta odločitev o prihodnjem 
možnem poseku je delno odvisna od obsega in 
kvalitete podatkov. Pomembne so tiste informacije, 
ki omogočajo kvalitetno in diferencirano odločanje 
o prihodnjem usmerjanju razvoja gozdov. Takšne 
pa so:
− Površine in lesne zaloge, strukturirane po raz-

vojnih fazah.
− Debelinska struktura gozdnih sestojev.
− Gostota, zasnova, negovanost, itd vplivajo na 

koncept nege in s tem tudi na jakost poseka.
− Pomembni so podatki o zasnovi in kvaliteti 

sestojev v optimalni fazi, ki vplivajo na odločanje 
o obnovi gozdnih sestojev. 

− Informacije o pomladku vplivajo na odločanje 
o dinamiki obnove sestojev, pomembne so tudi 
v prebiralnih gozdovih ali pri odločanju o pre-
menah. 

− Informacije o kvaliteti sortimentov in infor-
macije o vrednostnem priraščanju dreves in 
sestojev so pomembne za odločanje o obnovi 
gozdov, čeprav so pogosto pomanjkljive ali pod-
cenjene. V splošnem dajemo pri inventuri in 
spremljavi velik poudarek količinskim kazalcem 
(lesna zaloga, prirastek, količina poseka), pre-
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Slika 4: Pristop pri 
načrtovanju poseka
Figure 4: Approach to 
allowable cut determi-
nation 

majhnega pa kakovostnim kazalcem (zasnove, 
kvaliteta lesa).
2) Cilj in smernice. Cilji vplivajo na odločitve o 

ravnanju – smernice, ki določajo koncept ravnanja 
z gozdovi v določenem gospodarskem razredu. 
Smernica na ravni sestojev v odseku določa gojit-
veno obravnavo posameznega sestoja. V vsakem 
primeru pa smernica (odločitev) ključno vpliva na 
višino poseka.

3) Kontrola. Pri načrtovanju izhajamo iz dose-
danjih izkušenj in načrtovanih smernice in ukrepov 
in jih po potrebi le dopolnjujemo in spreminjamo. 
Čeprav poudarjamo pomen kvantifikacije poseka, 
pa vendar ne načrtujemo poseka vsakič znova od 
začetka. Bolj primerno je, da nov načrt razumemo 
kot korekcijo in dopolnitev prejšnjega. Gre za 
stalno povezavo upravljavskih faz: načrt – izvedba 
– spremljava – presoja – dopolnjen načrt. Zato 
lahko pri načrtovanju poseka izhajamo iz presoje 
dosedanjega. Glede na odzive gozda po izvedenem 
poseku lahko presojamo, ali je bil ustrezen, previsok 
ali prenizek, ali je bilo dosedanje ravnanja ustrezno 
ali ga je treba spremiti, kaj je treba spremeniti. Odgo-
vori na zastavljena vprašanja vplivajo na odločitve o 
poseku. Pri načrtovanju je poudarek na odločanju; 

za odločanje o ravnanju s sestoji so zato potrebne 
izkušnje. Zato so za načrtovanje poseka primerni 
eksperti s praktičnimi  izkušnjami, ki so odkazovali v 
različnih sestojnih razmerah, so povezani z izvedbo 
in se zato lahko suvereno odločajo. 

4) Okvirni pogoji. Na načrt in še bolj na izvedbo 
vplivajo tudi okvirni pogoji (Bachmann 2002), kot 
so razmere na trgu in podobno.

4.2.3  Podrobna in okvirna tehnika 
načrtovanja poseka

4.2.3 Detailed and frame planning of the 
allowable cut 

Pri načrtovanju razvoja gozdov in načrtovanju 
donosov kombiniramo okvirno in podrobno tehniko 
načrtovanja (slika 5). Okvirna je na ravni območja, 
enote in gospodarskih razredov, podrobna pa na 
ravni sestojev oziroma odsekov. Vsaka ima prednosti 
in slabosti, kombinacija obeh, ki jo uresničujemo 
na ravni gozdnogospodarskih enot,  pa zagotavlja 
boljše odločanje in načrtovanje (Gašperšič 1988, 
1989; Spelmann 1985; Veselič 2002). Če med njima 
prihaja do znatnih odstopanj, je treba odstopanja 
pojasniti in odpraviti.

Slika 5: Zasnova 
usmerjanja razvoja 
gozdov in načrtovanja 
poseka
Figure 5: Concept of 
forest development 
planning and allowable 
cut determination
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Pri povezovanju podrobnega in okvirnega načrto-
vanja ni velikega manevrskega prostora pri odločanju 
o redčenjih srednjedobnih sestojev. Redčenja so 
lahko nekoliko različna, lahko določamo prioritete 
redčenj glede na zasnove, negovanost in podobno, 
vendar vse skupaj ne vpliva na skupni načrtovan 
posek tako kot odločitve o obnovi gozdov. Večji 
manevrski prostor za usklajevanje podrobne in 
okvirne tehnike načrtovanja predstavljajo sestoji 
v optimalni fazi, kjer je dopustno različno ukre-
panje (redčenje/ brez ukrepa/ uvajanje v obnovo). 
Povezovanje podrobne in okvirne oblike mora biti 
vsebinsko, odločitve od zgoraj navzdol nikakor ne 
smejo imeti negativnih gozdnogojitvenih posledic 
na ravni posameznih sestojev, kjer mora  imeti 
revirni gozdar dovolj možnosti za kreativne gojit-
vene rešitve in kvalitetno izvedbo načrtovanega.  
Manevrski prostor izhaja iz značilnosti poprečnega 
vrednostnega prirastka, ki je pogosto vodilo za 
okvirno proizvodno dobo gozdnih sestojev. Kul-
minacija ni izrazita in traja daljše obdobje (Kotar 
2005; Gašperšič 1995), zato ni toliko pomembno, 
ali uvajamo sestojev v obnovo nekoliko prej ali 
nekoliko kasneje, kar predstavlja manevrski prostor 
za strateško odločanje gozdarjev in tudi lastnikov 
gozdov. Ob tem seveda obstajajo omejitve, da niso 
sestoji bodisi prezgodaj ali prepozno uvedeni v 
obnovi. Tako je treba upoštevati »kritično starost 
sestojev«; to je tista, ki ne sme biti presežena, saj 
bi bile v tem primeru vrednostne izgube prevelike 
(Bachmann 2002).

4.2.4  Prikaz načrtovanega poseka
4.2.4 Presentation of allowable cut

Načrtovan posek izražamo s kubičnimi metri debe-
ljadi. Takšen način ni primeren za panjevsko gospo-
darjenje, kjer bi lahko operirali s hektarji; znaten del 
posekanega lesa namreč predstavlja vejevina, zato je 
neto količina lahko znatno večja od bruto vrednosti 
debeljadi. Poseka ne načrtujemo za posamezne 
drevesne vrste in debelinske stopnje, tovrstne ocene 
lahko oblikujemo glede na spremljavo gospodarjenja 
in morebitne spremenjene koncepte gospodarjenja. 
Sicer pa morajo biti usmeritve glede pospeševanja 
vrst podane v smernicah.  Pogosta in uporabna 
kazalca za prikaz jakosti poseka sta desetletni načr-
tovan posek na začetno lesno zalogo (En. 1) in pa 
načrtovan letni posek na tekoči prirastek gozdnih 
sestojev (En. 2)

En. 1: E% LZ = 100 • E10 /LZ0  
En. 2: E% P = 100 • E /P0

P0 Volumenski prirastek sestoja na začetku 
načrtovalnega obdobja

E10 Načrtovan posek za 10-letno načrtovalno obdobje 
(m3)

E Letni načrtovan posek
LZ0 Lesna zaloga na začetku načrtovalnega obdobja

4.2.5 Kvantifikacija poseka
4.2.5 Quantification of allowable cut

Posek je treba kvantificirati na podrobni in okvirni 
ravni (slika 5). Miselni postopek na obeh ravneh 
je enak; postopek je dvostopenjski, najprej se je 
treba odločiti o ravnanju s sestoji, potem je treba 
odločitev kvantificirati. Načrtovan posek lahko 
določamo neposredno z določitvijo absolutnega 
hektarskega poseka v desetih letih (m3 ali m3/ha). 
Bolj pogosto pa ga obračunamo tako, da začetno 
lesno zalogo gozdnih sestojev pomnožimo z izbrano 
jakostjo poseka za celotno načrtovalno obdobje. 
Čeprav lahko ukrepe ponavljamo v načrtovalnem 
obdobju, je potrebno obračunati posek za celotno 
načrtovalno obdobje.

En. 3: Ej = pj • LZ0 

Primer 1: Načrtovan posek z jakostjo 20 % začetne 
lesne zaloge:
0,20 • 300 m3/ha = 60 m3/ha

pj Jakost poseka v deležu začetne lesne zaloge 
sestoja za celotno načrtovalno obdobje j 
(0 ≤  pj ≤ 1).

Ej Načrtovan posek za načrtovalno obdobje (m3).
LZ Lesna zaloga v začetku načrtovalnega obdobja.
j Načrtovalno obdobje.

Pri tem postopku je pomembno dvoje: 
− Ocena lesne zaloge mora biti zadosti natančna, 

saj v nasprotnem primeru lahko sicer izberemo 
ustrezno jakost ukrepanja pj, vendar je produkt 
neustrezen (primer 2).  

− Upoštevati je treba prirastek sestojev v načrto-
valnem obdobju (primer 3).

Primer 2: Ugotovljena lesna zaloga je 300 m3/ha, 
intervalna ocena pa je 255-345 m3/ha, kar pomeni 
± 15% od srednje vrednosti ob 5 % tveganju. Ob 
izbrani jakosti pj= 0,20 bi bil posek 60 m3/ha, kar 
bi bilo previsoko v primeru, da je dejanska lesna 
zaloga 255 m3/ha (posek ob jakosti 20 % bi moral 
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biti 51 m3/ha) ali pa premalo v primeru, da je lesna 
zaloga 345 m3/ha (posek bi bil 69 m3/ha). Prav zato 
je pomembno, da se pri določanju etata opremo na 
dosedanji posek in izvedbo (slika 4).

Primer 3: Pomembno se je zavedati, da načr-
tujemo za obdobje desetih let, in da v tem času 
drevje prirašča, nekateri sestoji bodo v sečnji prvo 
leto veljavnosti načrta, nekateri pa zadnje leto. Če 
vzamemo za primer, da je letni tekoči prirastek 10 
m3/ha, potem pomeni, da je jakost prvo leto res 20 %, 
če pa izračunamo, kaj pomeni 60 m3/ha v zadnjem 
letu veljavnosti, potem je to 15 % lesne zaloge. To 
lahko upoštevamo na dva načina. Možno je izbrati 
ustrezno večji pj ali pa ustrezno povečamo začetno 
lesno zalogo za okvirno  petletni prirastek, kar je 
sredina načrtovalnega obdobja.

4.2.5.1 Kvantifikacija  načrtovanega poseka pri 
skupinsko postopnem gospodarjenju

4.2.5.1 Quantification of allowable cut in even-
aged forest management 

Razlikujemo podrobno (sestoj) in okvirno načr-
tovanje (gospodarski razred) poseka. Na ravni 
razredov uporabimo podatke o stanju sestojev, ki 
so strukturirani po razvojnih fazah. Posek kvan-
tificiramo po razvojnih fazah glede na stanje in 
odločitve (smernice). 

Primer 4: Ilustracija kvantifikacije načrtovanega 
poseka na ravni rastiščnogojitvenega razreda. Raz-
lične izbrane jakosti ukrepanja (pj)  znotraj sestojev 
iste razvojne faze so posledica različnih odločitev o 
usmerjanju razvoja sestojev. (Preglednica spodaj)

R. f. ha LZ (m3/ha) P
(m3/ha)

LZ Jakost Etat

(m3) (pj) (m3)
Mladovje 150 0 0   
Drogovnjak 390 180 13

330 190 62.700 0,26 16.302
60 123 7.380 0,12 886

Debeljak 820 518 8,5
540 442 238.680 0,14 33.415
150 400 60.000 0,00 0
130 550 71.500 0,35 25.025

Pomlajenec 140 280 4,5
70 370 25.900 0,45 11.655
70 190 13.300 1,00 13.300

Skupaj 1.500 320 8,45 100.583

Pri načrtovanju poseka pri skupinsko postopnem 
gospodarjenju je potrebno razlikovati načrtovanje 
poseka iz redčenj ter načrtovanje poseka zaradi 
obnove sestojev (pomladitveni posek), ki vključuje 
svetlitveni in končni posek (Rüsch 1981, 1983). 

Redčenja. Redčenja so pomemben ukrep nege, s 
katerimi pomembno vplivamo na drevesno sestavo, 
kvaliteto, priraščanje izbrancev, stabilnost in zdrav-
stveno stanje gozdnih sestojev. Pri odločitvah o 
redčenju so pomembne informacije o zasnovi in 
negovanosti, sklepu krošenj ter predstave o cilju. 
Ključna je odločitev o konceptu redčenj (vrsta red-
čenja, število izbrancev, jakost poseganja, ponovitve 
itd). Nekatere raziskave v bukovih gozdovih (Bončina 
in sod. 2007) kažejo, da je treba ustaljene zasnove 
redčenj preveriti in dopolniti. Omenjena raziskava 
nakazuje, da je ustaljena jakost redčenj srednjedob-
nih sestojev prenizka. Ko želimo pomanjkljivost 
kompenzirati z močnejšim redčenjem v mlajšem 
debeljaku, lahko sprožimo predčasno obnovo.

Pomladitveni posek. Z odločanjem o konceptu 
obnove vplivamo na razmerje razvojnih faz, izko-
riščenost sestojnih potencialov in na zasnove novih 
sestojev. Pri odločanju o obsegu končnih posekov si 
lahko pomagamo z nekaterimi kazalci: 
− Če bi bilo dejansko razmerje razvojnih faz ustrezno 

in bi takšnega želeli ohraniti, potem je letni obseg 
končnih posekov enak količniku med površino 
in proizvodnim obdobjem (Primer 5).
Primer 5: Površina gozdov je 700 ha, proizvodno 

doba je 140 let, obseg letne obnove: 700 ha / 140 let 
= 5 ha / leto.

E=67 m3/ha, E%LZ=0,21; E%P=79 %, pričakovana lesna zalogo ob zaključku načrtovalnega obdobja: LZ10=337 
m3/ha
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− Če želimo nadaljevati dosedanji tempo obnavlja-
nja sestojev, potem je letna površina končnega 
poseka enaka razmerju med površino mladovja 
in prehodno dobo mladovja.
Primer 6: Če je na primer površina mladovja 120 

ha, prehodno obdobje mladovja pa 30 let, potem je 
bil dosedanji letni obseg končnih posekov: 120 ha / 
30 let = 4 ha / leto.
− Pri jakosti ukrepanja v sestojih v obnovi si lahko 

pomagamo z okvirno pomladitveno dobo. Če je 
ta krajša, potem je jakost ukrepanja večja. Jakost 
ukrepanja lahko okvirno ocenimo s količnikom 
med deset (načrtovalno obdobje) in pomladit-
venim obdobjem. Dejanska odločitev je odvisna 
od stanja sestojev v obnovi, pomladka, okvirnih 
razmer.
Primer 7: Če je pomladitveno obdobje 25 let, 

potem je desetletna jakost načrtovanega poseka 
glede na lesno zalogo 0,40. 

Omenjene kazalce je treba razumeti kot okviren 
pripomoček; manj so primerni v primeru malopo-
vršinskega gospodarjenja, kjer je pomen informacij 
o površinah sestojev za načrtovanje omejen. 

4.2.5.2  Kvantifikacija načrtovanega poseka 
pri prebiralnem gospodarjenju 

4.2.5.2  Quantification of allowable cut in 
uneven-aged forest management

Pri prebiralnem gospodarjenju  informacije o sestojih 
niso strukturirane po sestojnih tipih. Izhodišče za 
načrtovanje poseka je stanje gozdnih sestojev in 
njihov razvoj ter odločitve o prebiranju, pri čemer 
si pomagamo s funkcijami prebiranja. Glede na 
opažene značilnosti sestojev v okviru opisov gozdov 
in podatke iz vzorčnih ploskev se odločamo, katere 
funkcije prebiranja je treba pospeševati, in sicer 
pomlajevanje, akumulacijo, nego ali vzdrževanje 
prebiralne strukture, kar vpliva na višino poseka. 
Podobno je na podrobni ravni; izhodišče je pozna-
vanje stanja in ustrezna odločitev o prihodnjem 
ravnanju. Pri tem je treba razmišljati za desetletni 
časovni horizont; tako da moramo pri usmerjanju 
razvoja sestoja predvideti razvoj in ne izhajati le 
iz začetnega stanja. Pomemben kazalec je višina 
poseka glede na prirastek. V prebiralnih sestojih 
z nizko zalogo naj bo posek manjši od prirastka  
(60-80 %), s previsoko zalogo pa večji od prirastka 
(115-125 %), prebiralno redčenje pomeni posek z 
jakostjo 100-125 % prirastka (Bachmann 2002). 

4.2.6  Načrtovanje donosov in uporaba 
sestojnih tablic

4.2.6  Allowable cut determination and use of 
forest stand tables

Sestojne tablice in enačbe so lahko v pomoč pri 
načrtovanju etata; bolj kot za samo določanje so 
pomembne za pojasnjevanje. Lahko so koristen 
pripomoček za preverjanje, posebno v primerih, 
ko se pokažejo znatne razlike med ekspertno oceno 
in tablično vrednostjo. V tem primeru je potrebno 
pojasnjevanje in preverjanje, kar lahko prispeva k 
boljši odločitvi. Nikakor pa tablice in enačbe ne 
morejo nadomestiti odgovorne odločitve o usmer-
janju razvoja gozdov, iz katere izhaja načrtovan 
posek. Sklicevanje na enačbe in tablice v takšnih 
primerih ni ustrezno. V gozdarstvo se odločamo na 
podlagi številnih informacij, mnogih med njimi niti 
ne moremo kvantificirati, pa so vseeno pomembne 
za odločanje. 

Preglednica 1: Primerjava jakosti redčenj za bukove 
sestoje (hdom,100=25 m) med švicarskimi in slovaškimi  
sestojnimi tablicami (Halaj in sod. 1986; Petraš in sod. 
1996; Kotar 2003).
Table 1: Comparison of thinning intensity for beech forests 
(hdom,100=25 m) between the Swiss stand table and the 
Slovak forest stand tables (Halaj in sod. 1986; Petraš in 
sod. 1996; Kotar 2003).

Starost (leta)
Age (years)

Slovaške tablice
Slovak stand tables

Švicarske tablice
Swiss stand tables

30 29,3
40 21,4 25,5
50 16,9 26,1
60 13,8 23,7
70 11,7 19,7
80 10,1 15,8
90 8,9 13,5

100 7,9 12,7
110 11,6

Sestojne tablice so lahko zelo različne, kar naka-
zuje tudi izbran primer (preglednica 1). Pri slovaških 
tablicah je upoštevana druga raven proizvodnosti. 
Jakosti poseka za desetletno obdobje so izražene z 
odstotkom začetne lesne zaloge. Jakost poseganja po 
švicarskih tablicah je občutno večja, kot v primeru 
slovaških tablicah, ki so dostopne v Gozdarskem 
priročniku (Kotar 2003).  
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5   RAZPRAVA IN SKLEPI
5  DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Načrtovanje donosov je eno od področij gozdno-
gospodarskega načrtovanja. Načrtovanje donosov 
pomeni kvantificirati odločitve o razvoju gozdov, 
ki zadevajo nego, obnovo, premene, reševanje pro-
blemov in podobno. Tovrstne odločitve so specifične 
praktično za vsako enoto oziroma območje.

Eksaktnih metod za določanje poseka ni; naj bodo 
metode navidez še tako eksaktne in sofisticirane, v 
nobenem primeru ne morejo nadomestiti premisleka 
ter zavestne in odgovorne odločitve o usmerjanju 
razvoja gozdov. Lahko jih uporabljamo za pojasnje-
vanje, utemeljevanje, premislek in podobno.

Različni deležniki imajo različne poglede in inter-
ese glede gospodarjenja z gozdovi in seveda tudi 
do rabe lesa; interesi lastnikov, javnosti, izvajalcev, 
naravovarstvenikov do pridelovanja lesa so različni, 
pogosto nasprotujoči si ali vsaj ne istosmerni. Zato 
je načrtovanje donosov pomembno, utemeljeno 
mora biti na jasnih in argumentiranih odločitvah 
o razvoju gozdov, ki se tudi preverja v postopku 
sprejemanja načrtov.

Odločitve v načrtih morajo biti premišljene. 
Načrtovalni proces pa mora biti prilagojen speci-
fičnostim območja, za katerega izdelujemo načrt. 
To je pomembno že pri inventuri, da pridobivamo 
informacije, ki jih bomo dejansko potrebovali pri 
odločanju – tudi pri načrtovanju poseka. 

Za načrtovanje donosov je najbolj primerna kon-
trolna metoda. Odločanje o prihodnjem ravnanju z 
gozdnimi sestoji mora izhajati iz strukturnih spre-
memb gozdnih sestojev, njihovih odzivov na izvedene 
ukrepe. Z novim načrtom dopolnimo in korigiramo 
dosedanji načrt (Bončina in Poljanec 2006)! Za 
tak pristop pa moramo imeti ustrezne informacije 
o strukturnih spremembah gozdov in izvedenih 
ukrepih. Prav zaradi kontrolne metode je najbolj 
primerno, da je nosilec izdelave načrta praviloma 
vodja krajevne enote, ki gozdove in lastnike pozna, 
vpogled ima v izvedbo, takšen pristop tudi zagotavlja 
ustrezno vsebinsko povezovanje podrobnega in 
okvirnega načrtovanja ter povezovanja urejanja in 
gojenja gozdov. Vodja odseka za načrtovanje pa mora 
vsebinsko koordinirati in usmerjati delo in odločitve 
znotraj gozdnogospodarskega območja. 

Znaten poudarek dajemo skupni količini poseka, 
pomembno pa je, na kakšen način se bo posek 
realiziral. Koncept obnove in nege pomembno 
vplivata na strukturo in sestavo gozdnih sestojev. V 
prihodnosti bo tem vprašanjem potrebno nameniti 

več pozornosti, saj je izpopolnjevanje nege pogoj za 
uspešno gospodarjenje. Zato je poleg načrtovane 
količine pomembno ustrezna in kvalitetna izvedba, 
ki je zasnovana predvsem na ustreznem odkazilu 
drevja za posek, kar je ob večjem poseku v prihod-
nosti izjemno pomembno. 

Glede na strukturo gozdnih sestojev in strukturne 
sprememb gozdovi se bo načrtovan posek povečal, 
kar bo posledica odločitev o obsegu obnove in nege 
gozdov. Nacionalni gozdni program opredeljuje 
oceno optimalne lesne zaloge v Sloveniji okoli 330 
m3/ha. Verjetno zaradi gozdarske politike potrebu-
jemo 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, denimo med 400 in 
1.000 m3/ha, ali bodo zasnove sestojev takšne, da 
bodo zagotovljeni učinki gozda , ki zajemajo vzgojo 
kvalitetnega lesa ter hkrati zagotavljanje socialnih 
in ekoloških vlog gozda. Za ustrezne odgovore na 
zastavljena vprašanja mora poskrbeti gozdnogospo-
darsko načrtovanje z usmerjanjem razvoja gozdov 
– diferenciranim glede na naravne razmere in mno-
gonamensko vlogo gozdov. Ob različnih pogledih 
na prihodnje gospodarjenje z gozdovi se zdi, da bo 
zasnova sonaravnega gospodarjenja na preizkusu 
(Bončina 2007a).

Les je za Slovenijo pomemben  obnovljiv naravni 
vir. Z vidika trajnostnega razvoja družbe ima raba 
obnovljivih virov prednost pred neobnovljivimi. Ob 
večji količini lesa v prihodnosti, v nekaj desetletjih 
se bo posek povzpel na šest milijonov kubičnih 
metrov (Veselič in Matijašić 2002),  pa se zastavlja 
vprašanje, koliko naša družba dejansko izkorišča 
prednosti lesa kot obnovljivega vira. Koliko ljudi ima 
in koliko jih bo imelo koristi od višjega poseka? Ob 
znatnem izvozu lesa posredne prednosti gozdov in 
lesa izkoriščajo drugi. Ne gre za malenkosti, zato bi 
bilo prav, da se odgovorne institucije zganejo.

6 SUMMARY
Past development of forest stands in Slovenia is to 
a great extent a consequence of forest management 
planning, which included determination of allowa-
ble cut. In the period 1947-2006 forest recourses in 
Slovenia have changed remarkably; disregarding 
pioneer forests which have appeared on abandoned 
agricultural land, average growing stock of Slovenian 
forest increased in the period 1947-2006 from 124 
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to 304 m3/ha. Additionally, the amount of medium 
and large size trees has significantly increased. 
Both increase of growing stock and larger portion 
of large size diameter trees indicate efficiency and 
success of regular forest management. At the same 
time, structural changes of forest resources indicate 
that more attention should be dedicated to issues 
concerning forest regeneration and maintaining of 
desired growing stock structure. According to Forest 
Act, in the process of forest management planning 
allowable cut should be determined in accordance 
with current forest management objectives. Allowa-
ble cut determination is closely connected to forest 
development planning; allowable cut is a result 
of quantification of decisions concerning further 
forest stand development, where two approaches are 
combined – detailed and frame planning approach.  
Forest development planning is based on strategies, 
operational goals, and planned activities. Multi-objec-
tive forest management only rarely affects the total 
amount of allowable cut; more often it shows the need 
for some additional measures and temporal or local 
limitations for execution of harvest. The objective of 
the allowable cut determination process is to quantify 
decisions concerning forest development planning. 
Therefore data about stand parameters stratified per 
stand types and site types are needed as well as clear 
understanding about desired stand structure in the 
future. Decisions on forest development planning 
include selection of silviculture system, concept of 
natural forest regeneration, concept of thinning and 
the like, which jointly influence the total amount and 
structure of the allowable cut. Detailed (bottom-
up) and frame (up to the bottom) techniques are 
combined in planning the allowable cut in order to 
take advantage of both techniques.  Allowable cut is 
usually quantified by the decision on the portion of 
current growing stock which should be cut in the next 
planning period. When deciding on cut intensity it is 
wise not to start form the beginning but to use data 
end experiences from the past forest management 
so that new plan is more a correction of the former 
forest management plan. In the article, the concepts 
of quantifying the allowable cut in even-aged and 
uneven-aged forests are presented.
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1  UVOD
1 INTRODUCTION

Načrtovanje donosov je povezano s preteklo, sedanjo 
in bodočo podobo in delovanjem gozda, zato vpliva 
na praktično vse funkcije in rabe gozdov ter spada 
med najpomembnejše odločitve pri načrtovanju. 
Poleg tega je ravno ta del načrtovanja, še posebej 
dovoljeni posek, pogosto napačno razumljen pri širši 
javnosti in ohranjanju narave. V prihodnje se bodo 
nasprotja zaradi naraščanja cen lesa, uvajanja novih 
tehnologij in vse večjih teženj po konzervativnem 
ohranjanju narave zaostrovala. V Švici, deželi z 
vzornim večnamenskim gospodarjenjem z gozdovi, 
se že pojavljajo težnje k liberalizaciji gozdarstva in 

GDK: 22/24+624(045)=163.6
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posredno k monofunkcionalnosti in kompartmen-
tizaciji gozdov (HOSTETTLER 2002). Na ta način 
je naravovarstvu zagotovljeno vplivno področje nad 
delom gozdov, tehnično in ekonomsko naravnani del 
gozdarstva pa dobi poligon za nemoteno uveljavljanje 
novih tehnologij. V evropskih drobnozrnatih krajinah 
je takšno ravnanje neprimerno, z vidika trajnostne 
rabe obnovljivih naravnih virov pa nedopustno, saj 
pomeni dvojno moralo. Industrializacija gozdarstva 
namreč zahteva kot protiutež, strogo zavarovanje 
velikih površin gozdov. Napačno je tudi mnenje, da 
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nizke sečnje vplivajo na boljše večnamensko gospo-
darjenje. Negospodarjenje lahko koristi določenim 
funkcionalnim skupinam organizmov, na primer 
razkrojevalcem, po drugi strani pa neugodno vpliva 
na številne funkcije gozdov (DIACI 2004).

Pogosto pozabljamo, da je za polno delovanje 
gozda kot ekosistema, bolj pomembna struktura 
kot višina poseka. Pri nas in v sosednjih državah 
najdemo številne primere dobrih praks, kjer poteka 
gospodarjenje blizu naravnim procesom, posek pa 
skoraj dosega prirastek (de TURCKHEIM 2006, de 
TURCKHEIM / BRUCIAMACCHIE 2005, WOBST 
2006). V Sloveniji bi lahko zaradi sonaravnega 
gospodarjenja posek približali prirastku na celotni 
površini gozdov. Verjetno je to tudi edina prava pot, 
saj visoke sanitarne sečnje v nekaterih območjih niso 
le posledica naravnih danosti ali napačnih gojitvenih 
odločitev, temveč tudi starajočih se sestojev.

Namen prispevka je prikazati posebnosti 
načrtovanja poseka v skupini gozdnogojitvenih 
zvrsti s površinsko izmenjavo generacij in skupini 
zvrsti, ki temeljijo na načelu oblikovanja sestojev. 
Poseben poudarek je na načrtovanju poseka pri 
sproščeni tehniki gojenja gozdov in v razmerah 
hitro spreminjajočega se naravnega in družbenega 
okolja. Prispevek ne navaja različnih matematičnih 
pomagal, čeprav so lahko zelo koristna. Prikazujejo 
jih prispevki iz prakse in področij urejanja gozdov 
ter prirastoslovja v isti številki revije. Več prostora je 
namenjeno gojitvenim razmislekom, ki vplivajo na 
načrtovanje poseka in postopku iskanja najboljših 
rešitev pri načrtovanju donosov. Članek obravnava 
pretežno največji dovoljeni posek, manj gojitvena 
dela in druge donose.

2  NAČRTOVANJE POSEKA PRI 
GOZDNOGOJITVENIH ZVRSTEH 
S POVRŠINSKO IZMENJAVO 
GENERACIJ

2 YIELD REGULATION FOR 
SILVICULTURAL SYSTEMS WITH 
EXCHANGE OF GENERATIONS IN 
AREAS

V Sloveniji uporabljamo iz skupine gozdnogojitvenih 
zvrsti s površinsko izmenjavo generacij predvsem 
skupinsko postopno gojenje gozdov. V tej skupini se 
načrtovanje donosov razlikuje med odraščajočimi 
sestoji, kjer izvajamo nego in odraslimi sestojih, 
ki jih obnavljamo. Ta razdelitev je do neke mere 
umetna, kajti načrtovanje etatov in nega sta med 

odraščajočimi in odraslimi sestoji povezana. Raz-
delitev uporabljamo le zaradi lažjega razumevanja. 
Za načrtovanje donosov je najprej potreben jasno 
določen gozdnogojitveni ali negovalni model. Ta je 
podpomenka gozdnogojitvene zvrsti. Na primer, v 
sklopu skupinsko postopnega gojenja gozdov na 
rastišču Blechno-Fagetum lahko uporabimo različno 
intenzivne negovalne modele. Lahko vključujejo 
hitro obnovo na večjih površinah in velik del sve-
tloljubnih vrst, kar pomeni veliko neposredne nege, 
vendar tudi večje pričakovane donose pri obnovi. 
Druga možnost je počasna obnova pod zastorom in 
prevladujoče sencozdržne vrste ter manj intenzivna 
nega odraščajočega gozda. Negovalno še bolj kon-
zervativno pa je prebiralno gojenje gozdov.

2.1  Načrtovanje donosov v odraščajočem 
gozdu

2.1 Yield regulation for thinnings
V Sloveniji so pri negovalnih modelih še vedno 
pogosta manj intenzivna ukrepanja v mladosti in 
bolj intenzivna v starosti. Kratkoročno gledano je to 
zanimivo, ker večji del nege izpeljemo takrat, ko je 
ukrepanje že dobičkonosno. Dolgoročno je takšno 
ravnanje zgrešeno, in to tako v sestojih iglavcev, kot 
tudi listavcev. Prvi, zaradi načina razrasti v drugi 
polovici obhodnje niso več sposobni zapolniti vrzeli 
zaradi redčenj. Tako nastajajo presvetljeni sestoji z 
bujno razvito pritalno vegetacijo, ki jih je izjemno 
težko naravno pomladiti. Novejši negovalni modeli v 
tujini pri listavcih temeljijo na sorazmerno majhnem 
število izbrancev ter močnem sproščanju krošenj, 
ko je enkrat očiščen spodnji del debla (de TURCK-
HEIM 2006, SCHÜTZ 1998, SPIECKER 2006). Na 
ta način se ohranjajo velike in zmogljive krošnje, 
poveča se vitalnost in debelinsko priraščanje, lahko 
se skrajša proizvodna doba in zmanjša verjetnost 
sekundarnega obarvanja jedrovine ter nastajanja 
drugih napak. Prezgodnje in premočno sproščanje 
krošenj pa lahko vodi do rastnih nepravilnosti in 
do večjega tveganja za kasnejše lomljenje vej. Pri 
določanju donosov je potrebno upoštevati celotni 
negovalni model. Pri tem so načrtovalcem bolj kot 
prirastoslovne tablice v pomoč trajne raziskovalne 
ploskve, ki smo jih v Sloveniji v zadnjem času zapo-
stavili. Druga možnost je predodkazilo v najbolj 
tipičnih rastiščnih in sestojnih razmerah.
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2.2 Načrtovanje donosov pri obnovi 
gozda

2.2 Yield regulation for regeneration cuts
Odločitev o obnovi sestoja še bolj značilno vpliva na 
načrtovanje donosov kot negovalni model. Pravo-
časna obnova zagotavlja optimalno večnamensko 
delovanje gozda. Združuje vse prednosti glede 
stabilnosti, zdravja in večnamenske trajnosti gozda. 
Enako ali še bolj pomembna je odločitev o uporabi 
najprimernejše tehnike pomlajevanja, ki prav tako 
značilno vpliva na določanje donosov. Temeljna 
načela obnove so (SCHÜTZ 2002b): zagotavljanje 
rastišču primernih drevesnih vrst, pospeševanje 
adaptivnosti, zmanjševanje tveganja in večnamen-
skost. Prehitra ali prepozna obnova sestojev lahko 
izniči desetletja gojitvenega vlaganja, zato morajo 
biti odločitve premišljene. Prehitra obnova pomeni 
manjšo kakovost sortimentov od pričakovane, lahko 
tudi motnje pri uvajanju sestoja v obnovo. Prepozna 
obnova pa pomeni slabšo kakovost sortimentov 
zaradi naraščanja starostnih bolezenskih pojavov 
in napak. Ker upada vitalnost nosilnih dreves, ote-
žuje prepozna obnova tudi uravnavanje ekoloških 
dejavnikov z zastorom.

Načrtovanje donosov je odvisno od odgovora 
na vprašanje kdaj, kje in kako začeti obnovo gozda. 
Odločanje o času in tehniki obnove temelji na presoji 
cele vrste meril razvoja gozda in njegovega okolja. 
Gre za proces optimiranja razvoja gozda in ne le 
maksimiranja donosov. Merila lahko razvrstimo 
v naslednje skupine: ekonomska, ekološka, uredit-
vena (trajnost), likvidnostna, stabilnostna in merila 
racionalne sečnje in spravila. Z vidika priraščanja v 
idealnih razmerah sestoje obnavljamo, ko dosežejo 
kulminacijo poprečnega vrednostnega prirastka 
(BACHMANN 1968, 1990, GAŠPERŠIČ 1995, 
KOTAR 2005). Na odločitev o obnovi vplivajo 
tudi tržne razmere. Več obnove določene vrste je 
smiselno takrat, ko sortimenti dosežejo največjo 
vrednost na trgu. V času izrazito nizkih cen za 
izbrane sortimente obnova ni smiselna. Pri mnogih 
dolgoživih drevesnih vrstah, na primer pri hrastu, 
boru, macesnu, duglaziji lahko obnovo prestavimo v 
kasnejša obdobja. Precej manj možnosti imamo pri 
kratkoživih drevesnih vrstah, na primer pionirjih in 
češnji ter pri vrstah, ki imajo sekundarno obarvanje 
jedrovine (jesen), oksidacijske procese v jedrovini 
(bukev) ali so občutljive na trohnobo (smreka, češnja, 
črna jelša). Zavedati se moramo, da so v zadnjem 
času velika nihanja tržnih cen sortimentov in tudi 
nihanja med vrednostmi posameznih sortimentov. 

Zato je potrebno kalkulacije gozdnogojitvenih 
modelov posodabljati. Vendar pri tako dolgoročni 
proizvodnji kot je v gozdu, kratkoročnih nihanj cen 
na trgu ni smiselno upoštevati (npr. padanje cen po 
ujmah). V prihodnje lahko h kakovostnejšem in 
manj konfliktnem določanju gojitvenih modelov, 
vključno z donosi, veliko prispeva boljša informi-
ranost načrtovalcev o doseženi kakovosti, prodaji in 
tržnih gibanjih gozdnih lesnih sortimentov.

Uspešnost naravne obnove bo večja, če zaradi 
ekoloških meril upoštevamo na primer: a) semenska 
leta pri vrstah, ki redko semenijo, b) potrebe ciljnih 
drevesnih vrst po ekoloških dejavnikih in obliku-
jemo primerne vrzeli, c) spontani razvoj pomladka 
na rastiščih, kjer je pomlajevanje oteženo in želimo 
mladje ohraniti. Če bi bilo delovanje ekoloških 
in drugih vlog gozda ogroženo zaradi ravnanja 
z gozdom po načelu ekonomskega časa obnove, 
lahko obnovo zadržujemo ali pospešimo. To ni 
vprašljivo zaradi razvlečene kulminacije povprečnega 
vrednostnega prirastka za veliko drevesnih vrst 
(LEIBUNDGUT 1984, MLINŠEK 1968). Uredit-
vena merila narekujejo upoštevanje razmerij med 
razvojnimi fazami. Kadar prevladujejo mladi ses-
toji, moramo, če hočemo doseči trajnost, obnovo 
odraslih sestojev zadrževati, odraščajoče sestoje 
pa intenzivno negovati. Če prevladujejo odrasli 
sestoji, moramo obnovo nekoliko pospešiti, da bi 
dolgoročno dosegli trajnost (GAŠPERŠIČ 1995, 
SCHÜTZ 2002b). Likvidnostna merila pomenijo 
upoštevanje splošnih gospodarskih razmer v gozd-
nem obratu. Če so gozdnem obratu nujno potrebne 
naložbe, bo večja pozornost namenjena obnovit-
venim sečnjam in manjša negovalnim delom. Kadar 
želi lastnik uporabiti gozd kot dolgoročno naložbo, 
bodo usmeritve drugačne kot prej. Pri odločanju 
za obnovo sestoja upoštevamo tudi večpomensko 
stabilnost sestojev. Če so sestoji resno ogroženi zaradi 
slabega zdravstvenega stanja ali slabe mehanske 
odpornosti, jih začnemo obnavljati takoj, ne glede 
na njihovo starost. Z upoštevanjem prostorskega 
reda pri obnovi zadostimo tudi merilom raciona-
lne sečnje in spravila. Le dobra odprtost gozda ter 
usposobljenosti in opremljenosti izvajalcev omogoča 
velik poudarek negi z zastorom ter malopovršinsko 
menjavanje mladega in starega gozda.

Iz povedanega je razvidno, da realni – torej 
gojitveni čas obnove, temelji na tehtanju različnih 
informacij. Potrebno je dodati, da obnova v času 
največje vrednostne proizvodnje ni v nasprotju 
z ostalimi funkcijami gozda, npr. rekreacijskimi, 
varovalnimi. Posebne habitate v odmrlem drevju 
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pa lažje dosegamo z mrežo starih in odmrlih dreves 
kot z opuščanjem gospodarjenja ali podaljševanjem 
proizvodnih obdobij (DIACI / PERUŠEK 2004).

3 NAČRTOVANJE DONOSOV 
PRI PREBIRALNEM GOJENJU 
GOZDOV

3 YIELD REGULATION FOR  
SELECTION SYSTEM

Vsa merila, ki smo jih omenjali pri zvrsteh z jasno 
izmenjavo generacij veljajo tudi pri prebiralnem 
gojenju gozdov. Glavna razlika je v dejstvu, da je 
obnova nepretrgana, da je tehnika obnove bolj ali 
manj določena in da je bolj kot površina razvojnih 
faz pomembna zgradba gozda. Periodično prever-
janje delovanja gozda in njegovega okolja je temelj 
kontrolni metodi, ki je od časov Gurnauda (1885) 
naprej temelj preverjanja uspešnosti gospodarjenja 
s sonaravnimi gozdovi (BIOLLEY 1901, SCHÜTZ 
2001). Pri načrtovanju donosov uporabljamo namesto 
površin dodatna merila kot na primer mešanost, 
uravnoteženo lesno zalogo, prirastek, porazdelitev 
dreves po debelinskih stopnjah, ciljni premer. Pri 
načrtovanju donosov je smiselno uporabiti čim več 
kazalnikov. Višina lesne zaloge vpliva na procese 
pomlajevanja, zato je med najpomembnejšimi kazal-
niki. Odklone od trajnega pomlajevanja je potrebno 
čim prej razpoznati. Presoja pomlajevanja je odvisna 
od merskega praga, zato je za pravočasno ukrepanje 
kakovostna ocena prostorske porazdelitve, vitalnosti 
in razrasti pomladka na terenu nepogrešljiva (DUC 
1991). Za prvi približek uravnotežene zaloge je 
uporabna tudi formula, ki jo podaja kot desetkratnik 
višine zgornje drevesne plasti. V primeru poudarka 
na gojenju debelih dreves in visoke vrednostne pro-
izvodnje se vrednosti doda še 10 %.

V Sloveniji se zaradi ugodnih varovalnih in 
sestojno podnebnih učinkov nagibamo k višjim 
uravnoteženim zalogam (BONČINA 1994). Švicarji 
pa se, zaradi neposrednega vliva lesne zaloge na 
pomlajevanje, rastni prostor in dolžino krošnje, bolj 
nagibajo k srednjim do nižjim vrednostim intervala 
uravnotežene zaloge za določen cilj gospodarjenja ter 
rastiščno sestojni tip gozda (SCHÜTZ 2002a). 

Pri preverjanju porazdelitve dreves po debelinskih 
stopnjah je potrebno poudariti, da vse več raziskav 
kaže odstopanja uravnotežene zgradbe od negativne 
eksponentne krivulje, ki jo je predlagal de LIOCO-
URT (1898). Ta ugotovitev velja tako za gospodarske 
prebiralne gozdove (MLINŠEK 1968, SCHÜTZ 

2001) kot tudi za pragozdove (GOFF / WEST 1975, 
HARTMAN 1987, WESTPHAL et al. 2006), kjer so 
podobno krivuljo pogosto uporabljali za preverjanje 
uravnoteženosti zgradbe. Razlog boljšega prileganja 
obrnjene sigmoidne krivulje v gospodarskem gozdu 
je boljše preraščanje dreves srednjih premerov v višje 
debelinske stopnje, v pragozdu pa visoka umrljivost 
dreves manjših in največjih premerov. Nekatera 
proučevanja pa kažejo, da je lahko uravnoteženo 
stanje v nekaterih ekosistemih s svetloljubnimi 
vrstami blizu negativni eksponentni porazdelitvi 
(MOSER et al. 2002).

Za hitro oceno razmer je uporabna tudi poraz-
delitev zaloge po razširjenih debelinskih razredih: 
tanjša drevesa od 20 do 30 cm, srednja drevesa od 
35 do 50 cm in debela drevesa ≥ 50 cm. Razmerje, 
ki ga je predlagal Gurnaud znaša 20/30/50, vendar 
so lahko odstopanja glede na dejanske rastiščne in 
sestojne razmere velika (SCHÜTZ 2001). Na ciljni 
model prebiralnega gozda vpliva tudi odločitev o 
deležu debelih dreves, oziroma ciljnem premeru. 
Na istem rastišču gozdov smreke, jelke in bukve v 
švicarski Juri je mogoče prebiralno gospodariti s 
ciljnimi premeri od 60 cm do 120 cm (SCHÜTZ 
1975). Vendar ciljni premer ne predstavlja absolutne 
mere za sečno zrelost drevesa, temveč le okviren 
pripomoček za boljšo presojo uravnoteženega 
stanja. O sečnji odloča presoja vitalnosti, odzivnosti 
in kakovosti vsakega posameznega drevesa. Ciljni 
premer seznani tudi o poprečni dolžini proizvodnje 
ter izkoriščanju rastnega prostora, ki značilno vpli-
vata na pomlajevanje. Uravnotežena zaloga je zato 
pri manjših ciljnih premerih nižja, medtem ko velja 
obratno pri velikih premerih. Zadnje je zato pri-
mernejše, kadar so gostote velike rastlinojede divjadi 
usklajene z rastiščem, v nasprotnem primeru, pa je 
ugodnejši model s hitrejšim preraščanjem višinskih 
razredov mladja. Ciljni premer je odvisen tudi od 
sečno-spravilnih razmer.

Poleg višine sečenj, ki je načrtovana za desetletje, 
je pri prebiralnem gojenju gozdov pomembna tudi 
obhodnjica. Odvisna je od prirastka, usposobljenosti 
delavcev, pomlajevanja in odprtosti gozda. Švicarji 
ocenjujejo enkratne sečnje v obsegu 60 – 80 m3/ha za 
sprejemljive, kar pomeni pri tekočem volumenskem 
prirastku okoli 8 – 10 m3/ha/l poseganje vsakih 7 do 
8 let. V primeru nižjega prirastka je lahko obhodnjica 
daljša, v primeru višjega prirastka in večje nevarnosti 
poškodb pa je krajša.

V vsakem primeru pa je potrebno kazalnike 
uravnoteženega stanja za značilna rastišča in sestojne 
razmere spremljati na trajnih raziskovalnih ploskvah. 
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V kolikor te niso na razpolago, je rešitev v začasnih 
ploskvah na primerljivih rastiščih (SCHÜTZ 1989, 
BONČINA 2000). Uravnoteženo stanje se tudi raz-
likuje glede na poudarjenost gozdnogospodarskih 
ciljev. Na primer, na istem rastišču jelovo-bukovih 
gozdov, je lahko nekje poudarek na varovalni 
funkciji, zato bomo uravnoteženo stanje dosegali s 
precej manjšimi premeri kot v primeru poudarjenih 
gospodarskih ciljev.

Dobrodošla je tudi terenska gozdnogojitvena 
presoja izvrševanja štirih funkcij prebiranja: nege, 
zgradbe, pomlajevanja in izkoriščanja rodovitnosti 
rastišča. Trajne raziskovalne ploskve so za prebiralno 
gojenje torej izjemnega pomena. V kolikor je pre-
biralni gozd blizu uravnoteženega stanja, potem se 
načrtovani posek lahko precej približa prirastku. Pri 
tem pa je potrebna pozornost, kajti kvantitativne 
analize in matematični modeli sami po sebi ne zado-
ščajo, potreben je vpogled v kakovostna razmerja 
v sestoju. Na primer, višina prirastka je odvisna 
od zgradbe gozda; močnejša drevesa imajo sicer 
višji vrednostni prirastek, vendar je to odvisno od 
splošne vitalnosti dreves. Lahko je struktura gozda 
blizu uravnoteženi, vendar če imamo veliko ostarelih 
dreves bo prirastek nazadoval. Zato je neposredna 
presoja vitalnosti in drugih kakovostnih kazalnikov 
s strani gojitelja na terenu nepogrešljiva.

4 NAČRTOVANJE DONOSOV PRI 
SPROŠČENI TEHNIKI GOJENJA 
GOZDOV IN PREVZGOJI

4 YIELD REGULATION FOR “FREE 
STYLE” SILVICULTURAL SYSTEM 
AND GRADUAL CONVERSION

Sproščena zvrst gojenja gozdov združuje načela sku-
pinsko postopnega in prebiralnega gojenja gozdov 
(MLINŠEK 1968). Velika sproščenost ukrepanja, 
svobodna izbira zvrsti sečenj ter prepletanje zvrsti 
gojenja gozdov so skladne s procesi v naravnih 
gozdovih v Sloveniji (ZEIBIG et al. 2005, DIACI 
2006, NAGEL / DIACI 2006). Načrtovanje donosov 
je pri sproščenem gojenju gozdov zahtevnejše, saj 
delno sledi načelom gojitvenih zvrsti s površinsko 
izmenjavo generacij, delno pa načelom zvrsti na 
načelih oblikovanja gozdov. V vsakem primeru je 
poudarek na kontrolni metodi in strukturi gozda, 
kajti določanje površin je nezanesljivo (KNUCHEL 
1950, LEIBUNDGUT 1952). Območja preverjanja 
uspešnosti gospodarjenja – kontrole, bodo pri 
sproščeni tehniki večja, kot pri prebiralnem gojenju 

gozdov, kjer je temeljni poudarek na oddelku, oz. 
odseku. Vendar se naslednja višja načrtovalska raven 
– gospodarski razred, zdi prevelik, preveč raznolik 
in predvsem prostorsko nepovezan. V nekaterih 
primerih so oddelki dovolj (prim. celki), drugje gre 
lahko za skupine oddelkov (obrati).

Ostaja še velika skupina gozdov, kjer je načr-
tovanje donosov še posebej nepredvidljivo. To so 
gozdovi v premeni in prevzgoji ter skupina gozdov z 
velikim tveganjem za naravne motnje, npr. gozdovi 
z izmenjano in spremenjeno drevesno sestavo, ter 
pomanjkljivo negovani gozdovi (DIACI / GRECS 
2003). Veliki stopnji tveganja, moramo dodati še 
ostale dejavnike nepredvidljivosti naravnega in 
družbenega okolja, kot so podnebne spremembe in 
globalizacija trgov. Načrtovanje v takšnih ekosiste-
mih mora upoštevati veliko mero nepredvidljivosti, 
torej mora biti zelo okvirno, postopke prilagajanja 
načrtov pa je potrebno poenostaviti.

5 ZAKLJUČEK
5 CONCLUSION

Naraščajoča nepredvidljivost naravnega in druž-
benega okolja, industrializacija gozdarstva in vse 
bolj raznovrstne sestojne razmere, prinašajo večjo 
zapletenost načrtovanja. Upoštevati bo potrebno 
večjo mero nepredvidljivosti; to pa pomeni manj 
podrobno načrtovanje, predvideti več rešitev – alter-
nativ usmerjanja gozdov in poenostaviti postopke za 
prilagajanje načrtov. V sklopu sonaravnega gojenja 
gozdov se zunanje razlike med zvrstmi gojenja gozdov 
izgubljajo, izločanje in opisovanje enotnih površin 
gozda je zaradi nejasnih razvojnih faz oteženo, zato 
je smiselno nameniti manj pozornosti površinam 
gozda in se bolj osredotočiti na delovanje in zgradbo 
gozda v trajnih, jasno določenih območjih (oddelkih). 
Zaradi zaostrenega tekmovanja se bo bolj potrebno 
prilagajati trgu in v večji meri upoštevati ekonomske 
kazalnike. Pri načrtovanju donosov in izpeljavi načr-
tov bo potrebno v večji meri upoštevati kakovostne 
(mehke) informacije o sestojih in družbenem okolju. 
S temi razpolaga predvsem terensko osebje, zato ga 
bo potrebno še bolj vključiti v načrtovanje. V kolikor 
se bo ohranjala delitev med načrtovalsko službo in 
gojenjem na terenu, lahko izboljšamo načrtovanje 
donosov s skupnim predodkazilom. Za dolgoročno 
izpopolnjevanje načrtovanja in gojenja gozdov pa 
je nujna mreža večjih trajnih raziskovalnih ploskev 
(> 0,25 ha).

Bolj lagodna od zgoraj opisane, se zdi pot delitve 
gozdov, vendar je manj razvojno naravnana, pomeni 
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manjšo kakovost bivanja in vodi v dolgoročne spore. 
Dobri zgledi gospodarjenja v Sloveniji kažejo, da 
je mogoče združevati ekonomsko in ekološko plat 
gospodarjenja, saj je s primerno zgradbo gozda 
mogoče trajno izkoriščati praktično ves prirastek 
in pri tem ohranjati funkcije gozda na primerni 
ravni.

6 POVZETEK
6 SUMMARY

Načrtovanje donosov v sklopu tradicionalnih zvrsti 
gojenja gozdov lahko opremo na deterministične 
matematične modele, zato je sorazmerno preprosto in 
natančno. Sonaravne zvrsti gojenja gozdov temeljijo 
na naravnih procesih in zahtevajo raznoliko, povsem 
pa sproščeno gozdnogojitveno ravnanje. Pogosto 
je časovno in prostorsko prepletanje zvrsti gojenja 
gozdov z različnimi načini določanja donosov, kot 
sta na primer prebiralno in skupinsko postopno 
gojenje gozdov. Razmere še dodatno zaostrijo težave 
z naravnim pomlajevanjem, poudarjene socialne 
funkcije, tržna nihanja sortimentov in storitev, 
finančni načrti lastnika gozda, nejasno zdravje 
gozda. Matematično modeliranje takšnih razmer 
in natančno določanje donosov je skoraj nemogoče. 
Potrebujemo sicer okviren model ciljnega stanja 
gozda, ki se mu z načrtovanjem gojitvenih del in 
donosov približujemo ali ga ohranjamo, vendar 
je temeljna presoja donosov v rokah gozdarskega 
strokovnjaka na terenu in v obratu.

Načrtovanje donosov je odvisno od negovalnega 
modela za odraščajoči gozd in načina obnove. Eko-
nomsko in ekološko najpomembnejše odločitve so 
pri obnovi. Odločitev o času, kraju in načinu obnove 
mora biti zato še posebej pretehtana. Ekonomski čas 
obnove sovpada s kulminacijo poprečnega vred-
nostnega prirastka, vendar je potrebno upoštevati 
tudi ekološka, ureditvena, likvidnostna in tržna 
merila, stabilnost sestoja ter racionalnost sečnje in 
spravila. Pomembno je, da ekonomsko najugodnejši 
čas obnove večinoma ni v neskladju z drugimi 
funkcijami gozda (zdravje, mehanska stabilnost). 
Staranje dreves poteka v skupinsko raznodobnih in 
prebiralnih gozdovih različno, zato je pri skupinsko 
postopnem gojenju gozdov načrtovanje donosov 
odvisno tudi od površin razvojnih faz, medtem ko 
je pri prebiralnem gojenju gozdov večji poudarek na 
zgradbi gozda. Pri sproščeni tehniki gojenja gozdov 
uporabljamo sestavine obeh načinov načrtovanja 
donosov. V vseh primerih pa načrtovanje donosov 
temelji na kontrolni metodi. Vedno bolj se pribli-

žujemo raznomerni in raznodobni sestavi gozdov, 
kjer so površine razvojnih faz težko določljive, zato 
bo v prihodnje večjih poudarek na strukturi kot na 
površinah.

Tudi pri uspešnih obratih, ki sonaravno gospo-
darijo v tujini (npr. ANW, Pro-Silva, Continuous 
cover forestry) temelji načrtovanje donosov na 
kontrolni metodi. Ta upošteva gibanja prirastka, 
razvojnih faz, zmesi ter drugih kazalnikov trajnost-
nega gospodarjenja, še posebej pa gibanja doseženih 
kakovosti in cen gozdnih lesnih sortimentov ter 
napovedi razvoja trga. V Sloveniji so postopki pri-
merljivi, zaostajamo pa pri kakovosti ekonomskih 
informacij. Te so pomembne tako pri vprašanjih 
naravovarstva, uresničevanja socialnih funkcij kot 
ekonomske učinkovitosti. Na načrtovanje donosov 
pa vpliva tudi stabilnost naravnega in družbenega 
okolja. Zaradi številnih gozdov v prevzgoji, podneb-
nih sprememb in globalizacije trgov se načrtovanje 
sooča z naraščajočo nepredvidljivostjo. Rešitve 
so v bolj okvirnem načrtovanju, upoštevanju več 
modelov razvoja gozda in poenostavitvi prilagaja-
nja načrtov. Dobri zgledi gospodarjenja z gozdovi 
v Sloveniji kažejo, da zatekanje k delitvi gozdov ni 
potrebno, saj je s primerno zgradbo gozda mogoče 
trajno izkoriščati praktično ves prirastek in pri tem 
ohranjati funkcije gozda na primerni ravni.
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Prispevek k objektivnosti določevanja možnega poseka pri 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov
A contribution to the objectivity of allowable cut determination in forest 
management planning

Živan VESELIČ*

Izvleček:
Veselič, Ž.: Prispevek k objektivnosti določevanja možnega poseka pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov. 
Gozdarski vestnik 66/2008, št. 1.  V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 5. Prevod: Breda Misja.   
Določitev možnega poseka je ena najpomembnejših vsebin gozdnogospodarskih načrtov. Glede na obilico podatkov 
o gozdovih je določitev možnega poseka pogosto preveč prepuščena subjektivnim presojam. S študijo, ki je tu na 
kratko predstavljena, smo zato izdelali metodologijo, s katero okvirni možni posek izračunamo na objektivni način. 
Gre za vzporedno metodologijo obstoječemu načinu določanja poseka pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov. 
Dosedanji preizkusi so pokazali uporabnost metodologije. Primerjave med gozdnogospodarskimi načrti glede 
obremenitve gozdov z možnim posekom so potrdile sume o neuravnoteženi obremenjenosti slovenskih gozdov.
Ključne besede: gozdnogospodarsko načrtovanje, gozdnogospodarski načrt, možni posek.

Abstract:
Veselič, Ž.: A contribution to the objectivity of allowable cut determination in forest management planning. 
Gozdarski vestnik (Professional journal of forestry) 66/2008, No. 1. In Slovenian, abstract in English, cit. lit. 5. 
Translated into English: Breda Misja  
The determination of allowable cut is one of the most important topics of forest management plans. With regard 
to the abundance of data on forests the determination of the allowable cut is often left to subjective estimations 
to a too large extent. In the study we here briefly present we formed a methodology for calculating the frame 
allowable cut in an objective manner. This is a methodology parallel to the existing way of determining allowable 
cut in forest management planning. The past tests proved the usefulness of the methodology. The comparisons 
of forest management plans with regard to burdening of forests with the allowable cut affirmed the suspicions on 
unbalanced burdening of Slovenian forests. 
Key words: forest management planning, forest management plan, allowable cut

1 UVOD

Določitev možnega poseka je ena najpomembnejših 
vsebin gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospo-
darskih območij (GGO) in gozdnogospodarskih 
enot (GGE). Če se v obravnavi omejimo na gozd-
nogospodarske načrte GGE, lahko trdimo, da se ob 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov GGE možni 
posek določi na podlagi temeljite proučitve gozdov, 
ki vključuje terenski opis gozdov in meritve sestojev. 
Okvirno se stopnjo izkoriščanja sestojev določi 
na ravni oddelkov oziroma odsekov, podrobneje 
pa, upoštevajoč postavljene cilje gospodarjenja z 
gozdom v GGE in tudi v GGO, na ravni rastiščno 
gojitvenih razredov (prej gospodarskih razredov) 
in seveda na ravni GGE. 

Pri določitvi možnega poseka je potrebno upošte-
vati številne dejavnike. Nekatere izmed njih je mogoče 
obravnavati na objektiven, eksakten oziroma mate-

matičen način, delno pa je določitev možnega poseka 
vselej tudi posledica subjektivnih presoj. Včasih je 
določitev možnega poseka preveč prepuščena sub-
jektivnim presojam, kar ni v prid gozdarski stroki. 
Če se omejimo na načrte GGE, moramo ugotoviti, 
da so razlike med gozdovi posameznih GGE glede 
razmerja razvojnih faz, debelinske strukture drevja 
in višine lesne zaloge v odnosu do ciljne zaloge zelo 
velike, pri določitvi možnega poseka pa se te razlike 
vselej ne odrazijo dovolj.

Pri določitvi možnega poseka, pa tudi drugih 
ukrepov v gozdovih, je še vedno čutiti tudi posle-
dice preteklosti, ko so se gozdnogospodarski načrti 
desetletja izdelovali v strokovno dokaj zaključenih 
krogih posameznih gozdnih gospodarstev, zato 
lahko ugotovimo tudi razlike pri njihovi določitvi 
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med posameznimi GGO. Tudi te razlike so seveda 
subjektivne narave. 

Ob obilici podatkov o naših gozdovih določitev 
možnega poseka ne more biti več tako subjektivna, 
kot je bila do neke mere upravičena oziroma razu-
mljiva v preteklosti. To namreč lahko ob postavljeni 
še sprejemljivi stopnji izkoriščanja (prirastka) gozdov 
na ravni Slovenije privede tudi do škodljive pre-
obremenjenosti gozdov v nekaterih GGE oziroma 
GGO. To je lahko še posebej kritično v času, ko je 
zaradi različnih razlogov, zlasti zaradi oživljanja lesne 
proizvodnje, vse dražje energije, pa tudi povpraše-
vanja po lesu iz tujine, pričakovati povečan interes 
po sečnji v slovenskih gozdovih.  

Primerjave med gozdnogospodarskimi načrti, 
še posebej glede možne obremenitve gozdov s 
sečnjami, ki smo jih naredili v okviru obsežnejše 
interne študije v ZGS (VESELIČ 2006), so potrdile 
sume o neuravnoteženi obremenjenosti slovenskih 
gozdov z možnim posekom. 

Z omenjeno študijo smo torej želeli po enotnih 
merilih, glede na stanje gozdov, kot ga kažejo raz-
položljivi podatki o gozdovih, primerjati višine 
možnega poseka, kot jih trenutno določajo gozdno-
gospodarski načrti GGE in GGO, ter na podlagi 
tistih podatkov o gozdovih, ki so najpomembnejši 
za določitev možnega poseka, poskušali opredeliti 
realno možne, oziroma  strokovno sprejemljive   
oziroma dopustne obremenitve gozdov s sečnjami 
v prihodnje. Analize smo opravili na ravni posa-
meznih GGE, ne na ravni posameznih gospodarskih 
razredov znotraj GGE, zaradi česar obravnavamo 
rezultate kot okvirne. 

Namen tega prispevka je predstaviti metodologijo, 
s katero smo na ravni GGE, torej bolj v grobem, 
vendar po enotni metodologiji in na podlagi enotnih 
objektivnih podatkov analizirali gozdove vseh GGE 
z vidika določitve dopustne stopnje izkoriščanja 
prirastka lesa oziroma določitve možnega poseka. 

Prizadevanja, da se določi možni posek (oziroma 
v preteklosti etat) na podlagi podatkov o gozdovih, 
ki so relevantni za njegovo določitev, seveda niso 
nova. Različne etatne obrazce je predlagalo že veliko 
gozdarskih raziskovalcev in praktikov. Značilnost 
večine je, da vzamejo za izhodišče samo nekaj naj-
pomembnejših podatkov o gozdovih, kar praviloma 
ne more zadovoljiti kritične presoje določitve možne 
stopnje izkoriščanja prirastka lesa v gozdovih. 

Predstavljena metodologija temelji na več poda-
tkih o gozdovih, ki jih v ZGS pridobivamo pri 
gozdnih inventurah. Pri kritični presoji predstavljene 
metodologije gre nujno upoštevati, da metodologija 

ni plod njene sistematične izdelave, kjer bi rele-
vantnost posameznih parametrov eventualno tudi 
statistično preverjali, kar bi bilo seveda zelo zanimivo 
in koristno opravilo, ampak je plod nujne (hitre) 
okvirne primerjave obremenjenosti gozdov glede 
možnega poseka med GGE, saj je začela pozornost 
tem vsebinam načrtov v zadnjem času strmo rasti 
in so se v postopkih njihovega sprejemanja začele 
pojavljati tudi pripombe, temelječe na zelo pomanj-
kljivih izhodiščih (tudi obrazcih), ki lahko vodijo v 
še večje razlike obremenjenosti slovenskih gozdov 
z možnim posekom, mestoma nedvomno tudi v 
preveliko obremenitev gozdov, torej gozdu v škodo, 
mestoma pa morda tudi v premajhno izkoriščanje 
potenciala slovenskih gozdov glede prirasle lesne 
mase.  

Predstavljena metodologija bo gotovo v pomoč 
izdelovalcem gozdnogospodarskih načrtov, ki bodo 
tudi prek nje okvirno preverili svoje zaključke glede 
možnega poseka v posamezni GGE, z njo pa želimo 
tudi spodbuditi nadaljnja razvojna prizadevanja 
na tem področju, saj je očitno, da bo strokovna 
objektivnost pri določanju možnega poseka vedno 
bolj potrebna.        

Nimamo iluzij, da je predstavljena metodologija 
za določitev možnega poseka popolna in da smo pri 
njej izkoristili vse relevantne podatke o gozdovih, ki 
jih pridobivamo ob gozdnih inventurah. Z nadaljnjim 
razvojem metodologije bo možno v izračun možnega 
poseka vključiti nove podatke in namesto ožjih ali 
širših razredov za vrednosti posameznih podatkov 
oblikovati in upoštevati krivuljčne odvisnosti. Meto-
dologija je v določeni meri pomanjkljiva v primeru 
ekstremnih rastišč, kjer drevje ne dosega večjih 
debelin ali razvojne faze debeljaka. V tem smislu 
bi jo bilo mogoče sicer hitro prilagoditi, vendar 
takšnih rastišč v gospodarskih gozdovih Slovenije ni 
veliko in z vidika možnega poseka v skupnem niso 
zelo pomembna. Metodologija upošteva potrebo po 
oblikovanju ekocelic, vseh lokalnih posebnosti zaradi 
funkcij gozdov pa seveda ne more upoštevati, zato 
je takšne prilagoditve potrebno opraviti na koncu 
izvedenega izračuna.  

Za izračun možnega poseka po predstavljeni 
metodologiji je v ZGS izdelan tudi računalniški 
program (PODGORNIK 2007), s katerim lahko iz 
osnovnih podatkov o gozdovih, zbranih ob izdelavi 
gozdnogospodarskega načrta, v trenutku izračunamo 
možne poseke tako na ravni GGE kot tudi na nižjih 
ravneh – na ravni gojitveno rastiščnih razredov ter 
tudi oddelkov oziroma odsekov (seveda zelo okvirno, 
kot so na tej ravni okvirni tudi podatki o sestojih). 
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2 AKUMULACIJA PRIRASTKA IN 
OBNOVA SESTOJEV

Slovenski gozdovi v povprečju še vedno potrebujejo 
akumuliranje prirastka, če jih želimo okrepiti kot 
ekosistem in s tem tudi povečati njihovo sposobnost 
za uspešno opravljanje večine ekoloških in social-
nih funkcij gozdov, ter želimo v njih povečati tudi 
prirastek lesa in tako povečati izkoristek gozdnih 
rastišč v smislu proizvodnje lesa. 

Povprečna lesna zaloga gospodarskih gozdov 
približno 280 m3/ha, optimalna modelna zaloga teh 
gozdov, ugotovljena na podlagi modelov, izdelanih 
ob izdelavi območnih gospodarskih razredov iz 
gozdnogospodarskih načrtov GGO za obdobje 2001-
2010 pa znaša približno 320-330 m3/ha*. 

Kljub navedenemu pa moramo pri določitvi gozd-
nogojitvenih ukrepov in možnega poseka posebno 
pozornost nameniti obnavljanju sestojev, če želimo 
izkoristiti kakovost priraslega in akumuliranega 
lesa, vsekakor več kot doslej. To je nujno tudi iz 
preprostega  razloga, ker  je  prav  v  zvezi  z  obna-
vljanjem  sestojev potrebno  uporabiti  največ znanja  
in sprejeti najzahtevnejše odločitve. Odločanje pa 
nikoli ni lahko. Zato je tudi razumljivo, da so na 
tem področju vzgoje gozdov največje možnosti za 
napačno strokovno delo. Akumuliranje prirastka je 
preprostejše, prirastek namreč akumuliramo tudi, 
če v gozdovih ne izvajamo ničesar. Obnavljanje 
sestojev pa zahteva skrbno načrtovanje in veliko 
angažiranje pri izvedbi. Pri nekaterih GGE podatki 
o gozdovih kažejo na velik delež lesne zaloge v naj-

višjem razširjenem debelinskem razredu, in to celo 
pri drevesnih vrstah, pri katerih se kakovost lesa z 
njihovo starostjo zelo hitro zmanjšuje. V takšnih 
primerih se je seveda treba odločiti za intenzivnejše 
obnavljanje gozdov. 

Intenzivnost obnavljanja gozda seveda bistveno 
vpliva na predvideni posek, saj v razvoju sestoja iz 
izbiralnih redčenj pridobimo kvečjemu do približno 
40 % lesa, vsaj približno 60 % pa ga pridobimo v 
času obnavljanja sestoja, od tega dobro polovico 
ob končnem poseku. 

Ko govorimo o obnavljanju gozdov, moramo 
poudariti še dejavnik, ki nam marsikje objektivno zelo 
otežuje odločitev glede začetka obnavljanja sestojev 
– preštevilčna rastlinojeda divjad, ki marsikje v Slo-
veniji ovira, ponekod pa tudi preprečuje obnavljanje 
gozdov. Nikoli se ne bomo mogli izogniti, da bi se v 
določenih okoliščinah (npr. izrazita zimovališča) ne 
srečevali tudi s tem problemom in ga pač reševali 
z dragimi zaščitnimi ukrepi. Nesprejemljivo pa je, 
kjer so takšne razmere na večjem delu ali celo na 
pretežnem delu gozdov. V teh primerih so nujni 
intenzivni ukrepi za uskladitev populacij rastlino-
jedov z okoljem – predvsem seveda z zagotovitvijo 
višjega odstrela, vendar tudi s posegi v okolju, med 
drugim tudi z obnavljanjem sestojev, ki poveča raz-
položljivo količino hrane za rastlinojede. V času, ko 
je ZGS nosilec lovsko upravljavskega načrtovanja, 
imamo na načrtovanje in s tem nedvomno tudi na 
izvedbo teh ukrepov odločilen vpliv in zato v tem 
smislu pomembno odgovornost; za lovišča s poseb-

* Opomba:
V okviru omenjene študije (VESELIČ 2006) je bila na podlagi modelov, izdelanih ob pripravi gozdnogospodarskih 
načrtov GGO za obdobje 2001-2010, ugotovljena optimalna modelna lesna zaloga. Izračunana je bila na podlagi 
modelnih vrednosti povprečnih lesnih zalog za sestoje posameznih drevesnih vrst oziroma skupin drevesnih 
vrst (ob uravnoteženih razvojnih fazah), modelnih deležev teh drevesnih vrst na posameznem rastišču ter 
deležev posameznih rastišč v gozdovih Slovenije. Po izključitvi varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov, je 
znašala optimalna lesna zaloga 310 m3/ha. 
Analiza po rastiščih je pokazala, da so bile v modelih po rastiščih predpostavljene takšne zmesi drevesnih vrst, da 
bi na ravni Slovenije njihov seštevek pomenil razmerje med iglavci in listavci 32 : 68. Glede na to, da strokovna 
literatura navaja v potencialni vegetaciji naših gozdov delež iglavcev 20 %, so bile modelne zmesi postavljene 
korektno. Verjetno bi nas razmislek o dopustnem odstopanju razvoja naših gozdov od njihovih naravnih 
teženj privedel do zaključka, da bi bil morda delež iglavcev v lesni zalogi blizu 40 % z vidika sonaravnosti tudi 
še sprejemljiv. 
Trenutno je v lesni zalogi naših gozdov 48 % iglavcev. V prihodnje se bo delež jelke še zmanjševal, v nižinah 
bodo za zmanjšanje deleža smreke poskrbeli podlubniki, črni bor na Krasu pa se tudi umika. Lahko zaključimo, 
da se bomo morali kar potruditi za to, da bomo na naravi sprejemljiv način ohranili delež iglavcev približno 40 
%. Več pozornosti bomo morali posvetiti zaščiti oziroma vnašanju jelke ter vzdrževati sprejemljiv delež smreke 
na vseh rastiščih, kjer je v določenem deležu sicer prisotna.
Ob upoštevanju modelnega deleža iglavcev 40 % bi se optimalna lesna zaloga povzpela na približno 320 m3/ha, 
ob njihovem današnjem deležu pa bi znašala 330 m3/ha. Z nekaj optimizma za izgled naših gozdov, ne le glede 
zmesi ampak tudi sicer, lahko torej zaključimo, da znaša optimalna modelna lesna zaloga naših gospodarskih 
gozdov (brez varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov) 320-330 m3/ha.  
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nim namenom v sestavi ZGS, kjer lov tudi izvajamo, 
velja to še toliko bolj. Pri tem pa je povsem jasno, 
da se v gozdovih, ki so nujno potrebni obnavljanja, 
z odlaganjem obnavljanja zaradi preveč divjadi ne 

Ugotovitve simulacije urejanja neustrezne strukture gozdov glede 
razmerja razvojnih faz gozda 

Da bi si čim bolje odgovorili na vprašanje, kaj za načrtovanje možnega poseka pomenijo nenaravno 
visoki deleži debeljakov in sestojev v obnovi, oziroma kako jih upoštevati pri določitvi možnega 
poseka, smo ob izdelavi že omenjene študije (VESELIČ 2006) opravili tudi simulacije razvoja sestojev, 
katerih zaključke lahko strnemo v naslednje ugotovitve:

1. Uravnoteženje razvojnih faz v primeru prevelikega deleža debeljakov in pomlajencev je dolg 
proces, ki ob pravilno zastavljenem delu traja približno dve tretjini proizvodnega razdobja, vsako 
odlaganje pa  problem še zaostruje in nujno vodi v veliko gospodarsko škodo zaradi sečnje pre-
starega drevja. 

2. Preveč intenzivno obnavljanje dolgoročno ne rešuje ničesar, ker se po približno dveh tretjinah 
proizvodnega razdobja problem (ciklično) ponovi v podobni intenzivnosti. Prav zato, ker pre-
hitevanje naravnih procesov v naravi očitno tudi v tem primeru ni možno, je primerno začeti 
problem reševati takoj in z zmerno intenzivnostjo. V zelo kritičnih razmerah sicer lahko v prvem 
obdobju zastavimo obnavljanje nadpovprečno intenzivno,  vendar lahko takšnega načrtujemo le 
desetletje, največ dve.

Pri določanju intenzivnosti obnavljanja v primerih prevelikega deleža starih sestojev je primerno 
izhajati iz ciljnega deleža mladovja. Ta je seveda odvisen od ciljnega proizvodnega razdobja, rastišča, 
navzočih drevesnih vrst in načina gospodarjenja z gozdom. Obdobje »odprtega« mladovja, ki 
ga ob opisu gozda označimo za mladovje, traja ne glede na različnost omenjenih dejavnikov pri 
naravnem obnavljanju gozdov v večini primerov približno enako dolgo, to je okoli 20 let. Če so 
navzoče bolj senčne vrste, njihovo mladje pred tem dlje časa vzgajamo pod zastorom, svetloljubne 
drevesne vrste pa  približno v tem času prerastejo razvojno fazo mladovja. Vsekakor pa je iz 
opredeljenega razdobja faze mladovja in celotnega proizvodnega razdobja vselej mogoče hitro 
izračunati ciljni delež mladovja, s katerim si pomagamo pri določitvi primerne intenzivnosti 
obnavljanja sestojev v primeru preveč debeljakov in sestojev v obnovi.                  

3. Ob predpostavki 20 letnega razdobja »odprtega« mladovja je simulacija pokazala, da je potrebno 
za vzdrževanje uravnotežene strukture gozdov po razvojnih fazah dolgoročno načrtovati končne 
poseke na površini, ki za desetletje znaša približno polovico ciljne površine mladovja. Prvih dvaj-
set let lahko to intenzivnost do polovice presežemo, nato pa se je v nekaj naslednjih desetletjih 
potrebno približati navedeni intenzivnosti, ki zagotavlja dolgoročno uravnoteženost strukture 
gozda. Seveda pa moramo upoštevati, da pred končnim posekom praviloma izvedemo eno do 
tri svetlitve sestoja. 

4. Ob predpostavki proizvodnega razdobja 120 let in razdobja razvojne faze mladovja 20 let, 
pomeni, da je ciljni delež mladovja 16 % in zahteva vzdrževanje uravnotežene strukture gozdov 
vsako desetletje končne poseke skupno na 8 % površine in ob predpostavki dveh predhodnih 
svetlitev še svetlitve na 16 % površine. Torej se mora že za vzdrževanje primerne strukture gozda 
v pogledu razvojnih faz obnova dogajati na skupno približno 20-25% površine gozda. V primeru 
intenzivnega obnavljanja starih sestojev, so lahko za približno dve desetletji ti deleži do polovico 
večji.

rešuje ničesar, problem se samo odlaga in zaostruje. 
V teh primerih je resnično neobhoden ukrep uskla-
ditev populacij rastlinojedov in okolja.    
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pregledneje nasloniti na lesno zalogo, saj se je treba 
v takšnih razmerah zlasti vprašati, kako intenzivno 
posegati v staro drevje, da bomo prehiteli proces 
razvrednotenja drevja zaradi naraščajočih napak 
lesa pri starem drevju. 

Pri presoji, kdaj za določitev možnega poseka kot 
izhodišče uporabiti namesto prirastka lesno zalogo, 
ter ob podrobnejši opredelitvi možnega poseka v 
odvisnosti od razvojnega stanja sestojev, smo se 
naslonili bolj na podatek o debelinski strukturi 
dreves kot na podatek o skupnem deležu razvoj-
nih faz debeljaka in sestojev v obnovi, saj je bolj 
verodostojen, zlasti je manj subjektiven. Podatek o 
skupnem deležu navedenih razvojnih faz smo upo-
rabili le kot pomožni podatek. Celo tedaj, ko kaže, 
da je navedenih sestojev v GGE prek 70 %, se samo 
na njegovi podlagi nismo odločili za intenzivnejše 
obnavljanje sestojev, če tega podatka ni »potrdil« 
tudi podatek o debelinski strukturi drevja. 

Prikaz izračuna možnega poseka je prilagojen 
ravni GGE.

3.2 Prirastek kot izhodišče določitve 
možnega poseka

Z določitvijo deleža prirastka, ki ga imamo v 
širšem prostoru namen izkoristiti v smislu določitve 
možnega poseka, seveda neposredno vplivamo na 
izračun možnega poseka v vsaki GGE, za katero 
kot izhodišče izračuna možnega poseka uporabimo 
podatek o tekočem prirastku. S ciljem poenotiti 
izhodišče za izračun možnega poseka za vse Slo-
venske gozdove, vzamemo kot izhodišče za izračun 
enoten delež možnega poseka od prirastka za vse 
slovenske gozdove.  

Upoštevajoč aktualno stanje slovenskih gozdov 
in simulacije njihovega nadaljnjega razvoja, smo 
pri izračunih možnega poseka po GGE na podlagi 
prirastka v omenjeni interni študiji postavili, da v 
povprečju gospodarski gozdovi v Sloveniji danes 
že omogočajo stopnjo izkoriščanja v višini 75 % 
prirastka iglavcev in 66 % prirastka listavcev*. 

3 METODOLOGIJA DOLOČITVE 
(OKVIRNEGA) MOŽNEGA 
POSEKA 

3.1 Uvodna pojasnila
Metodologija določitve možnega poseka temelji na 
enotnih dejavnikih, s čimer je omogočena primerlji-
vost možnih posekov med GGO, GGE in tudi nižjimi 
prostorskimi enotami. Pri izračunih so upoštevani 
naslednji  dejavniki:

1. prirastek,
2. debelinska struktura drevja,
3. razlika med dejansko in ciljno lesno zalogo,
4. delež razvojnih faz debeljaka in sestojev v 

obnovi,
5. plodnost rastišča,
6. drevesna sestava,
7. površina varovalnih gozdov.

Kot izhodišče za določitev možnega poseka v 
GGE smo primarno uporabili podatek o prirastku 
lesa v GGE. Pri tem smo upoštevali le prirastek več-
namenskih gozdov in gozdov s posebnim namenom, 
v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni. 
Delovno smo te gozdove poimenovali »gospodarske 
gozdove«. Možni posek v varovalnih gozdovih smo 
določili posebej in ga prišteli možnemu poseku 
večnamenskih gozdov, na način, kot je prikazan v 
poglavju 3.6 Varovalni gozdovi. 

Prirastka kot izhodišča za določitev možnega 
poseka nismo uporabili pri tistih GGE, kjer debe-
linska struktura dreves in velik delež debeljakov in 
sestojev v obnovi (pomlajencev) kaže na neprimerno 
velik delež debelega oziroma starega drevja. V teh 
primerih gre za stare sestoje, kjer je tekoči prirastek 
že v upadanju, zato ni več primerno izhodišče za 
določitev količine možnega poseka. Manjši kot bi 
bil zaradi starosti in zmanjšane vitalnosti drevja, 
manj poseka bi na njegovi podlagi določili, kar je 
seveda nesmisel. Manjši kot je prirastek, hitreje je 
namreč treba obnavljati sestoje. Poleg tega se je v 
teh primerih pri določitvi možnega poseka tudi 

* Pojasnilo
Realna povprečna lesna zaloga gospodarskih gozdov (brez varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov) je približno 
280 m3/ha. Današnji podatek za te gozdove je sicer 266 m3/ha, upoštevajoč še meritve dveh prihodnjih let na 
stalnih vzorčnih ploskvah, s čimer bodo na ta način izmerjeni sestoji v vseh GGE, pa se bo povprečna lesna 
zaloga teh gozdov vsaj približala 275 m3/ha. Ob tovrstnih razmišljanjih je primerno upoštevati, da so podatki 
gozdnogospodarskih načrtov v povprečju stari 5 let, kar ob povprečni akumulaciji prirastka pomeni, da povprečna 
lesna zaloga gospodarskih gozdov zelo verjetno že celo nekoliko presega 280 m3/ha.
Delež možnega poseka od prirastka smo pri listavcih postavili nekoliko nižje kot pri iglavcih, ker je v Sloveniji 
marsikje delež iglavcev umetno precej povečan in tolikšen presežek iglavcev v teh predelih povzroča gozdnogojitvene 
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Naj na tem mestu navedemo, da bi glede na raz-
merje med prirastkoma iglavcev in listavcev pomenila 
pri navedenih izhodiščnih intenzivnostih poseganj 
v obe skupini drevesnih vrst skupna intenzivnost v 
gospodarske gozdove v višini 70 %. Kljub znatnim 
odklonom od tega povprečja v primeru posamez-
nih GGE zaradi različnih sestojnih razmer, so bili 
v povprečju vsi dejavniki, ki delujejo v prid večje 
akumulacije oziroma večje intenzivnosti poseganja 
v gozdove, približno uravnoteženi, saj je v končnem 
intenzivnost znašala 71 % tekočega prirastka, torej 
prav blizu izhodiščno izbrani vrednosti. Pri tem 
naj opozorimo, da je bila študija izdelana pred 
zaključnimi dopolnitvami Nacionalnega gozdnega 
programa, s katerim je predviden na ravni Slovenije 
možni posek v višini 75 % prirastka.  

Glede na sestojne razmere (delež debeljakov in 
sestojev v obnovi, oddaljenost od ciljne lesne zaloge) 
nato z nadaljnjimi korekcijami, kot je to pozneje pri-
kazano, z upoštevanjem veliko kazalcev, izhodiščni 
možni posek v posameznih GGE ustrezno povečamo 
oziroma zmanjšamo. 

V primerih, ko je le eden od dveh kazalcev –  nad 
70 % debeljakov in sestojev v obnovi; preko   80 % še 
sprejemljivega deleža lesne zaloge na drevju, debelem 
50 cm in več – nakazuje potrebo po intenzivnejšem 
obnavljanju sestojev, potencialni možni posek, dolo-
čen na podlagi prirastka, povečamo za 5 %. 

Večje povečanje izhodiščne stopnje izkoriščanja 
prirastka določimo le pri GGE, pri katerih je iz 
podatkov razvidno, da je v najvišjem razširjenem 
debelinskem razredu (na drevju debeline 50 cm in 
več) lesne mase preko 80 % kritičnega deleža akumu-
lirane predvsem na drevesnih vrstah, pri katerih se s 
starostjo hitro povečujejo poškodbe lesa v deblu. Če 
je hkrati s preseženimi 80 % kritičnega deleža lesne 
zaloge na drevju, debelem 50 cm in več, v drevesni 

zmesi na poškodbe bolj odpornih drevesnih vrst 
(smreka, jelka, macesen, dob, graden) le 33,1-50,0 %, 
možni posek povečamo še za 5 %, torej za skupnih 
10 %, če pa je v najvišjem razširjenem debelinskem 
razredu navedenih drevesnih vrst 33 % ali manj, pa 
še za dodatnih 5 %, torej skupno za 15 %.  

3. 3 Debelinska struktura dreves 
Delež lesne zaloge na drevju premera 50 cm in 
več 

Debelinsko strukturo drevja upoštevamo prek 
podatka o deležih lesne zaloge na drevju treh raz-
širjenih debelinskih razredov – 10-29 cm, 30-49 
cm ter 50 cm in več. Deležu lesne zaloge v tretjem, 
najvišjem razširjenem debelinskem razredu smo 
namenili največjo pozornost zato, ker je pri presojah 
o morebitni potrebi po intenzivnejši obnovi za veliko 
večino rastišč ta podatek zelo pomemben. Tudi pri 
izdelavi meril za upoštevanje tega kazalca debelinske 
strukture drevja smo se naslonili na prirastne modele, 
ki so bili izdelani ob izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov območij za obdobje 2001-2010 za ključne 
drevesne vrste oziroma skupine drevesnih vrst in 
za najpomembnejša rastišča.

Modeli nam kažejo, kolikšne deleže posameznih 
razvojnih faz sestojev in kolikšne deleže lesne zaloge 
v posameznih debelinskih razredih, torej tudi v 
najvišjem razširjenem debelinskem razredu, lahko 
pričakujemo v gozdovih, v katerih določimo kot 
usmeritev za gospodarjenje primerno dolgo pro-
izvodno razdobje, upoštevajoč rastiščne razmere 
in drevesno sestavo gozdov. Preveliki odkloni od 
tako določenih površinskih deležev posameznih 
razvojnih faz oziroma deležev lesne zaloge na drevju 
posameznih debelinskih razredov seveda niso 
zaželeni, saj nujno vodijo v večja nihanja v zgradbi 

in varstvene probleme, ob tem pa tudi črni bor na Krasu počasi zaključuje svoje pionirsko poslanstvo. Zaradi 
navedenih razlogov je tudi doslej Program razvoja gozdov v Sloveniji predvidel pri listavcih nižjo stopnjo 
izkoriščanja prirastka (50 %), kot pri iglavcih (66 %), z gozdnogospodarskimi načrti GGO za obdobje 2001-
2010 pa je bil pri iglavcih določen možni posek v višini 67 % prirastka, pri listavcih pa v višini 55 % prirastka. 
Pri izdelavi omenjenih območnih načrtov smo se za nekoliko večjo intenzivnost poseganja v gozdove, kot jo je 
nakazoval Program razvoja gozdov v Sloveniji, odločili, ker so rezultati meritev gozdnih sestojev že ob koncu 
devetdesetih let pokazali, da je realno lesna zaloga precej višja, kot so kazali podatki ob izdelavi Programa 
razvoja gozdov v Sloveniji – v letih 1994-1996.
Izhodiščno smo določili navedene stopnje intenzivnosti poseganja v sestoje (75 % prirastka pri iglavcih in 66 % 
prirastka pri listavcih), ker pomenijo ustrezno izkoriščenje prirastnih potencialov gozdov in hkrati še vedno 
zagotavljajo varnost za pozitiven razvoj gozdov. Pri zagotavljanju varnosti pozitivnega razvoja gozdov je potrebno 
upoštevati, da prirastek še ni dovolj zanesljivo ugotovljen. Natančnejše podatke o njem bomo dobili po opravljenih 
ponovitvah meritev na stalnih vzorčnih ploskvah. Naravne izgube (npr. neizdelano drevje po ujmah) so danes 
večje kot v preteklosti in nam še niso dobro poznane. Končno smo še kar precej oddaljeni od optimalne oziroma 
ciljne lesne zaloge gozdov in je v gozdovih še vedno potrebna znatnejša akumulacija prirastka. 
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gozda, kar neugodno vpliva na trajnost donosov in 
tudi drugih funkcij gozdov. Ponovno vzpostavljanje 
uravnotežene zgradbe gozda glede razvojnih faz in 
strukture lesne zaloge je nehvaležno, zahtevno in 
tudi dolgotrajno opravilo, ki ga merimo v mnogih 
desetletjih.   

Za ilustracijo težavnosti ponovnega vzpostavljanja 
uravnotežene zgradbe gozda prilagamo v okviru 
zapisane zaključke opravljene simulacije intenzivnega 
obnavljanja gozdov s ciljem uravnotežiti zgradbo 
gozdov glede razvojnih faz. 

Pri določitvi še sprejemljivega oziroma kritičnega 
deleža lesne zaloge v tretjem razširjenem debelin-
skem razredu, ki smo ga uporabili kot ključni kriterij 
za določitev potrebe po intenzivnem obnavljanju 
sestojev dane GGE, smo upoštevali plodnost rastišča 
(izraženega z Rk) ter delež tistih (pomembnejših) 
drevesnih vrst, pri katerih smo lahko glede rasti 
do večjih debelin nekoliko bolj popustljivi, saj na 
plodnejših rastiščih praviloma zrastejo do večjih 
debelin in se z debelino poškodbe lesa pri njih ne 
povečujejo tako hitro in usodno kot pri večini drugih 
vrst. Med navedene drevesne vrste smo uvrstili jelko, 
smreko, macesen, graden in dob.

V preglednici, ki sledi, so poudarjeno izpisani 
še sprejemljivi oziroma kritični deleži lesne zaloge 
v tretjem razširjenem debelinskem razredu za 
gozdove navedenih drevesnih zmesi in plodnosti 

rastišč (pri oceni plodnosti smo uporabili rastiščni 
koeficient – Rk, ki v resnici kaže značilnosti rastišč, 
ki vplivajo na njihovo plodnost). Pri doseženih 
teh vrednostih v GGE postaja v vsakem primeru 
nujna intenzivnejša obnova sestojev. Za GGE, pri 
katerih je delež lesne zaloge v tretjem razširjenem 
debelinskem razredu presegel takšno vrednost, se 
vselej odločamo poudariti nujnost hitrejše obnove, 
možni posek pa izrazimo z deležem od lesne 
zaloge. Kot izhodišče določimo možni posek v 
višini 20 % oziroma 22 % od lesne zaloge; slednje 
pri  GGE, pri katerih je delež lesne zaloge v tretjem 
razširjenem razredu za več kot 20 % presegel še 
sprejemljiv delež.

V zvezi z vrednostmi, navedenimi v preglednici 
1, moramo posebej poudariti, da so glede na stanje 
modelov vse vrednosti povečane za 3 odstotne 
točke na račun predvidenega namenskega puščanja 
dreves do pozne starosti – posamično ali v skupinah 
(ekocelicah).  

Ker je ob različni rastnosti sestojev učinek 
(možnega) poseka danega deleža lesne zaloge na 
spremembo deleža lesne zaloge na debelem drevju 
različen, delež deleža 20 % oziroma 22 % od lesne 
zaloge korigiramo glede na plodnost rastišča. Bolj 
neoporečno bi ga bilo korigirati glede na dejansko 
priraščanje sestojev v GGE, vendar smo se pri dolo-
čitvi korekcije deleža zadovoljili z upoštevanjem 

Delež Povprečni Rk
smreke, jelke, macesna, gradna 
in doba Pod 9,0 9,0 –10,9 11,0 in več

70 % in več
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Preglednica 1: Kritični deleži lesne zaloge na drevju, debelem 50 cm in več v odvisnosti od drevesne sestave sestojev 
in rastišča  

Opomba: Vrednosti, navedene desno nad poudarjeno izpisano vrednostjo oziroma pod njo, so na cele vred-
nosti zaokrožene vrednosti, ki za 20 % presegajo poudarjene vrednosti oziroma so za 20 % manjše 
od njih. 
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plodnosti rastišča. Pri navedenih korekcijah sledimo 
preglednici 2.

Podobno kot pri določitvi možnega poseka na 
podlagi prirastka, tudi v primeru določitve možnega 
poseka na podlagi lesne zaloge – pri GGE, kjer je 
potrebno pospešiti obnavljanje sestojev – povečamo 
izhodiščni delež možnega poseka od lesne zaloge pri 
tistih GGE, pri katerih je iz podatkov razvidno, da 
je v najvišji debelinski stopnji lesna zaloga akumu-
lirana predvsem na drevesnih vrstah, pri katerih se 
s starostjo hitro povečujejo poškodbe lesa v deblu. 
Če je v lesni zalogi na poškodbe lesa bolj odpornih 
drevesnih vrst drevesnih vrst (smreka, jelka, mace-
sen, dob, graden) le 33,1 - 50,0 %, izhodiščni delež 
možnega poseka od lesne zaloge povečamo za 1 
odstotno točko, če pa je navedenih drevesnih vrst 
33 % ali manj, pa še za dodatno 1 odstotno točko 
(npr. iz 22 % na 24 %).

Kadar je delež lesne zaloge v tretjem razširjenem 
razredu presegel 80 % kritične vrednosti, smo se, 
kot je že omenjeno, odločili za pravkar navedene 
»ukrepe« le v primeru, če je v GGE hkrati tudi 
skupni delež debeljakov in sestojev v obnovi pre-
segel vrednost 70 %. 

Tudi opredeljene intenzivnosti poseganja v goz-
dove – v deležu od lesne zaloge, so prej nizke kot 
visoke. Zlasti v GGE, kjer so visoki deleži lesne zaloge 
v najvišjem debelinskem razredu vezani na drevesne 
vrste, ki s starostjo hitro podlegajo poškodbam 
lesa, je dopustno ali pa celo priporočljivo za krajše 
obdobje desetih ali dvajsetih let posegati v sestoje še 
s precej višjo intenzivnostjo, kot smo jo določili.  Z 
gospodarskega vidika gre namreč v teh primerih za 
osnovno vprašanje in nalogo, kako zdaj še dragocen 
les pridobiti iz gozda, preden ga čas razvrednoti in 
s tem razvrednoti tudi vso stoletno delo, ki je bilo 
vloženo v vzgojo drevja. Daljše obdobje pri zelo 
visokih intenzivnostih poseka ni primerno vztrajati; 
kot je razvidno iz zapisa v priloženem okviru, niti ne 
zato, ker bi pričelo zmanjkovati lesa, pač pa zato, ker 
bi pri tem z reševanjem današnje neuravnoteženosti 
zgradbe gozdov povzročali novo – v oddaljeni pri-
hodnosti. Omenjeno vprašanje oziroma naloga se 
tako pokaže v še zahtevnejši obliki, namreč, kako 
rešiti les in pri tem v gozdu ne povzročiti novega 

Preglednica 2: Korekcije izhodiščnega (potencialnega) možnega poseka v GGE s pooudarjeno potrebo po obnavljanju 
gozdov - v odvisnosti od plodnosti rastišča 

Rk
Pod 8,0 8,0 – 8,9 9,0 – 9,9 10,0 – 10,9 11,0 in več

Delež od lesne zaloge    -  % - 2 - 1 20 % oz. 22 % + 1 + 2

neravnotežja. V najbolj kritičnih primerih naloga 
skoraj ni rešljiva, zato je tudi tako pomembno, da 
pri usmerjanju razvoja gozdov ne zaidemo v takšno 
past. Čeprav so v nekaterih GGE še sprejemljivi deleži 
lesne zaloge v tretjem debelinskem razredu skoraj 
dvakrat preseženi, kar seveda napoveduje hude težave 
pri izpolnitvi prej omenjene gozdnogospodarske 
naloge, smo po tej metodologiji samo na najbolj 
plodnih rastiščih nekajkrat določili potencialni 
možni posek v višini 24 % od lesne zaloge. V takšnih 
ekstremnih primerih ni nesprejemljivo, če delež 
možnega poseka glede na lesno zalogo povečamo 
še za odstotek ali dva.

Naj na koncu navedemo, da je ta kazalec seveda 
manj primeren za presojo gozdov na najmanj pro-
duktivnih rastiščih, kjer večina drevja niti po naravi 
ne doseže debeline 50 cm. Posebej je omejene 
vrednosti na Krasu, kjer v nekaterih GGE takšni 
gozdovi celo prevladujejo. Za takšne gozdove bi bilo 
treba izdelati preglednico, prilagojeno manjšemu 
premeru (npr. 30 cm), v naslednjem poglavju pa se 
pri korekcijah pa upošteva drevje premera 10-20 
cm. Kot je že omenjeno, v Sloveniji nimamo veliko 
gozdov, kjer bi bile umestne navedene prilagoditve 
in z vidika skupne višine možnega poseka niso zelo 
pomembni.   

Delež lesne zaloge na drevju premera 10-30 cm  
Pri presojah o deležu sestojev, potrebnih redčenja, 
smo se spet odločili uporabiti delež lesne zaloge na 
drevju premera 10-30 cm in ne strukture razvojnih 
faz, saj so raznodobni, t.i. kmečki prebiralni sestoji 
zelo raznoliki, v preteklih klasifikacijah pa sploh 
niso bili posebej prikazani. 

Ker je delež prisotnih mlajših sestojev do dolo-
čene mere zajet že s kazalcem oddaljenosti dejanske 
povprečne lesne zaloge gozdov GGE od ciljne lesne 
zaloge gozdov v GGE, s tem kazalcem opravimo le 
še dodatno korekcijo izhodiščnega (potencialnega) 
možnega poseka, postavljenega kot 75 % prirastka pri 
iglavcih in 66 % prirastka pri listavcih, v smeri manjše 
intenzivnosti poseka oziroma večje akumulacije 
prirastka. Pri korekciji sledimo preglednici 3.
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3.4 Delež razvojnih faz debeljak + sestoj 
v obnovi

Skupni delež navedenih razvojnih faz je dober 
kazalec potreb po obnovi; nedvomno boljši kot 
površina mladovja, saj je primeren delež mladovja 
sorazmerno majhen (10-20 %), podatek o njem pa 
je zato vselej sorazmerno manj zanesljiv. 

Ker je tudi podatek o skupnem deležu razvojnih 
faz debeljaka in sestoj v obnovi preveč subjektiven, 
smo se, kot je že omenjeno, pri določitvi potrebe po 
intenzivnejšem obnavljanju gozdov bolj kot na ta 
podatek naslonili na podatek o debelinski strukturi 
drevja, oziroma na podatek o deležu lesne zaloge v 
najvišjem razširjenem debelinskem razredu.  

Podatek o navedenih razvojnih fazah uporabimo 
le kot pomožni podatek. Pravzaprav ga  uporabimo 
samo v dveh primerih.

Samostojno ga uporabimo v primeru, ko za 5 % 
povečamo izhodiščni (potencialni) možni posek v 
GGE, določen na podlagi prirastka, kadar skupni 
delež debeljakov in sestojev v obnovi v GGE presega 
70 % – tudi če delež lesne zaloge v najvišjem razšir-
jenem razredu ne dosega 80 % kritične oziroma še 
sprejemljive vrednosti. Takih primerov je bilo zaradi 
korelacije med obema podatkoma pri dosedanji 
obravnavi vseh GGE le nekaj. 

Podatek upoštevamo tudi v primeru, če skupni 
delež debeljakov in sestojev v obnovi presega 70 %, 
hkrati pa delež lesne zaloge na drevju debeline 50 
cm in več presega 80 % kritične oziroma še spre-
jemljive vrednosti. V takšnem sozvočju navedenih 
podatkov je ustrezno zastaviti intenzivnejše obna-
vljanje sestojev, zato izhodiščni (potencialni) možni 
posek določimo na podlagi deleža od lesne zaloge 
(v teh primerih ga vselej določimo z deležem 20 % 
od lesne zaloge ter ga nato za 1 ali 2 % povečamo 
ali zmanjšamo glede na Rk rastišča).  

Prebiralni in raznodobni gozdovi
Ne glede na omejeno vrednost kazalca »delež razvoj-
nih faz debeljak in sestoj v obnovi« smo pri izdelavi 
metodologije podatkom o obravnavanem kazalcu 
posvetili potrebno pozornost. 

Preglednica 3: Korekcija višine možnega poseka zaradi 
velikega deleža tanjšega drevja  

Delež lesne zaloge na 
drevju premera 10-30 cm Faktor korekcije

45 - 54 % 0,95
55 % in več 0,90

Ker je analiza podatkov pri nekaterih GGE poka-
zala pomemben delež prebiralnih gozdov oziroma 
drugih raznodobnih sestojev, smo podatke o teh 
gozdovih podrobneje proučili. 

Proučitev se je pokazala kot koristna, saj so imeli 
prebiralni oziroma drugi raznodobni gozdovi v kar 
nekaj GGE za navedene razvojne faze povsem nepri-
merno debelinsko strukturo drevja. To je seveda 
posledica neustrezne (subjektivne) opredelitve 
gozdov za prebiralne, čeprav so po svoji zgradbi 
takšni le v manjšem deležu. Zato v teh primerih del 
površine teh gozdov preprosto prištejemo k skupni 
površini debeljakov in sestojev v obnovi. 

Določitev dela površine prebiralnih oziroma 
raznodobnih sestojev, ki se ga prišteje k skupni 
površini debeljakov in sestojev v obnovi, se določi 
po merilih, ki jih kaže preglednica 5.

Preglednica 4: Delež površine prebiralnih oz. raznodobnih 
gozdov, ki se jih prišteje k skupni površini debeljakov 
in sestojev v obnovi

Delež lesne zaloge na 
drevju debeline 

50 cm in več

Delež površine  
prebiralnih oz. razno-
dobnih gozdov, ki smo 

jih prišteli  
k debeljakom in  

sestojem v obnovi
50 % in več 75 %
40 - 50 % 50 %
30 - 40 % 25 %
20 - 30 % 10 %

3.5 Razlika med dejansko in ciljno lesno 
zalogo

Velik delež debeljakov in sestojev v obnovi pravi-
loma pomeni tudi veliko lesno zalogo, ki lahko tudi 
preseže ciljno lesno zalogo v GGE. Veliko mlajših 
razvojnih faz gozda seveda pomeni nizko povprečno 
lesno zalogo na hektar. Vpliv prevelike lesne zaloge 
zaradi velike temeljnice, ki bi pri dani razvojni 
stopnji gozda zaradi premalo intenzivnega redčenja 
presegala temeljnico normalno negovanega gozda, 
lahko skoraj zanemarimo, saj morebitni presežki 
niti ne morejo biti zelo veliki. 

Ker potrebo po ureditvi strukture gozda s preveč 
debelega drevja oziroma starejših sestojev že zado-
voljimo z upoštevanjem pravkar predstavljenih 
dejavnikov, razliko med dejansko in ciljno lesno 
zalogo uporabimo le kot kazalec, ki nam pri določitvi 
potencialnega možnega poseka pomaga določiti 
možni posek v GGE, v katerih je potrebna akumula-
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cija prirastka. Prav oddaljenost dejanske lesne zaloge 
gozdov od njihove ciljne lesne zaloge je namreč eden 
od najpomembnejših podatkov za določitev stopnje 
akumulacije prirastka lesa. 

V tem pogledu se ta kazalec dopolnjuje z deležem 
lesne zaloge na drevju premera 10-30 cm. Vsekakor 
je bolje uporabiti več kazalcev za podoben namen, kot 
vse staviti na enega, saj različni kazalci vendarle kažejo 
različne značilnosti sestojev, zaradi česar se dopolnju-
jejo, pa tudi morebitna pomanjkljivost v posameznem 
podatku je tako za končni rezultat manj usodna. 

Gozdovi GGE imajo praviloma sorazmerno 
nizko lesno zalogo zaradi prevladujočih mlajših 
razvojnih faz, nemalokrat pa k nizki dejanski lesni 
zalogi prispevajo tudi preveč redki zrelejši sestoji. 
Glede na razmerje med dejansko in okvirno ciljno 
lesno zalogo gozdov v GGE, možni posek povečamo 
s faktorji, ki so prikazani v preglednici 5.

Preglednica 5: Korekcija višine možnega poseka zaradi 
razmerja med dejansko in okvirno ciljno lesno zalogo  

Razmerje med dejansko 
in okvirno ciljno lesno 

zalogo
Faktor korekcije

80 - 89 % 0,95
70 - 79 % 0,90
60 - 69 % 0,85
Pod 60 % 0,80

Določitev okvirne ciljne lesne zaloge
Določitev ciljne lesne zaloge je zelo zahtevna naloga. 
Za potrebe te metodologije smo si nalogo poenosta-
vili, saj smo se zavedali, da se moramo zadovoljiti z 

določitvijo približne ciljne zaloge, kar pa je v vsakem 
primeru bolje, kot če tega dejavnika pri določitvi 
možnega poseka ne bi upoštevali. 

Kot izhodišče smo na podlagi modelov, izdelanih 
ob pripravi gozdnogospodarskih načrtov območij za 
obdobje 2001-2010 na osnovi prirastnih tablic (zlasti 
Čeških), določili za različne zmesi drevesnih vrst 
krivulje približnih ciljnih lesnih zalog v odvisnosti 
od plodnosti rastišča (v približku izražene z Rk) in 
drevesne sestave, kot jih kaže grafikon 1.    

Krivulje smo določili za naslednje skupine zmesi 
drevesnih vrst:
1. 70 % in več smreke in jelke
2. 50 - 69 % smreke in jelke
3. 25 - 49 % smreke in jelke  
4. Drugo
5. 20-29 % mehkih listavcev in drugih trdih listav-

cev
6. 30 % in več mehkih listavcev in drugih trdih 

listavcev

Izravnane krivulje:
(Obrazci krivulj so navedeni po vrsti od zgornje 

krivulje /y1/ do spodnje /y6/). 

y1 = – 2,9167 x2 + 74,950 x – 29,400
y2 = – 2,6023 x2 + 66,755 x – 26,618
y3 = – 2,2652 x2 + 58,232 x – 22,636
y4 = – 1,9129 x2 + 49,433 x – 17,964
y5 = – 1,5947 x2 + 41,199 x – 15,036
y6 = – 1,2689 x2 + 32,864 x – 11,636

Grafikon 1: Približna ciljna lesna zaloga gozdov v odvisnosti od Rk za gozdove različne sestave drevesnih vrst 
(zmesi) 
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3.6 Varovalni gozdovi
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s poseb-
nim namenom v varovalnih gozdovih dopušča sečnje 
skladno z gozdnogospodarskimi načrti. Intenzivnost 
sečenj v teh gozdovih je že zaradi njihove težke 
dostopnosti oziroma težavnosti terena zelo nizka, 
vendar je ne moremo povsem izključiti. 

Možni posek v varovalnih gozdovih določimo 
posebej in ga prištejemo možnemu poseku večna-
menskih gozdov. Če ni na voljo boljših konkretnih 
opredelitev lahko okvirno predpostavimo desetletni 
možni posek v povprečnem deležu 3 % od lesne 
zaloge. Za varovalne gozdove v nižinah zaradi 
poudarjene biotopske funkcije (npr. ob Muri) pa je 
primerno predpostaviti skoraj običajne intenzivnosti 
gospodarjenja na podobnih rastiščih.  

4 ŠE NEKAJ KONKRETNIH 
REZULTATOV

Konkretnih rezultatov na ravni GGE ne navajamo, 
ker so interne narave. Zaradi ilustracije nujnosti 
objektivnejših načinov določevanja možnega poseka 
in za pridobitev vtisa o odklonih prikazujemo 
rezultate analize na ravni GGO (preglednica 6 in 
grafikon 2). 

Iz preglednice 6 lahko razberemo tudi med GGO 
uravnoteženi absolutni letni možni posek po GGO 
in na ravni Slovenije, če izhajamo iz izhodišča, da 
možni posek na ravni Slovenije v povprečju znaša 
75 % prirastka iglavcev in 66 % prirastka listavcev. Po 
upoštevanju vseh kazalcev se je možni posek povečal 
iz izhodiščnih 70 % skupnega prirastka lesa na 71 % 
skupnega prirastka lesa (navedene deleže za iglavce 
in listavce je zato v skupnem potrebno povečati  
za 1 %). Naj tudi na tem mestu opozorimo, da je 
bila študija izdelana pred zaključnimi dopolnitvami 
Nacionalnega gozdnega programa, s katerim je pred-

GGO
MP-ON  
2001-10 

m3

MP-GGE 
2005 
m3

MP 
potenc. 

m3

MPpotenc / 
MP-ON  

%

MPpotenc / 
MPGGE

%

MPpotenc/
Prirastek*

%

MPpotenc / 
Les. zal.*

%
Tolmin 393.187 380.007 438.600 112 115 68 1,65
Bled 176.081 183.100 237.400 135 130 73 1,56
Kranj 277.702 337.786 361.500 130 107 76 1,70
Ljubljana 450.801 431.514 579.800 129 134 70 1,70
Postojna 294.771 312.136 361.900 123 116 74 1,89
Kočevje 413.000 425.140 511.000 124 120 80 1,91
N. mesto 375.018 430.595 451.700 120 105 69 1,90
Brežice 244.300 244.179 337.800 138 138 65 1,91
Celje 291.846 328.486 342.600 117 104 68 176
Nazarje 204.565 202.077 233.900 114 116 71 1,66
Sl. Gradec 258.497 255.506 368.100 142 144 84 1,95
Maribor 441.453 465.589 569.500 129 122 69 1,95
M. Sobota 130.262 142.232 145.100 111 102 65 1,62
Sežana 149.573 177.751 209.400 140 118 60 1,90
Skupaj 4.101.056 4.316.098 5.148.300 126 119 71 1,80

Preglednica 6: Letni možni posek po gozdnogospodarskih načrtih in potencialni možni posek – ob upoštevanju 
izhodišča, da možni posek na ravni Slovenije v povprečju znaša 75 % prirastka iglavcev in 66 % prirastka listavcev 
oziroma skupaj 71 % skupnega prirastka lesa

Opomba: *Potencialni možni posek ter prirastek in lesna zaloga se nanašajo na »gospodarske gozdove« po
 sprejetju Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom. 
 MP-ON 2001-2010  Možni posek po gozdnogospodarskih načrtih območij 2001-2010
 MP-GGE 2005    Možni posek po GGE, upoštevano koncem leta 2005 
 Mpotenc  Možni posek za vse gozdove, izračunan po predstavljeni metodologiji
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viden na ravni Slovenije možni posek v višini 75 % 
prirastka. Tako izračunani skupni letni možni posek 
v slovenskih gozdovih (zaokroženo 5.148.300 m3) 
bi v skupnem   presegal možni posek po gozdnogo-
spodarskih načrtih GGO za 26 %, možni posek po 
gozdnogospodarskih načrtih GGE pa za 19 %. 

Gospodarski gozdovi: 
Lesna zaloga: 282.803.000 m3, letni prirastek: 
7.142.000 m3, možni posek: 5.091.000 m3  (71 % 
prirastka in 1,80 % od lesne zaloge) 

Z Nacionalnim gozdnim programom je predviden 
možni posek v slovenskih gozdovih v višini      75 % 
prirastka. Glede na navedeni visok delež, bi moral 
biti nekoliko natančneje opredeljen, verjetno pa gre 
razumeti, da se nanaša na t.i. gospodarske gozdove 
(brez varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov). 
Upoštevajoč današnje stanje gozdov je v Nacionalnem 
gozdnem programu navedena višina možnega poseka 
v odnosu do prirastka še sprejemljiva, čeprav se z njo 
že močno približujemo tudi akumulaciji prirastka, ki 
jo je Slovenija do leta 2012 dolžna zagotoviti zaradi 
svoje odločitve, da v okviru Kyotskega protokola 
gozd uveljavlja kot ponor ogljika.   

5 POVZETEK
Določitev možnega poseka je ena najpomembnej-
ših vsebin gozdnogospodarskih načrtov. Če se v 
obravnavi omejimo na gozdnogospodarske načrte 
gozdnogospodarskih enot (GGE), moramo pritrditi, 
da se ob izdelavi gozdnogospodarskega načrta GGE 
možni posek določi na podlagi temeljite proučitve 
gozdov, ki vključuje terenski opis gozdov in meritve 
sestojev. Možni posek se določi na podlagi razmisleka 
v detajlu (z določitvijo primerne stopnje intenziv-

nosti posega v posamezen sestoj) in analitičnega 
pristopa na ravni rastiščno gojitvenega razreda (prej 
gospodarskega razreda), pri čemer se upošteva tudi 
gozdnogojitveni položaj rastiščno gojitvenega razreda 
v celotni GGE in tudi v GGO.  

Pri določitvi možnega poseka je potrebno upoš-
tevati številne dejavnike. Nekatere izmed njih je 
mogoče obravnavati na objektiven, eksakten oziroma 
matematičen način, delno pa je določitev možnega 
poseka vselej tudi posledica subjektivnih presoj. 
Glede na obilico podatkov o gozdovih je določitev 
možnega poseka pogosto preveč prepuščena sub-
jektivnim presojam, kar ni v prid gozdarski stroki. 
Prevelika subjektivnost pri načrtovanju možnega 
poseka lahko ob postavljeni višji povprečni inten-
zivnosti izkoriščanja (prirastka) gozdov na ravni 
Slovenije, privede do škodljive preobremenjenosti 
gozdov v nekaterih GGE oziroma GGO. 

S študijo, ki je tu na kratko predstavljena, smo 
primerjali intenzivnost načrtovanih sečenj (mož-
nega poseka), kot jih trenutno določajo gozdno-
gospodarski načrti GGE, z zmožnostmi gozdov v 
posameznih GGE in GGO, ki smo jih določili na 
objektiven način. Na podlagi podatkov o gozdovih, 
ki so najpomembnejši za določitev možnega poseka, 
smo opredelili realno možne oziroma  strokovno 
dopustne obremenitve gozdov s sečnjami v prihod-
nje. Izračune možnega poseka smo opravili na ravni 
posameznih GGE, z računalniškim programom, 
izdelanim na podlage opravljene študije, pa bomo 
lahko enake izračune opravili na ravni odsekov 
in oddelkov ter rezultate sešteli na ravni rastiščno 
gojitvenih razredov, GGE in GGO.  

Obravnavano pot izračuna možnega poseka je 
potrebno razumeti kot alternativno pot, ki nam 
lahko koristi kot hiter okviren preizkus običajnih 

Grafikon 2: Prikaz odklonov možnega poseka v veljavnih načrtih GGE od izračunanih vrednosti  
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razmislekov in analiz pri določitvi možnega poseka. 
Dosedanji preizkusi so pokazali uporabnost izdelane 
metodologije.   

Metodologija določitve možnega poseka temelji 
na izbranih objektivno določljivih dejavnikih, s čimer 
je omogočena primerljivost možnih posekov med 
GGO, GGE in tudi nižjimi prostorskimi enotami. Pri 
izračunih so upoštevani naslednji  dejavniki:

1. prirastek,
2. debelinska struktura drevja,
3. razlika med dejansko in ciljno lesno zalogo,
4. delež razvojnih faz debeljaka in sestojev v 

obnovi,
5. plodnost rastišča,
6. drevesna sestava,
7. površina varovalnih gozdov.

Najpogosteje se kot izhodišče za izračun možnega 
poseka uporabi prirastek. Pri tem upoštevamo le 
prirastek večnamenskih gozdov in gozdov s posebnim 
namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi 
dovoljeni. Delovno smo te gozdove poimenovali 
»gospodarske gozdove«. Možni posek v varovalnih 
gozdovih določimo s predpostavljeno majhno pov-
prečno intenzivnostjo sečnje posebej in ga prištejemo 
možnemu poseku prej omenjenih gozdov. 

Prirastek se kot izhodišče za določitev možnega 
poseka ne upošteva pri tistih GGE, kjer debelinska 
struktura dreves in velik delež debeljakov in sestojev 
v obnovi (pomlajencev) kažejo na neprimerno velik 
delež debelega oziroma starega drevja. V teh pri-
merih je tekoči prirastek že v upadanju, zato ni več 
primerno izhodišče za določitev količine možnega 
poseka. V teh primerih se kot izhodišče za izračun 
možnega poseka uporabi lesna zaloga gozdov.

Pri presoji, kdaj za določitev možnega poseka kot 
izhodišče uporabiti namesto prirastka lesno zalogo, 
se oslonimo predvsem na podatek o debelinski 
strukturi dreves, ker je bolj objektiven kot podatek 
o deležih razvojnih faz sestojev.

Primerjave med gozdnogospodarskimi načrti 
glede obremenitve gozdov z možnim posekom so 
potrdile sume o neuravnoteženi obremenjenosti 
gozdov. Ob upoštevanju enotnih izhodišč za izračun 
možnega poseka – v primeru prirastka je to 75 % 
prirastka iglavcev in 66 % prirastka listavcev – smo 
ugotovili, da bi se pri posameznih območjih moral 
možni posek povečati za 11 - 40 % glede na možni 
posek, določen z veljavnimi gozdnogospodarskimi 
načrti območij, oziroma za 4 - 44 % glede na možni 
posek po gozdnogospodarskih načrtih GGE (ob 
koncu leta 2005!).  Povečanja so posledica povečanja 

izhodiščne predpostavke o deležu izkoriščanja pri-
rastka (prej: 67 % prirastka iglavcev in 55 % prirastka 
listavcev) ter novih, višjih podatkov o lesni zalogi 
in prirastku iz inventur zadnjih pet let. Pozornost 
pritegnejo ugotovljene velike razlike med območji, 
ki opozarjajo, da se možni posek določa preveč raz-
lično, vsekakor preveč subjektivno, saj se podatki o 
gozdovih že poldrugo desetletje v vseh slovenskih 
gozdovih zbirajo na enak način. Morda je pri tem 
še vedno čutiti tudi posledice preteklosti, ko so se 
gozdnogospodarski načrti desetletja izdelovali v 
strokovno dokaj zaključenih krogih posameznih 
gozdnih gospodarstev. 

Nimamo iluzij, da je predstavljena metodologija 
za določitev možnega poseka popolna in da smo 
pri njej izkoristili vse relevantne podatke o goz-
dovih, ki jih pridobivamo ob gozdnih inventurah. 
Z nadaljnjim razvojem metodologije bo možno v 
izračun možnega poseka vključiti nove podatke 
in namesto ožjih ali širših razredov za vrednosti 
posameznih podatkov oblikovati in upoštevati 
krivuljčne odvisnosti. Metodologija je v določeni 
meri pomanjkljiva v primeru ekstremnih rastišč, 
kjer drevje ne dosega večjih debelin ali razvojne faze 
debeljaka. V tem smislu bi jo bilo mogoče sicer hitro 
prilagoditi, vendar je primerno tudi upoštevati, da 
takšnih rastišč v gospodarskih gozdovih Slovenije ni 
veliko in z vidika možnega poseka v skupnem niso 
zelo pomembna. Metodologija upošteva potrebo 
po oblikovanju ekocelic (z nekaj višje določenim 
kritičnim deležem lesne zaloge na drevju s preme-
rom nad 30 cm), vseh lokalnih posebnosti zaradi 
funkcij gozdov pa seveda ne more upoštevati, zato 
je takšne prilagoditve potrebno opraviti na koncu 
izvedenega izračuna.  

Upoštevajoč aktualno stanje slovenskih gozdov 
in simulacije njihovega nadaljnjega razvoja, smo 
pri izračunih možnega poseka po GGE na podlagi 
prirastka predpostavili, da v povprečju gospodarski 
gozdovi v Sloveniji danes že omogočajo stopnjo 
izkoriščanja v višini 75 % prirastka iglavcev in 66 % 
prirastka listavcev, skupaj v povprečju približno 
70 % prirastka. Po upoštevanju vseh kazalcev se je v 
izračunih možni posek povečal iz izhodiščnih 70 % 
prirastka lesa na 71 % skupnega prirastka lesa. Tako 
izračunani skupni letni možni posek v slovenskih 
gozdovih bi po teh izračunih (na podlagi podatkov o 
gozdovih iz leta 2005 !) znašal zaokroženo 5.148.300 
m3 in bi v skupnem presegal možni posek po gozd-
nogospodarskih načrtih GGO za 26 %. 

Opomba: Študija je bila izdelana pred izdelavo 
končnega predloga Nacionalnega gozdnega pro-
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grama, s katerim je predvidena intenzivnost izko-
riščanja slovenskih gozdov v višini 75 % prirastka. 
Upoštevajoč današnje stanje gozdov je v Nacionalnem 
gozdnem programu navedena višina možnega poseka 
v odnosu do prirastka še sprejemljiva, čeprav se z njo 
že močno približujemo tudi akumulaciji prirastka, ki 
jo je Slovenija do leta 2012 dolžna zagotoviti zaradi 
svoje odločitve, da v okviru Kyotskega protokola 
gozd uveljavlja kot ponor ogljika.   
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1 UVOD 
Količina poseka lesa je najpogosteje uporabljano 
merilo uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov 
(GGN). S posekom uresničujemo usmeritve gozdar-
ske politike, programa razvoja gozdov, gozdnogo-
spodarskih načrtov in detajlnih gojitvenih načrtov. S 
posekom lesa industrija in posamezniki lahko zado-
voljujejo svoje raznolike potrebe. Za uresničevanje 
sonaravnega, trajnostnega in mnogonamenskega 
gospodarjenja z gozdovi ter potreb družbe po lesu 
je potrebno skrbno gozdnogospodarsko načrtovanje. 
Sečnja je najpomembnejša aktivnost pri gospodar-
jenju z gozdovi. Realna podlaga za intenziviranje 
pridobivanja in rabe lesa je objektivna ocena stanja na 
tem področju. Različne študije in statistike v zadnjih 
letih kažejo, da je realni posek višji od evidentiranega 
(Medved 2001, Veselič 2004, Piškur 2005, Medved 
2005, Krajnc / Piškur 2006). 

GDK: 32:625(045)=163.6
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Poleg evidentirane izbire drevja za posek se 
količine poseka preverjajo tudi s kontrolno vzorčno 
metodo (KVM). Na gozdnogospodarskem območju 
(GGO) Bled je KVM v uporabi že od leta 1972 in 
temelji na metodi, ki je bila razvita v šestdesetih 
letih v Švici (Hočevar 1990). S sprejetjem Pravilnika 
o gozdnogospodarskem načrtovanju (Ur. l. 5/1998, 
50/2006) je bila sprejeta tudi obveznost izvajanja 
inventure z enotno KVM, ki jo na področju celotne 
Slovenije izvaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS). 
Na posameznih GGO so postopno uvajali KVM 
že pred sprejetjem pravilnika, zato smo v raziskavi 
primerjali rezultate dveh zaporednih meritev za 
dobro desetino GGE v Sloveniji. 

Strokovna razprava
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KVM je inventura dogodkov v desetletnem 
ciklusu gozda, zato meritev ne moremo jemati 
zgolj kot dve točkovni oceni, ampak jo je potrebno 
bistveno temeljiteje uporabiti v kritični presoji pre-
teklega gospodarjenja. Kontrolna metoda je najbolj 
objektiven kazalec intenzivnosti gospodarjenja z 
gozdovi, saj poleg kvantitativnih kazalcev o realnosti 
načrtovanih ukrepov in pravilnosti usmeritev načrta 
kaže tudi na mnoge kvalitativne znake, preverja 
kakovost dela zaposlenih, kaže na odnose med 
lastniki in gozdarji, odraža potrebe po lesu v družbi 
in socialni položaj lastnikov.

Pred dobrimi 50 leti so v Sloveniji ugotavljali 
skrajno neugodno stanje v gozdovih. Na pomemb-
nem posvetovanju leta 1953 v Celju, ki sta ga organi-
zirala Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva in 
lesne industrije LRS ter Združenje lesnoindustrijskih 
podjetij Slovenije, so spregovorili o gospodarjenju z 
lesom v Sloveniji (KNEZ, J. et al. 1954). Zmogljivost 
gozdov z okoli 2 milijona kubičnih metrov prirastka 
so v obdobju 1946 - 1952 močno presegale potrebe 
družbe pri povojni obnovi države. Posek je v letih 
1946 do 1949 presegal prirastek za naslednje mnogo-
kratnike: 1,8, 2,2, 2,6 in 2,9, v letih 1950 do 1952 pa je 
bil posek 2,5, 2,4 in 2,3-krat višji od ocene prirastka.
Natanko pol stoletja kasneje je po uradnih podatkih 
(ZGS, SURS) posek v Slovenskih gozdovih dosegal 
naslednje mnogokratnike prirastka v obdobju 1996-
1999: (0,38, 0,42, 0,40 in 0.38) in se še znižal med 
2000 in 2002 (0,38, 0,38 in 0,37). 

Leta 1947 je bila povprečna lesna zaloga oce-
njena na 126 m3/ha. Šest let kasneje (1953) so na 
omenjenem posvetu navajali da znaša lesna zaloga 
le še 105 m3/ha (v državnih 135 m3/ha, v zasebnih 
86 m3/ha). Takratne normalne – ciljne lesne zaloge 
so bile ocenjene na 250 m3/ha. Lesna zaloga je tako 
znašala le 42 % ciljne. Ocenjevali so, da od gozda do 
predelave in potrošnje lesa neposredno ali posredno 
živi četrtina prebivalstva Slovenije. Samo pred-
stavljamo si lahko, koliko naporov in strokovnih 
argumentov so morali gozdarji nanizati, da danes 
lahko ugotavljamo lesno zalogo, ki znaša realno okoli 
283 m3/ha (GFRA 2005). V obdobju 1952 – 2005 se 
je lesna zaloga povečala za 174 m3/ha, kar pomeni v 
povprečju dobre 3 m3/ha akumuliranega prirastka 
letno. Koliko razlike gre na račun izpopolnjenih 
inventurnih metod in koliko na račun varčevanja 
pri poseku, je verjetno zelo težko izračunati. Danes 
se optimalna lesna zaloga ocenjuje na 330 m3/ha, 
torej so naši gozdovi na 85 % ciljnih zalog. 

Vrsta raziskav je pokazala, da z vsemi uradnimi 
podatki nekoliko podcenjujemo dejansko porabo 

prebivalstva, saj je le to imelo na gospodarjenje in 
intenziteto sečnje ves čas pomemben vpliv. Konec 
petdesetih in v sredini šestdesetih so bili sprejeti za 
gozdarje sila neprijetni ukrepi v zvezi s pravicami 
lastnikov gozdov, saj se je država s predimenzioni-
ranim lesnim gospodarstvom dobro zavedala, da 
vseh potreb ne more kriti le iz državnih gozdov. 
Zato so bili v tem času sprejeti različni ukrepi, ki 
bi prispevali k prihrankom lastne porabe lesa pri 
prebivalstvu (nadomeščanje drv s fosilnimi gorivi, 
v začetku predvsem s premogom) in omejitvami 
za domačo – lastno porabo. Seveda so bili ti ukrepi 
nepopularni za gozdarje, ki so postali izvajalci poli-
tike prisile, zato so marsikje na terenu zatiskali oči 
pri nezakonitih sečnjah. Trgovina z lesom s trgovci 
iz južnih republik nekdanje Jugoslavije je cvetela 
vsem na očeh. A socialni mir je bil v večini pri-
merov pomembnejši od politično »SOZD-ovsko« 
dogovorjenih količin za lesne bazene (SOZD je 
kratica za Sestavljeno Organizacijo Združenega 
Dela, v katere so se vključevala gozdarska in lesarska 
podjetja posameznih območij Slovenije). Gozdarji 
so tako lažje sobivali z lastniki v lastnem lokalnem 
okolju, hkrati pa so z doseženimi dobavljenimi 
količinami lesa še zadovoljevali lesno industrijo 
in centralno plansko politiko. V dobro gozdov so 
zato gozdarji v nakovalu politike in lastnikov z 
veliko mero previdnosti prikazovali prirastke in 
lesne zaloge gozdov.

Obdobje po letu 1990 se je v marsičem spremenilo. 
Trg z jugom je bil prekinjen, lesna industrija v krizi, 
vendar pa so domače potrebe lastnikov ostale in 
previdnost v gozdarskem načrtovanju tudi. Količine 
posekanega lesa nikakor niso prinesle takih nihanj, 
kot jih beleži depresija v statistiki (Medved et al. 
2005) po tem obdobju in je trajala do pred nekaj 
let. Domače potrebe po lesu imajo podobne zako-
nitosti kot zadovoljevanje vseh ostalih, za življenje 
potrebnih dobrin, kot so hrana, surovina in energija. 
Nenazadnje o tem govori tudi podatek da je leta 2002 
uporabljalo les kot edini ali glavni vir ogrevanja več 
kot 220.000 stanovanj. Od tega jih manj kot polovica 
dobi les iz lastnih virov. Večina kupi les neposredno 
od lastnikov, precej manj pa od trgovcev. 

Velik prispevek k odkrivanju realnosti dogajanj na 
terenu so prispevali prvi podatki iz Popisa kmetijskih 
gospodarstev (SURS 2000). Na podlagi primerjave 
evidentiranega poseka v zasebnih gozdovih in poseka 
družinskih kmetij smo lahko izračunali, da so na 
družinskih kmetijah posekali devet desetin lesa v 
zasebnih gozdovih, ob tem pa imajo v lasti manj 
kot polovico zasebnih gozdov. Še bolj pomemben 
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je bil podatek, da je v letu 1999/2000 pridobivalo les 
več družinskih kmetij, kot je bilo izdanih odločb o 
poseku lesa na ZGS za vse gozdove. Tudi rezultati 
raziskav (Medved 2001, Kotnik 2004, Oršanič 2006) 
o stikih lastnikov z gozdarji v letu sečnje kažejo, da 
veliko lastnikov, predvsem na mali posesti do 5 ha, 
opravlja sečnjo ne da bi kakorkoli komunicirali s 
področnim gozdarjem. 

Leto 2006 predstavlja po količini evidentirane 
sečnje rekordno leto v zadnjega pol stoletja s preko 
3,7 milj. m3 evidentiranega bruto poseka. Kljub 
temu posek (uradno) še vedno ni dosegel največ-
jega možnega poseka (NMP) za desetletno obdobje 
2001-2010. 

Posek v Slovenskih gozdovih spremljamo na 
osnovi evidenc iz odločb (A in C), ki jih izdaja Zavod 
za gozdove Slovenije. Izdaja odločbe je omejena s 
prostorskimi in lastniškimi kategorijami gozdov. 
Prostor predstavljajo oddelki, odseki in parcelne 
meje. Parcelne meje so povezane z lastništvom 
gozdov. Posek spremljamo tudi ob vsakokratnih 
obnovah gozdnogospodarskih načrtov. Od leta 1998 
je v veljavi Pravilnik o GGN, ki predpisuje uporabo 
stalnih vzorčnih ploskev za ugotavljanje gozdnih 
fondov in donosov lesa. 

Poleg tega posek spremljamo tudi z različnimi 
raziskavami, mrežo popisa stanja gozdov (4 x 4 
km in 16 x16 km), permanentnimi raziskavami 
kmetijskih gospodarstev in z bilančnimi analizami 
potreb po lesu ter spremljanjem uvoza in izvoza. 
Velike količine porabljenega lesa za domače potrebe, 
neevidentirano predelavo lesa na podeželju in 
ostale oblike sive ekonomije so po letu 1991 postale 
pomemben dejavnik nesorazmerij v uradnih letnih 
evidencah poseka in parcialnih raziskavah poglob-
ljenih analiz poseka. 

Glavni namen prispevka je ugotoviti razhajanja 
med podatki, ki jih dobimo iz stalnih vzorčnih 
ploskev vsakih deset let in rednim letnim spremlja-
njem uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov z 
evidentiranim posekom. Analizirati nameravamo 
skupni posek in posek listavcev ter iglavcev ločeno. 
Kontrolni posek iz stalnih vzorčnih ploskev bomo 
primerjali tudi z možnim načrtovanim posekom. 
Pri analizi poseka bo osnovna enota proučevanja 
GGE. Pri tem bodo v raziskavo vključene GGE, 
ki so v desetletnih obdobjih 1994 - 2003, 1995 
- 2004 in 1996 - 2005 imele dve meritvi po enaki 
metodi. 

2 METODA
2.1 Izbor GGE za analizo
Izbor GGE enot za analizo je potekal v več fazah na 
podlagi preverjanja razpoložljivosti in zanesljivosti 
meritev na stalnih vzorčnih ploskvah ter v evidencah 
poseka. Glede na dejstvo, da je naša primerjava 
opravljena za desetletno obdobje, pomeni evidenca 
poseka v času trajanja načrtov osnovo za primerjavo 
s kontrolnim posekom.

V prvi fazi smo v raziskavo vključili vse tiste gozd-
nogospodarske enote, ki so v desetletnih obdobjih 
1994 - 2003, 1995 – 2004 in 1996 - 2005 imele po 
dve meritvi z uporabljeno enako metodo na stalnih 
vzorčnih ploskvah (n = 94) in za katere so bili zbrani 
vsi podatki za nadaljnje obdelave na Centralni enoti 
ZGS na dan 1. 3. 2007. 

V drugi fazi smo preverili razpoložljivost podatkov 
o evidencah poseka, ki so bili ustrezni v 62 enotah. 
Za te je bila v bazi Timber vodena 10-letna evidenca 
poseka v času trajanja GGN. Evidence poseka se od 
leta 1994 vodijo na Zavodu za gozdove Slovenije, 
ki je po Zakonu o gozdovih (1993) dolžan voditi 
»evidence kot baze podatkov za svoje delo in za 
statistično posploševanje«. Pomemben segment teh 
evidenc je tudi evidenca dreves, ki so označena za 
posek. Evidence se letno zbirajo na različnih ravneh, 
med drugim tudi po gozdnogospodarskih enotah. 

Evidenca poseka zajema bruto volumen dreves, 
ki so v določenem časovnem obdobju označena za 
posek. V državnih gozdovih se delovišča za redni 
posek pripravijo za naslednje leto, zato so označena 
drevesa praviloma tudi posekana v naslednjem letu. 
V zasebnih gozdovih se izbira dreves za redni posek 
in posek najpogosteje opravita v istem letu, dejan-
sko pa lahko lastniki posek organizirajo v daljšem 
nekajletnem obdobju. Vse izredne sečnje iz razlogov 
varstva gozdov se praviloma izvajajo sproti.

V tretji fazi so bile izločene GGE, ki so imele sicer 
dve meritvi na SVP, a podatki še niso bili prekon-
trolirani in ovrednoteni (n = 27). Za preostalih 35 
enot smo v četrti fazi preverili zanesljivost povprečne 
ocene skupnega poseka v GGE. Vzorčno napako 
smo za vsako gozdnogospodarsko enoto izračunali 
na podlagi srednje vrednosti poseka na ploskvah in 
sicer po postopku za slučajnostno vzorčenje. Izločili 
smo še 6 GGE, ki so ob 5 % tveganju imele vzorčno 
napako večjo od ± 25 %. 

Med 29 enotami smo v peti fazi izločili še tri 
GGE pri katerih se je pokazala izjemno velika razlika 
med evidentiranim in kontrolnim posekom (Luče, 
Slovenske Konjice, Marija Reka). Po podrobnejšem 
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pregledu podatkov in opravljenih primerjavah z 
gozdnogospodarskimi načrti smo se odločili za 
ločeno ekspertno obdelavo teh enot ter jih izločili 
iz nadaljnje analize.

Po zaključeni peti fazi izbrane GGE (n = 26) so 
prikazane v preglednici 1. Vzorčne napake se gibljejo 
med 8,0 % (GGE Grčarice) in 22,8 (GGE Brezova 
Reber), povprečna vzorčna napaka (ponderirano s 
številom ploskev) je 15,0 %. V prispevku izračunani 
posek na osnovi podatkov iz stalnih vzorčnih ploskev 
imenujemo kontrolni posek. 

Skupna površina gozdov v raziskavo vključenih 
26 gozdnogospodarskih enot je 101.812 ha. Pri 
vseh analizah smo upoštevali samo površino večna-
menskih gozdov in gozdov s posebnim namenom, 

Zap. 
št. Naziv GGE

Veljavnost 
načrta

Vzorčna 
napaka 

skupnega 
poseka

Površina 
vseh 

gozdov

Površina gozdov z možnim posekom

Skupaj Državni Zasebni in ostali

Leto od - do E ±% ha ha ha ha %
1 Predmeja 1994-2003 14,7 4.661 3.961 3.961 0 0,0
2 Mašun 1994-2003 13,1 2.688 2.442 2.442 0 0,0
3 Leskova dolina 1994-2003 10,8 3.007 2.668 2.668 0 0,0
4 Brezova Reber 1995-2004 22,8 1.717 1.709 1.709 0 0,0
5 Soteska 1994-2003 14,8 1.911 1.850 1.850 0 0,0
6 Željne - Laze 1996-2005 12,4 3.840 3.832 3.774 58 1,5
7 Snežnik 1995-2004 11,1 1.901 1.888 1.841 48 2,5
8 Stojna 1996-2005 11,6 3.301 3.252 3.037 215 6,6
9 Osankarica 1994-2003 19,4 2.822 2.663 2.376 287 10,8

10 Mežakla 1995-2004 21,4 4.465 3.604 3.021 583 16,2
11 Idrija I 1995-2004 18,8 3.951 3.252 2.544 708 21,8
12 Grčarice 1995-2004 8,0 5.327 5.293 3.604 1.688 31,9
13 Dletvo 1996-2005 21,5 1.411 1.222 656 566 46,3
14 Nanos-Podkraj 1996-2005 16,3 5.938 5.919 2.018 3.901 65,9
15 Sp. Dravsko polje 1996-2005 16,4 2.002 2.002 662 1.341 67,0
16 Črni dol 1995-2004 15,8 2.077 2.077 541 1.536 74,0
17 Bohinj 1994-2003 14,0 9.800 6.032 1.379 4.654 77,1
18 Krakovo 1996-2005 17,1 5.181 5.141 959 4.182 81,3
19 Slovenska Bistrica 1995-2004 16,1 5.047 5.040 839 4.201 83,4
20 Vzhodno Goričko 1995-2004 17,8 4.720 4.716 692 4.025 85,3
21 Vzhodne Haloze 1995-2004 17,0 4.292 4.258 596 3.663 86,0
22 Radlje-desni breg 1994-2003 11,8 8.079 7.985 1.083 6.902 86,4
23 Ponikva 1995-2004 16,4 2.876 2.790 328 2.462 88,2
24 Polhov Gradec 1996-2005 20,3 4.819 4.389 410 3.979 90,7
25 Pohorje 1996-2005 18,3 3.729 3.729 216 3.514 94,2
26 Paški Kozjak 1996-2005 21,7 2.250 2.114 0 2.114 100,0

Skupaj 101.812 93.831 43.205 50.626 53,9

Preglednica 1: Osnovni podatki analiziranih GGE s površinami gozdov

v katerih je možen posek, izločili pa smo površino 
varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov. Površine 
varovalnih gozdov nismo zajeli v raziskavo, saj je 
tam posek sicer dovoljen in možen, a je količina 
posekanega lesa zanemarljiva v primerjavi z ostalim 
posekom. Površina večnamenskih gozdov in gozdov 
s posebnim namenom izbranih GGE znaša 92,2 % 
vseh gozdov, kar je približno enak delež kot na ravni 
Slovenije. V raziskavo je zajetih 46 % državnih gozdov, 
zasebnih in ostalih gozdov je 54 %. Analizirali smo 
pet izključno državnih GGE (Predmeja, Mašun, 
Leskova dolina, Brezova Reber in Soteska) ter eno 
povsem zasebno GGE (Paški Kozjak) Pri vseh ostalih 
gozdnogospodarskih enotah so lastništva mešana. 
Pri polovici analiziranih GGE prevladujejo pretežno 
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državni gozdovi. Prostorska porazdelitev analiziranih 
GGE v Sloveniji je prikazana na sliki 1.

2.2  Ugotavljanje poseka na stalnih 
vzorčnih ploskvah

Kontrolni posek smo ugotavljali na stalnih vzorčnih 
ploskvah. Meritve na le teh se na območnih enotah 
ZGS izvajajo na podlagi metodologije, ki je bila 
razvita leta 1990 na Biotehniški fakulteti – Odde-
lek za gozdarstvo (Hočevar et al. 1990). Ploskve 
so postavljene v obliki kroga ploščine 500 m2, pri 
čemer se v notranjem krogu, ki meri 200 m2, merijo 
prsni premeri (na centimeter natančno) vseh dreves 
premera 10 cm in več, v zunanjem pa samo tista 
drevesa, ki so v prsni višini merijo 30 cm in več. 
Posek na stalnih vzorčnih ploskvah smo ugotavljali 
na podlagi ponovljenih meritev, pri čemer se pose-
kana drevesa posebej beležijo. Vse meritve so bile 
izvedene v časovnem razmiku desetih let. Volumen 
posameznih posekanih dreves smo izračunali upoš-
tevajoč njihov prsni premer, ki je bil izmerjen pri 
prvi izmeri, ter tarife oziroma tarifnega razreda dane 
skupine pripadajoče drevesne vrste. Tarife se vodijo 
posebej za vsak odsek oziroma oddelek. Podatki o 
tarifah (za enodobne in prebiralne gozdove ter za 

Slika 1: Pregled analiziranih GGE 

vmesne tarife) za stalno vzorčno ploskev prevzamejo 
glede na geografski položaj (lokacijo) posamezne 
vzorčne ploskev.

Volumni posekanih dreves (v) so izračunani po 
sledečih obrazcih (Kotar 2003):

Enodobni gozdovi (po Schaefferju) 
v = (v45 /1800 ) •  d (d – 5)

Prebiralni gozdovi (po Alganu) 
v = (v45 /1400) • (d – 5) • (d – 10)

Vmesne tarife po Čoklu  
v = (v45 /1600) • (d – 2,5) • (d – 7,5)

Volumni dreves s premerom 45 cm (v45) po posa-
meznih tarifnih razredih so navedeni v Gozdarskem 
priročniku (Kotar 2003).

Iz volumna posekanih dreves smo za vsako stalno 
ploskev izračunali volumen posekanih dreves na 
hektar ter na leto. Pri izračunu volumna na hektar 
smo za drevesa, ki so v času inventure bila tanjša 
od 30 centimetrov, upoštevali faktor 50, za drevesa 
prsnega premera 30 in več pa faktor 20. Seznam 
analiziranih GGE z osnovnimi podatki za stalne 
vzorčne ploskve je v preglednici 2.
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Kontrolni podatki o poseku so bili zbrani na skupaj 
11.121 ploskev. Število ploskev se po gospodarskih 
enotah razlikuje in je odvisno od velikosti gozdno-
gospodarske enote, površine varovalnih gozdov in 
rezervatov ter gospodarske pomembnosti gozdov 
oziroma bonitete rastišč. Največje število ploskev so 
izmerili v GGE Bohinj (1.186 na vzorčni mreži 200 x 
200 m), najmanjše pa v GGE Paški Kozjak (144, na 
vzorčni mreži 500 x 250). Vzorčne mreže po gozd-
nogospodarskih enotah so prikazane v preglednici 2, 
prav tako tudi njihove resolucije oziroma ploskovne 
vrednosti. Dejanska resolucija (to je dejanska površina 
gospodarskega gozda na eno vzorčno ploskev) se 
razlikuje od teoretične (ki jo izračunamo na podlagi 
vzorčne mreže) predvsem zato, ker v določenih manj-
ših gospodarskih razredih, kjer prevladujejo slabša 

Preglednica 2: Osnovni podatki o stalnih vzorčnih ploskvah po GGE

Zap. 
št. Naziv GGE

Veljavnost  
načrta

Površina 
gozdov s 
posekom

Stalne  
vzorčne 
ploskve

Mreža stalnih 
vzorčnih  
ploskev

Teoretič-
na reso-

lucija

Dejanska 
resolucija

Leto od - do ha št. m × m ha/ploskev
1 Predmeja 1994-2003 3.961 595 250 × 250 6,7 6,25
2 Mašun 1994-2003 2.442 467 250 × 200 5,2 5,00
3 Leskova dolina 1994-2003 2.668 511 250 × 200 5,2 5,00
4 Brezova Reber 1995-2004 1.709 175 500 × 200 9,8 10,00
5 Soteska 1994-2003 1.850 247 250 × 200 7,5 5,00
6 Željne - Laze 1996-2005 3.832 588 250 × 250 6,5 6,25
7 Snežnik 1995-2004 1.888 375 250 × 200 5,0 5,00
8 Stojna 1996-2005 3.252 503 250 × 250 6,5 6,25
9 Osankarica 1994-2003 2.663 207 500 × 200 12,9 10,00

10 Mežakla 1995-2004 3.604 546 200 × 200 6,6 4,00
11 Idrija I 1995-2004 3.252 468 250 × 250 6,9 6,25
12 Grčarice 1995-2004 5.293 844 250 × 250 6,3 6,25
13 Dletvo 1996-2005 1.222 219 250 × 200 5,6 5,00
14 Nanos-Podkraj 1996-2005 5.919 642 250 × 250 9,2 6,25
15 Sp.Dravsko polje 1996-2005 2.002 170 500 × 200 11,8 10,00
16 Črni dol 1995-2004 2.077 421 250 × 200 4,9 5,00
17 Bohinj 1994-2003 6.032 1.186 200 × 200 5,1 4,00
18 Krakovo 1996-2005 5.141 374 500 × 250 13,7 12,50
19 Slov. Bistrica 1995-2004 5.040 390 500 × 250 12,9 12,50
20 Vzh. Goričko 1995-2004 4.716 344 500 × 250 13,7 12,50
21 Vzhodne Haloze 1995-2004 4.258 395 500 × 200 10,8 10,00
22 Radlje-desni breg 1994-2003 7.985 556 500 × 250 14,4 12,50
23 Ponikva 1995-2004 2.790 221 500 × 250 12,6 12,50
24 Polhov Gradec 1996-2005 4.389 279 500 × 250 15,7 12,50
25 Pohorje 1996-2005 3.729 254 500 × 250 14,7 12,50
26 Paški Kozjak 1996-2005 2.114 144 500 × 250 14,7 12,50

Skupaj 93.831 11.121

rastišča, meritev na stalnih vzorčnih ploskvah ne 
izvajajo, temveč se dendrometrijskih parametri za te 
razrede le ocenijo (Pravilnik o gozdnogospodarskih 
in gozdnogojitvenih načrtih 1998, člen 33).

Na sliki 2 sta prikazana primera mrež stalnih 
vzorčnih ploskev v dveh značilnih GGE, Predmeja z 
državnimi gozdovi in Ponikva  s pretežno zasebnimi 
gozdovi. Različne barve krogov, ki predstavljajo 
mrežo vzorčnih ploskev, kažejo različno višino 
poseka. Na sliki 3 je prikazan delež ploskev po GGE, 
na katerih je bil ugotovljen posek.

Iz podatkov za 26 gospodarskih enot smo ugoto-
vili, da se delež ploskev, na katerih je bil ugotovljen 
posek dreves, giblje med 33,2 % v GGE Bohinj do 
78,7 % v GGE Ponikva (slika 3). Posek se v povprečju 
pojavlja na 55,8 % ploskev.
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Poleg primerjav o količinah poseka smo se 
naknadno odločili tudi za primerjave števila pose-
kanih dreves iz evidenc poseka in stalnih vzorčnih 
ploskev. Na stalnih vzorčnih ploskvah (SVP) se 
ugotavljajo tudi drugi pomembni parametri raz-
voja gozdov. Za primerjave so zanimivi predvsem 
lesna zaloga in prirastek, vendar presegajo namen 
tega prispevka. 

2.3  Primerjalna analiza količin poseka 
Primerjalno analizo kontrolnega in evidentiranega 
poseka smo opravili ločeno po oblikah lastništva. 
Podatki so agregirani za 13 GGE s prevladujočimi 
(89 %) državnimi gozdovi ter za 13 GGE, ki so pre-

Slika 2: GGE Predmeja in 
GGE Ponikva z mrežo stalnih 
vzorčnih ploskev glede na 
količino poseka

težno (83 %) v zasebni lasti. Posek je primerjan tudi 
z višino načrtovanega možnega poseka. Primerjano 
je bilo skupno število evidentiranih dreves za posek 
in število dejansko posekanih dreves. 

V preglednicah so podatki prikazani tako po 
GGE kot tudi agregirani podatki glede na pretežni 
delež lastništva gozdov. 

3 REZULTATI
V analizo poseka na SVP je bilo po četrti fazi vklju-
čenih 35 GGE s skupno površino 162 tisoč ha vseh 
gozdov, kar predstavlja 13,9 % vseh slovenskih gozdov 
glede na leto 2005 (Poročilo ZGS o gozdovih za leto 
2005). Od 161 tisoč ha gozdov je bilo 144,5 tisoč ha 
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Slika 3: Delež vzorčnih ploskev (SVP) na katerih je bil pri drugi meritvi zabeležen posek dreves

(89,2 %) gozdov z možnim posekom. V strukturi 
gozdov z možnim posekom je bilo 62 % zasebnih 
ter 38 % državnih. Večina gozdov, kjer posek ni 
možen, so varovalni gozdove (9,7 %), manjši del so 
gozdni rezervate (1,1 %). Na podlagi podatkov za 
13.106 ploskev v 35 GGE je bilo v obdobju desetih 
let posekano 5,5 milj. m3 drevja bruto. Izračunana 
zanesljivost ocene je povprečno ± 18,8 %. V povprečju 
to predstavlja 3,78 m3/ha v intervalu ± 0,71 m3/ha v 
gozdovih z možnim posekom.

V nadaljnjem postopku je bilo iz analize izločeno 
6 GGE zaradi vzorčne napake višje od 25 % povpre-
čnega poseka. Preostalo je 29 GGE s skupno povr-
šino 122 tisoč ha (10,4 % vseh slovenskih gozdov) 
glede na podatke ZGS iz leta 2005. Od teh 122 
tisoč ha je 113 tisoč ha gozdov z možnim posekom 
(92,4 %), ostali so varovalni (6,2 %) in rezervati 
(1,3 %). V strukturi gozdov z možnim posekom se 
je po izločitvi šestih GGE povečal delež državnih 

gozdov na 44 % in zmanjšal delež zasebnih (56 %). 
Na podlagi podatkov za 12.227 ploskev v 29 GGE 
je bilo  obdobju 10 let posekano 4,9 milj. m3 drevja 
bruto. Izračunana zanesljivost ocene je povprečno 
± 15,1 %. V povprečju to predstavlja 4,36 m3/ha v 
intervalu ± 0,66 m3/ha v GMP. 

Četrta in peta faza izbora GGE je ponazorjena 
na sliki 4, kjer je prikazan povprečni letni hektarski 
posek. Poleg višine poseka je prikazana tudi inter-
valna ocena povprečne vrednosti. Od 35 GGE smo 
jih v nadaljnjo analizo vključili 26 (zeleni stolpec). 
Pri šestih GGE je izračunana intervalna ocena večja 
kot 25 % povprečja (rdeči stolpec), pri treh GGE pa 
je bila absolutna in relativna razlika poseka tako 
visoka, da smo se odločili za posebne individualne 
obravnave razlik (oranžni stolpec). 

V nadaljevanju so prikazani primerjalni rezul-
tati najvišjega možnega poseka, evidentiranega in 
kontrolnega poseka po GGE. 
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Slika 4: Pregled izbranih (zelena) in iz primerjave izločenih (rdeča, oranžna) GGE glede na višino kontrolnega 
poseka

3.1 Možni in evidentirani posek 
V GGE s pretežno državnimi gozdovi se evidentirani 
posek praktično ujema z največjim možnim posekom 
in je v povprečju večji za le 0,7 %. Vsa odstopanja 
(razen v enem primeru) so praviloma v mejah ± 
6 %. Evidentirani posek iglavcev presega možnega 
za 4 %, pri listavcih pa je obratno, evidentirani posek 
je 4 % nižji od možnega.

V pretežno zasebnih gozdovih je evidentirani 
posek 71,6 % možnega poseka (85 % iglavcev, 56 % 

listavcev). Odstopanja po GGE so izjemno velika, 
od najmanj 36 % pa do največ 141 %. Le v eni GGE 
je razlika manjša od 10 %.

Najnižji delež evidentiranega poseka (35,8 %) je 
bil zabeležen v GGE Vzhodne Haloze, najvišji pa 
v GGE Polhov Gradec (140,7 %), ki je tudi edina 
s prevladujočimi zasebnimi gozdovi, kjer je bil 
skupni posek višji od načrtovanega. V GGE s pre-
težno državnimi gozdovi je v devetih od trinajstih 
evidentirani posek malenkost višji od 100 %.
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Zap. 
št. Naziv GGE

Možni posek (m3) Delež evidentiranega poseka 
glede na možni posek (%)

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj
1 Predmeja 54.000 69.400 123.400 115,0 99,7 106,4
2 Mašun 74.647 30.417 105.064 97,5 109,3 100,9
3 Leskova dolina 124.703 33.547 158.250 101,3 106,1 102,3
4 Brezova Reber 40.680 85.480 126.160 114,3 93,3 100,1
5 Soteska 54.030 81.950 135.980 121,5 94,3 105,1
6 Željne - Laze 56.370 109.130 165.500 125,6 92,4 103,7
7 Snežnik 91.280 12.745 104.025 100,4 147,8 106,2
8 Stojna 81.150 78.850 160.000 122,3 87,9 105,3
9 Osankarica 116.388 28.060 144.448 99,4 69,6 93,6

10 Mežakla 70.222 12.886 83.108 102,0 95,3 101,0
11 Idrija I 53.110 69.820 122.930 95,4 99,7 97,9
12 Grčarice 221.860 113.090 334.950 94,3 101,7 96,8
13 Dletvo 4.825 28.771 33.596 56,8 87,9 83,4
14 Nanos-Podkraj 126.100 114.860 240.960 65,2 51,1 58,5
15 Spodnje Dravsko polje 53.200 20.400 73.600 67,5 49,2 62,4
16 Črni dol 22.137 36.732 58.869 101,0 66,6 79,6
17 Bohinj 135.296 45.054 180.350 84,7 30,7 71,2
18 Krakovo 22.380 120.020 142.400 119,9 54,0 64,4
19 Slovenska Bistrica 76.750 132.640 209.390 93,8 52,2 67,4
20 Vzhodno Goričko 31.475 80.155 111.630 53,0 42,4 45,4
21 Vzhodne Haloze 14.010 155.060 169.070 38,5 35,6 35,8
22 Radlje-desni breg 248.997 38.198 287.195 92,2 77,4 90,2
23 Ponikva 44.624 39.585 84.209 85,9 79,9 83,1
24 Polhov Gradec 23.020 47.980 71.000 126,5 147,6 140,7
25 Pohorje 136.177 16.814 152.991 89,1 61,0 86,0
26 Paški Kozjak 63.522 14.525 78.047 85,1 69,5 82,2

Skupaj vse GGE 2.040.953 1.616.169 3.657.122 94,7 74,8 85,9
Skupaj nad 50 % DG 1.043.265 754.146 1.797.411 104,0 96,3 100,7
Skupaj nad 50 % ZG 997.688 862.023 1.859.711 85,0 56,0 71,6

Preglednica 3: Primerjava možnega poseka z evidentiranim posekom

3.2 Evidentirani in kontrolni posek

Skupna količina evidentiranega poseka v desetletnem 
obdobju za 26 GGE je bila 3,14 milj. m3, povprečni 
kontrolni posek je bil 21,6 % višji. V GGE s pretežno 
državnimi gozdovi kontrolni posek presega eviden-
tiranega za povprečno 3,9 % (iglavci 1,4 %, listavci 
7,5 %). V pretežno zasebnih gozdovih je kontrolni 
posek skoraj polovico višji od evidentiranega, in 
sicer povprečno za 45,7 % (iglavci 34,1 %, listavci 
66,1 %). Od trinajstih GGE s pretežno državnimi 

gozdovi le v dveh primerih (15 %) spodnja meja 
ocene kontrolnega poseka presega evidentirani 
posek. V pretežno zasebnih gozdovih je takih GGE 
deset (77 %) od trinajstih.

Kontrolni posek je le v eni GGE (Nanos) nižji od 
evidentiranega in še ta je v mejah intervalne ocene. 
Skupno je v treh GGE pretežno zasebnih gozdov 
razlika evidentiranega in kontrolnega poseka nižja 
od 10 %. V enotah pretežno državnih gozdov je 
razmerje ravno obratno, le v treh enotah je razlika 
višja od 10 %. 
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Preglednica 4: Primerjava evidentiranega poseka s kontrolnim posekom

Zap. 
št. Naziv GGE

Evidentirani posek Delež kontrolnega poseka glede 
na evidentirani posek (%)

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj
1 Predmeja 62.104 69.202 131.306 86,7 97,3 92,6
2 Mašun 72.776 33.256 106.032 109,1 80,8 100,2
3 Leskova dolina 126.339 35.590 161.929 96,3 87,7 94,4
4 Brezova Reber 46.484 79.770 126.254 102,2 112,5 108,8
5 Soteska 65.639 77.281 142.920 102,3 100,6 101,4
6 Željne - Laze 70.818 100.866 171.685 81,7 95,7 90,0
7 Snežnik 91.610 18.837 110.446 121,2 98,2 117,1
8 Stojna 99.214 69.299 168.514 98,0 123,0 108,3
9 Osankarica 115.644 19.527 135.171 99,2 99,5 99,3

10 Mežakla 71.646 12.277 83.923 123,2 146,8 126,7
11 Idrija I 50.675 69.641 120.316 95,6 121,4 110,6
12 Grčarice 209.190 115.059 324.249 99,9 110,9 103,8
13 Dletvo 2.739 25.292 28.031 138,4 148,8 147,8
14 Nanos-Podkraj 82.163 58.730 140.893 95,1 101,8 97,9
15 Spodnje Dravsko polje 35.887 10.033 45.920 200,3 133,7 185,8
16 Črni dol 22.355 24.477 46.832 110,5 97,6 103,8
17 Bohinj 114.624 13.848 128.472 119,5 139,4 121,1
18 Krakovo 26.839 64.862 91.701 155,1 250,5 222,6
19 Slovenska Bistrica 71.968 69.197 141.165 120,5 150,0 135,0
20 Vzhodno Goričko 16.685 33.987 50.672 240,3 241,5 241,1
21 Vzhodne Haloze 5.387 55.176 60.563 181,8 200,7 199,0
22 Radlje-desni breg 229.549 29.580 259.129 137,4 170,1 141,1
23 Ponikva 38.319 31.618 69.937 201,0 171,2 187,5
24 Polhov Gradec 29.118 70.804 99.922 194,4 124,6 144,9
25 Pohorje 121.266 10.255 131.521 100,3 185,5 107,2
26 Paški Kozjak 54.038 10.101 64.140 142,4 146,5 143,1

Skupaj vse GGE 1.933.077 1.208.565 3.141.642 115,7 130,9 121,6
Skupaj nad 50 % DG 1.084.878 725.898 1.810.776 101,4 107,5 103,9
Skupaj nad 50 % ZG 848.199 482.667 1.330.866 134,1 166,1 145,7

3.3 Kontrolni in možni posek

Za kontrolni posek so navedene ocene povprečne 
vrednosti, ki imajo različne vzorčne napake poseka. 
Velikost intervala  vzorčne napake za skupni posek 
je prikazana v preglednici 1.

Ocena kontrolnega poseka vseh analiziranih GGE 
je 4,5 % višja od načrtovanega možnega poseka. 
V GGE s pretežno državnimi gozdovi kontrolni 
posek presega največji možni posek za povprečno 

4,6 % (iglavci 3,5 %, listavci 5,4 %). V GGE pretežno 
zasebnih gozdov je rezultat podoben in je kontrolni 
posek v povprečju višji za 4,3 %, pri iglavcih je 14 
% višji, pri listavcih pa celo 7 % nižji od možnega 
poseka.

Kontrolni in možni posek se v treh GGE pre-
težno državnih gozdov razlikujeta več kot 10 %. V 
pretežno zasebnih GGE je zopet obratno, le v treh 
GGE sta poseka v mejah razlike 10 %. Strukturne 
razlike možnega in kontrolnega poseka so v pretežno 
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Zap. 
št. Naziv GGE

Kontrolni posek Delež kontrolnega poseka 
glede na možni posek (%)

Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj
1 Predmeja 53.868 67.335 121.599 99,8 97,0 98,5
2 Mašun 79.364 26.862 106.226 106,3 88,3 101,1
3 Leskova dolina 121.657 31.215 152.872 97,6 93,0 96,6
4 Brezova Reber 47.515 89.732 137.418 116,8 105,0 108,9
5 Soteska 67.173 77.721 144.893 124,3 94,8 106,6
6 Željne - Laze 57.866 96.572 154.438 102,7 88,5 93,3
7 Snežnik 111.041 18.507 129.360 121,6 145,2 124,4
8 Stojna 97.236 85.204 182.440 119,8 108,1 114,0
9 Osankarica 114.763 19.438 134.201 98,6 69,3 92,9

10 Mežakla 88.290 18.018 106.308 125,7 139,8 127,9
11 Idrija I 48.462 84.564 133.026 91,2 121,1 108,2
12 Grčarice 209.054 127.549 336.604 94,2 112,8 100,5
13 Dletvo 3.789 37.647 41.436 78,5 130,8 123,3
14 Nanos-Podkraj 78.131 59.782 137.912 62,0 52,0 57,2
15 Sp. Dravsko polje 71.887 13.416 85.303 135,1 65,8 115,9
16 Črni dol 24.713 23.883 48.596 111,6 65,0 82,5
17 Bohinj 136.930 19.303 155.630 101,2 42,8 86,3
18 Krakovo 41.641 162.450 204.091 186,1 135,4 143,3
19 Slovenska Bistrica 86.692 103.829 190.521 113,0 78,3 91,0
20 Vzhodno Goričko 40.089 82.064 122.153 127,4 102,4 109,4
21 Vzhodne Haloze 9.794 110.715 120.508 69,9 71,4 71,3
22 Radlje-desni breg 315.410 50.306 365.716 126,7 131,7 127,3
23 Ponikva 77.014 54.133 131.147 172,6 136,8 155,7
24 Polhov Gradec 56.615 88.215 144.830 245,9 183,9 204,0
25 Pohorje 121.578 19.020 140.971 89,3 113,1 92,1
26 Paški Kozjak 76.961 14.800 91.761 121,2 101,9 117,6

Skupaj vse GGE 2.237.535 1.582.278 3.819.961 109,6 97,9 104,5
Skupaj nad 50 % DG 1.100.080 780.363 1.880.821 105,4 103,5 104,6
Skupaj nad 50 % ZG 1.137.455 801.915 1.939.140 114,0 93,0 104,3

Preglednica 5: Primerjava kontrolnega poseka z možnim posekom

zasebnih enotah zelo velike. Zato je kljub relativno 
ugodnemu povprečju ta rezultat potrebno še posebej 
skrbno analizirati.

3.4 Število dreves pri evidentiranem in 
kontrolnem poseku

V primeru izračunavanja volumnov dreves je zaradi 
neenakih vhodnih podatkov premera dreves – premer 
dreves evidentiranega poseka je v povprečju 5 let 
mlajši od premera kontrolnih dreves na SVP – koli-
čina evidentiranega poseka v povprečju za 2 – 5 % 
višja in odvisna od hitrosti rasti in premera dreves. 
V mlajših razvojnih fazah in hitro rastočih tanjših 
drevesih je razlika še precej večja.

Kontrolni posek analiziranih GGE je po številu 
dreves povprečno 62,4 % višji od evidentiranega 
poseka (iglavci 49,7 %, listavci 73,7 %). V GGE s 
pretežno državnimi gozdovi kontrolni posek po 
številu dreves presega evidentiranega za povprečno 
17,3 % (iglavci 13,7 %, listavci 20,8 %). V GGE pre-
težno zasebnih gozdov je kontrolni posek po številu 
dreves enkrat višji od evidentiranega in sicer za 
109,9 % (iglavci 80,3 %, listavci 140,5 %). 

Iz volumna in števila dreves smo izračunali tudi 
velikosti povprečnih dreves. V pretežno državnih 
gozdovih je volumen posekanega kontrolnega dre-
vesa povprečno 13 % manjši od dreves, ki so bila 
zakonito izbrana za posek. V pretežno zasebnih 

Medved, M., Matijašić, D.: Spremljanje poseka pri gospodarjenju z gozdovi



GozdV 66 (2008) 1 61

Zap. 
št. Naziv GGE

Evidentirani posek Kontrolni posek
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

1 Predmeja 53.915 125.640 179.555 71.296 162.396 233.692
2 Mašun 49.775 69.340 119.115 53.724 70.817 124.541
3 Leskova dolina 55.616 101.633 157.249 56.026 98.713 154.739
4 Brezova Reber 38.502 100.262 138.764 41.020 143.571 182.882
5 Soteska 37.574 91.407 128.981 51.814 107.328 159.142
6 Željne - Laze 93.275 149.837 243.112 84.309 183.946 264.422
7 Snežnik 46.340 42.870 89.210 54.765 30.215 84.981
8 Stojna 66.794 94.654 161.448 84.553 126.830 211.383
9 Osankarica 110.491 26.586 137.077 103.846 47.929 151.775

10 Mežakla 80.548 30.294 110.842 115.317 57.659 169.372
11 Idrija I 47.497 135.603 183.100 52.040 188.644 240.684
12 Grčarice 110.656 124.587 235.243 121.728 142.898 264.626
13 Dletvo 7.087 60.599 67.686 17.112 31.780 47.669
14 Nanos-Podkraj 67.825 151.659 219.484 53.271 189.407 242.678
15 Sp. Dravsko polje 83.694 25.573 109.267 274.330 48.058 324.390
16 Črni dol 21.780 40.209 61.989 45.688 60.225 105.914
17 Bohinj 95.426 33.391 128.817 144.772 72.386 217.158
18 Krakovo 30.120 83.932 114.052 77.112 344.436 421.548
19 Slovenska Bistrica 107.170 113.484 220.654 171.368 267.133 438.501
20 Vzhodno Goričko 26.259 45.828 72.087 122.625 282.980 400.888
21 Vzhodne Haloze 8.772 81.019 89.791 17.033 255.495 272.528
22 Radlje-desni breg 199.658 47.461 247.119 335.373 103.806 439.178
23 Ponikva 53.187 55.118 108.305 156.261 214.858 371.119
24 Polhov Gradec 54.877 201.740 256.617 52.665 263.327 315.993
25 Pohorje 139.790 22.144 161.934 152.905 59.670 212.575
26 Paški Kozjak 51.163 11.541 62.704 90.916 33.829 126.859

Skupaj vse GGE 1.737.791 2.066.411 3.804.202 2.601.869 3.588.337 6.179.239
Skupaj nad 50 % DG 798.070 1.153.312 1.951.382 907.550 1.392.726 2.289.908
Skupaj nad 50 % ZG 939.721 913.099 1.852.820 1.694.319 2.195.611 3.889.331
Skupaj vse GGE

Delež kontrolnega števila dreves glede 
na evidentirano število dreves (%)

149,7 173,7 162,4
Skupaj nad 50 % DG 113,7 120,8 117,3
Skupaj nad 50 % ZG 180,3 240,5 209,9

Preglednica 6: Primerjava števila dreves pri evidentiranem in kontrolnem poseku

gozdovih je posekano drevo v povprečju tretjino 
manjše od izbranih dreves kar velja tako za listavce 
kot za iglavce. 

4 RAZPRAVA
V pretežno zasebnih gozdovih je evidentirani 
posek najpogosteje nižji kot kontrolni posek in 
največkrat ne dosega niti spodnje meje inter-
valne ocene kontrolnega poseka. Povprečna 
ocena kontrolnega poseka za pretežno zasebne 
gozdove je le nekoliko višja od možnega poseka, 

a so med enotami velike razlike. Posek v pretežno 
državnih gozdovih je skoraj enak načrtovanemu 
možnemu poseku, odstopanja med enotami so 
zelo majhna.

Rezultat o 3,9 % preseganju kontrolnega poseka 
nad evidentiranim v pretežno državnih gozdovih 
je zelo podoben ugotovitvam iz leta 2004 (Veselič 
2004), ko so za 7 GGE ugotovili povprečno 2,5 % 
preseganje. Podobne so tudi ugotovitve za pretežno 
zasebne gozdove, saj smo v naši analizi ugotovili 
povprečno 45,7 %, v omenjeni raziskavi pa 47 % 
preseganje kontrolnega poseka. 

Medved, M., Matijašić, D.: Spremljanje poseka pri gospodarjenju z gozdovi



GozdV 66 (2008) 162

Primerjave evidentiranega in kontrolnega poseka 
kažejo, da je razlika pri številu posekanih dreves še 
bistveno večja kot pri količinah posekanega lesa. 
Posledično je tudi debelinska struktura kontrolnega 
poseka različna od strukture evidentiranega poseka. 
Zato lahko izračunamo, da pri neevidentiranih seč-
njah padajo precej tanjša drevesa kot v deloviščih, 
kjer so drevesa posekana zakonito. Verjetno se tudi 
realizacija poseka v zakonitih deloviščih opravi s kar 
nekaj »popravki« zaradi poškodovanih ali zaradi 
drugih vzrokov podrtih dreves. 

V analiziranih, pretežno zasebnih gozdovih je 
bilo od dveh podrtih dreves v povprečju manj kot 
eno zakonito izbrano za posek. V primeru pre-
težno državnih gozdov je »le« vsako sedmo drevo 
nezakonito posekano. Vse seveda ob predpostavki, 
da so vsa za posek izbrana drevesa tudi podrta, 
sicer je razmerje še slabše. Povprečje analiziranih 
26 GGE kaže, da je bilo od treh posekanih dreves 
eno posekano nezakonito. Glede na to, da je delež 
državnih gozdov v vzorcu nadpovprečen, lahko 
sklepamo, da je povprečna situacija v Sloveniji še 
nekoliko bolj neugodna.

5 ZAKLJUČKI
Raziskava je nedvoumno potrdila, da so razlike v 
evidentiranem in realnem poseku dejstvo. Praviloma 
je posek ugotovljen s kontrolno metodo višji od 
evidentiranega. 

Neevidentirani posek ter raba in domača pre-
delava lesa so tradicionalni sopotniki gospodarjenja 
z gozdovi. Zaradi naraščajočega pomena lesa bo 
temu fenomenu v prihodnje potrebno posvetiti več 
pozornosti, saj ima praksa nesodelovanja lastnikov 
z javno gozdarsko službo pomembne razsežnosti 
pri gospodarjenju z gozdovi. Strukturne razlike 
evidentiranega in kontrolnega poseka kažejo, da 
največ neevidentiranega poseka opravijo v zasebnih 
gozdovih. Iz debelinske strukture lahko sklepamo, da 
je glavni razlog razlik posek drobnega lesa listavcev 
za energetsko rabo.

V naslednjih dveh letih bo v vsej Sloveniji izveden 
drugi krog inventure s KVM na stalnih vzorčnih 
ploskvah. Seveda KVM ni pomembna zgolj za 
spremljanje poseka, ampak tudi za vrsto drugih para-
metrov za načrtovanje in gospodarjenje z gozdovi. 
Pri tem je še posebej pomemben prirastek, ki je bil 
v zadnjih desetletjih največkrat podcenjen. Razis-
kovanje in ugotavljanje poseka pomeni pomembno 
podlago za preverjanje preteklega in usmerjanje 
prihodnjega gospodarjenja z gozdovi, za bilančne 

analize, za ekonomske račune v gozdarstvu in za 
strateško načrtovanje v panogah v katerih je les 
osnovna surovina. 

Gozdarstvo je panoga z izredno zahtevnim 
in težko obvladljivim nadzorom proizvodnje, saj 
so delovišča razpršena po velikem prostoru. V 
Sloveniji poteka vsako leto proizvodnja na skoraj 
sto tisoč deloviščih. Obvladovanje in nadziranje 
različnih faz v proizvodnem procesu je zaradi raz-
drobljenosti zahtevno in fizično težko obvladljivo, 
zato je lahko kontrolna metoda spremljanja poseka 
pomemben pripomoček pri usmerjanju gospodar-
jenja z gozdovi. 

Količina poseka lesa je najpogosteje uporabljano 
merilo uresničevanja gozdnogospodarskih načrtov. 
S posekom uresničujemo usmeritve gozdarske 
politike, nacionalnega gozdnega programa, gozd-
nogospodarskih načrtov in detajlnih gojitvenih 
načrtov. Sečnja je najpomembnejša aktivnost pri 
gospodarjenju z gozdovi.

Ugotovitve so pomembne za vse vidike proizvodne 
verige od gozdnogospodarskega načrtovanja preko 
pridobivanja in rabe lesa. Nacionalne bilance rabe 
lesa so, gledane skozi prizmo ugotovitev raziskave, 
precej drugačne kot jih poznamo iz uradnih evidenc. 
Ugotovitve so pomembne tudi za izračunavanje bilanc 
ogljika v sektorju. Velike količine neevidentiranega 
poseka v zasebnih gozdovih kažejo, da strokovno 
usmerjano, z evidencami podprto, gospodarjenje z 
gozdovi v pretežno zasebni lasti pokriva manj kot 
dve tretjini količin poseka in manj kot polovico 
posekanega števila dreves. 

Pri gospodarjenju z gozdovi bodo v prihodnje 
še bolj pomembne tudi analize o tem, kje se posek 
dejansko realizira, saj povprečja zamegljujejo pros-
torsko in sestojno distribucijo. Kontrolni posek bo 
s sodobnimi prostorsko informacijskimi orodji 
mogoče vedno bolj podrobno analizirati. Pri tem 
je smiselno v analize vključiti socialnoekonomske 
parametre zasebnih gozdov, odprtost gozdov ter 
lastniško in posestno strukturo. 

S kontrolno analizo ne moremo odkriti dina-
mike poseka lesa po letih, kar pa vsekakor lahko 
ocenjujemo s pomočjo dinamike evidentiranega 
poseka preko odločb o poseku Zavoda za gozdove 
Slovenije. 

6 SUMMARY
The forestry is an economy branch gaining the 
importance both because its ecological role and 
the increasing needs for wood. This is reflected 
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also in Slovenia, as the recorded cut increases in the 
recent years, in 2006 it was the highest after 1960. 
The recorded cut is still quite under the level of the 
planned maximal allowable cut. Various researches, 
statistics and balance analyses in the recent years 
show, that the actual cut is higher than the recorded 
one. The difference between the recorded and the 
actual cut is very important.

The main purpose of this study is to find out the 
differences between the recorded cut and the control 
cut, determined on the constant sample planes (CSP), 
to compare the results with the planned allowable 
cut and to objectivize the condition evaluation as a 
real basis for intensifying of wood gaining and use 
in Slovenia.

The study comprises forest management units 
(FMU, n=26) having two measurements of the 
constant sample planes following the same method 
in 1994 – 2005, sample error of the realized con-
trol cut within the limits of +/- 25% and the data 
on the recorded cut. The comparative analysis is 
linked to the propriety structure of forests and the 
planned allowable cut. The total number of trees 
recorded for the cut and the number of cut trees 
were compared. 

The total forest surface in the analyzed FMU 
amounts to 101.812 ha, of which forests with 
allowable cut amount to 93.831 ha; thereby, the 
protective forests with allowable cut were not taken 
into account. The data on control cut was taken on 
11.121 sample planes.

The total amount of the recorded cut in the 10 
year period for the 26 FMU totaled to 3,14 million 
m3, the average control cut was 21,6% higher.  In the 
13 FMU with prevailingly state owned (89%) forests 
the control cut surpasses the recorded one averagely 
for 3.9%. In the 13 FMU with prevailingly private 
(82%) forests, the control cut is almost for a half 
higher than the recorded one, i.e. for 45.7%.

In the FMU with prevailingly state owned forests 
the recorded cut matches with the maximal allowable 
cut and is in average only for 0.7% higher. In the 
prevailingly private forests the recorded cut is 28.4% 
lower than the allowable cut.

The control cut in all analyzed FMU is 4.5% 
higher than the maximal allowable cut. In the units 
with prevailingly state owned forests the control 
cut exceeds the maximal allowable cut in average 
for 4.6%. In the prevailingly private forests it is in 
average 4.3% higher.

The findings are important for all aspects of the 
production chain, from the forest management 

planning to the gaining and use of wood. Conside-
ring the research findings, the national wood use 
balances largely diverge from the ones in the official 
statistics. The findings also play an important role 
in the calculation of carbon balances in a sector. 
Large amount of the unrecorded cut in the private 
forests show, that professionally directed and records 
supported management of prevailingly private forests 
covers less than two thirds of the cut and less than 
a half of the cut trees.

In the framework of forest management it will 
be necessary to ask the question about the way of 
planning the allowable cut, but the analyses of the 
locations where the cut is actually realized will play 
an even more important role as the averages blur 
the spatial and stand distribution.

Due to the modern spatial information tools, it 
will be possible to analyze the control cut more and 
more in detail. Thereby, it is reasonable to include 
social-economic parameters of the private forests, 
forest openness and propriety and propriety structure 
into the analyses. A particular attention must be paid 
to the planning and directing of the management 
in prevailingly private forests.

In the coming years, it will be necessary to ana-
lyze the data of all FMU thoroughly and to state 
the trends in the differences between the recorded 
and the control cut. Because of the significance of 
wood in the national economy, it is reasonable to 
prepare a methodological basis for the retrograde 
harmonization of the actual cut and to improve 
annual statistics of wood use in accordance with 
the results from different sources.
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1 UVOD
Že vse od osamosvojitve Slovenije so za gospo-
darjenje z zasebnimi gozdovi značilna precejšnja 
odstopanja dejansko izvedenega poseka od načr-
tovanega, pri čemer je dejanski posek veliko nižji. 
Kljub temu, da se v zadnjem času dejanski posek 
predvsem zaradi dviga cen nekaterih gozdnih lesnih 
sortimentov, še posebej lesa za ogrevanje veča, so 
odstopanja še vedno previsoka, še posebej, če lahko 
z veliko gotovostjo predvidevamo, da se bo možni 
posek v naslednjem desetletnem načrtovalnem 
obdobju še povečal. Po zadnjih podatkih Zavoda 
za gozdove Slovenije je v skladu z gozdnogospodar-
skimi načrti gozdnogospodarskih enot v zasebnih 
gozdovih možno posekati okrog 3,5 milijona kubič-
nih metrov lesa.

Ravno načrtovanje in izvedba poseka sproža 
tako v strokovni, kakor tudi splošni javnosti živahne 
razprave. Zaradi številnih deležnikov mnenja na 
tem področju še nikoli niso bila tako različna – od 
tega, da v Sloveniji predvsem v zasebnih gozdovih 
sekamo bistveno premalo, do idej, da bi zaščitili kar 
cele gozdne komplekse predvsem starih sestojev z 
debelimi drevesi
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Zato lahko rečemo, da je načrtovani možni 
posek še vedno ključna sestavina vseh gozdarskih 
načrtov. 

Namen prispevka je zato opozoriti na glavne 
probleme tako pri  načrtovanju, kakor tudi pri 
izvedbi možnega poseka ter  nakazati možne poti 
za izboljšanje stanja na tem področju.

2 GLAVNI PROBLEMI PRI 
NAČRTOVANJU MOŽNEGA 
POSEKAV ZASEBNIH GOZDOVIH                

2.1  Splošno
Glavne probleme pri načrtovanju možnega poseka v 
zasebnih gozdovih lahko razdelimo na dve osnovni 
skupini:
– problemi, ki so posledica družbenih, gospodar-

skih, okoljskih in drugih razmer, ki »od zunaj« 
vplivajo na proces načrtovanja,

– problemi, ki izhajajo iz samega sistema gozdar-
skega načrtovanja.

Strokovna razprava
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Grafikon 1: Posek v 
zasebnih gozdovih med 
leti 1997 - 2006 

2.1.1   Problemi, ki so posledica družbenih, 
gospodarskih, okoljskih in drugih 
razmer

2.1.1.1 Slab interes lastnikov gozdov za 
sodelovanje v procesu izdelave 
gozdarskih načrtov

Navedeni problem se vleče že desetletja. Vse bolj 
smo se ga začeli zavedati šele v zadnjih nekaj letih, 
ko se tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja participativna 
demokracija. Z gotovostjo lahko trdimo, da bi ob 
večjem sodelovanju lastnikov gozdov v procesu 
izdelave načrtov, bila odstopanja med možnim in 
dejanskim posekom bistveno manjša. 

Potrebno je poudariti, da so bili  lastniki dolga 
leta odrinjeni od načrtovanja v svojih gozdovih, saj 
je bilo načrtovanje v prejšnjem družbenem sistemu 
skoraj izključno v domeni gozdarske stroke (MORI 
2004). Kljub zakonskim spremembam v zadnjem 
času, ki vodijo k večjemu sodelovanju lastnikov že 
v fazi izdelave načrtov in ne samo v postopku spre-
jemanja, pa menimo, da na tem področju še dolgo 
ne bomo dosegli zadovoljivih rezultatov. 

Poglavitni vzrok za slab interes lastnikov je vse-
kakor v pretežno razdrobljeni gozdni posesti, iz 
katere lastniki gozdov ne morejo trajno pridobivati 
omembe vrednega dohodka. Poleg tega so tudi za 
večje lastnike načrti presplošni, iz njih je težko 
razbrati že možni posek po posamezni posesti, kaj 
šele kakšen dohodek lahko pričakuje iz gozda v 
naslednjih letih.

2.1.1.2 Različni interesi pri gospodarjenju  
   z zasebnimi gozdovi

Gozdarsko načrtovanje postaje vse zahtevnejše 
tudi zaradi množice interesov, ki se pojavljajo pri 
gospodarjenju. V gozdovih ne glede na lastništvo 

imajo svoje interese država, ki hoče gozdove bodisi 
zaščititi, ali skozi njih graditi državno infrastrukturo, 
lokalne skupnosti, ki hočejo v gozdovih bodisi raz-
vijati turizem, graditi stanovanjska naselja ali celo 
odlagališča odpadkov, turistične organizacije, za 
katere postaja gozd kot prostor za turizem vse bolj 
zanimiv, večji zasebni investitorji, ki hočejo svojo 
posest izkoriščati na najrazličnejše načine- od pri-
dobivanja lesa, gramoza, gojiti divjad ipd. Vse bolj 
aktivni so tudi naravovarstveniki, ki marsikdaj s 
svojim statičnim pojmovanjem razvoja gozda želijo 
za vse večne čase zaščititi cele komplekse starejših 
sestojev, kjer pa drevesa še zdaleč niso večna. Lahko 
rečemo da svoje interese še najmanj glasno izražajo 
ravno lastniki gozdov. 

Največ različnih mnenj se večinoma kreše okoli 
možnega poseka.

2.1.1.3 Različne interpretacije podatkov
Različni deležniki lahko tudi zelo različno interpre-
tirajo podatke iz gozdnogospodarskih načrtov, kar 
se pogosto dogaja pri določitvi največjega možnega 
poseka. Tako npr. ni samo po sebi umevno, da bo 
v razvojnih fazah sestoja z največjim priraščanjem 
(starejši drogovnjak, mlajši debeljak) tudi možni 
posek največji, saj so v teh sestojih večinoma potrebna 
še redčenja in obratno, v starejših sestojih, kjer je 
tekoči prirastek že v upadanju bo lahko možni posek 
bistveno višji kot v prej omenjenih razvojnih fazah. 
Zaradi tega imajo načrtovalci večkrat probleme pri 
utemeljitvi najvišjega možnega poseka.

2.1.1.4 Vse pogostejše ujme, nove bolezni in 
škodljivci

V zadnjih letih postaja gospodarjenje z gozdovih 
vse bolj nepredvidljivo zaradi vse pogostejših ujm 

Mori, J.: Načrtovanje možnega poseka in njegova izvedba v zasebnih gozdovih



GozdV 66 (2008) 1 67

ter pojava novih nevarnih bolezni in škodljivcev ob 
pogostih gradacijah domorodnih, kot  so smrekovi 
podlubniki. Grafikon prikazuje delež sanitarnega 
poseka v zasebnih gozdovih v primerjavi s celotnim v 
zadnjih desetih let. Zaradi večanja deleža sanitarnega 
poseka je vse težje načrtovati redni posek s pomočjo 
katerega bi bili izpolnjeni gozdnogospodarski in 
gozdnogojitveni cilji.

2.1.1.5 Zaraščanje kmetijskih površin
Zaraščanje kmetijskih površin je v Sloveniji še 
vedno politična floskula, ki jo predvsem politiki ob 
številnih priložnostih radi iznesejo na plano. Tako 
v Sloveniji še vedno nimamo strategije, kaj početi 
z vse večjo zaraščajočo površino, kot je razvidno iz 
grafikona 3. 

To postavlja načrtovalce večkrat pred dilemo, 
ali sploh vključiti te površine v gozdove ter kako 
določiti možni posek na teh večinoma popolnoma 
zapuščenih površinah. Mogoče bo pozitivne premike 
v prihodnje povzročilo določilo v popravljenem 
in dopolnjenem Zakonu o gozdovih, ki govori, da 

Grafikon 2: Sanitarni 
posek v primerjavi z 
ostalim posekom v 
zasebnih gozdovih med 
leti 1997 – 2006

morajo načrtovalci obvestiti lastnika kmetijskega 
zemljišča o uvrstitvi te površine pod gozd. Če nič 
drugega, bo načrtovalec vsaj seznanjen s tem kaj 
namerava lastnik storiti s to površino.

2.2  Problemi, ki izhajajo iz samega 
sistema gozdarskega načrtovanja

Današnje gozdarsko načrtovanje zahteva visoko stro-
kovno usposobljenega in odgovornega načrtovalca, 
ki je hkrati sposoben usklajevati včasih diametralno 
nasprotne interese, po drugi strani pa tudi argumen-
tirano zagovarjati svoje strokovne odločitve.

Žal se pogosto dogaja, da pri načrtovalcih ni kon-
tinuitete, kar pomeni, da načrt za gozdnogospodarsko 
enoto vsakih deset let izdela drugi načrtovalec.  Zato 
načrte večkrat izdelujejo  premalo izkušeni načrto-
valci, ki zaradi oddaljenosti od lastnikov gozdov tudi 
ne poznajo zadovoljivo socioekonomskih razmer 
na določenem področju. To se pogosto odraža v 
nerealno določenem možnem poseku. 

Potrebno se je tudi vprašati, ali res potrebujemo 
vse podatke, ki jih zbiramo oziroma ali vsi zbrani 

Grafikon 3: Gibanje 
površin gozdov med leti  
1997 – 2006
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podatki opravičijo stroške zbiranja in porabljen čas 
načrtovalcev. Prav tako se nekatera dela na različ-
nih nivojih načrtovanja brez potrebe podvajajo. Še 
vedno načrtovalec in revirni gozdar ločeno hodita po 
gozdu in opravljata zelo podobno delo. Prvi opisuje 
sestoje za potrebe načrta gozdnogospodarske enote, 
drugi pa opisuje negovalne enote za gozdnogojit-
veni načrt. Prav gotovo bi bilo bolje, če bi se tako 
načrtovalci, kot revirni gozdarji namesto podvajanja 
del in zbiranja nepotrebnih podatkov posvetili bolj 
potrebnim opravilom, ki bi povečalo učinkovitost 
gospodarjenja z gozdovi. Pri tem še posebej mislimo 
na delo z lastniki gozdov pri vključevanju le-teh v 
proces načrtovanja, za kar zdaj zaradi kratkih rokov 
izdelave načrta praktično ni mogoče.

3 GLAVNI PROBLEMI PRI IZVEDBI 
MOŽNEGA POSEKA V ZASEBNIH 
GOZDOVIH

3.1 Stari problemi
To so problemi, ki izhajajo predvsem iz lastništva 
in lastnikov in se vlečejo še iz prejšnjega družbeno 
političnega sistema, ter se tudi danes zelo počasi 
rešujejo ali pa sploh ne. Ker so splošno znani jih na 
tem mestu podrobno ne opisujemo, ampak samo 
naštevamo:
– razdrobljena, premajhna posest za učinkovito 

načrtno gospodarjenje,
– nezainteresiranost za delo v gozdu zaradi majh-

nega dohodka,
– še vedno preslaba povezanost in informiranost 

lastnikov predvsem glede lesnega trga,
– slab gmotni položaj lastnikov – nezmožnost novih 

investicij v izboljšanje tehnologije in gozdne pro-
metnice,

– prenizke subvencije za delo v mladem gozdu,
– prve subvencije za nabavo gozdarskih strojev 

bodo lastnikom izplačane šele v letu 2008,
– zastarele tehnologije dela 
– visoki stroški dela v gozdu,
– pomanjkanje delovne sile v gozdarstvu, zaradi 

težkega in nevarnega dela,
– še vedno nizka raven obvladovanja veščin in 

vedenja o gozdu.
Vsi našteti problemi močno vplivajo na izvajanje 

poseka v zasebnih gozdovih in so po naši oceni tudi 
poglavitni razlog za tako veliko razliko med možnim 
in dejanskim posekom.

3.2  Novi problemi
3.2.1 Hitro spreminjajoče se tržne razmere

Vse večji vpliv na količino poseka v zasebnih goz-
dovih imajo razmere na lesnem trgu. Slovenije je 
tudi na področju lesnega trga predvsem od vstopa 
v EU vse bolj vpeta v globalne tokove. Poleg tega  
meji na dve državi, veliki porabnici lesa. 

Avstrija je z letno 18 milijoni kubičnih metrov 
razžagane hlodovine iglavcev vsekakor svetovna  
žagarska velesila. Pri tem iz Avstrijskih gozdov letno 
pridobijo samo polovico lesa iglavcev primernega za 
razrez (MORI 2005). Zato njihove žage diktirajo cene 
lesa iglavcev praktično v vseh sosednjih državah.

Italija je na drugi strani velika porabnica lesa 
listavcev – tudi iz slovenskih gozdov. Poleg tega se v 
Italiji na les ogreva 4, 5 milijona družin (ANTONINI 
/ FRANCESCATO 2004). To po eni strani pomeni, 
da je italijanski trg na tem področju nenasiten, po 
drugi strani pa lahko odločilno vpliva na cene.

Po vstopu v EU so cene drv v Sloveniji začeli 
zviševati predvsem italijanski kupci. Zaradi tega in 
zaradi dviga cen nafte so se cene drv v dveh letih 
dvignile za  dobrih 100 %. V letošnjem letu pa se 
je zaradi zadnje mile zime povpraševanje po lesu 
za ogrevanje bistveno zmanjšalo predvsem zaradi 
manjšega izvoza v Italijo. Tako je odkupna cena goli 
v letošnjem letu že padla za okrog 4 evre. 

Razumljivo je, da takšna nihanja cen lahko 
bistveno vplivajo na količino dejanskega poseka v 
zasebnih gozdovih, še posebej, če je neko obdobje 
daljše. Če smo v zadnjih letih opažali povečano koli-
čino poseka zaradi dokaj dobrih cen, pa v letošnjem 
letu že opažamo, da se lastniki manj pogosto odločajo 
predvsem za posek v tanjših sestojih listavcev.

3.2.2 Nepredvidljivost zasebnega sektorja 
glede gospodarjenja

S spremembo družbeno ekonomskega sistema se 
spreminjajo tudi pogledi lastnikov na gozd. Medtem, 
ko starejši lastniki svoj gozd pojmujejo kot rezervo, 
ki jo je potrebno prihraniti za hude čase, so pogledi 
na lasten gozd pri mlajših lastnikih zelo različni. 
To se še posebej dobro pokaže, ko mlajši gospodar 
podeduje gozd. Takrat se lahko gospodarjenje na tej 
posesti bistveno spremeni – bodisi gospodarjenje 
ostane enako ali celo intenzivira, lahko povsem 
zastane, ali pa novi lastnik gozd celo proda. Predvsem 
za malo gozdno posest lahko rečemo, da se kot za 
vse ostale vrste nepremičnin tudi na tem področju 
vzpostavlja trg, saj v nekaterih delih Slovenije poleg 
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ostalih zemljišč lastniki množično prodajajo tudi 
gozd. V veliko primerih  kupujejo manjše kmetije  
meščani, ki poleg kmetijskih zemljišč kupijo tudi 
gozd, ki pa z njim po navadi ne vedo kaj početi. Po 
drugi strani nekateri novi lastniki načrtno povečujejo 
svojo posest s kupovanjem manjših parcel. V tem 
primeru se na teh parcelah gospodarjenje lahko 
močno intenzivira.

Zaskrbljujoče je, da se delijo večji gozdni kom-
pleksi, ki so jih lastniki dobili nazaj v procesu 
denacionalizacije. Tako lahko nekaj sto hektarov 
velik gozdni kompleks v nekaj desetletjih postane 
drobnoposestniški gozd, v katerem bo pač vsak 
lastnik imel svoje potrebe do gozda in s tem tudi 
svoj pogled na gospodarjenje.

Na kmečkih gospodarstvih tudi vse več družin-
skih članov, začenši z gospodarjem,  išče dodaten 
zaslužek v redni službi. S tem postajajo vse manj 
odvisni od dohodkov od kmetije in posledično tudi 
od gozda. Zato je tudi gospodarjenje v teh gozdovih 
dosti manj intenzivno, kot bi bilo, če bi se preživljali 
samo s kmetovanjem.

Če potegnemo črto pod vse našteto, lahko 
ugotovimo, da vse našteto ne prispeva k boljšemu 
gospodarjenju z gozdom in je tudi to eden izmed 
pomembnih vzrokov za odstopanja med možnim 
in dejanskim posekom. Vsekakor pa delo v tako 
nepredvidljivih razmerah predstavlja velik izziv za 
vse terenske gozdarje.

3.2.3  Gradnja državne in občinske 
infrastrukture, večje zasebne investicije

V zadnjih letih v Sloveniji vse več nove državne in 
občinske infrastrukture potiskamo v gozd. Znani 
so zapleti z umeščanjem trase nove, dobrih štiri-
najst kilometrov dolge avtoceste mimo Trebnjega, 
kjer so se med državo in drugimi interesnimi 
skupinami več kot deset let kresala mnenja ali naj 
nova avtocesta poteka po pretežno gozdnatem 
pobočju ali po urbani in kmetijski dolini. Naza-
dnje so zmagali zagovorniki »pobočne« variante. 
Prav tako so novo traso novega najmočnejšega (2 
x 400kV) daljnovoda po zaslugi lokalnega pre-
bivalstva potisnili izven naselij daleč v gozd. To je 
seveda razumljivo, saj si lokalno prebivalstvo želi 
nemotenega razvoja svojega kraja, predvsem pa 
se želi izogniti sevanju in umazaniji, ki jo s seboj 
prinašajo infrastrukturni objekti.

Kot je razvidno iz slike pa pri tem ne gre samo 
za uničen gozd znotraj koridorjev ampak ob trasi 
na novo nastane nepregledna množica manjših 
parcel, ki so nastale z delitvijo večjih parcel, ki jih 
je presekal koridor. Neredko lastniku po izgradnji 
ostaneta nekaj arov veliki parceli, ki jih ločuje z 
mrežo ograjena avtocesta. Razumljivo je, da je na teh 
parcelah gospodarjenje praktično nemogoče.

Menimo, da z obsežno gradnjo infrastrukturnih 
objektov po vsej Sloveniji  to postaja vse večji pro-
blem, na katerega je že vredno opozoriti. Projektanti 
zaenkrat temu dejstvu ne posvečajo še nobene 
pozornosti.

Slika 1: Potek trase 
avtoceste preko 
gozdnih parcel
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Poleg tega opažamo, da državne družbe, ki 
upravljajo z infrastrukturo, načrtujejo gradnjo zelo 
neodvisno ena od druge. Namesto, da bi na nekem 
koridorju čim bolj približali in s tem skoncentrirali  
infrastrukturne objekte (npr. cesta, daljnovodi,…), 
na isti relaciji potekajo trase povsem različno.

4 VLOGA ZAVODA ZA GOZDOVE, 
LASTNIKOV GOZDOV IN 
SPLOŠNE JAVNOSTI KOT 
NAJPOMEMBENEJŠIH 
UDELEŽENCEV PRI 
NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU 
POSEKA V ZASEBNIH 
GOZDOVIH

4.1 Vloga Zavoda za gozdove Slovenije 
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) 
ima prav gotovo ključno vlogo tako pri načrtovanju, 
kot tudi pri usmerjanju izvajanja poseka. Nadaljeva-
nje gozdnogospodarskega načrtovanja ne glede na 
lastništvo ter ustanovitev močne javne gozdarske 
službe z razpredeno mrežo terenskih gozdarjev v 
vseh slovenskih gozdovih je nedvomno ena najbolj 
pozitivnih rešitev Zakona o gozdovih iz leta 1993. 
Kljub nekaterim pomanjkljivostim v delovanju ZGS, 
lahko rečemo, da je ta organizacija od ustanovitve 
leta 1994 opravila pomembno delu tudi na področju 
načrtovanja in izvajanja poseka.

Zaradi tekoče izdelave gozdnogospodarskih načr-
tov  so vedno na razpolago podatki o poseku iz katerih 
lahko zaradi kontinuitete načrtovanja tudi razberemo 
določene trende. S stalno prisotnostjo terenskih goz-
darjev so tudi ukrepi v gozdu, med katerimi je prav 
gotovo najpomembnejši posek, opravljeni načrtno 
in na sorazmerno visoki strokovni ravni. Terenski 
gozdarji so opravili tudi veliko dela na področju 
svetovanja, obveščanja in  usposabljanja lastnikov 
gozdov za boljše gospodarjenje z gozdom. V večini 
do sedaj ustanovljenih lokalnih društev lastnikov 
gozdov so bili med pobudniki in ustanovitelji.

V zadnjem času ZGS vse bolj dobiva vlogo urav-
noteženega usklajevalca najrazličnejših interesov 
pri gospodarjenju z gozdom. Ta vloga bo postala v 
prihodnje vse pomembnejša.

Kako je, če v zasebnih gozdovih stroka (t.j. terenski 
gozdarji) ni prisotna se lahko hitro prepričamo pri 
naših sosedih Hrvatih, kjer zasebnim gozdovom 
še do nedavna niso posvečali nobene pozornosti. 
Šele  v letošnjem letu je bila ustanovljena malošte-
vilna svetovalna služba za zasebne gozdove, katere 
prva naloga je bila začeti z izdelavo  programov za 

gospodarjenje z gozdovi ter povezovanjem lastnikov 
gozdov. Rezultat dolgoletnega pomanjkanja strokov-
nega dela so manj kakovostni zasebni gozdovi, saj 
je na primerljivih rastiščih lesna zaloga v  Hrvaških 
zasebnih gozdovih večinoma vsaj dvakrat nižja od 
lesne zaloge v slovenskih gozdovih. Zaradi pomanj-
kanja nadzora se v zasebnih gozdovih srečujejo tudi 
z vse pogostejšimi organiziranimi krajami lesa, ki 
posledično povzročajo tudi devastacijo gozda. 

4.2 Vloga lastnikov gozdov 
Drugi ključni udeleženci pri načrtovanju in izvedbi 
poseka so lastniki gozdov. Predvsem  pri načrtovanju 
bi morala biti njihova vloga veliko pomembnejša 
kot je sedaj. Pozitivno je dejstvo, da bo popravljeni 
in dopolnjeni Zakon o gozdovih dal lastnikom 
možnost sodelovanja že pri izdelavi načrtov in ne 
samo pri sprejemanju, kot je bilo to do sedaj. Tako 
je lastnikom prvič dana možnost, da s svojimi 
predlogi soustvarjajo načrt. Na ta način bi lahko 
bili načrtovalci mnogo bolje seznanjeni z interesi 
in potrebami lastnikov, s čimer bi bili načrti tudi 
bolj realni glede izvedbe. Žal je največji problem še 
vedno slab interes lastnikov gozdov za sodelovanje v 
procesu izdelave načrtov. Zato bo potreben mnogo 
bolj aktiven pristop ZGS pri motiviranju lastnikov 
gozdov za sodelovanje.

Poleg številnih težav, se lastniki gozdov srečujejo 
tudi z mnogimi včasih nepotrebnimi praktičnimi ter 
administrativnimi omejitvami, ki jim jih postavljajo 
tako država, različni kriteriji gozdarjev ZGS, v 
zadnjem času pa tudi javnost.

Kljub temu lahko rečemo, da je vloga lastnika pri 
izvedi poseka veliko pomembnejša kot v prejšnjem  
družbeno političnem sistemu. Danes se lastnik 
lahko odloča sam, kdaj in kako intenzivno bo izvajal 
sečnje, seveda v skladu z gozdarskimi načrti. Tudi 
pri določitvi drevja za posek je njegova vloga veliko 
večja, saj je danes nekoč nepriljubljeno odkazilo 
postalo strokovni dogovor med lastnikom gozda 
in revirnim gozdarjem.

Vsekakor menimo, da bo vloga lastnikov v pri-
hodnje tako pri načrtovanju, kakor tudi pri izvedbi 
poseka postajala vse pomembnejša, seveda ob pogoju, 
da se bo nepregledna množica manjših lastnikov 
znala povezati ter jasno izraziti skupne interese.

4.2 Vloga splošne javnosti
Vloga splošne javnosti je tudi pri gospodarjenju z 
gozdom vsekakor zelo pomembna in dobrodošla. V 
Sloveniji je glede gozda javnost naravnana predvsem 
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k ohranitvi gozda kot našega največjega naravnega 
bogastva. Zato pogosto preko medijev trka tako na vest 
lastnikov gozdov, kakor tudi gozdarjev. Zaradi tega ima 
lahko mnogokrat tudi pomembno vlogo pri določanju 
možnega poseka, kakor tudi pri njegovi izvedbi.

Kljub pozitivni vlogi, pa lahko posameznim sku-
pinam naravovarstvenikov očitamo preveč statično 
pojmovanje gozda, ki pojmujejo predvsem debela 
drevesa kot kamnite stebre, ki jim tudi zob časa ne 
more biti kos. Poleg tega lahko v medijih večkrat 
zasledimo omalovažujoč odnos do lastnikov gozdov, 
ki naj bi si jemali preveč pravic ali celo uničevali 
svoje gozdove.

Ker menimo, da bo v prihodnje pri načrtovanju 
in izvedbi poseka najpomembnejše partnerstvo med 
lastniki gozdov, javno gozdarsko službo in splošno 
javnostjo, čaka tako ZGS kakor tudi združenja 
lastnikov gozdov na področju stikov z javnostjo še 
veliko dela. Medsebojnemu sprejemanju različnih 
mnenj in razumevanju drug drugega smo do sedaj 
namreč namenili veliko premalo pozornosti.

5 PREDLOGI ZA REŠEVANJE 
PROBLEMOV POVEZANIH Z 
NAČRTOVANJEM IN IZVEDBO 
POSEKA V ZASEBNIH 
GOZDOVIH

5.1 Povezovanje lastnikov gozdov
Povezovanje lastnikov gozdov seveda ni čarobna 
formula, ki bi lahko rešila vse probleme. Lahko pa 
pripomore vsaj k omilitvi številnih težav, s kate-
rimi se srečujejo lastniki manjših gozdnih posesti. 
Lokalna združenja lastnikov gozdov so dobrodošla 
pri izdelavi gozdnogospodarskih načrtov, saj lahko 
lastniki gozdov preko društva veliko bolje izražajo 
svoje interese kakor vsak posameznik.

Pri izvedbi poseka lahko društva odigrajo zelo 
pozitivno vlogo pri obveščanju članstva o razmerah 
na lesnem trgu ter ustreznih izvajalcih del, na pod-
lagi česar se lahko lastniki gozdov lažje odločijo za 
izvajanje sečnje.

Zelo pomembno je tudi, da preko društva last-
niki gozdov, ki intenzivneje gospodarijo v svojem 
gozdu lahko najbolj uspešno vplivajo na spremembo 
miselnosti drugih, predvsem starejših lastnikov, ki 
gozd še vedno hranijo kot rezervo za hude čase, pri 
čemer nemalokrat v gozdu zaradi  previsoke starosti 
že nastaja gospodarska škoda.

Čeprav je večina društev šele na začetku svojega 
delovanja pa te prve aktivnosti že dajejo določene 
rezultate tudi pri intenzivnosti gospodarjenja. Graf 4 
nam kaže letni posek na območju Društva lastnikov 
gozdov Mirnske doline, ki obstaja od leta 2001. Z 
gotovostjo lahko trdimo, da se je letni posek v času 
obstoja društva poleg ostalih vzrokov zvišal tudi 
zaradi boljše obveščenosti članov o razmerah na 
lesnem trgu. 

Poleg tega se je v društvih tudi povečalo zanima-
nje za delo v gozdu s strani mlajših članov, ki jim 
predvsem ob pomoči društev tudi uspelo doseči 
višjo raven usposobljenosti. Zato je poleg večjega 
obsega, delo tudi bolj kakovostno izvedeno.

Ocenjujemo, da bodo združenja lastnikov gozdov 
v prihodnje imela ključno vlogo tudi pri skupni 
prodaji lesa, saj je zanimanje lesnih predelovalcev 
za kontinuirano dobavo lesa vse večje. Da so lastniki 
gozdov sposobni izvesti skupno prodajo lesa so 
pokazali v začetku leta 2007 z uspelo izvedbo prve 
licitacije vrednega lesa v Slovenj Gradcu.

Zelo pomembna dejavnost društva bo v prihodnje 
po vsej verjetnosti pomoč pasivnim lastnikom pri 
gospodarjenju ali celo skrbništvo. Vse več lastnikov 
gozdov zaradi oddaljenosti, starosti in drugih vzrokov 
ne more več aktivno gospodariti na svoji posesti. 

Grafikon 4: Letni posek 
med letoma 1994 – 2006 
na področju Krajevne 
enote Mokronog
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Združenja lastnikov gozdov bi bila zelo primerni 
skrbniki, saj bi praktično lastniki gozdov skrbeli za 
druge zasebne gozdove.

Ob vzpodbudnih začetnih rezultatih delovanja 
lahko pričakujemo, da bodo v prihodnje prav zdru-
ženja lastnikov gozdov ob pomoči stroke generatorji 
učinkovitejšega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi. 
Seveda pa delo društev ne bo moglo temeljiti zgolj 
na prostovoljnem delu, ampak bo potrebno delo 
društev ob uspešnem izvajanju večjega obsega 
aktivnosti tudi delno profesionalizirati (KRAJČIČ/ 
MORI 2006 )

V zadnjem času so lastniki gozdov ustanovili 
precej novih lokalnih društev.  Danes v Sloveniji 
deluje že 17 društev s preko 2.000 člani. Trinajst 
društev je združenih v Zvezo lastnikov gozdov 
Slovenije.

5.2  Posestni načrti in oddelčno 
gospodarjenje 

5.2.1  Posestni načrt

Kljub temu, da imamo v Sloveniji celotno površino 
gozdov pokrito z detajlnimi gozdno gojitvenimi 
načrti pa to ni doseglo želenih rezultatov tudi na 
področju zmanjševanja razlik med možnim in 
dejanskim posekom (PAPLER-LAMPE  et al. 2004). 
Poglavitni vzrok je v tem, da lastniki iz načrta ne 
morejo razbrati, kakšen dohodek lahko pričakujejo 
od gozda v prihodnjih letih. Detajlni gozdno gojit-
veni načrt se konča tam, kjer se za lastnika gozda, 
kot aktivnega gospodarja načrtovanje šele začne. Če 
želimo lastniku gozda gozdarsko načrtovanje pribli-
žati, z namenom, da se vanj aktivno vključi, moramo 
detajlni gozdnogojitveni in sečno-spravilni načrt 
dopolniti tudi z ekonomskimi vsebinami.  V okviru 
slovensko hrvaškega projekta FOR PLAN (Program 
pobude skupnosti INTERREG IIIA 2004-2006) 
poskušamo na Območni enoti Brežice (ZGS) izdelati 
model posestnega načrta. Izhajali smo iz  predpo-
stavke, da posestni načrt predstavlja najnižjo raven 
načrtovanja in je v bistvu detajlni gozdnogojitveni 
načrt z ekonomsko nadgradnjo. Pri tem je najpo-
membnejše, da je za lastnika gozda kot uporabnika 
popolnoma razumljiv, ter da mu poleg vseh gozdno 
gojitvenih in tehnoloških vsebin da kar najpopol-
nejšo sliko dohodka, ki ga lahko v prihodnjih letih 
pridobi iz gozda, seveda ob vseh potrebnih vlaganjih.  
Za razliko od gozdnogojitvenega načrta, ki ni vezan 
na časovno obdobje, ampak na spremembe stanja v 
gozdu, moramo za posestni načrt zaradi ekonomskih 

vsebin (vlaganja, dohodek), vezati na določeno časo-
vno obdobje. Zaradi spreminjajočih se razmer doba 
ne sme biti predolga. Posestni načrt je namenjen 
večjim lastnikom, od 20 hektarjev gozdne posesti 
navzgor. Pri izdelavi posestnih načrtov moramo 
upoštevati tudi različne tipe gozdnih posestnikov. 
Gospodarjenje npr. v gozdovih družinskih kmetij, 
kjer lastniki sami opravljajo vsa dela se lahko bistveno 
razlikuje od gozdnih posesti, kjer lastniki oddajajo 
dela izvajalcem del. Ocenjujemo, da bi posestni načrt 
zaradi jasnejše predstave, lahko močno vzpodbudil 
lastnike gozdov za intenzivnejše gospodarjenje v 
njihovih gozdovih. Menimo, da bi vsaj na začetku 
izdelava posestnega načrta morala biti za lastnika 
prostovoljna, pri čemer bi bil ob odločitvi za izdelavo 
načrta deležen določenih olajšav ali nadomestila 
za izdelavo načrta. Zaradi poenostavitve bi bili 
najprimernejši izdelovalci načrtov revirni gozdarji 
ZGS, ki imajo dovolj visoko izobrazbo ter dovolj 
tekočih informacij, da bi lahko ob določenem 
izpopolnjevanju svojega znanja uspešno izdelovali 
tovrstne načrte.

5.2.2 Oddelčno gospodarjenje

Oddelčno gospodarjenje je namenjeno lastnikom 
gozdov na manjši posesti, kjer se na zaključeni celoti, 
npr. gozdnem oddelku prav tako izdela posestni načrt 
za vse parcele v oddelku, ki so v lasti več lastnikov. 
Oblika načrta je podobna kot pri posestnem načrtu 
za večjega lastnika. Seveda ima načrtovalec zaradi 
večjega števila parcel in lastnikov pri tem veliko 
več dela, kot pri enem večjem. Poleg tega je pri tem 
potrebno tudi veliko večje angažiranje terenskih 
gozdarjev pri izvedbi del, saj so potrebna pri tem 
mnoga usklajevanja.

Kljub temu je tudi ta pristop izvedljiv, kar je 
pokazal poskusni projekt Društva lastnikov gozdov 
Mirnske doline in Krajevne enote Mokronog (ZGS), v 
letu 2003 (MORI 2003). V oddelkih ki so bili izbrani 
za oddelčno gospodarjenje se je posek v primerjavi 
s prejšnjimi leti močno povečal.

5.3 Izpopolnitve pri delu Zavoda za 
gozdove Slovenije

Za izdelavo posestnih načrtov so po našem mnenju 
najprimernejši revirni gozdarji ZGS. Ugotavljamo 
tudi, da bi izdelovalci gozdnogospodarskih načrtov na 
nivoju gozdnogospodarskih enot in gozdnogospodar-
skih območij morali več časa posvetiti tudi vključitvi 
lastnikov gozdov v proces izdelave načrtov. Vendar 
hkrati tudi ugotavljamo, da ob vseh aktivnostih in 
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nalogah ki jih opravljajo gozdarji ZGS preprosto ni 
na voljo dovolj časa za  dodatne zahtevne naloge kot 
so stiki z lastniki gozdov in izdelava posestnih načr-
tov. Po drugi strani gozdarji ZGS opravljajo vse več 
nepotrebnih administrativnih del, ki na noben način 
ne prispevajo k boljšemu gospodarjenju z gozdovi, 
ampak kvečjemu priklenejo gozdarje za pisalne mize 
in računalnike. Zato je nujna »debirokratizacija« ZGS, 
ki bi ponovno vrnila čim več terenskih gozdarjev nazaj 
na »teren«, kjer bi se lahko posvetili koristnejšim 
nalogam kot je izpolnjevanje obrazcev.

Potrebno je tudi  stalno strokovno izpopolnjevanje 
tako načrtovalcev kakor tudi revirnih gozdarjev, 
pri čemer je še posebej pomembno tudi prenos 
dobrih praks, ter nenehno opazovanje sprememb 
v gozdovih. 

Zelo pomembno je tudi uvajanje v delo mlaj-
ših gozdarjev začetnikov. Za načrtovalce je zelo 
pomembno, da poleg sestojev poznajo tudi soci-
oekonomske razmere, medtem ko je za revirnega 
gozdarja zelo pomemben prvi vtis ki ga le-ta naredi 
na lastnike gozdov. 

5.4 Aktivna politika države
Tudi država bi morala pri vzpodbujanju učinkovitej-
šega gospodarjenja odigrati aktivno vlogo. Menimo, 
da bi bila pri tem bolj kot zakonodaja, ki lastnikom 
gozdov že zdaj nalaga velike omejitve, bile poleg 
davčnih olajšav, pomembnejše finančne spodbude, 
saj je prav zasebni sektor gozdarstva glede tega še 
posebej podhranjen. Upamo, da se bo z letošnjim 
letom stanje vsaj začelo nekoliko izboljševati, saj 
bodo lastniki gozdov prvič deležni finančnih podpor 
za gozdarsko mehanizacijo, gozdne prometnice 
ter primarno predelavo lesa. Žal naša država tudi 
tokrat ni izkoristila vseh možnosti na področju 
gozdarstva, ki jih je ponujala Evropa. Tako npr. ni 
izkoristila podpor za združenja proizvajalcev, ki bi 
lahko močno vzpodbudila skupno prodajo lesa in 
s tem posledično tudi večji posek. Društva so sicer 
omenjena v popravkih zakona o gozdovih, vendar 
ni nobene garancije, da se bodo sedanje skromne 
podpore bistveno povečale.

5.5 Sodelovanje vseh zainteresiranih
Zelo pomembno je tudi dobro sodelovanje vseh 
zainteresiranih pri gospodarjenju z gozdovi. Vsaj naj-
pomembnejši: lastniki gozdov, javna gozdarska služba 
in predstavniki splošne javnosti bi morali sčasoma 
vzpostaviti enakopraven partnerski odnos.

5.6 Obveščanje javnosti
Obveščanje javnosti o svojem delu, ukrepih in aktiv-
nostih v gozdu ipd. postaja vse bolj pomembno za 
zagotovitev nemotenega gospodarjenja z gozdom. 
Zelo pomembna je pravočasna in razumljiva razlaga 
naših ukrepov v gozdu, ki jih javnost zna na ustrezen 
način interpretirati.

6 ZAKLJUČEK
Zaradi nenehnih in vse hitrejših družbenih, okolj-
skih in drugih sprememb se mora tudi gozdarsko 
načrtovanje stalno prilagajati in odzivati na nove 
razmere. Kljub vsem dosežkom v preteklosti, danes 
ne moremo biti popolnoma zadovoljni z načrtova-
njem in izvedbo načrtovanega predvsem v zasebnih 
gozdovih, pri čemer še posebej izstopa velika razlika 
med možnim in dejanskim posekom. Zato so tako 
načrtovalci, kakor tudi lastniki gozdov postavljeni 
pred vse težjo nalogo, kako s smotrnim načrto-
vanjem in ustreznimi ukrepi doseči učinkovitejše 
gospodarjenje in ob tem še uskladiti vse navzkrižne 
interese, pri gospodarjenju z gozdovi. Prav gotovo 
bo za dosego tega cilja potrebno nekaj izpopolnitev 
v delovanju posameznih akterjev, prenosu dobrih 
praks ter uveljavitev novih idej.  Pogoj za uspešno 
delo pa je partnersko sodelovanje med vsemi zain-
teresiranimi tako v procesu načrtovanja, kakor tudi 
izvedbi poseka v zasebnih gozdovih.

7 POVZETEK
Že vse od osamosvojitve Slovenije so za gospodarjenje 
z zasebnimi gozdovi značilna precejšnja odstopanja 
dejansko izvedenega poseka od načrtovanega, pri 
čemer je dejanski posek veliko nižji od načrtovanega. 
Kljub temu, da se v zadnjem času dejanski posek 
predvsem zaradi dviga cen  nekaterih gozdnih lesnih 
sortimentov, še posebej lesa za ogrevanje veča, so 
odstopanja še vedno previsoka, še posebej, če lahko 
z veliko gotovostjo predvidevamo, da se bo možni 
posek v naslednjem desetletnem načrtovalnem 
obdobju še povečal.

Vzroki za takšno stanje izhajajo iz problemov, 
ki se pojavljajo tako pri načrtovanju, kakor tudi pri 
izvedbi poseka. Problemi pri načrtovanju so lahko 
posledica družbenih, gospodarskih, okoljskih in 
drugih razmer, pogosto pa izhajajo iz samega sistema 
gozdarskega načrtovanja. Pri prvih gre predvsem za 
slab interes lastnikov gozdov za sodelovanje v pro-
cesu izdelave gozdarskih načrtov, različne interese 
pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi, različne 
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interpretacije podatkov, vse pogostejše ujme, nove 
bolezni in škodljivce, zaraščanje kmetijskih površin 
ipd. V samem procesu načrtovanja še vedno prihaja 
do podvajanja del, načrti so lahko manj realni tudi 
zaradi pomanjkljivega dela z lastniki gozdov, zaradi 
česar nimamo povratnih informacij, kako si lastniki 
gozdov zamišljajo prihodnje gospodarjenje. Potrebno 
bi bilo proučiti ali res potrebujemo vse podatke, ki 
jih zbiramo oziroma ali vsi zbrani podatki opravi-
čijo stroške zbiranja in porabljen čas načrtovalcev, 
saj je ravno pomanjkanje časa poglavitni vzrok za 
pomanjkljivo delo z lastniki gozdov.

Pri izvedbi poseka v zasebnih gozdovih se nekateri 
problemi vlečejo že desetletja: od prevelike razdrob-
ljenosti gozdne posesti, do slabe opremljenosti in 
pomanjkanja znanja za delo v gozdu. V zadnjem času 
se pojavljajo tudi novi problemi, pri čemer mislimo 
na hitro spreminjajoče se tržne razmere, vse večjo 
nepredvidljivost zasebnega sektorja glede gospodar-
jenja, gradnja državne in občinske infrastrukture, 
ki poteka skozi zasebne gozdove ipd.

Če želimo rešiti ali vsaj omiliti navedene probleme, 
bo potrebno še aktivneje pristopiti k popularizaciji 
povezovanja lastnikov gozdov. Zelo koristna bi bila 
tudi izdelava posestnih načrtov za večje lastnike 
gozdov, iz katerih bi bilo razvidno, kaj gozd v pri-
hodnje dejansko prinaša lastniku v ekonomskem 
smislu. Potrebne bodo tudi določene izboljšave pri 
delu Zavoda za gozdove Slovenije, pri čemer bo ena 
najpomembnejših »debirokratizacija«, s čimer bodo 
zaposleni lahko več časa namenili konkretnemu delu 
z gozdom in lastniki gozdov, ki bodo v prihodnje 
prav gotovo pridobivali vse večjo vlogo tudi na 
področju gozdarskega načrtovanja. Tudi država 
bo morala prevzeti na tem področju aktivnejšo 
vlogo, tako na področju zakonodaje, kakor tudi z 
ustvarjanjem ugodnih pogojev za razvoj zasebnega 
sektorja gozdarstva, pri čemer mislimo predvsem na 
zvišanje podpor za vlaganja v gozdove in gozdarsko 

infrastrukturo. Zelo pomembno bo tudi sodelovanje 
vseh deležnikov tako v procesu načrtovanja, kakor 
tudi pri izvedbi poseka, ki bodo morali o svojem delu 
stalno obveščati javnost na ustrezen način.
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Gozdarstvo v času in prostoru

Z zgornjim naslovom (Faut-il s’intéresser au chancre des 
érables?) je bil v francoski reviji La Lettre du DSF, št. 35, 
junij 2007, str. 4–5 (http://agriculture.gouv.fr/spip/IMG/
pdf/lettre_dsf35.pdf) objavljen prispevek o javorovem 
raku. DSF (Département de la Santé des Foręts – Oddelek 
za zdravje gozdov) je oddelek francoskega Ministrstva 
za kmetijstvo in ribištvo (Ministčre de l'Agriculture et 
de la Pęche). Publikacija La Lettre du DSF izhaja na pol 
leta in je namenjena informiranju o tehničnih, znanstve-
nih in političnih dosežkih na področju pomembnejših 
gozdarskih fitosanitarnih problemov. Namenjena je 
obveščanju sodelavcev Oddelka za zdravje gozdov in 
zunanjim dopisnikom – opazovalcem, ki sodelujejo pri 
nalogah v zvezi z varstvom gozdov. Ker menimo, da so 
v prispevku koristne informacije tudi za gozdarje pri 
nas, smo ga v celoti prevedli:

»Ko ugotovimo znano bolezen v novem okolju, se 
takoj pojavita dve vprašanji: od kod prihaja patogen 
in kakšne škode povzroča? Da bi lahko odgovorili na 
zastavljeni vprašanji, obstoječe informacije o bolezni 
ne zadoščajo; odgovora lahko dobimo le z natančnim 
proučevanjem novo nastalega patosistema [1]. Prej 
omenjeni vprašanji so si postavili slovenski raziskovalci 
po odkritju rakov na 19 gorskih javorih aprila 2005 v 
primestnem gozdu Ljubljane [2]. Izolacije glive v čisto 
kulturo in analiza trosišč so omogočile determinacijo 
glive Eutypella parasitica, povzročiteljice javorovega raka 
na severnoameriških javorih. V svojem naravnem arealu 
je bolezen poznana v državah okoli Velikih jezer, pa tudi 
drugod v ZDA in Kanadi. Tam kuži predvsem sladkorni 
javor in rdeči javor, vendar jo občasno najdejo tudi na 
negundovcu in na vnesenih evropskih javorih (gorski 
in ostrolistni javor). Francosko govoreči Kanadčani 
bolezen imenujejo »chancre eutypelléen«. Intenzivno 
iskanje Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2005 je 
zabeležilo 56 prizadetih javorov, ki so bili v različnih 
sestojih na razdalji 92 km, z največjo zgostitvijo okoli 
Ljubljane. Največ rakov so odkrili na gorskem javoru, 
le 5 so jih našli na maklenu [3]. EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization) je hitro 
razširil uradno sporočilo [4], v katerem so opisani 
simptomi kot sledi: 

E. parasitica okuži drevo le v izpostavljen les (skozi 
odmrle veje ali rane). Podgobje se razrašča v okolici 
mesta okužbe in tam povzroči trajni rak, ki se počasi 
povečuje (povprečno 1–2 cm na leto). Okužbo zaradi 
počasnega razvoja v prvih letih razvoja težko opazimo. 
Tipični javorov rak ima na sredini raven ali ugreznjen 
del, na katerem se odmrla skorja obdrži in je obkrožen 
z odebeljenim kalusnim tkivom. Pod skorjo na mestu 
raka je opazen pahljačast micelij bele barve. Po petih 
do osmih letih prične gliva oblikovati trose v majhnih 

Ali nas mora zanimati javorov rak?

črnih trosiščih (strome s črnimi periteciji ali samo črni 
periteciji), ki nastajajo v sredini raka. Na določenih gosti-
teljih (na primer Acer saccharum) je rob raka deformiran 
in zelo odebeljen. Bolezen lahko povzroča odmiranje 
dreves z obraščanjem celotnega oboda debla, predvsem 
odmirajo mlada drevesa. Slike bolezni so dostopne na 
svetovnem spletu: http://www.forestpests.org/subject.
html?SUB=557. 

Način vnosa bolezni v Slovenijo ni znan, vendar 
izgled rakov omogoča domnevo, da so okužbe precej 
stare. Ocena tveganja za širjenje patogena po Evropi je 
bila predmet podrobne študije [3]. Avtorji predstavljajo 
model, ki temelji na razširjenosti in občutljivosti gosti-
teljev in na povprečnih mesečnih vrednostih nekaterih 
klimatskih spremenljivk (temperature, padavin in rela-
tivne zračne vlage). Enostavni model je bil umerjen tako, 
da je razširjenost raka po modelu ustrezala razširjenosti 
javorovega raka, ki je poznana v Severni Ameriki. Ta 
model, ki so ga nato uporabili za Evropo, je omogočil 
razdelitev Francije v območje na vzhodu, kjer je visoko 
in zelo visoko tveganje za javorov rak, in v območje na 
zahodu ter vzdolž Mediterana z zmernim ali nizkim 
tveganjem za javorov rak. Tak pristop, ki je opravljen 
v relativno velikem merilu, bi bilo ustrezno opraviti 
tudi v podrobnem merilu. V tem trenutku ni potreben 
pretiran strah pred boleznijo, ker se je vnos bolezni 
verjetno zgodil daleč v preteklosti in ugotovili so majhno 
število okuženih dreves – vse to omogoča domnevo, 
da je patogen v tem trenutku malo aktiven. Vendar 
dejstvo, da so ugotovili več med seboj zelo oddaljenih 

Javorov rak (Eutypella parasitica) na gorskem javoru 
(Acer pseudoplatanus), Iška, 18. 7. 2007. Na osrednjem 
delu raka so črna trosišča glive, rakava rana je prekrita z 
zelenimi algami (značilnost v vlažnih okoljih!), na robu 
raka se izceja črn sok. (Foto D. Jurc)
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Organizacija in poslanstvo zveze  
Pro Silva Europa
Pro Silva Europa je evropska gozdarska zveza, ki 
se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi 
(http://www.prosilvaeurope.org/). Ustanovljena je 
v Sloveniji leta 1989 v Robanovem kotu. V zvezo 
je vključenih štiriindvajset držav članic, med njimi 
tudi Slovenija. Vodilno vlogo pri snovanju zveze so 
imeli profesorji in praktiki gojenja gozdov alpskih 
držav. Med idejnimi vodji zamisli je bil prof. dr.dr. 
hc Dušan Mlinšek, na strani Slovenije pa sta pose-
bej zavzeto sodelovala še Maks Sušek in Hubert 
Dolinšek. Zelo dejavni so bili tudi številni praktiki, 
saj je Slovenija skoraj vsako leto gostila ekskurzije 
v sklopu Pro Silva izmenjav. Zveza je poleg vsako-
letnih srečanj upravnega odbora, ki ga sestavljajo 
predstavniki regionalnih društev, organizirala več 
odmevnih kongresov. Teh so se udeležili tudi mnogi 
gozdarji iz Slovenije.

Zveza Pro Silva Europa pospešuje načela večna-
menskega gospodarjenja z gozdovi, ki temeljijo na 
ohranjanju in varovanju gozdnih ekosistemov ter 
hkrati zagotavljajo njihovo trajnostno in dobičko-
nosno rabo. Ena najpomembnejših odlik takšnega 
pristopa je uporaba naravnih procesov za doseganje 
ciljev pri ohranjanju ekosistemov, varovanju gozd-
nega podnebja in tal, proizvodnji lesa in pospeše-
vanju drugih splošnokoristnih funkcij. Zveza svoje 
poslanstvo »ohraniti gozdove in izboljšati njihovo 
večnamensko delovanje za sedanje in bodoče rodove« 
uresničuje s širokim naborom dejavnosti, na primer 
z izmenjavo informacij med regionalnimi organiza-
cijami in članstvom; organizacijo srečanj, delavnic 
in ekskurzij; vzpostavljanjem mreže gozdov dobrih 
praks; s povezovanjem prakse, pedagoških in raz-
iskovalnih organizacij.

Na letnem sestanku zveze na Hrvaškem leta 2003 
so za predsednika izbrali našega dobro poznanega 

Obisk zveze  
“Pro Silva Europa” v Srbiji

1 J. D., red. prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška 
fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, Večna pot 83, 1001 Ljubljana, Slovenia, el.-pošta: 
jurij.diaci@bf.uni-lj.si
2 M. B., doc. dr., Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 
Odsek za šumarstvo, Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd, 
Srbija, el.-pošta: mbobinac@eunet.yu

Gozdarstvo v času in prostoru
žarišč podpira domnevo, da je bolezen razširil človek. 
Avtorji študije domnevajo, da je bila bolezen vnesena 
na okrasnih javorih (predvsem rdečem javoru) ali na 
uvoženem lesu s skorjo in nato se je patogen razširil po 
Sloveniji. Sicer pa naj omenimo, da so tega patogena 
odkrili v vzhodni Avstriji na petih gorskih javorih, več 
kot 250 km oddaljeno od slovenskih žarišč bolezni [5]. 
Omenjena študija opozarja predvsem na to, da francoski 
gozdovi niso varni pred tem patogenom. O vseh oblikah 
rakavih ran na javorih je treba poročati in jih analizirati. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izboru javorovih 
sadik za pogozdovanje, t. j. tako gozdnim kot okrasnim 
sadikam. Sadike, kjer so prisotne vidne nekroze skorje, 
morajo biti preventivno uničene. 

[1] Gordon T. R. 2006: Phytopathology 96, 657-
659

[2] Jurc D. ; Ogris N. ; Slippers B. ; Stenlid J. 2006: 
Plant Pathology 55, 577

[3] Ogris N. ; Jurc D. ; Jurc M. 2006: Bulletin OEPP 
36, 475-485

[4] OEPP 2005: Service d'information 11, 6-7
[5] OEPP 2007: Service d'information 3, 6«
Poleg francoske informacije o javorovem raku naj 

dodamo še naš pogled. Pri nas je Eutypella parasitica v 
Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
varstvu gozdov (Uradni list RS 56/2006 z dne 30. 5. 2006) 
uvrščena v Prilogo PVG-VII/3 z naslovom Spremljanje 
stanja biotskih dejavnikov po fitogeografskih območjih. 
Javna gozdarska služba mora zato aktivno iskati in 
poročati o vseh odkritjih javorovega raka. Širjenje javo-
rovega raka pri nas in v Evropi verjetno ne moremo več 
zaustaviti, imamo pa slovenski gozdarji moralno obvezo, 
da upočasnimo njegovo širjenje in zmanjšamo število 
okužb (ker je bila bolezen najverjetneje vnesena k nam). 
To storimo tako, da vsako okuženo drevo podremo. 
Del debla z rakom in še vsaj 0,5 m od raka navzgor in 
navzdol odžagamo in ta del debla sežgemo takoj. Če to 
ni mogoče, potem odžagani del debla položimo na tla 
tako, da je rakavi del s trosišči glive obrnjen proti tlom. S 
tem onemogočimo raznašanje trosov glive, ki se na raku 
oblikujejo še več let po poseku drevesa. Sprejeti bi morali 
predpis, ki bi takšne ukrepe odredil za vse lastnike gozdov. 
Bolezen moramo jemati resno, kljub njeni redkosti pri 
nas in s tem njeni majhni škodljivosti. Očitno so raz-
lične vrste javorov zelo različno občutljive na bolezen in 
morda bo v novih okoljih pri nas in drugje v Evropi našla 
ustreznejše razmere za razvoj kot v naravnem arealu, 
kjer je okuženih povprečno 3-5 % javorov (v posameznih 
sestojih pa tudi do 40 %). EPPO je uvrstil javorov rak na 
alarmno listo (Alert list) škodljivih organizmov in s tem 
države članice opozoril na nevarnost širjenja patogena, 
ki morda predstavlja nevarnost zanje (več o bolezni na 
spletu http://www.eppo.org/QUARANTINE/Alert_List/
fungi/ETPLPA.htm).

dr. Dušan JURC

Jurij DIACI1 Martin BOBINAC2
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kolega profesorja dr.dr. hc Jeana-Phillipea Schütza iz 
Švice, vodilno osebnost na področju gospodarjenja 
z raznomernimi in prebiralnimi gozdovi v Evropi. 
Pod njegovim vodstvom se dejavnost zveze vse 
bolj povezuje z znastvenoraziskovalnim delom, 
poudarjeno je sodelovanje  z vodilnimi nevladnimi 
naravovarstvenimi organizacijami (podpisan spo-
razum o sodelovanju z IUCN), načela sonaravnega 
gojenja gozdov pa se razvijajo in prilagajajo tudi za 
borealne in mediteranske gozdove. V zadnjem času se 
je zveza pomembno razširila v državah jugovzhodne 
Evrope, na primer v Romuniji, Bolgariji, Albaniji. 
V tem delu Evrope je veliko ohranjenih gozdov in 
zanimivih načinov gospodarjenja, vendar so zaradi 
hitrega razvoja in posnemanja napak razvitih zahod-
nih držav ogroženi.

Obisk upravnega odbora zveze Pro Silva 
Europa v Srbiji
Poleg dejavnosti na ravni Evrope so temelj delo-
vanja zveze regionalne organizacije po posameznih 
državah. V zvezo Pro Silva Europa so vključena tudi 
velika, uveljavljena in dobro organizirana društva 
kot na primer nemški ANW (Arbeitsgemeinschaft 
Naturgemässe Waldwirtschaft) ali britanski CCF 
(Continuus Cover Forestry). Večina regionalnih 
društev ima odlične spletne strani, kjer so zanimiva 
poročila o njihovi dejavnosti (npr. CCF: http:// 
www.ccfg.org.uk). Dejavna regionalna društva 
so za uveljavljanje sonaravnega gospodarjenja še 
pomembnejša kot sodelovanje v zvezi, a hkrati 
tudi težji oreh. Na povabilo člana zveze iz Srbije 
doc. Martina Bobinca je upravni odbor zveze Pro 
Silva Europa v oktobru 2007 obiskal Srbijo. Namen 
obiska je bil poglobitev sodelovanja s Srbijo, vklju-

čevanje širšega kroga gozdarskih strokovnjakov ter 
spoznavanje posebnosti gozdov in gospodarjenja z 
njimi. Pokroviteljstvo obiska so prevzeli javno pod-
jetje (JP) Srbijašume, direktor Ješa Erčić, dipl. inž., 
JP Vojvodinašume, direktorica Marta Takač, dipl. 
inž., ter diplomatsko predstavništvo FAO v Srbiji, 
mag. Franc Ferlin.

Prvi del obiska je potekal na območju JP Vojvodi-
našume v gozdovih gozdnega gospodarstva Sremska 
Mitrovica, kjer je bil poudarek na gospodarjenju 
z nižinskimi poplavnimi gozdovi, predvsem logi 
mehkih listavcev, dobravami in jesenovji. Delegacija 
je na območju gozdnih uprav Morović, Višnjićevo in 
Kupinovo spoznavala zgradbo in razvoj pragozdnih 
rezervatov in načine zavarovanja nižinskih gozdov 
in krajine (slika 1). Gostitelji so prikazali tudi 
postopke uspešne naravne obnove dobrav, ki poteka 
zelo intenzivno na način zastornega gospodarjenja 
(slika 2). V zadnjem času spreminjajo zasnovo nege 
v odraščajočih dobravah. Na podlagi izkušenj iz 
trajnih raziskovalnih ploskev vpeljujejo zgodnejša 
in močnejša redčenja.

V sklopu obiska na gozdni upravi Kupinovo so 
kolegi iz Vojvodine predstavili veliko zavarovano 
območje poplavnih gozdnih, močvirnih in vodnih 
ekosistemov »Obedska bara« v skupni površini 2.000 
ha, ki spada med najpomembnejše objekte ramsar-
ske konvencije v JV Evropi. Poleg gospodarjenja z 
dobravami si je delegacija ogledala tudi intenzivno 
vzgojo klonskih plantaž topola in nego jesenovih 
gozdov. V nižinskih gozdnih ekosistemih Evrope 
je prehod na sonaravne zvrsti gojenja gozdov še 

Slika 1: Pragozdni rezervat doba, belega gabra in 
poljskega jesena Vratična v Sremu (Morović) spada 
med najstarejše ohranjene sestoje nižinskih poplavnih 
gozdov v JV Evropi

Slika 2: Tradicionalno zastorno gospodarjenje v dobravah 
na območju Srema. Izjemno gost pomladek doba 
zagotovijo z intenzivnim gospodarjenjem: upoštevanjem 
semenskih let, kolektivno zaščito pred objedanjem, 
pripravo tal in sestoja, zaščito žira pred plenilci in 
fitosanitarnimi ukrepi. V zadnjem času so zamenjali 
klasične kemikalije z biorazgradljivimi, da bi pridobili 
FSC certifikat.

Gozdarstvo v času in prostoru
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posebej zahteven. Med glavne težave spada slabo 
poznavanje naravnih razvojnih procesov, kajti 
poplavni gozdni ekosistemi so v srednji in zahodni 
Evropi praktično povsem izkrčeni. Gozdni rezervati 
v Vojvodini so zato izjemnega pomena za prouče-
vanje naravnih obnovitvenih ciklov 
nižinskih poplavnih gozdov. Vzrok 
za prevladovanje klasičnega gospo-
darjenja z nižinskimi gozdovi v Srbiji 
pa je tudi potreba po gospodarskem 
razvoju in sorazmerno nizka cena dela. 
Na zaključnem sestanku so kolegi iz 
Vojvodine izrazili zanimanje za aktiv-
nejše sodelovanje s Pro Silvo, tako pri 
razvoju sonaravnih gozdnogojitvenih 
zvrsti, kot na področju proučevanja 
naravnih gozdov.

Tretji dan obiska si je delegacija 
Pro Silve ogledala gozdove v ožji 
Srbiji na širšem območju Zlatibora, 
s katerimi gospodari JP Srbijašume, 
gozdno gospodarstvo Užice. Področje Zlatibora 
se ponaša s čudovito pokrajino in izjemnimi raz-
gledi. V vsakem letnem času se prelivajo drugačne 
barve, vedno pa najdemo značilno zlato rumeno 
barvo skorje borovcev. Danes se precej planinskih 
pašnikov zarašča z rdečim borom, nekaj pa so 
ga, na bolj eroziji izpostavljenih območjih tudi 
posadili (slika 3). Veliko je tradicionalno eno-
merno negovanih odraščajočih sestojev, vendar 
ohranjajo in pospešujejo tudi zelo raznomerne, 
skoraj prebiralne zgradbe borovij. Velik poudarek 
je na naravni obnovi. Za delegacijo Pro Silve pa je 
bila še večja zanimivost spoznavanje prebiralnih 
gozdov smreke, jelke in bukve v gospodarski enoti 
Murtenica (slika 4). Urejeno negovalno prebiralno 
gojenje gozdov na temelju kontrolne metode ima 

v tem predelu bogato tradicijo. Gospodarijo sicer 
z nekoliko nižjimi zalogami, kot smo jih vajeni iz 
Slovenije in Švice, vendar je vse navzoče navdušilo 
bujno naravno pomlajevanje in splošna vitalnost 
jelke - graditeljice sestojev. Podobno gospodarijo 
z gozdovi tudi v bližnjem narodnem parku Tara, 
kjer si na ta način zagotavljajo tudi praktično edini 
prihodek. Gospodarjenje z gozdovi v narodnem 
parku Tara je povsem skladno z načeli Pro Silve, 
pionirsko delo prof. Dragomira Milojkovića na 
kontrolni metodi pa zasluži širše priznanje. Verjetno 
je sonaravno gospodarjenje v narodnem parku Tara 
(vključuje tudi posamezne rezervate), vsestransko 
boljša odločitev od popolnega zavarovanja dela 
gozdov in industrijskega gospodarjenja z gozdovi 
v neposredni okolici - režima upravljanja, ki ga 
pogosto srečamo v zahodni in severni Evropi.

Zadnji dan je delegacija Pro Silve obiskala diplo-
matsko predstavništvo FAO v Srbiji, kjer se je srečala 
s predstavniki ključnih ustanov s področja gozdov in 

Slika 3: »Odprta« krajina na območju Zlatibora, kjer 
so priljubljena turistična naselja. Pašniki in travniki se 
zaradi opuščanja paše zaraščajo z rdečim borom.

Slika 4: Skupinsko prebiralni gozdovi smreke, jelke in bukve v gospodarski 
enoti Murtenica na Zlatiboru

Gozdarstvo v času in prostoru

gozdarstva v Srbiji ter se seznanila s potekom FAO 
projekta „Razvoj gozdarskega sektorja v Srbiji “. Na 
zaključnem sestanku so predstavniki Pro Silve podali 
visoko oceno trajnostnem gospodarjenju z gozdovi 
v Srbiji ter se zahvalili za izjemno gostoljubnost in 
ponujene možnosti za sodelovanje na strokovnem 
in znanstvenem področju. Vtis vseh udeležencev 
obiska je, da so opisane aktivnosti vzpostavile pri-
sten in neposreden stik zveze Pro Silva Europa in 
gozdarske stroke v Srbiji ter na ta način pomembno 
prispevale k širši izmenjavi idej in izkušenj za sona-
ravno gospodarjenje z gozdovi. Splošen zaključek je, 
da ima Srbija kot dežela s prevladujočimi naravnimi 
gozdovi velike možnosti za sonaravno gojenje gozdov 
in dolgoročno izboljševanje vseh vidikov ravnanja 
z gozdovi.
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Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna in Gozdno 
gospodarstvo Postojna sta 12. decembra 2007 
priredila zanimivo in aktualno strokovno posve-
tovanje ob stoletnici uvedbe kontrolne metode v 
snežniških gozdovih. V obdobju 1906 – 1909 je 
Henirich Schollmayer pripravil Navodila za inventuro 
sestojev ureditev obrata na posestvu Snežnik (glej 
tudi GV  64/2006 št. 7-8, stran 291-302). Prispevke 
so pripravili:

Jože Sterle: Zgodovina posestva Snežnik.
Prof. dr. F. Gašperšič: Mesto snežniških gozdov 

v razvoju napredne gozdnogospodarske misli in 
prakse na Slovenskem.

Marko Udovič: Razvoj snežniških gozdov 

Književnost

Gozdarstvo v času in prostoru
Posvet ob stoletnici uvedbe kontrolne metode  
v snežniških gozdovih

v zadnjih sto letih skozi prizmo kontrolne 
metode.

Peter Jež: Razvoj tehnologije pridobivanja lesa v 
snežniških gozdovih v zadnjih sto letih.

Prof. dr. A. Bončina: Adaptivno upravljanje z 
gozdovi: aktualni vidiki in perspektive.

Mag. Živan Veselič: Spremljanje razvoja gozdov 
– sestavni del upravljanja kompleksnih in večfunk-
cionalnih gozdnih ekosistemov.

Dragan Matijašić: Sodobna orodja kontrolne 
metode v gozdnogospodarskem načrtovanju.

Marko Berce: Divjad, vpliven del notranjskih 
gozdov.

Mag. Franc PERKO

Sto vrtnih dreves in grmovnic na Slovenskem
Prešernova družba je v koledarski zbirki 2008 
izdala tudi knjigo Jožeta Strgarja Sto vrtnih dreves 
in grmovnic na Slovenskem. Zanimiva knjiga tudi 
za gozdarje, tako opis posameznih vrst, njihove 
značilno in posebej še posebnosti, kot tudi uvodna 
poglavja.

Posebej zanimivo in poučno je poglavje Drevesa, 
ki so sestavni del kulturne krajine se tudi starajo. 
Čeprav vsi vemo, da vse kar je živo ni večno, 
pri vsakdanjem delu na to pogosto pozabljamo. 
Koliko sporov nastane, ko je potrebno odstraniti 
posamezno drevo ali skupino dreves. Vik in krik 
napravijo tako posamezniki in žal prepogosto in 
neupravičeno tudi varstveniki narave. Tudi drevesa, 
ki preživijo številne človeške generacije, tudi več 
stoletij, nekoč le končajo svojo življenjsko pot.  V 
knjigi naš velik vrtnarski in hortikulturni stro-
kovnjak zapiše misel, ki bi si jo veljalo zapomniti, 
pa bi bilo mnogo manj konfliktov: Na eni strani 
imamo uradnike, ki hočejo obdržati vse, kot je bilo 
nekdaj, in pri tem pogosto ne razumejo osnovnih 

naravnih zakonitosti, to je, da drevesa rastejo, a se 
tudi postarajo in odmrejo. Da jih tako ne moremo 
enačiti s kamnitimi in zidarskimi izdelki. Prej ali 
slej je tam treba zasaditi nova drevesa. Modro 
ravna tisti, ki ve, kdaj in kako je to treba urediti. 
Kakšen človek se naveže na drevo tako močno, da 
ga v nobenem primeru ne bi odstranil. Tudi, če se 
že podira. Na drugi strani pa so ljudje, ki dreves ne 
marajo. Bog ne daj, da bi rasla v bližini hiše ali okna 
– češ da škodijo zidovom, prinašajo vlago v hišo, 
podirajo škarpe, škodujejo podzemnim ostankom 
davnih časov in tako naprej… Ob  razmišljanju o 
zaščiti starih dreves smemo reči, da je zaščita nujna, 
a biti mora povezana z vsakokratnim dejanskim 
stanjem, z modro razsodnostjo in s potrebami časa, 
predvsem pa z mislijo, da se drevesa tudi postarajo 
in ostarijo, tako kot vse živo, ter da so zamenjave z 
novimi drevesi preprosta nujnost.

Še marsikaj zanimivega zasledimo v knjigi, ki jo 
je vsekakor vredno pogledati.

Franc PERKO
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Ali ima jelka v naših gozdovih sploh 
še bodočnost!? Foto: Franc Perko

Književnost
Podravsko gozdarsko društvo: Zbornik ob 60 - letnici društva
Kar razkošnega in hvalevrednega dela so se lotili in 
ga tudi uspešno izpeljali pri Podravskem gozdarskem 
društvu. Dogajanje so umestili v širši prostor in 
posegli nazaj v čas Avstro-Ogrske, ko je bilo 1875 
ustanovljeno Kranjsko-Primorsko gozdarsko društvo. 
Hvalevredno je, da nato spremljajo tako njegova 
različna poimenovanja kot organizacijske oblike in 
seveda njegove usmeritve skozi 130 letno obdobje. 
V zborniku je tako v grobem podano delovanje 
in s tem tudi kratka zgodovina Zveze gozdarskih 
društev Slovenije. 

Seveda je največ prostora namenjeno Podrav-
skemu gozdarskemu društvu in njegovemu delo-
vanju skozi šest desetletij (1946-2006). Zbornik je 
izšel jeseni 2007, dogajanje je lepo obdelano tako 

kronološko kot po vsebinskih sklopih, podaja aktu-
alna dogajanja v času in prostoru. Tako je zbornik 
tudi velik in pomemben prispevek k zgodovini 
gozdarstva na področju Podravskega gozdarskega 
društva in širšem slovenskem prostoru. Zbornik je 
zasnovan tako, da ni zanimiv le za domačine, temveč 
za celotno Slovenijo. Zanimivo, jedrnato in s števil-
nimi podatki opremljen tekst, popestrijo še številne 
dokumentarne fotografije, na manjka pa tudi drugih 
lepih in zanimivih posnetkov. Urednikoma mag. J. 
Mrakiču in mag. S. Brodnjaku, pa tudi vsem drugim 
sodelavcem za opravljeno delo lahko le čestitamo, 
drugim območnim društvom pa le zaželimo, da se 
lote česa podobnega. 

Franc PERKO
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Uvodnik

Ali ima jelka v naših gozdovih 
perspektivo?

Dobili smo Nacionalni gozdni program, temeljni strateški dokument 
politike trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Glavna načela NGP 
so usmerjena v ohranitev gozda, zagotavljanje njegove večnamenske 
vloge, ki vključuje okoljski, socialni in gospodarski vidik. Gozd je 
v Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa 
do trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša zagotoviti trajno in 
optimalno delovanje gozda kot ekosistema. 

Ne gre le za sedanjost, gre v glavnem za prihodnost. Les je naša 
najpomembnejša obnovljiva surovina, ki jo žal še vse v premajhni 
meri oplemenitimo. Za trajnost gozda in vseh njegovih vlog, pa 
je nujna stalna in neprekinjena obnova gozdov. Ker želimo gojiti 
čim bolj naravne gozdove, z rastiščem primernimi drevesnimi 
vrstami, težimo predvsem k naravni obnovi. Brez obnove gozda z 
vsemi rastiščnim razmeram primernimi vrstami ne bomo dosegli 
trajnosti vseh vlog gozda, ne bomo zagotavljali toliko opevane 
biotske pestrosti. Tu pa se srečamo z nočno moro, preštevilčnostjo 
populacij rastlinojede divjadi, ki prekomerno objeda gozdno mladje, 
otežuje ali onemogoča obnovo gozdov z vsemi, rastišču primernimi 
vrstami. Tu nas ne reši nobena tolažba, da bomo z biotehničnimi 
ukrepi rešili problem, to je le majhen doprinos k usklajevanju, 
pretežni del lahko uredimo le z usmerjanjem številnosti populacij 
rastlinojedov. Zavedati pa se moramo, da je to trajna in nikoli 
končana naloga!

V okoli četrtino slovenskih gozdov sodi tudi jelka, njen delež v 
lesni zalogi je okoli desetine. Približno tak delež naj bi ostal tudi 
v perspektivi. Marsikje bi morala nadomestiti smreko, ki je bila 
umetno vnesena na njena rastišča. Pretežni del lesnih zalog jelke 
je že »prestar«, kvaliteta njenega lesa upada. Kolikšen pa je njen 
delež v mladovjih, ki zagotavlja, da bodo jelko imeli tudi generacije, 
ki bodo prišle za nami? Jim bomo jelko uspeli ohraniti? Pogled v 
naše jelovo-bukove gozdove nikakor ni vzpodbuden.

Pa to ni edina ogrožena vrsta, tu so še plemeniti listavci, pa 
hrasti, pa plodonosno drevje, skratka vrste, ki naj bi zagotavljale 
biološko pestrost naših gozdov, pa so ogrožene od ene ali dveh vrst 
rastlinojede divjadi. Vrtimo se v začaranem krogu, iz katerega je 
potrebno najti izhod, ki ga poznamo, le uresničiti ga je treba. Pa 
še v naši pristojnosti je!

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD IN OPREDELITEV 
PROBLEMA

Krošnja je zeleni del drevesa, ki opravlja funkcijo 
nosilca asimilacijskega organa, cvetov ter plodov 
in ima osrednjo vlogo pri produktivnosti drevesa. 
Omogoča stalen pretok vode iz tal preko korenin, 
debla, vej in listja v atmosfero, pri tem pa transpor-
tira v vodi raztopljene hranilne snovi iz tal v listje. 
Velikost in oblika krošnje odražata vitalnost drevesa. 
S starostjo se oblika in velikost krošnje spreminjata, 
na le-to pa lahko vplivamo z gojitvenimi ukrepi. 

Poznamo nekaj osnovnih oblik krošenj, ki so v 
največji meri odvisne od drevesne vrste in neposredne 
okolice drevesa. Tako poznamo stožčaste, stebra-
ste, okroglaste, dežnikaste, jajčaste oblike krošenj, 
lahko pa so tudi nepravilne oblike. Na prostem, kjer 

GDK: 531-017(045)=163.6

Določanje velikosti in oblike krošnje s pomočjo krošnjemera
Determination of crown size and shape using crown window

Rok ČARMAN1, Andrej SMREKAR2, Aleš KADUNC3, Marijan KOTAR4

Izvleček:
Čarman, R., Smrekar, A., Kadunc, A., Kotar, M.: Določanje velikosti krošnje s pomočjo krošnjemera. Gozdarski 
vestnik 66/2008, št. 2. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 14. Prevod v angleščino: avtorji. 
Lektura angleškega besedila Breda Misja.
V nalogi smo preizkusili dve metodi za izračun volumna in površine krošenj pri bukvi in smreki. Prva metoda 
temelji na pripomočku, imenovanem krošnjemer, s pomočjo katerega smo volumne in površine krošenj izračunali 
po sekcijah, druga pa na izračunu volumnov in površin krošenj na osnovi geometrijskih teles. V vzorec smo zajeli 
60 dreves bukve in 40 dreves smreke. Ugotovili smo velika odstopanja v izračunih, predvsem pri bukvi v sončni 
krošnji. Pri smreki se izračuni bolje ujemajo. Kazalci oblike krošnje se z debelino dreves večinoma spreminjajo. 
Pri ugotavljanju odvisnosti med debelinskim prirastkom in parametri krošnje smo ugotovili, da pri bukvi senčna 
krošnja pomembneje vpliva na debelinski prirastek, kot pa sončna krošnja, pri smreki pa je ravno nasprotno. 
Ključne besede: krošnjemer, oblika krošnje, volumen krošnje, površina krošnje, Fagus sylvatica L., Picea abies 
(L.) Karst.

Abstract:
Čarman, R., Smrekar, A., Kadunc, A., Kotar, M.: Determination of crown size and shape using crown window. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry) 66/2008, Vol. 2. In Slovenian, with abstract and summary in 
English, lit. quot. 14.
We tested two methods for measuring the volume and surface of beech and spruce tree crowns. The first 
method is based on an instrument called crown window, by means of which the volumes and surfaces of 
crowns were measured in sections, whereas the measurement according to the other method is based on 
geometric shapes. The sample comprised 60 beech and 40 spruce trees. We found major discrepancies in 
the measurements, especially with the sunny part of the beech tree crown. The measurements tally to a 
greater extent with the spruce tree. Indicators of the shape of the crown mainly change with the thickness 
of the tree. When establishing the dependence of the increment on the crown parameters, we realized that with 
the beech tree the sunny crown more strongly affects the increment than the shady part of the crown, whereas it 
is just the opposite with the spruce tree.
Key words: crown window, crown shape, crown volume, crown surface, Fagus sylvatica L., Picea abies (L.) Karst.

1 R. Č. dipl. inž. gozd., Sp. Senica 23a, 1215 Medvode
2 A. S. dipl. inž. gozd., Libušnje 15, 5222 Kobarid
3 dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obn. g. vire, BF, 
 Večna pot 83, 1000 Ljubljana
4 prof. dr. M. K., Oddelek za gozdarstvo in obn. g. vire, 
 BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana

drevesa niso pod vplivom drugih dreves, razvijejo 
večjo, bolj tipično obliko krošnje kot pa drevesa v 
sestoju, kjer je velika konkurenca za svetlobo in je 
rastni prostor omejen.

Pomen krošenj dreves za ljudi je raznovrsten in 
se s časom ter prostorom spreminja. V preteklosti 
so krošnje predstavljale predvsem vir (dodatnega) 
lesa za kurjavo, dodatno krmo ter steljo za živino, 
določeni plodovi in cvetovi pa tudi hrano ter zdra-
vilne učinkovine za ljudi. 
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Z naraščanjem standarda prebivalstva stopajo v 
ospredje druge vloge. Krošnje predstavljajo pomem-
ben estetski element tako na podeželju kot v urbanem 
okolju, zlasti v slednjem cenimo njihov prispevek 
k čistejšemu zraku, poletni senci in zmanjševanju 
moči vetra. 

Z vidika lesnoproizvodne funkcije gozdov pa 
krošnje predstavljajo enega najpomembnejših kri-
terijev za določanje izbrancev. Gozdarska stroka je 
namreč že v svojih začetkih dojela povezavo med 
velikostjo krošnje, vitalnostjo drevesa oziroma 
njegovim priraščanjem.

Danes gozdarski strokovnjaki vlogo krošenj 
razumemo mnogo širše. Gledano izven okvirja dre-
vesa imajo velik vpliv na procese v ekologiji gozda. 
Posebno velik vpliv imajo na procese v tleh (opad, 
razgradnja,…), na uspevanje in razporeditev pod-
stojnih rastlin, na živalsko komponento ipd.

Krošnje so tudi indikator številnih okoljskih 
dejavnikov (svetlobe, vetra, ujem, onesnaženja).

 Za razumevanje fizioloških in rastnih procesov 
ter zgradbe dreves je med drugim potrebno poznati 
tudi velikost in obliko krošnje. Poznavanje teh pro-
cesov pa je lahko nadgrajeno s povsem uporabnimi 
izsledki. Vitalnost drevesa, njegova rast in predvsem 
njegov rastni potencial sta pogojena – med drugim 
– z velikostjo ter obliko (strukturo) krošnje. 

Ugotavljanje velikosti in oblike krošenj pa pravi-
loma ni enostavno delo. Pri odraslem drevju nepo-
sredna izmera ni enostavna, saj se krošnja prične 
precej nad tlemi, še višje pa je njen vrh. To zahteva 
izmero z določene oddaljenosti, kar je v sestojih precej 
nerodno. Namreč krošnje posameznih dreves se bolj 
ali manj prepletajo ter so z razdalje praviloma »pre-
krite« s krošnjami sosednjih dreves. Dodatne težave 
lahko nastopijo tudi na razgibanem terenu.

Dosedanji raziskovalci so razvili vrsto pristopov, 
metod oziroma tehnik za določanje velikosti (oblike) 
krošnje. Na tem mestu povzemamo kratek pregled, 
podrobnejši pregled metod je opisan v Polenšek 
(2005) in Čarman / Smrekar (2007). 

Najpreprostejši pristop je, da se za krošnjo pred-
postavi poenostavljeno obliko s pomočjo različnih 
geometrijskih teles. Najpogosteje se poslužujemo 
stožca, kvadratičnega paraboloida, kubičnega para-
boloida, polkrogle in prisekanega stožca. Za izračun 
velikosti (površine, volumna) krošnje po tej metodi 
potrebujemo dolžino krošnje in pogosto tudi mak-
simalen premer krošnje.

Številni avtorji so ugotovili večjo ali manjšo pri-
mernost posameznih geometrijskih teles po dreves-
nih vrstah in tudi za različna starostna obdobja pri 

isti drevesni vrsti (npr. ASSMANN 1961, MOHREN 
et al. 1984, PRETZSCH 1992). 

Zahtevnejši pristop temelji na sekcioniranju 
krošnje po njeni dolžini in ugotavljanju dimenzij 
(širine-premera, površine, volumna) vsake sekcije 
posebej. S sumiranjem sekcij dobimo skupno veli-
kost krošnje za posamezno drevo. Poznamo številne 
načine izmere, ki temeljijo na metodi sekcij:
− izmere na podrtem drevju (npr. BIGING / 

WENSEL 1990),
− izmere s pomočjo razdaljemerov (merimo raz-

dalje od konca veje do debla na različnih višinah 
drevesa; npr. BIGING / GILL 1997),

− izmere s pomočjo posnetkov (digitalne kamere; 
npr. PYYSALO 2004, POLENŠEK 2005),

− izmere s pomočjo »krošnjemera« (HUSSEIN / 
ALBERT 1999, HUSSEIN et al. 2000).

Uporabnost slednjega pripomočka smo želeli preiz-
kusiti tudi v naših razmerah. K temu nas je vodilo 
naslednje:
− raziskave kažejo, da ima poenostavljanje oblike 

krošenj s pomočjo geometrijskih teles precejšnje 
pomanjkljivosti oziroma je nenatančno (npr. 
POLENŠEK 2005),

− tudi nekatere izmere, ki temelje na metodi sek-
cioniranja, imajo precejšnje omejitve (digitalna 
fotografija, POLENŠEK 2005) in

− krošnjemer (angl.: crown window, nem.: Kro-
nenfenster) je inštrument, katerega izdelava je 
preprosta in poceni.

Cilji študije so:
− ugotoviti morebitna odstopanja v velikostih 

krošnje med izračuni na podlagi geometrijskih 
teles in izračuni na podlagi sekcij izmerjenih s 
pomočjo krošnjemera,

− ugotoviti ali se oblika krošnje spreminja z debelino 
dreves,

− ugotoviti jakost odvisnosti prirastkov dreves od 
dimenzij krošenj ter

− pridobiti izkušnje za delo s krošnjemerom.

2 METODE DELA
2.1 Pripomočki
Metodo dela smo povzeli po HUSSEINU / ALBERTU 
(1999). Gre za metodo merjenja premerov krošnje na 
različnih višinah s pomočjo krošnjemera (Slika 1). 
Krošnjemer je enostaven pripomoček, sestavljen iz 
stekla, ki je vpeto v pravokotno ohišje, v sredini pa 
ima kukalo. Premere krošenj se lahko dobi s štetjem 
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vrisanih kvadratkov ali pa z risanjem obrisa krošnje, 
ki se ga nato digitalizira. Če so veje v pravokotni 
ravnini glede na deblo in vzporedne s krošnjemerom, 
dobimo na tak način merjenja širine krošenj zelo 
natančne podatke. V praksi je to nemogoče, zato 
posledično dobimo napako perspektive.

Krošnjemer smo prilagodili našim razmeram 
tako, da smo mu zmanjšali težo, kolikor je bilo 
mogoče. V našem primeru smo uporabili pleksi 
steklo dimenzije 600 x 1.000 mm. Pleksi steklo smo 
pritrdili med dva aluminijasta L-profila. Na sredini 
aluminijastega profila smo vpeli kukalo, ki je od 
stekla oddaljeno 400 mm in je na višini 400 mm od 
dna stekla. Za stojalo krošnjemera smo uporabili 
geodetski tripod.

Premere krošenj (za vsako sekcijo po dolžini-pro-
filu krošnje) smo dobili z risanjem obrisa krošnje, 
ki se ga nato digitalizira. 

Poleg krošnjemera smo potrebovali še libelo za 
uravnavanje krošnjemera, 30-metrski merski trak, 
busolo, padomer, premerko, Presslerjev sveder, 
barvni sprej in trasirko.

2.2 Terenske meritve
Na terenu je bilo treba najprej poiskati ustrezno 
drevo, katerega naris je bilo možno narisati z dveh 
položajev. Sledila je določitev položajev, ki sta bila 
pod kotom 90°. S prvega položaja smo izmerili azimut 
in naredili obris krošnje ter se glede na ta azimut 
premaknili za 90° v izbrano smer, od koder se je 
videlo drevo. Z drugega položaja smo tako izmerili 
še višino drevesa, višino do krošnje in – tako kot 
pri prvi poziciji – azimut ter naredili obris krošnje. 
Pred vsakim obrisom krošnje smo morali centrirati 
krošnjemer na razdaljo 30 m, 20 m ali 40 m, treba 
ga je bilo centrirati tudi horizontalno.

Na terenu smo izmerili še prsni premer dre-
vesa.

Po meritvah s krošnjemerom smo pri analiziranih 
bukvah izvedli debelne analize, na podlagi katerih smo 
pridobili podatke o debelinskem, temeljničnem in volu-
menskem prirastku ter podatek o starosti dreves. 

Pri smreki smo ugotavljali le radialni prirastek 
na prsni višini za vsako izmerjeno drevo. Prirastek 
smo ugotavljali za dobo zadnjih 10 let na 1 mm 
natančno, podatek pa smo pridobili s Presslerjevim 
prirastnim svedrom.

Slika 1: Krošnjemer (O 
- žariščnica). Maksimalna 
širina krošnje (dmax) deli 
krošnjo na zgornji, sončni del 
in na spodnji, senčni del. 
Figure 1: Crown window (O 
– position of the operator’s 
eye). Above the maximal 
diameter of crown (dmax) is 
upper or sunny crown, below 
it is located the lower or shady 
crown. 
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2.3  Računalniška obdelava podatkov
Ko smo na terenu naredili obrise vseh dreves, je 
prišla na vrsto digitalizacija podatkov. Skice smo 
pretvorili v digitalni zapis (jpg). Obdelava skic je 
potekala v programu AutoCAD 2002. Po vnosu 
vsake skice v okolje AutoCAD 2002 je bilo treba 
skico najprej pretvoriti v pravilno merilo, kar smo 
izvedli z ukazom Scale ter vsakemu kvadratku 
na skici priredili velikost 4 x 4 cm. V nadaljnjem 
postopku smo čez skico drevesa položili mrežo, ki 
je bila v merilu, in sicer tako, da je bila vsaka sekcija 
višine drevesa visoka 1 m v naravi. V merilu pa je to 
predstavljalo za razdaljo iz 20 m 2,3 cm, za razdaljo 
30 m 1,53 cm in za razdaljo 40 m 1,15 cm. Če se je 
višina drevesa, dobljena s pomočjo krošnjemera, 
razlikovala od višine, izmerjene z višinomerom, 
smo skico korigirali s slednjo. Po pretvorbi skice v 
pravilno merilo je prišlo na vrsto merjenje polmerov 
in dolžine krošnje. Merili smo dolžine mreže znotraj 
obrisa krošnje, to smo storili za vsako linijo posebej, 
in sicer z ukazom Distance. Dobljene vrednosti so se 
izpisovale v okencu programa, ki smo jih z ukazom 
Copy prenesli v program Microsoft Excel.

Dodati je potrebno, da napake perspektive nismo 
odpravljali. Napaka širine krošnje praviloma znaša 
nekaj odstotkov, le izjemoma v zelo »skrajnih« raz-
merah preseže 10 % (HUSSEIN et al. 2000). 

Statistične analize smo izvedli s programom SPSS 
14.0 for Windows. 

2.4  Postopek izračuna volumna in 
površine krošnje pri bukvi in smreki 
po metodi sekcioniranja

Izračun volumna in površine krošnje je potekal na 
podlagi teorije, da lahko obris krošnje razdelimo 
na manjše like trapeza. S pomočjo le-tega z rotacijo 
likov izračunamo volumen in površino. Z rotacijo 
teh likov dobimo prisekane stožce. Za vsako drevo 
smo površino in volumen krošnje izračunali kot 
povprečje obeh položajev. 

Na tej podlagi uporabimo slednja obrazca za 
volumen in površino krošenj (KOTAR 2005). 

Krošnjo smo razdelili na dva dela, in sicer na 
zgornji, sončni del in spodnji, senčni del. Razdeli-
tev je bila narejena na podlagi največjega premera 
krošnje, in sicer tako, da je sončni del krošnje segal 
od največjega premera krošnje navzgor, senčni pa 
od največjega premera navzdol.

2.5 Volumni in površine krošenj bukve 
ter smreke izračunani po enačbah za 
geometrijska telesa

Omenili smo, da je volumen krošnje mogoče izraču-
nati na več načinov. Za primerjavo bomo izračunali 
volumne in površine krošenj dreves kot geometrijskih 
teles s pomočjo enačb iz Gozdarskega priročnika 
(KOTAR 2003) in enačb po Pretzschu (PRETZSCH 
2002), ki je predpostavil, da je pri bukvi senčni 
del krošnje prisekani stožec, sončni del krošnje pa 
kubični paraboloid. Prav tako je pri smreki senčni 
del prisekani stožec, sončni del pa je oblike stožca. 
Za vsako drevo smo površino in volumen krošnje 
izračunali kot povprečje obeh položajev. 

Dobljene površine in volumne smo izračunali 
po naslednjih enačbah iz Gozdarskega priročnika 
(KOTAR 2003):

Stožec: 

P = r • π • s
r - polmer kroga
s - dolžina stranice

Prisekani stožec: 

P = (R + r) • s • π
r - polmer zgornjega kroga
R - polmer spodnjega kroga
s - dolžina stranice

Kubični paraboloid: 

                

Vc- volumen krošnje
P- površina krošnje
x0- višina, kjer se prične krošnja
xn- vrh krošnje
a0- širina krošnje pri x0
an- širina krošnje pri xn
ak- širina krošnje v višini krošnje xk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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2.6 Izračun kazalcev oblike in velikosti 
krošnje

Na podlagi dimenzij krošnje in drevesa smo za bukev 
in smreko ugotavljali tudi naslednje kazalce, ki nam 
pomagajo opisati obliko krošnje. Tudi ti kazalci so 
predstavljeni kot povprečje dveh položajev, ki sta 
bila izmerjena za vsako drevo.

Ti kazalci so:
– razmerje med dolžino krošnje in dolžino celo-

tnega drevesa (cl/h)
– širina krošnje, kjer je premer največji (cw)
– razmerje med dolžino sončnega dela krošnje in 

dolžino celotne krošnje (clso/cl)
– razmerje med širino krošnje in dolžino krošnje 

ali tršatost (cw/cl)
– razmerje med širino krošnje in višino drevesa 

(cw/h)
– razmerje med širino krošnje in prsnim premerom 

drevesa ali indeks rastnega prostora (cw/dbh)
– asimetrija krošnje, ki smo jo ugotavljali po enačbi 

(10)

cl  - manjši polmer krošnje, kjer je krošnja najširša
cr  - večji polmer krošnje, kjer je krošnja najširša
dbh - prsni premer v cm
h - višina drevesa v m
cw - širina krošnje v m
cl - dolžina krošnje v m
clso  - dolžina sončnega dela krošnje

3 OBJEKTI RAZISKAVE
Metodo smo preizkusili na dveh drevesnih vrstah, 
ki zavzemata največji delež v slovenskih gozdovih 
in sta hkrati gospodarsko najpomembnejši drevesni 
vrsti, to sta bukev in smreka. 

Vsa izmerjena drevesa smo merili v času oli-
stanja, ker smo menili, da je tako lažje razločevati, 
kateremu drevesu pripada posamezna veja. Meritve 
za bukev smo opravili v Gozdku v bližini kraja 
Krka in na Brezovi rebri v bližini Straže pri Novem 

(8)

(9)

(10)

mestu (nadmorska višina lokacij bukve je 300-500 
m, združbe Lamio orvalae-Fagetum in Hedero-Fage-
tum). Smreko pa smo v celoti izmerili na Sorškem 
polju med Jeprco in Mejo pri Kranju. Analizirane 
smreke se nahajajo na 340 m nadmorske višine. Gre 
za evtrična rjava tla na rečno-ledeniškem produ 
oziroma na konglomeratnih terasah. Potencialno 
vegetacijo večinoma predstavlja združba Querco-
Carpinetum, vendar smreka v sestoju prevladuje s 
60 % deležem v lesni zalogi. 

Ker je bilo treba vsako drevo izmeriti z dveh 
položajev, smo izbirali predvsem drevesa, ki so bila 
locirana na robovih pomladitvenih jeder ali gozd-
nem robu. Dreves v pomlajencih velikokrat ni bilo 
mogoče izmeriti zaradi prevelike višine pomladka. 
Ta problem se je pojavljal predvsem pri bukvi, pri 
smreki pa smo vse meritve opravili na robovih žarišč 
lubadarja in nekaj tudi na gozdnem robu.

Vsi izmerjeni sestoji bukve so bili v fazi pomla-
jenca, kjer še ni bilo visokega mladja, ki bi onemo-
gočalo meritve. Možnost merjenja so dopuščala 
pomladitvena jedra s premerom večjim od 30 m.

Skupno smo analizirali 60 dreves bukve in 40 
smrek. 

4  REZULTATI
4.1  Primerjava povprečnih vrednosti 

volumnov in površin krošenj 
med metodama krošnjemera in 
geometrijskih teles

Rezultate prikazujemo po razširjenih debelinskih 
razredih (v nadaljevanju RDR) ločeno za obravnavani 
vrsti ter ločeno za sončni in senčni del krošnje. Pri 
bukvi imamo v prvem RDR 14 dreves, v drugem 27 
in v tretjem 19. Pri smreki pa v prvem 13, drugem 
15 in v tretjem 12 dreves.

Iz preglednice 1 je razvidno, da se izračunani 
volumni krošnje pri bukvi močno razlikujejo med 
metodama (krošnjemer – metoda sekcij, geometrijska 
telesa – poenostavljena metoda). Izračuni se bolje 
ujemajo za senčni del krošnje kot za sončni. Izračuni 
po geometrijskih telesih nam dajejo veliko večje 
vrednosti kot metoda po krošnjemeru. Odstopanje 
je največje v prvem RDR. 
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Preglednica 1: Primerjava povprečnih vrednosti volumnov senčne in sončne krošnje (m3/drevo) pri bukvi po 
razširjenih debelinskih razredih (N = 60)
Table 1: Comparison of average values of sunny and shady crown volumes (m3/tree) for beech by extended diameter 
classes (N = 60)

RDR (cm)
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< 30 170,88 383,52 0,45 129,37 555,43 0,23 300,25 938,95 0,32
30-50 320,18 494,24 0,65 155,71 424,85 0,37 475,89 919,09 0,52
≥50 683,09 1057,64 0,65 409,47 997,29 0,41 1092,56 2054,93 0,53
Skupaj 391,38 645,13 0,61 231,52 659,19 0,35 622,90 1304,32 0,48

Iz naslednje preglednice (preglednica 2) lahko ugotovimo, da tudi pri površinah krošnje bukve dobimo 
znatno večje vrednosti pri geometrijskih telesih. Tokrat se bolje ujemajo sončne krošnje. Ujemanje pri 
površinah je v celoti nekoliko boljše kot pri volumnih.

Preglednica 2: Primerjava povprečnih vrednosti površin senčne in sončne krošnje (m2/drevo) pri bukvi po razširjenih 
debelinskih razredih (N = 60)
Table 2: Comparison of average values of sunny and shady crown surfaces (m3/tree) for beech by extended diameter 
classes (N = 60)

RDR (cm)
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< 30 153,26 335,99 0,46 130,73 232,21 0,56 283,99 568,19 0,50
30-50 215,27 308,52 0,70 125,24 177,00 0,71 340,51 485,52 0,70
≥50 349,27 631,88 0,55 229,66 306,95 0,75 578,93 938,83 0,62
Skupaj 239,27 425,46 0,56 161,88 238,72 0,68 401,15 664,18 0,60

Preglednica 3: Primerjava povprečnih vrednosti volumnov senčne in sončne krošnje (m3/drevo) pri smreki po 
razširjenih debelinskih razredih (N = 40)
Table 3: Comparison of average values of sunny and shady crown volumes (m3/tree) for spruce by extended diameter 
classes (N = 40)

RDR (cm)
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Senčna krošnja Sončna krošnja Skupaj
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< 30 35,58 42,51 0,84 43,39 36,28 1,20 78,97 78,79 1,00
30-50 78,72 77,45 1,02 174,35 129,37 1,35 253,07 206,82 1,22
≥50 163,09 171,21 0,95 386,38 241,24 1,60 549,47 412,45 1,33
Skupaj 92,46 97,06 0,95 201,37 135,63 1,48 293,84 232,69 1,26
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Preglednica 4: Primerjava povprečnih vrednosti površin senčne in sončne krošnje (m2/drevo) pri smreki po 
razširjenih debelinskih razredih (N = 40)
Table 4: Comparison of average values of sunny and shady crown surfaces (m3/tree) for spruce by extended diameter 
classes (N = 40)

RDR (cm)
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Senčna krošnja Sončna krošnja Skupaj
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< 30 49,03 47,87 1,02 63,16 32,30 1,96 112,19 80,18 1,40
30-50 90,09 84,98 1,06 164,36 68,81 2,39 254,45 153,79 1,65
≥50 151,74 159,97 0,95 269,39 121,92 2,21 421,13 281,89 1,49
Skupaj 96,95 97,61 0,99 165,64 74,34 2,23 262,59 171,95 1,53

Precej manjša so odstopanja med metodama pri 
volumnu krošenj smreke (preglednica 3). Ujemanje 
je zelo dobro pri senčnem delu krošenj in slabše 
pri sončnem delu. V celoti vzeto se z naraščanjem 
debeline smrek povečuje precenjevanje metode 
geometrijskih teles. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se površine 
senčnih krošenj odlično ujemajo, nasprotno pa so 
površine sončnih krošenj z metodo geometrijskih 
teles močno podcenjene. Tudi krošnje kot celota so 
z metodo geometrijskih teles podcenjene. 

4.2 Kazalci oblike krošenj
V nadaljevanju nas je zanimalo, kako se spreminja 
oblika krošnje z naraščanjem prsnega premera dreves. 
To smo ugotavljali s pomočjo regresijske analize, 
kjer smo preizkušali morebitno odvisnost kazalcev 
oblike krošnje od prsnega premera dreves.

Na podlagi rezultatov, ki so zajeti v preglednicah 
5 in 6, lahko oblikujemo naslednje sklepe:
− Širina krošnje pri bukvi narašča s prsnim pre-

merom.
− Najvišje razmerje med širino in dolžino krošnje so 

imele bukve med 50 in 60 cm, tanjše oz. močnejše 
bukve so imele nižja razmerja.

− Pri bukvi dolžinski delež krošnje z debelino pada. 
Debelejše bukve imajo relativno krajše krošnje.

− Dolžinski delež sončne krošnje v skupni dolžini 
krošnje pri bukvi pada s prsnim premerom.

− Volumenski delež sončne krošnje pri bukvi sprva 
pada s prsnim premerom (približno do debeline 
50 cm), nato začne naraščati, podobno odvisnost 
od prsnega premera kaže tudi površinski delež 
sončne krošnje. 

− Razmerje med širino krošnje in višino drevesa z 
debelino bukev pada, podobno je z razmerjem 
med širino krošnje in prsnim premerom pri 
bukvi.

− Asimetričnost krošnje tako pri bukvi kot pri 
smreki je neodvisna od debeline drevja.

− Volumenski delež sončne krošnje pri smreki 
narašča z debelino drevja nelinearno.

− Površinski delež sončne krošnje pri smreki ni 
odvisen od prsnega premera.

− Dolžinski delež krošnje v višini drevesa narašča 
pri smreki linearno s prsnim premerom. Morda 
so pri debelih smrekah velike suše in topla leta 
na Sorškem polju preživela predvsem smrekova 
drevesa z velikimi, dolgimi krošnjami.

− Dolžinski delež sončne krošnje v skupni dolžini 
krošnje pri smreki po prsnem premeru nad 40 
cm praktično ne narašča več.

− Širina krošnje smreke linearno narašča s prsnim 
premerom.

− Razmerje med širino in dolžino krošnje pri smreki 
je neodvisno od prsnega premera. 

− Razmerje med širino krošnje in višino drevesa z 
debelino pri smreki pada, podobno je tudi z razmer-
jem med širino krošnje in prsnim premerom.

4.3 Odvisnost prirastka zadnjih desetih 
let od parametrov krošnje

S pomočjo korelacijske analize smo želeli ugotoviti, v 
kolikšni meri dimenzije krošnje vplivajo na prirastek 
bukve in smreke. Ker je bilo drevje različnih starosti, 
ki praviloma močno pogojuje rast v debelino, smo 
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pri bukvi s pomočjo parcialne korelacije vpliv sta-
rosti odstranili (preglednica 7). Vse vrste dimenzij 
krošnje vplivajo na volumenski prirastek pozitivno. 
Najmočnejši vpliv imata skupen volumen in skupna 
površina. Samo razmerje med površino in volumnom 
vpliva negativno. Volumenski prirastek je močneje 
odvisen od dimenzij krošnje kot pa debelinski. Pri 
debelinskem prirastku je vpliv senčnega dela krošnje 
praktično enak vplivu celotne krošnje. 

Pri smreki starosti nismo ugotavljali, zato smo 
morebitne starostne razlike poskušali odpraviti 
s tem, da smo s parcialno korelacijo izločili vpliv 
višine dreves. Višina smrek iz enomernih gozdov je 
praviloma v statistično značilni pozitivni korelaciji 
s starostjo dreves. Prav tako smo pri smreki raz-
polagali le z debelinskim in ne tudi volumenskim 
prirastkom (preglednica 8). 

Od vseh parametrov le površina sončne krošnje 
(značilno) pozitivno vpliva na prirastek. Značilen 

Preglednica 5: Odvisnost kazalcev oblike krošnje od prsnega premera pri bukvi (X = prsni premer; N = 60)
Table 5: The dependence of crown shape indicators on dbh by beech (X = dbh; N = 60)

Odvisna spremenljivka St. tveganja R2 Funkcija
Delež sončne krošnje – volumen 0,001 0,228 Y = 110,837 – 3,283X + 0,034X2

Delež sončne krošnje – površina 0,003 0,208 Y = 97,901 – 2,627X + 0,027X2

Cl/h 0,000 0,502 Y = 0,279 + 7,657/X
Cw 0,005 0,128 Y = 9,700*1,008X
Clso/cl 0,001 0,165 Y = 0,237 + 4,390/X

Cw/cl 0,005 0,201 Y = 2,787 – 0,167X + 0,004X2 –
0,0000X3

Cw/h 0,000 0,406 Y = 0,165 + 9,665/X
Cw/dbh 0,000 0,649 Y = - 0,867 + 1410,767/X
Asimetrija Povezava ni statistično značilna

Preglednica 6: Odvisnost kazalcev oblike krošnje od prsnega premera pri smreki (X = prsni premer; N = 40)
Table 6: The dependence of crown shape indicators on dbh by spruce (X = dbh; N = 40)

Odvisna spremenljivka St. tveganja R2 Funkcija
Delež sončne krošnje – volumen 0,000 0,437 Y = exp(4,573 – 15,661/X)

Delež sončne krošnje – površina Delež sončne krošnje (površina) ni
statistično značilno odvisen od prsnega premera

Cl/h 0,000 0,320 Y = 0,370 + 0,006X
Cw 0,000 0,836 Y = -6,862 + 3,638ln(X)
Clso/cl 0,000 0,312 Y = exp (-0,123 – 9,735/X)
Cw/cl Povezava ni statistično značilna
Cw/h 0,001 0,256 Y = 0,249*0,992X

Cw/dbh 0,000 0,499 Y = 11,969 + 156,619/X
asimetrija Povezava ni statistično značilna

je tudi negativen vpliv razmerja med površino in 
volumnom sončne krošnje na debelinski prirastek. 
Vse to pojasnjuje večji delež sončne krošnje pri 
smreki. Na meji statistične značilnosti sta tudi 
površina in volmen celotne krošnje. 

5 RAZPRAVA Z ZAKLJUČKI
Cilj naše naloge je bil preveriti tri hipoteze. 
Hipotezo, da se volumni in površine krošenj, ugo-
tovljeni na podlagi geometrijskih teles, razlikujejo 
od vrednosti, ugotovljenih s pomočjo krošnjemera, 
lahko v celoti potrdimo. Do največjih odstopanj pri-
haja pri bukvi, kjer smo za izračun senčne krošnje 
uporabili enačbo za prisekani stožec, za sončno 
krošnjo pa kubični paraboloid. Največje razlike v 
izračunu smo opazili pri sončni krošnji. Te razlike 
so ponekod presegale celo dvakratno vrednost.

Čarman, R., Smrekar, A., Kadunc, A., Kotar, M.: Določanje velikosti krošnje s pomočjo krošnjemera



GozdV 66 (2008) 2 91

Preglednica 7: Odvisnost volumenskega oziroma debelinskega prirastka bukve (zadnjih 10 let) od parametrov 
krošnje (ob statistično izključenem vplivu starosti, N=54)
Table 7: The dependence of volume or diameter increment on crown parameters with beech (the influence of age is 
statistically excluded; N = 54)

Neodvisna spremenljivka

Volumenski prirastek  
zadnjih 10 let

Debelinski prirastek  
zadnjih 10 let

Korelacijski 
koeficient

Stopnja 
tveganja

Korelacijski 
koeficient

Stopnja  
tveganja

Volumen senčne krošnje 0,7162 0,0000 0,4385 0,0010
Volumen sončne krošnje 0,6758 0,0000 0,3524 0,0097
Volumen celotne krošnje 0,7404 0,0000 0,4255 0,0015
Površina senčne krošnje 0,6919 0,0000 0,4359 0,0011
Površina sončne krošnje 0,6333 0,0000 0,3579 0,0085
Površina celotne krošnje 0,7339 0,0000 0,4417 0,0009
Razmerje med površino in volumnom 
sončne krošnje -0,5460 0,0000 -0,3978 0,0032

Preglednica 8: Odvisnost debelinskega prirastka smreke (zadnjih 10 let) od parametrov krošnje (ob statistično 
izključenem vplivu drevesne višine, N = 40)
Table 8: The dependence of diameter increment on crown parameters with spruce (the influence of tree height is 
statistically excluded; N = 40)

Neodvisna spremenljivka Debelinski prirastek zadnjih 10 let
Korelacijski koeficient Stopnja tveganja

Volumen senčne krošnje 0,2324 0,1545
Volumen sončne krošnje 0,2826 0,0813
Volumen celotne krošnje 0,2948 0,0684
Površina senčne krošnje 0,2346 0,1505
Površina sončne krošnje 0,3222 0,0455
Površina celotne krošnje 0,3073 0,0571
Razmerje med površino in volumnom sončne 
krošnje -0,4098 0,0096

Pri smreki je prihajalo do manjših odstopanj, saj 
enačba za prisekani stožec bolje ponazarja obliko 
senčne krošnje. Do relativno majhnih odstopanj pa 
je prišlo pri sončni krošnji, kjer stožec lepo ponazarja 
obliko sončne krošnje.

V raziskavi smo ugotovili, da geometrijska telesa 
pri bukvi slabo ponazarjajo obliko krošnje, zato so 
dobljene vrednosti precenjene glede na vrednosti, 
ugotovljene s krošnjemerom. To si lahko razlagamo 
z zelo raznoliko obliko krošnje pri bukvi ter velikimi 
vrzelmi v krošnjah, ki jih geometrijska telesa ne 
upoštevajo.

Rezultatov merjenja krošenj s krošnjemerom 
nismo korigirali za napako perspektive, glede na 
študijo iz Nemčije (HUSSEIN et al. 2000) pa večje 
napake s tem nismo napravili. 

Kot smo že v začetku predpostavili, se oblika 
krošnje spreminja s prsnim premerom. Naši izračuni 
so v določeni meri to potrdili, vendar ne pri vseh 
parametrih oblike krošnje. Pri bukvi se delež krošnje 
glede na celotno višino drevesa zmanjšuje, kasneje 
se delež bolj ali manj ustali. Delež sončne krošnje 
se z debelino spreminja, največji pa je v prvem raz-
širjenem debelinskem razredu. 

Pri smreki pa se oblika krošnje drugače spre-
minja z naraščanjem debeline. Delež krošnje glede 
na celotno dolžino drevesa je največji v tretjem 
razširjenem debelinskem razredu. Delež sončne 
krošnje je največji v drugem razširjenem debelinskem 
razredu, najmanjši pa v prvem, morda je to posledica 
tega, da se po določeni starosti razmerje stabilizira. 
Tršatost se z večanjem debeline nekoliko zmanjša, 
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prav tako se nekoliko zmanjša razmerje med širino 
krošnje in dolžino drevesa, kar je očitno posledica 
tega, da se pri določeni starosti krošnja ne razrašča 
več. Pri starejših in debelejših smrekah se razmerje 
med širino krošnje in prsnim premerom zmanjša, 
posledica tega pa je, da se krošnja ne razrašča tako 
hitro, kot se drevo debeli. Asimetrija se po debelin-
skih razredih ne spreminja bistveno. Najmanjša je 
v prvem debelinskem razredu.

Hipotezo, da sta oblika in velikost krošnje pri 
določanju temeljničnega in volumenskega prirastka 
pomembna kazalca, lahko potrdimo, saj vse vrste 
dimenzij krošnje pri bukvi pozitivno vplivajo na 
volumenski prirastek. Najmočnejši vpliv na volu-
menski prirastek imata skupni volumen in površina 
krošnje. Pri bukvi ima močnejši vpliv senčni del 
krošnje, kar je posledica večjega deleža senčne 
krošnje. Pri smreki smo prišli do slabših rezulta-
tov, saj je bila stopnja tveganja v večini primerov 
previsoka za potrditev hipoteze. Potrdimo lahko le 
večji vpliv sončne krošnje na debelinski prirastek, 
kar je posledica večjega deleža sončne krošnje. Z 
veliko gotovostjo lahko trdimo le, da razmerje med 
površino in volumnom sončne krošnje negativno 
vpliva na debelinski prirastek.

Če naše ugotovitve primerjamo z ugotovitvami 
Polenškove (2005), ugotavljamo, da prihaja do razlik 
v deležu sončne krošnje pri bukvi. Polenškova navaja, 
da znaša delež sončne krošnje pri bukvi približno 
polovico dolžine krošnje in se po debelinskih razredih 
praktično ne spreminja, kar je velika razlika v pri-
merjavi z našimi ugotovitvami, kjer zavzema sončni 
delež krošnje približno tretjino dolžine krošnje. V 
obeh primerih pa ugotavljamo, da imajo smreke večji 
delež sončne krošnje ter manjšo asimetrijo.

Študija rabe krošnjemera je tudi pokazala, da 
moramo s stojišč krošnjo dobro videti, da morajo 
biti stojišča od drevesa primerno oddaljena tako kot 
pri meritvah drevesnih višin. 

Potrebno je tudi opozoriti, da v študiji dreves 
nismo izbirali v vzorec slučajnostno. Pri smreki smo 
gotovo v vzorec zajeli populacijo z nekoliko večjimi, 
zdravimi krošnjami, saj so manj vitalna drevesa v 
bližini odstranili zaradi napadenosti s podlubniki. 
Tudi pri bukvi tanjša podstojna drevesa, ki smo ji 
zajeli v vzorec, ne morejo »predstavljati« populacije 
dreves tanjših od 30 cm v drogovnjakih, kjer so ti 
osebki v vladajoči plasti. 

6  POVZETEK
V tej nalogi smo s pomočjo doma izdelanega kroš-
njemera poskušali ugotoviti površine in volumne 
krošenj posameznih dreves bukve in smreke. Za 
določitev površine in volumna krošnje je bilo najprej 
potrebno narediti obris iz dveh položajev, ki med 
seboj tvorita pravi kot. V nadaljnjem postopku smo 
skice obdelali v okolju AutoCAD-a, jim priredili 
merilo ter razdelili krošnjo na sekcije. Volumne 
in površine krošenj smo ugotavljali posebej za 
senčni in sončni del krošnje. Kriterij za razdelitev 
krošnje pa je bil najširši premer krošnje. Površino 
in volumen smo izračunali s pomočjo formul za 
rotirajoče trapeze.

Poskušali smo tudi ugotoviti, ali se površine in 
volumni krošenj, ugotovljeni s pomočjo krošnjemera, 
razlikujejo od površin in volumnov, ugotovljenih na 
podlagi geometrijskih teles. Za bukev smo predposta-
vili, da je senčni del krošnje prisekani stožec, sončni 
pa kubični paraboloid. Pri smreki pa, da je senčni 
del prisekani stožec, sončni pa stožec (PRETZSCH 
2002). Po primerjavi podatkov, ugotovljenih po 
teh dveh metodah, smo ugotovili, da je prišlo do 
velikih odstopanj. Podatki, ugotovljeni na podlagi 
geometrijskih teles, nam kažejo večje površine in 
volumne krošenj pri bukvi, pri smreki pa so površine 
in volumni krošenj manjši.

Oblika krošnje se spreminja s prsnim premerom. 
Pri bukvi se delež krošnje glede na celotno višino 
drevesa zmanjšuje, kasneje se delež bolj ali manj 
ustali. Delež sončne krošnje se z debelino spreminja, 
največji pa je v prvem razširjenem debelinskem 
razredu. 

Pri smreki pa se oblika krošnje drugače spre-
minja z naraščanjem debeline. Delež krošnje glede 
na celotno dolžino drevesa je največji v tretjem 
razširjenem debelinskem razredu. Delež sončne 
krošnje je največji v drugem razširjenem debe-
linskem razredu, najmanjši pa v prvem, morda je 
to posledica tega, da se po določeni starosti raz-
merje stabilizira. Tršatost se z večanjem debeline 
nekoliko zmanjša, prav tako se nekoliko zmanjša 
razmerje med širino krošnje in dolžino drevesa, 
kar je očitno posledica tega, da se pri določeni 
starosti krošnja ne razrašča več. Pri starejših in 
debelejših smrekah se razmerje med širino kroš-
nje in prsnim premerom zmanjša, posledica tega 
pa je, da se krošnja ne razrašča tako hitro, kot se 
drevo debeli. Asimetrija se po debelinskih razre-
dih ne spreminja bistveno. Najmanjša je v prvem 
debelinskem razredu.
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Za vsa izmerjena drevesa smo pridobili tudi 
podatke o prirastkih. Tako smo lahko preizkušali 
odvisnost volumenskega oziroma debelinskega 
prirastka zadnjih 10 let od parametrov krošnje. 
Ugotovili smo, da na prirastek pri bukvi najbolj vpliva 
senčni del krošnje, ker je njegov delež večji od deleža 
sončnega dela krošnje. Pri smreki pa ravno naspro-
tno, na prirastek vpliva sončni del krošnje, katerega 
delež presega delež senčnega dela krošnje.

7  SUMMARY
In this study, we tried to establish the surface and the 
volume of individual beech and spruce tree crowns 
by means of a home-made crown window. In order 
to do this, we first needed to make an outline of two 
positions that form a right angle together. Afterwards, 
we made the outlines in an AutoCAD environment, 
adjusted the measure and divided the crown into 
sections. The volumes and the surfaces of crowns were 
separately established for the sunny and the shady 
part of the crown. The criterion for the division of 
the crown was the widest diameter of the crown. The 
surface and the volume were then measured by means 
of the formulas for the rotating trapezium.

We also tried to ascertain whether the surfaces 
and the volumes measured by means of the crown 
window differ from those measured on the basis of 
the geometric shapes. We assumed that the lower part 
of the beech tree crown is a truncated cone, and the 
upper part a cubical paraboloid. For the spruce tree, 
we assumed that the lower part is a truncated cone, 
and the upper a cone (PRETZSCH 2002.). After the 
comparison of the data acquired according to the two 
methods, major discrepancies were observed. The 
data acquired on the basis of the geometric shapes 
indicate larger surfaces and volumes of the beech 
crowns, whereas the surfaces and the volumes of 
the spruce crowns are smaller. 

The crown shape changes with dbh. The crown 
share of beech within tree height diminishes with 
dbh at the beginning, later it stabilizes. The share 
of sunny crown changes with dbh; its highest values 
are achieved in the first extended diameter class 
(EDC). 

The crown shape of spruce changes differently 
with dbh as the crown shape of beech. The share of 
the crown within the tree height is the highest in 
the third EDC, while the share of the sunny crown 
culminates in the second EDC. The ratio between 
crown width and crown length slightly diminishes 

with dbh. Furthermore, the ratio between crown 
width and tree length diminishes as well. Obviously, 
this is the consequence of the fact that the crown 
at a particular age does not extend anymore. With 
older and thicker spruce trees the ratio between 
crown width and dbh becomes lower, which is a 
consequence of slower crown extension in compa-
rison with diameter growth of the stem. Asymmetry 
does not change with dbh. 

We also obtained the data on the increment for 
all measured trees. On that basis we were able to test 
the dependence of volume or diameter increment of 
last 10 years on the crown parameters. We came to 
the conclusion that the greatest effect on the incre-
ment of the beech tree is exercised by the shady part 
of the crown, since this part of the crown is bigger 
than the sunny part. Just the opposite is true of the 
spruce tree – the sunny part of the crown greatly 
affects the increment, as this part exceeds the shady 
part of the crown.
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1. UVOD
Trajnostno oziroma večnamensko gospodarjenje 
z gozdovi temelji na nenehnem preverjanju stanja 
gozdov in uresničevanja njihovih funkcij (Kengen 
1997). Poleg gozdarskih strokovnjakov in nosilcev 
odločanja (Egger 2005) se kaže pri usmerjanju raz-
voja gozdov in gospodarjenju z njimi opreti tudi na 
mnenje javnosti, ki jo sestavljajo skupine z različnimi 
interesi, ki so vezani na gozd. 

Zamolčana ali ozkemu krogu ljudi dostopna 
dejstva so za uveljavljanje pomena posameznih 
dejavnosti v demokratični družbi manj pomembna 
kot je pomembno dojemanje ljudi o teh dejstvih, kar 
v zadnjem času spoznava sicer zelo tradicionalni 
gozdarski sektor. V Evropi so bile tako opravljene 
številne, med njimi tudi zelo poglobljene (Franzen 
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in Zimmermann 1999) raziskave javnega mnenja 
o tem, kako ljudje dojemajo gozd in gozdarstvo, ki 
sta jih povzela in strnila Rametsteiner in Kraxner 
(2003). Mednje je uvrščena tudi slovenska, ki sta jo 
opravila Malnarjeva in Šinko (1998). Vse te raziskave 
so reprezentativne za celotno prebivalstvo držav, v 
katerih so bile opravljene.

Za vodenje primerne sektorske politike je 
pomembno zlasti mnenje tistih, ki kažejo posebno 
zanimanje za odločitve, ki jih ponavadi tudi nepo-
sredno zadevajo.  Ob nastajanju slovenskega naci-
onalnega gozdnega programa leta 2006 so bile 
organizirane delavnice in forumi po gozdnogospo-
darskih območjih, ki se jih je udeležil za gozdove 

1 mag. A.G., raziskovalni sodelavec, Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R Slovenije 

Znanstvena razprava
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in gozdarstvo zainteresirani del slovenske javnosti. 
Zastavljena so mu bila vprašanja o pomenu gozdov in 
o pomanjkljivostih ter prednostih dosedanjega dela 
z gozdom. Na enaka vprašanja je bilo mogoče odgo-
varjati tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega 
za gozdarstvo. Odgovore na ta vprašanja tudi lahko 
pripišemo zainteresirani javnosti, saj je bilo treba 
vprašalnik na medmrežju aktivno poiskati.

V pričujočem prispevku so predstavljeni izsledki 
odzivov na omenjeni vprašalnik, ki so primerjani 
z nekaterimi ugotovitvami iz publikacije o mnenju 
Evropejcev o njihovih gozdovih, pri čemer je vsako-
kratno navajanje avtorjev (Rametsteiner in Kraxner 
2003) zaradi preglednosti besedila izpuščeno.

2. METODA
Sodelujoči so imeli za tri vprašanja na razpolago 10 
do 13 odgovorov, ki so bili postavljeni v naključnem 
vrstnem redu. Vsakdo je lahko pri vsakem vprašanju 
obkrožil največ tri odgovore. Anketiranje je potekalo 
od junija do septembra 2006.

Na vprašanja je odgovorilo 553 ljudi, in sicer 180 
na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in 373 s posredovanjem odgovorov na 
zloženki, ki je bila na voljo sodelujočim na forumih 
in delavnicah. Ti so lahko poljubno število zloženk 
posredovali tudi naprej svojim prijateljem in znan-
cem, ki so odgovore poslali po pošti. 

Podoben pristop je na ožjem območju Slovenije 
uporabil tudi Pucko (1997), ki pa je morda premalo 
obrazložil pomanjkljivosti vzorca (Šinko 1998) 
oziroma ni pojasnil, da rezultati odsevajo mnenje 
zainteresirane, ne pa splošne javnosti.

Nekaj podatkov o strukturi sodelujočih  
(slika 1):
− Spol: odgovori na zloženki: 79 % moških, 21 % 

žensk; odgovori na spletu: 63 % moških, 37 % 
žensk; skupaj: 74 % moških, 26 % žensk. 

− Starost: odgovori na zloženki: 18,3 % do 25 let, 

25,4 % od 26 do 40 let, 25,4 % od 41 do 50 let, 
23,0 % od 51 do 65 let in 8 % nad 65 let; odgovori 
na spletu: 21,9 % do 25 let, 50,6 % od 26 do 40 let, 
18,6 % od 41 do 50 let, 9,0 % od 51 do 65 let in 
0 % nad 65 let. Starostna struktura prve populacije 
je zelo podobna raziskavi Malnarjeve in Šinka 
(1998), pri populaciji odgovarjajočih na spletu 
pa je očitna izkrivljenost v smeri mlajših. 

− Lastništvo gozda (kdor koli je lastnik v družini 
sodelujočega): odgovori na zloženki: 52 % last-
nikov, odgovori na spletu: 54 % lastnikov.

− Sodelujoči so bili iz vseh slovenskih regij, kar 
je razvidno iz poštnih številk krajev stalnega 
bivališča, ki so jih navedli. Delež sodelujočih iz 
mestnih naselij je bil na spletu 28 %, na forumih 
8 % in skupaj 14 %, to pa je bistveno manj kot v 
raziskavi Malnarjeve in Šinka (1998), kjer je bilo 
v vzorcu 41,3 % anketiranih iz mestnih naselij. 
Razlike med odgovori skupine, ki se je odzvala 

po spletu, in skupine, ki je odgovarjala pisno, so 
bile manjše kot med obravnavanima kategorijama 
(spol in lastništvo gozdov), zato v prispevku niso 
prikazane.

3. IZSLEDKI IN RAZPRAVA
3.1  Pomen gozda
Struktura odgovorov na vprašanje o pomenu gozda 
kaže (slika 2), da je na prvem mestu les, ki mu sledijo 
štiri okoljske funkcije gozdov (oskrba z vodo, urav-
navanje podnebja, ohranjanje biotske raznovrstnosti 
in varovanje pred naravnimi nevarnostmi), ki se po 
pomenu med seboj veliko ne razlikujejo. Socialne 
vloge (rekreacija in turizem, lepota, priložnost 
za učenje in raziskovanje)in gozdni proizvodi, ki 
spremljajo rekreacijo v gozdu (gozdni sadeži, lov), 
so se zdele sodelujočim v raziskavi manj pomembne. 
Lepota in rekreacija v gozdu se zdita dve medsebojno 
zelo povezani funkciji za del populacije, ki ju ceni, 
in sicer ne glede na lastništvo gozda ali spol. 

Slika 1: Struktura števila sodelujočih, uporabljena v analizi odgovorov
Fig. 1: Numerical structure of participants as used in the analysis of answers for women, men, non-owners, forest 
owners, all (top to bottom) 
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Zanimivo je, da so pri dojemanju pomena gozda 
razlike med lastniki in nelastniki gozdov razmeroma 
majhne, vendar logične. Gospodarski pomen gozda 
se zdi skupinam lastnikov in moških relativno 
večji kot skupinam nelastnikov in žensk (slika 3), 
vendar pa se tudi lastniki zavedajo velikih okoljskih 
učinkov gozdov in pri tem ne zaostajajo veliko za 
nelastniki.

Struktura odgovorov iz slik 2 in 3 se precej 
razlikuje od reprezentativnih evropskih raziskav, 
ki sta jih povzela Rametsteiner in Kraxner (2003) 

– (v nadaljnjem besedilu: evropske raziskave 
ali evropska javnost), na podlagi katerih naj bi 
gospodarska funkcija gozda postajala čedalje manj 
pomembna, vedno bolj pa naj bi bile pomembne 
ekološke oziroma okoljske funkcije. Avtorja pri 
tem navajata rezultate ankete, ki je bila izvedena 
v Franciji v letih 1991 in 1998, kjer se je ljudem 
zdela najpomembnejša vloga gozda kot naravnega 
habitata, sledila je rekreacijska vloga gozda, pro-
izvodnjo lesa kot najpomembnejšo vlogo gozda 
pa so ljudje leta 1991 ocenili v deležu 13 %, leta 

Slika 2: Struktura odgovorov na vprašanje: »Kateri vidiki gozda med naštetimi se vam zdijo najpomembnejši?«
Fig. 2: Structure of answers to the question: “Which aspects of the forest are the most important to you?”

Slika 3: Struktura odgovorov po skupinah funkcij gozdov (vpliv različnega števila odgovorov po skupinah je 
izničen).
Fig. 3: Structure of answers according to forest functions groups (the influence of diverse number of answers in diverse 
groups is annulled)
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1998 pa samo še v deležu 4 %. Avtorja na pod-
lagi številnih raziskav tudi ugotavljata, da vsaj v 
Srednji Evropi večina vprašanih meni, da je treba 
ne glede na vse druge pomembne vloge gozdove 
uporabljati tudi za proizvodnjo lesa in sečnjo in 
da torej javnost podpira multifunkcionalni pristop 
pri delu z gozdom. V severnih evropskih državah 
se zdi javnosti pomen proizvodnje lesa relativno 
večji kot v drugih evropskih državah.

Evropske raziskave tudi kažejo (podobno kot je 
razvidno iz slike 2), da je nabiranje gozdnih sadežev 
(gob in jagodičevja) razmeroma nepopularno, zlasti 
v južni Evropi. Pri tem največ gobarijo 40 do 70 let 
stari moški.

Odnos evropske javnosti do lova je izrazito 
ambivalenten. Zlasti v Švici lov povezujejo z 
vzdrževanjem divjadi in ravnovesja v gozdu ter 
je zato javno mnenje o lovu izrazito pozitivno. 
V Franciji pa kar 30 % populacije meni, da je lov 
nepotreben.

3.2  Prednosti dosedanjega dela z 
gozdom

Zainteresirana javnost pri nas ceni zlasti sona-
ravno gospodarjenje in strokovno delo z gozdom 
(slika 4), ki se kot precej deklarativni kategoriji 
zdita lastnikom in moškim celo pomembnejši kot 
nelastnikom in ženskam. Na visoko tretje mesto 
je uvrščena pravica, da lahko vsakdo vstopa v vse 
gozdove, ki jo sicer razumljivo bolj cenijo nelastniki 
kot lastniki gozdov.

Najnižje na lestvici prednosti dosedanjega dela z 
gozdom so uvrščene različne oblike posredovanja in 
pridobivanja informacij v zvezi z gozdovi, vključno 
s podporo lastnikom gozdov, kjer pa so sodelujoči 
gotovo mislili tudi na finančno podporo.

Iz evropskih raziskav kaže v zvezi s prednostmi 
dosedanjega dela z gozdom poudariti, da manj 
kot 50 % javnosti meni, da se v resnici gospodari 
skladno z načeli trajnostnega gospodarjenja. Zlasti 
so skeptični mlajši od 25 let in ženske, starejši od 

Slika 4: Struktura odgovorov na vprašanje: »Katere so najpomembnejše prednosti dosedanjega dela z gozdom?«
Fig. 4: Structure of answers to the question: “Which are the most important strong points of the actual forest 
management?” 
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60 let pa so zelo zaupljivi. Zanimivo pa je tudi, da 
javnost ocenjuje domače gozdarstvo veliko bolje od 
tujega, pri čemer imajo prebivalci iz držav zahodne 
Evrope izrazito slabo mnenje o načinu gospodarjenja 
z gozdovi v vzhodnoevropskih državah.

Evropska javnost je zelo zadovoljna z informa-
cijami, ki ji jih posredujejo gozdarji o okoljskih 
komponentah gozda. Gozdarji veljajo za najbolj 
kredibilen vir informacij in javnost jih vidi pre-
težno kot skrbnike zdravega gozda ter advokate 
narave. 

3.3  Slabosti dosedanjega dela z gozdom
Zainteresirana javnost si je o slabostih dosedanjega 
dela z gozdom (slika 5) precej manj enotna kot o 
prednostih in pomenu gozda, pri čemer so velike 
tudi razlike med moškimi in lastniki ter med žen-
skami in nelastniki. V ospredju so pomanjkljivosti v 
zvezi z dejavnim odnosom do gozda: več bi moralo 

biti nege gozda in pozornosti gospodarskemu 
pomenu gozda, podpore lastnikom ter informa-
cij, raziskav in izobraževanja v zvezi z gozdovi in 
gozdarstvom. 

Večja pozornost negi gozdov, ki si jo želi slovenska 
zainteresirana javnost, je blizu mnenju evropske 
javnosti. Zanjo so namreč sprejemljivi zlasti tisti 
gozdarski ukrepi, ki vodijo k zdravemu gozdu, ti 
pa so predvsem nega, redčenja in odstranjevanje 
obolelega drevja. Sečnja drevja je sprejemljiva tudi 
za pridobivanje lesa, če sledi ustrezna obnova. Manj 
sprejemljiva je sečnja za les za kurjavo.

3.4  Struktura prednosti in slabosti 
dosedanjega dela z gozdom

Odgovori na vprašanja o prednostih in slabo-
stih dosedanjega dela z gozdom omogočajo tudi 
primerjavo po posameznih tematskih sklopih (slike 
6 do 14).

Slika 5: Struktura odgovorov na vprašanje: »Katere so najpomembnejše pomanjkljivosti dosedanjega dela z 
gozdom?«
Fig. 5: Structure of answers to the question: “Which are the most important weak points of actual forest 
management?” 
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Mnenja o ustreznosti skrbi za zdravje in vital-
nost gozda (slika 6) so deljena, pri čemer so manj 
zadovoljne ženske in nelastniki. Za primerjavo je 
tu morda smiselno navesti, da je leta 1990 66,1 % 
in leta 1993 57,4 % slovenske javnosti menilo, da jo 
ogroža propadanje gozdov (Malnar in Šinko 1998). 
Podobno mnenje o poslabševanju zdravja gozda 
ima tudi več kot polovica evropske javnosti, glavni 
razlog pa naj bi bilo onesnaževanje zraka.

Kar zadeva oceno ogroženosti biotske pestrosti 
(slika 7), je bilo med sodelujočimi v raziskavi več 
takih, ki menijo, da jo gospodarjenje z gozdovi ne 

ogroža oziroma je skrb za rastline in živali v gozdu 
ustrezna (62 %), razlike med preučevanimi katego-
rijami pa so zelo majhne. Evropska javnost v znatno 
večjem obsegu meni (Francija 48 %, Nemčija 65 %, 
Italija 70 %), da se biotska pestrost zmanjšuje. Vloga 
gozdov pri ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst 
se zdi evropski javnosti bolj pomembna kot katera 
koli gospodarska funkcija ali trajnostno gospodar-
jenje z gozdovi. 

Zainteresirana slovenska javnost je v veliki meri 
prepričana, da so gozdovi premalo negovani (slika 8), 
kar je mogoče povezati tudi z zelo razširjenim mne-

Slika 6: Ustreznost skrbi za zdravje in vitalnost gozda
Fig. 6: Adequacy of care for forest health and vitality

Slika 7: Zadovoljstvo s skrbjo za biotsko pestrost gozdov
Fig. 7: Satisfaction with care for forest biodiversity

Slika 8: Zadovoljstvo s stopnjo negovanosti gozdov
Fig. 8: Satisfaction with the level of forest tending
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njem (slika 9), da so gozdovi gospodarsko premalo 
izkoriščeni (izjema so ženske). Delež sodelujočih, 
ki bi se strinjali s trditvijo, da se v gozdovih preveč 
seka, je majhen, kar velja zlasti za lastnike. Večina 
(62 %) se je strinjala, da je odprtost gozdov z gozd-
nimi prometnicami dobra, vendar pa je bilo precej 
tudi lastnikov, ki so menili, da je cest in traktorskih 
poti v gozdovih preveč (slika 10).

Evropska javnost večinoma meni, da sta sečnja 
in prirastek uravnotežena. Ljudje les zelo cenijo kot 

Slika 9: Zadovoljstvo s stopnjo izkoriščanja gozdov
Fig. 9: Satisfaction with the level of forest exploitation

naravni material, ga pa relativno manj kupujejo zlasti 
zaradi potrebe po njegovem vzdrževanju in ker se 
jim zdi drag, ne pa zaradi skrbi, da bi pretirana raba 
škodila gozdovom.

Kar zadeva odnose do lastnikov gozdov, ki 
gospodarijo z gozdovi, med zainteresirano slovensko 
javnostjo prevladuje prepričanje (slika 11), da bi 
morala biti podpora lastnikom boljša. Mnenje, da 
so lastniki gozdov preveč omejeni, je precej manj 
razširjeno kot želja po boljši podpori, pri tem pa 

Slika 10: Zadovoljstvo z omrežjem gozdnih prometnic
Fig. 10: Satisfaction with the network of forest roads and trails

Slika 11: Primernost odnosa do lastnikov gozdov
Fig. 11: Adequacy of attitude towards forest owners
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zanimivo ni velikih razlik med kategorijama last-
nikov in nelastnikov. 

Evropske raziskave v zvezi z lastništvom gozdov 
kažejo, da ljudje slabo poznajo delež lastništva in 
precenjujejo delež državnih gozdov. 

 V zvezi z rekreacijo v gozdovih med slovensko 
zainteresirano javnostjo v veliki meri prevladuje pre-
pričanje (slika 12), da je možnost dostopa vsakogar 
v vse gozdove ne glede na lastništvo bolj pomembna 
kot so pomembne slabosti, ki iz tega izhajajo (nega-

Slika 12: Mnenje o prostem dostopu v gozd
Fig. 12: Opinion on the free access to the forest

tivni vplivi na gozdni ekosistem, povzročena škoda 
lastnikom ipd.). Deleža odgovorov lastnikov in 
nelastnikov se pri tem precej razlikujeta, vendar pa 
je tudi med lastniki več takih, ki pri prostem dostopu 
v gozd vidijo več prednosti kot slabosti.

Evropske raziskave javnega mnenja kažejo, da je 
rekreacija najpomembnejša socialna funkcija gozda. 
Veliko več ljudi obišče gozd zaradi rekreacije kot 
zaradi katere koli druge dejavnosti. Pri tem je zelo 
pomembno, da je gozd blizu njihovega prebivališča, 

Slika 13: Stopnja informiranosti o gozdovih
Fig. 13: Sufficiency of information on forests

Slika 14: Obseg raziskav in izobraževanja
Fig. 14: Sufficiency of forest research and education
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opremljenost za rekreacijo pa ni tako pomembna. 
Ljudi pri uživanju narave zelo motijo drugi obisko-
valci gozda, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi 
(npr. kolesarjenje). Med obiskovalci gozda je nekaj 
več moških kot žensk, en odstotek obiskovalcev 
gozda pa je lovcev.

Sodelujoči v raziskavi so si bili zelo enotni v tem, 
da je o gozdovih premalo informacij, raziskav in 
izobraževanja (sliki 13 in 14). Lastniki gozdov so 
bili pri tem nekoliko manj nezadovoljni od lastnikov. 
Raziskovanju in predstavljanju pomena gozdov in 
procesov v njih je torej treba v prihodnosti nameniti 
več pozornosti kot doslej. 

4. SKLEPI
V demokratični družbi postaja mnenje javnosti zelo 
pomembno za sprejemanje optimalnih odločitev. 
Poleg raziskav, ki reprezentativno osvetljujejo mnenje 
celotne javnosti, je smiselno spoznati tudi mnenje t.i. 
deležnikov, ki jih gozdovi posebej zanimajo oziroma 
jih gozdna politika posebej zadeva in jih v tem pri-
spevku imenujemo zainteresirana javnost.  Na podlagi 
izvedene ankete med udeleženci območnih forumov 
ob pripravi nacionalnega gozdnega programa in med 
obiskovalci spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je mogoče ugotoviti:

1. Zainteresirano javnost oziroma deležnike v zvezi 
z gozdovi je mogoče učinkovito doseči ob javnih 
obravnavah pomembnih dokumentov gozdne 
politike oziroma gozdarskega načrtovanja. Pri 
odgovorih preko spleta je treba upoštevati manjši 
odziv starejšega dela populacije. V primerjavi s 
splošno javnostjo izhaja sodelujoča zainteresirana 
javnost v bistveno večjem deležu iz zunaj mestnih 
naselij.

2. Število sodelujočih (553) v anketi je bilo dovolj 
veliko, da je bilo mogoče oblikovati dve kategoriji, 
in sicer po spolu in lastništvu gozdov, katerih 
odgovori so se med seboj logično oziroma pri-
čakovano razlikovali. Vzorec se zdi tudi dovolj 
velik, da lahko odgovore posplošimo na celotno 
slovensko zainteresirano javnost.

3. Čeprav so štiri okoljske funkcije gozdov (oskrba 
z vodo, uravnavanje podnebja, ohranjanje biot-
ske raznovrstnosti in varovanje pred naravnimi 
nevarnostmi) v zavesti zainteresirane javnosti zelo 
visoko, je v ospredju vendarle lesnoproizvodna 
funkcija gozda. Okoljske funkcije so v celoti po 
pomenu sicer pred proizvodnimi funkcijami, te 
pa pred socialnimi.

4. Sonaravno gospodarjenje, strokovni pristop in 
možnost prostega dostopa v vse gozdove se zdijo 
zainteresirani javnosti najpomembnejše prednosti 
dosedanjega dela z gozdom.

5. Največje slabosti so premajhna negovanost in 
gospodarska izkoriščenost ter informiranost, 
pri čemer pa se odgovori prav tu med lastniki in 
nelastniki ter med ženskami in moškimi najbolj 
razlikujejo. Veliko nezadovoljstvo z obsegom 
raziskav in izobraževanja o gozdu se kaže kot 
nelogično v razmerju do majhnega pomena, ki 
ga zainteresirana javnost pripisuje gozdovom kot 
priložnosti za učenje in raziskovanje.

6. Pri primerjavi pozitivnih in negativnih odgovorov 
na posamezna vprašanja se je izkazalo, da je zain-
teresirana javnost najbolj enotna glede pomanj-
kanja raziskav in izobraževanja ter informiranosti 
o gozdovih, razmeroma enotni so nezadovoljstvo 
s stopnjo negovanosti gozdov, zadovoljstvi s skrbjo 
za biotsko pestrost in prostim dostopom v gozd 
ter nezadovoljstvo s podporo lastnikom, najbolj 
razdeljena pa so mnenja o ustreznosti skrbi za 
zdravje in vitalnost gozda, stopnji izkoriščanja 
gozdov in omrežju gozdnih prometnic.

5. SUMMARY
In order to conduct an appropriate forest policy, it is 
not only important to rely on professional expertise 
and listen to politicians, but also to know the public 
opinion and particularly the opinion of the public 
interested in forests and forestry (stakeholders), who 
are the most affected by relevant decisions. 

During regional public debates and national 
workshops about the new Slovenian national 
forest program in 2006, the participants were 
given a brochure with 3 questions about the most 
important aspects of forests as well as strong and 
weak points of the actual forest management. They 
could choose 3 among 10 to 13 predetermined 
answers. Altogether 373 people responded in 
writing immediately or later by post. The same 
questionnaire was available on the internet site of 
the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, to 
which 180 responses were registered.

The age structure of the population responding 
on paper was comparable with the one in regular 
polling, but the internet was used only by younger 
and mid-generation. Men prevailed over women  
(ratio 3:1), the numbers of forest owners and non-
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owners however were nearly balanced. Respondents 
were from all parts of Slovenia and rather from 
countryside than from cities.

In contrast to the opinion of average Europeans 
as presented by Rametsteiner and Kraxner (2003), 
the Slovenian stakeholders ranked wood on the 
first place in terms what forests mean to them, 
but water supply function, forest biodiversity, 
climate mitigation and protection against natural 
hazards, all environmental functions of the forests, 
are very high on the list. Surprisingly, forest 
owners are not less aware of their importance 
as non-owners.

Recreation and tourism as the main social roles 
of the forest are less valued among the forest stake-
holders as by average Europeans. It is interesting 
though that the recreation motive is rather the beauty 
of the forest than opportunity for activities such as 
hunting, learning or forest fruits gathering.

Close-to-nature forest management in connection 
with professional approach is a very highly valued 
concept with Slovenian forest stakeholders, as well 
as a general right of access to all forests regardless 
of ownership. 

The drawbacks of forest management are percei-
ved primarily as the lack of activities, such as forest 
tending in connection with equilibrated cutting 
and insufficient care for forest health and vitality. 
High on the list are also the lack of information, 
research, education as well as inadequate support for 
forest owners, but we have to keep in mind that the 
respondents agreed to a much lower extent upon the 

weak points than about the strong points of forest 
management in Slovenia today.

Comparing positive and negative answers to the 
same thematic questions revealed that forest stake-
holders shared the opinion about insufficiency of 
forest information, research and education, had pretty 
harmonized views about inadequate level of forest 
tending, sufficient care for forest biodiversity and 
right of access into all forests, but were of different 
opinions about care for forest health, level of cutting 
and adequacy of forest roads network.
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GDK: 416.5:176.1 Abies alba Mil. (045)=163.6

NAVADNA JELKA – Abies alba Mill. 
SILVER FIR – Abies alba Mill. 
ŽUŽELKE NA DEBLIH, VEJAH IN LESU
INSECTS ON TRUNKS, BRANCHES AND WOOD

Maja JURC1

Izvleček:
Jurc, M.: Navadna jelka. Žuželke na deblih, vejah in lesu. Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae, Pityokteines 
curvidens, Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi, Pissodes piceae. Gozdarski vestnik, 66/2008, 
št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 22. Prevod v angleščino: avtorica. Lektura angleškega 
besedila: Jana Oštir.
V prispevku prikazujemo pet vrst podlubnikov na navadni jelki (Abies alba): ostrozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines spinidens), zrnatega jelovega lubadarja (Cryphalus piceae), krivozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines curvidens), jelovega vejnega lubadarja (Pityophthorus pityographus), Vorontzowovega jelovega 
lubadarja (Pityokteines vorontzowi) ter velikega jelovega rilčkarja (Pissodes piceae). Na kratko je prikazana 
njihova morfologija, bionomija, opis poškodb, morebitne zamenjave, gostitelji, ogroženost sestojev, vzroki za 
gradacije ter dosedanje gradacije jelovih podlubnikov pri nas. Za najpomembnejše vrste je opisana tudi kontrola 
gostote populacij in zatiranje, našteti so njihovi najpomembnejši naravni sovražniki. 
Ključne besede: navadna jelka, Abies alba, podlubniki, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae, Pityokteines 
curvidens, Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi, Pissodes piceae, gradacije, zdravje gozda, 
Slovenija

Abstract:
Jurc, M.: Silver fir. Insects on trunks, branches and in the wood. Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae, 
Pityokteines curvidens, Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi, Pissodes piceae. Gozdarski vestnik, 
Vol. 66/2008, No. 2. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 22. Translated into English by the autor. 
Proofreader breda misja.
In this article we present five species of bark beetles on Silver fir (Abies alba): Pityokteines spinidens, Cryphalus 
piceae, Pityokteines curvidens, Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi and Pissodes piceae. A 
short description of their morphology, bionomy, description of damages, possible misidentifications, hosts, 
their threat to forests, causes of their outbreaks and previous gradations in Slovenia are given. For the most 
important species control of population density and suppression are also described and their most important 
natural enemies are listed.
Key words: Silver fir, Abies alba, bark beetles, Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae, Pityokteines curvidens, 
Pityophthorus pityographus, Pityokteines vorontzowi, Pissodes piceae, outbreaks, forest health, Slovenia
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OSTROZOBI JELOV LUBADAR 
– Pityokteines spinidens (Reitter, 1894) 
(red Coleoptera, druž. Scolytidae 
– podlubniki, poddruž. Ipinae –  
lubadarji)
O pis  v rste
Temno rjav hrošček, telo valjasto-cilindrične oblike, 
prekrito z dolgimi, neenakomerno razmeščenimi 
dlačicami, dolg 2 do 2,8 mm. Pokrovki sta grobo 
punktirani (jamičasti), jamice so v gostih vrstah 
(linijah), na zadnjem koncu pokrovk so jamice 
globlje kot so na bazi pokrovk. Vratni ščit ima spre-
daj drobne grbice, zadaj je punktiran. Tipalke so 
prelomljene betičaste, rumene, zastavica je iz petih 
členov, kij je okroglast, šivi upognjeni (slika 1). 

ŠIFRA: 21-3.01-1.046/D Spolni dimorfizem je jasno izražen. Pri samicah 
je osrednji del čela gladek in bleščeč. Sprednji rob 
vratnega ščita samic ima več rumenkastih ščetinastih 
laskov, ki so dvakrat daljši od ščetinastih laskov na 
čelu, samci nimajo ščetinaste dlačice. Na vsakem 
obronku strmega koničnika imajo samčki po pet 
zobčkov: prvi večji (suturalni- prvi zobček pri šivu 
pokrovk) je skoraj vodoraven kot vsi ostali zobčki 
na koničniku, drugi zobček je zelo dolg, kljukast, 
često že od baze zakrivljen navznoter, tretji je 
manjši in stožčast, četrti je dolg in koničast, peti pa 
stožčast. Samičke imajo namesto zobčkov majhne, 
stožčaste grbice.

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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Bionom ija
Vrsta Pityokteines spinidens se praviloma pojavlja 
skupaj z vrsto Pityokteines curvidens in ima skoraj 
identičen razvojni krog ter povzroča zelo podobne 
znake poškodb. V ekoloških razmerah centralne 
Evrope vrsta razvije dve čisti in eno sestrsko gene-
racijo: prvo rojenje je sredi aprila, konec pomladi 
je sestrska generacija, drugo rojenje je v drugi pol-
ovici avgusta. V južni Evropi (npr. v severnem delu 
Turčije) se sredi oktobra pojavi tudi tretje rojenje. 
Naseljuje debelolubne in tankolubne drevesne dele, 
predvsem zgornji, tanjši del debla in debelejše veje. 
Pogosto izbira starejša debla z debelo skorjo. Pri nas 
P. spinidens roji konec marca in aprila ter razvije dve 
čisti in eno sestrsko generacijo. Komunicira s fero-
moni (ipsenol, ipsdienol). Ostrozobi jelov lubadar je 
poligamna vrsta. Embrionalni in postembrionalni 
razvoj sta zelo podobna P. curvidens. Rovni sistem 
je zvezdast (slika 2). 

Na kotilnice se navezujejo štirje, včasih tudi več 
materinskih rovov, ki so praviloma dolgi 4 do 5 cm, 
izjemoma 10 cm (slika 3). 

Na materinske rove se navezujejo rovi ličink, 
ki so relativno kratki, potekajo diagonalno, trans-
verzalno ali vzporedno z lesnimi vlakni, rahlo se 
dotikajo beljave. Bubilnica se rahlo zajeda v beljavo. 
Ostrozobi jelov lubadar je floemofag.

O pis  po š kodb
Najpogosteje se pojavlja v kolinskem (1–600 m) ter 
submontanskem pasu (600–900 m). V normalnih 

vremenskih in trofičnih razmerah praviloma izbira 
robna drevesa na večjih jasah, pri namnožitvi se širi 
v notranjost sestojev. Deblo naseljuje v območju 
krošnje, in sicer od vrha proti dnu debla (slika 4, 
slika 5). 

Najdemo ga tudi na sveže posekanih debelejših 
jelkah. Napada sestoje, ki so prizadeti zaradi škod-
ljivih biotskih (omela, bršljan, patogene glive, druge 
žuželke, npr. minerji iglic jelke, krivozobi jelov 
lubadar, zrnati jelov lubadar, veliki jelov rilčkar idr.) 
in abiotskih dejavnikov (prelomljena drevesa – sne-
golomi, vetrolomi, žledolomi, opožarjena debla). 
Prav tako je prisoten na drevju, ki je na neustreznih 
rastiščih. Spomladi napadena drevesa hitro odmi-
rajo in že po nekaj tednih krošnje pordečijo in se 
posušijo. Drevesa, ki so bila napadena jeseni ali v 
sredini poletja, ostanejo dolgo zelena.

Slika 1. Ostrozobi jelov lubadar (Pityokteines spinidens), 
dorzalno in lateralno (foto: M. Jurc)
Figure 1. Pityokteines spinidens, dorsal and lateral 
view

Slika 2. Začetek izdelovanja materinskega rova, 
ostrozobi jelov lubadar (Pityokteines spinidens), Stojna, 
2002 (foto: M. Jurc)
Figure 2. Initial phase of making the maternal galleries 
of Pityokteines spinidens, Stojna, 2002 

Slika 3. Zvezdasti rovni sistem ostrozobega jelovega 
lubadarja (Pityokteines spinidens) (R. Dzwonkowski, 
www.forestryimages.org)
Figure 3. Star-like galleries of Pityokteines spinidens
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Si mptom i napad a
a) Izcejanje prozornih in svetlečih kapljic smole iz 
ozkih hodnikov na skorji jelk, ki jih dolbejo hrošči 
zaradi prezimovanja, v rovih ni jajčec (primarni 
napad!). Rove delajo hrošči od konca septembra 
in do konca oktobra. 

b) Prisotnost kapljic strjene smole rumene barve 
na in v bližini vhodnih odprtin, kjer so hrošči pre-
zimovali. To so poškodbe iz prejšnjega leta, izjedine 
v lubju je v vegetacijski dobi obraščal feloderm in 
kasneje začne skorja okrog ranic odmirati. Odmi-
ranje tkiva opazimo kot pegavost rjave in vijoličaste 
barve v bližini hodnikov za hibernacijo na notranjem 
delu skorje - v ličju. 

c) V času rojenja hroščev (marec, april) je smola 
že skoraj neopazna. 

č) Črvina, katere je po količini občutno manj 
kot pri Ips typographus L., je skoraj neopazna. Naj-
demo jo šele po odstranitvi skorje in je za luskami 
lubja. Odpadanje skorje izzovejo žolne, ki iščejo 
dendrobionte pod skorjo (slika 6). 

d) Pogosto se pojavi rdečenje iglic jelke v zgornjih 
delih krošnje, ki se nato širi na celotno drevo. Iglice 
odpadajo (slika 4, slika 5). 

Zaradi ponavljajočih se napadov v gradacijah 
in v kombinaciji z drugimi škodljivci (zrnati jelov 
lubadar – Cryphalus piceae, krivozobi jelov lubadar 
– Pityokteines curvidens, veliki jelov rilčkar – Pissodes 
piceae) lahko oslabijo in propadejo zdrava drevesa 
(slika 7).

Morebit ne z a menjave 
Ostrozobega jelovega lubadarja lahko zanesljivo 
določimo po obliki rovnih sistemov pod skorjo 
debel. Lahko pa na jelkah pričakujemo tudi druge 
vrste podlubnikov, ki so tipične za jelko (Cryphalus 
piceae (Ratz.), Pityokteines vorontzowi (Jakobs.), P. 
curvidens (Reitt.)) in občasno prisotne vrste pod-
lubnikov (Polygraphus polygraphus (L.), Crypturgus 
pusillus (Gyll.), Cryphalus abetis (Rtzb.), Pityopht-
horus micrographus L., Pityogenes chalcographus 
(L.), P. bidentatus (Hbst.), Ips amitinus (Eichh.), I. 
laricis F., Dryocoetes autographus (Rtzb.)).

G ost ite lj i
Najpogosteje navadna jelka (Abies alba Mill.), 
tudi kavkaška jelka (Abies nordmanniana (Steven) 
Spach.), priložnostno navadna smreka (Picea abies 
(L.) Karsten), kavkaška smreka (Picea orientalis 
(L.) Link.) in rdeči bor (Pinus sylvestris L.). Ostro-
zobi jelov lubadar spremlja rastišča jelke po celi 
Evropi: od Pirenejev preko Alp, Karpatov, celo-
tnega Balkanskega polotoka, Kavkaza, do severnih 
delov Turčije.

Og ro ž enost  s e stoje v
Ostrozobi jelov lubadar naseljuje iste partije gosti-
telja kot krivozobi jelov lubadar. Pri nas se ostro-
zobi jelov lubadar pojavlja pogosteje kot krivozobi, 
zato je nevarnejši od drugega. V Švici in Franciji 

Slika 4. Napad ostrozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines spinidens) se začne v vrhu krošnje, 
Snežnik, 2004 (foto: D. Jurc)
Figure 4. Infestation of Pityokteines spinidens starts in 
the top of the crown, Snežnik, 2004 

Slika 5. Napad ostrozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines spinidens) se širi proti dnu krošnje, 
Snežnik, 2004 (foto: D. Jurc)
Figure 5. Infestation of Pityokteines spinidens is spreading 
against the base of the crown, Snežnik, 2004 
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je krivozobi jelov lubadar pogostejši in nevarnejši 
od ostrozobega jelovega lubadarja. Pityokteines 
spinidens se pogosto pojavlja v starejših sestojih, 
kjer naseljuje tankolubne in debelolubne drevesne 
dele. Je sekundarni in primarni škodljivec jelke. 
O poškodbah sestojev navadne jelke so na voljo 
podatki Zavoda gozdove Slovenije. Leta 1994 
je bil evidentiran napad jelovih podlubnikov v 
GGO Kočevje, napad se je pojavil po suši leta 
1993. Posekano je bilo več kot 20 000 m3 jelovih 
lubadark. Leta 2002 je navadno jelko ponovno pri-
zadela namnožitev jelovih podlubnikov na njenih 
optimalnih rastiščih v GGO Kočevje in GGO Novo 
mesto ter na termofilnih rastiščih drugih GGO, 
kjer so zabeležili relativno velike količine posekane 
jelovine v sanitarnih sečnjah (Tolmin: 342 m3; 
Kranj: 37 m3; Celje: 45 m3; Kočevje: okoli 35.000 m3; 
Nazarje: 34 m3; Novo mesto: 13.560 m3; Ljubljana: 
Logatec, Škofljica, Ravnik, Preserje, Bistra, 184 m3; 
Postojna: KE Stari Trg, GE Snežnik, GE Požarje, 
GE Mikula-Dedna gora, KE Knežak, GE Planina, 
GE Golobičevec, KE Postojna, KE Bukovje, 5.000 
m3) (slika 8, slika 9).

Zaradi nepoznavanja problematike in relativno 
velikih škod v jelovih sestojih smo leta 2002 v 
okviru raziskovalne naloge (Ekologija in bio-
nomija jelovih podlubnikov (Col.: Scolytidae) v 

Dinarskem območju Slovenije, BF, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana) 
nabrali vzorce skorje, lesa in vej iz podrtih jelovih 
lubadark, in sicer iz prve, druge in tretje tretjine 
debel (od debelejšega dela debel proti tanjšemu) 
v GE Grčarice, GE Stojna in GE Grintavec (vse v 
GGO Kočevje) in določili vrstno sestavo žuželk 
ter njihove deleže v vzorcih. Ugotovljeni so bili 
naslednji podlubniki: Pityokteines spinidens, 
Cryphalus piceae, P. vorontzowi ter P. curvidens. 
P. spinidens je bil prisoten v 58 % deležu, C. piceae 
v 32 %, P. vorontzowi v 5 % ter P. curvidens v 5 % 
deležu vzorcev. Glede na del debla je bila vrsta P. 
spinidens edina prisotna v prvi in drugi tretjini 
debla, v tretji pa skupaj s P. curvidens (17 %) in 
C. piceae (41 %). Vrsta P. curvidens se je pojavila 
v zgornji tretjini debla, vrsta P. vorontzowi pa v 
vejah. Vrsta C. piceae (79 %) se je pojavila v zgornji 
tretjini debel in v vejah skupaj s P. vorontzowi (21 
%). Rezultati so nekoliko odstopali od literaturnih 
podatkov, po katerih sta P. curvidens in P. spinidens 
debelolubni vrsti, P. vorontzowi in C. piceae pa 
tankolubni vrsti (Nierhaus-Wunderwald 1995, 
Pfeffer 1995). Podatki o ekologiji posameznih 
vrst so pomembni iz vidika spremljanja gostote 

Slika 6. Napad ostrozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines spinidens), odpadanje skorje, Stojna, 
2002 (foto: M. Jurc)
Figure 6. Infestation of Pityokteines spinidens, falling 
off the bark, Stojna, 2002  

Slika 7. Zaradi ponavljajočih se napadov in v kombinaciji 
z drugimi škodljivci (Pityokteines curvidens, Cryphalus 
piceae, Pissodes piceae) lahko oslabijo in propadejo 
zdrava drevesa, Stojna, 2002 (foto: M. Jurc)
Figure 7. As a result of repeated infestation attacks and 
because of the combination with other harmful biotic 
factors (Pityokteines curvidens, Cryphalus piceae, 
Pissodes piceae) a tree can die, Stojna, 2002 
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populacij omenjenih vrst. Raziskava ekologije in 
biologije jelovih podlubnikov se je nadaljevala na 
lokacijah Krim, Postojna, Mala gora nad Ribnico 
ter Stojni in je v zaključni fazi. 

Kont rola  gostote  popu lac ije  
i n  z at i r a nje
Za jelove podlubnike (rod Pityokteines) so proizvedli 
agregacijske feromone (npr. Curviwit®), vendar so 
še v fazi preizkušanja in v praksi nimajo večjega 
pomena. Zato kot dolgoročne preventivne ukrepe 
pospešujemo navadno jelko na naravnih rastiščih 
in naravno pomlajevanje sestojev jelke. V okviru 
kratkoročnih preventivnih ukrepov nadzorujemo 
sestoje navadne jelke čez zimo (do konca februarja) 
ter čistimo in sežigamo slučajne pripadke v sestojih 
(drevje poškodovano zaradi nizkih temperatur, sne-
golomov, zaradi sečnje in spravila idr.), ki so nastali 
pozimi do rojenja ostrozobega jelovega lubadarja (do 
začetka marca). Posebej nadziramo sestoje, kjer so 
se v preteklosti že pojavile namnožitve podlubnikov 
ali rilčkarjev. Za poostren nadzor skrbimo tudi od 
sredine septembra do konca oktobra, da odkrijemo 
mesta prezimovanja odraslih hroščev na odraslih 
jelkah (tako nadziramo tudi druge škodljive vrste 
rodu Pityokteines). Pred rojenjem hroščev, v prvi 
dekadi marca, polagamo kontrolno-lovna debla, 
redno kontroliramo potek naseljevanja hroščev in 
jih izdelamo pravočasno, pred izletom hroščev. 

Zatiranje: ko odkrijemo simptome in znake, ki 
so značilni za hibernacijo hroščev (a,b) posekamo 
napadena drevesa in jih odstranimo iz sestoja. Tri 
tedne pred prvim naletom hroščev podremo lovna 
drevesa 30 do 40 m od žarišča. Lovna drevesa so 
lahko že oslabljena zaradi drugih škodljivih dejavni-
kov, npr. opožarjena (ne napadena od podlubnikov!) 
in 30 cm in več v prsnem premeru, položimo jih v 
polsenco. V starejših sestojih jelke nemški avtorji 
priporočajo postavitev lovnih dreves in sicer prvo 
serijo marca, drugo maja in tretjo jeseni. Z lovnimi 
drevesi lahko zatiramo tudi druge vrste podlubnikov 
jelke, ki naseljujejo tankolubne dele drevesa (Cryp-
halus piceae, P. vorontzowi). Kontroliramo naselitev 
podlubnikov, pravočasno izdelamo lovna drevesa in 
sežgemo nastavljene vrhače in lovne kupe. Skrbno 
evidentiramo vse podatke v zvezi s kontrolo gostote 
populacije in z zatiranjem.

Na r av n i  sov r a ž n i k i
Novejše raziskave biotične kontrole gostote popu-
lacij vrst žuželk, ki povzročajo ekonomske škode 
v gozdovih Evrope kažejo, da so najpomembnejši 
naravni sovražniki P. spinidens iz reda kožekrilcev 
(Hymenotera) in sicer iz družin Braconidae (npr. 
vrste Cosmophorus cembrae Ruschka, C. klugi 
Ratzeburg) ter Pteromalidae (Dinotiscus eupterus 
(Waljer) in Roptrocerus brevicornis Thomson) 
(KENIS / WERMELINGER / GRÉGOIRE 2004). 
Jelovi podlubniki imajo veliko število antagonistov. 
Najdemo jih predvsem med glistami (Nematoda), 
parazitskimi glivami in drugimi žuželkami.

Slika 8. Sanacija žarišča jelovih podlubnikov 
(Pityokteines spinidens, P. curvidens, Cryphalus piceae) 
s požiganjem sečnih ostankov, Stojna, 21.6.2002 
(foto: M. Jurc)
Figure 8. Sanitary felling due to the infestation of silver 
fir bark beetles (Pityokteines spinidens, P. curvidens, 
Cryphalus piceae) by burning of felling residues, Stojna, 
21.6.2002 

Slika 9. Sanacija žarišča jelovih podlubnikov, Stojna, 
21.6.2002 (foto: M. Jurc)
Figure 9. Sanitation of damaged stand of silver fir bark 
beetles, Stojna, 21.6.2002 
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ŠIFRA: 21-3.01-1.047/D

ZRNATI JELOV LUBADAR 
– Cryphalus piceae (Ratzeburg, 1837) 
(red Coleoptera, druž. Scolytidae 
– podlubniki, poddruž. Ipinae – luba-
darji)
O pis  v rste 
Cryphalus piceae je svetlo rjav hrošček, velik 1,1 do 
1,8 mm. Ni vidnih razlik med samci in samicami. 
Pri obeh spolih je telo prekrito z nežnimi, svetle-
čimi, svilnatimi luskicami. Medlinijska polja na 
pokrovkah so pokrita z vrsto dlačic. Razpoznaven 
je po trikotni obliki vratnega ščita, ki je močno 
lokasto izbočen, na njegovi sprednji polovici je polje 
z grobimi grbicami, ki so razporejene koncentrično. 
Grbice se med seboj spajajo v polkrožne grebenčke. 
Noge in tipalke so rumene. Tipalke so prelomljene 
betičaste, zastavica na tipalki je iz štirih členkov, 
kij je tudi štiričlen. Pokrovke se v loku spuščajo k 
zadnjemu sternitu (slika 10). 

Bionom ija 
Rojijo zgodaj pomladi, proti koncu marca, v višjih 
nadmorskih legah (od 800 do 1000 m) pogosto 
rojijo maja. V ugodnih vremenskih razmerah raz-
vije dve generaciji na leto in včasih eno sestrsko. 
Drugo rojenje je junija. Samice naredijo nepravilno 
oblikovano ploskovno izjedino, ploskovni zarodni 
hodnik, ki leži v beljavi in ličju skorje (slika 11). 

V materinski hodnik, ki je hkrati svatbena kam-
rica, samica odloži v gomilice od 10 do 20 ali do 40 
jajčec. Ličinke začnejo žreti na robu materinskega 
hodnika ter izdolbejo do 4 cm dolge larvalne rove, ki 
se razhajajo na vse strani in se končajo z bubilnicami, 
ki se blago zajedajo v beljavo (slika 12).

Rovni sistem je lažni zvezdasti (slika 13). 
Če je napad močan, se larvalni rovi križajo, ličje 

je popolnoma razrito in skorja začne v velikih kosih 
odpadati od debla. Prezimuje v rovnih sistemih, kjer 
se je razvil ali mladi hrošči in adulti poiščejo druga 
drevesa za prezimovanje. Mladi hrošči zapuščajo 
drevesa spomladi in se zrelostno hranijo na tankih 
vejah v krošnji, pred prezimovanjem pa v vejah 
starejših jelk. Zrnati jelov lubadar je floemofag.

O pis  po š kodb 
Napada sestoje, ki so prizadeti zaradi škodljivih 
biotskih in abiotskih dejavnikov, ter drevje na 
neustreznih rastiščih. Najraje naseljuje krošnje 
starejših dreves, še posebno prelomljene vrhače ali 
vrhove posekanih dreves ter tankolubna drevesa v 
fazi letvenjaka in mlajšega drogovnjaka. Najdemo 
ga tudi na odlomljenih vejah na tleh. 

Si mptom i napad a
Izcejanje prozornih in svetlečih kapljic smole iz 
ozkih hodnikov na skorji vej in vejic, ki jih dolbejo 
hrošči zaradi prezimovanja je znamenje napada; v 
rovih ni jajčec (primarni napad!). Rove delajo hrošči 
konec septembra in do konca oktobra. Zaradi takih 
poškodb nastanejo nenormalne odebelitve vej in 
rakaste zadebelitve. Zaradi prezimovanja hroščev 
celotna drevesa niso vidno prizadeta. Opazimo tudi 

Slika 10. Zrnati jelov lubadar (Cryphalus piceae), 
dorzalno in lateralno (foto: M. Jurc)
Figure 10. Cryphalus piceae, dorsal and lateral view

Slika 11. Začetna faza zaleganja samic zrnatega jelovega 
lubadarja, Mala gora, 2003 (foto: D. Jurc)
Figure 11. The beginning of egg chamber construction 
of Cryphalus piceae, Mala gora, 2003
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Zaradi ponavljajočih se napadov v gradacijah in 
v kombinaciji z drugimi škodljivci (krivozobi jelov 
lubadar – Pityokteines curvidens, veliki jelov rilčkar 
– Pissodes piceae) lahko oslabijo in propadejo zdrava 
drevesa. Po navedbah nemških avtorjev je propad 
gostitelja počasnejši, če ga je napadel C. piceae, 
kot če ga je napadel P. curvidens. Gostitelj dlje 
ohrani iglice, njihova barva je dlje nespremenjena 
in pozneje porjavijo ter odpadejo. Do izletanja 

Slika 12. Bube zrnatega jelovega lubadarja (Cryphalus 
piceae), (foto: B. Hrašovec)
Figure 12. Pupas of Cryphalus piceae

Slika 13. Lažni rovni sistem zrnatega jelovega 
lubadarja z bubilnacami v lesu (Cryphalus piceae), 
(R. Dzwonkowski, www.forestryimages.org)
Figure 13. False star-like gallery of Cryphalus piceae 
with the pupal chambers in the wood

Slika 14. Izcejanje kapljic smole iz hodnikov na skorji 
zaradi prezimovanja zrnatega jelovega lubadarja 
(Cryphalus piceae), (foto: M. Jurc)
Figure 14. Resin flow from the bark of silver fir because 
of the hibernation of Cryphalus piceae

kapljice strjene smole rumene barve na vhodnih 
odprtinah in v njihovi bližini, kjer so hrošči pre-
zimovali (slika 14). 

To so poškodbe iz prejšnjega leta. V vegeta-
cijski dobi je izjedine v skorji obraščal feloderm, 
pozneje pa se začne skorja okoli ranic sušiti. 
Odmiranje tkiva opazimo kot pegavost rjave in 
vijoličaste barve v bližini hodnikov za prezimo-
vanje na notranjem delu skorje – v ličju.V času 
rojenja hroščev (marec, april) je smola že skoraj 
neopazna. Črvina, katere je po količini občutno 
manj kot pri osmerozobem smrekovem lubadarju 
(Ips typographus), je skoraj neopazna. Najdemo 
jo šele, če odstranimo skorjo, ali za luskami lubja. 
Odpadanje skorje povzročijo ptiči (npr. žolne), ki 
pod skorjo iščejo hrano (dendrobionte). Zaradi 
napada pogosto rdečijo iglice jelke v zgornjih 
delih krošnje, kar se širi na celotno drevo. Iglice 
odpadajo (slika 15). 

Slika 15. Napad zrnatega jelovega lubadarja (Cryphalus 
piceae) v kombinaciji z drugimi jelovimi podlubniki, 
Mala gora, 2002 (foto: M. Jurc)
Figure 15. Infestation of Cryphalus piceae in combination 
with other silver fir bark beetles, Mala gora, 2002
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odraslih hroščkov so drevesa pogosto videti vitalna 
– z zelenimi iglicami.

Morebit ne z a menjave 
Poškodbe lahko zamenjamo s poškodbami zaradi 
suše vendar, če opazimo črvino in rovne sisteme pod 
skorjo, vemo, da so poškodbe nastale zaradi žuželk. 
Imago zrnatega jelovega lubadarja (Cryphalus piceae) 
je podoben imagu zrnatega smrekovega lubadarja 
(Cryphalus abietis), od katerega se razlikuje po sve-
tlejši rjavi barvi pokrovk ter po grbicah na vratnem 
ščitu (pronotumu), ki se med seboj dotikajo. Rovni 
sistem C. abietis je tudi lažni zvezdast s tem, da rovi 
ličink potekajo bolj ali manj vzdolžno. C. abietis se 
pretežno pojavlja na smreki, najdemo ga tudi na 
jelki in drugih iglavcih. Prav tako lahko na navadni 
jelki pričakujemo vrste podlubnikov, ki so tipične 
za jelko: Pityokteines curvidens, P. vorontzowi, P. 
spinidens. Podlubniki, ki so lahko prisotni na jelki: 
Polygraphus polygraphus, Crypturgus pusillus, Cryp-
halus abetis, Pityophthorus micrographus, Pityogenes 
chalcographus, P. bidentatus, Ips amitinus, I. laricis, 
Dryocoetes autographus.

G ost ite lj i
Najpogosteje navadna jelka, redkeje drugi iglavci, 
npr. navadna smreka, bor, macesen, duglazija in 
klek. Skupaj s Pityokteines curvidens se pojavlja 
predvsem na navadni jelki. Zrnati jelov lubadar 
spremlja rastišča jelke od Pirenejev, preko Francije, 
centralne Evrope, Balkana, Karpatov do Litve. 

Og ro ž enost  s e stoje v
Je sekundarni in primarni škodljivec navadne jelke 
(slika 16). V območju Toskane v Italiji C. piceae 
predstavlja najnevarnejšo vrsto podlubnika v jelo-
vih sestojih. Nevaren je tudi v mlajših razvojnih 
stadijih gostiteljev. 

Na r av n i  sov r a ž n i k i
V novejših raziskavah, ki se ukvarjajo s kontrolo 
gostote populacij nekaterih ekonomsko pomemb-
nih podlubnikov, proučujejo možnosti biotičnega 
zatiranja, ki temelji na uporabi njihovih naravnih 
sovražnikov (parazitoidov in predatorjev). Najpo-
membnejši naravni sovražniki zrnatega jelovega 
lubadarja so parazitoidi iz družine brakonid (Hyme-
noptera: Braconidae, poddružine Euphorinae) in 
sicer vrsta Cryptoxilos cracoviensis (Cap. & C.), ki 
je bila najdena v adultih lubadarjev na Poljskem 
(CAPEK / CAPECKI 1979). Prav tako so za zrnatega 
jelovega lubadarja pomembni parazitoidi iz družine 
Pteromalidae (npr. vrsta Roptrocerus xylophagorum 
(Ratzeburg)) (KENIS / WERMELINGER / GRÉ-
GOIRE 2004).

Kont rola  gostote  popu lac ije  i n 
z at i r a nje
Preventivni in profilaktični ukrepi so identični kot 
pri prejšnji vrsti. Poostren nadzor izvajamo tudi od 
sredine septembra do konca oktobra, da odkrijemo 
mesta hibernacije odraslih hroščev na odraslih 
jelkah (tako nadziramo tudi ostale škodljive vrste 
rodu Pityokteines). V starejših sestojih jelke nemški 
avtorji priporočajo postavitev lovnih dreves in sicer 
prvo serijo marca, drugo maja in tretjo jeseni. V 
mlajših sestojih pa nastave iz tankih dreves, vrhačev 
in lovnih kupov. Pri slednjih morajo biti debelejši 
deli usmerjeni navzven, tako, da zrnati jelov lubadar 
naseli tankolubne dele. Kontroliramo naselitev pod-
lubnikov in pravočasno izdelamo lovna drevesa in 
sežgemo nastavljene vrhače in lovne kupe. 

ŠIFRA: 21-3.01-1.048/D

KRIVOZOBI JELOV LUBADAR 
– Pityokteines curvidens (Germar, 
1824) (red Coleoptera, druž. Scolytidae 
– podlubniki, poddruž. Ipinae –  
lubadarji)

Opis vrste 
Rjavo črn hrošček, telo je valjaste-cilindrične oblike, 
prekrito z dolgimi, neenakomerno razmeščenimi 
dlačicami, dolg je 2,5 do 3,2 mm. Sprednji del vrat-
nega ščita pri obeh spolih pokrivajo ščetinaste zlato 
obarvane dlačice. Pokrovki sta močno punktirani 
(jamičasti), jamice so v gostih vrstah (linijah), na 

Slika 16. Sanacija žarišč jelovih podlubnikov s 
požiganjem sečnih ostankov, avgust 2002, Kočevje 
(foto: M. Jurc)
Figure 16. Sanitation of silver fir because of fir bark 
beetle outbreak with burning of felling residues, August, 
2002, Kočevje
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zadnjem koncu pokrovk so jamice globlje kot so 
na bazi pokrovk. Tipalke so prelomljene betičaste, 
rumene, zastavica je iz petih členov, kij je okroglast, 
šivi upognjeni. Spolni dimorfizem je jasno izražen. 
Čelo samcev je rahlo vboklo (jamičasto), pri sami-
cah pa rahlo izbočeno z bradavičastimi grbicami v 
sredini, gosto prekrito z zlato rumenimi dlačicami. 
Samčki imajo na vsakem obronku strmega koničnika 
po pet zobčkov: prvi večji (suturalni - prvi zobček pri 
šivu pokrovk) je kljukaste oblike in skoraj navpičen, 
drugi zobček je kljukast in skoraj vodoraven, tretji 
in četrti zobček sta manjša, peti je dolg, koničast in 
skoraj vodoraven. Samičke imajo namesto zobčkov 
majhne, stožčaste grbice. Suturalni zobček je pri 
samički tudi navpičen in prav ti, suturalni zobčki, 
so taksonomski znak za P. curvidens (slika 17).

Bionom ija
Krivozobi jelov lubadar komunicira s agregacijskimi 
feromoni [S]-(-)-ipsenol. Roji zgodaj, v drugi dekadi 
marca, v neugodnih razmerah je rojenje podaljšano 
v maj. Samice izbirajo za odlaganje jajčec starejša 
debla z debelo skorjo. Embrionalni razvoj traja okoli 
13 dni, postembrionalni (larva in buba) pa od 17 
do 21 dni. Dopolnilno žrtje mladih hroščev traja 
okoli 20 dni in se dogaja ob bubilnicah, kjer so se 
izlegli (pri tem dolbejo kratke hodnike v ličju), tako 
da razvoj ene generacije traja okoli 9 tednov. Konec 
junija izleti mlad, spolno zrel imago, ki začenja 
novo, drugo generacijo. V zelo ugodnih trofičnih 

in vremenskih razmerah razvije še eno čisto in tudi 
do dve sestrski generaciji. Prezimujejo v skorji ali 
plitvem delu lesa ali v izjedini, ki nastane pri zrelost-
nem žrtju. Jeseni lahko spolno zreli hrošči zadnje 
generacije zapustijo drevo, v katerem so se razvili, in 
se naselijo v zdrava drevesa v bližini. Tam prezimijo 
v kratkih hodnikih v skorji. Zaradi prezimovanja se 
iz poškodovane skorje cedi brezbarvna smola. Rovni 
sistem je dvokraki prečni z daljšim vhodnim kana-
lom. Rovi imajo videz oglatega oklepaja. Pogosto 
skozi isto vhodno odprtino zleze druga samica, ki 
izgrize svoj, zelo podoben materinski rov v naspro-
tni smeri in hodnik ima podobo dvojnega oglatega 
oklepaja oziroma velike črke H, ki je položena na 
daljšo stranico (slika 18). 

Slika 17. Krivozobi jelov lubadar (Pityokteines 
curvidens), dorzalno in lateralno (foto: M. Jurc)
Figure 17. Pityokteines curvidens, dorsal and lateral 
view

Slika 18. Rovni sistem krivozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines curvidens), (R. Dzwonkowski, www.
forestryimages.org)
Figure 18. Galleries of Pityokteines curvidens

Slika 19. Rovni sistem krivozobega jelovega lubadarja 
(Pityokteines curvidens) je viden predvsem v ličju skorje 
jelke, če je skorja tanka (foto: M. Jurc)
Figure 19. Galleries of Pityokteines curvidens are visible 
above all in the bast of the thin bark of silver fir 
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Včasih skozi isto vhodno odprtino zleze več samic 

in vsaka izdela svoj rov tako, da je končna podoba 
rovnega sistema zvezdasta in ima obliko nepravilne 
črke X. Materinski rovi se zajedajo v beljavo. Rovi 
ličink so v skorji, dolgi so do 7 cm, bubilnice so v 
debeli skorji. Če je skorja tanka, se rovi ličink do 
10 mm globoko zajedajo v beljavo in so izpolnjene 
z belkasto črvino (JURC 2005) (slika 19). 

Krivozobi jelov lubadar je floemofag.

O pis  po š kodb i n s i mptom i napad a
Poškodbe in simptomi, ki jih povzroča Pityokteines 
curvidens so zelo podobni tistim, ki jih povzroča 
Pityokteines spinidens. To je: izcejanje prozornih in 
svetlečih kapljic smole iz ozkih hodnikov na skorji 
jelk, ki jih hrošči dolbejo zaradi prezimovanja; v 
rovih ni jajčec. Hrošči izjedajo rove od konca sep-
tembra do konca oktobra. Na vhodnih odprtinah 
in v njihovi bližini, kjer so prezimovali hrošči, so 
kapljice strjene rumene smole. To so poškodbe iz 
prejšnjega leta. V vegetacijski dobi je namreč izjedine 
v lubju obraščal feloderm in pozneje začne skorja 
okrog ranic odmirati. Odmiranje tkiva opazimo kot 
pegavost rjave in vijoličaste barve v bližini hodnikov 
za prezimovanje na notranjem delu skorje. V času 
rojenja hroščev (marec, april) je smola že skoraj 
neopazna. Črvina je skoraj neopazna. Najdemo jo 
šele po odstranitvi skorje. Odpadanje skorje pov-
zročijo ptice, ki pod skorjo iščejo hrano. Pogosto 
začno rdečiti iglice jelke v zgornjih delih krošnje, 
kar se nato širi na celotno drevo. Iglice odpadajo.
Zaradi ponavljajočih se napadov v gradacijah in v 
kombinaciji z drugimi škodljivci lahko oslabijo in 
propadejo zdrava drevesa. Po ugotovitvah nemških 
avtorjev je propad gostitelja hitrejši, če ga je napadel 
P. curvidens kot propad zaradi C. piceae. V takem 
primeru gostitelj manj časa ohrani iglice, barva iglic 
je manj časa nespremenjena in hitreje postanejo 
rjave ter odpadejo. 

Morebit ne z a menjave
Krivozobi jelov lubadar ima tipično obliko rovnega 
sistema in zato ga lahko zanesljivo določimo po 
obliki rovnih sistemov in ga težko zamenjamo 
s kakšno drugo floemofagno žuželčjo vrsto. Na 
jelkah pa lahko pričakujemo vrste, ki so tipične 
za jelke (Cryphalus piceae, Pityokteines voront-
zowi, P. spinidens), in občasno prisotne vrste 
(Polygraphus polygraphus, Crypturgus pusillus, 
Cryphalus abietis, Pityophthorus micrographus, 
Pityogenes chalcographus, P. bidentatus, Ips amitinus, 
I. laricis, Dryocoetes autographus idr.).

G ost ite lj i
Najpogosteje navadna jelka (Abies alba) ter nekatere 
druge jelke kot so grška jelka (Abies cephalonica 
Loud.) in kavkaška jelka (Abies nordmanniana), 

občasno evropski macesen (Larix decidua Mill.) 
in cedre (Cedrus sp.), izjemoma navadna smreka 
(Picea abies) in kavkaška smreka (Picea orientalis), 
rdeči bor (Pinus sylvestris), zeleni bor (Pinus strobus 
L.) ali navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco). Krivozobi jelov lubadar 
spremlja rastišča jelke po vsej Evropi: od Pirenejev, 
preko Francije, Alp, Karpatov, Balkanskega polotoka, 
Kavkaza, do obale Črnega morja v Turčiji. 

Og ro ž enost  s e stoje v
Švicarji poročajo, da je P. curvidens najpomembnejši 
škodljivec jelke. Pri nas se P. spinidens pojavlja 
pogosteje kot P. curvidens, zato je vrsta P. spinidens 
nevarnejša in povzroči večjo škodo. Vrsta P. curvi-
dens se pogosto pojavlja v starejših sestojih, napada 

Slika 20. Vetrolomi z izruvanim in prelomljenim 
drevjem izboljšajo trofično kapaciteto okolja za 
podlubnike (slikano v sestoju navadne jelke, 25.8.2003, 
GE Struge, OE Kočevje, foto: M. Jurc)
Figure 20. Windthrow with uprooted and broken trees 
improve trophic capacity of environment for bark 
beetles (photographed in silver fir, stand 25. 8. 2003, 
Struge, Kočevje)

Slika 21. Sanitarna sečnja navadne jelke, 25.8.2003, 
GE Struge, OE Kočevje (foto: M. Jurc)
Figure 21. Sanitary felling of silver fir, 25.8.2003, GE 
Struge, OE Kočevje 
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debelolubne drevesne dele, predvsem deblovino. 
Naseljuje drevesa, ki so vedno debelejša od 16 cm 
v premeru. Je sekundarni in primarni škodljivec 
jelke (slika 20, slika 21). 

Kont rola  gostote  popu lac ije  i n 
z at i r a nje
Podobno kot pri vrsti Pityokteines spinidens.

Na r av n i  sov r a ž n i k i
Najpomembnejši naravni sovražniki P. curvidens so 
kožekrilci iz družin Braconidae (npr. vrsta Coeloides 
abdominalis (Zetterstedt), Dendrosoter flaviventris 
Förster) ter parazitoidi iz družine Pteromalidae 
(npr. vrsta Roptrocerus xylophagorum (Ratzeburg), 
Rhopalicus tutela (Walker) idr.) (KENIS / WERME-
LINGER / GRÉGOIRE 2004).

ŠIFRA: 21-3.01-1.049/D

JELOV VEJNI LUBADAR – Pityopht-
horus pityographus (Ratzeburg, 1837) 
(red Coleoptera, druž. Scolytidae 
– podlubniki, poddruž. Ipinae – luba-
darji)
O pis  v rste
Vitek, temno rdečkasto rjav, valjast hrošček, velik 
od 1,1 do 1,5 mm. Tipalke so, tako kot pri vseh 
predstavnikih družine podlubniki, prelomljeno 

betičaste, zastavica je iz 5 členov, prvi členek 
tipalke je tako dolg kot naslednji štiri skupaj, šivi 
na kiju so razločno vidni. Spolni dimorfizem ni 
zelo izrazit: samičke imajo na čelu goste rumene 
dlačice, čelo samčka je zrnato in le na sprednjem 
robu malo dlakasto. V območju koničnika je šiv 
na obronkih vzvišen in na njej je vrsta finih zrnc 
in dlačic (slika 22). 

Bionom ija 
Jelov vejni lubadar roji pozno, maja in junija, včasih 
do avgusta. Razvije eno- do dve generaciji letno. 
Poligamna vrsta. Oblikuje zvezdast rovni sistem, 
ki je sestavljen iz 4–7 dolgih in ozkih materinskih 
rovov, ki se globoko zajeda v beljavo (slika 23).

Jajčne zarezice so precej razmaknjene. Rovi ličink 
so kratki in usmerjeni vzdolžno (slika 24).

Slika 22. Jelov vejni lubadar (Pityophthorus 
pityographus), dorzalno in lateralno (foto: M. Jurc)
Figure 22. Pityophthorus pityographus, dorsal and 
lateral view

Slika 23. Zvezdasti rovni sistem jelovega vejnega 
lubadarja (Pityophthorus pityographus) (R. 
Dzwonkowski, www.forestryimages.org)
Figure 23. Star-like galleries of Pityophthorus 
pityographus

Slika 24. Jajčne zarezice so precej razmaknjene, 
Pityophthorus pityographus (foto: Louis-Michel 
Nageleisen, Département de la Santé des Foręts, 
www.forestryimages.org)
Figure 24. Eggs chambers are set apart, Pityophthorus 
pityographus
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O pis  po š kodb 
Naseli se v tankolubne drevesne dele: v veje in 
vejice, tudi v vršne dele odraslih dreves. Posebej 
je pogost na gostiteljih, ki so jih že poškodovali 
škodljivi abiotski ali biotski dejavniki. 

G ost ite lj i
Pityophthorus pityographus se naseli na iglavcih: pred-
vsem na Picea spp., redkeje na Pinus spp., navadni 
jelki (Abies alba), kavkaški jelki (Abies nordmanni-
ana), redko evropskem macesnu (Larix decidua), 
navadni ameriški duglaziji (Pseudotsuga menziesii) ter 
kanadski čugi (Tsuga canadensis (L.)). Areal jelovega 
vejnega lubadarja je Srednja Evropa, Poljska, Češka 
in Slovaška, Bolgarija, Romunija, območje nekdanje 
Jugoslavije, Ukrajina, Krim ter Kavkaz.

Og ro ž enost  s e stoje v 
Jelov vejni lubadar lahko povzroča škode v mlajših 
sestojih navadne jelke.

Kont rola  gostote  popu lac ij  
i n  z at i r a nje
Podobni kot pri drugih jelovih podlubnikih.

Na r av n i  sov r a ž n i k i
Najpomembnejši naravni sovražniki jelovega vejnega 
lubadarja so iz reda kožekrilcev (Hymenoptera), 
iz družin Braconidae (npr. Dendrosoter midden-
dorfi (Ratzeburg), Ecphylus caudatus Ruschka) ter 
Pteromalidae.

ŠIFRA: 21-3.01-1.050/D

VORONTZOWOV JELOV LUBADAR 
– Pityokteines vorontzowi (Jakobson, 
1895) (red Coleoptera, druž. Scolytidae 
– podlubniki, poddruž. Ipinae – luba-
darji)
O pis  v rste
Črno rjav, od 1,5 do 2,5 velik, valjast hrošček. Telo 
poraščajo dolge dlačice, posebej na strmem konič-
niku. Tipalke so prelomljene betičaste, zastavica 
tipalke je iz 5 členkov. Spolni dimorfizem je izrazit. 
Pri samičkah poteka po sredini čela vzdolžni gre-
benček, na čelu imajo goste, rumenkaste dlačice, 
zobčki na koničniku niso izraziti. Samčki imajo 
na vsakem obronku koničnika po pet zobčkov: 
prvi večji kljukasti (suturalni) zobček na obronku 
štrli poševno navzgor, drugi večji zobček je močno 
odebeljen, vodoraven, usmerjen nazaj in je hkrati 
nekoliko upognjen navznoter, tretji zobček je 
manjši, četrti prav tako, peti zobček je stožčast in 
štrli poševno navzgor (slika 25). 

Bionom ija 
Pityokteines vorontzowi je poligamna in poli-
voltina vrsta, ki razvije dve čisti in občasno eno 
sestrsko generacijo. Komunicira s populacijskim 
feromonom, glavni sestavini sta [S]-(-)-ipsenol in 

Slika 25. Vorontzowovega jelovega lubadarja 
(Pityokteines vorontzowi), dorzalno in lateralno (foto: 
M. Jurc)
Figure 25. Pityokteines vorontzowi, dorsal and lateral 
view

Slika 26. Oblika rovnega sistema Vorontzowovega 
jelovega lubadarja (Pityokteines vorontzowi) 
je zvezdasta, 2 do 8 materinskih rovov izhaja iz 
centralne kotilnice, rovi ličink so vzdolžni (G. Csoka, 
Hungary Forest Research Institute, Hungary, www.
forestryimages.org)
Figure 26. The shape of Pityokteines vorontzowi galleries 
is star-like, 2 to 8 maternal galleries emerge from the 
central chamber, the larval galleries are longitudinal 
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[R]-(-)-ipsdienol. Roji dvakrat: aprila in avgusta. 
Floemofag. Rovni sistem je večinoma v beljavi, 
prečno zvezdast in je zgrajen iz velike kotilnice 
ter iz 4-5, včasih do 7 cm dolgih 2-8 materinskih 
rovov. Rovi ličink so od 3 do 4 cm dolgi, potekajo 
vzdolžno (slika 26). 

O pis  po š kodb 
Vorontzowov jelov lubadar naseljuje predvsem tan-
kolubne dele gostitelje, zgornje dele debelejših debel 
in veje do premera 1 cm ter celotna drevesa mlajših 
razvojnih faz. Pojavlja se skupaj z drugimi jelovimi 
podlubniki (Pityokteines spinidens, Cryphalus piceae, 
Pityokteines curvidens). Pri nas je pogost in nima 
večjega ekonomskega pomena.

G ost ite lj i
Najpogosteje navadna jelka (Abies alba), občasno 
grška jelka (Abies cephalonica) in kavkaška jelka 
(Abies nordmanniana), redko evropski macesen 
(Larix decidua), navadna smreka (Picea abies), 
navadna ameriška duglazija (Pseudotsuga menzie-
sii), rdeči bor (Pinus sylvestris). Vorontzowov jelov 
lubadar se pojavlja v srednji in jugovzhodni Evropi, 
na Kavkazu ter zahodni Ukrajini.

Og ro ž enost  s e stoje v 
Vorontzowov jelov lubadar ne ogroža sestoje iglav-
cev.

Na r av n i  sov r a ž n i k i
Naravni sovražniki Pityokteines vorontzowi so 
kožekrilci iz družine Braconidae (npr. vrste Cos-
mophorus cembrae Ruschka, C. klugi Ratzeburg) 
ter Pteromalidae (Dinotiscus eupterus (Waljer) in 
Heydenia pretiosa Forster) (KENIS / WERMELIN-
GER / GRÉGOIRE 2004).

ŠIFRA: 21-3.01-1.051/D

VELIKI JELOV RILČKAR –  
Pissodes piceae (Illiger, 1807) (red 
Coleoptera, druž. Curculionidae 
– rilčkarji)

O pis  v rste
Telo je valjasto, rjavo rdeče, dolgo od 5 do 10,5 mm. 
Pokrovki sta punktirani (jamičasti), punktacije 
so različno velike in globoke, na spodnji tretjini 
pokrovk sta rumenkasti progi iz luskic, ki sta ožji 
pri šivu pokrovk. Pronotum je zvonaste oblike, z 
bodičastim spodnjim robom (slika 27). 

Jajčeca so bela, podolgovata, 3,5 x 1,2 mm velika. 
Larva je apodna, balkasta, od 14 do 16 mm dolga s 
hitinizirano, rjavo glavo (slika 28)

Buba je prosta, dolga okoli 11 mm in prekrita z 
razločnimi majhnimi bodicami (slika 29).

Slika 27. Veliki jelov rilčkar (Pissodes piceae) (foto: 
L. Sukovata, Polish Forest Research Institute, www.
forestryimages.org)
Figure 27. European silver fir weevil (Pissodes piceae) 

Slika 28. Larva velikega jelovega rilčkarja (velikost od 14 
do 16 mm) (foto: L.-M. Nageleisen, Département de 
la Santé des Foręts, France, www.forestryimages.org)
Figure 28. Larva of European silver fir weevil (size 
14-16 mm) 

Slika 29. Buba velikega jelovega rilčkarja (velikost 11 
mm) (foto: L.-M. Nageleisen, Département de la 
Santé des Foręts, France, www.forestryimages.org)
Figure 29. Pupa of European silver fir weevil (size 
11 mm) 
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Bionom ija 
Odrasli osebki so aktivni od aprila do druge polovice 
avgusta s kulminacijo v spomladanskem času. Mladi 
hrošči prezimijo v stelji, štorih ali v bubulnicah pod 
skorjo debel. Naslednjo pomlad zrelostno žrejo na 
mladih jelkah, tu in tam tudi les gostitelja kjer so 
se izlegli. Pri zrelostnem prehranjevanju žvečijo 
kambij ter beljavo, kar stimulira izločanje smole in 
sušenje napadenega drevesa (slika 30).

Samice odlagajo jajčeca v skupine v jamice, ki jih 
zgrizejo v skorjo. Larvalni rovi potekajo pod skorjo 
iz centra (kjer so bila odložena jajčeca) v vse smeri 
in so včasih, na velikih drevesih, dolgi do 70 cm in 
široki 2,5 do 9,5 mm (slika 31).

Rovi so zapolnjeni z rjavkasto črvino. Na koncu 
rovov larve izdolbejo bubilnice, ki so od 7x3 do 
29x12 mm velike, obkrožene z dolgimi, belimi 
lesnatimi vlakni (slika 32). 

Stadij bube traja tri tedne. Ima eno generacijo 
letno, v višjih nadmorskih legah pa eno generacijo 
v dveh letih.

O pis  po š kodb 
P. picaea napada predvsem oslabljeno drevje, v 
primeru namnožitve postaja bolj agresiven in 
lahko napade tudi zdravo drevje. Značilno izce-
janje smole in soka (»bela debla«) in odmiranje 
iglic izdaja napadeno drevo. Včasih več larvalnih 

Slika 30. Izcejanje smole iz drevesa navadne jelke 
zaradi zrelostnega žrtja velikega jelovega rilčkarja 
(foto: J.-F. Abgrall, Centre d'étude du machinisme 
agricole du génie rural, des eaux et foręts, France, 
www.forestryimages.org)
Figure 30. Resin flow from silver fir due to maturation 
feeding of European silver fir weevil

Slika 31. Oblika rovnega sistema velikega jelovega 
rilčkarja (R. Dzwonkowski, www.forestryimages.
org)
Figure 31. The shape of European silver fir weevil 
maternal galleries 

Slika 32. Oblika rovnega sistema velikega jelovega 
rilčkarja z bubilnicami (foto: A. Battisti, Universitŕ di 
Padova, Italy S. Stefano d'Aveto Genova, Italy August 
1996, www.forestryimages.org)
Figure 32. The shape of European silver fir weevil 
maternal galleries with pupal chambers

rovov obkroži deblo in to zadostuje, da se drevo 
posuši (slika 33). 

G ost ite lj i
Pojavlja se na navadni jelki (Abies alba), tudi kavka-
ški jelki (Abies nordmanniana), tudi drugih jelkah, 
navadni ameriški duglaziji (Pseudotsuga menziesii), 
redko na drugih iglavcih. Splošno je razširjen v 
goratih predelih v sestojih navadne jelke. Areal 
velikega jelovega rilčkarja so območja severnega 
Kavkaza, evropskega dela Rusije, centralna in južna 
Evropa ter Španija.

Og ro ž enost  s e stoje v 
Najraje se naseli v monokulturah navadne jelke ali 
v sestojih jelke na neustreznih rastiščih. V sestojih, 
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kjer se po rednih ali sanitarnih sečnjah puščajo 
sečni ostanki in se ne izvaja gozdni red so možnosti 
naselitve in namnožitve P. piceae večje. Raziskave 
biologije P. piceae na Poljskem kažejo, da se veliki 
jelov rilčkar rad naseli v štore jelk (zabeležili so 
povprečno 10,5 osebkov rilčkarjev na panj, povpre-
čna kolonizacija je bila 107 osebkov na m2 skorje), 
pogostejši je bil v debelih panjih (40-60 cm v pre-
meru), v sestojnih odprtinah (5-15 m v premeru), 
v rahlo razkrojeni skorji in lesu panja ter srednje 
vlažnem lesu panja.

Kont rola  gostote  popu lac ij  i n  z at i-
r a nje
Za zmanjšanje škod, ki ga povzroča veliki jelov 
rilčkar priporočajo preventivne ukrepe in sicer 
sonaravno gospodarjenje z gozdom, upoštevanje 
naravnih regeneracijskih ciklov gozda. Prav tako 
striktno izvajanje sanitarnih sečenj in izvajanje 
gozdnega reda v smislu sečnje poškodovanega in 
napadenega drevja, odstranjevanja vej in vrhačev 
jelke pred izletom odraslih osebkov, to je do konca 
marca. Priporočajo uporabo lovnih dreves navadne 
jelke od 15 aprila (v nižinah) do 15 maja v višjih 

legah: skupina 2-3 dreves v sestojnih odprtinah do 2 
ha velikosti, dve skupini v sestojnih odprtinah na 4 
ha površine ter ena skupina na 200 m gozdnega roba. 
Priporočljivo je narediti rane na lovnih deblih, tako 
se poveča njihovo privabljanje rilčkarjev. Lovna debla 
obelimo do konca junija ali začetka julija, preden se 
larve velikega jelovega rilčkarja zabubijo.

Na navadni jelki se pojavljajo tudi vrste, ki se 
pogosteje pojavljajo na navadni smreki in so zato 
že bile opisane v prilogi Zdravje gozda (JURC 
2006) in sicer:

ŠIFRA: 11-3.01-1.006/D

ZRNATI SMREKOV LUBADAR 
– Cryphalus abietis (Ratzeburg, 1837)

ŠIFRA: 11-3.01-1.008/D

PROGASTI LESTVIČAR – Xyloterus 
lineatus (Olivier, 1795) 

ŠIFRA: 11-3.01-1.010/D

DROBNI SMREKOV LUBADAR 
– Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Bukev (Fagus sylvatica L.) je osnovna graditeljica 
naših gozdov in porašča velik del Slovenije, njen delež 
v skupni lesni zalogi je 31,9 % (BRUS 2005). Ker je 
tako razširjena, jo večina javnosti pozna kot gozdno 
drevesno vrsto. Manj znano je, da ima bukev tudi 
večje število različnih okrasnih sort, med ljudmi in 
vrtnarji pa jih je poznanih le nekaj. Nepoznavanje se 
kaže tudi v razmeroma skromni zastopanosti sort na 
javnih površinah in specializiranih zbirkah v deželi. Za 
prepoznavanje sort tudi ni na voljo ustreznega orodja, 
s katerim bi jih bilo mogoče zanesljivo določati. V lite-
raturi je mogoče najti nekaj preprostih ključev, ki pa so 
večinoma preskromni. Najbolj temeljito predstavitev 
okrasnih sort bukve je napravil DÖNIG (1994), ki je 
zbral zapise posameznih avtorjev o okrasnih sortah, 
vendar v njegovem delu ni določevalnega ključa. Med 
slovenskimi avtorji nekaj sort na kratko predstavlja 
ŠIFTAR (2001). Glede na to, da v literaturi ne obstaja 
kakovosten in obsežen ključ za določanje okrasnih sort 
bukve in da nimamo pregleda pri nas rastočih okrasnih 
sort bukve, je bil naš namen izdelati določevalni ključ, 
ki bi zajemal vse priznane okrasne sorte in ugotoviti, 
katere se pojavljajo na javno dostopnih površinah in 
specializiranih zbirkah v Sloveniji.

GDK: 27:176.1 Fagus silvatica L. (497.4)(045)=163.6
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2 METODE DELA
2 METHODS
2.1 Določevalni ključ
2.1 Determination key
Opise posameznih sort smo pridobili iz ustrezne 
slovenske in tuje literature. Osnova za izdelavo 
določevalnega ključa je bila razdelitev sort na sku-
pine (DÖNIG 1994). Opise za posamezne sorte smo 
izdelali na osnovi različnih virov.

Sorte smo razdelili na skupine glede na habitus, 
ki je lahko enak osnovni obliki ali različen. Sorte, 
ki imajo habitus različen od osnovne oblike, smo 
nadalje razdelili glede na obliko rasti, nato pa še 
glede na barvo listov. Sorte, ki imajo habitus enak 
osnovni obliki, smo nadalje razdelili glede na velikost 
in obliko listov. Sorte z listi, enakimi osnovni obliki, 
smo razdelili glede na obarvanost listne površine. 
Sorte z večbarvno listno površino smo razdelili na 
barvne skupine glede na pojavljanje različnih barv-
nih kombinacij. Sorte z listi po velikosti ali obliki 
različnimi od osnovne oblike pa smo razdelili na 

1 M. P., dipl. inž. gozd., Perkova 7, 1241 Kamnik,
2 doc. dr. R. B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana 
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skupine glede na velikost in obliko listov. Skupine 
smo nadalje razdelili po barvi listov. 

Izdelani in v nadaljevanju predstavljeni ključ smo 
preizkusili na sortah, ki smo jih našli pri nas (skupaj 
16) na javnih površinah (Ljubljana, Maribor, Celje, 
Bled, Dobrna) in v specializiranih zbirkah (Arbore-
tum Volčji Potok, Botanični vrt Univerze v Mariboru 
in park Vrtnarske šole Celje). Za druge sorte smo 
ključ preizkusili na osnovi opisov v literaturi. 

2.2 Popis sort na terenu
2.2 Field inventory of cultivars
Pri popisovanju sort smo se omejili na javne površine 
in javno dostopne zbirke v krajih Ljubljana, Maribor, 
Celje, Dobrna, Bled, Botanični vrt Maribor, Botanični 
vrt Ljubljana, Arboretum Volčji Potok, Pivola pod 
Pohorjem in park graščine Viltuž. Na terenu smo 

poiskali bukve in s pomočjo ključa določili sorto.
V Ljubljani smo na osnovi katastra dreves, ki ga 

je za Mestno občino Ljubljana pripravilo podjetje 
Tisa d.o.o., določili lokacije bukev in jih pregledali. 
Pregledali smo tudi park Tivoli. V Celju smo pre-
gledali park Srednje vrtnarske šole in Mestni park. 
V Mariboru smo se osredotočili na mestni park in 
Botanični vrt, na Dobrni na zdraviliški park in na 
Bledu na bližnjo okolico jezera in park ob občinski 
zgradbi na severni strani jezera. 

Osem glavnih okrasnih drevesnic v Sloveniji 
nam je posredovalo podatke o okrasnih sortah 
bukve v prodaji.

Slika 1: Fagus sylvatica 
'Pendula'  
Figure 1: Fagus sylvatica 
'Pendula' 
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3 REZULTATI
3 RESULTS
3.1 Določevalni ključ za okrasne sorte 

bukve
3.1 Determination key for cultivars of 

European beech
Ključ, ki smo ga izdelali, je po našem vedenju najte-
meljitejši do sedaj izdelan ključ za določanje okrasnih 
sort in oblik bukve. Ključ omogoča določanje 76 
različnih sort. 

Opis sort v ključu je nastal na podlagi naslednjih 
virov: DÖNIG (1994), ŠIFTAR (2001), KRÜSSMAN 
(1977) ter FELBERMEIER in MOSANDL (2002).

Ključ za določanje sort uporabljamo tako, da 
preberemo posamezno zapisano trditev in če trditev 
ustreza opazovani rastlini, preskočimo na zapis, 
označen z ustrezno številko. Posamezna trditev ima 
lahko več podrejenih trditev. V takšnem primeru 
izberemo ustrezno podrejeno trditev in preskočimo 
na zapis, označen z ustrezno številko. 

Pri uporabi ključa moramo upoštevati, da se 
rumena barva pri sortah večinoma pojavlja le na 
mladih listih. Če imamo na voljo starejše liste zelene 
barve, moramo biti previdni, saj gre lahko za sorto, ki 
ima spomladi rumene liste. Nekaterih sort med seboj 
ni mogoče ločiti drugače kot v času, ko imajo razvite 
mlade liste. Podobno velja tudi pri nekaterih rdeče-
listnih sortah. Velik del jih v poznem poletju spremeni 
barvo in jih je mogoče med seboj ločiti le pred poznim 
poletjem ali v poznem poletju in jeseni.

KLJUČ
1 Habitus ne odstopa od osnovne oblike …2
1 Habitus odstopa od osnovne oblike …3

2  Listi enaki osnovni obliki 
• skorja in starejše veje globoko razbrazdane … 

'Quercoides'
• listna površina večbarvna …4
• listna površina temnordeča, zelenordeča, črn- 

kasta …5

2  Listi po velikosti ali obliki različni od 
osnovne oblike

• večji od osnovne oblike, enake oblike …6
• manjši od osnovne oblike …7
• valoviti …8
• nazobčani, suličasti ali eliptični …9

3  Bičasta rast
• veje dolge, tanke, z redkimi stranskimi poganjki, 

listi jajčasti, enaki osnovni obliki ali večji … 
'Flagellaris'

3  Pritlikava ali grmasta rast, metlasta rast
• listi zeleni …10
• listi rdeči…11 

3 Skrivenčena rast 
• listi zeleni …12
• listi rdečkasti …13

Slika 2: Fagus 
sylvatica 
'Asplenifolia'
Figure 2: 
Fagus sylvatica 
'Asplenifolia'
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3  Stebrasta rast
• listi zeleni …14
• listi rdeči …15
• listi rumeni …16

3  Povešava rast
• listi zeleni …17
• listi rumeni …18
• listi rdečkasti …19

4  Listi zeleni in beli
• večji ali manjši del listne površine bel, beli del 

lahko sega do osrednje žile, del površine lahko 
tudi belozelen, listi na robovih zapognjeni navzdol 
… 'Albo-variegata'

• listi ovalni, belo marmorirani … 'Argenteo-
marmorata'

• listi rahlo podolgovati, do 10 cm dolgi, na robu 
bel pas, listni rob na koncu stranskih žil močno 
dlakav … 'Silverwood'

• polovica listne ploskve nekaterih listov povsem 
bela, listi lahko povsem beli, listne žile rdeče … 
'Sprotte'

• beli listi, nekateri svetlozeleni, veje in poganjki 
rdečkasti … 'Nivea'

4  Listi zeleni in rumeni
• listi enake velikosti kot osnovna oblika, mladi listi 

rumenozeleni, starejši med stranskimi žilami z 
rumeno-zlatimi pasovi … 'Striata'

• dolgi in tanki poganjki, listi enake velikosti kot 
pri osnovni obliki, temnozelena listna površina 
obrobljena z nepravilnim rumeno-zlatim pasom, 
mestoma mešanica rumenozelene barve … 
'Luteo-variegata'

• listni rob sklenjen, pas okrog roba neenako-
merno pikčast s svetlozelenimi in temnozelenimi 
pikami, list ovalen do okrogel … 'Viridi-variegata'  
(tip I)

• listi temnozeleni s svetlozelenimi pikami ali 
madeži … ‘Viridi-variegata’ (tip II)

• listna površina svetla, mestoma belkasta, lahko 
pikčasta, listni rob nepravilnih oblik, list rahlo 
mehurjast … 'Viridi-variegata' (tip III)

4  Listi zeleni, rožnati, beli in rdeči
• listi neenakomerno valoviti, rahlo asimetrični 

ali enaki osnovni obliki, listni rob rdečkast ali 
rožnat, sega različno globoko v listno površino, 
listna površina temnozelena ali rdečezelena, 
temnozeleni listi imajo lahko rožnat rob, ki preide 

v belo … 'Purpurea Tricolor'
• listi skoraj beli z zelenimi pikami, listni rob rožnat 

… 'Tricolor'
• listi enaki osnovni obliki, zeleni ali temnordeči, 

na nekaterih vejah listi rumenozeleni, med 
stranskimi žilami rdečkasti ali temnejši madeži 
… 'Schönhof '

• dno listne ploskve rdečkasto, proti listnemu robu 
vedno večji zeleni segmenti, lahko tudi beli, lahko 
tudi zelena listna površina z rdeče-belimi madeži, 
listne žile ognjenordeče … 'Feuerglut'

• listi močno belo-zeleno marmorirani, listne žile 
rdeče … 'Feuermarmor'

5  Listna površina temnordeča, zelenordeča, 
črnkasta

• list zgoraj zelenordeč, spodaj zelen, proti soncu 
krošnja temnordeča, listi enaki osnovni obliki 
… 'Purpurea'

• listi rdečkasti ali umazno zeleni, na osončeni 
strani krošnja bakrene barve, listi enaki osnovni 
obliki… 'Cuprea'

• listi dolgi do 12 cm, zgornja stran listov temno-
zelena, šibko rjavkasta, na sončni strani rdeča; 
svetleča, listne žile rdeče, 10 parov stranskih 
listnih žil … 'Purpurea Latifolia'

• listi na zgornji polovici rahlo nazobčani, listna 
površina temnorjava do rdečkasta, listne žile 
svetlejše … 'Spaethiana'

• listi zeleno-rdeči, poletni poganjki imajo rdeče 
liste, poganjki prekriti z dlačicami … 'Friso'

6  Listi spomladi rumeni
• listi večji kot pri osnovni obliki, dlakav listni rob, 

listna površina med dvema stranskima listnima 
žilama izbočena, glavna listna žila je dlakava, 
stranske žile dlakave, a se gostota dlak zmanjšuje 
z oddaljenostjo od glavne žile, listi poleti zeleni 
… 'Zlatia'

6  Listi zeleni
• listi veliki, 9 do 12 stranskih žil … 'Latifolia'

6  Listi rdeči
• listi veliki (do 13 cm), 10 parov stranskih žil, žile 

rdeče, list zgoraj temnozelen do rahlo rjavkast … 
'Purpurea Latifolia'

• listi močno temnordeči, izredno veliki, dolgi do 
20 cm … 'Swat Magret'

• listi veliki, temnordeči do rjavordeči, svetleči … 
'Riversii'
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7  Listi zeleni
• temnozeleni listi bolj ali manj okrogli, do 5 cm 

veliki, 3 do 5 stranskih žil, poleti robovi zapo-
gnjeni navzgor … 'Rotundifolia'

• podolgovato eliptični listi, mehurjasti, veliki do 
4 cm, poganjki zapognjeni navzdol … 'Green-
wood'

8 Listi zeleni
• listi na robovih globoko nažagani, zaobljeni, 

listi manjši od osnovne oblike, robovi dlakavi 
… 'Quercifolia'

• listna površina svetlozelena, listi zelo nepravilnih 
oblik, pogosto manjkajo celi deli lista (predvsem 
na poletnih poganjkih) … 'Interrupta'

• majhni listi na kratkih večletnih poganjkih tesno 
skupaj v obliki grmičkov, listi rozetasti … 'Cri-
stata' 

8  Listi rdeči
• listna površina temnordeča do rjavkasta, listi 

zelo nepravilnih oblik, pogosto manjkajo celi 
deli lista (predvsem na poletnih poganjkih) … 
'Interrupta Purpurea'

9  Listi zeleni
• listi temnozeleni, eliptični, po nazobčani (6 do 

7 zob na vsaki strani), pri straneh zapognjeni 
navzgor … 'Grandidentata'

• listi eliptični, zaobljeno nazobčani, velikost 
zobcev do 1 cm, krošnja ožja od osnovne oblike 
… 'Dentata'

• listi podolgovati, na dnu listne ploskve klinasti, 
listni rob močno nazobčan, zobci proti konici 
manjši, stranske žile se končajo v konici zoba, 
ob glavni listni žili pogosto zapognjeni navzgor 
… 'Laciniata'

• svetlozeleni listi z rumenimi žilami, listno dno 
koničasto, listni rob jasno nazobčan, listi debeli, 
na nekaterih poganjkih listi enaki osnovni obliki 
… 'Quercina'

• listi različnih oblik, večina z navzven zapognjenimi 
zobci, nekateri listi so ozki in ravni, široki do 1 
cm in dolgi do 10 cm, listi pogosto nesimetrični 
… 'Asplenifolia'

• listi močno nazobčani, z zobmi dolžine do 3 cm, 
listni pecelj dlakast in do 3 cm dolg, list proti 
konici ožji, listna površina pogosto nesimetrična 
… 'Incisa'

• gosto vejevje, skromnejša rast kot pri osnovni 
obliki, večje število listov, ki so do 1 cm široki in do 
10 cm dolgi, na robovih so lahko nazobčani, dolgi 
listi pogosto rahlo zaviti … 'Comptoniifolia'

• listi podolgovati, ozki, večinoma do 0,5 cm široki 
in do 6 cm dolgi, pogosto le ena listna površina, 
ki je lahko drugačna kot podolgovata … 'Mer-
cedes'

9  Listi rumeni
• listi spremenljivih oblik, večinoma podobni 

hrastovim, stranske žile pogosto sežejo preko 
listnega roba in tvorijo majhne samostojne listne 
površine, listna površina pogosto nesimetrična, 
spomladi listi rumeni, poleti na soncu postanejo 
rjavkasti … 'Rohan Gold'

• listi svetlorumeni, poleti postanejo zelenkasti, 
ovalni, na robovih rahlo nazobčani, dno listne 
ploskve je klinasto zaobljeno, vrh lista je rahlo 
koničast … 'Goldzack'

9  Listi rdeči
• listi spremenljivih oblik, večinoma podobni 

hrastovim, stranske žile pogosto sežejo čez listni 
rob in tvorijo majhne samostojne listne površine, 
listna površina pogosto nesimetrična, spomladi 
vijoličnordeča, poleti obledi … 'Rohanii'

• listi podobni hrastovim, bolj ostro nazobčani, list 
zgoraj bleščeč, spodaj nebleščeč, listi simetrični 
… 'Rohan Trompenburg'

• listi spremenljivih oblik, večinoma podobni hra-
stovim, stranske žile pogosto razvejane, listni rob 
nesimetrično in večkrat nazobčan … 'Rohanii 
Laciniata'

• veje tanke, listi majhni, podolgovati, na vrhu 
pogosto zapognjeni, rob bolj ali manj gladek, listna 
površina do 2 cm široka in do 15 cm dolga, do 30 
stranskih žil, listi visijo navzdol … 'Ansorgei'

10 Listi zeleni
• grmasta oblika, visoka do 8 m, krošnja v obliki 

gobe, veje lahko izraščajo iz korenin ali pa iz do 
50 cm visokega debla, veje močno razvejane, 
listi večji od osnovne oblike, osnovni enake 
oblike, novi poganjki poleti rahlo povešani … 
'Fruticosa'

• krošnja na kratkem deblu, iz glavnih poganjkov 
izhajajo stranski, ki imajo veliko letnih obroč-
kov, drevo do 5 m visoko, listi svetleči, do 9 cm 
dolgi in 4 cm široki, vrh listne ploskve pogosto 
ošiljen, listni rob nažagan, list v obliki žlice … 
'Cochleata'

• listi enaki osnovni obliki, dolgi do 4,5 cm, na 
poganjkih listi izraščajo gosteje kot pri osnovni 
obliki (na 40 cm do 118 listov) … 'Schlegel'

• temnozeleni in bleščeči listi, dolgi do 6 cm in 
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široki do 4 cm, lahko tudi manjši, ob brstih je 
lahko veliko listov, listni rob nažagan in dlakav 
… 'Felderbach'

• listi enake velikosti kot osnovna oblika, mladi 
listi progasto rumenozeleni med žilami, proge 
poleti izginejo … 'Montefiore'

11 Listi rdeči
• krošnja jajčasta, veje pokončne in tesno ob deblu, 

listi močno temnordeči, po robu nažagani … 
'Purpurea Nana'

12 Listi zeleni
• poganjki cikcakasti, krošnja v obliki polkrogle 

ali stožca, skuštrana, visoka ali nizka, listi tem-
nozeleni, lahko ovalni, listni rob skodran … 
'Tortuosa' 

• povešava rast poševno navzdol, veje enakomerno 
porazdeljene po deblu, listi rahlo klinasti … 
'Remillyensis'

• zvito, razgibano deblo, lahko tudi močno nagnjeno, 
zavite veje, polkroglasta krošnja, listi enaki 
osnovni obliki, žile svetlejše od listne površine 
… 'Pagnyensis'

• krošnja široka do 3 m, v obliki polkrogle, višina 
do 2 m, veje zavite in med seboj prepletene, upo-

gnjene proti tlom, listna površina oprta na listno 
dno … 'Retroflexa'

• deblo ravno, do 15 m visoko, stranske veje ena-
komerno upognjene navzdol, drevo je videti 
kot vodomet, listi zakrivajo strukturo krošnje, 
listi večji in bolj robati od osnovne oblike … 
'Bornyensis'

• krošnja na nizkem deblu (od nekaj centimetrov 
do več kot meter) ploščata, listi rahlo koničasti 
… 'Tabuliformis'

• nizko drevo (do 2 m), po videzu v obliki gobe, 
enoletni poganjki vodoravni, kasneje se pove-
sijo, veje znotraj krošnje močno prepletene, listi 
bolj okrogli od osnovne oblike, listni rob jasno 
nazobčan … 'Umbraculifera'

• nizko drevo, grmasta oblika, krošnja okroglasta, 
listi manjši od osnovne oblike, zaviti … 'Conglo-
merata'

• veje dolge, lokasto upognjene, poganjki dolgi, 
krošnja v obliki polkrogle, listi temnozeleni, na 
zunanji strani krošnje zapognjeni navzgor in 
zgubani … 'Arcuata'

13 Listi rdečkasti

Preglednica 1: Število najdenih primerkov okrasnih sort bukve
Table 1: Number of recorded specimens of European beech cultivars

% Ljubljana Maribor* Celje Bled Dobrna Arbore-
tum V. P. Skupaj

SKUPAJ 100 22 24 14 14 8 36 118
‘Cuprea’ 55,9 18 15 10 8 5 10 66
‘Pendula’ 9,3 4 1 1 1 4 11
‘Purpurea Tricolor’ 5,9 3 2 1 1 7
‘Asplenifolia’ 5,1 3 1 2 6
‘Purpurea 5,1 3 2 1 6
‘Purpurea Pendula’ 3,4 4 4
‘Dawyck’ 2,5 1 2 3
‘Tortuosa’ 2,5 3 3
‘Zlatia’ 2,5 1 2 3
‘Dawyck Gold’ 1,7 2 2
‘Rohanii’ 1,7 1 1 2
‘Cristata’ 0,8 1 1
‘Fastigiata 0,8 1 1
‘Latifolia’ 0,8 1 1
‘Purpurea Nana’ 0,8 1 1
‘Spaethiana’ 0,8 1 1

* Upoštevani tudi park graščine Viltuž, Botanični vrt Maribor in Pivola pod Pohorjem
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• drevo visoko do 1,5 metra, veje usločene navzdol, 
listi veliki, ovalni, spomladi rdečkasti, brsti rde-
čerjavi … 'Tortuosa Purpurea'
14 Listi zeleni

• krošnja stožčasta, poganjki pod ostrim kotom, listi 
širši in bolj eliptični kot pri osnovni obliki, rahlo 
nazobčani in na robu nakodrani …'Fastigiata'

• krošnja stebrasta, gosto olistana, poganjki, ki se 
razvijejo v močne stranske veje, so vzporedni z 
deblom, listi močno zeleni, jajčasto ovalni, pogosto 
širši od osnovne oblike, listni rob dlakav in rahlo 
nazobčan … 'Dawyck'

• krošnja široka, zelo gosta, stebrasta, listi svetloze-
leni, ovalni in ožji kot pri osnovni obliki, 8 do 9 
parov belkastih stranskih žil, na robu nakodrani 
in 2- do 3-krat nažagani … 'Sychrov'

• drevo je videti kot velika bela omela, poganjki 
na koncu z dvema ali tremi brsti, veje goste, 
listi robati, na robovih rahlo nagubani, manjši 
od osnovne oblike, bolj ovalni, pogosto s 5 pari 
stranskih žil … 'Spa'

15 Listi rdeči 
• krošnja stebrasta, poganjki mestoma navzven, 

konice poganjkov obrnjene navznoter, listi jajčasto 
eliptični, do sredine poletja rdeči do vijolični, 
spodnja stran svetleče rdečkasta, pogosto širši od 
osnovne oblike, listni rob dlakav in rahlo nazob-
čan, na poletnih poganjkih listi ognjenordeči … 
'Dawyck Purple' 

• veje izraščajo pod ostrim kotom, list zgoraj 
zeleno-rdeč, spodaj zelen, proti soncu krošnja 
temnordeča, listi enaki osnovni obliki … 'Fasti-
giata Purpurea'

• listi nagubani, s krpastim robom in očitnimi več-
jimi zobci, stranske žile pogosto segajo čez listni 
rob in tvorijo majhne samostojne listne površine, 
listi dolgi do 12 cm … 'Rohan Obelisk'

• listi nagubani, s krpastim robom in očitnimi 
večjimi zobci, stranske žile pogosto poženejo 
preko listnega roba in nato tvorijo majhne listne 
površine, dolgi do 12 cm, listi široki… 'Red 
Obelisk'

• krošnja ozka, listi ovalni, s krpastim robom in 
manj izraženo nazobčanostjo … 'Rohan Pyra-
mid'

• stranski poganjki pokončni, listi spremenljivih 
oblik, večinoma podobni hrastovim listom, stran-
ske žile pogosto poženejo preko listnega roba in 
nato tvorijo majhne listne površine, listna površina 
pogosto nesimetrična … 'Rohan Minaret'

16 Listi rumeni
• krošnja stebrasta, poganjki pod ostrim kotom in 

v mladosti dlakavi, listi dolgi do 12 cm, široki do 
8, listni rob rahlo naguban in nazobčan, kot pri 
osnovni obliki … 'Dawyck Gold'

17 Listi zeleni
• iz glavnega debla lahko izrašča navzgor več vej, 

na katerih so stranski poganjki vodoravno, ali 
pa iz debla izraščajo stranske veje vodoravno, 
na stranskih vejah so poganjki povešeni navzdol, 
skoraj do tal, listi bolj ovalni od osnovne oblike, 
listne žile svetlejše kot pri osnovni obliki … 
'Pendula'

• deblo ravno, glavni poganjki izraščajo vodoravno, 
nato se razvejajo in rastejo povešavo navzdol z 
grmičastim videzom, habitus stožčaste oblike, 
listi svetleči, pogosto zapognjeni navzgor, ovalni, 
listni rob rahlo dlakast, listi imajo pogosto 4 do 
5 parov stranskih listnih žil … 'Miltonensis'

18 Listi rumeni
• deblo bolj ali manj ravno, v zgornjem delu 

nagnjeno na eno stran, iz debla izraščajo na vrhu 
stranski poganjki, ki se spuščajo navzdol, krošnja 
ozka, listi bledo svetlorumeni in nesvetleči … 
'Aureo-Pendula'

19 Listi rdeči 
• iz glavnega debla lahko navzgor izrašča več vej, 

na katerih so stranski poganjki vodoravno, ali 
pa iz debla izraščajo stranske veje vodoravno, na 
stranskih vejah so poganjki povešeni navzdol … 
'Purpurea Pendula'

• krošnja ozka in ravna, veje izraščajo vodoravno in 
se nato povesijo, listi enako veliki kot pri osnovni 
obliki, dno listne ploskve rahlo srčasto … 'Purple 
Fountain' 

• krošnja ozka, veje izraščajo iz debla navzdol, listi 
svetleči, temni… 'Black Swan' 

3.2 Prisotnost sort v Sloveniji
3.2 Presence of cultivars in Slovenia
Popis sort je pokazal, da je v Sloveniji mogoče najti 
16 različnih sort, ki rastejo na javnih površinah ali 
v specializiranih zbirkah, kar je razvidno iz pre-
glednice 1. Drevesnice prodajajo še 4 sorte, ki jih 
na javnih površinah nismo našli. Največ različnih 
sort na javnih površinah je mogoče najti v Mari-
boru, skupaj 6. Na Bledu in v Celju smo našli po 5, 
v Dobrni pa 3 različne sorte. V Ljubljani smo našli 
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zgolj 2 sorti. Največ različnih sort (15) smo našli v 
Arboretumu Volčji Potok, kar je posledica dejstva, 
da Arboretum predstavlja specializirano zbirko. V 
naših drevesnicah je mogoče kupiti 12 različnih 
sort. Največ različnih sort smo našli na parkovnih 
površinah, le v Ljubljani je večina primerkov zasa-
jenih ob ulicah.

Med najdenimi osebki jih največ (56 %) pripada 
sorti 'Cuprea'. Sorta je najbolj priljubljena v Ljubljani. 
Sorta 'Pendula' ima že znatno manjši delež (9 %). Sle-
dijo še 'Purpurea Tricolor' (6 %), 'Asplenifolia' (5 %), 
in 'Purpurea' (5 %). Druge sorte so, z nekaj izjemami, 
zastopane le v Arboretumu Volčji Potok. 

4 RAZPRAVA
4 DISCUSSION

Predstavljeni določevalni ključ je nastal na osnovi 
informacij iz različnih virov in je ustrezno orodje za 
vse, ki želijo zanesljivo prepoznavati različne sorte 
bukve. Zasnovan je za hitro in preprosto uporabo. 
Uporabnika vodi od splošnih, dobro opaznih znakov 
do podrobnosti. Posamezne sorte s podobnimi znaki 
so v istih skupinah, kar omogoča enostavnejše pri-
merjanje in razlikovanje. Vsako sorto je mogoče 
določiti v največ treh korakih. 

Praktični preizkus ključa na pri nas najdenih 
sortah (16) je pokazal, da je določevanje enostavno 
in hitro. Res pa je, da je lahko določevanje nekate-
rih sort časovno dolgotrajni (večleten) proces, če 
določanje ne poteka v ustreznem vegetacijskem 
obdobju. Težave so predvsem pri rdečelistnih in 
rumenolistnih sortah. Najbolj izstopata rdečelistna 
sorta 'Cuprea', ki jo je mogoče zaneseljivo ločiti od 
sorte 'Purpurea' šele od poznega poletja naprej ter 
sorti 'Zlatia' in 'Dawyck Gold,' ki imata liste rumene 
barve le kratek čas spomladi. 

Ključa nismo mogli preizkusiti na drugih 60 
sortah, saj jih v Sloveniji na javno dostopnih povr-
šinah nismo našli. V prihodnje bi bilo treba ključ 
preizkusiti še na teh sortah in ga po potrebi ustrezno 
dopolniti.

Vzgoja novih okrasnih sort bukve v svetu je inten-
zivna. Na trgu so tudi sorte, ki jih ključ ne zajema, saj 
niso uradno priznane. Drevesnice iz komercialnih 
razlogov začnejo zelo zgodaj prodajati sadike novih 
sort, ki so jih vzgojile, kasneje, ko drevo odraste, pa 
se pogosto izkaže, da gre v resnici za že znano sorto, 
ki se je le v mladosti malo drugače razvijala. Kljub 
temu bi bilo treba pozorno spremljati razvoj novih 
sort in ključ ustrezno dopolnjevati.

Razlog, da smo našli le 20 različnih sort, je verjetno 
v slabem poznavanju okrasnih sort bukve, poleg tega 
vodilni proizvajalci ne naredijo veliko za promocijo 
novih sort. Naše drevesnice večinoma ponujajo zgolj 
preverjene sorte ali pa tiste, ki se dobro prodajajo. 
Poleg tega je precej razširjeno mnenje, da bukev 
sodi le v gozd.

Pestrost sort v posameznih krajih je skromna. 
Izstopajo predvsem specializirane zbirke, kar kaže 
na dejstvo, da urejevalci javnih površin okras-
nim sortam bukve ne posvečajo večje pozornosti. 
Skromnost poznavanja različnih sort se kaže tudi v 
njihovih deležih, saj prevladuje 'Cuprea'. Razlogov 
za njeno veliko razširjenost je več. Eden glavnih je 
verjetno ta, da je sorta na pogled privlačna in se ji 
med vegetacijsko dobo spreminja barva listja, kar 
jo napravi privlačno za ljubitelje. Ne moremo pa 
tudi zanemariti dejstva, da je poznavanje različnih 
sort skromno in zato se ljudje odločajo za sorte, ki 
so pri nas najbolj razširjene.

Primerjava z DÖNIGOM (1994), ki je na osnovi 
450 osebkov v 10 državah ugotavljal deleže posa-
meznih sort, kaže, da se naše ugotovitve o izboru 
sort bolj ali manj ujemajo z njegovimi, razlike so 
le v deležih posameznih sort. Popis 118 primerkov 
je pokazal, da pri nas prevladujejo iste sorte kot 
drugje v Evropi. 

5 POVZETEK
Pregled literature o bukvi je pokazal, da ne obstaja 
celovit določevalni ključ za okrasne sorte bukve. Na 
osnovi zapisov in predstavitev različnih okrasnih 
sort v literaturi smo izdelali določevalni ključ, s 
katerim je mogoče določevati 76 različnih okrasnih 
sort bukve. Ključ smo preizkusili na 16 okrasnih 
sortah, ki jih je mogoče najti pri nas. Ključ je ver-
jetno najpopolnejše orodje za določanje okrasnih 
sort bukve do sedaj. 

Popisali smo različne sorte bukve, ki jih je bilo 
mogoče najti na izbranih javnih površinah in 
specializiranih zbirkah v Sloveniji. Pri tem smo 
se omejili na Arboretum Volčji Potok, Botanični 
vrt Maribor, Ljubljano, Celje, Maribor, Dobrno in 
Bled. Pri okrasnih drevesnicah smo zbrali podatke 
o sortah v prodaji. Skupaj smo popisali 16 različnih 
sort, 4 dodatne sorte pa so v prodajnih programih 
okrasnih drevesnic. 

Največ različnih sort (15) smo našli v Arbore-
tumu Volčji Potok. V drugih krajih je zastopanost 
skromna. Med sortami, ki smo jih popisali, sta 
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najbolj razširjeni 'Cuprea' in 'Pendula.' Ugotovitve 
o razširjenosti posameznih sort pri nas se ujemajo 
z ugotovitvami o siceršnji razširjenosti posameznih 
sort v Evropi.

6 SUMMARY
An overview of the available literature about Euro-
pean beech revealed there is no complete determina-
tion key for European beech cultivars. From the use 
of different published descriptions we developed a 
key that can be used for determination of 76 different 
European beech cultivars. The key was tested on 16 
cultivars found in Slovenia. This determination key 
is, to our knowledge, the best tool for determination 
of European beech cultivars so far.

We recorded cultivars of European beech that 
can be found in public places and specialized col-
lections in Slovenia. Our research concentrated on 
the Arboretum Volčji Potok, the Botanical garden 
in Maribor, and the towns Ljubljana, Celje, Maribor, 
Dobrna and Bled. Altogether we recorded 16 diffe-
rent cultivars. Additional 4 cultivars were recorded 
in ornamental nurseries. 

The highest number of different cultivars, 15, was 
found in the Arboretum Volčji Potok. In other places 
the number was much lower. The most frequent 
cultivars were ‘Cuprea’ and ‘Pendula.’ Our findings 
concerning cultivars in Slovenia are similar to the 
findings for cultivars across Europe.
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1  UVOD
Projekt Leonardo da Vinci, z naslovom ‘Evropske 
ideje za razvoj izobraževanja lastnikov gozdov 
v Sloveniji’ je bil izpeljan 10.-17. novembra 2007 
z obiskom petčlanske delovne skupine v Galiciji /  
Španija. Njegov nosilec, Gozdarski inštitut Slove-

1 dr. N. B., Andragoški center Republike Slovenije, 
Šmartinska, 1000 Ljubljana,
2 doc. dr. J. K., UL BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Večna pot 83, 1000 Ljubljana
3 mag. R. R., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana
4 dr. M. M., Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 
1000 Ljubljana

GDK: 945.34(497.4)(045)=163.6

Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega  
izobraževanja v Sloveniji
European Ideas from Galicia for the Development of Forestry Education in Slovenia

Nevenka BOGATAJ1, Janez KRČ2, Robert ROBEK3 Mirko MEDVED4

Izvleček:
Bogataj, N., Krč, J., Robek, R., Medved, M.: Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega izobraževanja v Sloveniji. 
Gozdarski vestnik 66/2008, št. 2. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 6. Prevod Breda Misja
Vseživljenjsko izobraževanje odraslih na področju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Evropi pridobiva na pomenu. Akcijski 
načrt za gozdove (EU 2006) v petem ključnem ukrepu eksplicitno navaja potrebo po podpori sodelovanja med lastniki gozdov 
ter krepitvi izobraževanja in usposabljanja v gozdarstvu. Tem vsebinam je namenjen tudi projekt Leonardo da Vinci »Evropske 
ideje za razvoj izobraževanja lastnikov gozdov v Sloveniji«, ki poteka na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Predstavniki petih 
slovenskih inštitucij so v novembru 2007 spoznavali evropske ideje v Galiciji, ki je ena od sedemnajstih avtonomnih pokrajin 
Španije. Galicija je s svojo površino, populacijo in gozdnatostjo primerljiva s Slovenijo. Zgodovinske, kulturne, geografske in 
klimatske razmere so tiste, ki primerjavam dajo povsem novo dimenzijo. Visok delež zasebnih gozdov z izjemno razdrobljeno 
posestjo, pomemben vpliv požarne ogroženosti gozdov in spremenjena drevesna sestava s tujerodnimi hitro rastočimi drevesnimi 
vrstami so dejavniki, ki vplivajo na organiziranost gozdarskih inštitucij, izobraževalne programe, gospodarjenje in varovanje 
gozdov ter vlogo panog, ki temeljijo na gozdarstvu. Predstavljeno je gospodarjenje z gozdovi na primeru organiziranih lastnikov 
zemljišč, izobraževanje na Univerzi v Vigu z uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij, strateški pristopi pristojnega 
pokrajinskega Ministrstva za gozdove in zveza gozdnih posestnikov Silvanus. Kljub različnosti so izzivi gozdarstva v Sloveniji 
in Galiciji primerljivi in zato cilji marsikje podobni: usmerjenost v višjo učinkovitost gospodarjenja z gozdom, v organizirano 
sodelovanje lastnikov, v njihovo aktiviranje; umestitev gozdarstva med lokalno problematiko in globalne okoljske izzive ter 
usmeritev gozdarstva v izobraževanje ter komunikacijo ne le z naravo, temveč tudi z ljudmi .
Ključne besede: vseživljenjsko izobraževanje odraslih, lastniki gozdov, gozdarstvo, Slovenija, Galicija
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6. Translated by Breda Misja
The lifelong adult education in the field of sustainable forest management gains importance in Europe. The Forest Action Plan 
(EU 2006) in its fifth key measure explicitly lists the need for supporting the cooperation among forest owners and enhancing 
the education and training in forestry. These contents are also dealt with in the project Leonardo da Vinci “European Ideas 
for the Development of Forest Owners Education in Slovenia”, taking place at Slovenian Forestry Service. The representatives 
of five Slovenian institutions were getting to know European ideas in 2007 in Galicia, one of the seventeen autonomous 
regions in Spain. Galicia’s surface, population and forest coverage is comparable to Slovenia. However, historical, cultural, 
geographical and climatic conditions add a new dimension to the comparisons. A high percentage of private forests with 
extremely fragmented propriety structure, important influence of fire danger and changed composition with fast growing 
foreign tree species are the factors affecting the organization of forestry institutions, educational programs, forest management 
and protection and the role of forestry-based economy branches. Presented are: forest management on the example of 
forest owners’ organization, education on the University of Vigo including information and communication technologies, 
strategic approaches of the regional Ministry responsible for forests and the forest owners association “Silvanus”. Regardless 
of the differences the forestry challenges in Slovenia and Galicia are comparable and therefore the goals are often similar: 
focusing on a higher effectiveness of forest management, organized cooperation of owners, activating them; placing the 
forestry in both local problematic and global environmental challenges and orientation of the forestry toward the education 
and communication not only with the nature, but also with people.
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nije, v njegovem imenu mag. Robert Robek in dr. 
Mirko Medved, je k sodelovanju povabil Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ki ga je 
predstavljal prodekan dr. Janez Krč, Zavod za goz-
dove Slovenije, ki ga je zastopal Tone Lesnik, spec., 
Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo, v imenu katere 
je v projektu sodeloval Tomaž Ščuka, dipl. inž. 
gozd. in Andragoški center Slovenije, iz katerega je 
sodelovala dr. Nevenka Bogataj. Projekt je le eden od 
doslej opravljenih korakov sodelovanja omenjenih 
institucij na področju razvoja izobraževanja lastnikov 
ter je povezan z:
– primerljivim projektom Leonardo da Vinci 2005 

(obisk Finske), 
– celovitim raziskovalnim projektom »Intenziviranje 

pridobivanja in rabe lesa kot podlaga za razvoj 
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji« 
(LES-ZA-GOZD 2006-2008) 

– in s potrebami po razvijanju vseživljenjskega 
učenja (v nadaljevanju VŽU) na področju traj-
nostnega gospodarjenja z gozdovi. 
Temeljnih namenov projekta / obiska je bilo 

več: spoznati oblike VŽU odraslih na področju 
gospodarjenja z gozdovi v Španiji, pridobiti vpogled 
v e-učenje in okoljsko izobraževanje za odrasle in z 
novimi idejami popestriti usposabljanje/izobraže-
vanje/učenje za odrasle, povezane z gozdarstvom, 
izmenjati strokovna stališča o metodah in tehnologi-
jah izobraževanja odraslih, v ožji strokovni skupini 
ovrednotiti prakse in ideje gostiteljev ter jih ob 
ustrezni kritični presoji uporabiti kot izhodišča za 
spremembe doma (npr. za nadaljnje projektno delo, 
razvoj področij, za predloge sodelavcem ipd.). 

Program obiska je obsegal tri ključne ele-
mente: 

1. obiske objektov (Fakulteta za gozdarstvo Univerze 
Vigo, skupnost lastnikov gozdov »As Pontes de 
Garcia Rodriguez«, naravni park Souto da Retorta, 
botanični vrt ob Višji strokovni gozdarski šoli 
Pontevedra, vlada oz. Ministrstvo za kmetijstvo 
(Xunta de Galicia: Conselleria do medio rural), 
združenje lastnikov gozdov Silvanus, Asociacion 
profesional de Silvicultores), 

2. spoznavanje njihovih učnih kapacitet, delovanja 
in izobraževalnih pogojev (prostorski pogoji, 
ponudba programov, e-učenje na Univerzi Vigo) 
z opazovanjem in predstavitvami ter

3. razpravo o kontekstualizaciji predstavljenega in 
njeni uporabnosti v domačem okolju. 
Projekt je potekal v svojem klasičnem zaporedju: 

prijava projekta - priprava programa v sodelovanju z 
gostiteljem - izvedba pripravljalnega sestanka z ude-
leženci - izvedba izmenjave -oblikovanje posamičnih 
in skupnega poročila ter diseminacija. Kar je bilo 
neklasičnega, je bilo hkrati tudi nepričakovano: ob 
pestrem in obsežnem programu je delovna skupina 
velik del časa posvetila skupnemu urejanju vtisov 
ter njihovemu povezovanju z domačimi strokov-
nimi izzivi. 

Gostitelj, prof. Juan PICOS Martin z Univerze 
v Vigu, ki je hkrati Direktor Zveze gozdarskih 
industrijskih podjetij in je bil prej izvršni direktor 
kooperative največjih galicijskih gozdnih posest-
nikov, je predlagal program, organiziral in izpeljal 
večji del logistike, obenem pa je prevajal in delil z 
nami nekatere vtise in dileme. Bil je zagotovo steber 
opisanega projekta in bo tudi za prihodnost ostal 
močna stična točka med Slovenijo in Galicijo.

 

Slika 1: Gozdarska fakulteta – 
na sliki levo krilo z laboratoriji 
in pisarnami – je bila zgrajena 
pred dobrim desetletjem. 
Foto: M. Medved
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2  KAJ SMO OPAZOVALI ?
2.1. Značilnosti Galicije
Galicija leži na severozahodu Španije. Je ena od 
sedemnajstih španskih avtonomnih pokrajin, ki ima 
štiri regije: La Coruna, Pontevedra, Lugo in Ourense. 
Na severu in zahodu jo omejuje atlantski ocean, 
na jugu meja s Portugalsko ter na vzhodu španski 
pokrajini Principado de Asturias in Castilla y Leon. 
Površina Galicije je 29.574 km2, kar predstavlja nekaj 
manj kot 1,5 površine Slovenije. 

Galicija ima 2,7 mio. prebivalcev. Poselitev je 
razpršena, 3/4 prebivalstva živi v naseljih z manj kot 
2.000 prebivalci. Gostota prebivalstva v Galiciji (93 
prebivalcev/ km2) je nekoliko nižja kot v Sloveniji 
(99 prebivalcev/km2). Galicijski jezik (galego) se 
delno razlikuje od uradne španščine, zato so napisi 
dvojezični. Večina ljudi ne uporablja tujih jezikov, 
celo študentje in strokovno sodelovanje sta bolj kot 
v Evropo usmerjeni v špansko govoreče dežele npr. 
v južno Ameriko. 

Primarni sektor v nacionalnem gospodarstvu 
prevladuje (kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo skupaj 
z na gozdarstvu temelječo industrijo). Dopolnjujejo 
ga sektorji preskrbe z energijo, avtomobilska in tek-

stilna industrija. Pokrajina dosega 81% povprečnega 
bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca, če 
za osnovo upoštevamo vseh sedemindvajset držav v 
EU. Zato je Galicija neto prejemnik evropskih sred-
stev in ena od treh takih regij v Španiji. Primerjava 
izbranih kazalcev razvitosti Galicije in Slovenije je 
prikazana v preglednici 1. 

Primerjavo izbranih kazalcev o gozdu in struk-
turi lastništva za Galicijo in Slovenijo podaja pre-
glednica 2.

Pokrajinski pogled na gozdove v Galiciji je 
bistveno drugačen kot v Sloveniji in pojasnjuje 
dejstvo, da kulture in tradicije življenja z gozdom, 
ob gozdu in od gozda v Galiciji ni. Večinoma smo 
videli nasade bora in evkaliptusa, iz katerih se prido-
biva pretežni del lesne mase (okoli 7 mio. m3 letno, 
od tega 3 mio. m3 evkaliptusovega lesa, 1,2 mio m3 
lesa iglavcev in 2,5 mio. m3 lesa drugih listavcev). 
Med drevesnimi vrstami prevladuje obmorski bor 
(Pinus pinaster) – 28 % površine. Na 12 % površine 
prevladuje evkaliptus (Eucalyptus globulus), na 
14 % površine pa najdemo naravne sestoje doba 
(Quercus robur). Na gozdarstvu temelječe industrije 
prispevajo 3-4 % regionalnega BDP in zaposlujejo 
prek 15.000 ljudi

Kazalec Galicija Slovenija
Površina (km2) 29.574,00 20.273,00
Populacija (v 000) 2.737,00 2.001,00
BDP / preb. (% 2004, če je 100 % EU27 = 100) 81,00 83,30
Povprečna letna rast BDP v obdobju 1995-2004 (%) 2,67 3,92
Migracije (neto, povprečje na 1000 prebivalcev za obdobje 2000-2004) 5,27 1,56
Delež mlajših od 15 let leta 2005 (%) 17,00 20,40
Delež starejših od 64 let leta 2005 (%) 31,50 21,80
Delež zaposlenih v starostnem razredu 15-64 let leta 2005 (%) 61,00 66,00
Delež zaposlenih žensk v starostnem razredu 15-64 leta 2005 (%) 51,00 61,00
Udeležba v izobraževanju v starostnem razredu 15-64 let leta 2005 (%) 10,00 15,00

Preglednica 1: Primerjava izbranih kazalcev razvitosti za Galicijo in Slovenijo

Preglednica 2: Primerjava izbranih kazalcev o gozdu za Galicijo in Slovenijo

Kazalec Galicija Slovenija

Delež gozda (%) 68,9 % (skupaj z grmičevji)
od tega dobra tretjina grmičevja

59,8% (ZGS) oz. 66% (SURS)
Razlika so zaraščajoče površine

Lastništvo gozdov 2% javni gozdovi (npr. občina)
98% zasebni (68% individualni 
lastniki, 30% zasebni gozdovi skup-
nosti)

26% državni gozdovi
71% zasebni gozdovi
3% ostali gozdovi

Število individualnih zasebnih 
gozdnih posestnikov

672.000 315.00 posesti
500.000 solastnikov
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Težave v Galiciji povzročajo predvsem gozdni 
požari, nizka ekonomska vrednost gozda za posa-
meznega lastnika, in lokalni kratkoročni interesi 
industrije. Splošno nevarnost pa predstavlja pred-
vsem suša, ki je tudi naši skupini omogočila nepri-
čakovano tople in sončne pogoje za obisk.

2. 2. Primer gospodarjenja z gozdovi 
agrarne skupnosti 

Razlogi za ustanovitev in registracijo skupnosti 
»As Pontes de Garcia Rodriguez« kot gospodarja 
z zemljiščem, so bili predvsem zunanji – grožnja, 

Slika 2: »Leonardovci« pred sedežem agrarne skupnosti 
»As Pontes de Garcia Rodriguez« (z leve: Tomaž, Juan, 
Manuelo, Nevenka, Mirko, Janez, Tone). Foto: M. 
Medved

Slika 3: Združenje upo- 
rablja inovativne pristope 
pri gospodarjenje z na-
ravnimi resursi: turizem, 
gozdarstvo, kmetijstvo in 
energetika z roko v roki. 
Foto: M. Medved

da skromno zemljišče bližnja termoelektrarna na 
premog uporabi za odlagališče odpadkov. Skupna 
prizadevanja so obrodila sadove, neformalno delujejo 
iz sredine osemdesetih let, že več kot desetletje pa 
tudi formalno. Tudi danes skupnost ni neodvisna od 
zunanjih pobud, le da je tokrat izvor drug - Natura 
2000. Na njihovem zemljišču so danes (namesto 
hribov pepela) postavljene vetrnice za pridobivanje 
električne energije, pod njimi se pase govedo z lastno 
blagovno znamko in divji konji, ki opravljajo tudi 
pomembno gojitveno vlogo pri obvladovanju bujne 
in težko prehodne podrasti v gozdovih. 

Vzpostavili so lastno infrastrukturo (hiška za sre-
čanja ožjega vodstva, piknik prostor za srečanje cele 
skupnosti). Med načeli njihovega delovanja je ključno 
»načelo aktivne participacije« (npr. priprava načrtov 
za gospodarjenje, redno izobraževanje, sodelovanje 
z nosilci odločanja npr. institucijami, zakonodajalci 
na področju okoljevarstva, gozdarstva ipd. 

2.3 Botanični vrt nenavadnih drevesnih 
vrst, zmesi in dimenzij ter mesto 
Santiago de Compostella 

Ob morju v bližini Pontevedra je na zasebni posesti v 
preteklem stoletju nastal zanimiv in botanično pester 
vrt, v katerem se macesni mešajo s hrasti, evkalipti 
z novozelandskimi vrstami, sekvoje z bori, palme z 
mandarinami itd. prav vse pa bujno raste. Lastnik 
in ustanovitelj je celotno, 52 ha veliko posestvo, 
zapustil stroki, zato se v kompleksu danes nahaja šola 
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za gozdarstvo in arboristiko, gozdarski raziskovalni 
inštitut ter protipožarna služba za gozdove.

Ime romarskega kraja, v okolici katerega smo 
bivali, Santiago de Compostella ima v prevodu nekako 
takšen pomen: »sveti Jakob iz zvezdnega šotorišča«, 
ker so romarji nekoč po več stotinah prehojenih 
kilometrov pred svojimi šotori kurili ognje in je 
pokrajina spominjala na zvezdno nebo. 

2.4 Univerzo VIGO, njene kapacitete ter 
delovanje

Predstavljene so nam bile občudovanja vredne 
prostorske kapacitete, opremljeni laboratoriji in 
povezovanje pedagoškega in raziskovalnega dela. 
Posebna značilnost delovanja Univerze je intenzivno 
povezovanje s podjetji ter vpenjanje v mednarodni 
prostor, zlasti v špansko govorečega. V delo zato 
vključujejo veliko zunanjih sodelavcev – do 50 % 
glede na letne potrebe. 

Fakulteta omogoča izmenjavo študentov pod 
okriljem evropskega projekta Erasmus, kar prinaša 
mednarodne izkušnje in povezave, hkrati pa terja 
prilagajanje procesa študija pogojem dolgotrajne 
odsotnosti posamičnih študentov. Univerza v Vigu 

ima podpisan sporazum o sodelovanju z Univerzo 
v Ljubljani. 

2.5 Primera učenja s pomočjo 
informacijsko komunikacijske 
infrastrukture (IKT)

Gostitelj Juan Picos je dejavno vključen v oblikovanje 
in uporabo obeh predstavljenih primerov, zato sta 
bili njegovi predstavitvi zelo vsebinski. Na primeru 
lastnega predavanja s pomočjo wikisilve je predstavil 
interakcijo med virom in uporabniki znanja. Izvedba 
pedagoškega procesa s pomočjo IKT se je pokazala 
kot uporabna in moderna pa tudi razmeroma prepro-
sta. Wikisilva (http://silvicultura.wikispaces.com/) 
sodelujoče spodbuja k sprotnemu učenju, boljšemu 
stiku s profesorji, predvsem pa k neomejenemu 
dostopu do znanja. Vodja pedagoškega procesa z 
vključevanjem e-učenja laže spremlja sodelovanje in 
napredek študentov, ki se na to obliko dobro odzivajo. 
Prav interaktivne možnosti predstavljajo posebno 
spodbudo zlasti za dostop do novih virov. 

Platforma za e-učenje z naslovom »Okoljsko 
izobraževanje za zaposlene v malih in srednje 
velikih podjetjih (ang. SME)« je bila razvita ob 

Slika 4 in 5: Evkaliptusi (Eucalyptus globulus) v naravnem 
parku Souto da Retorta so najvišja drevesa v Eropi, 
polnolesna, še pred stoletnico ... 

... z vitkimi debli in krošnjami, ki segajo preko 80 m 
visoko. Foto: M. Medved
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sodelovanju več partnerjev v obdobju 2004-2007 
in financiranju Evropskih strukturnih skladov (3 
mio €). Čeprav so ESS usmerjeni v ranljive ciljne 
skupine, je Univerzi uspelo uveljaviti usmeritev v 
ciljno skupino malih in srednjih podjetnikov, ki 
se jih je skupno z njeno pomočjo usposobilo prek 
4.000. Predstavljene so bile faze realizacije tega 
projekta, njegova ozka grla, tipi in koordinacija 
strokovnjakov zanj, potrebna tehnična podpora, 
predvsem pa pedagoški pristopi do uporabnikov 
znanja in rezultat projekta. Rezultat je kompleksno 
in takoj uporabno interaktivno učno okolje, ki ga 
je mogoče uporabiti tudi za druge ciljne skupine, 
druga okolja ali prilagoditi za drugačne vsebine. 
Njegova uporaba terja usposobljene e-mentorje in 
dorečeno logistiko vodenja dokumentacije. 

Odločanje o nadaljnji uporabi e-platforme še 
poteka, zato v času našega obiska e-platforma ni bila 
v uporabi in je tudi nismo mogli preizkusiti. 

2.6  Strategija Ministrstva za nove, 
aktivne pristope pri usmerjanju 
gospodarjenja z gozdovi

Hose A. Meixide Fernandez, tehnični svetovalec za 
gozdarstvo na Ministrstvu, je predstavil strategije za 
nove, aktivne pristope pri usmerjanju gospodarjenja 
z gozdovi v Galiciji. Z njimi hočejo spodbujati gospo-
darjenje z gozdovi, aktivirati skupno gospodarjenje 
posameznih lastnikov z majhnimi površinami, ter 
predvsem doseči boljšo požarno varnost (npr. s 
sestojnimi in drevesnimi strukturami ter namenskimi 
rabami zemljišč). Ker je tudi v Galiciji precej zemljišč 
v lasti tistih, ki so se v preteklosti odselili (okoli 20 % 
površin!), zakonodajalci razmišljajo o spodbujanju 
združevanja lastnikov tudi z odpiranjem možnosti 
gospodarjenja z »nikogaršnjo« zemljo pod pogojem, 
da so lastniki združeni in da je gospodarjenje na 
skupnih površinah strokovno vodeno.

Ključno za zakonodajalce je upoštevanje soci-
alnega prestrukturiranja družbe in naslonitev na 
primere dobre prakse, ki so dejavni (samoiniciativno 
ali zaradi spodbud) ter že razpolagajo s konkretnimi 
rezultati. Tako zasnovano gospodarjenje naj bi 
uravnavalo različne vloge gozdov, pri čemer so za 
izhodišče postavili ekonomsko komponento gospo-
darjenja, ki naj pozitivno vpliva na socialne (pod tem 
pojmom razumejo tudi npr. ohranjanje poseljenosti 
podeželja) in ekološke vloge gozdov. 

V pripravi so nove zakonske podlage, ki bodo 
omogočale uresničevanje opisanih namer ter gospo-
darjenje skladno z različno poudarjenimi vlogami 

gozda (lesno proizvodno, ekološko, socialno). Zakon 
bo podlaga za izpeljavo izvedbenih načrtov, ki naj 
bi bili celovita podlaga za odločanje v konkretnih 
primerih.

2.7 Zveza gozdnih posestnikov Silvanus
Zvezo gozdnih posestnikov, imenovano »Silvanus, 
Asociacion profesional de Silvicultores«, je predstavil 
njen predsednik Antonio De Maria Angulo. Zveza 
šteje 7.000 članov, ki plačujejo članarino ter zanjo 
dobe brezplačne ali bistveno cenejše storitve. 

Zveza zaposluje približno 50 sodelavcev in opravlja 
naslednje naloge:
–  tehnična in pravna podpora za delo z gozdovi 

(400 načrtov v letu 2006); 
–  izobraževanje (značilen je dober odziv žensk (40 % 

udeležencev), pretežno brezplačno izobraževanje, 
izključno neformalne oblike, uvedli bodo »NPK«, 
s pomočjo evropskih projektov razvijajo učna 
gradiva ter izvajajo tudi praktične tečaje. E-učenje 
ponujajo, vendar je za populacijo, s katero delajo, 
primernejša kombinacija klasičnega in e-učenja. 
Skupnostnih oblik še ne razvijajo. Izobraževanje 
se delno prekriva s promocijo npr. ekološke 
miselnosti in ozaveščanjem lastnikov gozdov v 
povezavi s pomenom varstva gozdov pred požari. 
To je hkrati »kanal« za spodbujanje združevanja 
lastnikov.

–  Že deset let skrbi za certificiranje gozdov (PEFC) 
in ga promovira s publikacijami, zgoščenkami, 
plakati, zloženkami itd. Zaradi prevladovanja 
podeželskega prebivalstva in njegove razmeroma 
nizke formalne izobraženosti, spletna promocija ni 
najboljši stični kanal, zato je razvita v omejenem 
obsegu.

–  Aktivnosti na področju varovanje narave z raz-
lagami o biodiverziteti, Naturi 2000 in drugih 
predpisih, pomembnih za lastnike gozdov in 
gospodarjenje z gozdovi.

–  Individualne aktivnosti (nasveti, organiziranje 
in nadzor izvedbe del, sodelovanje z drugimi 
interesnimi skupinami (gobarji, lovci,...).

3  DILEME IN UPORABNOST 
OPISANIH IZKUŠENJ

Naravno in kulturno okolje Galicije je od Slovenije 
bistveno drugačno – v Galiciji je tradicija načrtnega 
gospodarjenja z gozdom kratka, tuje jezike obvlada 
le peščica ljudi, tujerodne vrste v pokrajini (najbrž) 
nikogar ne motijo, ipd. Zato dileme, ki so se nam v 
diskusiji odpirale, niso slučajne:

Bogataj, N., Krč, J., Robek, R., Medved, M.: Evropske ideje iz Galicije za razvoj gozdarskega izobraževanja v Sloveniji.
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- Ali se ukrepi gozdarstva v Sloveniji dovolj pri-
lagajajo novim družbenim okoliščinam (npr. 
staranju družbe, urbanizaciji, uveljavljanju IKT 
tehnologij za komunikacijo in poučevanje)? 

- Ali je ideja Galicijskega Ministrstva, da spre-
membe doseže s pomočjo zgledov dejavnih 
(posameznikov, skupin, skupnosti, institucij), 
prenosljiva tudi v naše okolje glede na našo 
tradicijo vključevanja tudi prisilnih vzvodov?

- Katero slovensko reklo je močnejše: »V slogi 
je moč« ali »Vsi za enega, eden za vse« ali »V 
španoviji še p´s crkne«?

- Kako močna je slovenska zadržanost glede vna-
šanja tujerodnih drevesnih vrst ali preizkušanja 
njihovega odzivanja na naše naravne in družbene 
razmere?

- Ali so lahko spremembe podnebja tisti skupni 
»zunanji sovražnik«, ki terja skupen – evropski 
pristop in združevanje posameznikov v skup-
nost? 
Problemi Slovenije in Galicije so v mnogočem 

primerljivi, zato so tudi cilji marsikje podobni: 
usmerjenost v višjo učinkovitost gospodarjenja z 
gozdom, v organizirano sodelovanje lastnikov, v nji-
hovo aktiviranje, umestitev gozdarstva med lokalno 
problematiko in globalne okoljske izzive ter usmeritev 
gozdarstva v izobraževanje ter komunikacijo ne le 
z naravo, temveč tudi z ljudmi. 

Spoznali smo, da so IKT orodja uporabna tako v 
pedagoških procesih kot za komunikacijo z javnostjo. 
Primeri wikisilve in e-platforme so bili s tega zornega 
kota močno izzivalni. Institucije, katerih predstavniki 
smo sodelovali v projektu, so za njihov razvoj oz. 
implementacijo zagotovo poklicani. Organizirano 
združevanje lastnikov pa je bilo zanimivo predvsem 
zaradi spoznavanja izvorov združevanja (zaznavanje 
skupne nevarnosti) in načel njihovega delovanja 
(demokratičnost, vertikalni pretok informacij, vse-
življenjsko učenje). Tudi razmišljanja Ministrstva 
v zvezi z aktiviranjem gospodarjenja z gozdovi in 
združevanjem lastnikov v skupnosti smo opazovali 
s tega vidika. 

Uradni cilji projekta Leonardo da Vinci so bili 
nedvomno doseženi in tudi o doseganju vsebinskih 
ciljev ter poglobitvi odnosa med predstavniki Galicije 
in Slovenije ne dvomimo. Nemara od vseh učinkov 
najbolj daljnosežen in najvrednejši učinek opisanega 
projekta pa je bilo oplemenitenje individualnega 
učenja s skupinsko izmenjavo idej med udeleženci 
projekta. 

4  ZAKLJUČEK IN ZAHVALA
Projekt je le eden od partnerskih korakov pri 
spodbujanju diverzificiranega razvoja gozdarskega 
izobraževanja v Sloveniji, usmerjen prvenstveno v 
širok spekter spoznavanja tujih izkušenj z namenom 
prispevati k spodbujanju posodabljanja usposabljanja 
gozdnih posestnikov. Predvidoma se bo nadaljeval 
z novimi skupnimi projekti. »Dodano vrednost« 
smo sodelujoči zagotovili z izjemnim medsebojnim 
sodelovanjem in aktivnostjo delovne skupine, ki 
jutranjega elana običajno ni pretrgala do polnoči. 

Gostitelj Juan Picos prejema našo iskreno zahvalo 
in našo pripravljenost, da mu omogočimo obisk v 
Sloveniji. Morda smo tudi zaradi njegovega jasnega 
in intenzivnega nastopa tako aktivno pristopili k 
nadaljevanju in pripravili pričujoč prispevek za 
Gozdarski vestnik, osnutek za nadaljevanje pro-
jekta Leonardo v letu 2008, razširitev projekta na 
redna mesečna srečanja ter nenazadnje odločitev za 
sodelovanje v Tednu gozdov 2008 v okviru možnosti 
vsakega od sodelujočih. 

Pojmi »tinta«, »pulpe« in »tete« naj ostanejo 
bralcem skrivnost, delovni skupini pa šifra za lep 
spomin. 
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DOKTORSKE DISERTACIJE  
S PODROČJA GOZDARSTVA

BOGATAJ, Nevenka
Razumevanje pomena gozda za trajnostni razvoj 
podeželja v študijskih krožkih: doktorska disertacija 
= Understanding of forest role for sustainable rural 
development in study circles: doctoral dissertation. 
Ljubljana: [N. Bogataj], 2007. XII, 191 str., ilustr. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_
bogataj_nevenka.pdf 
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Avtorski izvleček:
V raziskavi smo preucevali odnos udeležencev 

študijskih krožkov do podeželja, do gozda in do 
trajnostnega razvoja z razlicnimi metodami – s 
kvantitativno analizo letnih porocil o delovanju štu-
dijskega krožka, z anketiranjem, opravljenim junija 
2003, z analizo literature in z osebnim neposrednim 
opazovanjem v obdobju 2001-2005. Ugotovili smo, 
da so krožkarji – zlasti na podeželju – med seboj 
povezani s horizontalnim socialnim kapitalom, 
da imajo do svojega kraja in do gozda posebno 
skrben in naklonjen odnos, ki za razvoj doslej 
ni bil aktiviran zaradi pomanjkljivega vertikal-
nega socialnega kapitala. Te znacilnosti so kljucne 
za trajnostni razvoj podeželja. Identificirali smo 
kljucna vprašanja ankete kot kazalce »trajnostnega 
vedenja« posameznika (pojasnijo 60 % njegove 
variabilnosti) ter potrdili možnost in uporabnost 
stratifikacije anketiranih. Z njo smo utemeljili raz-
like v življenjskem stilu krožkarjev na podeželju in 
v mestu ter omogocili oblikovanje ciljnih skupin 
za izobraževanje, za stike z javnostmi in nadaljnje 
raziskave. Z uporabo interdisciplinarne obravnave 
raziskovalnih vprašanj smo se izognili omejevanju 
na merljive entitete in na modelne rešitve. Odgovore 
na kompleksna vprašanja smo našli s triangulacijo 
virov in metod, upoštevanjem domace dedišcine in 
vsakdanje realnosti. Posledicno so zakljucki takoj in 
neposredno uporabni. 

Podiplomski izdelki s področja gozdarstva in varstva naravne 
dediščine v letu 2007

KUŠAR, Gal
Zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne 
zaloge sestojev z enoparametrskimi funkcijami in 
stratifikacijo: doktorska disertacija = Reliability of 
tree volume and stands growing stock estimates 
using oneparametrical functions and stratification 
: doctoral dissertation. Ljubljana: [G. Kušar], 2007. 
XXI, 243 f., ilustr. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_
kusar_gal.pdf 
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Avtorski izvleček:
Za ugotavljanje lesne zaloge sestojev v Sloveniji 

uporabljamo enovhodne volumenske funkcije - 
prilagojene enotne francoske (PEF) tarife. Namen 
disertacije je ugotoviti, kako zanesljive so enovhodne 
volumenske funkcije za ugotavljanje lesne zaloge 
sestojev, in raziskati možnosti njihove izboljšave 
sstratifikacijo. Na podlagi ocene pravega volumna 
dreves (vn), izraunanega s pomojo sekcijskih meritev 
(Newtonov obrazec), smo za drevesne vrste smreko, 
jelko in bukev izdelali regionalne trovhodne (prsni 
premer (d), višina drevesa(h) in premer na 7 metrih 
višine (d7)), dvovhodne (d in h) in lokalne eno-
vhodne (d) volumenske funkcije (tarife) ter preverili 
njihovo zanesljivost.Na primeru vzornih ploskev v 
dveh GGE smo drevesom izmerili vhodne parame-
tre d, h in d7 in s pomojo regionalnih trovhodnih 
volumenskih funkcij izraunali referenne volumne 
dreves (vr). Analizirali smo vpliv bonitete rastiša, 
razvojne faze, drevesne vrste in vpliv socialnega 
položaja na zanesljivost ocene volumna dreves. Iz 
referennih volumnov dreves smo izraunali regionalne 
dvovhodne volumenske funkcije (d in h). Z njimi 
smo izraunali volumne dreves (vrr) in za posamezne 
stratume (drevesna vrsta, razvojna faza, rastiše) 
izraunali lokalne tarife (d). Preverili smo zanesljivost 
treh metod uporabe tarif. Po sedaj izbranih PEF 
tarifah ocena povprenega volumna drevesa odstopa 
od referenne povpreno za -5,7 % (-16,7 do e vrsto 
in razred PEF tarif izberemo optimalno, na podlagi 
lokalne tar19,5 %). 

Izobraževanje in kadri
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MARION, Lena
Sezonska aktivnost kambija in njegov odziv na 
mehanske poškodbe pri mestnem drevju: doktorska 
disertacija = Seasonal activity of cambium and its 
response to mechanical wounding in urban trees: 
doctoral dissertation. Ljubljana: [L. Marion], 2007. 
XXIII, 182 str.+pril., ilustr. 
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mestnih dreves z vizualnim ocenjevanjem krošenj 
z metodo po Roloffu in z merjenjem električne 
upornosti živih tkiv z inštrumentom Tree tester. 
Raziskava je potekala na najpogosteje zastopanih 
drevesnih vrstah (Aesculus hippocastanum L., Plata-
nus x hispanica Münchh., Salix x sepulcralis Simonk., 
Acer platanoides L., Tilia sp., Acer saccharinum L., 
Acer pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L., Popu-
lus nigra L., Aesculus y carnea Hayne L.) v Mestni 
občini Ljubljana. V letu 2005 smo na ostrolistnih 
javorjih, navadnih divjih kostanjih in javorolistnih 
platanah z metodo odvzema mikro izvrtkov pro-
učevali dinamiko in trajanje aktivnosti kambija in 
nastanka lesa. Odziv kambija na mehanske poškodbe 
pri različno prizadetih ostrolistnih javorjih smo raz-
iskali v treh časovnih obdobjih med rastno sezono. 
Interpretacija vrednosti električne upornosti živih 
tkiv mestnih dreves je zahtevna, zaradi vpliva: dre-
vesne vrste, časa v letu, rastnih razmer, vitalnosti 
dreves in debeline živih tkiv. Metodo po Roloffu smo 
dopolnili z opisom vitalnostnih stopenj mehansko 
poškodovanih krošenj. Zveza med vrednostmi 
električne upornosti živih tkiv in številom slojev 
kambijevih celic je bila statistično značilna pri vseh 
skupinah prizadetih dreves, pri zdravih drevesih pa 
ne. Manj vitalna drevesa proučevanih vrst so imela 
v primerjavi z vitalnejšimi manjše število slojev 
kambijevih celic med rastno sezono, krajše obdobje 
delitvene aktivnosti kambija in debelinske rasti ter 
ožje ksilemske branike 2005. Debelinska rast se je v 
letu 2005 pri vseh treh proučevanih drevesnih vrstah 
pričela v drugi polovici aprila. Pri prizadetih divjih 
kostanjih se je zaključila v začetku julija, pri zdravih 
divjih kostanjih in prizadetih javorjih v drugi pol-
ovici julija, pri platanah v prvih dneh septembra, v 
sredini septembra pa pri zdravih javorjih. Površinski 
kalus ima z vidika površine, ki jo prekrije ob svojem 

nastanku, statičen karakter. Ranitvena tkiva, ki se 
razvijejo iz površinskega kalusa, imajo pri ostro-
listnem javorju kratko življenjsko dobo. Pri zaščiti 
svežih poškodb s črno PVC folijo nastane največ 
površinskega kalusa na drevesih, ki so bila poško-
dovana v drugi polovici rastne sezone, ne glede na 
njihovo vitalnost. Prekritje poškodbe s prevalitve-
nim ranitvenim lesom je dolgotrajnejši dinamičen 
proces, ki je sprva odvisen od časa poškodovanja, v 
nadaljevanju pa predvsem od prizadetosti drevesa in 
velikosti poškodbe. Rastne razmere dreves v Mestni 
občini Ljubljana je potrebno izboljšati. 

OGRIS, Nikica
Model zdravja gozdov v Sloveniji: doktorska diser-
tacija = Model of forest health in Slovenia: doctoral 
dissertation. Ljubljana: [N. Ogris], 2007. XVI, 138 
f., ilustr. 
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V disertaciji predstavljamo model za ocenjevanje 

zdravja gozdov v Sloveniji. Model je prostorski 
z ločljivostjo 1 km * 1 km in ga sestavlja več kot 
20.000 celic. Zdravje gozdov ocenjujemo s pomočjo 
sanitarnega poseka, in sicer v zvezni spremenljivki 
kot delež lesne zaloge v celici modela. Model smo 
zgradili s pomočjo metode strojnega učenja M5', 
ki gradi regresijska odločitvena drevesa. V razvoj 
modela gozdov Slovenije je bilo vključenih 245 
spremenljivk. Model je bil izračunan za tri scenarije 
podnebnih sprememb in 12desetletnih obdobij, t. j. 
za obdobje 1981-2100. Z modelom za ocenjevanje 
zdravja gozdov smo preskušali tri hipoteze: (1) 
zdravstveno stanje gozdov v Sloveniji se bo zaradi 
podnebnih sprememb poslabšalo; (2) gozdovi s 
spremenjeno drevesno sestavo so labilnejši, tako v 
obdobju 1995-2005 kot v podnebnih spremembah; 
(3) zdravje gozda v Sloveniji se bo zaradi podnebnih 
sprememb v gozdovih s spremenjeno drevesno 
sestavo bolj poslabšalo kot v gozdovih z ohranjeno 
drevesno sestavo. Vse tri hipoteze so potrjene. (1) 
Povečal se bo povprečni delež potencialne sanitarne 
sečnje v lesni zalogi (povprečno 0,02-0,05 % lesne 
zaloge na 10 let) in povečala se bo potencialna 
površina, kjer se lahko pojavi sanitarna sečnja 
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(povprečno 72-111 km2 na 10 let). Hipotezo (2) pre-
skušamo s pomočjo enostavne analize variance, kjer 
je odvisna spremenljivka povprečni delež sanitarne 
sečnje v lesni zalogi in faktor stopnja ohranjenosti 
drevesne sestave. S tveganjem, manjšim od 0,05, 
trdimo, da obstaja statistično značilna razlika vsaj 
med dvema povprečnima sanitarnima sečnjama 
po stopnjah ohranjenosti drevesne sestave tako v 
obdobju 1995-2005 kot v podnebnih spremembah. 
Hipotezo (3) smo preskušali z intervalomzaupanja 
za razliko povprečij in t-preskusom. V gozdovih s 
spremenjeno drevesno sestavo bo povprečni sani-
tarni posek pri 95 % zaupanju za2,05-3,38 % lesne 
zaloge večji kot v gozdovih z ohranjeno drevesno 
sestavo, če privzamemo Smolejevo klasifikacijo 
ohranjenosti drevesne sestave. Rezultat disertacije 
so tudi modeli za ocenjevanje potencialne sanitarne 
sečnje zaradi žuželk, žleda, dela v gozdu in drugih 
vzrokov (po klasifikaciji sanitarne sečnje Zavoda 
za gozdove Slovenije), katerih projekcije so bile 
izračunane za tri scenarije podnebnih sprememb 
do konca 21. stoletja. Potencialnih sanitarnih sečenj 
zaradi žuželk bo predvidoma več, zaradi žleda 
in dela v gozdu manj, in zaradi drugih vzrokov 
drastično več. 

DOKTORSKA DISERTACIJA  
S PODROČJA VARSTVA NARAVNE 
DEDIŠČINE

VARLJEN Bužan
Elena. Filogeografska analiza kot osnova za oceno var-
stva statusa reliktne dinarske voluharice (Dinaromys 
bogdanovi): doktorska disertacija = Phylogeography 
and conservation of relict martino's vole (Dinaromys 
bogdanovi): doctoral dissertation. Koper: [E. Varljen 
Bužan], 2007. XV, 157 str., ilustr. 
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Dinarska voluharica (Dinaromys bogdanovi) je 

endemična vrsta Balkanskega polotoka (filogenetski 
in biogeografski relikt; paleoendemit), ki se je razvila 
v balkanskih ledenodobnih zatočiščih. Raziskava 
genske strukture populacij in določitev filogenetskega 
položaja dinarske voluharice temelji na polimorfizmu 
gena, ki kodira citokrom b mitohondrijske DNA, 
izolirane iz muzejskih vzorcev. 

Raziskava filogenetskih odnosov med sorodnimi 
taksoni kaže monofiletski sestrski odnos med rodo-
voma Dinaromys in Prometheomys. Molekularna 
ura, umerjena glede na razmerje v številu transverzij, 
na tretjem kodnem mestu v nukleotidnem zaporedju 
uvršča cepitev rodov v čas pred 6,2 milijona let.

V filogenetsko analizo je bilo vključeno 47 mito-
hondrijskih haplotipov dinarske voluharice. Z neod-
visnimi filogenetskimi pristopi smo med populacijami 
potrdili obstoj treh visoko divergentnih, alopatričnih, 
filogeografskih linij (severozahodne, centralne in 
jugovzhodne). Razširjenost haplotipov je posledica 
koračne ekspanzije izvorne populacije v severnem 
delu Jadrana prek Neretve in Drima pred približno 
1,3 milijona oziroma 0,35 milijona leti. Populacije 
znotraj filogeografskih linij dinarske voluharice se 
genetsko značilno razlikujejo, kar je posledica daljših 
obdobjih izolacije v ledenih obdobjih. Zmanjševanje 
nukleotidne raznovrstnosti med filogeografskimi 
skupinami v smeri severozahod – jugovzhod potrjuje 
postopno širjenje areala in je skladno s paleontolo-
škimi podatki. Filogeografska analiza populacij je 
potrdila obstoj treh centrov diferenciacije znotraj 
balkanskega ledenodobnega zatočišča.

Dinarska voluharica kaže vse tri oblike redko-
sti Rabinowitzovega modela: majhen areal, nizke 
populacijske gostote in visoko specifičnost v izbiri 
habitata. Vidiki redkosti so še zlasti poudarjeni v 
severozahodni kladi. Areal vrste se je krčil še v zadnjih 
desetletjih, verjetno kot posledica kompeticijskega 
izključevanja s strani snežne voluharice zaradi 
enakih habitatnih preferenc. Naši rezultati kažejo, 
da je dinarska voluharica verjetno edini še živeči 
predstavnik razvojne linije rodu Pliomys, za katerega 
velja, da je dokončno izumrl pred približno 30.000 
leti. Izumrtje dinarske voluharice bi zato pomenilo 
izgubo enkratne genetske informacije, zato vrsta 
zasluži ustrezno varstveno pozornost. Predlagamo 
vzpostavitev dolgoročnega monitoringa populacij 
in oceno demografskih parametrov s pomočjo 
molekularnih markerjev.

MAGISTRSKE NALOGE V LETU 2007 S 
PODROČJA GOZDARSTVA

ROZMAN, Jurij
Ekologija pomlajevanja drugotnega smrekovega 
gozda v visokogorskem vegetacijskem pasu Kara-
vank: magistrsko delo = Regenetation ecology of 
the replacement norway spruce forest on the alti-
montane vegetation belt in Karavanke: master of 

Izobraževanje in kadri
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science thesis. Ljubljana: [J. Rozman], 2007. XIII, 
145 str., ilustr. 

COBISS.SI-ID 1900454
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-

lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: Jurij Diaci, somentor: Igor Dakskobler
Signatura GK:MD 110
Avtorski izvleček:
Gozdna paša, oglarjenje in golosečni sistem s 

sadnjo smreke so gozdove v Jelendolu v veliki meri 
spremenili v enodobne smrekove sestoje, ki s stara-
njem postajajo vedno bolj občutljivi na razne motnje. 
Naravna obnova teh gozdov je zelo težavna, uspeh 
obnove pa je ključni element trajnosti gozda in vseh 
njegovih funkcij. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, 
kateri dejavniki vplivajo na uspešnost naravnega 
pomlajevanja. V ta namen smo v sestoju in v raz-
lično velikih vrzelih postavili sistematično mrežo 
542 ploskev v velikosti 1,5 m x 1,5 m. Proučili smo 
število, višino in višinski prirastek mladja v odvisnosti 
od direktnega in difuznega sevanja, mikroreliefa, 
globine tal, debeline organskih horizontov, lesnih 
ostankov in zeliščne plasti. Ugotovili smo, da je v 
prisojnih legah v altimontanskem pasu za preživetje 
in rast mladja potrebna predvsem zadostna količina 
difuznega sevanja, medtem ko direktno sevanje na 
pomlajevanje deluje zaviralno. Na pomlajevanje 
smreke ugodno vpliva prisotnost velikih lesnih 
ostankov. Obstoječe velikopovršinsko enodobne 
smrekove sestoje je potrebno postopno prevzgojiti v 
mešane, skupinsko raznodobne gozdove. Najboljšo 
nasemenitev dobimo pod sestojem in v malih vrze-
lih, kjer manjka 2-5 odraslih dreves. Za preživetje 
zadostnega števila klic in nadaljnjo rast je potrebna 
predvsem zadostna količina difuznega sevanja. To 
dosežemo z oblikovanjem ozkih in podolgovatih 
vrzeli v smeri vzhod-zahod. Ko nekateri osebki v 
mladju že dosežejo 10 cm višine, nadaljujemo s 
širitvijo vrzeli predvsem na južnem robu. 

ROŽEN Bergar
Dušan. Vpliv svetlobe na razrast bukovega mladovja 
v gospodarskem gozdu in pragozdu na dinarskih 
jelovo-bukovih rastiščih Kočevskega Roga: magistr-
sko delo = Effects of light on growth and morphology 
of beech seedlings nad saplings in an old-growth and 
managed Dinaric beech-fir forest in Kočevski Rog: 
M. sc. thesis. Ljubljana: [D. Roženbergar], 2007. X, 
107 f., ilustr. 

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_
rozenbergar_dusan.pdf 

COBISS.SI-ID 2121126
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odde-

lek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.
Mentor: J. Diaci, somentor: R. Brus
Signatura GK:MD 112
Avtorski izvleček:
Raziskave bukovega mladovja različne starosti 

smo opravili v pragozdnem rezervatu Rajhenavski 
Rog in na primerljivih rastiščih v gospodarskih 
sestojihv gozdnogospodarskih območjih Kočevje 
in Novo mesto. Raziskavo smo opravili v sestojnih 
vrzelih z mladovjem, praviloma ne višjim od 2 m, 
in obravnavali vrzeli velike od 200 do 1.200 m2. Na 
vsaki raziskovalni ploskvi znotraj vrzeli smo merili 
in ocenjevali različne parametre in med njimi tudi 
obliko razrasti terminalnega poganjka (enoosen, 
rogovilast ali metlast) ter obliko razrasti celotnega 
osebka bukovega mladovja (enoosen raven, defor-
macijastebla ali plagiotropen). Na vseh točkah smo 
izmerili svetlobo. V vrzelih srednje vrednosti relativne 
svetlobe niso presegale 17 %, pod zastorompa so 
bile okoli 3 %, kar je blizu minimuma, ki še omo-
goča nemoten razvoj pomladka. Z vidika bodoče 
kakovosti bukovih dreves so najbolj neugodne 
metlasta in rogovilasta razrast glavnega poganjka, 
ter plagiotropna razrast celotnega osebka bukovega 
mladja. Delež osebkov z metlasto razrastjo glavnega 
poganjka se povečuje, osebkov s plagitropno razrastjo 
pa zmanjšuje, s povečevanjem vrednosti relativne 
direktne in razpršene svetlobe. Med deleži posa-
meznih tipov razrasti osebkov bukovega mladovja 
razlik med gospodarskim gozdom in pragozdom 
nismo ugotovili. V obeh primerih je okoli 40 % 
vseh osebkov imelo neugodno razrast, kar ob zado-
stni gostoti in predpostavki, da nidrugih izrazitih 
neugodnih dejavnikov, ki bi povečevali smrtnost 
osebkov bukovega mladovja, ne pomeni izrazitega 
problema pri negi mlajših razvojnih faz. 

MAGISTRSKE NALOGE V LETU 2007 
S PODROČJA VARSTVA NARAVNE 
DEDIŠČINE

JOGAN, Lara
Ohranjanje kraških travišč in nanje vezanih kvali-
fikacijskih vrst iz nature 2000 : magistrsko delo = 
Conservation of Karst grasslands and their qualifying 
species for Natura 2000: master's thesis. Ljubljana: 
[L. Jogan Polak], 2007. XV, 171 str., ilustr. 

COBISS.SI-ID 1929894

Izobraževanje in kadri
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Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
medoddelčni študij Varstvo naravne dediščine.

Mentor: D. Hladnik
Signatura GK:MD 111
Avtorski izvleček:
V nalogi preučujemo kraška travišča ( Scorzone-

retalia villosae ) v občini Komen. Namen naloge je 
bil preučiti, s kakšno rabo so se ta travišča ohranila 
do danes in s kakšno usmerjeno rabo jih lahko 
ohranimo v prihodnje oz. kje so realne možnosti 
za uresničitev teh naravovarstvenih ciljev glede na 
stanje na področju sociosfere in na razmere v pros-
toru. Poseben poudarek je na kvalifikacijskih vrstah 
metuljev in ptic iz evropskega ekološkega omrežja 
Natura 2000, ki so vezane na kraška travišča. Na 
podlagi terenskega popisa rabe tal in ugotavljanja 
razširjenosti kraških travišč, popisa ptic in metuljev 
ter zgodovinske primerjave v rabi tal na treh raz-
iskovalnih ploskvah smo ugotovili, da so ta travišča 
še razširjena na naših raziskovanih ploskvah in da je 
pestrost ptic in metuljev zaenkrat še visoka. Rezultati 
popisov ptic in metuljev pa nas opozarjajo, da je 
optimalna stopnja pestrosti habitatov in mozaične 
strukture krajine že presežena. Trend zaraščanja v 
smeri gozda napreduje zelo hitro in kmetijstva v 
vlogi nekdanjega vzdrževalca kulturne krajine ni več. 
Na občinski ravni predlagamo nekatera območja in 
načine usmerjene kmetijske rabe, s pomočjo kate-
rih bi lahko vsaj delno ohranili primerne habitate 
obravnavanih kvalifikacijskih vrst. 

PIPAN, Blaž
Registracija fitofarmacevtskih sredstev v luči varstva 
naravne dediščine: magistrsko delo = Registration 
of plant protection products in the scope of natural 
heritage protection: M. Sc. Thesis. Ljubljana: [B. 
Pipan], 2007. XIII, 94 f., [2] f. pril, ilustr.

COBISS.SI-ID 590199
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/md_

pipan_blaz.pdf 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
medoddelčni študij Varstvo naravne dediščine.

Mentor: M. J. Toman
Signatura GK: MD 113
Avtorski izvleček:
V magistrski nalogi predstavijo uporabo mate-

matičnih modelov, ki se uporabljajo za napovedo-
vanje koncentracij aktivnih snovi fitofarmacevtskih 
sredstev (v nadaljevanju FFS) v tleh in pri spiranju v 
podtalnico. Največ se uporabljajo v procesu registra-
cije FFS. V nalogi na primeru dveh FFS-jev Verita 
(aktivni snovi fosetil Al in fenamidon) in Poncho 
(aktivna snov klotianidin) pokažejo, da FOCUS 
scenariji za presojo koncentracij ne zadoščajo za 
slovenske razmere. Potrdijo hipotezo, da ni smiselen 
tudi en sam standardni slovenski scenarij. Opozorijo 
na dejstvo, da standardni scenariji ne pripadajo eni 
populaciji, gledano statistično. Izberejo dva FFS-ja: 
Verito in Poncho. Pokažejo, da pri obeh FFS-jih 
lahko nastopijo koncentracije, ki presegajo dovoljene 
koncentracije aktivne snovi v izcedku večkratno. Od 
možnih modelov so izbrali PELMO, ker omogoča 
najbolj enostaven vnos lastnih vhodnih podatkov 
za klimo in tla. Izbrali so dve lokaciji: Tešanovci 
in Kogel in zanju pripravili vse potrebne vhodne 
podatke. Na voljo so imeli klimatske podatke za 10 
zaporednih let, ki so jih po enakih postopkih kot 
avtorji standardnih FOCUS scenarijev razširili na 
26 let. Podatki o tleh so bili pretežno kvalitativne 
narave in so jih morali pretvoriti v kvantitativne, ki 
jih zahtevajo vsi modeli. Za potrebe varstva naravne 
dediščine opozorijo na dejstvo, da model - PELMO 
omogoča zanesljivo presojo možnih koncentracij v 
tleh in izcedku in tako na neki izbrani lokaciji da 
odgovor ali izbrani FFS ogroža organizme v tleh in 
povzroča nedopustne koncentracije v izcedku.

Maja BOŽIČ, univ. dipl. bibl.
Vodja Gozdarske knjižnice  

in INDOK dejavnosti
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Leonardo da Vinci projekt INNOVAWOOD EDU 
- Transnacionalna mreža za izboljševanje vseživ-
ljenskega učenja (VŽU) v evropskem gozdarskem in 
lesnopredelovalnem sektorju, katerega glavni namen 
je oblikovati evropsko mrežo za izboljševanje vse-
življenjskega učenja (VŽU) v gozdarskem in lesno-
predelovalnem sektorju, prehaja v zaključno fazo. 

Koordinator projekta je mednarodna organi-
zacija INNOVAWOOD iz Irske, ki združuje štiri 
evropske gozdarsko-lesarske mreže (Eurofortech, 
Eurifi, Euroligna and Eurowood) s ciljem doseganja 
učinkovite podpore podjetjem na področju razvoja, 
usposabljanja zaposlenih, prenosa znanj in inovativ-
nosti. V projektu sodeluje 15 držav EU, kot partner 
iz Slovenije pa sodeluje Lesarski grozd.

Ključni problemi, kateri so pomenili izziv za 
izvedbo projekta, so;
• razdrobljenost evropskega gozdarstva in lesno-

predelovalnega sektorja, ter nujna potreba po 
izmenjavi izkušenj ter inovacij, še posebno v 
razširjeni Evropi,

• znaten primanjkljaj znanj in veščin, pomanjkanje 
preglednosti poklicnih kvalifikacij in kompetenc 
v evropskem gozdarstvu in lesnopredelovalnem 
sektorju.

Glavni rezultati projekta bodo; 
• Metoda za identifikacijo potreb po znanjih in 

veščinah v gozdarstvu in lesnopredelovalnem 
sektorju: potrebe "družbe znanja".

• Sistem za primerjanje vrzeli v znanju in veščinah 
z ponudbo VŽU.

• InnovaWood virtualni učni center (platforma za 
razširjanje naprednih programov usposabljanja, 
e-učenja, učnih materialov v različnih jezikih in 
komunikacijsko orodje med učitelji in učenci iz 
različnih evropskih držav).

• Katalog dobrih praks VŽU v evropskem gozdar-
stvu in lesnopredelovalnem sektorju.
S temi glavnimi rezultati bo mednarodna mreža 

INNOVAWOOD prispevala k večji fleksibilnosti 
obstoječih centrov VŽU v evropskem gozdarstvu 
in lesnopredelovalnem sektorju. 

Več o projektu si lahko preberete na spletni 
povezavi: http://www.innovawood.com. 

Ob zaključku projekta marca letos bodo predstav-
ljeni tudi vsi rezultati projekta, kateri verjamemo, da 
bodo zanimivi tudi za vašo organizacijo. V kolikor 
želite biti obveščeni o rezultatih projekta, nam to 
sporočite na e-pošto: grozd@sloles.com. 

Bernard LIKAR, dipl.inž.les., Lesarski grozd

INNOVAWOOD EDU –  
podpora vseživljenskemu učenju v lesarstvu 
in gozdarstvu

Gozdarstvo v času in prostoru

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je izvedel 96 
predavanj za lastnike gozdov, ki se jih je udeležilo 
skupno 2.437 udeležencev. Predavanja so obsegala 
17 različnih tem. Največ udeležencev se je udeležilo 
predavanj o gozdnih prometnicah (437 udeležencev), 
o varstvu gozdov, (250 udeležencev) in o  gozdni 
tehniki – novih tehnologijah (164 udeležencev).

ZGS je organiziral 145 tečjev za gozdno tehniko, 
ki se jih je udeležilo 2.414 udeležencev in 56 delavnic 
za gojenje in varstvo gozdov, ki se jih je udeležilo 
skupno 1.083 udeležencev.

Izvedenih je bilo 31 ekskurzij za lastnike gozdov, 
ki se jih je udeležilo 1.518 udeležencev.

ZGS je izdal lastnikom gozdov 62.970 odločb v 
upravnem postopku.

Objavljenih je bilo 258 prispevkov za lastnike 

IZ POROČILA O DELU ZAVODA ZA GOZDOVE SLOVENIJE ZA LETO 2007

Izobraževanje lastnikov gozdov
gozdov v medijih o 35 različnih temah. Največ 
prispevkov za lastnike gozdov v medijih s širšim 
dosegom je obravnavalo gozdne živali in lov, var-
stvo gozdov, gojenje gozdov, v lokalnih medijih pa 
varstvo gozdov gozdno tehniko in varno delo ter 
naravovarstvo.

Delovalo je 10 študijskih krožkov, ki so jih vodili 
usposobljeni mentorji ZGS.

Izvedena je bila 10. podelitev priznanj najbolj 
skrbnim lastnikom gozdov. Prireditve se je udeležilo 
nad 80 udeležencev. Od leta 1999 je priznanje prejelo 
že 140 lastnikov gozdov.

 Delo z javnostjo
V letu 2007 je samo centralna enota ZGS sodelo-

vala na različnih področjih z več kot 80 različnimi 
organizacijami doma in v tujini.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Spremljanje objav v medijih po geslih gozd, 

gozdarstvo, Zavod za gozdove Slovenije, lov, divjad 
in nesreče pri delu v gozdu je pokazalo skupno 
6.668 kratno pojavljanje omenjenih gesel v 4.011 
objavah  ZGS je bil izrecno naveden v 30 % vseh 
objav. Večina objav o ZGS je bila nevtralnih in 
pozitivnih. Nekatere teme o katerih so objavljali 
mediji naklonjeno: dan zemlje, teden gozdov, gozdne 
učne poti, izobraževanje lastnikov gozdov, državno 
prvenstvo lastnikov gozdov, gospodarjenje z gozdovi 
na območju Železnikov. Tema o kateri so mediji 
najbolj pogosto objavljali nenaklonjeno je bil odstrel 
medvedov. Število objav o nesrečah pri delu v gozdu 
je bilo najvišje v prvem tromesečju (28 objav).

V letu 2007 so bile opravljena vzdrževalna dela 
na 59 gozdnih učnih poteh, od tega je bilo na 31 
poteh opravljeno redno vzdrževanje, na 7 poteh 
investicijsko vzdrževanje (večja vzdrževalna dela) in 
2 postavitvi novih poti. Poleg tega je ZGS  strokovno 
svetoval pri delih na 19 gozdnih učnih poteh.

Tone LESNIK

Smrekovina v naših gojzdih je letos v veliki nevar-
nosti. Huda suša lanskega leta umorila je mnogo 
smrek, posebno v strmih logih, kakor se nahajajo 
na bregovju obSavi, kjer le plitva prst skalovje krije. 
Zaredil se je v sušicah zakožni črv (Borkenkäfer), ki 
je smrekovini strašno škodljiv, kakor smo že večkrat 
v »Novicah« brali. Prebiva ta kukec najraje v suhih 
smrekah in v smrekovem štorovju, kadar mu pa 
takega prebivališča primanjkuje, napade tudi zdrave 
in dorašene smreke, ter svoj zaplodek (zalego) pod 
skorjo ali lubje zarine. Črviči se živijo z ličjem, ktero 
na vse strani križem preglodajo in živo moč lesu v 
kratkem zatrejo.

Vidi se v naši okolici mnogo smrek vsake debelosti, 
ki so sicer še zelene in so tudi pomladanske mladike 
pognale, vendar je njih barva nekoliko bolj rjavkasto 
zelena memo drugih in pa, če so ravno zelene, že 
omagujejo (venijo).

Naletel sem unidan na kmeta v gojzdu blizu 
Čirčič, ki svoje smrečje žalostno ogleduje. Praša me: 
kaj da ta nova božja kazen pomeni, ker smreke na 
videz zdrave se v tako ugodnem vremenu, kako je 
letošnje, tako hitro začenjajo sušiti. Sekiro sva imela 

ZGS je javno predstavil ali objavil 49 prispevkov 
za strokovno javnost. Največ teh prispevkov je bilo 
o divjadi in lovstvu, načrtovanju razvoja gozdov in 
o naravovarstvu.

V bibligrafijo po Cobisu je bilo zajetih 23 pri-
spevkov ZGS.

Izvedenih je bilo 234 različnih dejavnosti za 
popularizacijo gozdov, ki se jih je skupaj udeležilo 
blizu  23.000 udeležencev.

V  medijih je bilo objavljenih 279 popularizacijksih 
prispevkov ZGS.

V tednu gozdove 2007 je ZGS izvedel 90 raz-
ličnih dejavnosti, ki se jih je udeležilo okrog 7.000 
udeležencev.

Za Dan Zemlje je ZGS izvedel ali sodeloval v 
60 aktivnostih, ki se jih je udeležilo okrog 3.700 
udeležencev.

ZGS je izvedel 713 različnih dejavnosti za šolsko 
mladino,  ki se jih je udeležilo nad 19.700 udeležencev. 
Med izvedenimi dejavnostmi prevladuje vodenje po 
gozdnih učnih poteh, ki jih je bilo 416.

Opomin gospodarjem zastran zakožnega črva v smrekah
IZ KRANJA 17. MAJA  

pri rokah, odsekava nekoliko skorje od smreke, ki 
se je nama bolehna dozdevala, in glejte! gomazelo 
je pod njo vse polno červičev. Gledava čez Savo na 
desni breg, kjer ima premožen gospodar velik in 
lep smrekov gojzd, pa že od dalječ sva naštela več 
ko 50 smrek, ki bodo preden dojde sv. Jakob, že 
rujave postale.

Nevednem kmetu, kateremu se je to od nekaj 
znana, stara smrečja bolezen nova božja kazen 
zdela, lastnosti tega škodljivega kukca razloživši 
prosim tudi »Novice«, naj sopet opomnijo posestnike 
gojzdov, da brž ko brž vse sušice z gojzdov spravijo, 
jih omajijo, skorjo pa, v kteri zarod tega mrčesa pre-
biva, vso sažgejo, preden da kukec, ki h koncu tega 
in v začetku prihodnjega meseca roji, svoj zarodek 
sopet smrekovi koži podtakne.

To je edina pa gotova pomoč odvrniti nadlogo 
hosti; al čisto vse tako smrečje se mora pobrati iz 
gojzda. Le povrh in nečimerno to storiti, ne pomaga 
nič, in škoda velika je potem res kazen božja nemar-
nega gospodarja!

Novice gospodarske, obertne  
in narodne, 21. maj 1862
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Uvodnik

Gozdarstvo je iskanje ravnotežja  
med ekologijo in ekonomiko

V novih razmerah dobivajo gozdovi novo vlogo. Na eni strani so 
vse bolj poudarjene ekološke in socialne funkcije gozdov, na drugi 
strani pa lastniki pričakujejo od svojega premoženja tudi vse večje 
ekonomske učinke. Zavedati se moramo dejstva, da bo kar štiri 
petine gozdov v Sloveniji v zasebni lasti.

V vseh segmentih od izobraževanja, raziskovanja, razvojnega dela 
in načrtovanja do usmerjanja razvoja gozdov, se mora resno preso-
jati težnjo zasebnih lastnikov po maksimiranju donosov oziroma 
rente iz njihovih gozdov, ter jo upoštevati v mejah, ki  jo gozd, kot 
naravna dobrina s svojo večnamensko vlogo in trajnostnim princi-
pom gospodarjenja prenese.

Vsa področja gozdarskega izobraževalnega in raziskovalnega dela 
od gojenja, načrtovanja, varstva in drugih, tudi robnih področij, ter 
predvsem usmerjanje razvoja gozdov, ki ga vrši javna gozdarska 
služba, morajo imeti v svoje delo vgrajeno tudi postavko za doseganje 
čim večjih ekonomskih učinkov za lastnike gozdov. Nesprejemljivo 
je, da bi zaradi ekonomskih pritiskov lastnikov gozdov meje večna-
menskosti in trajnosti gospodarjenja z gozdovi zanemarili, hkrati pa 
je z vidika lastnika prav tako nesprejemljivo, da mu ne bi omogočali 
racionalnega gospodarjenja v vseh tistih pogledih, ki neposredno 
vplivajo na stanje gozdov, in mu omogoča čim boljše ekonomske 
učinke. Prof. Boštjan Košir pravi v svojem prispevku takole: ’Tu 
se srečujejo ljudje, ki težko razumejo naravo stroškov, z ljudmi, ki 
težko razumejo naravo narave.’ Čeprav gre že na prvi pogled za 
popolnoma različne interese, je prav zaradi tega upoštevanje vseh 
interesov nujno, smisel in zadolžitev gozdarjev (vseh področij in 
nivojev) pa je iskanje in oblikovanje skupnih imenovalcev, za katere 
pa naj računa ne plača gozd, lastnik pa naj iz gozda dobi kar je največ 
mogoče. Prav to zadnje je potrebno, ob upoštevanju vseh omejitev, 
imeti vedno in povsod na umu.

Mnogim se zdijo taka razmišljanja še bogokletna, vendar je to 
realnost, pred katero si ne smemo zatiskati oči. Če želimo gozdarji 
obdržati svoje pozicije in tvorno sodelovati pri razvoju gozdarstva 
in gozdov, se moramo prilagoditi novim razmeram in zahtevam. 
To delovanje je zelo zahtevno, zahteva pri marsikomu spremembo 
miselnosti, nove poglede in spoznanja, vendar bo trud bogato popla-
čan, ob uspešnem delovanju in usklajevanju nam bosta hvaležna 
tako gozd kot njihovi lastniki. 

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1 UVOD
1 INTRODUCTION

Odnos med človekom in gozdom določajo človeške 
potrebe in sposobnosti gozda, da reagira na posa-
mezne ukrepe. Poenostavljeno rečeno, je iz tega 
odnosa - zlasti iz napak obnašanja do gozda – začela 
svoj razvoj vsa gozdarska znanost. Gozd so v davnih 
časih kolonizacije ozemlja razdelili med takratne 
lastnike, ki so se tako kot danes, borili za lastništvo 
nad ozemljem. Dolgo časa je gozd štel med manj 

GDK: 308+62+307 (045) = 163.6

Tehnološki vidik izvedbe možnega poseka in povezave z 
gozdnogospodarskim načrtovanjem
Technological Viewpoint of the Allowable Cut Execution and Connection with the 
Forest Management Planning

Boštjan KOŠIR* 

Izvleček:
Košir, B.: Tehnološki vidik izvedbe možnega poseka in povezave z gozdnogospodarskim načrtovanjem. Gozdarski 
vestnik, 66/2008, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 41. Prevod v angleščino Breda 
Misja. 
V članku obravnavamo povezave med gozdnogospodarskim načrtovanjem in tehnološkim vidikom gospodarjenja z 
gozdovi. Predstavljen je vpliv koncentracije dela, ki je razčlenjen na časovni, kakovostno – ekonomski in količinski 
vidik. Večja teža je dana količinskemu vidiku, ki je razčlenjen na vpliv velikosti drevesa, jakosti sečnje in velikosti 
ter koncentracije delovišč. Na konkretnih primerih so prikazane povezave med posameznim dejavnikom ter porabo 
časa oz stroškov. V rezultatih so obravnavani posamezni primeri, ki doslej niso bili objavljeni. Rezultati analiz 
kažejo, da je gozdnogospodarsko načrtovanje zelo pomembno tudi za operativno izvedbo del in s tem povezane 
stroške. Pri tej je težko ločevati vpliv dolgoročnega in izvedbenega gozdnogospodarskega načrtovanja, saj sta oba 
tesno povezana. Koncentracija dela ni edini pomemben dejavnik, ki vpliva na gospodarnost dela in s tem tudi na 
rento lastnikov gozdov ter njihovo pripravljenost ter sposobnost za vlaganja v gozdove, vendar je nesporno med 
najvažnejšimi dejavniki.
Ključne besede: pridobivanje lesa, tehnologija, koncentracija, načrtovanje

Abstract:
Košir, B.: Technological Viewpoint of the Allowable Cut Execution and Connection with the Forest Management 
Planning. Gozdarski vestnik, 66/2008, No. 3. In Slovenian, abstract and summary in English, lit. quot. 41. English 
translation: Breda Misja.
The article deals with connections between forest management planning and technological viewpoint of forest 
management. Presented is the influence of work concentration, composed of temporal, quality-economical and 
quantity viewpoint. More stress is laid to the quantity viewpoint consisting of tree size influence, cut intensity and 
work site size and concentration. The connections between individual factor and time or cost consumption are 
demonstrated on concrete examples. Individual cases which have not been published yet are treated in these results. 
The results of deliberations and analyses show that the forest management planning plays a very important role 
also for the operative work execution and the connected costs. Here, it is difficult to separate the influence of the 
long-term and executive forest management planning, since they are strongly connected. The work concentration is 
not the only important factor affecting work economy and thereby also the forest owners’ rents and their readiness 
and ability for investing in forests, but it is indisputably one of the most important factors.
Key words: harvesting, technology, concentration, long term planning

rodovitne, manj donosne, vendar strateško važne 
in morda tudi za lovski užitek pomembne dobrine. 
Glede na tedanje potrebe se je gozd prvič pojavil 
kot vitalno važen in celo kot omejujoča surovinska 
osnova šele v času industrijske revolucije (Perlin 
1991). V Angliji je bilo to v 17. in 18. stol., v naših 
krajih pa povečini po zgraditvi prvih krakov želez-

* prof. dr. B. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF, Univerza v Ljubljani, Večna pot 83, 
1000 Ljubljana, SLO
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niške mreže v devetnajstem stoletju. Do sredine 
devetnajstega stoletja je bil gozd predvsem last velikih 
gospodarjev zemlje in uprave. Zemljiška odveza je 
pomnožila število lastnikov gozda in mnogi med 
njimi so v mejah svoje posesti želeli vzpostaviti enako 
oblast, kot jo je imel nekdaj fevdalec ali cerkev na 
svoji – mnogo večji – posesti. 

Z vračanjem takšne miselnosti v našo deželo, 
ko mnogi lastniki neprikrito težijo k temu, da bi 
vsak imel svoje kubike lesa, svojega jelena in srno 
ali gamsa, svojega medveda, svojo gobo, postav-
ljamo lastništvo nad naravnim bogastvom na raven 
božanstva. Preprostejša ljudstva so znala ta problem 
rešiti bolj vizionarsko, kot je urejen v zahodnem 
svetu. Gozdarji se morajo novemu položaju pri-
merno prilagoditi. Resno morajo presojati težnjo 
zasebnih lastnikov po maksimalizaciji donosov 
oz. rente iz njihovih gozdov ter jo upoštevati v 
mejah, ki so jih zapisali kot okvir gospodarjenja z 
naravnimi viri. Nesprejemljivo bi bilo, da bi zaradi 
ekonomskih pritiskov lastnikov gozdov meje traj-
nosti gospodarjenja z gozdovi presegli, vendar je 
z vidika lastnika prav tako nesprejemljivo, da ne 
bi omogočali racionalnega gospodarjenja v vseh 
tistih pogledih, ki neposredno vplivajo na stanje 
gozdov, kot je pravočasna in strokovna pomoč 
in priprava dela ter pravočasna dostopnost vseh 
potrebnih informacij. Koncesionarji, ki nimajo 
značaja javnega podjetja, čeprav opravljajo mnoge 
funkcije, ki jih opravljajo drugod javna podjetja 
za gospodarjenje z gozdovi, so v tem pogledu 
zelo občutljivi. Drugod učinkovitost oz. ekono-
mičnost gospodarjenja redno spremljajo in iščejo 
tudi vzroke za prisotne trende (Johansson 1997, 
Brunberg 2002).

Predmet te razprave ni nov in tudi odgovori so 
večidel poznani ali vsaj sluteni, čeprav odnose med 
tehnološkim in načrtovalskim kompleksom že nekaj 
časa nismo obravnavali. Strinjamo se s tistimi, ki 
menijo, da je potrebna ponovna definicija nekaterih 
področij in odnosov v gozdarski znanosti, ne glede na 
to, kakšni motivi jih vodijo. Soočenje sterilne teorije, 
ki – razen na seminarjih - ni nikoli našla popolnega 
doživetja v praksi, s surovo resničnostjo, lahko pri-
nese nekaj novega pojmovanja o pomembnosti ali 
nepomembnosti posameznih sestavin gozdarske 
znanosti. Iskreno in brez posredovanja admini-
strativnih delavcev. Ta članek se ukvarja predvsem 
s stičišči med gozdnogospodarskim načrtovanjem 
in tehnologijami pridobivanja lesa.

2 METODA ANALIZE SKUPNIH 
DEJAVNIKOV TEHNOLOŠKIH 
VIDIKOV DOLGOROČNEGA 
NAČRTOVANJA 

2 ANALYSIS METHOD OF COMMON 
FACTORS OF TECHNOLOGICAL 
VIEWPOINTS IN LONG-TERM 
PLANNING 

Na podlagi objav in posameznih analiz povezav 
med gozdnogospodarskim načrtovanjem ter mesto 
tehnologij (Gašperšič 1995) smo z induktivnim in 
deduktivnim pristopom najprej izbrali nekaj važ-
nejših dejavnikov in jih v razpravi analizirali (Diaci 
2006). Za analizo smo izbrali najprej vidik časa, ki 
se glede na pomen in intenzivnost dogajanja močno 
razlikuje, če gledamo npr. razvoj gozda in posamezni 
tehnični ukrep. Vidik časa se pojavlja na različnih 
ravneh, zato smo temu prilagodili zbiranje podatkov. 
Za simulacijo sestojnega vidika smo upoštevali 
sestojne tablice (Halaj et all. 1987), primerjavo s 
historičnimi podatki tehnološkega vidika pa smo 
lahko naredili s podatki iz gospodarske družbe GG 
Bled d.d., ki so nam prijazno posredovali podatke 
njihovih evidenc.

Naslednji pomemben dejavnik, ki smo ga analizi-
rali je pomen koncentracije dela. Z izbranimi primeri 
iz gozdarske prakse (Grosse 2003) smo zbrane poda-
tke (vse iz OE Bled in GG Bled d.d.) analizirali ter 
jih primerjali s standardnimi kalkulacijami. Podatke 
so nam za namene strokovnih in znanstvenih analiz 
posredovali predstavniki gozdarske operative iz tega 
območja. S pomočjo raznih virov ter programov, 
s katerimi smo analizirali vhodne podatke, smo 
prikazali pomen kakovostnega in ekonomskega 
vidika in ju prikazali kot najpomembnejši segment 
koncentracije del. Kalkulativno smo s primeri, ki 
temeljijo na lastnih časovnih študijah prikazali 
pomen koncentracije na stroške dela. 

Enako velja za dejavnika velikosti delovišča in 
koncentracije delovišč. Ta vpliv smo analizirali z 
računalniškim programom, ki je bil narejen (MS 
Office© Excel 2003) prav za analizo stroškov in časa 
premikov strojev za sečnjo in zgibnih polprikoličarjev 
(Krč, Košir 2004).
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3 REZULTATI ANALIZE 
DEJAVNIKOV MED 
DOLGOROČNIM 
NAČRTOVANJEM IN 
TEHNOLOŠKIM VIDIKOM

3 RESULTS OF THE ANALYSIS OF 
FACTORS AFFECTING LONG-TERM 
PLANNING AND TECHNOLOGICAL 
VIEW-POINT

3.1  Pomen časa v tehnološkem procesu 
in dolgoročnem načrtovanju

3.1  Significance of the time in the 
technological process and long-term 
planning

Tehnološki vidik vsebuje odločitve o vrsti proiz-
vodov in načinih njihovega ustvarjanja. Tu nasto-
pajo: tehnologija (izdelava proizvodov pri panju, 
na skladišču, izven gozda), metoda dela (merilo je 
dolžina kosov pri spravilu), oblika spravila lesa in z 
njo povezane sekundarne prometnice (vlake ali linije 
žičnih žerjavov). Tehnološki vidik je vedno povezan 
z izvedbo pridobivanja lesa, vendar bi bilo preozko 
gledanje, če bi trdili, da je le to. Tehnologíja je namreč 
veda o načinu izdelovanja nekega proizvoda in jo 
predstavljajo faze in postopki od vhodne surovine 
in potrebnih delovnih sredstev do izgotovljenega 
proizvoda, vključno s spreminjanje oblike materiala 
(izdelavo proizvoda)  do potrebnega transporta. 
Vedno vsebuje organizacijske faze načrtovanja, pri-
prave, izvedbe in nadzora, zato je tudi v gozdarstvu 
povezava med gozdno gospodarskim načrtovanjem 
in ožjim tehnološkim (izvedbenim) vidikom zelo 
očitna in kaže na sorodnosti in na razlike (Košir 
1992, Bort 1994, Bollehuus, E. 1999). Pomemben 
predpogoj vsake tehnologije je odprtost gozdov z 
gozdnimi prometnicami, predvsem cestami in s tem 
povezana intenzivnost gospodarjenja. Očitno je, da 
je na zaprtih območjih brezpredmetno predpisovati 
možen posek, ne da bi definirali potrebo po odpiranju 
gozdov in obratno, če nimamo določenega možnega 
poseka v zaprtih gozdovih, potem tudi potrebe 
po gradnji gozdnih cest ne moremo utemeljiti. V 
dolgoročnih načrtih moramo poleg transportnih 
možnosti pri rabi gozdnih cest upoštevati tudi 
druge rabe in jih opredeliti (Potočnik 1996, 1998). 
Posebej poudarjene nelesne rabe gozdov so lahko 
namreč pomemben dejavnik pri opredeljevanju 
raznih vidikov koncentracije dela v gozdovih, kar 
so dokazale razne konfliktne situacije, ki smo jim 
bili priča v zadnjih letih.

Razlik med načrtovanjem in izvedbo je več, 
vendar je med pomembnejšimi časovni horizont, ki 
je pri načrtovanju bistveno daljši (Gašperšič 1995), 
dinamika spreminjanja oz. dogajanja je počasnejša. 
Vzemimo primer iz blejskega območja, za katerega 
so značilne alpske razmere, dolge pomladitvene 
dobe in ekstremne terenske in vremenske razmere, 
v katerih so od nekdaj uporabljali posebne oblike 
spravila lesa. V času ene malo daljše pomladitvene 
dobe, ki je minila od konca šestdesetih pa do 
danes, so na visokih platojih Pokljuke, Jelovice in 
Mežakle prišli iz strukture spravila, kjer je bilo prek 
70 % lesa spravljeno ročno in konjsko, okoli 20 % 
z goseničnimi traktorji ter preostanek z žičnicami 
do današnje strukture, ko spravljajo nekaj čez 40 % 
lesa s prilagojenimi kolesniki, 12 % s prilagojenimi 
goseničarji, 20 % z zgibniki, malenkost z žičnico, 
ki je opremljena s procesorsko glavo in prek 20 % 
z zgibnimi polprikoličarji. S tako velikimi spre-
membami je seveda povezana tudi negotovost pri 
dolgoročnem načrtovanju odpiranja gozdov in s 
tem povezanimi ukrepi v gozdovih.

Med odločilnimi oz. važnejšimi stičnimi področji 
med načrtovanjem in izvedbo del je: grob izbor 
tehnologije in možnosti transporta lesa, prostorski 
razpored sestojnih faz, dolžina proizvodne dobe, 
število oz. pogostnost redčenj in koncentracija v vseh 
oblikah. Glede izbora tehnologij so včasih mnenja 
deljena, saj je tehnologija in z njo povezano sečno 
spravilno načrtovanje izrazito stvar gospodarske 
družbe. Sečno spravilno načrtovanje je zavezu-
joče samo za koncesionarje v državnih gozdovih. 
Sekundarno odpiranje gozdov je izrazit predmet 
sečno spravilnega načrtovanja, vendar spada po naši 
zakonodaji h gojitvenemu načrtovanju, kjer določimo 
ali ne določimo lego vlak. Če npr. iz nekih razlogov 
pustimo nek gozdni predel neodprt z vlakami, smo 
praktično že izločili spravilo s traktorji. Vse to 
vpliva na ekonomiko dela in s tem na motivacijo za 
vlaganja v gozdove. V tem sestavku smo se posvetili 
predvsem pomenu koncentracije dela. Pokazali smo, 
kakšen je vpliv koncentracije na gospodarnost dela. 
Pri tem smo si pomagali z več analizami in primeri, 
ki smo jih opravili oz. proučili v preteklih letih za 
različne namene.

3.2  Pomen koncentracije dela
3.2  Significance of work concentration
Koncentracija se pojavlja v gozdni proizvodnji kot 
pomemben dejavnik pri zmanjševanju stroškov, 
pravzaprav fiksnih stroškov, če štejemo mednje 
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tudi gradnjo vlak, montažo linij gozdnih žičnic ali 
premike strojev z delovišča na delovišče. 

Koncentracija dela je rezultat prostorskega in 
časovnega načrtovanja v okviru naravnih možno-
sti in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja. Vedno 
moramo razmišljati o možnostih, ki so dane s 
stanjem sestojev ter rastno sposobnostjo rastišč, 
pri čemer upoštevamo še transportne možnosti ter 
pogled lastnikov gozdov (Krč 2002, 2004, Krč, Košir 
2003). Izboljšave pri nekaterih pomembnih vidikih 
koncentracije lahko dosežemo tudi s primernimi 
organizacijskimi ukrepi, ne da bi povečevali inten-
zivnost dela v gozdu. 

3.2.1 Časovni vidik koncentracije dela
3.2.1 Temporal viewpoint of work concentration

Časovni vidik koncentracije dela pomeni, v kakšnem 
časovnem intervalu se bo nek dogodek ponovil 
– pogostnost, pa tudi, kdaj bomo delo začeli ter 
končali (najzgodnejši, najkasnejši datum). Pomem-
ben je pričakovani čas nekega dela: čas za izdelavo 
proizvoda, čas na nekem delovišču, čas montaže, 
premikov itd. V obdobju boja proti podlubnikom 
je časovni vidik in z njim povezane zahteve zelo 
pomemben in lahko v določenih razmerah – če 
nam situacija uide iz rok – izrazito negativno vpliva 
na količinske koncentracije. Z vidika načrtovanja 
je ta vidik vsebovan v pogostnosti sečenj v nekem 
predelu, vendar tudi čas začetka in trajanje pomla-
ditvene dobe. 

Če omenjamo čas kot dejavnik vpliva na kon-
centracijo dela, ne moremo mimo problema »pra-

Slika 1: Izdaja odločb tekom leta – vertikalna os se začne z novim letom 1995/96 in konča konec decembra 1996
Figure1: The decree issuing during the year – the vertical axis begins with the New Year of 1995/96 and ends at the 
end of December 1996
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vočasnosti« informacij o načrtovanem poseku 
(deloviščih). Le v primeru, ko so delovišča znana 
vnaprej, je mogoče z običajnimi organizacijskimi 
ukrepi poskrbeti za čimbolj racionalne selitve strojev 
in delavskih skupin. To seveda pomembno zmanjšuje 
stroške proizvodnje in s tem dolgoročno gledano 
povečuje rento. Slika 1 prikazuje dejansko situacijo 
glede izdajanja odločb za redne in izredne sečnje 
na omenjenem območju v sredini devetdesetih let. 
Tega leta je bilo posekano okroglo 49.000 m3, od 
tega je bilo 76 % količin določenih pred začetkom 
leta, 12 % odločb za redne sečnje ter 12 % odločb 
izrednih sečenj pa je bilo izbrano za posek v tekočem 
letu. Iz slike 1, na kateri ilustriramo del časovne 
porazdelitve proizvodnje na delovišča in razmerje 
med prejemom odločbe ter predvidenim končanjem 
dela. Vidimo izrazito kampanjsko delo, analiza pa 
pokaže, da je bilo v 24 % vseh sečenj na voljo zelo 
malo časa, da bi gospodarska družba optimirala svojo 
organizacijo. Tega leta so imeli skupaj 230 delovišč 
in  60 m3/delovišče.

Problem pravočasne obveščenosti je zelo tesno 
povezan s prostorsko koncentracijo sečenj. Analizo 
primera glede na čas predvidenega dokončanja po 
vrsti odločbe kaže slika 2. Vidimo, da je čas pri 
rednim sečnjah mnogo daljši, kar je normalno, saj 
pri rednih sečnjah puščamo vso svobodo odločitev, 
kdaj se bo delo pričelo in kdaj končalo gospodar-
skim družbam oz. lastnikom gozdov. Pri odločbah 
za izredne sečnje pa je zaključek prav nasproten 
– večina lesa mora biti posekana kar takoj, saj je bil 
vzrok za izdajo odločbe napad podlubnikov. Seveda 
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posredno. Neposredna povezava je med deležem 
izrednih sečenj in izbranimi gozdnogojitvenim 
sistemi v preteklosti, pa naj gre za ustvarjanje mono-
kultur, vrstni red pomlajevanja in zgradbo sestojev, 
pogostnosti in jakosti redčenj itd. Posrednih zvez 
je več in jih včasih težko prepoznamo. Želimo si le, 
da bi pri rednih sečnjah, kjer je odločanje o jakosti, 
kraju in načinu sečnje v rokah stroke, postopali tako 
gospodarno, da bi bili ekonomsko pripravljeni tudi 
na izjemne razmere, ki nastopajo nepredvidljivo, 
vendar so stalnica gospodarjenja z gozdovi.

Slika 2: Število dni od izdaje odločbe do zahtevanega dokončanja del
Figure 2: The number of days from the decree issuing to the required work completion

Slika 3: Velikosti delovnih polj na nekem območju po letih
Figure 3: Size of work fields in an area per years

Košir, B.: Tehnološki vidik izvedbe možnega poseka in povezave z gozdnogospodarskim načrtovanjem

takšne – čeprav upravičene zahteve – postavljajo 
lastnike oz. gospodarske družbe v zahteven položaj, 
ki ga je pogosto težko optimalno rešiti. V opisanem 
primeru je ostalo nepojasnjeno le, zakaj je bilo 
12 % izdanih odločb za redne sečnje, kar ni malo, 
izročeno gospodarski družbi v tekočem letu in ne 
pred pričetkom leta.

Izredne sečnje povzročajo izjemne razmere, na 
katere mora biti vsako gospodarjenje z gozdovi pri-
pravljeno. Ali ima to zvezo z gozdnogospodarskim 
načrtovanjem? Seveda ima in to neposredno in 
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Število izdanih odločb glede na določeno koli-
čino poseka določa velikost delovnih polj na tem 
območju, s tem število premikov in posledično 
stroške. V državnih gozdovih se dogaja, da potem, 
ko je neko delovišče zaključeno in so ekipe s stroji 
že preseljene, pride nova odločba za nujen posek še 
neke manjše količine drevja. To seveda nima zveze z 
gozdnogospodarskim načrtovanjem, ampak dobro 
ilustrira način razumevanja pomena koncentracije 
dela in racionalnosti proizvodnje, kar ima lahko 
odmev tudi v določbah gozdnogospodarskih načr-
tov na raznih ravneh. Če večje družbe in državni 
gozdovi takšno ravnanje nekako prenesejo, to ne 
velja za zasebne lastnike gozdov ne glede na velikost 
njihove posesti.

3.2.2  Kakovostni in ekonomski vidik 
koncentracije dela

3.2.2  Quality and economy viewpoint of work 
concentration

Ta vidik je tesno povezan z značilnostmi oz. naravo 
gozdnega rastišča ter sestoja. Kakovost sestoja z 
gledišča lesnoproizvodne rabe je odvisna od bonitete 
rastišča in drevesnih vrst ter od stopnje ohranjenosti 
rastišča in sestoja. Kakovostni in ekonomski vidik 
koncentracije dela zajema strukturo sortimentov 
na delovišču, v letu dni itd. (debelinska struktura, 
drevesne vrste, kakovost). Gre za uporabnost in 
vrednost proizvodov ter s tem za možne kupce, s 
čimer je že precej določen način krojenja in sorti-
ranja. Vrsta proizvodov določa tudi vso logistiko, od 
spravila (čas spravila) do skladiščenja, morebitnega 
vmesnega sortiranja in prebiranja. Z vrednostjo lesa 
na delovišču, na liniji in na skladišču je povezano več 
odločitev glede ravnanja z lesom ter morebitnimi 
vlaganji v gozdove, predvsem v odpiranje s sekun-
darnimi prometnicami v nekem obdobju. 

Drevesna vrsta in rastišču primerno izbrane 
prostorske razporeditve razvojnih faz ter obhodnje 
vplivajo na dimenzije dreves ob sečnji ter na vrednost 
drevesa.  Boljša povprečna sortimentna struktura na 
delovišču omili zahteve po večjih koncentracijah. To 
velja za vse oblike spravila in tehnologije. Očitno 
je, da poškodbe drevja in tal pomembno vplivajo 
na ohranjenost sestoja na nekem rastišču (Butora, 
Schwager 1986, Wasterlund 1996, Frodig 1992). S 
pogostnostjo redčenj in tehnologijami vplivamo 
predvsem na poškodbe drevja v sestojih zaradi 
sečnje in spravila (Košir 2001). Pokazalo se je, da 
so prepogoste sečnje vzrok pretiranemu naraščanju 
poškodb v sestojih, zaradi česar trpi tudi vrednost 

sortimentov (Košir 1996, 1998a,b, 2001) in rastna 
sposobnost rastišč zaradi poškodb tal (Froehlich 
1989, Košir, Robek 2000, Košir 2003a, Bygden, Elias-
son, Wasterlund 2004, Mali 2006). Pri zelo pogostih 
redčenjih pridemo ob koncu proizvodne dobe do 
izjemno visokega deleža poškodovanjih dreves, ki se 
modelno približuje 100 % (Košir, Cedilnik 1996), v 
praksi pa ponekod presega 60 % (Košir 1998b). Del 
manjših poškodb se namreč zaraste in pri opazovanjih 
sčasoma niso več vidne. 

Minimalna koncentracija z vidika gospodarnosti 
(stroški so enaki prihodkom) je stvar vrednosti pro-
izvoda, variabilnih in predvsem fiksnih stroškov, 
na katere vpliva celotna organiziranost gozdarstva, 
zato je to gibljiva kategorija, odvisna od gibanja 
teh stroškov ter gibanja prodajnih cen proizvodov. 
Povpraševanje na trgu vključuje tudi sezonsko 
komponento, morebitno povečano ponudbo zaradi 
izrednih sečenj in vpliv gospodarske konjukture oz. 
recesije. Za daljše obdobje se da oceniti, kakšne so 
povprečne minimalne koncentracije za posamezno 
tehnologijo in obliko transporta. V daljšem obdobju 
posamezne kategorije, kot je npr. vpliv nenadnih 
ujm, izgubijo svoj prevladujoči vpliv.

Napačno pa je sklepanje, da je količinska koncen-
tracija izključen pogoj za ekonomično delo – njen 
vpliv je relativen glede na stroške tehnologije in 
vrednost lesa. Odgovor na vprašanje, ali je neka 
sečnja ekonomična, je treba iskati prav v poznavanju 
vrednosti lesa. Stroški neke tehnologije so sicer precej 
predvidljivi – stroška spravila ene tone furnirja in ene 
tone žagovcev sta enaka. Koncentracijo dela moramo 
zato vedno razumeti v kontekstu vseh dejavnikov, 
ki vplivajo na ekonomičnost dela in pri tem izluščiti 
tiste, ki so odvisni od naravnih dejavnikov ter tiste, 
ki so v rokah gozdarjev ter lastnikov gozdov. Nikoli 
ne smemo pozabiti na okoljske posledice tehnoloških 
posegov, ki so pri nas sicer že proučevani in imamo 
dokaj dobro predstavo kakšni so, predvsem poškodbe 
sestojev zaradi sečnje in spravila lesa (Papac 1992, 
Klun, Poje 2000, Lapanja 2000, Vesel 2001). V zaseb-
nih gozdovih, kjer delo opravljajo lastniki sami ali 
z medsosedsko pomočjo veljajo enake zakonitosti 
(Klančnik 2001, Žun 2002).

3.2.3  Prostorski in količinski vidik 
koncentracije dela

3.2.3  Space and quantity viewpoint of work 
concentration

Prostorski in količinski vidik štejemo običajno za 
najvažnejši vidik koncentracije in zajema povpre-
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čno velikost drevesa, jakost sečnje na neki površini 
oz. koncentracijo poseka, velikost delovišča in 
koncentracijo delovišč. 

Povprečna velikost drevesa oz. količina lesa 
na življenskem prostoru drevesa vpliva z znanim 
zakonom o kosovnem volumnu (večje je drevo, 
več časa bomo porabili za delo, vendar bo delo na 
enoto cenejše). To je generalno pravilo, ki kaže, da 
pri zelo drobnem drevju porabimo nesorazmerno 
več časa (stroškov) kot pri debelem drevju, vendar 
je to upadanje degresivno in večina krivulj, ki 
ponazarjajo odvisnost med porabo časa pri sečnji 
z motorno žago ter velikostjo drevesa, se kmalu po 
velikosti 1 m3 že zelo izravna. Pri nekaterih drevesnih 
vrstah lahko opazimo, da velja zakon o kosovnem 
volumnu predvsem za čisti glavni produktivni čas, 
medtem ko za nekatere postopke – npr. gozdni red 
– to ne velja. Opažamo, da se iz teh razlogov lahko 
poraba časa na 1 m3 pri zelo debelem drevju ponovno 
nekoliko dvigne. 

Spravilo lesa v grobem delimo na traktorsko 
(povečini tradicionalna sortimentna metoda oz. 
metoda mnogokratnikov), vožnjo z zgibnimi pol-
prikoličarji in gozdarskimi prikolicami (povečini 
sodobna sortimentna metoda), spravilo z žičnicami 
in tradicionalno sortimentno metodo oz. metodo 
mnogokratnikov ter spravilo z žičnicami in drevesno 

metodo. Vidimo, da pri vseh oblikah najdemo 
postopke, na katere zakon o kosovnem volumnu 
pomembno vpliva, vendar najdemo tudi postopke, 
kjer je ta vpliv manjši oz. ga ni. Večja velikost dre-
vesa pri vseh teh oblikah pomeni tudi večje breme, 
čeprav odvisnost ni linearna. Večje breme vedno 
vpliva na manjšo porabo časa na 1 m3 in s tem na 
manjše stroške spravila lesa.

Jakost sečnje na neki površini pove, koliko m3 

lesa je predvideno za posek na 1 ha. V preteklosti 
so bile te jakosti marsikje nenormalno majhne, kar 
lahko dokažemo z vrsto primerov prezrelega drevja, 
nekontroliranega pomlajevanja pod zastorom, togega 
sledenja predpisanih količin sečenj, ki niso skladne 
z dejanskim stanjem itd. Nekateri menijo, da se je 
stroka s tem v zadnjem desetletju odrekla svojemu 
vplivu na obliko in rast gozda. Svobodno tehniko 
gojenja gozdov so zaprli v zelo majhno kletko, vendar 
to ni prineslo v gozdovih nič dobrega, razen morda 
nekaj prezrelega drevja novim lastnikom bivših 
državnih gozdov. Neposreden vpliv gozdnogospo-
darskega načrtovanja na tehnološki kompleks je torej 
že v določevanju normalnega najvišjega dovoljenega 
poseka (Gašperšič 1995). Razpon v katerem se giblje 
jakost sečnje je zelo velik, saj je jakost odvisna od 
stanja sestoja ciljev gospodarjenja in predvidenih 
ukrepov (Leibundgut 1993, Diaci 2006). Posebnost 

Slika 4: Gibanje stroškov spravila lesa z zgibnim polprikoličarjem v odvisnosti od koncentracije sečnje
Figure 4: Trends of wood harvesting costs with forwarder in relation to the cut concentration
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so izredne sečnje, kjer najdemo največje (vetrolomi, 
snegolomi, žled, požar, kalamitete žuželk itd.), kot 
tudi izredno majhne (posamezne sušice) koncentra-
cije. Jakost sečnje na neki površini vpliva na premike 
od drevesa do drevesa, kot so hoja sekača ali vožnja 
traktorja, stroja za sečnjo ali zgibnega polprikoličarja, 
saj ima jakost neposredno zvezo z razdaljo med 
drevesi. Za sečnjo z motorno žago štejejo za majhne 
koncentracije pod 30 m3/ha oz. pod 20 dreves/ha. 
Jakost sečnje vpliva pri sečnji z motorno žago z do 
30 % osnovnega časa oz. stroškov, pri sečnji s strojem 
za sečnjo pa so stroški premikov nekje med 20 in 
40 % produktivnega časa in v tem razponu se giblje 
tudi vpliv večje oz. manjše jakosti sečnje. 

Jakost sečnje vpliva na čase zbiranja lesa s traktorji, 
ker je zbiranje bremena počasnejše, saj v eni navezi 
privlečemo manj kosov lesa. Podobno ugotavljamo 
(Krč, Košir 2004), da poteka pri manjši jakosti sečnje 
nakladanje lesa na zgibne polprikoličarje dalj časa 
(slika 4). Količina lesa na 100 m vlake oz. spravilne 
poti je pri vožnji z zgibnimi polprikoličarji enako 
pomemben dejavnik kot razdalja vožnje. 

Pomemben je tudi vpliv jakosti sečnje na stroške 
vlaganj v odpiranje gozdov s sekundarnimi pro-
metnicami. Pri traktorskem spravilu ter pri vožnji z 
zgibnimi polprikoličarji večja koncentracija zmanj-
šuje stroške vlaganj v vlake, če jih preračunamo na 

1 m3. Večja koncentracija sečnje zmanjšuje stroške 
zbiranja lesa, saj je za enako breme manj premikov v 
sestoju, vendar je breme običajno tudi optimalnejše. 
To pomeni, da za 1 m3 porabimo manj časa in s 
tem stroškov. Pri vožnji z zgibnimi polprikolicami 
in gozdarskimi prikolicami, ki jih uporabljamo pri 
izvozu lesa, povečini pri sodobni sortimentni metodi, 
večja koncentracija sečnje zmanjšuje vlaganja v vlake 
(€/m3) in povečuje učinke nakladanja lesa v sestoju. 
S tem močno zmanjšuje stroške pridobivanja lesa. 

Pri spravilu lesa z žičnicami in tradicionalno 
sortimentno metodo oz. metodo mnogokratnikov 
večja koncentracija sečnje zmanjšuje fiksne stroške 
montaže in premikov (€/m3)  in vpliva na krajše 
čase zbiranja lesa. Pri drevesni metodi in spravilu z 
žičnicami je vpliv podoben kot pri starejših žičnicah, 
vendar je ekonomika zaostrena zaradi večje nabavne 
cene žičnice in manjše povprečne vrednosti drevesa 
(€/m3, €/t). Ta vpliv je ponekod zmanjšan zaradi 
večje teže biomase (neto je skoraj enak bruto), če 
sečne ostanke uporabimo za gozdne lesne sekance, 
vendar moramo vedeti, da je vrednost ene tone na 
cesto spravljenega bremena pri drevesni metodi 
manjša kot pri tradicionalnih metodah. Razlog za 
to je slabša povprečna sortimentna struktura, saj 
je v eni toni drevesa nekje med 10 in 20 % sečnih 
ostankov z nižjo prodajno vrednostjo.

Slika 5: Stroški montaže žičnice Syncrofalke v odvisnosti od koncentracije lesa na liniji
Figure 5: Costs of skyline yarder installation in relation to the wood concentration per a singular move
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Velikost delovišča in koncentracija delovišč 
vpliva na povečanje izkoriščenosti delovnega časa 
in s tem na zmanjševanje stroškov premikov osebja, 
opreme in strojev. Pri dragih strojih, kot so velike 
sodobne žičnice, stroji za sečnjo in zgibni polpri-
količarji, je količina lesa, ki določa prag ekonomič-
nosti višja kot pri preprostejši starejši in cenejši 
mehanizaciji, zato pričakujemo na en premik več 
lesa (Bodelschwingh 2003). To ni nujno večja jakost 
sečnje, temveč je to lahko večje delovišče ali večja 
koncentracija manjših delovišč v nekem gozdnem 
predelu, znotraj katerega so premiki kratki in ne 
predragi. Pri strojih za sečnjo in zgibnih polpri-
količarjih moramo seveda nujno ločevati premike, 
ki jih opravijo stroji sami na kratkih razdaljah od 
premikov, ko je potrebno stroje naložiti na posebne 
priklopnike. Krajši premiki na gozdnih cestah 
vplivajo predvsem na izkoriščenost delovnega časa, 
medtem ko so premiki po javnih cestah na večjih 
razdaljah vezani na velike stroške.

Pri majhnih in oddaljenih deloviščih oz. majhni 
koncentraciji delovišč je stroje in delavce nujno več-
krat seliti in s tem zapravimo veliko časa in denarja. 
Strošek premika stroja deluje podobno kot strošek 
gradnje vlak ali montaže žičnice. Posledica tega je, da 
potrebujemo za enak posek več strojev, več delavcev 
in več kapitala (slika 6). V prikazanem primeru, ki 

temelji na dokaj realnih kalkulacijah stroškov (Krč, 
Košir 2003) vidimo, da se krivulje precej izravnajo 
po nekako 800 do 1000 m3 na en premik. 

V fazi načrtovanja je mogoče s priporočeno 
prostorsko ureditvijo in obhodnjico, ki upoštevata 
transportne možnosti vplivati na primerno kon-
centracijo dela. Žičnična območja naj imajo zato 
daljše obhodnjice ter večje jakosti poseka ter sestoje 
s prostorsko razporeditvijo, ki je čimbolj prilagojena 
spravilu v ravnih linijah. Kadar načrtujemo linijo 
je pametno načrtovati na njej vsa dela, ki bi jih pri 
kakšni drugi obliki spravila opravili v več posegih. 

3.3  Možnosti gozdnogospodarskega 
načrtovanja pri povečanju 
gospodarnosti dela

3.3  Possibilities of forest management 
planning in the case of increased work 
economy

Dolgoročno gozdnogospodarsko načrtovanje določa 
več ciljev gospodarjenja z gozdovi, ki so pomembni 
za tehnološki vidik gospodarjenja. Če se osredoto-
čimo le na gozdove z lesnoproizvodno rabo, je v teh 
gozdovih pomembno, v kakšnem gozdnogojitvenem 
sistemu  in po kakšnih načelih bomo gospodarili 
(Leibundgut 1993, Kotar 1999, Diaci 2006). Prebi-

Slika 6: Število strojev za sečnjo 50 000 m3 lesa v odvisnosti od koncentracije lesa na en premik
Figure 6: Number of wood cutting machines for 50,000 m3 of wood in relation to wood concentration per a singular 
move.
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ralno gospodarjenje, ki ga v pravi obliki praktično 
ne poznamo, omogoča na majhnih površinah stalne, 
vendar sorazmerno majhne koncentracije. Enodobno 
in skupinsko postopno gospodarjenje pa imata zelo 
spremenljive donose, ki so odvisni od razvojne 
faze. Največje koncentracije pri teh sistemih so ob 
zaključku pomlajevanja. Razlika, ki jo čutimo med 
enodobnim in skupinskopostopnim gospodarjenjem 
je predvsem v prostorski koncentraciji razvojnih faz. 
Pri enodobnem gospodarjenju zavzema posamezna 
razvojna faza večjo površino, za katero vemo kakšna 
in kje je, medtem ko pri skupinsko postopnem 
gospodarjenju praviloma ne vemo koliko in kje 
so posamezne faze razporejene oz. nam to znanje 
nadomešča nekak splošni opis sestojev. 

Če gledamo z vidika prostorske koncentracije, 
potem je očitno, da je pri enodobnem gospodarjenju 
ta dana že sama po sebi in se lahko pogovarjamo le 
še o jakosti sečnje (redčenja) in začetku ter koncu 
pomladitvene dobe. Odločamo se lahko še o obliki 
v katerih se pojavljajo razvojne faze. Pri žičničnem 
spravilu je to zelo pomembno, saj lahko z izbrano 
obliko površine v smeri prihodnjega spravila močno 
vplivamo na povečanje koncentracije lesa, zato ni 
naključje, da so v alpskem terenu marsikje izbrali 
zastorno gospodarjenje v ustrezni smeri, ki upošteva 
predvsem možnosti spravila lesa. Pri skupinsko 
postopnem gospodarjenju imamo več možnosti, 
saj se v vsaki skupini, ki jo tvori posamezna raz-
vojna faza, odločamo o istih vprašanjih kot pri 
enodobnem gospodarjenju, poleg tega pa imamo 
še možnost združevanja sečenj v sosednjih ali 
blizu ležečih površinah. S tem seveda pomembno 
vplivamo na prostorsko koncentracijo del, ne da 
bi povečevali jakost sečenj. Slednje je seveda že v 
domeni izvedbenega načrtovanja oz. vsebuje vse 
elemente priprave dela. V fazi priprave - gojitveno 
načrtovanje - bi morali vplivati na konkretno 
prostorsko in časovno razporeditev jakosti sečnje, 
velikost delovišča in koncentracijo delovišč (Diaci,  
Magajna 2002). S pravočasnostjo tega načrtovanja 
in prenosa informacij je mogoče pomembno znižati 
stroške premikov ter povečati izkoriščenost strojev. 
Gospodarjenje je konkurenčnejše, pa tudi renta 
lastniku gozda se poveča. 

Doslej smo že večkrat govorili o tehnoloških 
kartah, zlasti o funkcionalni delitvi terenov, ki naj 
bi pomagale pri tovrstnem odločanju (Košir 1982). 
Narejeni so tudi računalniški programi, ki omogočajo 
hitro analizo možnih tehnologij (Krč 2002, Krč, 
Košir 2002, Krč 2004), vendar so načrtno usmer-
jane povezave med transportnimi načini ter načini 

gospodarjenja redke in še redkeje dobro domišljene, 
natančnost podatkov pa je pogosto vprašljiva (Košir 
2003b). Osnova načrtovalnih enot gozdnogojitvenega 
načrtovanja bi – poleg lastniških mej – morale biti 
sestojne in terenske razmere ter polja tehnološke 
karte. Konkretizacija gozdnoureditvenih določil in 
usmeritev pa čim manj šablonska. Javna gozdarska 
služba, ki sicer ne nosi neposredne teže in posledic 
ekonomike gospodarjenja, bo morala čimbolj upoš-
tevati načela gospodarnega ravnanja z gozdovi in 
začetek tega je v gozdnogospodarskih načrtih. Dobro 
bi bilo, če bi se gozdarji pri oblikovanju odnosov z 
lastniki gozdov zgledovali po drugih, ki imajo morda 
nekaj daljšo tradicijo (Grosse 2003).

4   ZAKLJUČKI
4  CONCLUSIONS

Z gozdnogospodarskem načrtovanjem pomembno 
vplivamo na gospodarnost dela z gozdom. Med števil-
nimi dejavniki, ki vplivajo na gospodarnost dela, kot 
so delež redčenj, končnih posekov, izrednih sečenj, 
so časovni in prostorski red ter iz tega izhajajoča 
koncentracija sečenj zelo pomembni. 

Iz analize primerov vidimo, da je povečevanje 
slehernega vidika koncentracije dela pomembno 
za zmanjševanje stroškov. Nobena izmed prikaza-
nih analiz ne kaže, da bi imela koncentracija dela 
kakšen minimum stroškov, temveč je odvisnost kar 
se da preprosta: večja koncentracija pomeni manjše 
stroške. Ogled odvisnosti pa kaže, da se po neki kon-
centraciji stroški skoraj izravnajo, čeprav še vedno 
upadajo. Spoznanje iz tega je, da se moramo izogibati 
predvsem pretirano majhnim koncentracijam, pa 
naj bo to velikost drevesa, jakost sečnje, osamljena 
majhna in oddaljena delovišča ali majhna vrednost 
sortimentov na delovišču.

Koncentracija dela torej ni dejavnik gospodarnosti 
dela, na podlagi katerega bi bilo mogoče optimirati 
delovne procese. Te lahko optimiramo pri dani kon-
centraciji in ne s pomočjo koncentracije, ki deluje 
vedno v smislu zmanjševanja stroškov in potrebnega 
dela na enoto proizvoda. Manjši stroški pomenijo 
večjo rento lastniku ali večjo konkurenčnost gospo-
darske družbe, ki postaja z odpiranjem trga delovne 
sile in tehnologij vse pomembnejša. Razumljivo 
je samo po sebi, da večja renta omogoča lastniku 
poleg višjih prihodkov tudi boljše gospodarjenje 
z gozdom v smislu gojitvenih in infrastrukturnih 
vlaganj. Tema o koncentraciji dela je včasih boleča, 
ker se pri njej pogosto krešejo mnenja med javno 
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službo, lastniki gozdov in podjetji. Tu se srečujejo 
ljudje, ki težko razumejo naravo stroškov z ljudmi, 
ki težko razumejo naravo narave. Smisel sodelovanja 
je torej iskanje in oblikovanje skupnih imenovalcev, 
za katerega pa naj računa ne plača gozd.

6  SUMMARY
The technological viewpoint includes the decisions 
on the product types and their creation. The time 
horizon represents, among others, the key difference 
between the planning and the execution; while 
panning, it is significantly longer and the dynamic 
of changes is slower. The more important contact 
fields between the work planning and execution 
are: technology and wood transport possibilities, 
spatial arrangement of stand phases, production 
period length, frequency of thinnings, and concen-
tration in all forms. Above all, we will apply to the 
significance of the work concentration as a result 
of temporal and spatial planning and its influence 
on the work economy. The temporal viewpoint of 
the concentration stands for the time interval in 
which an event is repeated – the frequency of work 
beginning and ending (the earliest and the latest 
date), the expected time for a work: time to produce 
a product, time spent on a work site, movement time, 
etc. The quality and economy viewpoint comprises 
tree size and cut concentration, work site size and 
concentration. The average tree size affects the work 
by the known law on the piece volume (the larger 
the tree is the more time is required for the work, 
but the work per unit will be cheaper). The cut 
intensity in an area tells the amount of m3 of wood 
foreseen to be cut per 1 ha. The cuts under 30 m3 

/ha or 20 trees/ha are considered to be small. Cut 
intensity affects the movements from tree to tree 
(the cutter’s walk or the harvester’s drive), since it 
is directly connected to the distance between the 
trees. It affects the time for gathering the wood 
with tractors and loading it on forwarders. The cut 
intensity affects the basic time or costs up to 30% 
applying the motor saw cut. With tractor harvesting, 
higher concentration lowers the costs of investments 
into skidding trails per 1 m3. A higher concentration 
lowers wood gathering costs (less moves in the stand) 
and optimal load (= less spent time per 1 m3). In 
transporting by forwarders and forestry trailers 
(mostly the modern assortment method) larger 
concentration lowers investments in skidding trails 
(€/m3) and increases the effects of loading wood in 
the stand, thereby decreasing the costs. By the use 

of skylines and traditional assortment method or 
multipliers method a higher concentration lowers the 
fixed costs of installation and moving and shortens 
wood gathering time. The tree method and skyline 
harvesting display a similar effect, but the economy 
is toughened due to the higher purchase price and 
lower average tree value (€/m3, (€/t). In some places, 
this influence is lessened due to the larger biomass 
weight (net almost equals gross) if the slash is used 
as forest wood chops. For this reason, skyline areas 
have longer circuits and higher cut intensities and 
stands with spatial arrangement, adapted to the 
harvesting in straight lines as well as possible. The 
work site size and concentration affects the increase 
of working time utilization thus lowering the costs 
of personnel, equipment and machines moving. 
Expensive machines like large modern skylines, 
harvesters and forwarders have a higher economy 
threshold than the older and cheaper mechaniza-
tion, therefore more wood is required for one move. 
Small work sites and low work sites concentration 
require more machines, more workers and more 
assets for the same cut. In the planning phase, an 
appropriate work concentration can be affected by 
the recommended spatial arrangement and circuit 
which take into account transport possibilities. 
Circuits, selected with regard to the tree species and 
habitat, affect tree dimensions at cut and tree value. 
A better assortment structure diminishes require-
ments for higher concentration. In the preparation 
phase (growing planning), cut intensity, work site 
size and concentration can be affected. The minimal 
(economical) concentration is a matter of product 
value, variable and, above all, fixed costs, therefore 
this is a flexible category, depending on fixed costs 
movements and purchase prices of products. Average 
minimal concentrations for an individual technology 
and transport form can be evaluated for a longer 
period. The general rules of rational economizing 
are the same in all cases.
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1 UVOD
Fitocenološki elaborati in gozdnogospodarski načrti 
vsebujejo veliko podatkov, ki se jih po sedaj veljavnem 
Pravilniku o gozdnogospodarskih in gozdnogojit-
venih načrtih (Uradni list RS, 5/1998) uporablja 
predvsem za načrtovanje možnega poseka, potrebnih 
gozdnogojitvenih del in za načelno določitev in 
ovrednotenje funkcij gozdov. Po našem mnenju bi se 
večino podatkov, ki so pridobljeni z opisom sestojev, 
dalo uporabiti tudi za oceno pomembnosti sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini 
(gozdnogospodarski enoti) in na višjih nivojih. 
Zato smo tudi pristopili k izdelavi metodologije za 
oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini. 1 Mag. J. P., uni. dipl. inž. gozd., Cankarjeva 28, 5000 

Nova Gorica
2  V. Č., uni. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, 
OE Tolmin, KE Predmeja

GDK: 228+180(045)=163.6

Metodologija za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini
Evaluation Methodology of Stand Importance for Sustaining Biodiversity in Forest 
Landscape

Jože PAPEŽ1

Vojko ČERNIGOJ2

Izvleček:
Papež, J., Černigoj, V.: Metodologija za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni 
krajini. Gozdarski vestnik 66/2008, št. 3. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit. 20. Prevod 
izvlečka in povzetka v angleščino Breda Misja.
V prispevku so predlagana teoretska izhodišča metodologije za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini. Metoda temelji na uporabi podatkov, ki se jih pridobi pri izdelavi gozdnogospodarskih 
načrtov, in po mnenju avtorjev lahko olajša odločitve pri izdelavi gozdnogospodarskih in gojitvenih načrtov in 
monitoringu biotske raznolikosti.
Ključne besede: kazalniki biotske raznolikosti, gozdna združba, razvojna faza, tip gozda, manjšinske drevesne 
vrste, sestojni sklep, višina lesne zaloge, režimi motenj, odmrla lesna biomasa.

Abstract:
Papež, J., Černigoj, V.: Evaluation Methodology of Stand Importance for Sustaining Biodiversity in Forest Landscape. 
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry) 66/2008, Vol. 3. In Slovenian, abstract and summary in English. 
Lit. quot. 20. Translation of the Abstract and Summary in English Breda Misja
The article proposes theoretical starting-points for evaluation methodology of stand importance for sustaining 
biodiversity in forest landscape. The method is based on the use of data acquired in elaborating forest management 
plans; according to the authors’ opinion it can facilitate decisions required for making forest management and 
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2 DEFINICIJA BIOTSKE 
RAZNOLIKOSTI

Ocenjena pomembnost sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini je le eden od kazalnikov 
biotske raznolikosti. Za lažje razumevanje metodo-
logije za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini je zato potrebna 
obširnejša definicija biotske raznolikosti.

Biotsko raznolikost bi lahko enostavno opredelili 
kot različnost življenjskih oblik, vendar je potrebna 
popolnejša definicija. V ameriškem gozdarskem 
slovarju » The Dictionary of Forestry » iz l. 1998 je 
biotska raznolikost opredeljena kot:

Znanstvena razprava
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− Pestrost in obilje življenjskih oblik, procesov, 
funkcij in strukture rastlin, živali in drugih živih 
organizmov, vključno z relativno prepletenostjo vrst, 
združb, genskega fonda in ekosistemov v prostoru, 
od lokalnega preko regionalnega do globalnega.

− Indeks vrstnega bogastva v združbi, ekosistemu 
ali krajini, in relativna obilnost teh vrst.

 Opomba 1. Navadno razlikujemo pet ravni biotske 
raznolikosti:

− Genska raznolikost se nanaša na gensko varia-
bilnost znotraj vrst.

− Vrstna raznolikost se nanaša na pestrost vrst v 
nekem prostoru.

− Združbena ali ekosistemska raznolikost se nanaša 
na pestrost združb ali ekosistemov v določenem 
prostoru.

− Krajinska raznolikost se nanaša na pestrost 
ekosistemov v krajini.

− Regionalna raznolikost se nanaša na pestrost vrst, 
združb, ekosistemov ali krajin znotraj specifične 
geografske regije.

 Opomba 2. Vsaka raven biotske raznolikosti ima 
tri sestavne dele:

− Raznolikost sestave ali število sestavnih delov ali 
elementov sistema je označeno z merili, kot so 
število vrst, genov, združb ali ekosistemov.

− Raznolikost zgradbe ali pestrost vzorcev ali 
organiziranosti sistema kot na primer zgradba 
habitatov in populacij ali morfologija vrst.

− Raznolikost delovanja ali številčnost ekoloških 
procesov znotraj sistema kot na primer režimi 
motenj, vloga vrste v združbi in kroženje hranilnih 
snovi znotraj gozda.
Biotska raznolikost gozdne krajine je tako rezultat 

medsebojnega vpliva abiotskih dejavnikov okolja, 
biotskih interakcij in režimov motenj. Ali drugače 
povedano: ključni dejavniki, ki vplivajo na ali 
določajo biotsko raznolikost, so abiotski, biotski in 
antropogeni dejavniki, ki direktno ali indirektno 
vplivajo na biotsko raznolikost in njene glavne 
sestavine (sestava, zgradba in delovanje).

Na podlagi omenjene definicije biotske raznoliko-
sti smo mnenja, da je za oceno biotske raznolikosti 
v gozdni krajini potrebno: ovrednotiti pomen posa-
meznih sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti; 
oceniti delež odmrle lesne biomase; ugotoviti režime 
motenj in oceniti kako bosta sedanje stanje sestojev 
in predvideno gospodarjenje vplivala na ohranjanje 
biotske raznolikosti. Sama metodologija za oceno 
pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske razno-
likosti v gozdni krajini pa je le eden od kazalnikov 
biotske raznolikosti.

3 VREDNOTENJE IN OCENA 
BIOTSKE RAZNOLIKOSTI 
RAZLIČNIH KRAJIN

Splošno pravilo je, da je treba biotsko raznolikost 
ocenjevati in vrednotiti v širšem prostoru in to 
najmanj na nivoju krajine. Če biotsko raznolikost 
ocenjujemo na nivoju krajine, moramo upoštevati 
motnje (naravne in antropogene) ter prostorske 
in časovne dimenzije tega pojava. Da bi dojeli 
kumulativni vpliv naravnih pojavov in človeških 
aktivnosti v prostoru in času, je potreben krajinski 
pristop. Spremembe v sestavi in zgradbi krajine se 
kažejo v časovnem in prostorskem pojavljanju, pre-
oblikovanju in izginjanju različnih tipov sestojev, ki 
močno vplivajo na biotsko raznolikost. Za rastlinske 
in živalske vrste velja, da človeško preoblikovanje 
in poenostavljanje krajine pospešuje generaliste na 
račun specialistov in redkih vrst.

Ocenjevanje biotske raznolikosti različnih krajin 
se je v bistvu pričelo z vrednotenjem habitatov posa-
meznih živalskih vrst. Ideje, napotke in navdih, ki so 
vplivali na izdelavo metodologije za oceno pomemb-
nosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v 
gozdni krajini, pa smo dobili v naslednjih virih: 
1. Z obsežno in temeljito študijo so proučili živalske 

habitate v gospodarskih gozdovih v Blue Moun-
tains of Oregon and Washington (THOMAS et al. 
1979). V njej so prikazali pomen gozdnih združb 
in sukcesijskih stadijev, gozdnega roba, odmrle 
lesne biomase, posebne habitate, značilnosti 
nekaterih ekološko in gospodarsko pomembnih 
živalskih vrst in njihovih habitatov, in kako na 
njih vpliva gospodarjenje z gozdovi.

2. Patton (1992) je opisal metodo za inventarizacijo, 
vrednotenje in monitoring gozdnih habitatov in 
divjih živali. Izhodišče za vzorčenje sta GIS (Geo-
grafic Information Systems) in DBMS (Datebase 
Management System), ki omogočata izdelavo 
karte sestojev, značilnosti sestojev in značilnosti 
habitatov določenih živalskih vrst. Z vzorčenjem 
in zbiranjem velikega števila informacij pa se 
nato ugotovi kateri sestoji imajo določene habi-
tatske značilnosti. Na podlagi tako pridobljenih 
informacij se nato izdela prehransko karto, karto 
kritja in karto voda.

3. Eng (1998) je opisal enostavne načine za opis 
strukture krajine z več ali manj kazalniki, ki se 
jih opredeli na podlagi značilnosti strukture 
krajine, ki se jo ocenjuje (dimenzije posameznih 
elementov, prostorska sestava krajine, prostorska 
razporeditev elementov). Zanimive so nekatere 
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ugotovitve oziroma povzetki drugih avtorjev, ki 
jih navaja:
− Mnogi avtorji za opis proučevane krajine 

uporabijo določeno zbirko kazalnikov, vendar 
v večini primerov ne povedo racionalnega 
vzroka za svojo izbiro.

− Riitters et al. (1995) so z multivariacijsko fak-
torsko analizo ugotovili, da je od 55 izbranih 
kazalnikov 5 merskih kazalnikov dovolj, da 
ustrezno opišejo razlike v kartah krajin.

− Živalska ekologija in obnašanje sta lahko 
močno odvisna od narave in vzorca krajinskih 
elementov, toda malo natančnih meritev spre-
minjanja krajine je bilo narejenih (Ripple et 
al. 1991). Bolj grobo rečeno: faktorske analize 
lahko kažejo kateri merski kazalnik naj bi 
meril sestavo in škodljive vplive, vendar ne 
more pokazati, če je škodljivi vpliv v celoti 
sploh vredno meriti (Riitters et all 1995).

− Krajinski kazalniki nam omogočajo kvanti-
ficirati razlike med različnimi površinami ali 
iste površine v različnih časovnih obdobjih. 
Toda ne omogočajo nam odgovora na vpra-
šanje, katere od teh razlik so značilne, tako s 
statističnega kot tudi z ekološkega stališča.

4. S projektom »Indikatorji za monitoring in ovred-
notenje biotske raznolikosti gozdov v  Evropi 
BEAR« so pričeli l. 1998 in zaključili l. 2001 z 
objavo poročila »Merila za ovrednotenje biotske 
raznolikosti v evropskih gozdovih«. Koordinator 
projekta je bil Tor-Bjorn Larsson iz Švedske, 
pri njem pa so sodelovali predstavniki večine 
evropskih držav, tudi predstavnika Slovenije dr. 
Andrej Bončina in dr. Jurij Diaci. V poročilu je 
med dosežki na prvo mesto postavljen dogovor 
o skupni shemi ključnih faktorjev biotske razno-
likosti, ki so primerni za uporabo v evropskih 
gozdovih. Ključni faktorji, ki vplivajo ali določajo 
biotsko raznolikost, so abiotski, biotski in antro-
pogeni faktorji, ki direktno ali indirektno vplivajo 
na biotsko raznolikost in njene glavne sestavine 
(sestava, zgradba in delovanje). Osnovna skupna 
shema ključnih faktorjev biotske raznolikosti je 
identična z definicijo biotske raznolikosti, ki je 
navedena v ameriškem gozdarskem slovarju »The 
Dictionary of Forestry« iz l. 1998 in v tem članku, 
in je že bila predstavljena slovenski gozdarski jav-
nosti (PAPEŽ 2004). Dogovorili so se tudi o enotni 
skupni shemi ključnih faktorjev, ki so primerni za 
vse evropske gozdove. Ključne faktorje sestave in 
zgradbe se obravnava na nacionalnem/regijskem, 
krajinskem in sestojnem nivoju, ključni faktorji 

delovanja (naravne motnje, človeški vplivi) pa so 
enaki za vse tri nivoje obravnave. Tudi uporab-
ljena definicija motenj je enaka kot jo uporabljajo 
ameriški ekologi in gozdarji: »Motnja je vsak 
relativen časovno izločen dogodek, ki razruši 
ekosistem, združbo ali strukturo populacije in 
spremeni naravne vire, uporabnost substrata ali 
fizično okolje« (PICKETT / WHITE 1985, cit. po 
SPIES / TURNER 1999, SEYMOUR / HUNTER 
1999, PARMINTER 1998, LARSSON 2001). 
Predlagali so metodo za ocenjevanje, relativnega 
pomena ključnih faktorjev biodiverzitete na nivoju 
sestojev v različnih gozdnih tipih posameznih 
evropskih regij, ki okvirno predvideva naslednje 
število možnih kazalnikov: zgradba 8, sestava 2, 
naravne motnje 3, človekovi vplivi 4. Relativni 
pomen kazalnikov naj bi ovrednotili z: O=brez 
pomena, 1=neznaten, 2=zmeren, 3=velik. Vsi 
eksperti so se strinjali, da je še prezgodaj, da bi 
dokončno opredelili prioritetne kazalnike za 
praktično uporabo. Vsaka država pa naj bi razvila 
indikatorje za merjenje biodiverzitete gozdov, in 
jih vključila v nacionalno gozdno inventuro.
Ker v literaturi, ki je bila na razpolago, nismo zasle-

dili ustrezne enostavne metode za oceno pomemb-
nosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v 
gozdni krajini, smo jo izdelali sami.

4 METODOLOGIJA ZA OCENO 
POMEMBNOSTI SESTOJEV 
ZA OHRANJANJE BIOTSKE 
RAZNOLIKOSTI V GOZDNI 
KRAJINI 

Naše izhodišče je bilo, da je večina informacij, ki jih 
vsebujejo fitocenološki elaborati in gozdnogospo-
darski načrti, tako imenovanih mehkih informacij, 
ki se jih pridobi na subjektiven način. Tako so na 
kartah na subjektivni način določene meje gozdnih 
združb in njihovih subasociacij, ravno tako sta dolo-
čanje mej sestojev in opis sestojev precej odvisna 
od izkušenosti in osebnega strokovnega pristopa 
posameznika.

Pri gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem 
načrtovanju obravnavamo sestoj kot dovolj veliko 
strnjeno skupino drevja na enakem rastišču, ki se 
od okolice bistveno razlikuje po starosti, sestavi in 
zgradbi drevesnih vrst, kvaliteti in negovanosti. 
Površina sestojev naj načeloma ne bi bila manjša 
od 0,50 ha. Vsak sestoj je tako v bistvu kombina-
cija potencialne gozdne združbe, razvojne faze in 
drevesne vrste. Življenjskim pogojem, ki jih nudijo 
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različni sestoji, so različno prilagojene tudi živalske 
in rastlinske vrste.

Osnova za ovrednotenje pomena posameznih 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti so podatki 
iz opisov sestojev. Pri izdelavi gozdnogospodarskega 
načrta se vsakemu odseku na podlagi fitocenološke 
karte določi prevladujočo gozdna združbo ali suba-
sociacijo, tako da se vsem sestojem v odseku pripiše 
enako gozdno združbo. Pri opisu sestojev pa se za 
vsak sestoj ugotovi in določi: razvojno fazo, delež dre-
vesnih vrst, lesno zalogo, sestojni sklep, zasnovo, tip 
drevesne sestave, gozdnogojitvene smernice, vrste in 
vzroke poseka, in obseg gojitvenih in varstvenih del. 
Enake sestoje, ki so ločeno popisani zaradi odsečnih 
mej, je potrebno združiti in obvezno obravnavati kot 
en sestoj, s čimer izločimo razdrobljenost sestojev 
zaradi gozdarske razmejitve gozdov. 

Izhajajoč iz podatkov fitocenoloških in gozdno-
gospodarskih načrtov in prej omenjene definicije 
biotske raznolikosti smo bili mnenja, da sta na nivoju 
krajine (gozdnogospodarske enote) za raznolikost 
prostorske sestave (composition) ključna kazalca 
gozdna združba in razvojna faza, za raznolikost 
zgradbe (structure) pa je ključni kazalec tip gozdov. 
Za raznolikost delovanja (function) so ključni kazalci 
naravne motnje (veter, žled, sneg, rastlinojeda divjad, 
glive, žuželke, itd.) in človekovi vplivi v daljni in bliž-
nji preteklosti (izvajanje sečenj in gozdnogojitvenih 
del, nabiranje stranskih gozdnih proizvodov, gradnja 
gozdnih prometnic, rekreacija, lov, I. in II. svetovna 
vojna, daljinski transport onesnaženega zraka).

Menimo, da sta na nivoju sestoja za raznolikost 
sestojne sestave ključna kazalca delež manjšinskih 
drevesnih vrst (plodonosne vrste, pionirske vrste, 
plemeniti listavci) in sestojni sklep. Za raznolikost 
sestojne zgradbe pa je ključni kazalec višina lesne 
zaloge. Žal v opisih sestojev ni podatkov o odmrli 
lesni biomasi in vertikalni zgradbi sestoja. Za 
raznolikost delovanja so ključni kazalci isti kot na 
nivoju krajine.

Bili smo mnenja, da natančna statistična obdelava 
subjektivno pridobljenih podatkov ni smotrna. Zato 
smo izbrane kazalce, s pomočjo katerih se ocenjuje 
pomen sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti, 
ocenili le po pomenu, in to v naslednjem razponu: 
zelo pomembni 5 točk, pomembni 3 točke, manj 
pomembni 1 točka, nepomembnih kazalcev biotske 
raznolikosti ni. Metoda točkovanja je ravno tako 
subjektivna, zato je potrebno dobro poznavanje 
rastiščnih in sestojnih razmer v gozdnogospodarski 
enoti.

Vseh kazalcev biotske raznolikosti je tako šest, od 

tega trije na krajinskem in trije na sestojnem nivoju. 
Vsak sestoj tako lahko dobi maksimalno 30 točk in 
minimalno 6 točk. Infrastrukturnim objektom se 
avtomatsko določi majhno pomembnost, gozdne 
jase pa so zelo pomembne, saj gre za gozdno krajino 
s posameznimi gozdnimi jasami. Osnovna enota 
obdelave je sestoj oziroma sestojni tip, ki je identi-
ficiran s svojo številko, ki je ključno polje navezave 
vseh potrebnih parametrov na sestoj. S to povezavo 
so vsi parametri prostorsko definirani na podlagi 
digitalizacije sestojnih tipov. 

Končni rezultat računalniške obdelave podatkov 
je ocena pomembnosti sestojev za ohranjanje biot-
ske raznolikosti v gozdni krajini, ki so lahko: zelo 
pomembni 21-30 točk, pomembni 11-20 točk in manj 
pomembni do 10 točk. Ker je vsak sestoj prostorsko 
definiran (vsak sestoj ima svoj odsek in površino), 
se dobljene podatke teh treh kategorij sestojev lahko 
naprej obdeluje na različne načine in na kartah v 
ustreznem merilu tudi prostorsko prikaže.

Metodologijo smo preverili na primeru GGE 
Predmeja. Podatkovne baze smo analizirali s progra-
mom Foxpro for Windows 2.6a, prostorsko obdelavo 
pa smo izvedli v programu MapInfo 7.0.

V nadaljevanju so natančneje opisani izbrani 
kazalci s pomočjo katerih se ocenjuje pomen sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti, in kriteriji za 
njihovo ocenjevanje kot zelo pomembni, pomembni 
in manj pomembni. 

4.1  Gozdne združbe 

Opis, zgradba in delovanje gozdnih združb so povzeti 
po Papež et al. (1997) in Papež (2001).

Kratka definicija gozdne združbe je naslednja: 
gozdna združba je rastlinska združba, katere osnovni 
graditelj so drevesne vrste. Gozdna združba (eko-
sistem) je medsebojno povezana skupnost drevja, 
grmovja, zelišč, trav, mahov, gliv in živali (vseh vrst, 
oblik in velikosti), ki v določenih podnebnih raz-
merah vpliva na neživo naravo in obratno. Praktično 
ima vsaka gozdna združba eno ali nekaj dominant-
nih drevesnih vrst, ki s svojo navzočnostjo dolo-
čajo sestavo življenjske združbe gozda. Življenjska 
združba (biocenoza) je značilna skupnost populacij 
rastlin in živali, ki živijo v določenem življenjskem 
prostoru (biotopu). Za gozdne združbe sta značilna 
še navpična plastovitost in prostorska raznolikost, 
ki skupaj s sezonsko spremenljivostjo raznovrstnost 
gozda kot ekosistema še povečata. Navpična razno-
likost se kaže v plasteh dreves, grmovja, zelišč, mahov, 
stelje in korenin, kar omogoča delovanje združbe, 
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izkoriščanje in pretok energije ter kroženje snovi. 
Prostorska raznolikost je malopovršinska mešanost 
razvojnih stopenj gozda, ki je ne smemo zamenjavati 
s prostorsko variabilnostjo gozdnih združb, ki je 
posledica razlik v neživem okolju.

Gozdne združbe so rezultat delovanja različnih 
ekoloških dejavnikov, naravnih in človeških motenj, 
borbe vrst za obstanek, medsebojnega prilagajanja 
vrst in zgodovinskega razvoja rastlinskih in živalskih 
vrst določenega območja. Gozdne združbe so tako 
variabilne v prostoru in času, kjer nastajajo, se raz-
vijajo in izginevajo. Meje med gozdnimi združbami 
so v naravi razločne ali pa postopoma prehajajo ena 
v drugo. Med dvema gozdnima združbama navadno 
obstaja prehodna cona, v kateri se mešajo elementi 
ene in druge gozdne združbe. Pogosto se taki pre-
hodi tako razlikujejo od okolice, da se jih izloči kot 
posebne gozdne združbe. Nekatere gozdne združbe se 
pojavljajo velikopovršinsko, druge malopovršinsko, 
velika večina pa jih je nekje vmes. 

Pestrost delovanja gozdnih združb (ekosistemov) 
je opredeljena z njihovo vlogo pri delovanju krajine. 
Gozdne združbe niso zaprti ekosistemi, ampak med 
njimi poteka izmenjava snovi in energije (pelod, 
seme, živalske vrste). Posamezne gozdne združbe 
so tako le del večjega sistema, v tem primeru dela 
gozdne krajine. Predvsem se moramo zavedati, 
da je vsaka hierarhija, ki jo uveljavljamo v naravi, 
samovoljno izdelan človekov pripomoček, ki nam 
omogoča vpogled v delovanje sistema. Mi pa ne 
vemo, ali je narava dejansko tako organizirana, kot 
jo zaznavamo. S stališča delovanja krajine je zato pri-
merno obravnavati relativno ekološko in ekonomsko 
pomembnost gozdnih združb. 

Z vidika živalskega sveta so pomembnejše gozdne 
združbe nižjih leg, v katerih je večja ponudba hrane, 
toplotnega zavetja in skrivališč. Za prednostno raz-
vrstitev združb smo kot izhodišče izbrali rastiščni 
koeficient, ki po Koširju (1975) temelji na pred-
postavki, da proizvodnja organske mase narašča 
od ekstremnih proti optimalnim rastiščem. Ocena 
pomembnosti gozdnih združb za živalske habitate 
je naslednja: 
− zelo pomembne (RK=13-17) 5 točk, 
− pomembne (RK=7-11) 3 točke,
− manj pomembne (RK=0-5) 1 točka.

4.2  Razvojne faze
V gozdu, v katerem ni čutiti direktnega vpliva člo-
veka, poteka proces sukcesije preko štirih osnovnih 
sukcesijskih stadijev: gola tla, trave in zelišča, grmovje 

in drevje. Naravne motnje (veter, sneg, žled, požar), 
ki obstoječe vegetacije ne uničijo popolnoma, pa 
so tiste, ki z ustvarjanjem vrzeli in gozdnih jas, na 
katerih ostane odmrla lesna biomasa, omogočajo 
pojavljanje sekundarnih sukcesij, ki zagotavljajo 
pestrost sestojev in biotsko raznolikost. Prehodi iz 
ene v drugo razvojno stopnjo so postopni in jih jasno 
ločimo le, če jih opazujemo v določenem časovnem 
razmiku. V končnem sukcesivnem stadiju z drevjem 
ločimo še šest različnih razvojnih faz gozda: mladje, 
gošča, letvenjak, drogovnjak, debeljak in star gozd 
ali pragozd (gozd s sušicami in podrticami). Vsaka 
od teh razvojnih faz lahko predstavlja samostojen 
sestoj. 

Za naravno gozdno krajino je ocena pomemb-
nosti razvojnih faz in sukcesijskih stadijev lahko 
naslednja: 
− zelo pomembne (pragozd, debeljak) 5 točk,
− pomembne (gozdna jasa, grmišče, mladje, gošča) 

3 točke,
− manj pomembne (letvenjak, drogovnjak)  

1 točka.
Ker je človek v večini gozdov zmernega pod-

nebnega pasu prisoten že tisočletja, so človekove 
dejavnosti tiste, ki so nadomestile naravne motnje 
in ustvarjajo razmere za obstoj in razvoj različnih 
rastlinskih in živalskih vrst. 

Primerjava razvojnih faz gospodarskega gozda 
s sukcesijskimi stadiji naravnega gozda pokaže, 
da je gospodarski gozd siromašnejši iz naslednjih 
razlogov:
− Večje vrzeli poraščene s travami in zelišči so 

redke, ker se jih zaradi neučakanosti običajno 
kmalu posadi.

− Pri negi mladja in gošče se z uravnavanjem zmesi 
odstranjuje nezaželene grmovne in drevesne 
vrste.

− Pri redčenju letvenjakov in drogovnjakov se 
odstranjuje konkurente izbrancev, slabo vitalne 
osebke, osebke s poškodbami vrhov in krošenj 
in osebke nezaželenih drevesnih vrst.

− Zaradi izvajanja sanitarnih sečenj se pri redčenju 
debeljakov in uvajanju pomlajevanja odstranjuje 
osebke s poškodbami vrhov in krošenj, z lesnimi 
glivami okuženo drevje, lubadarke, sušice in 
podrtice.
Če odpišemo resnične pragozdne ostanke in 

gozdne rezervate, ki so stari dobrih 30 let, je za 
gospodarski gozd ocena pomembnosti razvojnih 
faz za biotsko raznolikost lahko naslednja: 
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− zelo pomembne (sestoji v obnavljanju, razno-
merni sestoji, dvoslojni sestoji) 5 točk,

− pomembne (travnik, grmišče , mladje, gošča, 
debeljak) 3 točke,

− manj pomembne (letvenjak, drogovnjak) 1 
točka.

4.3  Tipi gozdov
Pestrost zgradbe gozda je opredeljena tudi z mor-
fološkimi značilnostmi rastlin, predvsem drevesnih 
vrst. Vladajoča plast drevja s svojo fizično prevlado 
vpliva na zgradbo in delovanje ekosistema in kon-
trolira razporeditev in številčnost drugih vrst v 
gozdu. Svetlobne razmere znotraj drevesnih krošenj 
se razlikujejo med drevesnimi vrstami in vplivajo 
na epifitske združbe in na pojavljanje zelišč, trav, 
praproti in grmovja v talni plasti. Značilna zgradba 
drevesnih vrst, kot so zgradba lubja, oblika listov 
in razporeditev listov in vej, zagotavljajo zavetje in 
hranilni substrat, ki vplivata na številčno zastopanost 
živali, njihovo distribucijo in obnašanje (PALIK / 
ENGSTROM 1999). 

Pomembnejše drevesne vrste, ki se pojavljajo 
na območju Slovenije, lahko na podlagi značilne 
zgradbe krošenj in drevesne skorje grobo združimo 
v naslednjih 8 skupin (PAPEŽ 2001), ki jih po 
potrebi smiselno dopolnimo z ostalimi drevesnimi 
vrstami:
− iglavci z gosto krošnjo in razbrazdano skorjo 

(duglazija),
− iglavci z gosto krošnjo in gladko skorjo (smreka, 

jelka, L. pacipresa),
− iglavci z redko krošnjo in razbrazdano skorjo (č. 

in r. bor, e. macesen),
− iglavci z redko krošnjo in gladko skorjo (z. bor, 

cedre),
− listavci z gosto krošnjo in gladko skorjo (bukev, 

b. gaber),
− listavci s srednje gosto krošnjo in razbrazdano 

skorjo (hrasti),
− listavci s srednje gosto krošnjo in gladko skorjo 

(lipa, r. hrast),
− listavci z redko krošnjo in gladko skorjo (g. javor, 

v. jesen, jerebika).
Vsako drevo od navedenih skupin drevesnih vrst 

je substrat, ki predstavlja različno življenjsko okolje, 
ki je naseljeno z različnimi življenjskimi združbami 
rastlin in živali. Za tujerodne drevesne vrste je zna-
čilna slaba zastopanost ali celo odsotnost epifitskih 
združb. Vsaka od navedenih skupin drevesnih vrst 

omogoča drugačen svetlobni režim in specifično 
mikroklimo in ustvarja pogoje za pojavljanje različnih 
kombinacij rastlinskih in živalskih vrst. Posebej je 
potrebno poudariti negativni vpliv umetno osnovanih 
nasadov, s katerimi se je zamenjalo naravne sestoje, 
kajti s spremembo sestave drevesnega sloja se spre-
mene tudi vse povezave z drugimi vrstami. 

Okvirna splošna ocena pomembnosti tipov 
gozdov je naslednja:
− zelo pomembni (naravni mešani sestoji iglavcev 

in listavcev) 5 točk,
− pomembni (naravni sestoji listavcev s primesjo 

domačih iglavcev) 3 točke,
− manj pomembni (sestoji tujerodnih drevesnih 

vrst ) 1 točka.

4.4  Sestojni sklep
Sestojni sklep je lahko tesen, normalen, rahel, vrzelast 
in pretrgan. Na podlagi teh ocenjenih podatkov lahko 
predvidevamo kakšna je vertikalna zgradba sestoja 
in kakšna je zastopanost zelišč, trav in grmovja v 
talni plasti. Pri vrzelastem in pretrganem sklepu sta 
v spodnji plasti že lahko mladje in gošča, če ju še ni, 
pa je zelo verjetno dobro razvita plast zelišč in trav, 
same vrzeli pa predstavljajo poseben mikrohabitat. 
Pri rahlem sklepu se že pojavljajo trave in zelišča ter 
posamezno mladje sencovzdržnih drevesnih vrst. Pri 
tesnem in normalnem sklepu je talnega rastja zelo 
malo ali pa ga praktično ni. Kakšen je vpliv sklepa 
je dodatno odvisno tudi od gozdne združbe, tipa 
sestoja, razvojne faze in nebesne lege. V sestojih, v 
katerih se ne ocenjuje sestojnega sklepa, se ga opre-
deli po sklepu prevladujoče razvojne faze: sestoj v 
obnovi ima pretrgan sklep, dvoslojni sestoj ima tesen 
sklep, raznomeren sestoj ima rahel sklep, grmičav 
gozd ima pretrgan sklep. 

Relativni pomen sestojnega sklepa je naslednji:
− zelo pomemben (vrzelast in pretrgan sklep) 5 

točk,
− pomemben (rahel sklep) 3 točke,
− manj pomemben (normalen in tesen sklep) 1 

točka.

4.5  Prisotnost manjšinskih drevesnih 
vrst

Pomemben kazalnik biotske raznolikosti je prisotnost 
manjšinskih drevesnih vrst v sestoju. V vseh gozdnih 
združbah se v začetnih stadijih sukcesije pojavljajo 
drevesne vrste za katere so značilni kratka življenj-
ska doba, hitra rast in vsako leto velika produkcija 
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lahkega semena. Z razvojem sukcesije pričnejo pre-
vladovati drevesne vrste z dolgo življenjsko dobo, 
počasnejšo rastjo in produkcijo težkega semena na 
vsakih nekaj let. Pri naravnem razvoju gozda se v 
zgornji drevesni plasti vedno ohrani precej osebkov 
manjšinskih drevesnih vrst. Večina manjšinskih 
drevesnih vrst, razen gorskega javorja in velikega 
jesena, gospodarsko ni zanimiva, zato se jih pri 
negi zelo pogosto odstranjuje že v razvojnih stadijih 
mladja in gošče. Posledica so večinoma čisti sestoji 
gospodarsko pomembnih drevesnih vrst (bukev, 
jelka in smreka), v katerih za določene živalske vrste 
primanjkuje hrane.

Ekološki pomen manjšinskih drevesnih vrst je 
večplasten:
− V primeru velikopovršinskih motenj predstav-

ljajo obrambno varovalko, saj je njihovo mladje 
stalno prisotno in v nekaj letih zakrije ogolelo 
površino.

− Mladje gorskega javorja, velikega jesena, bresta in 
jerebike predstavlja pomemben delež v prehrani 
rastlinojede parkljaste divjadi.

− Plodovi jerebike, mokovca in češnje so pomembni 
za prehrano nekaterih vrst ptic, še posebej v 
obdobju pomanjkanja hrane.

− V starih sestojih primarni duplarji dajejo prednost 
staremu in/ali odmrlemu drevju češnje, trepetlike 
in breze.

Z ekološkega vidika je relativni pomen prisotnosti 
manjšinskih drevesnih vrst (v sestojih z lesno zalogo 
se upošteva % od lesne zaloge, v nemerskih sestojih 
pa površinski delež v %) naslednji:
− zelo pomembna (njihov delež znaša več kot 3 %) 

5 točk,
− pomembna (njihov delež znaša 1-3 % ) 3 točke,
− manj pomembna (njihov delež znaša manj kot  

1 %) 1 točka. 

4.6  Višina lesne zaloge
Višina lesne zaloge je zelo pomemben kazalnik biot-
ske raznolikosti. Čim višja je lesna zaloga, debelejše 
in starejše je drevje. Ko drevje odrašča, postaja lubje 
vedno bolj hrapavo in razbrazdano, in življenjski 
pogoji se za vse vrste organizmov, ki grade epifitske 
združbe ali se v njih hranijo, izboljšujejo. Izboljšanje 
življenjskih pogojev na starem deblu je posledica 
izpiranja razpadajočih organskih snovi iz krošenj, 
ki se na razbrazdanem lubju bolj ustavljajo kot na 
gladkem. Pestrejše življenjske združbe alg, gliv in 

lišajev so na starem drevju tistih drevesnih vrst, ki 
imajo debelejše in bolj razbrazdano lubje. Na takem 
deblu je več skrivališč za nevretenčarje in s tem 
tudi več hrane za predatorske ptice. Ko drevo raste 
in se stara, mu odmirajo veje. Večina tako nastalih 
ran se zarase, nekatere pa ne. Naselijo jih glive in 
mikroorganizmi, ki začnejo les razgrajevati. Tako 
nastanejo dupla. Dupla nastajajo na vseh drevesnih 
vrstah, ne glede na starost, prsni premer, obliko in 
fiziološko stanje. Drevo lahko iz različnih vzrokov 
(strela, veter, sneg) doletijo razne poškodbe, kot so 
prelomi debla, vej in odstopanje lubja. Tako nastanejo 
nove razmere, ki jih mnoge vrste ptic izkoristijo za 
gnezdenje (PAPEŽ et al.1997).

Kljub vsem zgoraj navedenim procesom stara-
nja pa so stari gozdovi do določene starosti precej 
bolj odporni proti naravnim motnjam kot mlajše 
razvojne faze gozda. Za vsak sestoj se upošteva 
lesno zalogo, ki je že korigirana z ugotovljeno lesno 
zalogo na stalnih vzorčnih ploskvah. Kot izhodišče 
za oceno pomena lesne zaloge predlagamo ciljno 
lesno zalogo sestoja pred pričetkom pomlajevanja, 
ki je določena za prevladujoči gospodarski razred 
v gozdnogospodarski enoti (krajini). 

Z ekološkega vidika je relativni pomen višine 
lesne zaloge za biotsko raznolikost naslednji:
− zelo pomembna (lesna zaloga je večja od ciljne 

LZ) 5 točk,
− pomembna (lesna zaloga znaša 0,5 – 1,0 ciljne 

LZ) 3 točke,
− manj pomembna (lesna zaloga je manjša od 0,5 

ciljne LZ) 1 točka. 

5 DISKUSIJA

Odnos ljudi do vsega novega je sprva večinoma 
skeptičen in kritičen. Kar se tiče biotske raznoli-
kosti, se v gozdarstvu pri načrtovanju in izvajanju 
načrtovanih ukrepov še ni popolnoma udomačila 
ideja, da je pri gospodarjenju z gozdom poleg 
potreb ljudi, treba upoštevati tudi potrebe vseh 
rastlinskih in živalskih vrst, in ne samo divjadi. 
Za nekatere vrste bolj ali manj poznamo njihove 
habitatske potrebe, veliko vrst pa je popolna 
neznanka. Kvantitativno merjenje biotske razno-
likosti je problematično (HUNTER 1999), kajti 
lokalno ni še nihče naredil kompletne inventure za 
en sam gozdni sestoj. Znano je tudi, da je biotska 
raznolikost v gozdni krajini največja, če pestrost 
habitatov oblikujejo naravne motnje, in da ima star 
gozd večjo težo kot mlajše razvojne faze. Zato se 
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postavlja vprašanje ali je s predlagano metodolo-
gijo za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini možno na 
enostaven način oceniti relativni pomen sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti in kakšna je 
praktična uporabnost tako dobljenih podatkov. 
Vsaka metoda, ki ne temelji na natančno merlji-
vih kazalnikih, je zaradi svoje subjektivnosti prej 
kot slej podvržena kritiki. Poglejmo prednosti in 
pomanjkljivosti predlagane metode. 

Patton (1992) razlikuje 3 vrste intenzitete inventur, 
kombinacije kategorij in intenzivnosti inventur pa 
so prikazane v preglednici 1. Podatke za inventuro 
z nizko intenziteto se dobi predvsem iz literature 
in na podlagi mnenj ekspertov. Podatke za srednje 
intenzivno inventuro se dobi tako, da se inventuro 
z nizko intenziteto dopolni z manjšimi terenskimi 
raziskavami. Visoko intenzivna inventura je detajlna, 
draga in zahteva veliko časa. Predlagano metodo 
lahko ocenimo kot nizko do srednje intenzivno, saj 
se dodatno obdela le na terenu dobljene podatke, ki 
so potrebni za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov. 
Zaradi uporabe že zbranih podatkov je metoda eno-
stavna, hitra in poceni. 

Preglednica 1: Kombinacije kategorij in intenzivnosti 
inventur (Patton 1992)

Intenziteta
Kategorija ali nivo inventure

Nacionalna Regionalna Gospodar- 
ska enota

Nizka x x x
Srednja – x x
Visoka O – x

x verjetna    – možna       o ni verjetna

Pomanjkljivosti metode za ovrednotenje pomena 
posameznih sestojev za ohranjanje biotske razno-
likosti v gozdni krajini so lahko: subjektivna izbira 
in ocena relativnega pomena kazalnikov; med 
kazalnike nismo uvrstili vertikalno strukturo, deleža 
odmrle lesne biomase, velikosti sestoja in dolžino 
roba; biotsko pomembnost sestojev se ocenjuje ne 
glede na habitatske zahteve posameznih vrst; itd.. 
Pomisleki so lahko predvsem pri kazalnikih gozdne 
združbe in sestojni sklep. 

Na podlagi fitocenološke karte se pri opisu sesto-
jev vsakemu odseku določi prevladujočo gozdno 
združbo ali subasociacijo, ki se jo pripiše vsem 
sestojem v odseku, kar pri velikih odsekih lahko 
zmanjša zanesljivost tega kazalnika. Z rastiščnim 
koeficientom je poudarjen pomen primarne neto 
produkcije za živalski svet (HANSEN / ROTELLA 

1999), in zanemarjeno dejstvo, da imajo posamezne 
rastline v določenih združbah svoj optimum, in to ne 
glede na to kako visoka je primarna neto produkcija. 
Zato so z vidika ohranjanja habitatov rastlinskih 
vrst vse združbe enako pomembne, določene pa 
zaradi reliktne ali endemitne flore zaslužijo posebno 
obravnavo in zaščito.

Pomanjkanje podatkov o vertikalni strukturi 
sestojev smo skušali nadomestiti s sestojnim sklepom. 
Sestojni sklep je lahko tesen, normalen, rahel, vrzelast 
in pretrgan. Na podlagi teh ocenjenih podatkov lahko 
predvidevamo kakšna je vertikalna zgradba sestoja 
in kakšna je zastopanost zelišč, trav in grmovja v 
talni plasti. Menimo, da je sestojni sklep pri pomanj-
kanju ustreznejših kazalnikov dober nadomestek za 
vertikalno strukturo. 

V dani gozdni krajini, v kateri matico pred-
stavljajo drogovnjaki in debeljaki, velikost sestoja, 
dolžina roba in medsebojna razdalja biotsko naj-
bolj pomembnih sestojev ne predstavljajo zelo 
pomembnih kazalnikov biotske raznolikosti, saj 
je vpliv gozdnega roba precej manjši kot pri stiku 
starega sestoja in mladja. Velikost in oblika sestoja, 
dolžina roba in medsebojna razdalja sestojev 
in njihova povezanost pa so zelo pomembni v 
gozdnati in agrarni krajini in pri velikopovr-
šinskem gospodarjenju s sečnjami na golo. Za 
ovrednotenje biotske pomembnosti sestojev v 
teh krajinah so pač potrebni omenjeni dodatni 
kazalniki (THOMAS et al. 1979, PATTON 1992, 
PAPEŽ et al. 1998).

Delež odmrle lesne biomase se na podlagi poda-
tkov vzorčnih ploskev lahko oceni za vsako kate-
gorijo pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini, s samo metodologijo 
pa je nakazan potencialni pomen sestojev za odmrlo 
lesno biomaso.

Kljub nekaterim pomanjkljivostim smo mnenja, 
da predlagana metodologija pomeni prispevek k 
nadgradnji BEAR projekta, s katerim so l. 2001 
postavili okvirna merila za ovrednotenje biotske 
raznolikosti v evropskih gozdovih, vsaki državi pa 
priporočili naj razvije svoje indikatorje za merjenje 
biodiverzitete gozdov, in jih vključi v nacionalno 
gozdno inventuro.

6  ZAKLJUČKI
Z metodami, ki so jih razvili pri gospodarjenju z 
divjadjo, ugotavljajo ustreznost habitatov za dolo-
čene živalske vrste (THOMAS et al. 1979, PATTON 
1992). S predlagano metodo pa smo skušali predvsem 
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ovrednotiti splošni pomen posameznih sestojev za 
ohranjanje biotske raznolikosti.

Menimo, da z uporabo predlagane metodologije 
lahko nadgradimo predlog načrtnega gospodar-
jenja z odmrlo lesno biomaso (PAPEŽ 2005b), 
uporabo dendrogramov okolja za posamezne 
živalske vrste (PAPEŽ / ČERNIGOJ 2007b), in 
olajšamo odločitve pri izdelavi gozdnogospodar-
skih in gojitvenih načrtov v gozdni krajini. Metoda 
pa lahko tudi zelo olajša monitoring habitatnih 
tipov (ZON 2004) in načrtovanje ukrepov, ki naj 
bi v območjih NATURA 2000 zagotavljali habitate 
ogroženih vrst in ohranjanje biotske raznolikosti. 
Ali in kje bo do uporabe predlagane metodolo-
gije prišlo pa je odvisno od stališč gozdarske in 
naravovarstvene stroke in predvsem od gozdarske 
in naravovarstvene politike, ki jo načrtujejo na 
pristojnih ministrstvih.

Na nivoju gozdnate in agrarne krajine, gozdno-
gospodarskega območja in Republike Slovenije pa bi 
metodologijo bilo treba dodatno preveriti in dodelati. 
Menimo, da je za to najbolj primeren Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive vire pri Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani, k sodelovanju pa bi bilo dobro 
povabiti oba avtorja metodologije.

7 POVZETEK
V prispevku je predstavljena metodologija za 
oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini. S predlagano meto-
dologijo je možno ovrednotiti pomen posameznih 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti, in 
temelji na prostorski in sestojni obravnavi poda-
tkov fitocenoloških elaboratov (gozdne združbe 
in subasociacije), in gozdnogospodarskih načrtov 
(opisi sestojev). Osnova za ovrednotenje pomena 
posameznih sestojev za ohranjanje biotske raz-
nolikosti so definicija biotske raznolikosti kot je 
opredeljena v ameriškem gozdarskem slovarju » 
The Dictionary of Forestry » iz l. 1998, in podatki 
iz opisov sestojev. Kot ključni kazalniki, s katerimi 
naj bi ovrednotili pomen posameznih sestojev za 
ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini, 
so bili izbrani gozdna združba, razvojna faza, tip 
gozdov, delež manjšinskih drevesnih vrst, sestojni 
sklep in višina lesne zaloge. 

Zaradi subjektivno pridobljenih podatkov 
natančna statistična obdelava nebi bila smotrna. 
Zato so se odločili, da je za izbrane kazalce biotske 
raznolikosti dovolj, da se jih oceni po pomenu, in 

to v naslednjem razponu: zelo pomembni 5 točk, 
pomembni 3 točke, manj pomembni 1 točka, 
nepomembnih kazalcev biotske raznolikosti ni. 
Metoda točkovanja je ravno tako subjektivna, 
zato je potrebno dobro poznavanje rastiščnih 
in sestojnih razmer v gozdnogospodarski enoti.
Vseh kazalcev biotske raznolikosti je tako šest, 
od tega trije na krajinskem in trije na sestojnem 
nivoju. Vsak sestoj tako lahko dobi maksimalno 
30 točk in minimalno 6 točk. Infrastrukturnim 
objektom se avtomatsko določi majhno pomemb-
nost, gozdne jase pa so zelo pomembne, saj gre za 
gozdno krajino s posameznimi gozdnimi jasami. 
Osnovna enota obdelave je tako sestoj oziroma 
sestojni tip, ki je identificiran s svojo številko. 
Končni rezultat računalniške obdelave podatkov 
je ocena pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini, ki so lahko: 
zelo pomembni 21-30 točk, pomembni 11-20 točk 
in manj pomembni do 10 točk. Ker je vsak sestoj 
prostorsko definiran (vsak sestoj ima svoj odsek in 
površino), se dobljene podatke teh treh kategorij 
sestojev lahko naprej obdeluje na različne načine 
in na kartah v ustreznem merilu tudi prostorsko 
prikaže.V nadaljevanju pa so natančneje opisani 
izbrani kazalci biotske raznolikosti in kriteriji za 
njihovo ocenjevanje kot zelo pomembni, pomembni 
in manj pomembni. 

V diskusiji so objektivno prikazane pomanjklji-
vosti metode za ovrednotenje pomena posameznih 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni 
krajini so lahko: subjektivna izbira in ocena rela-
tivnega pomena kazalnikov; med kazalnike nismo 
uvrstili vertikalno strukturo, deleža odmrle lesne 
biomase, velikosti sestoja in dolžino roba; biotsko 
pomembnost sestojev se ocenjuje ne glede na habi-
tatske zahteve posameznih vrst; itd.. Pomisleki so 
lahko predvsem pri kazalnikih gozdne združbe in 
sestojni sklep. 

Avtorja menita, da se z uporabo predlagane 
metodologije lahko olajša odločitve pri izdelavi 
gozdnogospodarskih in gojitvenih načrtov v gozdni 
krajini, monitoring habitatnih tipov in načrtovanje 
ukrepov, ki naj bi v območjih NATURA 2000 zago-
tavljali habitate ogroženih vrst in ohranjanje biotske 
raznolikosti. Ali in kje bo do uporabe predlagane 
metodologije prišlo pa je odvisno od stališč gozdarske 
in naravovarstvene stroke in predvsem od gozdarske 
in naravovarstvene politike, ki jo načrtujejo na pri-
stojnih ministrstvih. Za uporabo na nivoju gozdnate 

Nadaljevanje na strani 185
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UVOD
Aktivnosti za obvladovanje smrekovih lubadarjev, 
pri čemer sta mišljena predvsem osmerozobi 
smrekov lubadar (Ips typographus L.) in šestero-
zobi smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus 
L.) se morajo pričeti zgodaj spomladi, takrat ko 
v gozdu še laži sneg. Zadnja leta je zaradi milih 
zim, ko skoraj ni snežne odeje, treba aktivnosti 
obvladovanja lubadarjev izvajati celo zimsko 
obdobje. Treba je izvajati nadzor nad sestoji 
iglavcev in dosledno opravljati posek odkritih 
žarišč ter izvajati ostala zatiralna dela za zatiranje 
lubadarjev. Če razmere onemogočajo dostop do 
gozdov, se z zatiralno-preprečevalnimi deli prične 
takoj, ko je dostop možen. Usmeritve za obvla-
dovanje lubadarjev so prilagojene obvladovanju 
dveh najpogostejših smrekovih lubadarjev, ki 
povzročata daleč največ poškodb v gozdovih, to 
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je osmerozobemu smrekovemu lubadarju (Ips 
typographus L.) in šesterozobemu smrekovemu 
lubadarju (Pityogenes chalcographus L.). Smiselno 
se navodila uporablja tudi pri izvajanju preventiv-
nih del in zatiranju ostalih smrekovih podlubnikov, 
podlubnikov na jelki in borih.

USMERITVE ZA OBVLADOVANJE 
LUBADARJEV

Kontrolno lovne (KL) pasti

KL pasti načrtujemo v odvisnosti od stanja 
populacije lubadarjev, razmer v sestojih smreke 
v načrtovanem območju ter vremenskih razmer 
in letnega časa. Mrežo KL pasti zgostimo v 
gozdovih z večjim deležem iglavcev, kakorkoli 
oslabelih oz. poškodovanih gozdovih smreke 
in v gozdovih, kjer so bila v preteklem letu evi-
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dentirana večja žarišča lubadarjev oz. opravljene 
večje sečnje smreke. KL pasti postavljamo na 
primerna mesta (polsenca, ustrezno kroženja 
zraka), upoštevajoč varnostno razdaljo odmika 
od najbližjih dreves smreke, ki naj bi bila za KL 
pasti, v katere postavljamo vabe za osmerozo-
bega smrekovega lubadarja vsaj 25 m in za KL 
pasti, v katere postavljamo vabe za šesterozobega 
smrekovega lubadarja, vsaj 15 m. KL pasti raz-
poredimo v nekakšni »mreži«, ki nam omogoča 
spremljanje trendov razvoja populacije lubadar-
jev. V saniranih žariščih, ki imajo premer večji 
od sestojne višine odraslega sestoja, v primeru 

šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes 
chalcographus L) oz. najmanj 50 m v primeru 
osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typo-
graphus L.), se postavi KL past, ki je praviloma, 
dvojna oz. trojna (zvezdasta). Po raziskavah 
ima zvezdasta past, ob isti porabi feromonskih 
vab, do 5x večji ulov kot enojna. Za žarišča, ki 
so v obsegu navedenih minimalnih površin, se 
KL pasti postavlja praviloma v sredino žarišča. 
Za večja sanirana žarišča in sanirane površine 
poškodovane po naravnih ujmah (smreka) se 
KL pasti, upoštevajoč varnostne razdalje od 
dreves in sestoja, postavlja predvsem na južne 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Prezimuje imago v tleh

Prezimuje zarod v drevju

jajčece buba ličinka
mlad hrošč hrošč, ki prezimuje hrošč, ki zalega

Slika 1: Mešanost gozdov v Sloveniji

Slika 2: Razvojni krog osmerozobega smrekovega lubadarja

Delež iglavcev v % lesne zaloge
do 25
Več kot 25 do 50
Več kot 50 do 75
Več kot 75 
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in jugozahodne robove, po možnosti na vsakih 
50 m. Na severnih in severovzhodnih robovih 
takšnih površin se postavlja pasti na vsakih 100 m. 
Postavljanje pasti na manjše razdalje je škodljivo, 
ker zaradi prevelike koncentracije feromona v 
zraku prihaja pri lubadarjih do dezorientacije 
in tako zmanjšanja ulova. Najuspešneje KL 
pasti uporabljamo v zgodnji pomladi, tako da 
polovimo hrošče v prvem rojenju. KL pasti so 
učinkovite predvsem do začetka avgusta. Po tem 
času se učinkovitost feromonskih vab zaradi 
velike prisotnosti naravnih atraktantov, zelo 
zmanjša. Zato KL pasti uporabljamo od avgusta 
dalje predvsem za nadzor trenda številčnosti 
lubadarjev in za zatiranje v večjih saniranih 
žariščih. Uspešnost prve nastave je v kombinaciji 
z doslednim izvajanjem ostalih ukrepov varstva 
pred lubadarji pogoj za uspešnost obvladovanja 
v tekočem letu in za nadaljnji razvoj populacij 
lubadarjev.

Načrtovanje postavitve KL pasti

Za določitev potrebnega števila KL pasti v obdo-
bju maj – julij in za oceno pričakovane gostote 
populacije osmerozobega smrekovega lubadarja 
v obdobju julij-avgust v tekočem letu, se upo-
rablja kriterij števila ulovljenih osebkov med 
zaporednima čiščenjema (pozor na predpisane 
obhode čiščenja): 
– nizka stopnja napada (do 1.000 hroščev (do 

25 ml) / past): pasti odstranimo ali preme-
stimo, verjetnost, da bo gostota populacije v 
obdobju od julija dalje za tekoče leto visoka, 
je majhna;

– srednja stopnja napada (od 1.000 do 4.000 
hroščev (od 25 ml do 100 ml) / past): število 
pasti je ustrezno, verjetnost, da bo gostota 
populacije v obdobju od julija dalje za tekoče 
leto visoka, je zmerna;

– visoka stopnja napada (nad 4.000 hroščev (nad 
100 ml) / past) priporoča se zvišanje števila 
pasti, verjetnost, da bo gostota populacije v 
obdobju od julija dalje za tekoče leto visoka, 
je velika.

Za določitev števila KL pasti v obdobju maj 
– julij in za oceno pričakovane gostote populacije 
šesterozobega smrekovega lubadarja v obdobju 
julij-avgust v tekočem letu se uporablja kriterij 

števila ulovljenih osebkov med zaporednima čišče-
njema (pozor na predpisane obhode čiščenja): 

– nizka stopnja napada (do 5.000 hroščev (do 9 
ml) / past): pasti odstranimo ali premestimo, 
verjetnost, da bo gostota populacije, v obdo-
bju od julija dalje za tekoče leto, visoka je 
majhna;

– srednja stopnja napada (od 5.000 do 20.000 
hroščev (od 9 ml do 34 ml) / past): število pasti 
je ustrezno, verjetnost, da bo gostota populacije, 
v obdobju od julija dalje za tekoče leto, visoka 
je zmerna;

– visoka stopnja napada (nad 20.000 hroščev (nad 
34 ml) / past) priporoča se zvišanje števila pasti, 
verjetnost, da bo gostota populacije, v obdobju 
od julija dalje za tekoče leto, visoka je velika.

Postavljanje KL pasti

KL pasti postavljamo na čvrsto ogrodje lesene 
oz. kovinske konstrukcije. Vršna prečka ogrodja 
naj bo ca. 150 cm nad tlemi, širine ca. 120 cm. 
Nosilno ogrodje mora biti dobro učvrščeno v tla. 
Na nosilno konstrukcijo pritrdimo režasto past z 
najlonsko vrvico, vezico ali žico. Past na konstruk-
ciji ne sme opletati! Ogrodje je lahko namenjeno 
eni pasti, dvema pastema (kot med pastema 
180 o) oz. sistemu treh pasti (zvezdasta past), ki 
so pasti med seboj postavljene pod kotom 120 o. 
Za postavitev zvezdastih pasti je najprimernejše 
posebej za to prirejeno kovinsko ogrodje. Zaradi 
visokih stroškov feromonskih vab in naraščanja 
učinkovitosti ulova ob enaki količini feromonskih 
vab, se postavlja povsod, kjer je to mogoče dvojni 
oz. zvezdasti sistem pasti.

Pri postavljanju kontrolnih pasti moramo upoš-
tevati smer prevladujočega vetra, ki na dani lokaciji 
piha v svetlem delu dneva. Veter mora pihati od 
pasti proti smeri, iz katere pričakujemo največji 
nalet lubadarjev. Pri zvezdastih pasteh mora pihati 
prevladujoči veter v smeri simetrale kota tistih dveh 
kril pasti, v katere bomo nastavili feromonske vabe 
(pivnik oz. ampula). Past se postavi na mestu, kjer 
ni podrasti, ki bi tekom rastne dobe prerasla višino 
spodnje stranice lovnega korita na pasti oziroma 
je potrebna obžetev. Izogibamo se mestom, kjer bi 
bila past izpostavljena celodnevnemu sončnemu 
obsevanju (hitrejše izhlapevanje feromona in hiter 
razkroj ulovljenih hroščev). Pasti postavljamo v 
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primerni varnostni razdalji od najbližjih smrekovih 
dreves, tudi mlajših razvojnih faz, če bomo uporab-
ljali feromonske vabe za šesterozobega smrekovega 
lubadarja (25 m za osmerozobega smrekovega 
lubadarja in 15 m za šesterozobega smrekovega 
lubadarja). Kontrolne pasti postavljamo v sestojih, 
kjer ima smreka več kot 20 % delež v lesni zalogi 
sestoja. Gostota postavljanja kontrolnih pasti je 1 
past na 5 do 25 ha.

Lovne pasti postavljamo v sanirana žarišča 
in sanirane površine, poškodovane po naravnih 

ujmah, če je med poškodovanim drevjem tudi 
smreka, predvsem na južne in jugozahodne 
robove, po možnosti na vsakih 50 m. Na severnih 
in severovzhodnih robovih se postavlja pasti na 
vsakih 100 m. Tudi pri postavljanju lovnih pasti 
se upošteva varnostne razdalje do stoječega 
drevja, Če je površina, ki je bila predmet sanacije, 
manjša od 0,4 ha, se postavlja lovno past le v 
sredino. Izjemoma, če je oblika sanirane površine 
podolgovata, se postavlja do dve pasti. Pozor na 
varnostne razdalje! 

Slika 3 in 4: Primer 
postavitve zvezdastega 
sistema režastih pasti



173

277Usmeritve za obvladovanje smrekovih lubadarjev
Vstavljanje feromonskih vab

Vsako past opremimo z eno feromonsko vabo 
za osmerozobega smrekovega lubadarja ali z eno 
feromonsko vabo za šesterozobega smrekovega 
lubadarja. Ker je priporočljivo, da je razdalja med 
vstavljenima vabama za različni vrsti vsaj 50 cm, 
naj bodo pasti, kadar uporabljamo feromonski vabi 
za oba lubadarja praviloma dvojne ali zvezdaste (v 

Pri danes razpoložljivih vabah (ampule) je 
možen nadzor vsebnosti atraktanta. Feromonske 
vabe vstavimo v pasti okoli 10 dni pred pričakova-
nim prvim rojenjem. Staro vabo lahko pustimo v 
pasti, vendar se stara in nova vaba ne smeta dotikati 
z največjima ploskvama, ker se tako zmanjšuje 
površina izhlapevanja. Vabe, ki jih odstranimo 
s pasti, ne odvržemo v okolico. Zavijemo jih v 
nepredušno vrečico in jih odvržemo v smetnjak 
oz. jih na varnem mestu sežgemo. Vabe se morajo 
hraniti na hladnem, temnem mestu v originalni 
embalaži. Idealno za hranjenje je, če se vabe hrani 
pri temperaturi –14 oC.

Čiščenje in kontrola KL pasti

Pasti moramo redno čistiti. V času, ko dnevne 
temperature presegajo 24 o C in več, je treba pasti 
čistiti 1x tedensko, ko so dnevne temperature do 
24 o C, zadošča, da pasti čistimo 1 x na deset dni, 
pri temperaturah pod 20 o C pa celo na štirinajst 
dni. Čiščenje pasti je potrebno tudi po deževju, 
še posebej, če deževju sledijo vroči dnevi in se 
utopljeni hrošči hitro razkrajajo. Nedosledno 
čiščenje drastično zmanjšuje učinkovitost ulova, 
hkrati pa v past privablja naravne sovražnike. 
Velika koncentracija hroščev v lovilnem koritu, še 
bolj pa razkrajajoči se hrošči, povzročajo odvra-
čalni (repelentni) učinek, kar ima za posledico 
zmanjšanje ulova tudi do 100 % in povzročanje 
novih žarišč v okolici pasti. Pri čiščenju KL pasti 
pazimo na naravne sovražnike lubadarjev kot so 
mravljinčasti pisanec (Thanasimus formicarius 
L.) in podobni. Naravne sovražnike lubadarjev 
izločamo iz ulova in jih spuščamo nazaj v oko-
lico. Ujete lubadarje vsujemo v prazen lonček, 
ki se lahko dobro zapre (npr. za vlaganje), ki ga 
dobro zatesnimo. Lovno korito očistimo, posebej 

Slika 5: Pravilno vstavljena ampula feromonske 
vabe

Slika 6: Ko čistimo korito 
moramo posebej pazljivo 
očistiti mrežice odtokov

eno režasto past vstavimo vabo za osmerozobega, 
v drugo režasto past vabo za šesterozobega smre-
kovega lubadarja). Vabo vstavljamo v past vedno 
na osojni strani pasti, tako da je feromonska vaba 
v višini med spodnjo polovico in spodnjo tretjino 
pasti. Feromonske vabe po potrebi menjamo na 
5 do 8 tednov, odvisno od temperature in zračne 
vlage in s tem povezano hitrostjo izhlapevanja 
atraktanta. Vabe Chalcoprax imajo od leta 2006 
dalje podaljšano dobo izhlapevanja, tako da v 
nekaterih primerih zadostuje ena vaba za celo 
sezono. 
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dobro pa očistimo mrežice odtokov, po možnosti 
s čopičem. Čiščenje mrežic odtokov je nujno po 
dežju. Ujete lubadarje moramo po čiščenju uničiti! 
To lahko storimo tako, da v lonček, kamor smo 
vsuli lubadarje, napolnimo z vodo in ga pustimo 
zaprtega en dan. Ocenimo količino ujetih hroščkov 
ter količino ulova zabeležimo v evidenčnem listu 
postavljenih kontrolno-lovnih pasti. Vsaka past 
naj ima številčno oznako, pod katero jo vodimo 
v evidenčnem obrazcu. Ulov je praviloma velik v 
spomladanskem času, potem se zmanjšuje.

Pri ocenjevanju števila ujetih osebkov si poma-
gamo z oceno:
• v 1 ml je ca. 40 osebkov oz. 1 dcl je ca. 4.000 

osebkov osmerozobega smrekovega luba-
darja

• v 1 ml je ca. 600 osebkov oz. 1 dcl je ca. 
60.000 osebkov šesterozobega smrekovega 
lubadarja
Pri postavitvi KL pasti kontroliramo nalet 

hroščev na zdrave smreke v razdalji do 50 m od 
pasti. 

Kontrolno lovne (KL) nastave

Pri načrtovanju KL nastav moramo že v naprej 
vedeti, kdo, kako in kdaj bo KL nastavo po koncu 
uporabe izdelal. Lokacije v bližini gozdnih pro-
metnic so zaradi dostopa lažje, zato je smiselno 
načrtovati KL nastave v kombinaciji s KL pastmi 

tako, da so, če to pogoji in potrebe po varstvu 
pred podlubniki omogočajo, KL nastave bližje 
gozdnim prometnicam. Med nastavami je naj-
preprosteje ravnanje s KL deblom. KL nastave 
imajo v primerjavi s KL pastmi prednosti in 
slabosti. Prednost je predvsem v ne selektivnem 
ulovu več vrst podlubnikov in ne zgolj lubadarjev. 
Pomanjkljivosti pa so predvsem v ceni postavitve 
in izdelave ter zahtevnem nadzoru. KL nastave, 
kamor uvrščamo KL drevesa, KL debla in KL 
kupe, postavljamo predvsem tam, kjer ne moremo 
postaviti KL pasti, to je predvsem znotraj smre-
kovih sestojev. Za mesto polaganja KL nastave 
izberemo polsenčno lego, kjer se sončno obsevanje 
in senca tekom dneva na nastavi izmenjujeta. Če 

Slika 8: Slika primernosti mest na deblu za razvoj 
novih generacij podlubnikov

Primernost mesta na deblu za razvoj novih 
generacij podlubnikov

Območje brez odloženih jajčec
Območje visoke smrtnosti jajčec (tem-
peratura)
Območje visoke smrtnosti ličink (tem-
peratura)
Območje normalnega razvoja
Območje visoke smrtnosti zaroda 
(vlaga)

Slika 7: Mravljinčasti pisanec (Thanasimus formi- 
carius L.
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KL nastavo postavimo v senco, ni dovolj toplote 
za razvoj novih generacij podlubnikov in zale-
ganja v takšno nastavo ne bo. Enako je preveč 
osvetljena nastava zaradi prevelike količine toplote 
neprimerna za zaleganje in razvoj podlubnikov. 
Za nastavo izberemo drevo, ki ima premer čim 
bližje srednjemu premeru smrekovega sestoja 
v katerem polagamo nastavo. Drevo mora biti 
vitalno, a slabše kakovosti.

Mešanost gozdov v Sloveniji Z lovnimi nasta-
vami obkrožimo lubadarke tako, da so od žarišč 
oddaljene do 50 m. Lovne nastave I. serije, ki so 
namenjene ulovu prezimelih hroščev, postavljamo 
zgodaj pomladi, takoj ko se začne topiti sneg, naj-

pozneje do sredine marca. V gorah in predelih z 
dolgotrajno snežno odejo se lahko pripravijo že 
pred začetkom zime, najpozneje pa do sredine 
aprila. Za KL debla in drevesa izberemo tehnično 
manj vredna drevesa, ki so blizu povprečnega 
prsnega premera smrek v okolici nastave. Izbrana 
drevesa morajo biti zdrava in ne odmirajoča! KL 
nastave položimo pred začetkom prvega rojenja 
podlubnikov. KL nastave je treba redno pregledo-
vati in ugotavljati zasedenost KL nastave in raz-
vojno stopnjo zalege podlubnikov. Pregledujemo 
tako, da z nastave odstranimo manjši kos lubja, 
pod katerim pregledamo in ocenimo zasedenost 
nastave in razvojno stopnjo podlubnikov. Čas za 

Slika 9: Temperatura vpliva na 
hitrost razvoja podlubnikov. 
Pri višjih temperaturah je 
razvoj hitrejši. Pregrevanje 
povzroča smrt.

Slika 10: Kontrola zasedenosti 
lovnega debla



176

V naravnih  
ujmah 
poškodovano  
drevje

Feromon

Neolupljeni sečni 
ostanki v gozdu

280 Zdravje gozda
izdelavo, to je beljenje KL nastave (uničenje KL 
kupa) in uničenje zalege podlubnikov določimo 
tako, da ugotovimo razvojno stopnjo zalege 
prevladujoče vrste podlubnikov. Z izdelavo pri-
čnemo, ko je nastava polno zasedena oz. ko je 
zalega prevladujoče vrste podlubnikov dosegla 
razvojno stopnjo bube. Takrat KL nastavo olupimo 
na ponjavo, lubje pa sežgemo oz. poškropimo z 
insekticidom (KL kupov ne lupimo). Pri kurjenju 
in uporabi insekticidov moramo upoštevati vse 
omejitve, ki veljajo pri uporabi ognja in insekti-
cida v gozdu.

Zaradi pridobitve FSC certifikata v gozdovih, 
s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, je uporaba insektici-
dov v teh gozdovih prepovedana. Uporabo insek-
ticida se nadomesti z drugimi ukrepi, ki morajo 
dosegati najmanj enako stopnjo učinkovitosti.

V primeru, da je na KL nastavah zasedenost 
srednja (0.5 do 1 vhodna odprtina na 1 dm2) ali 
močna (več kot 1 vhodna odprtina na 1 dm2) 
položimo takoj po končanem rojenju dodatne KL 
nastave, v količini 1/5 že obstoječih. 

Lovne nastave II. serije, namenjena ulovu 

naslednje generacije, se postavijo najpozneje en 
teden pred pričakovanim poletnim rojenjem. 
Postavitev je odvisna od napadenosti I. serije. 
Pri slabi napadenosti (do 0.5 vhodnih odprtin 
/ 1 dm2) ne postavljamo II. serije. Pri srednji 
napadenosti se število KL nastav zniža na pol-
ovico, pri močni napadenosti pa položimo toliko 
KL nastav kot pri I. seriji. V primeru nevarnosti 
pojava tretje generacije, se polagajo KL nastave 
naslednje serije pod enakimi pogoji kot pri 
II. seriji. KL nastave kontroliramo od začetka 
rojenja v intervalih 7—14 dni, pred koncem tudi 
pogosteje, vse do končne izdelave in uničenja 
zalege podlubnikov.

Ob veliki količini poškodovanih in oslabelih, 
a še vedno stoječih dreves oz. ob zelo močnem 
napadu podlubnikov je mogoče za lovna drevesa 
uporabiti tudi poškodovana drevesa, ne da bi 
jih podrli. Nadzor nad takšnimi drevesi – KL 
nastavami je zelo zahteven in terja še večjo 
vestnost in natančnost pri delu. Ugotavljanje 
zasedenosti nastave in razvojne stopnje zalege 
podlubnikov je lahko le posreden, zato takšno 
nastavo izdelamo takoj, ko posumimo, da je to 
potrebno. Po Pravilniku o dodatnih ukrepih za 
preprečevanje širjenja in za zatiranje podlubnikov 
je v žariščih z nad 100 m3 napadenega drevja 
možno za KL drevesa priznati največ do 5 % 
števila dreves. Takšna drevesa v naravi označimo 
z veliko črko L.

Literatura in proizvajalec feromonskih vab 
priporočajo kombinirano uporabo KL nastav 
in feromonskih vab. Vabo je potrebno postaviti 
vedno na severno (osojno) stran KL nastave, 
tako kot je prikazano na sliki. Vabi lahko nare-
dimo iz alu folije nekakšno strehico, tako, da jo 
zavarujemo pred padavinami. Zaščita ne sme 
motiti pretoka zraka! Naselitev kombinirane 
KL nastave je hitrejša, zato je potrebno izvajati 
pogostejši nadzor, 1 x na 7—10 dni. Za ulov 
šesterozobega smrekovega lubadarja se lahko 
poleg lovnih kupov uporabljajo tudi lovni koli, to 
je ca. 1,8 m visoki smrekovi koli s premerom do 
15 cm na debelejšem koncu, ki ga zabijemo v tla. 
Tudi KL lovne kupe in kole se lahko kombinira 
s feromonsko vabo. Pri polaganju KL nastav, 
ki jih kombiniramo s feromonskimi vabami, 

Slika 11: Kombinacija feromonske vabe z lovnim 
deblom in v ujmi poškodovanim drevesom
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moramo upoštevati varnostne razdalje, ki veljajo 
za uporabo feromonskih vab v pasteh. V zasebnih 
gozdovih, kjer se insekticid lahko uporablja, je 
možna kombinacija KL nastav, torej dreves, 
debel, kupov in kolov, s feromonskimi vabami 
in z uporabo insekticida (tretiranje v naprej). 
KL nastava, ki je tretirana z insekticidom (velja 
za Fastac) je uporabna 12 tednov, kolikor znaša 
karenčna doba insekticida Fastac. Slaba stran z 
insekticidi v naprej tretiranih KL nastav je, da ni 
možno nadzirati naleta, dobra pa, da zmanjšamo 
stroške dela in število potrebnih KL nastav. 

V naprej tretirane nastave je potrebno skladno 
s prepisi primerno označiti. Ne postavljamo jih 
v bližino rekreacijskih con in v bližino vodnih 
površin, varnostna razdalja od vodnih teles 
je najmanj 20 m. V posebno hudih primerih 
napada je možno kombinirati več lovnih debel 
na istem mestu (do 3). Sredinsko deblo na osojni 
strani opremimo s feromonsko vabo, tako da 
povečamo privlačnost za podlubnike. Tudi te KL 
nastave »trojčke« lahko v naprej kontaminiramo 
z insekticidom.

Kontrolne nastave postavljamo v sestojih, kjer 
ima smreka več kot 20 %  delež v lesni zalogi sestoja. 
Gostota postavljanja KL nastavi je 1 nastava na 
5 do 25 ha.

Za zatiranje podlubnikov v večjih saniranih 
površinah (nad 1 ha), ki so jih prizadele naravne 
ujme, se lahko v sredini sanirane površine zloži ne 
napadene sečne ostanke v lovne kupe, ki jih plast 
za plastjo kontaminiramo z insekticidom (na okoli 
50 cm). Takšen kup na osojni strani opremimo 
s feromonsko vabo (lahko za osmerozobega in 
šesterozobega smrekovega lubadarja). Če kupa 
po dvanajstih tednih ne moremo požgati, in če 
glede na letni čas še obstaja možnost zaleganja 
podlubnikov, se kup površinsko kontaminira 
še enkrat. Pri zlaganju takšnih, v naprej konta-
miniranih kupov so lahko posamezni debelejši 
neobeljeni deli sečnih ostankov tudi na površini, 
tako, da so privlačni tudi za osmerozobega smre-
kovega lubadarja. Rob takšne sanirane površine 
opremimo s KL pastmi tako, kot je to opisano v 
poglavju »Kontrolno lovne pasti«.

Uporaba ognja pri zatiranju podlubnikov

V strnjenih sestojih je kurjenje z namenom zati-
ranja podlubnikov omejeno. Žarišče je primerno 
veliko za kurjenje ostankov, če je napadeno vsaj 5 
dreves, ki imajo prsni premer večji od 30 cm oz. 
je skupna količina za posek označenih lubadark 
večja od 10 m3 bruto. Kot eno žarišče se šteje predel 
gozda, kjer je gostota prizadetega drevja enaka oz. 
presega omenjeno količino na površini 0,15 ha. 
Vrzel (svetli profil), v kateri se kuri, mora imeti 
vsaj 15 m premera. Če je napadeno posamezno 
drevo oz. je žarišče manjše od opisanih meril, se 
zaradi poškodb, ki jih s požiganjem sečnih ostan-
kov lahko povzročimo na bližnjem drevju, le teh 
praviloma ne sežiga. Sečni ostanki se pregledajo. 
Ugotovi se napadenost oz. ne napadenost sečnih 
ostankov. Kadar so sečni ostanki napadeni, se 
mora ugotoviti razvojna stopnja zalege podlub-
nikov. Sečne ostanke, ki so napadeni in je v njih 
zalega podlubnikov v razvojni fazi larve, bube 
ali imaga, se požge. Požig se mora izvesti takoj 
po poseku oz. najkasneje v 48 urah. V primerih, 
ko sečnih ostankov ne moremo požgati, se pre-
veri, če je za zatiranje zalege podlubnikov možna 
uporaba insekticida. Požig lahko nadomeščamo z 
uporabo insekticidov le v času razglašene pove-
čane požarne ogroženosti naravnega okolja in 
v primerih močno napadenih sečnih ostankov 
posameznih lubadark oz. ostankov majhnih 
žarišč, v katerih sečnih ostankov ne sežigamo. V 
državnih gozdovih zaradi FSC certifikata nikoli 
ne uporabljamo insekticidov.

Pri kurjenju v gozdu zaradi zatiranja pod-
lubnikov moramo upoštevati določila Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l. 
RS, št 4/06). Skladno z 10. členom te Uredbe lahko, 
v času razglašene povečane požarne ogroženosti 
naravnega okolja, pristojna izpostava Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje dovoli 
za potrebe zatiranja podlubnikov kurjenje in seži-
ganje v gozdu, vendar le na predhodno zavarovanih 
mestih ter ob organizirani požarni straži. 

V primerih, ko napadenih sečnih ostankov ne 
moremo skuriti, le te zložimo v kupe tako, da so 
debelejši konci vej v sredini kupa. Pri zlaganju 
napadenih sečnih ostankov v kup se plast za 
plastjo (na ca. 50 cm) kontaminira z insekticidom. 
Vrhač se razreže in zloži v sredino kupa. Panje se 
obeli. Insekticidov ne uporabljamo v območjih s 
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poudarjeno hidrološko funkcijo in v gozdovih, 
ki so v upravljanju SKZG! Uporaba insekticidov 
mora potekati skladno s pravili za uporabo insek-
ticidov v gozdu! Zavod za gozdove Slovenije mora 
za uporabo insekticida izdati ustrezno odločbo 
in dovoljenje.

Uporaba insekticidov

Kadar je napad podlubnikov tako obsežen, da 
posekanega lesa oz. sečnih ostankov v pred-
pisanem času ni mogoče izpeljati iz gozda, se 
že napadene sečne ostanke in debla poškropi z 
insekticidom. Za obvladovanje podlubnikov so 
edini učinkoviti prebavno kontaktni insekticidi. 
Podlubniki, ki izletavajo iz kontaminiranega debla 
oz. se vanj zavrtavajo, se pri tem kontaminirajo 
in poginejo. 

Trenutno v Sloveniji napogosteje uporabljamo 
insekticid s komercialnim imenom »Fastac«. 
Aktivna substanca je alfa cipermitrin. Tovarniško 
pakirana suspenzija vsebuje 10 % aktivne snovi. 
Za uporabo v gozdarstvu se uporablja 0,03 % 
koncentracija, kar pomeni, da ga za uporabo 
mešamo z vodo v razmerju 0,3 l suspenzije na 
100 l vode oz. 30 ml suspenzije na 10 l vode. 
Insekticida se ne sme mešati s sredstvi alkalne 
reakcije. Na isti površini ga lahko uporabimo 
največ dvakrat na leto. Karenčna doba je okoli 
12 tednov. Pri tretiranju moramo preprečiti one-
snaževanje vodotokov in stoječih vod. Varnostna 
razdalja pri uporabi Fastaca je 20 m od vodne 

površine. Dokler se suspenzija insekticida ne 
posuši, je nevarna za čebele. Insekticid ni fito-
toksičen. Ko se suspenzija posuši, ga padavine 
ne izpirajo s podlage na katero je bil nanesen, 
ker v vodi ni topen.

Pri uporabi in delu z insekticidi, pri izdajanju 
dovoljenj za uporabo insekticidov v gozdu in 
vodenju evidenc, se moramo držati pravil, ki 
jih določata Zakon o gozdovih in Pravilnik o 
varstvu gozdov, navodil za uporabo insekticidov 
proizvajalca ter navodili, ki jih je pripravil Zavod 
za gozdove Slovenije. Pri uporabi insekticidov je 
potrebno dodatno skrb namenjati pticam. V času 
gnezdenja se izogibamo uporabi insekticidov v 

Slika 12: Pogled na večje žarišče 
po požigu napadenih sečnih 
ostankov

Slika 13: Mesto vstavljanja feromonske vabe in prikaz 
izvlečenja lovnega korita
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okolici evidentiranih gnezdišč duplarjev, v raz-
daljah skladno z določili Pravilnika o varstvu 
gozdov.

Zatiranje podlubnikov s pomočjo  
črne folije 

Ta zatiralni ukrep uporabimo tam, kjer ni mogoče 
uporabiti klasičnih zatiralnih ukrepov (suša, velika 
požarna ogroženost, vodozbirna območja in goz-
dovi SKZG – prepoved uporabe insekticidov). O 
postavitvi kupov se vodi evidenca.

Po poseku in izdelavi napadenih dreves ure-
dimo sečišče, sečni ostanki morajo biti zloženi 
tako, da jih je mogoče prekriti s črno folijo. Folijo 
prodajajo večinoma v 4, 6, 8 metrski širini. Za 
uporabo v gozdu je najprimernejša 6 metrska 
širina: Dolžina ni omejena, tako da lahko napa-
dene sečne ostanke zložimo tudi v vrste. Kupi 
so lahko manjši, ni pa smotrno zlagati majhne 
kupe, saj je za večje število zelo malih kupov 
poraba folije večja kot za manjše število večjih 
kupov. Pri zelo majhnih kupih učinek kupa ni 
zadovoljiv, saj se pokrit material premalo ogreje. 
Najprimernejši so kupi višine do 1 m, širine do 
2,0 m in dolžine do 3,5 m. V tak kup zložimo 
od 4 do 5 m3 napadenih sečnih ostankov. Kup 
pokrijemo s črno folijo in jo pritrdimo ob tla ali, 
kjer je to možno, skopljemo okoli kupa manjši 
jarek, v katerem folijo pokrijemo v širini 20 cm 

z opadom in prstjo. Kupe je priporočljivo pre-
kriti s sečnimi ostanki listavcev, vejami leske ali 
drugih listnatih grmovnih vrst tako, da veter ne 
more odgrniti folije. Vedno uporabimo materiale, 
ki so nam na voljo na mestu samem. Ostri deli 
napadenih sečnih ostankov ne smejo štrleti iz 
kupov, ker lahko ti poškodujejo folijo. Vejevje 
moramo čimbolj »trdo« zložiti, tako spravimo 
v kup ali vrsto čim več vejevja in ostalih sečnih 
ostankov. Kupi morajo biti pokriti s črno folijo 
vsaj 4 mesece, odvisno od letnega časa (v toplih 
mesecih vsaj 4 mesece) tako, da se sprožijo pro-
cesi, podobni onim v kompostnjaku. Pomembno 
je, da revirni gozdar prilagodi način izdelave 
konkretnim terenskim in vremenskim razmeram. 
Pred odstranitvijo folije je potrebno preveriti 
ali so podlubniki in njihova zalega mrtvi. Folijo 
moramo po uporabi obvezno odstraniti iz gozda. 
O postavljanju folij in spremljanju stanja pod-
lubnikov pod folijo moramo voditi zapisnik (z 
zapisnikom o spremljanju pasti).

Zatiranje lubadarjev s pomočjo mletja 
sečnih ostankov 

Mletje sečnih ostankov, tako pri rednih sečnjah 
(preventivno) kot pri sanitarnih sečnjah in pri 
že napadenih sečnih ostankih (kurativno), 
je učinkovit način preventive oz. uničevanja 
podlubnikov. Z naraščanjem potreb po bio-
masi za energetske potrebe in zviševanjem 
odkupnih cen je tudi mletje sečnih ostankov 
za energetsko izrabo vse bolj ekonomsko zani-
mivo. Mletje v kombinaciji s strojno sečnjo je 
priporočljivo predvsem za območja z veliko 
koncentracijo sečnih ostankov, kot so območja 
naravnih ujm, požarov in žarišč podlubnikov. 
Napadeni zmleti sečni ostanki lahko ostanejo 
tudi v gozdu, morajo pa biti zmleti najkasneje, 
ko razvojna faza zaroda podlubnikov doseže 
stadij bube. Mletje lahko nadomesti uporabo 
insekticida ali ognja.

Prioritete pri načrtovanju del sanacije v 
ujmah poškodovanih gozdov iglavcev

Kadar naravne ujme poškodujejo sestoje iglavcev 
na večjih površinah, tako da sanacija ni mogoča 
takoj, moramo pri sanaciji ravnati po sledečih 
prioritetah:

Slika 14: Inskticid



180

284 Zdravje gozda

1. Najprej saniramo jedra, kjer je na strnjeni 
površini poškodovanih več kot 50 m3 smreke 
(iglavcev). Večje, kot je jedro, višja je pri-
oriteta sanacije. Prioriteta sanacije narašča 
tudi s povprečnim volumnom poškodova-
nega drevja in ekspozicijo. Najvišjo stopnjo 
prioritete imajo lege, ki so obrnjene na 
jug–jugozahod. V prvo prioriteto sanacije 
sodijo tudi odkrita žarišča podlubnikov 
v bližini poškodovanih sestojev, s katerih 
podlubniki še niso izleteli.

2. V drugo prioriteto sanacije sodijo manjša 
jedra, kjer je poškodovanega manj kot 50 m3 
drevja in posamezna podrta oz. poškodovana 
drevesa v presvetljenih sestojih in na južnih 
in jugozahodnih robovih gozda. Prednost pri 
načrtovanju sanacije dajemo drevesom z večjo 
prostornino.

3. V tretjo prioriteto sodi sanacija posameznih 
podrtih in poškodovanih dreves v strnjenih 
sestojih in na severnih ter severovzhodnih 

robovih gozda ter izvedba gozdne higiene, ko 
so polomljeni zgolj vrhovi smrek.
Z omenjenim prioritetnim redom sanacije ne 

zagotavljamo zgolj optimalnega varstva gozdov 
pred podlubniki, temveč v največji možni meri 
zagotavljamo tudi ohranjenost kakovosti lesa, 
tako, da so škode zaradi razvrednotenja lesa čim 
manjše.

Prioritete se načrtuje smiselno s prostorsko 
razporeditvijo poškodb v sestojih in z razpoložlji-
vimi možnostmi za sanacijo, tako glede človeških 
virov kot razpoložljive strojne opreme. Sanacija s 
strojno sečnjo je primerna predvsem na območjih, 
kjer so poškodbe velikopovršinske, ročna izdelava 
pa tedaj, ko so poškodbe posamično razporejene 
na veliki površini. Če posameznih predelov ni 
možno sanirati pravočasno, lahko uporabimo 
za preprečevanje širjenja podlubnikov po istem 
vrstnem redu prioritet tudi insekticid. Insekticida 
ne uporabljamo v primeru posameznih polom-
ljenih vrhačev! Pri sanacijah vedno razmišljamo, 

Slika 15: Skladovnica neolupljene hlodovine iglavcev ob cesti, na osončeni legi nekaj desetkrat bolj privlači 
podlubnike
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ali sanacijo lahko združimo z redčenji, še posebej 
takrat, ko so na večji površini poškodovana posa-
mezna drevesa.

Sprotni odvoz hlodovine in ostale neolupljene 
lesne mase z začasnih skladišč ob gozdnih cestah 
mora biti zagotovljen. Za zagotavljanje optimalnih 
pogojev sanacije mora biti odvoz izveden v 72 urah 
po spravilu. Po podatkih literature, je kup sveže 
hlodovine ob kamionski cesti nekaj deset krat bolj 
privlačen za podlubnike kot posamezna poškodo-
vana oz. polomljena drevesa v sestoju.

Če imamo sečišče razpotegnjeno na večjo 
razdaljo ob kamionski cesti, se les zlaga na 
manjše število večjih kupov in se ne ustvarja 
vzdolž celotne dolžine veliko malih kupov. 
Kupi naj bodo med seboj ločeni vsaj 100 m. 
Primernejša mesta za zlaganje in rampanje 
lesa iglavcev so na osojni, senčni strani gozdne 
ceste. Če vemo, da ne bo sprotnega odvoza lesa 
s kamionske ceste (do 5 dni), je bolje, da les 
ostane v sestoju in se ga spravi do gozdne ceste 

tik pred odvozom, seveda v mejah predpisanih 
časovnih rokov ureditve sečišča. Omenjene 
omejitve so zapisane v izreku odločbe, s katero 
Zavod za gozdove Slovenije naloži sanacijo v 
naravni ujmi poškodovanega sestoja oz. sanacijo 
žarišča podlubnikov. Les na začasnih skladiš-
čih ob gozdni cesti, ki se ga ne izvozi sproti iz 
gozda, se v skladu z možnostmi kontaminira z 
insekticidom. O neizvajanju sprotnega izvoza 
se obvesti gozdarsko inšpekcijo.

Nekaj napotkov za označevanje drevja za 
posek v žariščih lubadarja

Ko se označuje s podlubniki napadeno drevje za 
posek, se praviloma za posek označi tudi smreke 
na »zelenem robu« žarišča. Koliko daleč od roba 
žarišča označimo za posek še zelene smreke, je 
odvisno od vrste podlubnika, ki je vzrok poseka, 
velikosti žarišča in lege žarišča. Če je vzrok poseka 
napad osmerozobega smrekovega lubadarja, se 
preventivno označi drevje (smreke), ki je z veliko 

Slika 16: Polno zasedeno deblo, osmerozobi smrekov lubadar
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Slika 17: Napad podlubnikov v Sloveniji leta 2007, količina m3 po krajevnih enotah

verjetnostjo že napadeno, a na to zunanji znaki 
še ne kažejo, na razdalji:
• v nižinah, na južnih in jugozahodnih legah ter 

na aluvialnih tleh, kadar je žarišče večje od 100 
m3, do ene sestojne višine, v izjemnih primerih 
tudi do dveh sestojnih višin;

• v montanskem pasu in višje, na severnih in 
severovzhodnih legah, kadar je žarišče večje 
od 20 m3, do pol sestojne višine.

 Če je vzrok poseka napad šesterozobega smre-
kovega lubadarja, se preventivno označi drevje 
(smreke), ki je z veliko verjetnostjo že napa-
deno, a na to zunanji znaki še ne kažejo, na 
razdalji;

• v nižinah, na južnih in jugozahodnih legah ter 
na aluvialnih tleh, za žarišča večja od 20 m3, 
do pol sestojne višine, izjemoma do sestojne 
višine;

Slika 18: Nekaj napotkov za označevanje drevja za shematični prikaz označitve drevja za posek v žarišču: Žarišče 
podlubnikov (rdeča elipsa) in obseg označitve drevja za posek v »zelenem robu« (rumena elipsa)
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KLJUČ ZA HITRO PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH PODLUBNIKOV

Podlubniki (Ipidae)

Podlubnike delimo v več poddružin. 
Razdelitev je zasnovana na zunanjih, 
to je morfoloških znakih. Že ime 
pove, da živijo pod lubjem, torej v 
ličju ali lesu. Delimo jih na beljavarje 
(Scolytinae), ličarje (Hylesininae) in 
lubadarje (Ipinae).

Slika 20: Značilna podoba beljavara (Scolytinae)

Beljavarji (Scolytinae)

Hrošči veliki od 2 do 6 mm. V 
Sloveniji živijo le na listavcih. Zanje 
je značilen prisekan zadek. Mate-
rinski rovi se deloma zajedajo v 
beljavo in so enakokraki, večinoma 
vzdolžni. Naši najbolj razširjeni 
vrsti , to sta veliki brestov beljavar 
(Scolytus scolytus) in mali brestov 
beljavar (Scolytus multistratus), 
imata ključno vlogo pri razširjanju 
glivične bolezni na brestih, holand-
ske bolezni (Ceratocystis ulmi).

Slika 19: Vhodni kanal obdan s prstanom 
smole, veliki borov strženar (Tomicus 
piniperda)

• v montanskem pasu in višje, na severnih in 
severovzhodnih legah, za žarišča večja od 10 
m3 eno do dve vrsti dreves, od roba žarišča, 
torej dreves, ki se jim stikajo krošnje.
Navedene razdalje so okvirne in se smiselno 

uporabljajo od primera do primera, upošteva-

joč ostala določila obvladovanja podlubnikov. 
Obseg dodatne označitve drevja za posek, mora 
biti skrbno pretehtana, strokovna odločitev! Pri 
označevanju moramo izrecno paziti na lastništvo, 
tako, da bodo odločbe za posek napadenega drevja 
zagotovo izdane na pravega lastnika!
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Lubadarji (Ipinae)

Podolgovati cilindrični 
hrošči, veliki od 1 do 6 mm. 
Pokrovke kril so prisekane in 
strmo padajo k zadku. Glava 
od zgoraj praviloma komaj 
vidna. Najpogostejša pred-
stavnika lubadarjev s katerim 
imamo v slovenskih gozdovih 
težave in povzročata daleč 
največ škod, sta osmero-
zobi smrekov lubadar (Ips 
typographus) in šesterozobi 
smrekov lubadar (Pityogenes 
chalcographus).

Slika 22: Značilna podoba lubadarja (Ipinae)

Slika 21: Značilna podoba ličarja (Hylesininae)

Ličarji (Hylesininae) 

Pokrovke kril se spuščajo k 
zadku v loku, glava je sklo-
njena. Žive tako v iglavcih 
kot listavcih. Dolbejo eno-
krake vzdolžne ali eno in 
dvo krake prečne materinske 
rove. Nekatere vrste oprav-
ljajo zrelostno žrtje v str-
ženu mladih poganjkov, tudi 
zdravih dreves. Prenašajo 
glive, ki povzročajo modrenje 
lesa. Med najbolj znanimi 
vrstami sta mali borov str-
ženar (Tomicus minor) in 
veliki borov strženar (Tomi-
cus piniperda).
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in agrarne krajine, gozdnogospodarskega območja 
in Republike Slovenije pa bi metodologijo bilo treba 
dodatno preveriti in dodelati. 

7  SUMMARY
The article presents the evaluation methodology 
of stand importance for sustaining biodiversity 
in forest landscape. The proposed methodology 
enables evaluation of the importance of individual 
stands for sustaining biodiversity and is based on 
the spatial and stand processing of the data from 
phytocenologic elaborates (forest associations and 
sub-associations) and forest management plans 
(descriptions of stands). The evaluation of the 
importance of individual stands for sustaining bio-
diversity is based on the definition of biodiversity as 
defined in the American forestry dictionary “The 
Dictionary of Forestry” of 1998 and on the data 
from stand descriptions. Forest association, deve-
lopment phase, forest type, share of minority tree 
species, stand assembly and growing stock height 
were selected as the key indicators for evaluating 
the importance of individual stands for sustaining 
biodiversity in forest landscape.

Due to the subjective data acquiring an accu-
rate statistical processing would not make sense. 
Therefore the decision was felled that the selected 
biodiversity indexes were sufficiently determined 
by the evaluation with regard to their importance 
in the following range: very important 5 points, 
important 3 point, less important 1 point; there are 
no unimportant biodiversity indexes. The scoring 
method is also subjective and thus requires good 
knowledge of habitat and stand conditions in 
forest management unit. There can be six biotical 
diversity indexes, three of them on the landscape 
and three on the stand level. Every stand can get at 
most 30 points and at least 6 points. Infrastructure 
is automatically given little importance, forest 
clearings on the other hand are very important 
since we are talking about forest landscape with 
individual clearings. The basic processing unit is 
thus a stand or stand type identified by its number. 
The final result of the computerized data processing 
is the evaluation of importance of the stand for 
sustaining biodiversity in forest landscape; they 
can be: very important 21-30 points, important 
11-20 points and less important up to 10 points. 

Every stand being spatially defined (every stand 
has its section and surface), the acquired data of 
these three stand categories can be processed in 
various ways and spatially displayed on maps with 
an appropriate scale. Further on, the selected bio-
diversity indexes and criteria for their evaluation 
as very important, important and less important 
are described.

e deficiencies of the method for evaluating 
individual stands for sustaining biodiversity are 
objectively shown in the discussion. These defi-
ciencies are: subjective selection and evaluation 
of the relative importance of indexes; omitting 
vertical structure, share of the dead wood biomass, 
stand size and edge length from the list of indexes; 
biotic importance of stands is evaluated regardless 
of habitat requirements of individual species, etc. 
Above all indexes of forest association and stand 
assembly can arouse doubts.

The authors believe that the use of the propo-
sed methodology can facilitate the decisions while 
making forest management and growing plans 
in forest landscape, monitoring of habitat types 
and planning of measures for ensuring habitats of 
endangered species and sustaining of biodiversity 
in NATURA 2000 areas. If and where the proposed 
methodology is applied, depends on the stand-points 
of forestry and ecology and, above all, on forestry and 
ecology policy planned by the adequate ministries. 
The method should be additionally checked and 
upgraded if used on the level forest and agricultural 
landscape, forest management region and Republic 
of Slovenia.
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Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem 
hribovju Obsotelja in Kozjanskega (vzhodna Slovenija)  
ter njihove posebnosti 
Xerothermic sessile oak and Turkey oak forests in the sub-Pannonian hills  
of Obsotelje and Kozjansko (Eastern Slovenia) and their characteristics

M. CIMPERŠEK1

Izvleček: 
Cimperšek, M.: Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem hribovju Obsotelja in Kozjanskega (vzhodna 
Slovenija) ter njihove posebnosti. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 3, cit. lit. 43. V slovenščini, z izvlečkom in povzetkom 
v angleščini. Prevod v angleščino: Jana Oštir.
Vzhodna Slovenija je pod močnim vplivom subpanonskega podnebja, zato je tam veliko kserotermnih gradnovih 
in cerovih gozdov; zlasti pogosti in raznovrstni so na Kozjanskem in po Obsoteljskem hribovju. Ohranili so se 
na toplih, kamnitih strminah, kjer rastišča niso primerna za kmetijsko rabo. Fitocenološko smo jih uvrstili v dve 
samostojni združbi: na karbonatnih tleh v asociacijo črnega grahorja in gradna Lathyro nigri-Quercetum petraeae 
Horvat 1958, na silikatnih hribinah pa v združbo črnega sršaja in gradna Asplenio adianti-nigri-Quercetum petraeae 
Košir ex Cimperšek ass. nov. V sestavku predstavljamo njune floristične, ekološke, zgodovinske, gozdarske, 
naravovarstvene in narodopisne posebnosti. 
Ključne besede: gozd, hrast, graden, cer, rumeni dren, brek, skorš, naravovarstvo, Obsotelje, Kozjansko, fitocenologija, 
Lathyro nigri-Quercetum petaeae, Asplenio adianti-nigri-Quercetum.

Abstract:
Cimperšek, M.: Xerothermic sessile oak and Turkey oak forests in the sub-Pannonian hills of Obsotelje and Koz-
jansko (Eastern Slovenia) and their characteristics. Gozdarski vestnik, Vol. 66/2008, No. 3. In Slovene, with abstract 
and summary in English, lit. quot. 43. Translated into English by Jana Oštir.
Eastern Slovenia is under the strong influence of sub-Pannonian climate, hence an abundance of xerothermic 
sessile oak and Turkey oak forests, which are especially frequent and varied in the Kozjansko region and in the 
hills of Obsotelje. They have been preserved on warm rocky slopes where sites are not suitable for agricultural use. 
Phytosociologically the forests have been classified into two independent communities; namely on carbonate soil 
into the association of black pea and sessile oak Lathyro nigri-Quercetum petraeae Horvat 1958, and on silicate 
soil into the association of black spleenwort and sessile oak Asplenio adianti-nigri-Quercetum petraeae Košir ex 
Cimperšek ass. nov. The article presents their floristic, ecologic, historic and forestry characteristics, as well as their 
nature protection and ethnographic characteristics.
Key words: forest, oak, sessile oak (Quercus petraea), Turkey oak (Quercus cerris), Cornelian cherry dogwood 
(Cornus mas), wild service tree (Sorbus torminalis), true service tree (Sorbus domestica), nature protection, Obsotelje 
region, Kozjansko region, phytosociology, Lathyro nigri-Quercetum petraeae, Asplenio adianti-nigri-Quercetum

1 UVOD 
Kserotermni gradnovi gozdovi so razširjeni v Južni 
Evropi, od Francije na zahodu do Črnega morja na 
vzhodu, kjer se stikajo s stepskimi gozdovi. Najbolj 
so zgoščeni v jugovzhodni Evropi, v obrobju panon-
skega gričevja (Slavonija). V Sloveniji jih je največ v 
njenem vzhodnem delu, zlasti po hribovju zgornjega 
in srednjega Obsotelja, širšega Kozjanskega, Haloz 
in Zasavja. Večino teh gozdov so že v srednjem veku 
izkrčili za vinograde in pašnike, zato so se ohranili 

samo tam, kjer je svet kamnit in skalnat, tla pa malo 
rodovitna ter zato neprimerna za kmetijsko rabo 
(absolutna gozdna zemljišča). 

Za lesno proizvodnjo so ti gozdovi malo 
pomembni, toda zaradi svojskosti, florističnega 
razkošja in vrstne pestrosti so nadvse zanimivi in 
privlačni. Po videzu podobne združbe se razlikujejo: 
po legi med vzhodom in zahodom ter med severom 

1 mag. M. C., Zlatorogova ul. 5, 3250 Rogaška Slatina

Znanstvena razprava
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in jugom. Zahodne in subatlantske lege imajo več 
padavin, hladnejša poletja in milejše zime, medtem ko 
imajo vzhodna območja hladnejše zime, bolj topla in 
sušna poletja ter manj padavin. Od severa proti jugu 
se zmanjšujejo padavine, a naraščajo temperature, z 
njimi pa tudi dolžina vegetacijske dobe. Razen geo-
grafske lege se združbe razlikujejo tudi po vsebnosti 
apnenca v kamnini oziroma po različni nasičenosti 
tal z bazami. Za pedogenetske procese v humidnem 
območju je značilno nepovratno izpiranje kalcija iz 
tal, zato se karbonatna prst, zlasti če je v njej malo 
apnenca, vedno bolj zakisuje; neredko nahajamo 
kisla tla celo povrh apnene hribine. 

V različnih geografskih legah in na različnih 
geoloških podlagah so evropski fitocenologi opisali 
številne kserotermne gradnove združbe, ki jih sintak-
sonomsko uvrščamo v dva fitocenološka reda:

1. Zakisani gozdovi gradna in bukve na suhih 
in bolj siromašnih rastiščih so združeni v red 
Quercetalia robori-petraeae Tx (1931) 1937. Red 
ima dve zvezi: 
– zvezo Quercion roboris Malcuit 1929, v kateri 

so zelo kisli in siromašni gradnovi gozdovi v 
(sub)atlantski, zahodni in severozahodni Evropi 
ter 

– zvezo Genisto germanicae-Quercion petraeae 
Neuhäusl-Novotna 1967, v kateri so subkontinen-
talni srednje- in vzhodnoevropski kisli hrastovi 
gozdovi s toploljubnimi vrstami. 
Meja med zvezama poteka približno po črti 

Spodnjesaško-Spessart-Schwarzwald. 

2. Kserotermne, submediteranske gradnove goz-
dove jugovzhodne Evrope uvrščamo v bazofilni red 
puhastega hrasta Quercetalia pubescenti-petraeae 
Klika 1933 corr. Moravec in Bèguin et Theurillat 
1984 in v zvezo Quercion pubescenti-petraeae Br.-
Bl. 1932.

Iz bližnjega hrvaškega Zagorja je Ivo Horvat leta 
1938 objavil subasociacijo bazofilnega gradnovega 
gozda Querco-Ostryetum quercetosum petraeae. 
Združbo je najprej opredelil kot floristično obubožan 
gozd črnega gabra in puhastega hrasta, leta 1958 
in 1959 pa je podzdružbo povzdignil v samostojno 
asociacijo Lathyro nigri-Quercetum petraeae. Na zaki-
sanih tleh je v Sloveniji združbo enakega imena opisal 
M. Wraber (1960), na neapnenih tleh Švice pa leto 
kasneje Richard (Keller 1998). Švicarski fitocenologi 
z imenom Lathyro-Quercetum označujejo gozdove 
na kisli podlagi, medtem ko slovenski fitocenologi z 
enakim imenom pojmujemo kserotermne gradnove 
gozdove na bazični podlagi (Marinček 2002). Na 

Hrvaškem so fitocenologi izločili več subasociaij: 
-typicum (Šugar 1962) na karbonatnih podlagah, 
-luzuletosum luzuloides (Šugar 1962) na kislih 
kamninah in -festucetosum drymeiae na nevtralnih 
tleh (Baričević 2006/a, Jankovič 1980). 

Poldini (1988) je nasprotoval samostojnosti 
Horvatove asociacije Lathyro-Quercetum, češ da 
nima svojih značilnih in razlikovalnih vrst. Menil 
je, da bi jo lahko ponovno poimenovali tako kot jo 
je Horvat l. 1938, to je Querceto-Ostryetum querce-
tosum petraeae. Zaradi zmešnjave, ki jo vnaša ime 
“Lathyro-Quercetum”, je predlagal njeno opustitev, 
češ da je ime zavajajoče. Kot nomen ambiguum je 
ime označil tudi Th. Müller (Oberdorfer 1992, Text.) 
in predlagal začasno ime združbe Genista sagittalis-
Quercus petreae, po navadni prevezanki Chamae-
spartium sagitale (=Genista sagitalis). Na zmedo v 
poimenovanju je opozoril tudi Košir (1994).

V Sloveniji so sušni in topli gradnovi gozdovi slabo 
proučeni. Da bi razjasnili sporno poimenovanje, smo 
kserotermne gozdove floristično, ekološko in nume-
rično proučili in jih s primerjavo ovrednotili.

2 METODA DELA IN REZULTATI
Gozdove smo popisali po standardni srednjeevropski 
metodi Braun-Blanqueta (1964). Popise smo zbrali 
na južnih pobočij Maclja, Donačke gore, Boča, Janine 
nad Rogaško Slatino, Dolge gore nad Sladko goro, 
Male in Velike Rudnice, Vina gore nad Pilštanjem 
ter na Svetih gorah nad Podsredo in Bistrico ob 
Sotli. Imena rastlinskih taksonov smo povzeli po 
Mali flori Slovenije (Martinčič et al. 1999), pri kla-
sifikaciji združb smo se oprli na avstrijske avtorje 
Mucino (1993) ter Oberdorferja (1992). Ekološke 
indikatorje smo povzeli pa Ellenbergu (1992) in 
Zolyomiju (1967), floristične geoelemente pa po 
Oberdorferju (1979).

Gradnovi gozdovi so se v Sloveniji ohranili na 
strmih (30-450) južnih, jugovzhodnih in jugozaho-
dnih pobočjih, v nadmorski višini od 270 do 750 m. 
Menimo, da jih je samo v Obsotelju in na Kozjanskem 
ok. 250 ha. Zaradi strmih, kamnitih in skalovitih 
leg so sestoji izpostavljeni močnemu sončnemu 
žarčenju, visokim poletnim temperaturam, zimskemu 
mrazu in občasnim sušam. Absolutne temperature 
nihajo med - 30 in + 40 0C. V obdobju 1961/90 so v 
Rogaški Slatini (235 m nadm. v.) izmerili povprečno 
mesečno tempreraturo zraka 9,0 0C in 1059 mm 
letnih padavin (Cegnar 1997). Od štirih neobhodno 
potrebnih ekoloških dejavnikov sta kritična samo 
vlaga in hrana, medtem ko je svetlobe in toplote 
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Malodonosni gozdovi gradna in cera na neapnenih 
kamninah, ki so bili v lasti nekdanjih fevdalnih vele-
posestnikov, so ostali marsikje tako prvinsko naravni, 
da spominjajo na divjino.  

Na Boču je ohranjen skorš s premerom 93 cm, v višino meri 18.4 m. Gojen je tako kot večina sadnih dreves - s 
kratkim deblom, ki se že v prsni višini razveji v široko razprostrto krošnjo. 

dovolj. Kserotermne gradnove gozdove smo našli 
na različnih geoloških podlagah: 
– na biogenih sedimentih - masivnih apnencih in 

apnenih konglomeratih, 
– na metamorfnih sedimentih - laporjih, peskih, 

glinastih skrilavcih, miocenskih peščenjakih in 
rožencih ter 

– na magmatskih kamninah - andezitnem tufu in 
diabazu.
Zaradi podobnih edafsko-klimatskih pogojev 

in manjšega poseganja človeka v naravne procese, 
imajo ti gozdovi svojevrstno arhitekturo: drevesa so 
zverižena, močno vejnata, grčava, čokata in neredko 
votla ter z velikimi odprtinami na mestu odmrlih 
vej. V višino zrastejo največ do 16 m in se samo 
izjemoma zdebelijo do 50 cm. Zaradi redke zarasti 
lesna biomasa komaj kje preseže 160 m3/ha. 

Stikališče submediteranskega, predpanonskega 
in predalpskega podnebja se kaže v rastlinju, saj 
se s submediteranskimi družijo panonsko-konti-
nentalne in srednjeevropske vrste. V gozdovih ni 
izrazitejšega spomladanskega videza, vegetacija 
doseže svoj vrhunec v zgodnjem poletju in ostaja 
do jeseni malo spremenjena. S pomočjo sintetič-
nih tabel, ekoloških in numeričnih primerjav smo 
obravnavane gradnove gozdove opredelili kot dve 
samostojni združbi in sicer: 
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Hišna drevesa so okras naših domov. Pri Novakovih v 
Logu je zgorel hlev in dren ob njem (34 cm). Čeravno je 
polovica krošnje odmrla še vedno trdoživo vztraja. 

– na karbonatni hribini kot kalcifilno združbo 
črnega grahorja in gradna Lathyro nigri-Querce-
tum petraeae Horvat 1958, v kateri prevladujejo 
bazofilno-termofilne vrste in 

– nevtrofilno ali blago zakisano združbo črnega 
sršaja z gradnom Asplenio adianti-nigri-Quer-
cetum petraeae Košir ex Cimperšek ass. nov., 
na silikatnih kamninah z malo apnenca, katero 
zaznamujejo acidofilno-termofilne vrste. 
V obeh združbah gradita drevesno plast graden 

in cer. Graden ima široko amplitudo do geološke 
podlage in tal, saj raste na bazičnih, nevtralnih ali 
zelo kislih zemljiščih. Njegovo plastičnost pa še 
povečujejo križanci s puhastim hrastom. Med vsemi 
vrstami hrastov sta graden in puhasti hrast najbolj 
prilagojena rastiščnim skrajnostim, saj sta vseskozi 
uspešno omejevala velikost listov, puhasti hrast pa se 
je pred izsušitvijo še dodatno zaščitil z dlakavostjo. 
Cer je edifikator in kodominantni graditelj ksero-
termofilnih združb, doma je na Kavkazu oziroma 
v Perziji. V gričevnem obrobju Panonije je splošno 
razširjen, podobno kot v Srednjem Posočju, na Krasu, 
Dolenjskem ter v Suhi in Beli krajini, medtem ko 
je drugje manj pogost. Na sušnost in mraz je slabše 
prilagojen ter v primerjavi z gradnom zahtevnejši 
do talne vlage. Nenaravna obličja čistih cerovih 

sestojev so posledica preteklih antropozoogenih 
degradacijskih dejavnikov. 

Posebnost obeh združb je raznovrstnost divjega 
sadnega drevja (Sorbus sp., Malus sylvestris, Pyrus 
pyraster, Cornus mas). Skozi rahel sklep krošenj (60 
- 80 %) prodira obilje svetlobe in omogoča bujno 
razrast grmovne in zeliščne plasti. Grmovna plast je 
navadno zelo bogata in raznovrstna, v njej prevla-
dujejo toploljubne vrste razreda Rhamno-Prunetea. 
Izrazito heliofilne razmere v sestojih povečujejo 
izhlapevanje in s tem še zaostrujejo sušnost tal. 
Zeliščno plast zastopajo poleg različnih fagetalnih 
vrst tudi rastline iz obrobnih travišč razredov Trifo-
lio-Geranietea ter Festuco-Brometea. Posebnost obeh 
združb so številne vrste roda škržolic (Hieracium) 
in njihovi težko prepoznavni križanci. 

Glede na reakcijo tal oziroma nasičenost tal z 
bazami nahajamo v obravnavanih gradnovih goz-
dovih tri ekološko različne skupine rastlin: bazo-
filne, acidofilne in neopredeljene vrste. Posebnost 
kserotermnih gradnovih gozdov je, da se v obeh 
pojavlja enaka skupina indiferentnih vrst: Quercus 
petraea, Q. cerris, Lathyrus niger, Campanula per-
sicifolia, Galium sylvaticum, Festuca heterophylla, 
Serratula tinctoria in Melampyrum pratense, ki s 
svojo stalnostjo zamegljujejo razmejevanje združb 
med bazične in acidofilne.  

1. Združba črnega grahorja in gradna Lathyro 
nigri-Quercetum petraeae – Horvat 1958 

Toploljubna, bazofilna združba porašča strma, 
skalnata pobočja (30 - 45 0) v južnih legah in v 
nadmorski višini od 270 do 750 m. Na masivnem 
apnencu, na apnenem konglomeratu in dolomiti-
ziranem apnencu se razvijejo s hranivi in z bazami 
nasičena, različno globoka, neredko žepasta, pokar-
bonatna tla. 

Združbo označujejo mnogi kalcifilni termofiti, 
med njimi zlasti: enocvetna kraslika (Melica unif-
lora), navadna medenka (Melittis melisophyllum), 
navadni kokorik (Cyclamen purpurascens), črni gaber 
(Ostrya carpinifolia), razvejeni stoklasec (Bromopsis 
ramose ssp. benekenii), avstrijski silj (Peucedanum 
austriacum), škrlatnomodro ptičje seme (Buglossoides 
purpurocaerulea) in rumeni dren (Cornus mas).

Drevesno plast gradita v glavnem graden in 
cer. V grmovni plasti najdemo toploljubno-sve-
tloljubne drevesne vrste: rumeni dren, mali jesen, 
črni gaber, mokovec, puhasti hrast in brek ter 
nekatere bolj senčne, mezofilnejše drevesne vrste: 
bukev, beli gaber, češnja, poljski javor in lipa, ki 
se lahko v reliefnih vboklinah in na bolj globokih 
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tleh povzpnejo v spodnjo drevesno plast, a ne za 
dolgo, saj zaradi pogostih suš komaj životarijo in 
se prej ali slej posušijo. Pogost je tudi mougeotov 
mokovec (Sorbus mougeotii). Prevladovanje kaline 
(Ligustrum vulgare) kaže na ekstenzivne sečnje in 
nekdanje panjevsko gospodarjenje, medtem ko večja 
ali manjša navzočnost brinja (Juniperus communis) 
spominja na nekoč razširjeno pašo domačih živali 
v gozdovih. V gozdu, pod nekdanjim pilštanjskim 
gradom, nas preseneti pogostost navadnega nagnoja 
(Laburnum anagyroides). 

Na bolj položnih pobočjih, z nagibi med 25 - 30 0 

in v bolj presvetljenih sestojih nahajamo varianto 
“travnatega gozda”, z veliko pokrovnostjo: eno-
cvetne kraslike (Melica uniflora), raznolistne bilnice 
(Festuca heterophylla), gozdne glote (Brachypodium 
sylvaticum), sinjezelenega šaša (Carex flacca), s šopi 
gozdne pasje trave (Dactylis polygama) in grozdaste 
stoklase (Bromopsis ramosa subsp. benekenii). Na 
bolj vlažni dolomitni hribini Svetih gor uspeva v 
strnjenih preprogah pairajev šaš (Carex muricata). 
Raznolistna bilnica opozarja na izpiranje apnenca 
in na začetke zakisovanja tal, pa tudi na povezanost 
z nižinskimi gozdovi gradna in belega gabra. 

Združba je sindinamsko bližja gozdovom gradna 
in belega gabra kot gozdovom puhastega hrasta in 
črnega gabra. Floristična sestava združbe je pred-
stavljena v tabeli 1 in vsebuje 157 različnih rastlin, 
od katerih je 57 % z višjo stalnostjo od II, lektotip 
je popis št. 7. Popisi so iz naslednjih kvadrantov: 
zapor. štev. od 1 do 12 iz 9759, 12 iz 9760, 14 iz 
9859 in13 iz 9959. 

2. Združba črnega grahorja in gradna Asplenio 
adianti-nigri-Quercetum petraeae Košir ex Cim-
peršek ass. nov. 

Acidofilno združbo nahajamo na silikatnih 
kamninah. Zaradi navzočnosti apnenca v matični 
kamnini so tla manj kisla ali celo nevtralna. Maceljski 
peščenjak vsebuje: 24 % karbonatov, 64 % kremena, 8 
% sljude in 3 - 4 % glinencev (Aničić 1984). Najmanj 
apnenca vsebujejo roženci, komaj 2.5 % ob 95 % kre-
mena. Na strminah se apneno vezivo hitreje spere iz 
preperele kamnine, s tem pa so izpolnjeni pogoji za 
začetek zakisovanja tal. Zakisovanje pospešuje tudi 
večja izpostavljenost vodni ali vetrni eroziji, zlasti na 
grebenskih legah in večjih strminah. Med talnimi 
tipi prevladuje skeletni ranker, ki je bolj hladen in 
slabše oskrbljen s hranivi ter kljub večji vlažnosti 
občasno izpostavljen poletni suši. 

Značilnice združbe so: črni sršaj (Asplenium 
adiantum-nigrum), bauhinova škržolica (Hieracium 

praealtum) in sinjezelena bilnica (Festuca pallens). 
Črni sršaj je pogost na plitvih tleh in tam, kjer iz 
zemljine štrlijo večje skale. Neredko uspeva v skal-
nih razpokah družno z rjavim sršajem (Asplenium 
trichomanes). Združba je prepoznavna po številnih 
razlikovalnicah, med katerimi izstopajo: belkasta 
bekica (Luzula luzuloides), barvilna košeničica 
(Genista tinctoria), vijugava masnica (Deschmpsia 
flexuosa), jesenska vresa (Calluna vulgaris) in nemška 
košeničica (Genista germanica). 

Združbi dajejo prepoznaven videz skupine pol-
grmov: Genista tinctoria, G. germanica, Calluna 
vulgaris, Vaccinium myrtillus, Lembotropis nigricans 
in Chamaecytisus hirsutus; od zahtevnejših vrst pa 
le posamezen grmičasto razrasel kostanj (Castanea 
sativa) in še bolj redka navadna krhlika (Frangula 
alnus). Steljarjenje in pretirana sečnja pospešujeta 
degradacijo tal in bohotno razrast acidofilnih vrst: 
jesenske vrese (Calluna vulgaris), borovnice (Vac-
cinium myrtillus), gozdne šašulice (Calamagristis 
arundinaceae) in trstikaste stožke (Molinia caerulea 
subsp. arundinacea). Na izpiranje baz in zakisovanje 
tal kaže tudi obilje mahov. 

Kjer se gradnovi gozdovi stikajo z bukovimi je 
meja ostra, mehkejši prehodi so samo z združbo 
gradna in belkaste bekice (Luzulo-Quercetum), na 
bolj globokih tleh in v položnejših legah. Floristična 
zgradba je predstavljena v analitski tabeli 2 in vse-
buje 136 različnih rastlin, od katerih je 57 % z višjo 
stalnostjo od II, holotip je popis št. 18. Popise smo 
zbrali v naslednjih kvadrantih: zap. štev. od 1 do 4 v 
9760, 5, 6 in 12 v 9859 in 7 do 11 ter 13 v 9859.  

3 RAZPRAVA
V tekmovalnem območju podgorskih bukovih 
gozdov so se kot otoški fragmenti ohranili nadvse 
privlačni, pričevalni in vrstno bogati gradnovo-
cerovi gozdovi. Na našem ozemlju so se razširili 
pred 9.500 leti in v toplem borealu zavzeli velike 
površine, ki so segale tudi mnogo višje od današ-
njih bornih ostankov (Šercelj 1996). Nekateri 
fitocenologi jih pojmuje kot postglacialne relikte, 
kot občudovanja vredne ostanke minulih dob. 
Skrajnostne rastiščne razmere onemogočajo razvoj 
v bukove združbe, zato ostajajo trajno ekstraco-
nalne asociacije. 

Najbolj raznovrstne kserotemne gradnove goz-
dove nahajamo v Slavoniji, kjer so fitocenologi: 
Rauš, Matić, Janković, Mišić, Vukelić, Škvorc idr. 
opisali serije kserotermnih gradnovih gozdov, ki 
v mnogočem spominjajo na naše sestoje, le zaradi 
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sušnosti in toplote, je v njih več kontinentalnih in 
manj mezofilnih vrst, manjkajo pa tudi “fagetalne” 
značilnice in mahovi. Za sintaksone na bazični 
podlagi smo ohranili sporno ime “Lathyro-Querce-
tum”, medtem ko smo zakisane sintaksone pripisali 
asociaciji Asplenio adianti-nigri-Quercetum petraeae, 
čeprav smo prvotno nameravali vse fitocenoze 
uvrstiti v dve subasociaciji. Ohranitvi dveh združb 
v rangu asociacij je narekovalo več razlogov, med 
najpomembnejšimi je prizadevanje za jasno ekološko 
opredelitev rastišč. 

3.1 Ekološke, biološke in 
florističnogeografsko ter sociološke 
primerjave

Od zahoda proti vzhodu se povečujejo povprečne 
temperature in zmanjšujejo padavine, kar se odraža 
v fiziognomski in sociološki sestavi združb. Ksero-
termnim gradnovim gozdovom v jugovzhodnem delu 
Evrope dajejo posebno fiziognomsko in sociološko 
obeležje toploljubne vrste red Quercetalia pubescentis 
(Baričević 2006/b), medtem ko je v zahodneje leže-
čih združbah več zmerno toplih in zmerno vlažnih 
„fagetalnih” vrst. 

Floristične in numerične primerjave so pokazale, 
da so naši bazofilni popisi skladni s Horvatovimi 
(1938), zlasti s popisi iz bližnje Strahinjščice, medtem 
ko z ostalimi združbami nismo našli signifikantnih 
koherenc. Združbe na silikatu smo pripisali Koširjevi 

asociaciji, čeprav je zanjo objavil samo okrnjena 
sintetično tabelo (1994). 

Ekološki rangi
Gradientna analiza obeh združb se razlikuje 

v kislosti in rodovitnosti tal oziroma v vsebnost 
dušika. Čeprav so razlike majhne, se z njihovo 
interakcijo znatno spremeni biološki, florni in 
sociološki spekter. 

Biološka sestava
S slabšanjem rastišč oziroma s povečano eks-

tremnostjo ekoloških dejavnikov se zmanjšuje delež 
geofitov in drugih zelišč ter povečuje število hemi-
kriptofitov in polgrmov. V kserotermnih gozdovih 
je malo spomladanskih znanilk in geofitov, še največ 
jih je na karbonatni hribini, medtem ko na silikatih 
prevladujejo hemikriptofiti. 

Struktura flornih geoelementov
V združbi črnega grahora in gradna izstopajo 

submediteranske in jugovzhodne balkanske vrste, 
medtem ko je asociacija črnega sršaja in gradna hlad-
nejša in bolj mezofilna, zato je v njej bolj zastopana 
srednjeevropska flora. 

Fitocenološke struktura
Podobno sliko nudijo tudi sociološke skupine: 

na karbonatih prevladujejo toploljubno-bazofilne 
vrste reda Quercetalia pubescentis, medtem ko na 
silikatih izstopajo kisloljubne in hladnejše vrste 
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Ekološki rangi (Ellenberg-Zolyomi) Svetlo. Toplota           Kontin. Vlažn. Reakc. Dušik    
   Lathyro-Quercetum 5.69 5.25 3.63 4.10 4.21 3.86
   Asplenio-Qercetum 5.97 5.16 3.63 4.17 3.79 3.55
Biološki spekter Terofiti Hemikr. Geofiti Hamef. Grmi Drev.
   Lathyro-Quercetum 3.8 41.0 16.0 3.0 17.0 18.4
   Asplenio-Qercetum 3.0 47.0 11.5 3.7 19.1 14.8
Florni geoelementi (De)alp (Su)atl Se-eur (Su)me Atl/Me Balk
   Lathyro-Quercetum 5.0 0.9 24.8 16.4 17.4 20.8
   Asplenio-Qercetum 4.8 0.8 31.8 13.9 16.3 8.5
Fitocenološke skupine QF Qrob Qpub RP+ Tr VaccP Sprm.
   Lathyro-Quercetum 33.5 9.8 20.1 21.6 3.7 11.3
   Asplenio-Qercetum 27.5 17.7 13.3 19.8 8.4 13.3

Op.: (Su)atl = (Sub)atlantski, Se-eur = Srednjeevropski + j. sibirski, (Su)me = (Sub)mediteranski, 
 Atl/Me = (Sub)atlantsko-(sub)mediteranski, Balk = Balkanski + pontski 
 QF = Querco-Fagetea, Qrob = Quercetalia roboris, Qpub = Quercetalia pubescentis,  
 RP+Tr = Rhamno-Prunetea + Festuco-Brometea + Trifolio-Geranietea, VaccP = Vaccinio-
 Piceetea, Sprm. = Spremljevalci in slučajni. Največje razlike so poudarjene (bold).

Tabela 1: Ekološka identiteta obeh obravnavanih združb je dobro izražena.
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Rumeni dren cveti zgodaj spomladi je 
med prvimi spomladanskimi pašniki 
za čebele, a ga neredko preseneti 
pozno zapadli sneg.

Črni grahor (Lathyrus niger) je najbolj 
prepoznavna rastlina obravnavanih 
gozdov in nanje skoraj izključno 
navezana.

Nekoč so živobarvne drnulje uvrščali 
med „sadje revežev“.

Najlepši okras gradnovo-cerovih 
gozdov je travnolistna perunika (Iris 
graminea).

Hermelika (Sedum maximum) je 
stalna spremljevalka kserotermnih 
hrastovih gozdov in cenjena v 
ljudskem zdravilstvu.

reda Quercetalia roboris in razreda 
Vaccinio-Piceetea. V slednji je tudi 
manj kontinentalnih vrst. 

3.2 Gospodarski pomen
Gospodarski pomen obravnavanih 
gozdov je majhen. Hrastovina je 
sicer cenjen les, a na slabih rastiščih 
tudi z nego ne moremo vzgojiti 
kakovostnega lesa. Zasebniki izko-
riščajo les večinoma samo za kur-
javo, v težko dostopnih privatnih 
gozdovih pa les večinoma strohni 
na rastilu. Še ne tako davno so v 
gozdovih, kjer so bile na površju 
skale masivnega apnenca, tega 
ruvali in žgali v apno in to kar v 
gozdu, da so se izognili zahtevnemu 
in nevarnemu prevozu. Ko se je po 
letu 1970 pojavilo ceneno hidrirano 
industrijsko apno, je obrt skoraj 
docela zamrla. Gozdno pašo domačih živali, ki je bila v 
vsej zgodovini najdaljša raba gozdov, pa so opustili že 
davno prej, ko so po agrarni revoluciji v drugi polovici 
18. stoletja, začeli s hlevsko vzgojo živine.  

Ponekod prevladuje cer (Quercus cerris), ki 
se je v južno Evropo razširil preko Male Azije in 
Sirije. Ker proizvede več želoda kot graden, nastopa 
neredko kar sam v sestojih. Verjetno pa je njegov 
prevladujoč delež posledica preteklega ekstenzivnega 
gospodarjenja, zato ga lahko uporabimo kot indi-

katorja degradiranih gozdov. Cerovina nima velike 
tehnične vrednosti, saj jo večinoma uporabljajo 
za kurjavo (gori zelo počasi). V srednjem veku so 
beneški steklarji od drevesnih pepelov uporabljali 
samo cerovega (Ganzenmüller 1937). V ljubljanskih 
uzancah za trgovanje z lesom (1925) je bila cerovina 
namenjena samo za drva in oglje. Dokler so Benečani 
vzdrževali svoje palače, smo v Obsotelju ugodno 
vnovčili cerove pilote, toda od zadnje take prodaje 
so minila že štiri desetletja. 
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Oboleli hrasti so gostoljubne hiše 
za najrazličnejše glive in insekte, ki 
jim z združenimi močmi krajšajo 
“trpljenje” preden se vanje vselijo 
tesarski duplarji.

Ko odpade listje, izstopijo z bršljanom 
(Hedera helix) okrašena debla in 
nudijo tipičen videz teh gozdov

Nezadržno širjenje ohmelja 
(Loranthus europaeus) prej ali slej 
ogrozi tudi njihov lasten obstoj.

Zaradi občasnih poletnih suš je celo trdoživi 
graden izpostavljen stresom, ki se s starostjo stop-
njujejo. Z rastjo drevesa se namreč povečuje nerav-
novesje med živim in odmrlim delom drevesa, to je 
med krošnjo in deblom. Znaki sušenje se pojavijo, 
ko asimilacijsko tkivo ne zmore oskrbovati vseh 
delov drevesa z organskimi snovmi ali ko v tleh 
zmanjka vode za transport hraniv. Sušenje začne 
v vrhnjih delih krošnje odkoder se postopoma 
pomika navzdol. V napol suhe in prosojne krošnje 
se marsikje vzpenja bršljan (Hedera helix) ter širi 
navadno ohmelje (Loranthus europaeus), slednje 
pa še pospešuje umiranje dreves. 

Čeprav so hrasti vodilne drevesne vrste, ne bi 
smeli prezreti samoniklega divjega sadnega drevja, 
z njim bi lahko bolje izkoristili skromno rodovitnost 
rastišč. V obravnavanih združbah sta zanimiva zlasti 
brek in skorš. Medtem ko je brek (Sorbus torminalis) 
stalen član opisanih fitocenoz, najdemo skorš (S. 
domestica) večinoma le še v gozdnih robovih in 
izven gozda. Zaradi zdravilnosti so že v starih časih 
cenili plodove breka; beseda „tormina“ se nanaša na 
zdravstvene izboljšave pri griži in koleri. V starih 
časih so kašo iz jerebik dodajali kruhu in raznim 
jedem, cenjena sta bila tudi kompot in marmelada, 
a največjo veljavo ima še danes brekovo žganje. 
Značilno aromo po mandeljnih so dobili, če so 
koščice pred kuhanjem zdrobili. 

Zaradi plodov je bil že pri starih Grkih poznan 
in cenjen skorš ali oskurš. V gozdovih ga najdemo 
skoraj izključno v submediteranskem okolju. 

Dakskobler (1994) je na Koprskem gričevju izločil 
celo samostojno geogr. var. Sorbus domestica v 
združbi Seslerio autumnalis-Fagetum (Ht.) Wraber 
ex Borhidi 1963. Pogost je bil zlasti v panonskem 
gričevju, kjer so ga stoletja kultivirali kot neza-
htevno divje sadno drevo. Nekoč je rasel na vsaki 
domačiji (odtod ime domestica), cenili so ga tudi 
zaradi lesa in okrasa. Hruškaste plodove skorša so 
uporabljali za marmelado, kompot, suhe krhlje, 
vino, mošt in kis; kar je ostalo pa je pojedla divjad. 
Surovi plodovi so užitni, ko se zmedijo, grajska 
gospoda pa je cenila zlasti skorševo žganje. Že v 
18. stoletju so skoršev sok dodajali sadnemu moštu, 
da so izboljšali njegovo čistost in barvo ter poda-
ljšali njegovo obstojnost. V Toscani že desetletja 
selekcionirajo debeloplodne vrste, Italija je dobilo 
zato celo posebna sredstva iz raziskovalnih skladov 
EU (Kausch 2000). 

Skorš je v času cvetenja in zlasti tedaj, ko se 
plodovi in listi obarvajo rumenordeče, izjemen 
okras krajin in domačij. Zaradi obilja belih cvetov 
je Duhamel du Monceau že l. 1762 priporočal 
sadnjo skoršev za estetsko olepšavo krajin. Kolarji 
so iz lesa breke in skorša izdelovali vretena sadnih 
in vinskih stiskalnic, zobnike za mline in druge 
dele, ki so izpostavljeni veliki obrabi; danes pa so 
lesovi vseh vrst jerebik iskani za furnir. Razen v 
pohištveni industriji je les breka in skorša cenjen 
za piščali in merila (gozdarske klešče); stari kolo-
vrati so bili večinoma iz lesa jerebik. Obe vrsti 
imata dolgo življenjsko dobo do 350 let, na bogatih 

Cimperšek, M.: Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem hribovju Obsotelja in Kozjanskega ter njihove posebnosti



GozdV 66 (2008) 3 195

tleh dosežeta 140 cm debeline in lahko presežeta 
višino 30 m. 

V Evropi uvrščamo brek in skorš med izumira-
joče drevesne vrste. Čeprav imata skromne rastiščne 
zahteve, sta konkurenčno šibki vrsti in se brez pomoči 
gozdarja ne moreta ohraniti, kaj šele obnavljati. V 
sestojih redko semenita, seme nerado kali, nezava-
rovane mladike pa uničuje divjad. Še pred dobrimi 
sto leti, ko so prevladovali mešani in srednji gozdovi, 
sta imela boljše pogoje za preživetje kot jih imata v 
današnjih enomernih, bolj senčnih gozdovih, zlasti 
če v njih prevladuje bukev. 

Ojaška skorševa drevesa rastejo na Dolenjskem 
in v Prekmurju, kjer so posamezna drevesa debelejša 
od enega metra. Najdebelejši brek v Sloveniji, s pre-
merom blizu 90 cm, raste v Kobilju (Prekmurje). 
Gozdar Bah (2001) je na Kozjanskem opisal 57 
skorševih dreves, debelih od 4 do 80 cm (povprečno 
40 cm), ki uspevajo večinoma izven gozda ali na 
njegovem robu, delež breka v gozdovih pa je ocenil 
na slab odstotek. Za ohranitev in vrnitev skorša so 
nemški in švicarski gozdarji l. 1980 zastavili pose-
ben raziskovalni program in dejavnosti, s katerimi 
nadzorovano zbirajo seme, vzgajajo sadike in jih 
pogozdujejo. Tudi v Avstriji ga že dalj časa načrtno 
vnašajo v obrobje Dunajskega gozda in s tem skrbijo 
za naravne genske vire. Pri nas kažejo zanimanje za 
ta devesa nekatere kmetije, ki se ukvarjajo z ekološko 
pridelavo in redki sladokusci. 

Topla in osončena tla so primerno rastišče 
drobnice ali divje hruške (Pyrus pyraster), ki je 
malo raziskana drevesna vrsta in zaradi križanja z 
domačimi hibridi močno ogrožena. Ne gre prezreti, 
da so jo že v neolitiku kultivirali in jo najdemo 
danes večinoma samo še izven gozdov, kot hišno 
drevo (Hawkes 1967). Les ima odlične resonančne 
in dekorativne lastnosti, iz najboljšega lesa izdelujejo 
flavte in črne tipke pri klavirju (imitacija ebenovine). 
Cenijo ga tudi steklarji za modele pri ročnem piha-
nju zahtevnejših kristalnih izdelkov. Nekoč so znali 
uporabljati tudi plodove. 

Med ogrožene in nezahtevne vrste uvrščamo tudi 
lesniko ali gozdno jablano (Malus sylvestris). Med 
poganskimi Kelti in starimi Grki je kot sveto drevo 
uživala zaščito, v krščanstvu pa je veljala kot simbol 
izvirnega greha. Njen les je manj pomemben, pač 
pa so za prehrano koristni njeni zdravi plodovi. Že 
v antiki je jabolko veljalo kot zdravilo in prinašalec 
vitaminov, na kar spominja tudi rek: „An apple per 
day, keeps doctor away“.  

3.3  Varovanje, mitologija in 
etnobotanika

„Pozabljeno“ zgodovinsko območje Obsotelja in 
Kozjanskega so še pred dobrim stoletjem ozna-
čevali za Urwald, zato je ohranilo mnogo dreves 
tradicionalne kulturne krajine. Samonikla drevesa 
s plodovi, ki so rasla na meji med kultiviranim in 
»divjim« prostorom so imela poseben mitološki in 
magični pomen; mednje so spadala: lesnika, drobnica, 
češnja, dren, leska, bezeg in oreh. Že svetopisemska 
Geneza (2.9-10) poroča, da je bil rajski vrt porasel z 
različnimi vrstami sadnega drevja, a danes le malokdo 
še pozna izgled in okus tega „sadja revežev“. Samo 
otroci iz pravljic o hruškah, ježkih in medvedih se 
še spominjajo njihovih plodov.

Ekstremno suha rastišča so poleg mokrotnih naši 
najbolj ogroženi biotopi. Kserotermni gozdovi gradna 
varujejo pobočja pred erozijo in imajo zaščitno vlogo. 
Polidominantne fitocenoze so navadno floristično 
bogate in strukturno raznotere. Ker so gradnovi 
gozdovi ohranjeni malopovršinsko in razkrop-
ljeno, in ker v njih rastejo redke rastlinske vrste, so 
tudi naravovarstveno dragoceni. Opisani združbi 
sta zatočišče svetloljubnih termofitov, svojevrstna 
redkost v kontinetnalni notranjosti so termofilne 
vrste reda Quercetalia pubescentis. Med dragoce-
nostmi izstopajo: prelepe travnolistne perunike 
(Iris graminea), brkati klinček (Dianthus barbatus), 
šopi škrlatnomodrega ptičjega semena (Buglossoides 
purpurocaerulaea) in nadvse redka navadna splavka 
(Limodorum abortivum). V skalovju roženca na 
Boču uspeva tudi severni sršaj (Asplenium septen-
trionale), kar je novo nahajališče. Na jugozahodnih 
strminah Donačke gore nahajamo pomladanski 
jeglič ali šmigovec (Primula veris) in še bolj redko 
hrvaško peruniko (Iris croatica). Tudi strupeni 
lepotec - navadni nagnoj (Laburnum anagyroides) 
- je redkost kozjanskih gozdov. 

Na sušo je najbolj prilagojena hermelika (Sedum 
maximum), ki se je, tako kot vse tolstičevke, lilije in 
orhideje, prilagodila pomanjkanju vlage s t. i. CAM 
(Crassulacean Acid Metabolism) ali C4 fotosintezo, 
pri kateri rastline preko noči nakopičijo v svojih 
vakuolah CO2 in ga naslednjega dne fotosintetično 
predelajo, ne da bi pri tem, z odpiranjem listnih rež, 
ogrozile svojo oskrbo z vodo. 

Nikjer ni arheologija tako tesno povezana z 
gozdovi kot na nekdanjih višinskih postojankah, 
ki so bile pred poldrugim tisočletjem opuščene in 
jih je zarasel gozd ter tako ohranil pred popolnim 
izginotjem. Na območju med Savo, Savinjo, Sotlo in 
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“Govoreči” trški grb Pilštanja iz 15. 
stoletja prikazuje preganjanega jelena 
pred zadnjim spopadom s psi. 

Gručasti cvetovi škrlatnomodrega 
ptičjega semena (Buglossoides 
purpurocaerulea) so poseben okras 
toploljubnih in sušnih gradnovih 
gozdov.

Dravinjo je najbolj zgoščeno območje poznoantičnih 
višinskih svetišč in bivališč v Evropi. Ciglenečki 
(1992) jih je opisal trinajst, najbolj poznane in raz-
iskane so: Rifnik nad Šentjurjem, Vranje pri Sevnici, 
Svete gore nad Bistrico ob Sotli in Donačka gora. 
Ker so ta zavetišča na težko dostopnih vrhovih, jih 
na južnih pobočjih obdajajo obravnavani sušni in 
topli gradnovi gozdovi. 

Svojevrsten kulturni relikt je rumeni dren. Nekoč 
so ga sadili kot hišno, okrasno ali sadno drevo, sicer 
pa je bilo samoniklo sadno drevo znano tudi Starim 
Grkom in Rimljanom. Koščice drnulj so našli med 
ostanki materialne kulture mostiščarjev na Ljub-
ljanskem barju (Korošec 1969). Ne povsem zreli 
plodovi so neznansko kisli in trpki, a ko popadajo na 
tla in se medijo ter mehčajo razvijejo takšno aromo, 
kot jo nima nobeno drugo divje sadje, poleg tega 
vsebujejo slabo desetino sladkorjev, sadne kisline, 
nekatere druge vitamine in rudnine ter skoraj toliko 
vitamina C kot ga imajo limone. Še ne tako davno so 
iz sadežev – drenulj kuhali drnulovec, marmelado, 
kompot, sok, kis in razne omake, pražena semena 
pa so uporabljali kot kavin nadomestek. Medtem ko 
raste v gozdu izrazito grmičasto, z dolgimi, lokasto 
ukrivljenimi vejami, se na prostem razvije v drevo. 
V okolici Orteneka pripovedujejo, da je nekega dne 
prišel medved pod dren in čakal na njegov sad. Ker 
je bil neučakan, je navalil na drevo in ga tako zdelal, 
da je še sedaj ves zvit in pritlikav. Drevesni dreni, 
ki so bili posvečeni bogu Marsu (les za puščice in 
kopja), so že skoraj povsem izginili iz naše krajine. 

Na Boču in na Maclju sta hišni 
oziroma sadni drevesi, ki imata 
premer 33 cm, na Topolah nad 
Rogaško Slatino je hišno drevo z 
obsegom 129 cm, v Vrenski gorci 
(Kozjansko) pa ima obseg 173 cm. 
V okolici Velenja varujejo dva dre-
nova orjaka: Hlišov dren v Šentilju 
meri dobrih 61 cm, nekaj manjši 
je Ocepkov v Topolščici (ustno 
sporočilo Milana Pogorelčnika). 

Rumeni dren je simbol Pil-
štanja, izumirajočega trga, ki je 
bil v začetku 11. stoletja sedež 
posvetne in cerkvene oblasti 
Vzhodne marke. Kraj je najbolj 
znan po zadnji lastnici legendarni 
»sveti« Hemi, ki je l. 1041 vso svojo 
obsežno posest na Koroškem, 
Gorenjskem, Savinjski dolini, 
Obsotelju, na Kozjanskem in na 

Dolenjskem, izročila ženskemu samostanu v Krki 
na Koroškem. Ko je bila po letu 1251 Pilštanjska 
župnija pripojena gornjegrajskemu samostanu, so na 
severovzhodnem pobočju nad trgom izkrčili gozdove 
in zasadili vinsko trto. Med vinogradi je bilo tudi 
veliko rumenega drena. Menihi so ga pospeševali, 
ker so mu pripisovali zdravilne lastnosti, o čemer 
priča tudi ljudski rek „zdrav kot dren“. 

Da je bil v srednjem veku lov poleg bojevanja, naj-
pomebnejša zaposlitev fevdalcev, priča tudi pilštanjski 
trški grb iz 15. stoletja, na katerem je upodobljen 
jelen, ki ga zasledujejo psi. Jelenjad je bila takrat 
povsod razširjena in najbolj cenjen lovski plen. Za 
prehrano jelenjadi in divjih svinj so strogo varovali 
samoniklo sadno drevje. Poškodovanje plodonosnih 
dreves je bilo kaznivo že pri zahodnih Gotih (Lex 
Visigothorum) in v času Rimljanov. Zaščito hrastov 
in divjega sadnega drevja so ponovno zaostrili v 
srednjem veku. To je razvidno tudi iz navodil, ki jih 
je prejel celjski lovski mojster leta 1565 in 1570. V 
štajerskem lovskem redu cesarja Leopolda I. (1695) 
so bile zagrožene visoke kazni za sečnjo plodonosnih 
dreves. Zadnja znana prepoved „obglavljanja“ sadnih 
dreves je iz l. 1743. Od takratnih časov pa do danes 
ni bilo nikogar, ki bi varoval te redke in prezrte 
drevesne vrste. Ko so konec 19. stoletja zaradi trtne 
uši opustili pridelavo grozdja v pilštanjskih vino-
gradih, so ti zarasli z grmičevjem in toploljubnimi 
gozdovi, v njihovi senci pa so zamrli tudi dreni. Na 
nekdanjo mnogo večjo razširjenost drena spominjajo 
topografska imena v Obsotelju: katastrska občina 
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Štev. popisa (Number of relevé) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pr.  St. 
Nadmorska višina (Altitude) m 530 540 655 500 550 540 530 630 270 480 475 430 400 450
Nebesna lega  (Aspect) J J JV J J J J J J J JZ J J J
Naklon (Slope) - stopinje/degree 40 35 25 40 30 30 30 25 35 30 35 30 38 36  
Vrsta kamnine (Parent material) MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA AK DA DA
Zastrtost (Cover)     D % 80 75 80 80 85 80 90 75 70 75 80 85 80 75
                                    G % 35 55 20 20 25 20 80 25 15 35 35 15 50 25
                                    Z % 65 95 85 70 80 90 85 95 80 75 75 75 85 100
                                    M % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamnitost (Stoniness)  % 40 25 5 35 10 15 20 25 20 15 5 10 5 5
Povprečni premer 
(Aver. diameter) cm 15 24 21 15 17 17 16 22 19 14 21 18 17 18
Zgornja višina (Upper height) m 16 12 16 12 13 13 13 16 14 12 13 14 11 12
Velikost ploskve (Relevé area) m2 650 800 600 550 450 700 550 650 200 550 500 650 750 650
Število rastlinskih vrst  
(No. of species) 50 71 49 44 32 43 47 60 42 36 42 38 56 58  

MA - masivni apnenec, AK - apneni konglomerat, DA - dolomitiziran apnenec
Razlikovalne (Differnt. species)

QF Melica uniflora C 1.2 + +.2 1.2 2.3 2.3 3.4 1.1 + 2.2 + +.2 +.2 - 93 V
QP Melittis melissophyllum C +.2 + r + r r + +.2 + + r + - r 93 V
QP Cornus mas B 1.2 +.2 1.2 +.2 + - + + - r +.2 + r + 86 V
AF Cyclamen purpurascens C r r + r + + + + + r - + - r 86 V
QP Ostrya carpinifolia A +.2 r +.2 +.2 - - +.2 +.2 - +.2 - 1.2 +.2 1.2 71 IV
 Bromopsis ramosa ssp. benekenii C - + + +.2 1.1 1.2 + +.2 - + - +.2 - - 64 IV
EP Peucedanum austriacum C - + + r + - r r - r - r + - 64 IV
QP Buglossoides purpurocaerulea C r +.2 +.2 1.2 - + + - r + - - - r 64 IV

Quercetalia pubescentis-petraeae
Lathyrus niger C +.2 2.2 + +.2 +.2 + +.2 + + r + +.2 + +.2 100 V
Fraxinus ornus A 1.2 - + - +.2 1.1 +.2 + - - + +.2 1.2 +.2 71 IV

B +.2 1.2 1.2 +.2 + - + 1.1 + + 2.3 + 2.2 + 93 V
Campanula persicifolia C + + + + + + + + - - + + + + 86 V
Sedum maximum C r r r + r r r + r - - r + +.2 86 V
Carex flacca C + + + - - r - + 1.1 - 1.1 + - + 79 IV
Tamus communis C r + - + - - r + - + r r + +.2 71 IV
Quercus cerris A 1.1 1.1 1.1 - - 2.2 2.2 + 2.2 +.2 - 3.4 - - 64 IV
Sorbus aria/mougeotii A +.2 - r + - +.2 - +.2 - r - + + - 64 IV

B - +.2 - - - - - - + - + r r - 36 II
Sorbus torminalis A - +.2 - - + +.2 - - - - + - - - 21 II
 B + + - +.2 - - + r - + + + - - 57 III
Calamintha sylvatica C r r r - + + - - + - - - - - 43 III
Quercus pubescens A r + - r - - - - + - - + - 2.2 43 III
Convalaria majalis C - - - r - - - r + - + - r + 43 III
Tanacetum corymbosum C r - r + - - - + - - - - - +.2 36 II
Hypericum montanum C - r r - - - r - - - - r - - 29 II

 Digitalis grandiflora C - r - - +.2 - r - - - - - + - 29 II
Viola collina C - - - +.2 - - - - - - - r - - 14 I
Laburnum anagyroides A - - - - - - - - - - - - + - 7 I

B - - - - - - - - - - - - 1.2 - 7 I
Arabis turrita C - - - + - - - - - - - - - - 7 I
Euonymus verrucosa C - - - - - - + - - - - - - - 7 I
Sorbus domestica B - - - r - - - - - - - - - - 7 I
Aristolochia lutea C - - - - - - - - - - - - - r 7 I
Dianthus collinus C - - - - - - - - - - - - r - 7 I
Aremonio-Fagion 
Knautia drymeia ssp. drymeia C r + + + - + + + - - r + r - 71 IV
Vicia oroboides C - - - + - + - r - - r - - - 29 II
Euphorbia dulcis C - r - - + - - - - - - - - - 14 I
Aremonia agrimonoides C - r - + - - - - - - - - - - 14 I
Lamium orvala C - - - r - - - - - - - - - - 7 I
Polystichum setiferum C - - - - - - r - - - - - - - 7 I
Helleborus dumetorum C - - - - - - - - + - - - - - 7 I
Fagetalia sylvaticae
Galium sylvaticum C - +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 - - +.2 +.2 - +.2 79 IV
Campanula trachelium C r r - - - - r - + - r r + + 57 III

 Salvia glutinosa C - + - - - - r r - r + r - - 43 III

Preglednica 2: Lathyro nigri-Quercetum petraeae Horvat 1958 
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Euphorbia amygdaloides C + - - - - r + + r - - + - - 43 III
Tilia cordata B + r - - - - - + - +.2 - r - r 43 III
Carpinus betulus               A - r - - - - - + - - - +.2 + - 29 II
 B + - - - - - - - +.2 - - - - - 14 I
Pulmonaria officinalis C - r - - - - - - r - r - - r 29 II
Prunus avium A - r - r - - - r - - - r - - 29 II
Fagus sylvatica                 A - - - - - - - + - - 1.2 - - r 21 II
 B - r - - - - + - - - + - - - 21 II
Tilia platyphyllos                A + - - - - - - - - - - - r + 21 II

B - - - - - - - - -- + - - + + 21 II
Cardamine bulbifera C - - - r + - - r - - - - - - 21 II
Lathyrus vernus C - r - + - - - - - - r - - - 21 II
Galium odoratum C - - - - - - r - r - - - - r 21 II
Acer pseudoplatanus         B - - - - + - - r - - - - - r 21 II
Epipactis helleborine C - - - - - r - - - - r - r - 21 II
Acer platanoides           B - - - - - r - + - - - - - r 21 II
Symphytum tuberosum C - - - + - - - - - - r - - - 14 I
Poa nemoralis C - - - - - - - - - - - - +.2 - 7 I
Mycelis muralis C - - - - - - + - - - - - - - 7 I
Lilium martagon C - r - - - - - - - - - - - - 7 I
Euonymus latifolia C - - r - - - - - - - - - - - 7 I
Campanula latifolia C - - - r - - - - - - - - - - 7 I
Galeobdolon montanum C - - - r - - - - - - - - - - 7 I
Quercetalia robori-petraeae
Melampyrum pratense C r + +.2 - - +.2 r r + - 2.2 - +.2 - 71 IV
Hieracium sabaudum C - - + - - + + - r - + - + + 50 III
Genista germanica C - r r - - - - r - - - - - - 21 II
Luzula luzuloides C - - + r - - - - - r - - - - 21 II
Genista tinctoria C - - - - - - - - - - 1.2 + - - 14 I
Pteridium aquilinum C - - + - - - - - - - - r - - 14 I
Hieracium umbellatum C - - - - - r - - r - - - - - 14 I
Lembotropis nigricans C - r - - - - - - - - - - - - 7 I
Querco-Fagetea  
Quercus petraea A 3.2 3.4 3.3 3.3 3.3 2.2 3.4 4.4 3.3 2.3 3.4 2.1 3.4 2.2 100 V

B r 1.2 - - - - - - r - - r - - 29 II
Festuca heterophylla C +.2 +.2 1.1 +.2 +.2 1.2 2.2 +.2 - - - 1.2 + + 79 IV
Hedera helix C - + r +.2 +.2 + + - + r + - r r 79 IV
Acer campestre                B + + r - +.2 + + + + +.2 - - r + 79 IV
Dactylis polygama C + + + + + + + - - r - r + +.2 79 IV
Brachypodium sylvaticum C +.2 +.2 1.2 + +.2 - - + +.2 1.2 + - - r 71 IV
Pyrus pyraster B r - - - r - - - r - r + r r 50 III
Primula vulgaris C - - r - - r - - +.2 r - + + - 43 III
Viola riviniana C - r r - - - + r - - - - - - 29 II
Platanthera bifolia C r - - - - - - + - - - r r - 29 II
Cephalanthera longifolia C r - - - - - - + - - - + + - 29 II
Glechoma hederacea C - - +.2 - r - - - - - - r - - 21 II
Carex digitata C - - - - - - - - + - - - r r 21 II
Lonicera xylosteum B - - + - - - - - - - - - - r 14 I
Geum urbanum C r - - r - - - - - - - - - - 14 I
Lonicera xylosteum B - - + - - - - - - - - - - r 14 I
Anemone nemorosa C - - - - - - - +.2 - - - - - - 7 I
Stellaria holostea C - - - + - - - - - - - - - - 7 I
Cephalanthera rubra C - - - - - - - - - - - - r - 7 I
Erico-Pinetea
Rhamnus saxatilis C + r - - - r - +.2 - - - - + - 36 II
Chamaecytisus hirsutus C - r - - - - - - - r r - +.2 + 36 II
Pinus nigra A - - - - - - - +.2 - - - - - - 7 I
Erica carnea C - - - - - - - - r - - - - - 7 I 
Aster amellus C - - - - - - - - - r - - - - 7 I 
Vaccinio-Piceetea
Solidago virgaurea C - - r - - - r - - r - r - - 29 II
Aposeris foetida C - + - - - - - - - - + - - - 14 I
Hieracium murorum C - + - - - - - - - - - - r - 14 I
Calamagrostis arundinacea C - - - - - - - - - - +.2 - - - 7 I
Luzula pilosa C - - - - - - - - - - - r - - 7 I
Rhamno-Prunetea
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Crataegus sp. B + +.2 + 1.2 +.2 + + r - + + + - + 86 V
Rosa arvensis C + + - +.2 +.2 r r - - + + r - r 71 IV
Ligustrum vulgare B - r + - - r r +.2 +.2 +.2 - + + +.2 71 IV
Clematis vitalba C r + - - - - - r r r - r r + 57 III
Rhamnus cathartica B - +.2 r - - - - + r - - - + + 43 III
Viburnum lantana B - - - - 2.2 1.2 - - +.2 - - - + 1.2 43 III
Cornus sanguinea B - r - - - - - + + + - - + - 36 II
Berberis vulgaris B - - - - + r - - r - - - - - 21 II
Juniperus communis B - - - - - - - - r +.2 r - - - 21 II
Trifolio-Geranietea              
Vincetoxycum hirundinaria ssp. 
hirundin. C +.2 + + - - - + r r - + - r + 64 IV

Iris graminea C +.2 +.2 +.2 +.2 - - - + - - - + - - 64 IV
Fragaria moschata C r + + + + - - - + - - - - + 50 III
Cruciata glabra C + +.2 r +.2 - - r - - - - - - - 36 II
Peucedanum cervaria C + 1.2 +.2 - - r - - - - r - - - 36 II
Clinopodium vulgare C - + - - - +.2 +.2 r - - - - - - 36 II
Silene nutans ssp. nutans C - + - - - - - - - - + + +.2 - 36 II
Astragalus glycyphyllos C - + - - - + - - - - - - r r 36 II

 Dianthus barbatus ssp. barbatus C - + r - - - + - r - - + - - 36  II
Achillea distans C - + r - - + - - - - - + - - 29 II
Origanum vulgare C - +.2 + - - - r - - - - - - - 21 II
Anthericum ramosum C - + - - r - - - + - - - - - 21 II
Trifolium rubens C - - - - + - - - + - - - - - 14 I
Viola hirta C - + - - - - - - - r - - - - 14 I
Lathyrus sylvestris C - - - + - - - - - r - - - - 14 I
Polygonatum odoratum C - - - - - - - - - - - - r + 14 I
Laserpitium siler C - - - - - - - - - - - - +.2 - 7 I
Trifolium medium C - - - - - - - + - - - - - - 7 I
Geranium sanguineum C - - - - - - - - - - - - - + 7 I
Inula conyza C - - - - - - - r - - - - - - 7 I
Vicia cassubica C - - - - - - - - r - - - - - 7 I
Festuco-Brometea            
Buphthalmum salicifolium C - + r r - r - r + - + - - - 50 III
Peucedanum oreoselinum C + r - - - - - + - + - r + r 50 III
Galium lucidum C - r - - - - - - - - - - + + 29 II
Euphorbia cyparissias C - - - - - - - r - - - - r +.2 21 II
Lychnis viscaria C r - - - - - - - - - - +.2 - - 14 I
Brachypodium pinnatum C + r - - - - - - - - - - - - 14 I
Centaurea jacea C - + - r - - - - - - - - - - 14 I
Betonica officinalis C - - + - - r - - - - - - - - 14 I
Carex montana C - - - - - - - - - - 1.2 - - - 7 I
Molinio-Arrhenatheretea  
Veonica chamaedrys C - + r +.2 - - - - - - - r + + 43 III
Ajuga genevensis C - - - - r - - - + r - - - - 21 II
Valeriana officinalis C - - - - - - - - - - - - + + 14 I
Vicia sepium C - - - - r - - - - - - - r - 14 I
Galium mollugo C - - - - - - - - - - - - - + 7 I
Campanula patula C r - - - - - - - - - - - - - 7 I
Leucanthemum praecox C - r - - - - - - - - - - - - 7 I
Spremljevalci (Other species)  
Serratula tinctoria C + 1.1 +.2 + - + r r + - 1.2 r r r 86 V
Polypodium vulgare C - - - - - r - r - - - - + + 29 II
Asplenium trichomanes C - - - r - - - - - - - r r + 29 II
Rubus hirtus C +.2 - - - - - - +.2 - - - - - - 14 I
Thephroseris longifolia C - - - - - - - - - - - - + + 14 I
Myosotis arvensis C - - - - - - - - - - - + - r 14 I
Fragaria vesca C - - - - - - - r - - - - - - 7 I
Galeopsis pubescens C - - - - - - - - - r - - - - 7 I
Chamaespartium sagittale C - - - - - - - - - - - r - - 7 I
Cardaminopsis arenosa C - - - - - - - - - - - + - - 7 I
Asplenium ruta-muraria C - - - - - - - - - - - - r -  7 I
Festuca ovina C - - - - - - - - - - - - +.2 - 7 I
Carex muricata C - - - - - - - - - - - - - 1.2 7 I
Silene nemoralis C - - - - - - - - - - - - - + 7 I
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Štev. popisa (Number of relevé) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pr. St.
Nadmorska višina (Altitude) m 560 370 400 390 290 280 400 590 520 460 500 500 270
Nebesna lega  (Aspect) J Z J JV J J JV J J J JV J J
Naklon (Slope) - stopinje/degree 40 40 40 36 35 35 35 35 32 33 30 45 36
Vrsta kamnine (Parent material) MP MP MP MP AT R D D D D D R P
Zastrtost (Cover)        D % 75 75 75 80 70 70 65 65 75 70 75 60 65
                                     G % 10 35 35 10 30 45 20 35 15 30 35 15 75
                                     Z % 70 40 50 75 40 35 65 80 95 75 90 25 35
                                     M % 5 20 10 0 5 20 15 10 0 2 5 0 5
Kamnitost (Stoniness)  % 10 0 0 10 10 5 0 0 0 0 0 30 0
Povpr. prem. (Aver. diameter)  cm 23 32 26 27 26 15 28 16 25 30 24 14 16
Zgornja višina (Upper hight)  m 15 20 17 16 17 14 18 13 16 15 13 8 9
Velikost ploskve (Relevé area) m2 600 600 550 650 550 450 650 650 500 750 700 400 550
Število rastlinskih vrst  
(Number of species) 63 56 54 46 43 39 54 66 43 47 43 34 34

                         MP - maceljski peščenjak, AT - andezitni tuf, R - roženec,  D - diabaz,   P - pesek
Značilnice (Character species)
Hieracium praealtum C + - + +.2 - - +.2 + + + + - + 69 IV
Asplenium adiantum-nigrum C - - - +.2 + + + +.2 +.2 r - + - 62 IV
Festuca pallens C +.2 + +.2 +.2 - - +.2 +.2 - - +.2 1.2 - 62 IV
Razlikovalne (Differnt. species)

VP Luzula luzuloides C + 1.2 1.2 + +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 1.2 1.2 + 1.2 100 V
QR Genista tinctoria C + r + + +.2 - + + r r + r + 92 V

Deschampsia flexuosa C - 1.2 + +.2 + +.2 + + - + - + + 77 IV
QR Calluna vulgaris C +.2 + 2.2 1.2 1.2 +.2 r + - - - + 2.3 77 IV
QR Genista germanica C - r + - + - 1.2 + - - + - + 53 III

Quercetalia robori-petraeae
Melampyrum pratense C +.2 + +.2 + - - +.2 +.2 + - 2.2 - + 69 IV
Hieracium sabaudum C r + - + + - - + + - + - + 62 IV
Castanea sativa B + r + - - +.2 - - - - + - + 46 III
Hieracium laevigatum C - + + - + r - - - + - - - 38 II
Pteridium aquilinum C +.2 + 1.2 r - - - - - - - - +.2 38 II
Hieracium racemosum C + - + + - - + - - - - - + 38 II
Lembotropis nigricans C 1.2 - - - r - r - - - - - 1.3 31 II
Hieracium vulgatum C - - + - +.2 - r - - + - - - 31 II
Frangula alnus B + r - - - - - - - - - - - 15 I
Genista pilosa  C - - - - - - - + - - - - - 8 I
Quercetalia pubescenti-petraeae
Campanula persicifolia C + r r + + +.2 + r + + +.2 r + 100 V
Fraxinus ornus A - - - - - +.2 - - - - +.2 - - 15 I

B 1.2 r 1.2 2.2 +.2 1.2 1.1 1.2 2.2 2.2 + 1.2 + 100 V
Lathyrus niger C + r + +.2 +.2 +.2 +.2 +.2 + 1.2 + - +.2 92 V
Quercus cerris A 4.5 +.2 +.2 +.2 2.2 1.2 + 1.1 - + - + - 85 V
Sorbus torminalis A - r - - - - - + - r - - - 24 II
 B + + + +.2 + r r + - + + r - 85 V
Hypericum montanum C r + + r - - - r - + r r - 62 III
Carex flacca C + - + - - - r + + - + - - 46 III
Convallaria majalis C r + r - - - - + - - +.2 - - 38 II 
Calamintha sylvatica C + - - - - + - + - - - - - 38 II
Sorbus aria B - - - - - - - - - - r + - 15 I
Melittis melissophyllum C - - - - - - + - - - - - - 8 I
Tamus communis C - r - - - - - - - - - - - 8 I
Quercus pubescens A - r - - - - - - - - - - - 8 I
Sorbus domestica B - - - - - - - r - - - - - 8 I
Limodorum abortivum C - - - - - - - - - r - - 8 I
Aremonio-Fagion     
Knautia drymeia ssp. drymeia C + - + r - - r - - - - + + 46 III
Vicia oroboides C - + - - - - - - - - - - - 8 I
Fagetalia sylvaticae
Galium sylvaticum C + + + +.2 +.2 r 1.2 2.2 1.2 +.2 2.2 + + 100 V
Fagus sylvatica A - - + - + - - - - - - - r 24 II

B +.2 - - + 1.1 - - r - r + - - 46 III

Preglednica 3: Asplenio adianti-nigri-Quercetum petraeae Košir ex Cimperšek ass. nov.
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Prunus avium B r - - - + r - r r r - - - 46 III
Salvia glutinosa C - + - - - + - - + +.2 + - - 38 II
Campanula trachelium C r - - - + - - r - - - - - 24 II
Euphorbia dulcis C r - + - - - - - - - r - - 24 II
Mycelis muralis C - - - - + - - r - r - - - 24 II
Poa nemoralis C - - - - - - - - +.2 r - - r 24 II
Cardamine bulbifera C r - r + - - - - - - - - - 24 II
Tilia cordata B +.2 - - - - +.2 - - - - - - - 15 I

 Euphorbia amygdaloides C - 1.2 + - - - - - - - - - - 15 I
Carpinus betulus               A + + - - - - - - - - - - - 15 I

B - - - - - - - - + - - - - 8 I
Lilium martagon C r - r - - - - - - - - - - 15 I 
Cardamine impatiens C - - - - - - +.2 + - - - - - 15 I
Euonymus latifolia C - + - - - - - - - - - - - 8 I
Geranium robertianum C - - - - - - - + - - - - - 8 I
Tilia platyphyllos B r - - - - - - - - - - - - 8 I
Bromopsis ramosa ssp. benekenii C - r - - - - - - - - - - - 8 I
Lathyrus vernus C - - - - - - r - - - - - - 8 I
Prenanthes purpurea C - - r - - - - - - - - - - 8 I
Acer pesudoplatanus A - - - r - - - - - - - - - 8 I
Querco-Fagetea
Quercus petraea A 1.1 3.4 4.5 4.4 4.4 2.2 3.4 3.3 3.4 3.4 4.4 2.3 3.3 100 V

B + + +.2 + - - +.2 + - 1.2 +.2 r 1.2 77 IV
Hedera helix C r - + + 1.2 +.2 + + - r + - - 69 IV
Festuca heterophylla C r - - +.2 1.2 r 2.3 +.2 2.2 +.2 2.2 - - 69 IV
Platanthera bifolia C + r r - - - - - + - + - r 46 III
Cephalanthera longifolia C - - - - r - + + - r - r - 38 II
Dactylis polygama C - + - + + - - + 1.2 - - - - 38 II 
Primula vulgaris C - + + r - - - - - r - - - 31 II
Pyrus pyraster B + - - - - + - r - - - - - 24 II
Brachypodium sylvaticum C - + - - - - - + - + - - - 24 II
Glechoma hederacea C - - - - - - r + - - - - - 15 I
Acer campestre A - - - - - r - - - - - - - 8 I

B r - - - - - - - + + - - - 24 I
Viola riviniana C - - - - - - - + - - - - - 8 I 
Corylus avellana B r - - - - - - - - - - - - 8 I
Erico-Pinetea
Chamaecytisus hirsutus C + - + + 1.2 +.2 1.2 2.2 r + + + +.2 93 V
Erica carnea C - - - - - - - - - - - 1.3 - 8 I
Amelanchier ovalis B - - - - - - - - - - - + - 8 I
Peucedanum austriacum C r - - - - - - - - - - - - 8 I
Vaccinio-Piceetea
Hieracium murorum C + + +.2 + +.2 +.2 +.2 + r + + + + 100 V
Calamagrostis arundinacea C +.2 + +.2 - +.2 - 2.2 - - + - + r 61 IV
Vaccinium  myrtillus C + 1.1 +.2 + + - - - - - - - +.2 46 III
Solidago virgaurea C - + + - r r r - - - - - - 38 III
Luzula pilosa C - - - - - - - +.2 - + + - - 24 I
Aposeris foetida C r - - - - - - - - - - - - 8 I
Rhamno-Prunetea
Ligustrum vulgare B - + - - + +.2 - r - - - - - 31 II
Rosa arvensis B - - + - - - + r 1.2 + - - - 38 II
Ligustrum vulgare B - + - - + +.2 - r - - - - - 31 II
Clematis vitalba C - - - r - + - r - r - - - 31 II
Cornus sanguinea B - r - - - + - + r - - - - 31 II
Juniperus communis B - - - r - - - - - + - - + 24 II
Crataegus sp. B + - - - - r - + - - - - - 24 II
Rosa canina B - - - - - - - - +.2 - r - - 15 I
Rhamnus cathartica B - - - - r - - - - - - - - 8 I
Crataegus monogyna B - - - - - - - - r - - - - 8 I
Trifolio-Geranietea 
Silene nutans ssp. nutans C + - + +.2 + - 1.2 1.2 +.2 +.2 +.2 + +.2 85 V
Cruciata glabra C + - - - - r - + +.2 r 1.2 - + 54 III
Digitalis grandiflora C - - - + r - + 1.1 - +.2 - +.2 - 46 III
Inula conyza C - + - - - - r + - - - - r 31 II
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Clinopodium vulgare C - - - - r r - - + + - - - 31 II
Geranium sanguineum C - - - - - - +.2 r + - - - - 24 I 
Anthericum ramosum C - + - - - - r + - - - - - 24 II
Fragaria moschata C r + - - - - - - + - - - - 24 II
Lathyrus sylvestris C - - - - + - - - - - - - +.2 15 I
Astragalus glycyphyllos C - - r - - - - + - - - - - 15 I
Trifolium medium C + - - - - - - - - - - - r 15 I
Vincetoxycum hirundinaria ssp. 
hirundinaria C - r - - - - - - - - - r - 15 I
Trifolium rubens C - + - - - - - - + - - - - 15 I
Peucedanum cervaria C - - - - - - - r + - - - - 15 I
Coronilla varia C - - - - - - - - +.3 - - - - 8 I
Vicia cassubica C - - - - - - + - - - - - - 8 I
Viola hirta C r - - - - - - - - - - - - 8 I
Origanum vulgare C - - r - - - - - - - - - - 8 I
Festuco-Brometea
Lychnis viscaria C + +.2 + r - - 1.2 +.2 - +.2 + +.2 - 69 IV
Brachypodium pinnatum C - - - +.2 - - - + 2.2 + + - +  41 III
Polygala vulgaris C +.2 - - - - - - + - - - + - 24 II
Teucrium chamaedrys C r - - - - - - + - +.2 - - - 24 II
Euphorbia cyparissias C - - - + - r - - + - - - - 24 I
Fragaria virids C - - - - - - + + - - - - - 15 I
Hieracium cymosum C - - - - - - - - - - - + - 8 I
Peucedanum oreoselinum C - - r - - - - - - - - - - 8 I
Molinio-Arrhenatheretea
Veronica chamaedrys C r - r + - - 1.1 1.2 + +.2 +.2 + - 69 IV
Campanula patula C +.2 + + + - - 2.2 1.2 + - +.2 - - 62 IV
Leucanthemum ircutianum C r r + + + - - r - - r - - 46 III
Achilea millefolium C - r - - - - - - - - + - - 15 I
Trifolium pratense C - - - +.2 - - - - - - - - - 8 I
Galium album C - - - - - - - - - - - + - 8 I
Asplenietea trichomanis
Polypodium vulgare C +.2 + + +.2 - - r - - - + + + 62 IV
Asplenium trichomanes C - - - + - - - +.2 - - - + - 24 II
Asplenium septentrionale C - - - - - - - - - - - r - 8 I
Spremljevalci (Other species)

 Serratula tinctoria C +.2 - +.2 + + - r +.2 + - + - + 69 IV
 Dianthus barbatus ssp. barbatus C r + + - r - - + - - - - - 38 II

Galeopsis pubescens C - - - - + - + r - - - - r 38 II
Molinia caerulea ssp. arundinacea C - +.2 1.2 - - - + r - - - - - 31 II
Galeopsis pubescens C - - - - + - + + - + - - r 31 II
Erigeron annuus C - - - - - - - - r r r - + 31 II

 Rubus hirtus C - - - - - - +.2 r + - - - - 24 II
Sedum maximum C - - - + - - - - r - - r - 24 II

 Sisymbrium altissimum C - - - - - - +.2 r - - - - - 15 I
Carex pilulifera C - - - - - - +.2 - - - - - - 8 I 
Impatiens parviflora C - - - - - - - - - - - - + 8 I
Fragaria vesca C - - - - - - r - - - - - - 8 I
Mahovi in lišaji (Mosses and lichens)
Polytrichum juniperinum C +.2 2.2 +.2 +.2 - 1.2 2.2 +.2 - +.2 1.2 - +.2 77 IV
Leucobryum glaucum C +.3 +.2 +.2 - - 1.2 +.2 +.2 - - - - + 46 III
Cladonia sp. C - 1.3 +.2 - - 2.2 1.2 +.2 - - - + - 46 III
Hypnum cupressiformae C - +.2 - - - +.2 +.2 - - - +.2 - +.2 38 II
Dicranella heteromalla C - - - - - 1.2 - +.2 - - - - - 15 I
Polytrichum formosum C - - - - - - +.2 - - - - - - 8 I
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in zaselek Drensko rebro ter Drenski grad (nem. 
Hartenstein) na Pilštanju, sicer pa je v Sloveniji več 
kot 20 krajevnih imen, ki imajo koren v drenu (Dren, 
Drenovec, Drenov Grič, Drnulca ipd.). 

Današnje stanje vegetacije je rezultat preteklega 
dogajanja. Ekstenzivno gospodarjenje s kratkimi 
proizvodnimi dobami je ohranjalo in pospeševalo 
razvoj svetloljubnih vrst, njihova nadaljnja usoda 
pa bo odvisna od pomoči gozdarjev. Pred našimi 
očmi izginja tisto kar je majhno, skromno in pri-
stno. Ohranitev konkurenčno šibkih drevesnih 
vrst, vzdrževanje prosojne zarasti, varstvo in vzgoja 
skorša, drobnice, lesnike, rumenega drena in breka, 
tako v gozdu kot izven njega, je kulturno-zgodovin-
ska zadolžitev gozdarstva. Zaradi užitnih plodov, 
zdravilnosti in grozečih podnebnih spremembah, 
so drevesa prihodnosti. 

Najbolj ohranjene kserotermofilne gradnove 
gozdove bi morali zavarovati kot relikte in v njih 
ohranjati ter pospeševati razvoj manjšinskih dreves-
nih vrst. Divje sadno drevje sodi med izumirajoče 
drevesne vrste, zato bi moralo vzbuditi zanimanje 
tudi med naravovarstveniki in krajinarji. Žal se 
večina ne zaveda pomena redkih biotopov, ohranitve 
izumirajočih sadnih drevesnih vrst, z njimi pove-
zane genetske enkratnosti in nekdanjih, že skoraj 
pozabljenih, ljudskih rab, kakor tudi ne njihovih 
poživljajočih estetskih vrednot. V naravovarstveno 
bolj osveščenih okoljih so take redkosti že davno 
raziskali in kartirali, marsikje jih že desetletja pospe-
šujejo, genetsko selekcionirajo, snujejo semenske 
plantaže in drevesnice, razmnožujejo ter sadijo v 
sestojih, pa tudi na njegovih zunanjih in notranjih 
robovih ter izven gozdov (aleje in parki). V toplih in 
sušnih legah so primerni tudi za zasaditev opuščenih 
kmetijskih zemljišč. 

4  POVZETEK 
V zgornjem Posotelju in na Kozjanskem so se na 
mnogih mestih ohranili gradnovi in cerovi gozdovi. 
Večinoma so malopovršinsko razkropljeni, vendar 
zavzemajo samo v Posotelju in na Kozjanskem okoli 
250 ha. Ohranili so se na zelo strmih pobočjih in 
pretežno na trših hribinah, ki počasneje preperevajo 
ter se bolj trdovratno upirajo zobu časa. V takih 
razmerah se redno soočamo tudi s skrajnostnimi 
ekološkimi razmerami, med katerimi izstopata 
poletna vročina in občasna sušnost. 

Najmočnejši ekološki vplivni dejavnik je geolito-
loška podlaga, ki odločilno zaznamuje vegetacijo. S 
pomočjo ekoloških, florističnih in numeričnih pri-

merjav smo toploljubne gradnove gozdove uvrstili 
v dve asociaciji:
– gradnove gozdove s črnim grahorjem Lathyro 

nigri-Quercetum petraeae Horvat 1958 na bazičnih 
tleh in

– nevtralne ali blago zakisane gradnove gozdove s 
črnim sršajem Asplenio adianti-nigri-Quercetum 
petraeae Košir ex Cimperšek ass. nov. 
V prvi združbi izstopajo submediteranske vrste 

reda Quercetalia pubescenti-petraeae in zveze Quer-
cion pubescenti-petraeae, v združbi črnega sršaja z 
gradnom pa prevladujejo kisloljubne rastline reda 
Quercetalia robori-petraeae in razreda Vaccinio-Pice-
etea, zato smo asociacijo uvrstili v red Quercetalia 
robori-petraeae Tx (1931) 1937, zvezo Quercion 
robori-petraeae Br.-Bl. 1932 in podzvezo Genisto 
germanicae-Quercion petraeae (R. et Z. Neuh 1967) 
Oberdorfer 1992. 

Zaradi skromne rodovitnosti tal sta združbi 
gospodarsko malo pomembni, toda zaradi majh-
nosti, razkropljenosti, zaminivih rastlinskih vrst ter 
ekosistemske stabilnosti pri preprečevanju erozije, 
jih moramo varovati kot redke ostanke iz začetkov 
postglaciala. Njihova ohranitev je strokovna in kul-
turna obveza slovenskega gozdarstva, ki bi moralo 
vzpostaviti varovalen odnos do vseh redkih biotopov 
in oblikovati okolja za povečanje deleža izumirajočih 
sadnih drevesnih vrst (brek, skorš, lesnika, drobnica, 
rumeni dren idr.), tako kot to že desetletja uresni-
čujejo gozdarsko razvitejša okolja. Zaradi plodov, 
njihove zdravilnosti, okrasja, kakovostnega lesa ter 
prilagojenosti na bolj sušne podnebne spremembe, 
so te drevesne vrste in njihove združbe še posebno 
dragocene za prihodnost. 

5 SUMMARY
In the upper part of the Posotelje region in Kozjansko, 
sessile oak and Turkey oak forests have been pre-
served in several locations. They mostly cover small 
areas and are scattered; nevertheless they cover an 
area as large as 250 ha in the regions of Posotelje and 
Kozjansko alone. These forests have been preserved 
on very steep slopes and mostly on hills with harder 
bedrock which weathers more slowly and resists time 
well. In such circumstances, we often come across 
extreme ecological conditions, especially summer 
heat and occasional drought. 

The strongest ecological factor which decisively 
marks the vegetation is the geo-lithologic bedrock. 
By using ecological, floristic and numerical com-
parisons the thermophilic sessile oak forests have 

Cimperšek, M.: Kserotermni gozdovi gradna in cera po subpanonskem hribovju Obsotelja in Kozjanskega ter njihove posebnosti



GozdV 66 (2008) 3204

been classified into two associations:
– sessile oak forest with black pea Lathyro nigri-

Quercetum petraeae Horvat 1958, on alkaline 
soil, and

– sessile oak forest with black spleenwort Asplenio 
adianti-nigri-Quercetum petraeae Košir ex Cim-
peršek ass. nov. on neutral or mildly acidic soil.

In the first community the most notable are 
sub-Mediterranian species of the order Quercetalia 
pubescenti-petraeae and of the alliance Quercion 
pubescenti-petraeae. In the community of sessile 
oak forest with black spleenwort, acidophilic plants 
of the order Quercetalia robori-petraeae and of the 
class Vaccinio-Piceetea prevail, therefore the associ-
ation has been classified into the order Quercetalia 
robori-petraeae Tx (1931) 1937, within the alliance 
Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932 and the subal-
liance Genisto germanicae-Quercion petraeae (R. et 
Z. Neuh 1967) Oberdorfer 1992. 

Because of the low fertility of the soil, the 
economic importance of the aforementioned two 
communities is small, but due to their small size, 
scattered locations, interesting plant species and the 
fact that they contribute to erosion prevention (if 
ecosystem stability is maintained), they should be 
protected as rare remains from the beginning of the 
postglacial era. Their preservation is a professional 
and cultural obligation of Slovenian forestry, which 
should adopt a protective attitude towards all rare 
biotopes and create environments for increasing the 
share of fruit tree species which are dying out (wild 
service tree, true service tree, crab apple, wild pear, 
Cornelian cherry dogwood, etc.), as has been done for 
decades in countries with better developed forestry. 
Because of their fruits, medicinal properties, beauty, 
high quality wood and adaptation to dry climatic 
conditions, these tree species and their communities 
are especially valuable for the future.
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Gozdarstvo v času in prostoru

28. marca 2008 je bila v Sava centru v Beogradu 
izvedena zelo uspešna in dobro obiskana regionalna 
konferenca grozdov z mednarodno udeležbo iz 
Avstrije, Italije, Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in 
Hercegovine, Makedonije in Črne Gore. Konference 
se je udeležilo preko 100 udeležencev iz podjetij, 
razvojnih inštitucij, državnih in podpornih ustanov 
ter medijev. Glavni organizator konference je bila 
Agencija za drvo, ki je največji srbski lesnopredelo-
valni grozd. Konferenca je nadaljevanje niza sorodnih 
dogodkov, ki se že leta odvijajo na prostoru srednje 
ter jugo vzhodne Evrope.

Namen konference je bil izmenjava izkušenj glede 
razvoja grozdov in podpornih politik v posamez-
nih sodelujočih državah ter aktualnih projektih in 
aktivnostih v prihodnje. 

Ugotovljeno je bilo, da so grozdi, nastali na ome-
njenem prostoru, sorodni glede nastanka in načina 
razvoja, srečujejo pa se tudi s podobnimi težavami in 
izzivi. V večini na konferenci sodelujočih držav, so 
grozdi prepoznani kot pomembni panožni subjekti 

Regionalna konferenca 
lesnopredelovalnih grozdov

podpornega okolja. Grozdi prinašajo svojim članom 
– podjetjem tako kratkoročne kot tudi dolgoročne 
koristi v smislu dvigovanja njihove konkurenčnosti 
ter predstavljajo učinkovito orodje za prenos znanja 
iz R&R ustanov v prakso.

Med pomembnejšimi zaključki konference je 
bila pobuda za začetek koncipiranja regionalne 
mreže grozdov, v okviru katere bodo grozdi lahko 
s še živahnejšo izmenjavo dobrih praks in izkušenj 
ter medsebojnim projektnim in poslovnim sodelo-
vanjem, učinkoviteje zagotavljali konkretne koristi 
za svoje člane. 

Bernard LIKAR
Lesarski grozd

Zapisnik
Seje Uredniškega odbora Gozdarskega vestnika 27. 
marca 2008 ob 14. uri v mali sejni sobi GIS.
Dnevni red:
1. Ocena vestnika
2. Usmeritve za naprej

Prisotni: M. Božič, dr. K. Jerina, dr. A. Kadunc 
dr. M. Medved, Franc Perko. Opravičil se je dr. D. 
Krajčič.
Po razpravi so bila oblikovana naslednja stališča 
in sklepi:
1. Prouči se možnost (tudi finančna) za lektoriranje 

slovenščine.
2. Da bi odpravili pomanjkanje aktualnih kratkih 

prispevkov o dogajanju v gozdarstvu in robnih 
področjih se za posamezna področja pridobi 
sodelavce (za področje Zavoda za gozdove se 
zaprosi J. Jakšo, da pridobi Boruta Debevca; za 
področje lovstva pridobi sodelavca dr. K. Jerina; 
za področje lesarstva pridobi dr. M. Medved dr. 
N. Kranjc; za področje izvajalcev in zbornice se 
zaprosi J. Sterle sekretar gozdarstva na gospodarski 
zbornici; gozdarska društva so bila zaprošena za 
sodelovanje na občnem zboru ZGDS 13. marca 
2008; iz področje MKGP pridobi sodelavca J. 

Falkner). Tem prispevkom je namenjena desetina 
obsega vestnika: v številki okoli 6 strani.

3. Gozdarski vestnik izide: 1-2008 februarja, 2-2008 
marca, 3-2008 aprila (rok za oddajo aktualnih 
kratkih prispevkov in novic je 31. marec), 4-2008 
maja (rok za oddajo aktualnih kratkih prispevkov 
je 30. april), 5-6-2008 junija 2008 (rok za oddajo 
kratkih aktualnih prispevkov je 31. maj, 7-8-2008 
september 2008 (rok za oddajo kratkih aktualnih 
prispevkov je 31. avgust), 9-2008 oktober 2008 
(rok za oddajo kratkih aktualnih prispevkov je 
30. september, 10-2008 začetek decembra (rok 
za oddajo kratkih aktualnih prispevkov je 10. 31 
oktober).

4. Za recenzijo prispevka Kos, Potokar: Ekologija 
in vedenje rjavega medveda se zaprosi še dr. D. 
Krajčiča. 

5. Člane uredniškega odbora se naproša, da v svojih 
okoljih vzpodbujajo avtorje k pripravi znanstvenih 
in strokovnih razprav za Gozdarski vestnik. Razpis 
za sofinanciranje znanstvene periodike (agencija 
za raziskovalno dejavnost) je predviden za leto 
2009 v aprilu 2008.

6. Prosi se člane UO Gozdarskega vestnika, da se 
sej udeležujejo in morebitno neudeležbo vnaprej 
sporočijo.

Zabeležil: Franc PERKO
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Gozdarstvo v času in prostoru

Slovenj Gradec, 7. februarja – V organizaciji Društva 
lastnikov gozdov Mislinjske doline in ob sodelovanju 
drugih z gozdom povezanih ustanov med njimi tudi 
Zavoda za gozdove Slovenije se je na slovenjgraškem 
letališču končala prva slovenska licitacija vrednega 
lesa. Na njej je sodelovalo 83 slovenskih lastnikov 

Prva licitacija vrednega lesa  
v Sloveniji

Ogled hlodov 

Najvišja cena za kubični meter 

Jubilej gozdarskega šolstva 
zavezuje za nadaljevanje 
tradicije 
Postojna, 4. 4. 2008 — Minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano Iztok Jarc se je v Postojni kot slavnostni 
govornik udeležil osrednje prireditve v okviru obele-
žitve 140 letnice začetkov izobraževanja na področju 
gozdarstva v slovenščini na Slovenskem, 60 letnice 
nepretrganega izobraževanja za gozdarske tehnike v 
Sloveniji in 50 letnice neprekinjenega izobraževanja 
za gozdarske poklice v Postojni. 

»Varno, kakovostno in učinkovito opravljena gozdna 
dela so eden od pogojev za tržno konkurenčnost sloven-
skega gozdarstva. Tega se na Srednji gozdarski in lesarski 
šoli Postojna skozi pol stoletno tradicijo dobro zavedate, 
kar dokazujejo vaši izobraževalni programi tako v okviru 
rednega šolanja za mladino kot pri usposabljanjih za 
odrasle za praktična dela v gozdarstvu,« je v svojem 
govoru med drugim poudaril minister Jarc. Izpostavil 
je še, da je z novo politiko razvoja podeželja  tudi goz-
darstvo dobilo pomembnejšo vlogo na tem področju. 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
s Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2007 
-2013 (PRP) uvedlo ukrepe za sofinanciranje  nakupa 
gozdarske mehanizacije, za usposabljanje na podro-
čju gozdarstva ter ukrepe za sofinanciranje  gradnjo 
in rekonstrukcijo gozdnih vlak in cest,  za katere je 
skupno namenjenih več kot 25 milijonov evrov. Tudi ti 
bodo spodbujali posodabljanje zasebnega gozdarskega 
sektorja in s tem večjo profesionalizacijo gozdnega 
dela. Gozdarstvo oz. prva stopnja predelave lesa pa je 
lahko deležno podpor tudi v okviru ukrepa dodajanje 
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom ter 
podpore za prvo stopnjo predelave lesa.

Minister je med drugim vse, ki so tako ali drugače 
povezani s slovenskim gozdarstvom, opozoril na 
zahtevno nalogo, saj je dejal: »Tudi s pomočjo ukrepov 
PRP velja  trajnostno, večnamensko gozdarstvo v naj-
širšem pomenu besede, skladno z naravnim danostim 
in pomenom, vključiti  v razvoj podeželja ter mu dati  
s tem v širši družbi ustreznejšo veljavo.« 

Po podatkih iz spletne strani MKGP pripravil 
Franc Perko

gozdov, ki so naprodaj ponudili 890 hlodov različ-
nih drevesnih vrst v skupni izmeri 618 m3 metrov. 
Skupno je 1369 ponudb za 771 hlodov oddalo 16 
ponudnikov, najvišjo ceno 1.371 EUR za kubični 
meter pa je dosegel hlod češnje. 

Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije
Dne 13. 03. 2008, s pričetkom ob 13:00, je v veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije potekal redni letni občni 
zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije. Občnega zbora se je udeležilo 20 delegatov iz 12-ih društev. Na občnem zboru 
so delegati soglasno razrešili dosedanje vodstvo Zveze. Upravni odbor je predlagal nove kandidate za predsednika, 
podpredsednika in tajnika društva. Volilna komisija je izpeljala kandidacijski postopek. Za novega predsednika 
ZGDS je bil izvoljen Jože FALKNER, za podpredsednika dr. Aleš POLJANEC in za tajnika Mitja SKUDNIK.
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Gozdarstvo v času in prostoru
Spoštovani,
všeč mi je naslovnica na zadnjem gozdarskem vest-
niku - obžrta jelka pove veliko. Prilagam pa slike iz 
brežiškega območja - Bohor, kjer se jelka »šopiri« v 
vsej svoji vitalnosti tudi v mladih razvojnih fazah. 
Torej k sreči ni po vsej Sloveniji ogrožena.

Lep pozdrav iz brežiškega konca 
Mojca BOGOVIČ

 Murska šuma (Foto: Lado Kutnar)
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Uvodnik

Deset zapoved za varstvo gozdarstva

Tokrat je pred Vami malce nenavaden uvodnik. Čas dogajanja je konec 
sedemdesetih let devetnajstega stoletja. Servitutne pravice so bile odprav-
ljene, kmetje so dobili namesto njih v last dobršen del nekdanjih velepo-
sestniških gozdov. Stiske, neznanje, nespametnost, na novo pridobljena 
lastnina, pa še kaj, so silile ali omogočale kmetu, da je premočno posegal v 
svoj gozd. Bleiweisove Novice so pogosto opozarjale nove gozdne lastnike 
na primernejši odnos do gozda. Presenetljivo veliko vzgojnih prispevkom 
najdemo v Novicah. Kar na visoki strokovni ravni so, čeprav so pisani za 
kmete in javnost. Novice gospodarske, obrtniške in narodne, ki so izšle 
17. decembra 1879 so objavile Deset zapoved za varstvo gozdarstva, ki jih 
je lepo in resnično češka kmetijska družba razglasila v svojem časniku. 

Novice se z njimi obrnejo na kranjske kmetovalce in gozdarje prav 
slikovito: Kmetovalci in gozdarji! vtisnite si jih v glavo in srce.

Pa si jih poglejmo, kot pred stotridesetimi leti so aktualne še danes:
1. Veruj, da vsako drevo in vsak gozd posreduje zvezo z zemljo in podneb-

nim zrakom in da brez njega iz najrodovitnejše dežele postane mrtva 
puščava.

2. Ne imenuj po nemarnem vsakega grmovja gozd, temveč skrbi, da se revno 
grmičevje v občinskih gozdih spremeni v košat gozd.

3. Pomisli, človek, da iz gozda dobivaš prav veliko potrebščin za življenje; 
pomisli, da je  tvoje življenje od zibelke do mrtvaške truge na gozd nave-
zano.

4. Spoštuj gozd in vsako drevo, sadi in goji gozde za svoje sinove, da bo dobro 
tebi in tvojim potomcem na zemlji.

5. Ne ubijaj nobenega tiča in nobene druge živali, ki pokončuje gozdu škod-
ljive mrčese; uči svoje otroke, da poznajo škodljivce in dobrotnike gozdov 
in da une pokončujejo, te pa varujejo.

6. Ne omadežuj mladega gozdiča z zasajanjem slabega lesa; uči svoje otroke, 
da poznajo natorne postave zmerom stanovitne in zasadbo gozdov in njih 
izrejo zmerom po teh postavah ravnajo.

7. Ne kradi gozdu listja, ne smole, ne živih vej, ne žive skorje in ničesar 
druzega, kar gozdno drevo za živenje potrebuje.

8. Ne pričaj po krivem na korist kakemu gozdnemu tatu in ne skrivaj tatvine, 
ampak vsako gozdno škodo naznani gozdnarjem ali sodniji, da se vsak 
prestopnik postave primerno kaznuje.

9. Ne polastuj se gozdnih pridelkov svojega soseda in ne jemlji za se pridelkov 
občinskega gozda.

10. Ne daj se po sleparjih zapeljati, da bi gozd nezmerno sekal, in ne poslušaj 
tacih, ki gozd ropajo nastilja, ampak pomni, da ti je Bog zato dal pameti, 
da z gozdom tako skrbno ravnaš, kako z lastnim zdravjem.

V Gozdarski vestnik prenesel
Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVOD

Na podlagi definicije biotske raznolikosti, tako 
kot je opredeljena v ameriškem gozdarskem 
slovarju The Dictionary of Forestry iz l. 1998, 
je za oceno biotske raznolikosti v gozdni krajini 
treba (PAPEŽ/ČERNIGOJ 2008): ovrednotiti 
pomen posameznih sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti; oceniti delež odmrle lesne biomase; 
ugotoviti režime motenj in oceniti, kako bosta 
sedanje stanje sestojev in predvideno gospodar-
jenje vplivala na ohranjanje biotske raznolikosti. 
Sama metodologija za oceno pomembnosti 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v 
gozdni krajini je le eden od kazalnikov biotske 
raznolikosti.

Ocena biotske raznolikosti v gozdni krajini 
temelji na prostorski in sestojni obravnavi poda-
tkov fitocenoloških elaboratov (gozdne združbe 
in subasociacije), gozdnogospodarskih načrtov 
(opisi sestojev in podatki vzorčnih ploskev) in 

GDK: 150+180(497.4*01 Predmeja)(045)=163.6

Biotska raznolikost gozdne krajine v GGE Predmeja
Biodiversity of Forest Landscape in GGE Predmeja

Jože PAPEŽ1, Vojko ČERNIGOJ2

Izvleček:
Papež, J., Černigoj, V.: Biotska raznolikost gozdne krajine v GGE Predmeja. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 5–6. 
V slovenščini, z izvlečkom v angleščini. Cit. lit. 14. Prevod izvlečka v angleščino Breda Misja. Jezikovni pregled 
slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek je praktičen prikaz, kako je mogoče biotsko raznolikost gozdne krajine oceniti s pomočjo metodologije 
za oceno  pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini, ocene deleža odmrle lesne 
biomase, režimov motenj po II. svetovni vojni, in nekaterih podatkov iz literature. Po mnenju avtorjev je na tak 
način mogoče preveriti, kako so gozdnogospodarski ukrepi vplivali na habitate ogroženih vrst, in olajša odločitve 
pri obnovi gozdnogospodarskih načrtov.
Ključne besede:  pomembnost sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti, odmrla lesna biomasa, režimi motenj, 
habitati ogroženih vrst.

Abstract:
Papež, J., Černigoj, V.: Biodiversity of Forest Landscape in GGE Predmeja. Gozdarski vestnik (Professional Journal 
of Forestry) 66/2008, Vol. 5-6. In Slovenian, abstract in English. Cit. lit. 14. The abstract translated into English by 
Breda Misja. Proofreading of the Slovenian text: Marjetka Šivic.
This article represents a practical demonstration for evaluating the biodiversity of the forest landscape by the means 
of the methodology for the evaluation of the importance of stands for maintenance of biodiversity in forest landscape, 
for evaluating the share of the dead wood biomass, disturbance regimes after the World War II and some data from 
the literature. In the opinion of the authors, this is the way to check the affects of the forest management measures 
on the endangered species habitats and facilitates the decisions in renewing the forest management plans.
Key words: importance of stands for maintenance of biodiversity, dead wood, disturbance regimes, endangered 
species habitats.

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

rezultatih drugih raziskav (analiza dosedanjega 
gospodarjenja, režimi motenj, rastišča divjega 
petelina, sistematski popisi živalskih in rastlinskih 
vrst itn.). Z uporabo predlagane metodologije za 
oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti v gozdni krajini (PAPEŽ/ČERNIGOJ 
2008) pa je ocena biotske raznolikosti v gozdni 
krajini uresničljiva.

Metodo smo praktično preverili na primeru 
GGE Predmeja, kajti na podlagi predhodnih 
raziskav (PAPEŽ/ČERNIGOJ 2007a,b) imamo 
podatke o dosedanjem gospodarjenju, režimih 
motenj in odzivu nekaterih živalskih vrst na 
spremembe okolja. Ker smo naravne danosti 
in značilnosti GGE Predmeja že predstavili 
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(PAPEŽ/ČERNIGOJ 2007a), smo se omejili le 
na predstavitev rezultatov ocene biotske razno-
likosti v gozdni krajini.

2  RAČUNALNIŠKA OBDELAVA 
PODATKOV

Za oceno pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini smo uporabili 
predlagano metodologijo (PAPEŽ/ČERNIGOJ 
2008). Vseh kazalnikov biotske raznolikosti je 
šest, od teh trije na krajinskem nivoju in trije 
na sestojnem. Vsak sestoj lahko dobi največ 30 
točk in najmanj 6. Infrastrukturnim objektom 
smo avtomatsko določili majhno pomembnost, 
gozdne jase pa so zelo pomembne, saj je to gozdna 
krajina s posameznimi gozdnimi jasami. Temeljna 
enota obdelave je bil sestoj oziroma sestojni tip, 
ki je določen s svojo številko, ki je ključno polje 
navezave vseh, z metodologijo predvidenih kazal-
nikov na sestoj. S tako povezavo so vsi kazalniki 
prostorsko določeni na podlagi digitalizacije 
sestojnih tipov. 

Končni rezultat računalniške obdelave poda-
tkov je ocena pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti v gozdni krajini, ki so lahko: 
zelo pomembi, 21–30 točk, pomembni, 11–20 
točk in manj pomembni do 10 točk. Ker je vsak 
sestoj prostorsko določen (vsak sestoj ima svoj 
odsek in površino), lahko dobljene podatke teh 
treh kategorij sestojev naprej obdelujemo na 
različne načine in na kartah v ustreznem merilu 
prikažemo tudi prostorsko.

Podatke o odmrli lesni biomasi, ki smo jih pri-
dobili na stalnih vzorčnih ploskvah, smo dodatno 
obdelali tako, da smo vsaki vzorčni ploskvi na 
podlagi sestoja, v katerem se nahaja, dali pred-
hodno dobljeno oceno pomembnosti sestoja za 
ohranjanje biotske raznolikosti. Podatkom s stalnih 
vzorčnih ploskev smo dodali še podatke o odmrli 
lesni masi v gozdnem rezervatu Smrečje, v katerem 
smo izvedli popolno polno premerbo, vključno z 
evidentiranjem vse odmrle lesne mase. 

Pri analizi odmrlega drevja podatki o odmrli 
lesni biomasi v m3/ha povedo veliko več kot 
število odmrlih dreves na hektar. Zato smo na 
podlagi razpoložljivih podatkov poskušali dobiti 
želene podatke. Za izračun m3 iz števila drevja 

potrebujemo povprečno tarifo. Za oceno smo 
poskušali izračunati povprečno tarifo za celotno 
gozdnogospodarsko enoto, ločeno za iglavce in 
listavce po razširjenih debelinskih razredih. Za 
povprečno tarifo pri iglavcih smo primerjali tarife 
po odsekih za smreko in jelko, za listavce pa za 
bukev. Ker smo pri analizi ugotovili, da daleč pre-
vladujejo Schaeferjeve (E) tarife (le v 6 % odsekov 
so vmesne ali prebiralne), smo upoštevali E-tarife, 
za izračun povprečne tarife v enoti pa smo kot 
ponder upoštevali površino odseka. Tako smo 
ugotovili, da je povprečna tarifa za iglavce E5, 
za listavce pa E4.

Podatki o rastiščih divjega petelina so bili 
kot točkovni elementi opredeljeni pri kartiranju 
funkcij gozdov na podlagi poslušanja petelina, 
najdenih iztrebkov in popisov lovcev. 

Podatke o potencialnih teritorijih sov nam 
je posredovala Špela Ambrožič, premer kroga 
pa ustreza slišnosti posnetka, kar je približno 
500 m.

Podatkovne baze smo analizirali s programom 
Foxpro for Windows 2.6 a, prostorsko obdelavo 
pa smo izvedli v programu MapInfo 7.0. Ker 
gre v glavnem za obdelavo subjektivno ocenje-
nih podatkov, jih nismo podrobneje statistično 
obdelovali.

3   OCENA POMEMBNOSTI 
SESTOJEV ZA OHRANJANJE 
BIOTSKE RAZNOLIKOSTI V GGE 
PREDMEJA

V GGE Predmeja smo za oceno pomembnosti 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti upoš-
tevali kazalnike, ki so predvideni z metodologijo, 
in jih na podlagi opisov sestojev in poznavanja 
gozdnih združb ustrezno ovrednotili kot zelo 
pomembne, pomembne in manj pomembne.

3.1  Gozdne združbe

Temeljni podatek je prevladujoča gozdna združba 
v odseku, tako da imajo vsi sestoji v istem odseku 
isto združbo. Pestrost gozdnih združb v GGE 
Predmeja ni velika, saj jih je vsega skupaj le 11. 
Vseh subasociacij je kar 45, od tega največ v gozdni 
združbi Abieti-Fagetum dinaricum. Z botaničnega 

Papež, J., Černigoj, V.: Biotska raznolikost gozdne krajine v GGE Predmeja
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vidika so vse združbe enako pomembne, zaradi 
elementov alpskega rastlinstva pa izstopa gozdna 
združba Pinetum mughi. Ker je bil fitocenološki 
elaborat izdelan pred več kot 20 leti, smo pri 
obravnavi podatkov uporabili staro poimenovanje 
gozdnih združb. Ocena pomembnosti gozdnih 
združb za živalske habitate je naslednja:

1.  Zelo pomembne (RK=13-17), 5 točk
− Abieti-Fagetum dinaricum
2.  Pomembne (RK=7-11), 3 točke
− Adenostylo-Fagetum
− Orvalo-Fagetum
− Luzulo albidae-Piceetum
− Calamagrostido villosae-Piceetum
− Seslerio-Fagetum
− Calamagrostido varie Fagetum
− Luzulo Fagetum

3.  Manj pomembne (RK=0-5), 1 točka
− Fagetum subalpinum
− Seslerio-Ostryetum
− Pinetum mughi

3.2 Razvojne faze

Sestojem smo razvojno fazo opredelili skladno s 
šifrantom Pravilnika o gozdnogospodarskih in 
gozdnogojitvenih načrtih (Uradni list RS, 5/1998). 
Pri opredelitvi razvojnih faz za potrebe gozdno-
gospodarskega načrta so vse oblike nemerskih 
sestojev uvrščene v enotno kategorijo mladovja, v 
katero so vključene vse oblike od mladja do letve-
njakov. Drugače bi mladovja, zaradi pomembnosti 
za ohranjanje biotske raznolikosti, uvrstili med 
zelo pomembna. Ocena pomembnosti razvojnih 
faz je naslednja:

1.  Zelo pomembne, 5 točk
− sestoji v obnavljanju 
− raznomerni sestoji 
− dvoslojni sestoji 

2.  Pomembne, 3 točke
− debeljaki 
− mladovje 

3.  Manj pomembne, 1 točka
− drogovnjaki 
− rušje in grmičav gozd 

3.3 Tipi gozdov

Z vedno večjo nadmorsko višino se zmanjšuje 
število drevesnih vrst in na območju GGE Pred-
meja so naravne graditeljice sestojev le bukev, jelka 
in smreka, katerim so posamezno do skupinsko 
primešane še naslednje drevesne vrste: gorski javor, 
veliki jesen, jerebika, mokovec, rušje, češnja, črni 
gaber, iva, trepetlika in breza. Črni bor, munika, 
macesen, in smreka ter veliki jesen zunaj naravnih 
nahajališč so vneseni umetno.

Tipe gozdov smo določili na podlagi deleža 
določene drevesne vrste v lesni zalogi sestoja (če 
je več kot 70 % določene drevesne vrste, so to čisti 
sestoji), značilne zgradbe krošenj in značilnosti 
drevesne skorje. Na območju GGE Predmeja 
razlikujemo naslednje tipe gozdov:
1. Mešani gozdovi bukve in jelke so prvobitni tip 

gozdov v gozdni združbi Abieti-Fagetum dinari-
cum. Jelka se je pomlajevala v manjših vrzelih, ki 
so jih povzročale malopovršinske motnje. V takih 
vrzelih si je dobila zadostno prednost v višini, da 
je ušla agresivnejši bukvi, ki se množično naseli 
po velikopovršinskih motnjah. Ocenjujemo, da 
je v prvobitnih gozdovih znašal delež jelke v lesni 
zalogi 20–50 %, v veliki meri pa je bil odvisen 
od oblike, pogostnosti in intenzivnosti naravnih 
motenj ter od številčnosti populacij srnjadi in 
jelenjadi. V zeliščnem sloju so prevladovali geo-
fiti, v grmovnem sloju pa mladje bukve, jelke in 
gorskega javorja. V sedanjih gozdovih mladja 
praktično ni jelke.

2. Bukovi gozdovi so enoplastni in izključujejo 
razvoj vertikalnega profila. Zanje sta značilna 
slabo razvit grmovni sloj in prisotnost geofitov, 
ki zacvetijo v zgodnji pomladi, ko drevje še ni 
olistano. Ko se drevje olista, v globoki senci 
bukovega gozda uspevajo samo sencovzdržne 
rastline. Bukovi gozdovi so značilnost večine 
gozdnih združb, v gozdni združbi Abieti-
Fagetum dinaricum pa so predvsem posledica 
zastornega gospodarjenja.

3. Jelovi gozdovi so rezultat pospeševanja jelke v 
19. in 20. stoletju in so večinoma stari 120–150 
let. Zaradi sušenja jelke, ki je bilo najmočnejše 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so se 
v veliki meri oblikovali dvoplastni gozdovi, z 
bukvijo v spodnji plasti. Pomanjkanje mladja 
in prepričanje, da polnilni sloj ni dovolj kako-
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vosten, sta uveljavila način gospodarjenja, ki 
je temeljil na končnem poseku najbolj pre-
svetljenih sestojev in sajenju smreke.

4. Umetno osnovani gozdovi smreke so različnih 
starosti, največ pa jih je bilo osnovanih na rastiš-
čih gozdne združbe Abieti-Fagetum dinaricum. 
Mednje spadajo vsi smrekovi sestoji, ki niso 
uvrščeni v GR Smrekovja. Značilnost takih 
gozdov je, da v njih ni naravnega pomlajevanja, 
kar je v starih debeljakih že težava. Pozimi so 
smrekovi gozdovi toplotno zavetje za srnjad 
in jelenjad. Ker se številčnost populacije jele-
njadi občutno povečuje, lahko pričakujemo, 
da bodo v hudih zimah v starejših smrekovih 
drogovnjakih nastale težave zaradi lupljenja 
debel.

5. Gozdovi črnega bora so nastali s pogozdova-
njem zahodnih obronkov Trnovskega gozda, 
ki so najbolj izpostavljeni burji. Večinoma so 
to debeljaki, v katerih se spodnja plast črnega 
gabra in bukve že vrašča v zgornjo plast črnega 
bora, presvetljeno zaradi starosti. Večina takih 
gozdov ima poudarjen varovalni značaj.

6. Smrekovi gozdovi se naravno pojavljajo v mra-
ziščih v Smrečju in Smrekovi dragi. Večina takih 
gozdov je v naravnih rezervatih in se v njih ne 
gospodari več. V Smrekovi dragi je rezervat že 
več kot 30 let, v Smrečju pa je bil razglašen po 
vetrolomu, ki je nastal leta 1988. Značilnost teh 
gozdov je, da je naravno pomlajevanje uspešno 
le na odmrli lesni biomasi (podrtice, panji in 
dovolj veliki kupi sečnih ostankov). 

7. Rušje in grmičav gozd sta značilna za vrhove 
Golakov, Smrekovo drago in druge manjše tem-
peraturne in vegetacijske inverzije. Poleg rušja 
se pojavljata še bukev in jerebika. Vsi sestoji 
imajo poudarjen varovalni značaj, zanje pa so 
še posebno značilni reliktni ostanki alpskega 
rastlinstva.

Z ekološkega vidika je relativni pomen gozdnih 
tipov naslednji:

1.  zelo pomembni, 5 točk
− mešani jelovo-bukovi gozdovi 

2.  pomembni, 3 točke
− bukovi gozdovi 
− jelovi gozdovi 
− naravni smrekovi gozdovi 

3.  manj pomembni, 1 točka
− smrekovi nasadi 
− nasadi črnega bora 
− rušje in grmičav gozd 

3.4  Sestojni sklep

Sestojni sklep ocenimo pri opisu sestoja. Za sestoje, 
v katerih ne ocenjujemo sestojnega sklepa, smo 
ga s pomočjo šifranta za opis sestoja in odseka 
dodatno ocenili po sestojnem sklepu prevladu-
joče razvojne faze, in sicer: sestoj v obnovi ima 
pretrgan sklep, dvoslojni sestoj ima tesen sklep, 
raznomeren sestoj ima rahel sklep, grmičav gozd 
pa ima pretrgan sklep. Relativni pomen sestojnega 
sklepa v GGE Predmeja je naslednji:

1.  zelo pomemben 5 točk
− vrzelast in pretrgan sklep 

2.  pomemben, 3 točke
− rahel sklep 

3.  manj pomemben, 1 točka
− normalen sklep 
− tesen sklep 

3.5  Prisotnost manjšinskih drevesnih 
vrst

V GGE Predmeja obravnavamo kot manjšinske 
naslednje drevesne vrste listavcev: gorski javor, 
veliki jesen, jerebika, mokovec, češnja, črni gaber, 
iva, trepetlika in breza. Pri sestojih z lesno zalogo 
smo upoštevali delež v % od lesne zaloge, v 
nemerskih sestojih pa površinski delež v %. Z 
ekološkega vidika je relativni pomen prisotnosti 
manjšinskih drevesnih vrst naslednji:
− zelo pomembna (njihov delež znaša več kot 

3 %), 5 točk,
− pomembna (njihov delež znaša 1 do 3 %), 

3 točke,
− manj pomembna (njihov delež znaša manj kot 

1 %), 1 točka. 

3.6  Višina lesne zaloge

Za vsak sestoj smo upoštevali tisto lesno zalogo, 
kjer je okularna ocena že usklajena z lesno zalogo 
iz stalnih vzorčnih ploskev. Kot izhodišče za 
oceno pomena lesne zaloge smo vzeli ciljno lesno 
zalogo sestoja pred začetkom pomlajevanja, ki za 
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prevladujoči GR jelova bukovja dobrih rastišč 
znaša 620 m3/ha. Relativni pomen lesne zaloge 
je naslednji:
− zelo pomembna (lesna zaloga je večja od 

600 m3/ha), 5 točk, 
− pomembna (lesna zaloga znaša 301 do 600 

m3/ha), 3 točke,
− manj pomembna (lesna zaloga je manjša od 

300 m3/ha), 1 točka.

3.7  Pomembnost sestojev in drugih 
površin za ohranjanje biotske 
raznolikosti

Prvi rezultati uporabljene metodologije za oceno 
pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raz-
nolikosti v gozdni krajini so naslednji:
− biotsko zelo pomembni: lazi, jase in zaraščajoče 

površine, 34 ha ali 0,7 %,
− biotsko zelo pomembni sestoji 977 ha ali 

20,5 %,

− biotsko pomembni sestoji: 3.729 ha ali 
78,2 %,

− biotsko manj pomembni sestoji: 16 ha ali 
0,3 %,

− infrastrukturni objekti 13 ha ali 0,3 %,
− skupaj 4.769 ha, od tega 4.722 ha gozda.

Posamezne kategorije biotske pomembnosti 
sestojev so prostorsko prikazane na karti 1, na 
njej pa so tudi rastišča divjega petelina in poten-
cialni teritoriji gozdnih sov. Na podlagi izdelane 
karte pomembnosti sestojev za ohranjanje biot-
ske raznolikosti smo ugotovili, da prvi rezultati 
ne zadostujejo, zato smo jih dopolnili z analizo 
velikosti biotsko zelo pomembnih sestojev, zasto-
panostjo teh sestojev v posameznih gospodarskih 
razredih in predvidenim obsegom sečnje in 
gojitvenih del.

Iz preglednic 1 in 2 je razvidno, da je 55,0 % 
biotsko zelo pomembnih sestojev v jelovih bukov-
jih, mešanih z iglavci, da je vseh sestojev, manjših 
od 3,0 ha 64,0 %, njihova površina pa znaša 22,0 % 

Karta 1: Pregledna karta pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v GGE Predmeja
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vseh biotsko zelo pomembnih sestojev. Primer-
java karte pomembnosti sestojev za ohranjanje 
biotske raznolikosti s karto vpliva vetrolomov v 
obdobju 1983–2003 (PAPEŽ/ČERNIGOJ 2007a) 
pa je pokazala, da je le majhen delež biotsko zelo 
pomembnih sestojev v osrednjem, najbolj priza-
detem območju vetrolomov.

Za ohranjanje biotske raznolikosti bi bilo zelo 
smotrno, da v sestojih, ki so manjši od 3,0 ha, ne 
bi izvajali predvidene sečnje, v drugih biotsko zelo 
pomembnih sestojih pa bi bilo treba izvajati pred-
videna dela tako, da bi bila njihova pomembnost 
čim manj okrnjena. Izpad 5,6 % pri sečnji bi lahko 
nadomestili v preostalih sestojih ali pa za toliko 
zmanjšali predvideni morebitni posek. 

4  OCENA KOLIČINE ODMRLE 
LESNE BIOMASE

Za odmrlo lesno biomaso so na voljo le podatki 
stalnih vzorčnih ploskev in podatki o odmrli lesni 
biomasi v gozdnem rezervatu Smrečje, v katerem so 
izvedli polno premerbo. Da bi dobili oceno o količini 
odmrle lesne biomase v posameznih kategorijah 
biotske pomembnosti sestojev, smo vsaki vzorčni 
ploskvi dali oceno biotske pomembnosti sestoja, v 
katerem se nahaja. Podatki o odmrli lesni biomasi 
v posameznih kategorijah biotske pomembnosti 
sestojev in v rezervatih Smrečje in Golaki smo 
prikazali v preglednicah 3, 4 in 5. Število vzorčnih 
ploskev je naslednje: biotsko zelo pomembni sestoji, 
143 ploskev, biotsko pomembni sestoji, 500 ploskev, 
ter biotsko manj pomembni sestoji, 4 ploskve.

Podatek iz preglednice 3, da je najmanj odmrle 
lesne biomase v biotsko zelo pomembnih sestojih, 

Preglednica 1: Zastopanost in velikost biotsko zelo pomembnih sestojev po gospodarskih razredih

Gospodarski razred
Število sestojev v posameznem GR po velikosti (v ha)

do 1 1,1–3 3,1–5 5,1–10 10,1–20 več kot 20 SK
Primorska bukovja 1 3 3 2 1 0 10
Jelova bukovja dobrih rastišč, zabukovljena 11 5 5 6 3 0 30
Jelova bukovja dobrih rastišč, mešana z igl. 16 27 9 17 3 0 72
Jelova bukovja sušnih rastišč, mešana z igl. 13 15 4 6 1 1 40
Jelova bukovja hladnih leg mešana z igl. 13 15 6 9 3 1 47
Visokogorska bukovja 11 8 0 4 0 0 23
Smrekovja 1 0 0 0 0 0 1
Varovalni gozdovi 8 7 2 3 0 1 21
Gozdni rezervati 21 10 6 6 2 0 45
Skupaj sestoji 95 90 35 53 13 3 289
Gozdne jase in lazi 45 6 3 0 0 0 54
Skupaj 140 96 38 53 13 3 343

Preglednica 2: Temeljni podatki biotsko zelo pomembnih sestojev po posameznih razredih velikosti sestojev

Velikost sestojev Število 
sestojev

Površina 
(ha)

Lesna zalo-
ga (m3)

Morebitni 
posek (m3)

Sajenje 
(ha)

Nega mla-
dovij (ha)

do 1,0 ha 95 46 9.644 1.654 6,7
1,1–3,0 ha 90 169 53.355 8.919 1,0 14,0
3,1–5,0 ha 35 137 41.409 7.291 8,5
5,1–10,0 ha 53 359 124.002 24.800 1,0 26,8
10,1–20,0 ha 13 191 60.717 10.739 5,2
Več kot 20,0 ha 3 75 26.255 3.685 0,0
Skupaj sestoji 289 977 315.382 57.088 2,0 61,2
Gozdne jase 54 34
Skupaj 343 1.011
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Preglednica 3: Ocena odmrle lesne biomase v GGE Predmeja v m3/ha 

Biotsko zelo pomembni sestoji
Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 1,29 0,84 2,13 1,43 1,59 3,03 2,72 2,43 5,16
B (30–50) 2,60 0,54 3,14 2,80 1,26 4,06 5,40 1,80 7,20
C (več kot 50) 1,66 0,00 1,66 1,66 0,50 2,16 3,32 0,50 3,82
Skupaj 5,55 1,38 6,93 5,89 3,36 9,25 11,44 4,74 16,18

Biotsko pomembni sestoji
Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 3,48 2,32 5,80 2,72 3,13 5,85 6,20 5,45 11,65
B (30–50) 1,26 0,36 1,62 1,54 1,96 3,51 2,80 2,32 5,12
C (več kot 50) 1,11 0,00 1,11 0,16 1,15 1,30 1,26 1,15 2,41
Skupaj 5,85 2,68 8,53 4,42 6,24 10,66 10,27 8,92 19,19

Biotsko manj pomembni sestoji
Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 3,30
B (30–50) 0,00 0,00 0,00 7,15 0,00 7,15 7,15 0,00 7,15
C (več kot 50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj 3,30 0,00 3,30 7,15 0,00 7,15 10,45 0,00 10,45

Skupaj
Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 3,00 1,98 4,97 2,42 2,77 5,19 5,42 4,75 10,16
B (30–50) 1,55 0,40 1,95 1,86 1,79 3,65 3,40 2,19 5,60
C (več kot 50) 1,22 0,00 1,22 0,49 1,00 1,49 1,71 1,00 2,71
Skupaj 5,77 2,37 8,14 4,76 5,56 10,33 10,53 7,94 18,47

je na prvi pogled presenetljiv. Če pa upoštevamo 
dejstvo, da je 55,0 % biotsko zelo pomembnih 
sestojev v jelovih bukovjih mešanih z iglavci, je 
odgovor hitro na dlani. Taki sestoji so hkrati tudi 
gospodarsko pomembni, letna količina jelovih 
sušic pa je bila do nedavnega dovolj velika, da se 
jih je finančno splačalo izdelati pravočasno, spraviti 
do ceste in prodati. Posledica je, da je v biotsko zelo 
pomembnih sestojih pri povprečni LZ 323 m3/ha 
samo 5,0 % odmrle lesne biomase, v celotni GGE 
Predmeja pa je pri povprečni LZ 316 m3/ha kar 
5,8 % odmrle lesne biomase. Večji delež odmrle 
lesne biomase v biotsko pomembnih sestojih je 
verjetno posledica dejstva, da se v odročnejših 
predelih ni splačalo izdelovati posameznih sušic 
in podrtic. Za vse gozdove pa je pomemben delež 

odmrle lesne biomase v posameznih razširjenih 
debelinskih razredih: pri sušicah je v prvem 61 %, 
v drugem 24 % in v tretjem 15 %; pri podrticah 
je v prvem 50 %, v drugem 35 % in v tretjem 
15 %; skupaj je v prvem 55 %, v drugem 30 % 
in v tretjem 15 %. V primerjavi s Pravilnikom o 
varstvu gozdov (Ur. l. RS, št. 92/2000), ki pred-
pisuje najmanj 3 % odmrle lesne biomase, naj bi 
je bilo več kot dovolj. Vendar je za ohranjanje 
biotske raznolikosti kritično izrazito pomanjkanje 
debele odmrle lesne biomase. 

V gozdovih, ki so prepuščeni naravnemu raz-
voju, je največ debele odmrle lesne biomase na 
boljših bolj vlažnih rastiščih z visoko lesno zalogo 
in večjim deležem iglavcev. Za ponazoritev, kako 
na količino odmrle lesne biomase vplivajo rastišče, 
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drevesna sestava in vzroki naravnih motenj, smo 
v preglednicah 4 in 5 ločeno prikazali podatke za 
gozdna rezervata Smrečje in Golaki.

Podatki za gozdni rezervat Smrečje so rezul-
tat polne premerbe. Skupno je 12 % odmrle 
lesne biomase, od tega 5 % sušic in 7 % podrtic. 
Velik delež odmrle lesne biomase v razširjenem 
debelinskem razredu C, 89,5 % odmrle lesne 
biomase, je posledica dveh vetrolomov v starih 
smrekovih sestojih in s tem povezanega napada 
podlubnikov.

Podatki o odmrli lesni biomasi za gozdni 
rezervat Golaki - Smrekova draga, ki zajema 
ekstremna rastišča na nadmorski višini 1.110 do 
1.495 m in so v njem le malopovršinske motnje, 
so samo informativni, saj temeljijo le na oceni 
18 stalnih vzorčnih ploskev. Zaradi ekstremnih 
rastiščnih razmer v razširjenem debelinskem 
razredu C ni odmrle lesne biomase, v razredu B 
pa je je kar 84 %.

Primerjava gozdnega rezervata Golaki - Smre-
kova draga s pragozdom in drugimi rezervati v 
Trnovskem gozdu (PAPEŽ 2005b) je pokazala, da 
je v pragozdu Bukov vrh odmrle lesne biomase 
2,5-krat več, v rezervatu Bosna 2,9-krat več, v 
rezervatu Smrečje 1,6-krat več in v rezervatu 
Fondek 1,8-krat manj (čisti bukov sestoj na 
sušnem rastišču).

5   REŽIMI MOTENJ PO II. 
SVETOVNI VOJNI 

Burja je stalen pojav in najpomembnejša abiotska 
motnja. V pretežno bukovih sestojih na vrhovih, 
grebenih in višjih severovzhodnih legah, ki so 
izpostavljeni stalnemu vplivu burje, je zraslo 
kratko koničasto drevje z debelimi vejami in eno-
stransko deformirano krošnjo, ki je odporno proti 
burji. Ker na izpostavljenih legah burja odnaša 
rastlinski opad, je zaradi pomanjkanja humusa in 
suše zelo oteženo pomlajevanje. V drugih predelih 
se burja pojavlja predvsem od oktobra do aprila. 
Ker je drevje burji bolj ali manj prilagojeno, veči-
noma ustvarja le manjše ali večje sestojne vrzeli. 
Zaradi spleta neugodnih vremenskih razmer, 
topografskih značilnosti, značilnosti sestojev in 
drevesnih vrst in zaradi neupoštevanja smeri vetra 
pri gospodarjenju pa zaradi burje lahko nastanejo 
velikopovršinski vetrolomi.

Poleg burje se redkeje pojavlja tudi južni veter 
(jugo, mornik, schirocco). Ponavadi nastane 
poleti, in to z nasprotne strani kot burja. Ker rast 
drevja ni prilagojena njegovemu vplivu, povzroča 
obsežne vetrolome. V ostankih poškodovanih 
sestojev, ki so zelo preredčeni, stojnosti praktično 
ni več, na robovih tako nastalih jas in vrzeli pa se 
poveča rušilna moč burje, kateri se v razrahljanih 
in oslabljenih smrekovih sestojih pridružijo še 
podlubniki. Lokalno se redko pojavljajo zračni 
vrtinci (cikloni), ki na svoji poti polomijo in 
izrujejo večino drevja. 

Preglednica 4: Ocena odmrle lesne biomase v gozdnem rezervatu Smrečje v m3/ha

Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 0,8 0,0 0,8 0,1 0,1 0,2 0,9 0,2 1,0
B (30–50) 2,9 0,0 2,9 2,5 0,0 2,5 5,3 0,0 5,3
C (več kot 50) 21,9 0,1 22,0 32,4 0,0 32,4 54,3 0,1 54,4
Skupaj 25,5 0,2 25,7 35,0 0,1 35,1 60,5 0,3 60,8

Preglednica 5: Ocena odmrle lesne biomase v gozdnem rezervatu Golaki - Smrekova draga v m3/ha

Razširjeni debelinski 
razred

Stoječe drevje Ležeče drevje Skupaj
Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj Iglavci Listavci Skupaj

A (10–30) 2,97 1,89 4,86 0,30 0,81 1,11 3,27 2,70 5,97
B (30–50) 7,72 5,81 13,53 3,86 13,93 17,79 11,58 19,74 31,32
C (več kot 50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Skupaj 10,69 7,70 18,39 4,16 14,74 18,90 14,85 22,44 37,29
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Drugi abiotski dejavniki, ki jih omenjajo v 
vseh znanih gozdnogospodarskih načrtih, so 
sneg, žled, toča, pozebe. Vendar je njihov vpliv na 
gospodarjenje in oblikovanje živalskih habitatov 
manj pomemben.

Značilne antropogene motnje (PAPEŽ/ČER-
NIGOJ 2007a) so naslednje. Da so po II. svetovni 
vojni lahko precej povečali obseg sečenj, so zelo 
zgostili omrežje gozdnih cest. Njihovo dolžino so 
skoraj podvojili, in sicer s 57,1 km leta 1954 na 
108,1 km leta 1994 in razen rezervata Golaki ni 
več zaprtih predelov. Velikopovršinska obnova 
starih prezrelih sestojev in skupinsko postopno 
gospodarjenje sta bila povezana z velikim številom 
rednih sečišč, obsežnim sajenjem in izvajanjem 
nege mladovij. Zaradi rednih 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 zelo zmanjšal prisotnost odmrle 
lesne biomase in ustvaril zelo velik gozdni rob. 
Zaradi zaraščanja se je zelo zmanjšala površina 
kmetijskih zemljišč, ki jih je bilo leta 1953 še 68 
ha, leta 2003 pa samo še 34 ha; od tega le 11 ha 
lazov, 23 ha pa je bilo prepuščeno zaraščanju! 
Velikopovršinska vetroloma, ki sta nastala v letih 
1988 in 1993, sta nepričakovano presvetlila sestoje 
in sprožila nenačrtovano naravno in umetno 
obnovo. Pomembne antropogene motnje so tudi 
razmah rekreacije in nabiralništva ter zmanjšano 
zanimanje za lov na lisice in kune. 

Povezanost abiotskih in antropogenih 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 nekaterim drugim živalskim 
vrstam (gozdne kure, duplarji itn.). 

Številčnost populacije srnjadi je vseskozi nihala 
zaradi načinov gospodarjenja, številčnosti plenil-
cev, legalnega lova in krivolova. Odvisna je pred-
vsem od dolžine gozdnega roba, obsega sajenja, 
zaraščanja gozdnih jas, prisotnosti plenilcev in 
realizacije načrtovanega odstrela. Populacija 
srnjadi je bila najštevilnejša v obdobju 1974–1993, 
ko so na leto umetno obnovili 10 do 12 ha, in to 
pretežno s smreko. V zadnjih letih se je njena 
številčnost zmanjšala zaradi zmanjšanja obsega 
sajenja. Na njeno številčnost verjetno vplivajo 

tudi medvrstni odnosi s populacijami jelenjadi 
in muflonov, katerih prisotnost se ponovno 
krepi. Skupna številčnost populacij vseh treh 
vrst rastlinojede parkljaste divjadi je tolikšna, 
da je pomembna biotska motnja, saj je naravno 
pomlajevanje jelke onemogočeno, ravno tako pa 
ni zanemarljiv njihov vpliv na gozdne kure. 

6  OHRANJENOST HABITATOV 
NEKATERIH OGROŽENIH 
ŽIVALSKIH VRST

Na podlagi ovrednotenja pomembnosti sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti in njihove 
prostorske razporeditve, ocene deleža odmrle 
lesne biomase, režimov motenj po II. svetovni 
vojni in nekaterih podatkov iz literature smo 
skušali ugotoviti, kakšni so pogoji za ohranjanje 
in pospeševanje številčnosti populacij nekaterih 
živalskih vrst z rdečega seznama ogroženih 
živalskih vrst (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Ur. 
l. RS, št. 82/2002), kot so: npr. divji petelin, črna 
žolna, kozača itn. 

Divji petelin 

Problematiko divjega petelina Tetrao urogallus sta 
podrobneje obravnavala Papež/Černigoj (2007b), 
zato je tu naveden le povzetek njunih ugotovitev. 
V Trnovskem gozdu so rastišča divjega petelina 
razporejena po vrhovih, njegova številčnost pa 
je majhna. Podatki območnega načrta 2001–
2010 nakazujejo, naj bi bil divji petelin, razen 
na območju Golakov, prisoten še v Smrekovi 
dragi, na Bukovcu, Petelinovcu, Ojstrovci, Črnem 
Vrhu, Koreninah, Velikem robu, Modrasovcu in 
Nagnovcu. Rezultati opazovanj so pokazali, da 
so bila nekatera rastišča takrat že gluha. Iz karte 
pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske raz-
nolikosti je razvidno, da so vsa rastišča v biotsko 
zelo pomembnih sestojih ali v njihovi neposredni 
bližini. Na žalost pa je v neposredni bližini večine 
rastišč tudi mrhovišče za medveda. 

Za zavarovanje divjega petelina v Trnovskem 
gozdu, v katerem naravne motnje ustvarjajo 
ustreznejše habitate kot sedanje gospodarjenje z 
gozdom, bi bilo najprimerneje, da bi nad 1.000 
m nadmorske višine izločili iz gospodarjenja vse 
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gozdove v pasu 100–200 m pod vrhovi in gre-
beni (praksa starih avstrijskih gozdarjev) in zelo 
povečali odstrel njegovih plenilcev in rastlinojede 
parkljaste divjadi. Ker veljavni gozdnogospo-
darski načrt ne predvideva izločitve teh gozdov 
iz gospodarjenja, je trenutna mogoča rešitev 
le, da bi nad 1.000 m nadmorske višine omejili 
intenzivno gospodarjenje v pasu 100–200 m in 
dosledno upoštevali določbe veljavnega Pravilnika 
o varstvu gozdov. Prav tako bi morali dosledno 
izvajati zaporo gozdnih cest in z informativnimi 
tablami obveščati obiskovalce o namenu zapiranja 
takih območij.

Gozdne vrste sov

V Trnovskem gozdu še ni bilo sistematičnega 
popisa ptic, popis sov pa je bil dvakrat. Benussi 
in Genero (1995, cit. po AMBROŽIČ 2004) sta 
za kozačo ugotovila gostoto 4,0–5,0 parov/1000 
ha, kar naj bi bila ena največjih gostot v Sloveniji 
(MIHELIČ et al. 2000, cit. po AMBROŽIČ 2004). 
V letih 2001 in 2002 je Ambrožičeva (2004) v 
Trnovskem gozdu izvedla sistematski popis gozd-
nih vrst sov, in to na 20,28 km2 popisane površine 
(celotna planota z delom pobočij nad Ajdovščino 
in Novo Gorico). Ugotovila je naslednjo gostoto 
teritorijev:
− koconogi čuk, Aegolius funereus, leta 2001 1 

teritorij ali 0,49 teritorija/1.000 ha in leta 2002 
6 teritorijev ali 2,96 teritorija/1.000 ha;

− lesna sova, Strix aluco, leta 2001 10 teritorijev 
ali 4,93 teritorija/1.000 ha in leta 2002 15 
teritorijev ali 7,39 teritorija/1000 ha;

− kozača, Strix uralensis, leta 2001 6 teritorijev ali 
2,96 teritorija/1.000 ha in leta 2002 7 teritorijev 
ali 3,45 teritorija/1.000 ha;

− mali skovik, Glaucidium passerinum, v času 
popisov ga ni našla, kar je verjetno posledica 
izbora točk, saj je zanj značilno, da se pogosteje 
pojavlja na višjih nadmorskih višinah.

 V GGE Predmeja je bilo na južnem robu 6 
popisnih točk, na severnem pa 4. Na točkah 
južnega roba je registrirala 3 teritorije kocono-
gega čuka, 4 teritorije lesne sove in 2 teritorija 
kozače. Na točkah severnega roba pa je regi-
strirala 2 teritorija koconogega čuka, 1 teritorij 
lesne sove in 2 teritorija kozače (AMBROŽIČ 
2006, pisno). Zaradi ogroženosti in zaščite sov 

ne navajamo točnih lokacij. Za gospodarjenje 
z gozdovi v GGE Predmeja so pomembne 
naslednje ugotovitve zadnjega sistematskega 
popisa sov:

− koconogi čuk in kozača sta omejena na ozek 
višinski pas, 840–1.230 m nadmorske višine. 
Ustrezen habitat za obe vrsti so starejši zreli 
sestoji z odmrlo lesno biomaso, njuno sobivanje 
pa je pogosto mogoče;

− kozača ponavadi gnezdi v votlem drevju, v štrc-
ljih odlomljenega debla in v duplih in polduplih 
(MIHELIČ et al. 2000, cit. po AMBROŽIČ 
2004), koconogi čuk pa zaseda predvsem dupla, 
ki jih je izdolbla črna žolna. Kozača pogosto 
gnezdi tudi v opuščenih gnezdih ujed (BOŽIČ 
1983);

− Lesna sova, ki je ekološko zelo prilagodljiva, 
se pojavlja do nadmorske višine 1.250 m, kar 
je relativno visoko. Ustrezen habitat na taki 
nadmorski višini je verjetno posledica pri-
sotnosti planinskih in gozdarskih koč, saj ne 
gnezdi samo v duplih in polduplih, ampak tudi 
v stavbah, sobivanje s kozačo pa je redko; 

− koconogi čuk se je, razen enkrat, zadrževal le 
na območjih, kjer lesnih sov niso registrirali. 
Verjetno je to posledica dejstva, da lesna sova 
lahko neposredno pleni koconogega čuka ali 
pa z njim tekmuje za dupla črne žolne (MIK-
KOLA 1983, LOCKER/FLUGGE 1998, cit. po 
Ambrožič 2004):

− prehrana vseh treh sov so mali sesalci, dvoživke, 
žuželke in redkeje ptice (če je pomanjkanje 
malih sesalcev). Kozača naj bi v Sloveniji ple-
nila predvsem polha (VREZEC 2000, cit. po 
AMBROŽIČ 2004). Ker v Trnovskem gozdu 
prevelika številčnost polhov že od nekdaj ovira 
naravno obnovo bukovih gozdov (PAPEŽ/
ČERNIGOJ 2007a), je prisotnost kozače še 
kako pomembna.
Iz karte pomembnosti sestojev za ohranjanje 

biotske raznolikosti je razvidno, da so registrirani 
potencialni teritoriji koconogega čuka in kozače 
večinoma v bližini biotsko zelo pomembnih sesto-
jev. Na podlagi popisa in prostorske razporeditve 
biotsko zelo pomembnih sestojev  lahko sklepamo, 
da je v predelih, ki jih popis ni zajel, pogostost 
teritorijev sov podobna. Rezultati popisa sov pa 
kažejo, da prostorska razgibanost gozdov in dovolj 
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velik delež biotsko zelo pomembnih sestojev sovam 
zagotavljata dovolj hrane in gnezdišč. Zato je 
njihova gostota med največjimi v Sloveniji.

Primarni in sekundarni duplarji 

V slovenski gozdnati krajini poznamo 10 vrst 
primarnih duplarjev in 35 vrst sekundarnih 
(PAPEŽ et al. 1997). V kočevskih jelovo-bukovih 
gozdovih so ugotovili prisotnost 7 primarnih in 
23 sekundarnih duplarjev (PERUŠEK 1992, cit. 
po PAPEŽ et al. 1997). Na območju Trnovskega 
gozda naj bi bila prisotna le 2 primarna duplarja 
(črna žolna in veliki detel) in 10 sekundarnih 
(SOVINC 1994). Relativno velika gostota koco-
nogega čuka, ki zaseda predvsem opuščena dupla 
črne žolne, nakazuje, da je črna žolna pogosta. To 
pomeni, da je še dovolj starih sestojev iglavcev, 
ki so habitat lesnih in drugih mravelj, katerih 
ličinke so v času gnezdenja glavna hrana črne 
žolne, in dovolj starih debelih bukev, v katerih 
gnezdi. Zaradi podobnosti jelovo-bukovih gozdov 
na območju GGE Predmeja in na Kočevskem 
pa menimo, da bo šele sistematični popis ptic 
pokazal dejansko prisotnost posameznih vrst in 
pokazal, kakšni sta številčnost in gostota ptic v 
posameznih kategorijah pomembnosti sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti. Tako Perušek 
(2006) ugotavlja, da na Kočevskem gnezdi 125 
vrst ptic, večja zastopanost ptic pa je na produk-
tivnejših rastiščih gozdne združbe Abieti-Fagetum 
omphalodetosum.

7  DISKUSIJA IN ZAKLJUČKI

Oceno biotske raznolikosti v gozdni krajini smo 
naredili na podlagi ocene pomembnosti sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni kra-
jini, ocene deleža odmrle lesne biomase, režimov 
motenj po II. svetovni vojni in nekaterih podatkov 
iz literature in ugotovitve so naslednje.

Biotsko zelo pomembnih sestojev je 977 ha ali 
20,5 % skupne površine enote. Rezultat je zani-
miv, saj se nekako ujema s predlogom načrtnega 
gospodarjenja z odmrlo lesno biomaso, ko naj bi v 
gozdnogospodarski enoti 5–10 % površine izločili 
za začasna zatočišča, na 5–10 % površine pa naj 
bi negovali in puščali habitatsko drevje (PAPEŽ 

2005b). V jelovih bukovjih, mešanih z iglavci, je 
55,0 % biotsko zelo pomembnih sestojev. Sestojev, 
manjših od 3,0 ha, je 64,0 %, njihova površina pa 
je 22,0 % vseh biotsko zelo pomembnih sestojev. 
Večina biotsko zelo pomembnih sestojev je zunaj 
približno 1.000 ha velikega območja, ki je izpo-
stavljeno površinsko večjim vetrolomom.

V gozdni krajini, v kateri matico predstavljajo 
predvsem bukovi drogovnjaki in debeljaki, veli-
kost sestoja, dolžina roba in medsebojna razdalja 
biotsko najpomembnejših sestojev, ne bi smeli 
predstavljati pomembnih kazalnikov biotske 
raznolikosti. Vendar so biotsko zelo pomembni 
sestoji, ki so manjši od 3,0 ha, ogroženi zaradi 
predvidene sečnje, ki v biotsko zelo pomembnih 
sestojih zavzema 18,5 % predvidene sečnje. Ker 
večino takih sestojev zavzemajo sestoji z večjim 
deležem starejšega drevja iglavcev, lahko zaradi 
sečnje iglavcev izgube na pomembnosti in se zaradi 
svoje majhnosti utope v bukovih drogovnjakih in 
debeljakih. Tako pa se medsebojna razdalja biotsko 
najpomembnejših sestojev in njihova povezanost 
lahko zmanjšata do take mere, da so ogrožene 
populacije organizmov z majhnimi habitati. 

V biotsko zelo pomembnih sestojih je odmrle 
lesne biomase 5,0 %, v preostalih sestojih pa 
5,8 %, kar je posledica intenzivnega pobiranja 
sušic. Sedanje stanje je posledica dejstva, da so 
taki sestoji hkrati tudi gospodarsko pomembni, 
letna količina jelovih sušic pa je bila do nedav-
nega dovolj velika, da se jih je finančno splačalo 
pravočasno izdelati, spraviti do ceste in prodati. 
Za ohranjanje biotske raznolikosti pa je kritično 
izrazito pomanjkanje debele odmrle lesne bio-
mase, predvsem v biotsko zelo pomembnih 
sestojih v jelovih bukovjih. Z metodologijo je 
nakazan potencialni pomen takih sestojev za 
odmrlo lesno biomaso, zaradi načina gospo-
darjenja pa je njihov trenutni pomen zmanjšan. 
S puščanjem sušic pa bi se že v dveh desetletjih 
pokazala njihova prava vrednost.

Na podlagi ovrednotenja splošne pomemb-
nosti sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti 
in njihove prostorske razporeditve in nekaterih 
podatkov iz literature smo skušali ugotoviti, 
kakšna je ohranjenost habitatov nekaterih ogro-
ženih vrst, kot so, npr., divji petelin, gozdne sove 
in primarni duplarji. Podatke o evidentiranih 
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rastiščih divjega petelina in stojišča zadnjega 
evidentiranega popisa sov smo prikazali na karti 
pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti, iz katere je razvidno, da so vsa 
rastišča divjega petelina in registrirani potencialni 
teritoriji koconogega čuka in kozače večinoma 
v biotsko zelo pomembnih sestojih ali v njihovi 
neposredni bližini. Zaradi relativno velike gostote 
koconogega čuka, ki zaseda predvsem opuščena 
dupla črne žolne, smo tako posredno zvedeli, da 
je pogosta tudi črna žolna.

Na primeru divjega petelina, gozdnih sov in 
črne žolne lahko sklepamo, da so biotsko zelo 
pomembni sestoji verjetno habitat mnogih orga-
nizmov z rdečega seznama ogroženih rastlinskih 
in živalskih vrst, ki jih gozdarji večinoma ne 
poznamo. Končno oceno pomembnosti posamez-
nih sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti pa je 
mogoče pridobiti le s sodelovanjem strokovnjakov 
z robnih področij (botaniki, ornitologi, biologi 
itn.). Za začetek bi lahko začeli s sistematičnim 
popisom ptic, ki bi pokazal, kakšni sta številčnost 
in gostota ptic v posameznih kategorijah biotsko 
pomembnih sestojev. 

Povezanost abiotskih in antropogenih 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 nekaterim drugim živalskim 
vrstam (gozdne kure, duplarji itn.). Številčnost 
populacij vseh treh vrst rastlinojede parkljaste 
divjadi je tolikšna, da predstavljajo pomembno 
biotsko motnjo, saj je naravno pomlajevanje jelke 
onemogočeno, ravno tako ni zanemarljiv njihov 
vpliv na gozdne kure. Divji petelin je ogrožen, na 
podlagi sistematičnega popisa sov pa sklepamo, 
da gozdne sove in duplarji še niso ogroženi. Ker 
so biotsko zelo pomembni sestoji starejši in rela-
tivno majhni, s pretirano sečnjo jelke in njihovo 
pospešeno obnovo lahko kaj hitro izničimo njihov 
pomen za obstoj mnogih organizmov z rdečega 
seznama ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, 
ki jih gozdarji večinoma ne poznamo.

Menimo, da smo s praktično uporabo metodo-
logije za oceno pomembnosti sestojev za ohranja-
nje biotske raznolikosti v gozdni krajini dokazali, 
da je z njo mogoče oceniti splošni pomen sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti. Z uporabo 
dendrogramov okolja za posamezne živalske 

vrste (PAPEŽ/ČERNIGOJ 2007b) in dodatnimi 
raziskavami pa lahko pridobimo oceno pomemb-
nosti posameznih sestojev za posamezne živalske 
in rastlinske vrste. Z uporabo te metodologije pa 
bi pri 10-letnih obnovah gozdnogospodarskih 
načrtov lahko praktično preverjali, kako so v 
območjih NATURA 2000 gozdnogospodarski 
ukrepi vplivali na habitate ogroženih vrst in 
ohranjanje biotske raznolikosti.

8. POVZETEK

V prispevku je prikazana biotska raznolikost 
gozdne krajine v GGE Predmeja. Prispevek 
je praktičen prikaz, kako je mogoče biotsko 
raznolikost gozdne krajine oceniti s pomočjo 
metodologije za oceno pomembnosti sestojev za 
ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini, 
ocene deleža odmrle lesne biomase, režimov 
motenj po II. svetovni vojni in nekaterih podatkov 
iz literature. Za oceno pomembnosti sestojev za 
ohranjanje biotske raznolikosti so upoštevali 
kazalnike, ki so predvideni z metodologijo, in jih 
na podlagi opisov sestojev in poznavanja gozdnih 
združb ustrezno ovrednotili kot zelo pomembne, 
pomembne in manj pomembne. Podatkovne baze 
so analizirali s programom Foxpro for Windows 
2.6a, prostorsko obdelavo pa so izvedli v programu 
MapInfo 7.0. Ker so bili v glavnem za obdelavo 
subjektivno ocenjeni podatki, jih niso podrobneje 
statistično obdelovali.

Rezultati metodologije za oceno pomembnosti 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni 
krajini so naslednji: biotsko zelo pomembnih jas in 
zaraščajočih površin je 34 ha ali 0,7 %; biotsko zelo 
pomembnih sestojev je 977 ha ali 20,5 %; biotsko 
pomembnih sestojev je 3.729 ha ali 78,2 %; biotsko 
manj pomembnih sestojev je 16 ha ali 0,3 %; infra-
strukturnih objektov je 13 ha ali 0,3 %; skupaj 4.769 
ha, od tega 4.722 ha gozda. Posamezne kategorije 
biotske pomembnosti sestojev so prostorsko prikazali 
na karti. Na podlagi izdelane karte pomembnosti 
sestojev za ohranjanje biotske raznolikosti so ugo-
tovili, da prvi rezultati ne zadostujejo. Zato so jih 
dopolnili z analizo velikosti biotsko zelo pomembnih 
sestojev, zastopanostjo teh sestojev v posameznih 
gospodarskih razredih in predvidenim obsegom 
sečnje in gojitvenih del.
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55,0 % biotsko zelo pomembnih sestojev je v 
jelovih bukovjih, mešanih z iglavci. Vseh sestojev, 
manjših od 3,0 ha, je 64,0 %, njihova površina 
pa znaša 22,0 % vseh biotsko zelo pomembnih 
sestojev. Primerjava karte pomembnosti sestojev 
za ohranjanje biotske raznolikosti s karto vpliva 
vetrolomov v obdobju 1983–2003 (PAPEŽ/
ČERNIGOJ 2007a) je pokazala, da je le majhen 
delež biotsko zelo pomembnih sestojev v osred-
njem, najbolj prizadetem območju vetrolomov. 
Za ohranjanje biotske raznolikosti bi bilo zelo 
smotrno, da v sestojih, ki so manjši od 3,0 ha, 
ne bi izvajali predvidene sečnje, v preostalih 
biotsko zelo pomembnih sestojih pa bi bilo 
treba opravljati predvidena dela tako, da bi bila 
njihova pomembnost čim manj okrnjena. Izpad 
5,6 % pri sečnji bi lahko nadomestili v drugih 
sestojih ali pa za toliko zmanjšali predvideni 
morebitni posek. 

Z uporabo podatkov vzorčnih ploskev so 
ocenili, da je v biotsko zelo pomembnih sestojih 
5,0 % odmrle lesne biomase, v drugih sestojih pa 
5,8 %, kar je na prvi pogled presenetljiv podatek. 
Če pa upoštevamo dejstvo, da je 55,0 % biotsko 
zelo pomembnih sestojev v jelovih bukovjih, 
mešanih z iglavci, je odgovor hitro na dlani. Taki 
sestoji so hkrati tudi gospodarsko pomembni, 
letna količina jelovih sušic pa je bila do nedav-
nega dovolj velika, da se jih je finančno splačalo 
pravočasno izdelati, spraviti do ceste in prodati. 
Posledica je, da je v biotsko zelo pomembnih 
sestojih pri povprečni LZ 323 m3/ha samo 5,0 % 
odmrle lesne biomase. V celotni GGE Predmeja 
pa je pri povprečni LZ 316 m3/ha kar 5,8 % 
odmrle lesne biomase. Večji delež odmrle lesne 
biomase v biotsko pomembnih sestojih je ver-
jetno posledica dejstva, da se sušic in podrtic ni 
splačalo izdelovati v posameznih odročnejših 
predelih. V primerjavi s pravilnikom o varstvu 
gozdov (Ur. l. RS, št. 92/2000), ki predpisuje 
najmanj 3 % odmrle lesne biomase, pa naj bi je 
bilo več kot dovolj. Za vse gozdove je pomemben 
delež odmrle lesne biomase v posameznih raz-
širjenih debelinskih razredih: pri sušicah je je v 
prvem 61 %, v drugem 24 % in v tretjem 15 %; 
pri podrticah je je v prvem 50 %, v drugem 35 % 
in v tretjem 15 %; skupaj je je v prvem 55 %, v 
drugem 30 % in v tretjem 15 %. 

Sedanje stanje sestojev in njihov pomen za 
ohranjanje biotske raznolikosti je rezultat reži-
mov motenj po II. svetovni vojni (povezanost 
abiotskih, biotskih in antropogenih motenj), ki 
so ustvarili krajino, v kateri se mešajo mlajše 
in starejše razvojne faze, ki zagotavljajo ugodne 
habitate za rastlinojedo parkljasto divjad. Manj pa 
taka krajina ustreza nekaterim drugim živalskim 
vrstam (gozdne kure, duplarji itn.).

Na podlagi ovrednotenja pomembnosti sesto-
jev za ohranjanje biotske raznolikosti in njihove 
prostorske razporeditve, ocene deleža odmrle 
lesne biomase, režimov motenj po II. svetovni 
vojni in nekaterih podatkov iz literature so sku-
šali ugotoviti, kakšna je ohranjenost habitatov 
nekaterih ogroženih vrst, kot so, npr., divji pete-
lin, gozdne sove in primarni duplarji. Podatke o 
evidentiranih rastiščih divjega petelina in stojišča 
zadnjega evidentiranega popisa sov so prikazali na 
karti pomembnosti sestojev za ohranjanje biotske 
raznolikosti. Iz nje je razvidno, da so vsa rastišč 
divjega petelina in registrirani potencialni teritoriji 
koconogega čuka in kozače večinoma v biotsko 
zelo pomembnih sestojih ali v njihovi neposredni 
bližini. Zaradi relativno velike gostote koconogega 
čuka, ki zaseda predvsem opuščena dupla črne 
žolne, pa so tako posredno zvedeli, da je pogosta 
tudi črna žolna. Divji petelin je verjetno ogrožen, 
gozdne sove in primarni duplarji pa še ne.

Avtorji ocenjujejo, da je s praktično uporabo 
metodologije za oceno pomembnosti sestojev za 
ohranjanje biotske raznolikosti v gozdni krajini 
mogočeo oceniti biotsko raznolikost gozdne 
krajine. Uporaba predlagane metodologije lahko 
olajša odločitve pri izdelavi gozdnogospodarskih 
in gojitvenih načrtov in monitoringu ter načrtova-
nju ukrepov, ki naj bi v območjih NATURA 2000 
zagotavljali ohranjanje biotske raznolikosti. 
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1 UVOD

Da bi spoznali pomen snežniških gozdov in gospo-
darjenja z njimi za razvoj napredne gozdnogospo-
darske misli in prakse na Slovenskem, je nujno 
pogledati v preteklost, najprej v leto 1945. 

Zaradi zelo slabega odnosa do gozdov v pred-
vojnem obdobju smo takrat v Sloveniji prevzeli 
gozdove, zlasti zasebne, v zelo slabem stanju. Le 
okrog 20 % gozdnih površin je bilo nekdanjih 
državnih in veleposestniških gozdov z bogato tra-
dicijo urejenega gospodarjenja. Kar 80 %, pretežno 
kmečkih in večinoma zelo razdrobljenih gozdov je 
bilo brez vsake strokovne uprave, sekali pa so prek 
vseh mej njihove zmogljivosti. V ozadju takega 
roparskega ravnanja s to kategorijo gozdov (posek 
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perspective of the control method in mastering the complexity of ofrest ecosystems and their management are 
presented. 
Key words: control method, Schollmayer, forest management planning, Snežnik, Postojna, history

vsega drevja nad določenim še uporabnim pre-
merom) je bila po Pipanu in Žumru (v Gašperšič 
2003) takrat primitivna žagarska industrija v lasti 
lesnih trgovcev. Po Pipanovih (1969) izračunih 
naj bi leta 1939 v delu Slovenije v mejah takratne 
Dravske banovine posekali skoraj 3.000.000 m3  

lesa, kar naj bi bilo kar 100 % preveč. Posledice 
takega ravnanja z gozdovi so se kazale na najraz-
ličnejše načine, tudi v obliki hudih hudourniških 
in erozijskih izbruhov.

To so bili razlogi, ki so v Sloveniji leta 1945 
terjali radikalno spremembo v temeljni doktrini 
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gospodarjenja z gozdovi. Nastal je izredno smel in 
širokopotezen program za razvoj gozdov – narav-
nost revolucionarna preusmeritev v odnosih 
do gozdov iz predvojnega obdobja. Nastala so 
temeljna izhodišča za gospodarjenje z gozdovi v 
skladu s takrat odločno proklamiranim načelom 
trajnosti. Ključne točke takega programa, ki jih 
nekatere zasledimo celo v določilih Zakona o 
petletnem planu 1947–1951, so bile:
■ Za vse gozdove, brez izjeme, se uvede gospo-

darjenje v skladu z načelom trajnosti, zato je 
treba zanje izdelati gozdnogospodarske načrte. 
Kot temelj za urejanje gozdov je bila sprejeta 
kontrolna metoda na podlagi polne premerbe 
sestojev.

■ Za potrebe začetnega načrtovanja gozdnega in 
lesnega gospodarstva (v t. i. planskih letih) se 
izvede splošna inventarizacija vseh slovenskih 
gozdov.

■ Na primorskem delu Slovenije je treba aktivirati 
pogozdovanje krasa, ki je bilo po letu 1914 
praktično opuščeno.

■ Odločno so obračunali z zastarelimi pojmova-
nji t. i. »stare nemške šole« v gojenju gozdov, 
prepovedana je bila sečnja na golo in sprejet 
koncept gojenja naravnih gozdov z naravnim 
obnavljanjem. 

■ Prebiralni gozd so razglasili za glavno gospo-
darsko obliko.

■ Izreden, za takratne razmere skoraj neverjeten 
poudarek je bil namenjen fitocenološkim raz-
iskavam in kartiranju gozdnih združb. 

■ Monokulture smreke na velikih površinah, 
ki izvirajo iz gospodarjenja po načelih stare 
nemške šole v gojenju gozdov, je treba posto-
poma spremeniti v mešane gozdove.

■ Odkazovanju drevja za posek je dana ključna 
strokovna veljava, pri čemer je ta zahteva, kot 
novost v zasebnih gozdovih, še prav posebno 
poudarjena.

■ Zatiranje pred vojno in med njo namnoženih 
gozdnih škodljivcev, zlasti lubadarja.

■ Ureditev paše in steljarjenja v gozdovih.
■ Razviti znanstvenoraziskovalno delo na podro-

čju gozdarstva.
■ Odpiranje gozdov s cestami in mehanizacija 

dela v gozdu.
■ Posebna pozornost je bila namenjena urejanju 

najbolj nevarnih hudourniških in erozijskih 
žarišč.

■ Odločili so se za ustanovitev slovenskega goz-
darskega šolstva, saj je bilo stanje strokovnih 
kadrov takrat izjemno problematično.

2 KAKŠNE VZORCE ZA 
GOSPODARJENJE SMO V 
SLOVENIJI LETA 1945 DOBILI 
V GOZDOVIH Z UREJENIM 
GOSPODARJENJEM (NA 20 % 
POVRŠINE)?

V grobem sta bila dva vzorca:
■ Prvi vzorec so predstavljali nekdanji državni 

gozdovi z dolgo tradicijo v gospodarjenju: 
idrijski gozdovi, Trnovski gozd, Dletvo, Golo-
bičevec in Padežnica v postojnskem območju, 
Martinček in gozdovi nekdanjega verskega 
zaklada na blejskem območju, Krakovski 
gozd in Opatova gora v brežiškem območju, 
gornjegrajski gozdovi v nazarskem območju. 
K temu vzorcu prištevamo tudi nekatere vele-
posestniške gozdove, npr. gozdove grofa Borna 
v kranjskem območju, grofa Atemsa na Koro-
škem, veleposestvo v Mislinjskem grabnu in 
drugod na Pohorju, kjer je bila značilna uporaba 
nemške šole. V nekdanjih državnih gozdovih 
in gozdovih verskega zaklada (Pokljuka, Jelo-
vica) so šele proti sredini 19. stoletja prešli iz 
golosečnega sistema gospodarjenja na sistem 
velikopovršinskih zastornih sečenj s kratkimi 
(10 let ) pomladitvenimi dobami. Na nekate-
rih manjših veleposestvih so se med obema 
vojnama, v obdobju velikih konjuktur za les, 
posluževali celo špekulativnega povečevanja 
etatov z enostavnim krajšanjem obhodenj. 
Pri gospodarjenju z gozdovi na Slovenskem ta 
vzorec ni bil v skladu s sprejetimi načeli, ki so 
bila navedena v uvodu omenjenega programa 
za razvoj gozdov. 

■ V drugi vzorec so sodila zlasti gozdna velepo-
sestva na visokem Krasu Kočevske (Auersperg) 
in Notranjske (Schoenburg-Waldenburg in 
Windischgraetz) z uveljavljenim sistemom pre-
biralnega gospodarjenja.Ta vzorec je  ustrezal 
prej naštetim načelom iz programa za razvoj 
gozdov, ki so bila takrat skorajda zgoščena v 
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obliko parole: »Proč od golosekov, umetnih 
monokultur in velikopovršinskih enodobnih 
gozdov!« 

■ K takemu vzorcu so sodili tudi nekateri manjši 
in celo majhni gozdni posestniki, ki jim je uspelo 
obdržati svoje gozdove v dobri kondiciji. Tak 
primer je bil znani Pogačnikov gozd v Lehnu 
na Pohorju.
Pri ožji predstavitvi tega vzorca se je nujno 

treba vprašati, v kakšnih razmerah je nastal pri 
nas. To je t. i. Hufnaglov koncept prebiralnega 
gospodarjenja, ki ga je leta 1892 z načrtom vpeljal 
za Auerspergove gozdove na Kočevskem. Da bi 
Hufnagla pravilno razumeli, se moramo postaviti 
v njegovo takratno zelo pragmatično vlogo in 
pomisliti, kaj vse je moral urediti kot strokovni 
direktor Auerspergovega gozdnega veleposestva. 
Ob svojem prihodu v Kočevje leta 1890 (pri 33 
letih) je našel tamkajšnje gozdove na prehodu 
iz pragozdov z neurejenim gospodarjenjem in 
praktično brez prometnic. Na omejenem delu 
je veljal celo golosečni sistem, z ogljem pa so 
oskrbovali železarno na Dvoru. 

Njegov cilj je bil: lastniku (Auerspergu) zago-
toviti ustrezne dohodke. Razmišljati je moral o 
odpiranju gozdov s prometnicami in o izgrad-
nji objektov za predelavo lesa (žagarstvo). Nas 
zanima, kako je razmišljal in kakšno pot je ubral 
pri gospodarjenju z gozdovi. Takratni generalni 
ali strokovni direktorji gozdnih veleposestev so 
se ukvarjali z vsemi strokovnimi področji, med 
katerimi je bila zelo pomembna ureditev načrt-
nega gospodarjenja z gozdovi. 

Hkrati z razvojem ideje o prebiralnem gozdu in 
prebiralnem gospodarjenju, ki se je  proti koncu 
19. stoletja širila v Švici in v Franciji, je Hufnagl v 
kočevskih gozdovih avtohtono razvil svojo teorijo 
prebiralnega gozda, prebiranja in urejanja pre-
biralnih gozdov. Da bi sedaj znali ceniti takratno 
Hufnaglovo delo, se moramo postaviti v čas pred 
skoraj 120-imi leti. Za takratne (1890) razmere je 
njegova teorija pomenila naravnost revolucionarni 
odklon od tedaj splošno veljavne stare nemške dok-
trine enodobnega gozda, ki so jo na naših tleh takrat 
uveljavljali zlasti strokovnjaki pri Direkciji državnih 
gozdov v Gorici – pomembnem strokovnem centru 
na naših tleh v tedanji Avstriji. S trditvijo, da mora 
gozd stalno pokrivati zelo občutljiva visokokraška 

gozdna tla (načrt iz leta 1892), se je odločno zavzel 
za naravovarstveni odnos do gozda. K taki Hufna-
glovi odločitvi je nedvomno po  svoje prispevala 
takrat zelo odmevna akcija pogozdovanja golega 
Krasa. Pri oblikovanju koncepta gospodarjenja v 
takratnih visokokraških gozdovih jelke-bukve, na 
prehodu iz pragozdnih oblik, je moral  razmišljati 
pragmatično:
■ po eni strani se je moral izogniti neurejenemu 

roparskemu prebiranju (Pluenderung) in golo-
sečnemu sistemu gospodarjenja, kakršno je 
že bilo v omejenem obsegu v gozdovih na 
Rogu,

■ po drugi strani pa je moral prebiralni sistem 
gospodarjenja  prilagoditi sposobnostim nižjega 
strokovnega kadra (logarji), ki naj bi opravljal 
izbiro (odkazovanje) drevja za posek, kar 
pomeni, da ga je moral oblikovati enostavno.
Če upoštevamo, da je pravo gojitveno prebi-

ranje strokovno razmeroma zahtevna naloga in 
se je (po Leibundgutu 1990) v Švici takrat začelo 
razvijati v tesni povezavi z Biolleyevo kontrolno 
metodo, lahko rečemo, da je Hufnagl za takratne 
razmere in omejitve našel kar modro rešitev. 
Njegova velika zasluga je, da je takrat odločno 
odklonil golosečni sistem gospodarjenja. Da bi 
znali ceniti vrednost take Hufnaglove odločitve, 
je koristno prebrati članek Jochannove (2007) v 
5–6 številki v Gozdarskem vestniku. Hufnaglov 
koncept je splošno znan in ga ni treba predstav-
ljati posebej.

Hufnaglov koncept prebiralnega gospodarjenje 
(Hufnagl 1893) so z vso vnemo sprejela nekdanja 
gozdna veleposestva v Gorskem Kotarju in naprej 
proti jugovzhodu v Dinaridih, kar lahko najdemo 
v delih Miletića (1951), Klepca (1965) in drugih. 
Hufnaglova študija iz leta 1893 je že leta 1895 
prevedena izšla v Šumarskem listu. Citirana je 
bila v vseh vidnih evropskih gozdarskih glasilih 
in v učbenikih iz urejanja gozdov, celo v ruskih 
(Orlov 1927). Takrat je Hufnagl veljal za avtoriteto 
na področju urejanja gozdov; končno mu je celo 
Visoka šola za kulturo tal na Dunaju podelila častni 
doktorat. Po tem potrebnem splošnem uvodu se 
lahko posvetimo predstavitvi.
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3 RAZVOJ NAPREDNE 
GOZDNOGOSPODARSKE MISLI 
V GOZDOVIH SNEŽNIŠKEGA 
VELEPOSESTVA H KONTROLNI 
METODI 

3.1  Kronološki zapis bistvenih dogodkov 
na tej razvojni poti do II. sv. vojne

Ob stoletnici kontrolne metode v teh gozdovih je 
poučno priklicati si v spomin bistveno: v kakšnih 
razmerah je metoda nastala, kako se je razvijala 
naprej  in se iz tega kaj naučiti za prihodnost.

Po 150-ih letih v posesti zapravljive plemiške 
družine Lichtenberg je leta 1853 posestvo pre-
vzela zelo napredna nemška aristokratska družina 
Schoenburg-Waldenburg, iz katere je izšla vrsta 
intelektualcev, med njimi tudi diplomatov.

Takoj so izdelali program za razvoj velepo-
sestva, ki je vseboval naslednje:
■ oblikovanje solidne uprave za gospodarjenje 

z gozdovi; 
■ odpravo servitutnih (služnostnih) pravic 

okoliškega kmečkega prebivalstva v njihovih 
gozdovih, kar je bil temeljni pogoj za ureditev 
strokovnega gospodarjenja sploh. Leta 1864 so 
izdelali načrt za izpeljavo postopka segregacije 
(odkupa servitutnih pravic), po katerem so 
8.342 ha gozdov od prvotne površine posesti 
na periferiji gozdnega masiva predali okoli-
škemu kmečkemu prebivalstvu kot ekvivalent 
za servitutne pravice. Postopek je bil končan v 
sedemdesetih letih 19. stoletja;

■ v 70–80-ih letih 19. stoletja so opravili temeljna 
dela za ureditev načrtnega gospodarjenja z 
gozdovi: razdelitev posesti na tri oskrbništva 
(Snežnik, Mašun, Gomance), notranjo razčle-
nitev gozdov na oddelke in odseke ter izvedli 
samostojno geodetsko izmero (vključno s 
triangulacijo) posesti in izdelali temeljne 
gozdarske karte v merilu 1 : 5.760;

■ v letih 1870 in 1900 so že zgradili osnovno 
omrežje dobrih gozdnih cest, pri čemer so s 
cestami prek snežniškega masiva povezali Loško 
dolino z dolino Gornje Pivke in Il. Bistrice;

■ leta 1890 je dunajski biro H. Bretschneiderja 
izdelal prvi načrt za gospodarjenje s temi goz-
dovi. Predvidel je premeno gozdov z velikim 
deležem bukve v enomerne gozdove iglavcev, 
kar pa se je le deloma izvajalo, saj se je že čez 

nekaj let pojavil Hufnagl s svojim konceptom 
prebiralnega gospodarjenja; 

■ od leta 1890 naprej se pri gospodarjenju s 
temi gozdovi v zelo natančni obliki vodijo 
gospodarske knjige, za oskrbništvo Gomance 
pa z letom 1903, ko je Schollmayer izdelal prvi 
načrt.
Za razliko od kočevskih gozdov, ki jih je 

Hufnagl našel na prehodu iz pragozdnih oblik, 
so tod zaradi bližine morja in komunikacij 
(lesni trg) pragozdne oblike izginile že zgodaj. 
Kot navaja Dannecker (1942) po Hufnaglovem 
pripovedovanju, ta pa očitno po Schollmayerju, 
naj bi v snežniških veleposestniških gozdovih 
gospodarili na neki prebiralni način že takoj po 
prevzemu veleposestva leta 1853.

Upravitelja (strokovna direktorja) snežniškega 
gozdnega veleposestva, J. Obereigner in njegov 
naslednik H. Schollmayer, sta imela povsem proste 
roke pri uporabi tedaj najsodobnejših metod. 
Schoenburg-Waldenburg, lastnik gozdov, je imel 
veliko posluha za napredek gozdarstva. To je bila 
bogata družina, ki se ji ni bilo treba pretirano 
pehati za golim dohodkom iz gozda. V gozdu je 
videla tudi ljubiteljsko vrednost, zlasti lovstvo, 
zato so ponovno naselili po letu 1848 praktično 
povsem iztrebljeno jelenjad. V tem pogledu so pri 
načrtovanju precejšnje razlike med Schoenbur-
govo in Auerspergovo posestjo na Kočevskem. 
Za snežniško veleposest je značilno: zelo solidna 
notranja razčlenitev gozdov na oddelke in odseke, 
ki se je kot temelj v kontinuiteti gospodarjenja 
(oddelki) ohranila do danes, za takratne razmere 
vrhunsko izdelane gozdarske karte (najprej v 
merilu 1 : 20.000, nato v 1 : 12.500), skrbno vodenje 
gospodarskih knjig, že pred letom 1900 odprti 
gozdovi z dobrimi gozdnimi cestami, po letu 1900 
so bili sedeži gozdnih revirjev celo s telefonskimi 
linijami povezani s sedežem veleposestva v gradu 
Snežnik in še bi lahko naštevali.
■ H. Schollmayer se je rodil leta 1860 v Ljubljani 

in je slovenščino obvladal že od otroštva. Končal 
je znano Gozdarsko akademijo v Tharandtu 
v Nemčiji, po nekaj letih prakse drugod pa, 
je leta 1884 nastopil službo kot nadgozdar v 
takratnem oskrbništvu Mašun (sedaj Mašun in 
Jurjeva dolina). Leta 1903 je postal nadupravitelj 
(strokovni direktor) snežniških veleposestniških 
gozdov.
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■ Leta 1904 so pri upravljanju z gozdovi prešli 
iz t. i. »Forstmeistersystema« na Revierfoer-
stersystem (revirni sistem), ko so v snežniških 
gozdovih nastali revirji (gospodarske enote), 
kot jih poznamo še zdaj.

■ Kot zanimivosti, ki kažejo na bogato strokovno 
preteklost pri gospodarjenju v snežniških vele-
posestniških gozdovih, velja omeniti naslednje: 
snežniški gozdovi so služili kot učni objekt 
(najbrž ne naključno) za prvo gozdarsko šolo 
na Slovenskem, osnovano leta 1868 pri gradu 
Snežnik. V tamkajšnjih gozdovih so praktici-
rali študentje hrvaške Gozdarske akademije iz 
Križevcev, osnovane leta 1860 – predhodnice 
poznejše zagrebške Gozdarske fakultete. Pose-
stvo so pogosto obiskovali profesorji gozdarskih 
šol in strokovnjaki z drugih veleposestev, ki 
so si tod nabirali izkušnje. Vse to navaja na 
misel, da je bilo tod gospodarjenje z gozdovi, 
za takratno pojmovanje, že na neki vzorni 
strokovni ravni.

3.1.1  Temeljni elementi Schollmayerjeve 
kontrolne metode

Z Navodili (Direktiven) za obnovo gozdnogo-
spodarskih načrtov za snežniško veleposestvo je 
Schollmayer (1906) prevzel regularni (Hufnaglov) 
koncept prebiralnega gospodarjenja in predvidel 
za takratno pojmovanje na Slovenskem edinstven 
postopek ugotavljanja stanja in spremljave razvoja 
gozdov ter gospodarjenja, ki je v literaturi sedaj 
znan kot Schollmayerjeva (snežniška) ali tudi 
Postojnska kontrolna metoda. Uporabil je že leta 
1890 uvedeno razčlenitev gozdov celotnega velepo-
sestva na 7 obratovalnih razredov (Betriebsklasse) 
na podlagi velikih rastiščnih razlik v snežniškem 
gozdnem masivu, po katerih so izračunavali etat, 
spremljali njegovo realizacijo z vodenjem gospodar-
skih knjig in preverjali uspešnost gospodarjenja z 
zasledovanjem sprememb v drevesni in debelinski 
strukturi lesne zaloge in prirastka. 

Predvidel je polno premerbo sestojev in zelo 
bogato preostalo dendrometrijsko osnovo: zanes-
ljivo ugotavljanje prirastka po metodi izvrtkov, 
analizo sistematično izbranih modelnih dreves 
za ugotavljanje natančnih deblovnic, odpadka 
(odnos med brutto in neto maso), starosti dreves, 
drevesnih višin, višinskega prirastka zadnjih 10 let,  

povprečnega (starostnega) volumnega prirastka 
dreves ter sortimentno strukturo. Takšna osnova 
je bila za takratne razmere izjemen primer v slo-
venskem prostoru. Za takratne razmere edinstvena 
je tudi v tem, da so metodo uporabili na površini 
celotnega veleposestva (blizu 15.000 ha). Na majši 
površini (okrog 300 ha) je gozdove polno premeril, 
npr., Pogačnik v Lehnu na Pohorju. Snežniške 
veleposestniške gozdove so polno premerili v letih 
1912, 1924 in 1936, izjemi sta bili revirja Gomance 
in Okroglina, ki sta bila do II. sv. vojne le 2-krat 
(1924,1936) premerjena. Da je takratni lastnik 
privolil v tako obsežno delo (stroški), nedvomno 
kaže na njegov izjemen posluh za napredek pri 
gospodarjenju z gozdovi. Struktura števila dreves 
po drevesnih vrstah in debelini je še vedno izreden 
element za spremljavo razvoja gozdov.

Pri gospodarjenju z gozdovi je bilo pred-
videno zelo natančno vodenje gospodarskih 
knjig (evidence o gospodarjenju) po oddelkih in 
odsekih z račlenitvijo neto posekane lesne mase 
po sortimentih. Temelj za knjiženje je bil zelo 
natančen in strog prevzem (izmera) izdelanih 
sortimentov za vsako odkazano drevo posebej. 
Tak prevzem je bil temelj za prodajo lesnim 
trgovcem, ki so v lastni režiji poskrbeli sečnjo in 
izdelavo gozdnih sortimentov. Za vsako leto so za 
vsak revir (gospodarsko enoto) izdelali sumarije 
posekov po obratovalnih razredih. Ti gozdovi so 
edinstven primer v Sloveniji, kjer imamo podatke 
o sečnjah po oddelkih in odsekih za obdobje več 
kot 100 let nazaj.         

Schollmayer je v Navodilih nakazal način kon-
trole prirastka v sumarni obliki (za obratovalni 
razred, revir) na podlagi podatkov izmerjenih 
lesnih mas ter knjižene (neto) količine posekanega 
lesa v medobdobju. Po letu 1936 so poleg neto 
količine posekanega lesa evidentirali tudi posekano 
število dreves in bruto lesno maso po drevesnih 
vrstah in debelinskih razredih. Na kontrolni način 
izračunan prirastek za posamezne obratovalne 
razrede naj bi služil za kontrolo izračunanega 
prirastka na temelju izvrtkov in pri preverjanju 
uspešnosti gospodarjenja.

V povezavi s kontrolno metodo je zanimivo 
Schollmayerjevo opozorilo v Navodilih, da morajo 
biti vsi podatki meritev in o gospodarjenju 
(evidenca) zbrani tako, da pozneje omogočajo 
»vpogled v preteklost«. 
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Schollmayerjeva Navodila so bila dosledno 
uporabljena pri izdelavi načrta za revirje Snežnik, 
Leskova dolina, Mašun in Jurjeva dolina leta 1912. 
Ta načrt je imel tudi na zunaj (oblikovno) zelo 
reprezentativno podobo. Pod Schollmayerjevim 
vodstvom sta ga sestavila njegova sodelavca, 
inženirja H. Novak in K. Karnthaler. V Schollma-
yerjevih Navodilih ni nikjer izrecno uporabljen 
pojem kontrolna metoda, v uvodu k načrtu iz leta 
1912 pa je že v prvem stavku zelo jasno izražena 
naslednja kontrolna misel:

Z gozdnogospodarskim načrtom zasnovano 
gospodarjenje z gozdovi ne smemo sprejeti kot 
zaključeno in nespremenljivo delo, ampak ga je 
treba, tako v njegovih temeljnih načelih, kakor 
tudi v posameznih delih v skladu s časom stalno 
razvijati in prenavljati. 

V tem stavku so vsebovani naslednji vsebinski 
elementi kontrolne metode: razvojni pristop (v 
skladu s časom = v skladu z ravojem v gozdu in 
njegovim družbenim okoljem), kritičnost (do 
obstoječega), prilagajanje spremembam, ino-
viranje (prenavljanje). 

Pri Hufnaglovem urejanju  kočevskih gozdov 
ne srečamo večine, v tem poglavju naštetih 
elementov kontrolne metode. Schollmayerju je 
očitno stal ob strani lastnik snežniških gozdov, 
ki mu je, za takratne razmere, omogočil pravo 
razkošje sodobnih metod in pripomočkov pri 
ugotavljanju stanja gozdov ter pri spremljavi 
njihovega razvoja in gospodarjenja. 

Pozneje se je izkazalo, da je imel Hufnagl do 
kontrolne metode odklonilen odnos. V enem 
svojih zadnjih del (Hufnagl 1939) namreč trdi, 
da je Biolleyeva kontrolna metoda primerna le za 
malo gozdno posest, s čimer namiguje na švicarske 
razmere, nikakor pa ne za veliko gozdno posest. Iz 
tega Hufnaglovega dela je mogoče razbrati, da ni 
razumel bistva Biolleyeve ideje, t. j. organskega in 
kognitivnega pristopa k naravi gozda. Schollmayer 
je vse to počel najbrž povsem neodvisno od Biol-
leya v Švici, saj je temeljno Biolleyevo delo izšlo 
potem, ko je bil Schollmayer zaradi možganske 
kapi leta 1918 že upokojen.

Zaradi izrednega Schollmayerjevega vpliva se 
je metoda iz snežniških gozdov takoj uveljavila 
na sosednjem Windischgraetzovem veleposestvu 
v gozdnih masivih Javornika, Nanosa in Hrušice, 

medtem ko je bil v delu revirja Planina in Škocjan, 
zaradi posebnih okoliščin, že prej uveden golosečni 
sistem gospodarjenja, s katerim so nadaljevali 
vse do II. sv. vojne. Schollmayerjevo metodo je 
uveljavil njegov sodelavec in poznejši strokovni 
direktor Windischgraetzovega veleposestva, inž. 
A. Koerbel. 

Kako se je dogajalo pri gospodarjenju s snež-
niškimi gozdovi po Schollmayerjevem odhodu 
in dejstvu, da se je po I. sv. vojni večina posestva 
znašla na italijanski strani jugoslovansko-ita-
lijanske meje? Take okoliščine so,  tudi zaradi 
menjave kadrov, zavrle razvoj Schollmayerjevih 
zamisli v času, ko bi bila še kako potrebna celo 
njegova osebna iniciativa. Pri gospodarjenju v 
snežniških gozdovih so v glavnem nadaljevali tako, 
kot je začel Schollmayer, s to razliko, da so skoraj 
povsem opustili odseke. Iz celotne dokumentacije o 
gospodarjenju s tamkajšnjimi gozdovi med obema 
vojnama nismo našli nobenih idej o spremembah 
in prilagajanju glede prej citiranega znamenitega 
stavka iz uvoda k Schollmayerjevemu načrtu iz leta 
1912, čeprav so se, zlasti po letu 1930, že kazale 
potrebe po prilagajanju novim razvojnim trendom 
v tamkajšnjih gozdovih. Žal so bili na italijanski 
strani posestva načrti izdelani le v konceptu in 
niso bili vezani v knjigo, mogoče zato, ker je bilo 
besedilo, vključno z opisi preglednic, še vedno 
v nemščini, ne pa v takrat obvezni italijanščini. 
Ob obnovi načrta leta 1936 sta bila stanje gozdov 
(gozdni fondi) in načrtovani etat že prikazana 
v lično izdelani kartotečni obliki po oddelkih z 
vsemi opisi v italijanščini.

3.2  Razvoj pri gospodarjenju s 
snežniškimi gozdovi po II. sv. vojni 
(kronologija najpomembnejših 
dogodkov) 

Rezultati prve splošne inventarizacije slovenskih 
gozdov (1946–1947) so tudi subjektivno pokazali, 
da se ogromna večina visokih gozdov v Sloveniji 
(85 %) izkorišča na »prebiralen način«. Glede 
na stanje in prejšnji razvoj pri gospodarjenju v 
gozdovih snežniškega veleposestva ni čudno, da 
so v teh gozdovih in v prejšnjem gospodarjenju 
z njimi videli pomembno oporišče in vzorec za 
konkretizacijo sodobnih konceptov gospodarjenja 
z gozdovi v Sloveniji, in sicer v skladu s spreje-
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tim programom za razvoj gozdov. To potrjujejo 
dogodki in odločitve, ki so temu sledile:
■ Leta 1948 je zvezni minister za gozdarstvo 

dr. V. Čubrilović obiskal Slovenijo in tudi 
snežniške gozdove. Navdušil se je nad lepimi 
gozdovi in izredno bogato dokumentacijo 
(načrti, gospodarske knjige, karte in druga 
tehnična dokumentacija) o njihovem minulem 
gospodarjenju in se odločil, da se v Ljubljani 
osnuje Zvezni zavod za proučevanje gozdov 
visokega Krasa. S 1. 1. 1950 je Zavod začel 
delovati (direktor dr. V. Tregubov). Ocenjevali 
so, da je v Jugoslaviji okrog 2.500.000 ha takih 
gozdov, v Sloveniji pa okrog 200.000 ha.V snež-
niško-javorniškem masivu so v raziskovalne 
namene izločili 18.721ha gozdov (Tregubov 
1957). Izredno prednost tega objekta so videli 
v bogato ohranjeni dokumentaciji o minulem 
gospodarjenju. Temeljni raziskovalni cilj je bil: 
Proučiti rezultate dosedanjega gospodarjenja 
in ugotoviti, kje in kako so bili na kraškem 
svetu doseženi najboljši uspehi. Z ukinitvijo 
Zveznega ministrstva za gozdarstvo je bil Zavod 
vključen v Gozdarski inštitut Slovenije.

■ Leta 1947 je bil ustanovljen Gozdarski inštitut 
Slovenije (GIS), ki je že tisto leta začel z raz-
iskavami v gozdovih na Kočevskem, kjer so 
izločili 3 raziskovalne ploskve. Ker je po I. sv. 
vojni pretežni del snežniškega gozdnega vele-
posestva prešel v okvir Italije (25 let), s katero 
takratni gozdarji v Sloveniji niso imeli posebnih 
stikov, je mogoče sklepati, da so šele po letu 
1945 začeli spoznavati vrednost gozdov kot 
raziskovalnega objekta. Ob takem spoznanju 
je GIS takoj prenesel težišče svojih raziskav s 
kočevskih na snežniško-javorniške gozdove, v 
okviru vanj vključenega Zveznega zavoda za 
proučevanje gozdov visokega Krasa.
Konkretneje so definirali že prej v načelu opre-

deljeni raziskovalni cilj:
■ raziskava in kartiranje gozdnih združb, 
■ po gozdnih združbah izbrati stalne raziskovalne 

ploskve in na njih organizirati raziskave, 
■ proučiti bogato dokumentacijo, ki jo omogoča 

kontrolna metoda in se dokopati do zaključ-
kov o uspehih in neuspehih prejšnjega načina 
gospodarjenja ter izbrati poti: kako naprej?
Plod raziskav je bila knjiga Prebiralni gozdovi 

na Snežniku, ki je izšla pred 50-imi leti. Ob tem 
je treba spomniti, da so bili gozdovi severno od 
Snežnika (revir Leskova dolina) že leta 1950/51  
prvi v Sloveniji, kjer so raziskali in kartirali gozdne 
združbe. Takoj za tem je GIS pod vodstvom 
dr. Tregubova po naročilu GG Postojna začel 
izdelovati gozdnogojitvene elaborate na temelju 
gozdnih združb s fitocenološkimi kartami za 
posamezne gospodarske enote (revirje) v snež-
niškem masivu.

Temeljne značilnosti gospodarjenja s snežni-
škimi gozdovi v povojnem obdobju:
■ Gozdarska služba  je bila takoj po koncu vojne 

leta 1945 hitro organizirana. Z razlaščenimi 
gozdovi so takrat gospodarile gozdne uprave. 
Razveseljivo je, da so za razlaščene veleposest-
niške gozdove, v okviru sedanjega postojnskega 
GGO (bilo jih je več kot 20.000 ha), hitro 
poskrbeli (zbrali) za večino razpoložljive doku-
mentacije o njih. Takratni pomočnik ministra 
za gozdarstvo M. Hace je izdal nalog, da je treba 
dokumentacijo zbrati in za to zadolžil nekatere 
stare gozdarje, ki so bili prej zaposleni na obeh 
nekdanjih veleposestvih, sicer bi marsikaj 
dragocenega odšlo na odpad. Izredna zasluga 
starih gozdarjev, navajenih discipline in reda, 
je bila tudi v tem, da so v kaotičnih razmerah 
takoj po vojni nadaljevali z načinom dela (npr. 
z evidenco sečenj), ki je bil tod že v tradiciji. K 
temu so pripomogli tudi številni logarji, ki so 
bili prej zaposleni na teh veleposestvih in so 
tedaj odkazovali drevje za posek ter prevzemali 
(izmera) izdelane sortimente pri panju.

■ Prvi povojni načrti za snežniške gozdove so 
bili na podlagi polne premerbe sestojev, po 
na novo izločenih odsekih, narejeni v letih 
1953 do 1960. V jelovo-bukovih gozdovih 
takratni načrti, povsem razumljivo, sledijo 
že prej uveljavljenemu sistemu prebiralnega 
gospodarjenja. Že med izvajanjem povojnih 
načrtov so se pojavljali kritični pogledi na 
tod ustaljen (Hufnaglov) način prebiralnega 
gospodarjenja. Opravljene fitocenološke in 
druge raziskave (Tregubov et al. 1957) so 
nam omogočile drugačen način gledanja in 
ramišljanja o gozdu kot kompleksnem sistemu. 
Gozdnemu gospodarstvu Postojna so dale 
pobudo, naj na podlagi bogate dokumentacije 
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o snežniških jelovo-bukovih gozdovih razišče 
njihovo razvojno preteklost ter naravnanost 
prihodnjega razvoja. Rezultati raziskav so 
privedli do spoznanj, da je treba spremeniti 
dotedanjo strategijo pri gospodarjenju s temi 
gozdovi. Na obsežni površini omenjenjih 
gozdov namreč ni bilo mogoče več uporabiti 
prebiralnega sistema gospodarjenja. Rezul-
tati so bili leta 1963 predstavljeni v Postojni 
na širšem dvodnevnem posvetu strokovnja-
kov iz vseh gozdarskih institucij v Sloveniji. 
Dr. R. Pipan (1963) je s člankom Kritični  
položaj gospodarjenja v snežniških gozdovih 
o tem  poročal v Socialističnem kmetijstvu in 
gozdarstvu. 

■ Raziskave razvojne preteklosti in prihodnje 
usmerjenosti razvoja jelovo-bukovih gozdov so 
pokazale, da je treba v teh gozdovih uveljaviti 
zelo sproščen koncept gospodarjenja z naslo-
nitvijo na specifične razvojne težnje po gozdnih 
združbah, kjer je ustrezno tudi prebiralno gospo-
darjenje, vendar le v bolj ali manj fragmentarni 
obliki. Po letu 1960 so v teh gozdovih prekinili 
s starim (Hufnaglovim) konceptom prebiranja. 
Za odkazovanje drevja za posek so bili zadolženi 
gozdarski tehniki (revirni  gozdarji), po letu 
1963 tudi v zasebnem sektorju. Po letu 1960 
se je v Sloveniji gojenje gozdov zelo intenzivi-
ralo; podprto  je bilo s številnimi seminarji za 
operativni kader,  in sicer z republiške ravni 
(prof. Mlinšek), pa tudi s tematsko konkretno 
prilagojenimi seminarji na območni ravni, kar je 
zelo prispevalo k preusmeritvi pri gospodarjenju 
z gozdovi. Načrt za gospodarsko enoto Mašun 
za obdobje 1964–1973 je bil prvi, ki je uveljavil 
preobrat v gospodarjenju z gozdovi, in vsebuje 
vse prej omenjene analize. Na željo takratnega 
urednika GV dr. M. Brinarja je bila vsebina 
pozneje v skrajšani obliki objavljena (Gašper-
šič 1967). Posebnost načrta za Mašun je tudi 
v tem, da je bil izdelan po gozdnih združbah, 
t. j. po kategorijah, za katere se je pozneje (ob 
izdelavi prvega območnega načrta) uveljavil 
izraz gospodarski razred. Gozdna združba 
je postala prostorski in referenčni okvir za 
načrtovanje in spremljavo gospodarjenja ter 
razvoja gozdov na načelih kontrole.

■ Spremljava gospodarjenja z gozdovi in razvoja 

gozdov se je leta 1964 obogatila z obveznim 
pisanjem gozdarske kronike za gozdne revirje 
(gospodarske enote).

■ Pri obnavljanju naslednjih povojnih načrtov 
gospodarskih enot se je uveljavilo pravilo obvezne 
analize vse razpoložljive dokumentacije iz pre-
teklosti. Pri tem so bili podatki o številu dreves 
in lesni zalogi po debelinskih razredih (ločeno 
na iglavce in listavce) za vse polne premerbe in o 
prejšnjih sečnjah po oddelkih posebej zbrani in 
vezani v knjigo kot prilogo k načrtu. Tako smo 
se želeli izogniti nevarnosti, da se ne bi izgubili 
zlasti podatki o sečnjah iz povojnega obdobja, 
ki so bili zbrani na listih papirja v neuglednih 
mapah. Za večino obdelanega gradiva je mogoče 
reči, da je še slabo izkoriščeno pri načrtovanju 
prihodnjega gospodarjenja, ima pa s časom 
vedno večjo vrednost. Odnos do arhivov z 
dragoceno staro dokumentacijo, kljub pozitivni 
tradiciji, ni zadovoljiv. 

■ GG Postojna je bilo med prvimi v Sloveniji, 
ki je že leta 1954 na široki fronti začelo urejati 
zasebne gozdove. Tistega leta so bili po gozdnih 
parcelah polno premerjeni zasebni gozdovi 
celotne Loške doline (3 gospodarske enote), 
naslednje leto gozdovi gospodarske enote 
Mikula in kako leto pozneje zasebni gozdovi 
gospodarske enote Otok. S polno premerbo 
v zasebnih gozdovih se je nadaljevalo tudi 
pozneje. Za gozdove  omenjenih gospodarskih 
enot imajo v postojnskem območju izdelane 
načrte v kartotečni obliki po gozdnih parcelah 
ter s sumariji po oddelkih in katastrskih obči-
nah. Tu je prikazano natančno stanje gozdov, 
med drugim tudi drevesna sestava števila dreves 
in lesne zaloge po debelinskih stopnjah iz pred 
več kot 50-ih let, ki so sedaj zelo zanimivi pri 
iskanju odgovorov na vprašanje: Kam vodi pri-
hodnji razvoj teh gozdov? V zasebnih gozdovih 
gre namreč za vrsto procesov, ki podobno kot 
v državnih gozdovih (pred skoraj 50-imi leti)  
terjajo preusmeritve v načinu gospodarjenja in 
odločno reševanje aktualnih razvojnih težav.

■ Leta 1971 je nastal območni načrt, ki je prvi 
primer območnega načrta v Sloveniji, izdelan 
po gozdnih združbah (gospodarskih razredih). 
To je bilo mogoče, ker so bile v tistem času že 
za večji del območja izdelane fitocenološke 
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karte. Že leta 1967 so bili za vse gozdove na 
območju izdelani načrti gospodarskih enot, ki 
so bili podlaga za izdelavo območnega načrta. 
Takrat  smo imeli podatke o gozdnih fondih, 
ki so bili v 82 % ugotovljeni  po površini in 
kar v 94 % po lesni zalogi s polno premerbo 
sestojev. To je treba pripisati tradiciji, ki jo je 
v nekdanjih veleposestniških gozdovih uve-
ljavil Schollmayer (1906) s svojimi navodili in 
povojni zapriseženosti ideji kontrolne metode. 
Nekdanji veleposestniški gozdovi so bili kar 
3-krat polno premerjeni pred II. sv. vojno in 
3-krat po njej, razen višinskih bukovih gozdov 
v revirjih Gomance in Okroglina, ki so bili pred 
vojno premerjeni le 2-krat, po vojni pa 1-krat 
na celotni površini, 1-krat pa le kakovostnejši 
sestoji. Glede možnosti spremljanja razvoja 
gozdov na območni ravni ima postojnsko 
območje z obnavljanjem območnega načrta po 
desetletjih od leta 1970 naprej do leta 2000 po 
gospodarskih razredih že 4 registrirana stanja 
gozdnih fondov in  evidenco posekov. To so zelo 
pomembne informacije pri študiju razvojnih 
procesov in načrtovanju prihodnjega razvoja 
gozdov.

■ Po izjemno težkih razmerah zaradi neusklaje-
nosti med rastlinsko in živalsko komponento 
gozda je v drugi polovici 70-tih let naš priznani 
lovski strokovnjak T. Simonič – takratni direk-
tor  gojitvenega lovišča v postojnskem GGO 
– razvil in v praksi uveljavil   izviren postopek 
usklajevanja odnosov med rastlinsko in žival-
sko komponento gozda na načelih kontrolne 
metode. Doseženi uspehi so pripomogli, da 
se je metoda začela uveljavljati tudi v drugih 
GGO Slovenije. O tej metodi so strokovnjaki 
GG Postojna (Simonič, Perko, Veselič, Berce) 
veliko pisali, objavljali, kar je zelo obogatilo 
idejo kontrolne metode oz. celostnega uprav-
ljanja gozdnih ekosistemov. V Sloveniji je tako 
postala živalska komponenta gozda (celo v 
Zakonu o gozdovih, 1993) nepogrešljiv člen 
celostno organiziranega gozdnogospodarskega 
načrtovanja.

■ Kronološki zapis za razvoj gospodarjenja z 
gozdovi pomembnih dogodkov bi bil nepo-
poln, če ne bi vsaj omenili, da se je po letu 
1960 delo v gozdu, od skoraj povsem ročnega 

in  z živino začelo naglo mehanizirati. V tistem 
času (1960–1990) je nastala tudi intenzivna 
izgradnja gozdnih cest in vlak. Prej praktično 
zaprti zasebni gozdovi so zdaj razmeroma 
dobro odprti s cestami. V obdobju teh 30 let so 
se izredno spremenili pogoji za gospodarjenje 
z gozdovi.  

■ Konec leta 1968 (pred skoraj 40 leti) je pri GG 
Postojna nastalo spoznanje, da sta biološko in 
organizacijsko tehnološko področje v okviru 
razmeroma velikega gozdnega obrata, vsako 
zase, že tako obsežni, da ju kakovostno pa tudi 
fizično ne more obvladati en sam gozdarski 
inženir – vodja obrata. Končno pa gre tudi za 
nagnjenost k enemu ali drugemu tako različnih 
področij. Delo se je razdelilo na biološko ter 
organizacijsko-tehnološko smer, s čimer je v 
področje biološke smeri prešla tudi izdelava 
obnov načrtov gospodarskih enot s tem, da za 
vsa računalniška in administrativno-tehnična 
opravila poskrbi enota za gozdnogospodarsko 
načrtovanje na sedežu gozdnega gospodarstva. 
Takrat smo argument za tak korak videli tudi 
v tem, da tisti, ki s temi gozdovi gospodari 
(odgovarja zanje), jih najbolje pozna in je v 
primerjavi z (največkrat mladimi) inženirji, 
ki to delo opravljajo iz oddelka na sedežu 
podjetja, veliko bolj vezan in zainteresiran za 
stalnost zaposlitve. Sedaj vidimo to funkcijo 
v vlogi vodje Krajevne enote Zavoda za goz-
dove. Menimo celo, da ostaja to delovno mesto 
brez omenjene funkcije slabo izkoriščeno za 
izrazito kreativne naloge. Zahtevnost ključne 
naloge v sodobnem gozdarskem načrtovanju 
sem v svojem zadnjem delu (Gašperšič 2006) 
poskušal utemeljiti tudi teoretsko.

■ Na koncu tega – sedaj že skoraj 150-letnega 
– kronološkega zapisa pomembnih dogodkov 
in same razvojne poti nekdanjih snežniških 
veleposestniških gozdov je treba ob 100-letnici 
Schollmayerjeve kontrolne metode posebej (in 
ponovno) poudariti:
Schollmayerjeva dediščina je za Slovenijo in 

prav posebno za postojnsko gozdnogospodarsko 
območje trajen izziv in opomin, ki opozarja: Ali 
pri obnavljanju gozdnogospodarskih načrtov 
naredimo dovolj za stalno razvijanje in pre-
navljanje konceptov gospodarjenja z gozdovi 
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v skladu s spremembami, ki jih prinaša razvoj 
gozdov, njihovega družbenega okolja, končno 
pa tudi našega znanja o gozdu kot kompleksnem 
sistemu?

Z več kot stoletno tradicijo pri uveljavljanju 
kontrolne metode na površini več kot 20.000 
ha so gozdovi v postojnskem GGO odličen raz-
iskovalni in učni objekt in zato nacionalnega 
pomena za razvoj slovenskega gozdarstva. Iz tega 
izhajajo pomembne obveznosti do prihodnosti, 
ki jih preprosto lahko zapišemo takole: Z vsako 
obnovo gozdnogospodarskega načrta mora 
biti storjen odločen korak naprej v razvijanju 
in posodabljanju koncepta ravnanja z gozdovi, 
na kar je opozarjal že Schollmayer. Perečih pro-
blemov, ki naravnost izzivajo k poglobljenemu 
stilu dela, je na pretek. 

4  PRIHODNOST KONTROLNE 
METODE V GOZDARSKEM 
NAČRTOVANJU

Pogled v preteklost ravnanja z gozdovi in v njihov 
razvoj na tako dolgem in bogato dokumentira-
nem časovnem intervalu, kot se nam nudi v pri-
meru snežniških gozdov, nam omogoča jasneje 
pogledati v prihodnost (predvidljivost!) in si 
tako pridobiti več odločnosti in samozavesti pri 
sedanjem reševanju problemov. Razvoj gozda in 
našega ravnanja z njim sta odprta v prihodnost, 
nič ni dokončnega, vse se stalno razvija, razvoj 
pa pomeni spreminjanje. Temeljna evolucijska 
resnica in hkrati bistvo kontrolne metode pa 
nas učita, da se moramo temu razvoju, če želimo 
biti uspešni, prilagajati. Spoznali smo, da je pri 
načrtovanju v snežniških gozdovih tako razmišljal 
že Schollmayer pred 100 leti. V tem času sta se 
z razvojem zelo spremenila vsebina kontrolne 
metode ter mehanizmi in orodja, na katerih ta 
deluje. Z novimi odkritji v naravoslovju se je, 
od Biolleyevih začetkov, kontrolni metodi zelo 
okrepila (obogatila) njena spoznavnoteoretska oz. 
raziskovalna moč. Prihodnost sodobne kontrolne 
metode v gozdarskem načrtovanju je v obvlado-
vanju kompleksnosti gozdnih ekosistemov, kar 
je najprej zelo resen spoznavnoteoretski problem. 
Ta njen vidik smo poskušali pojasniti v svojem 
zadnjem delu (Gašperšič 2006). 

Naše izhodišče in prostorski okvir pri načr-
tovanju, organiziranem na načelih kontrolne 
metode, so raziskane in kartirane gozdne združbe 
– predstavljamo si jih kot gozdne ekosisteme, 
pri čemer je vsak zase neke vrste mali univer-
zum, ki se obnaša specifično. Predstava gozdne 
združbe kot ekosistema, z vsem tistim, kar vemo 
o njej (njem), nam služi kot referenčni okvir, ki 
poenostavi in racionalizira pristop k opazovanju 
in odkrivanju razvojnih procesov v njem, nas 
vnaprej orientira, naredi stvari razumljivejše, da 
pojavom, ki jih opazujemo, neki pomen, da se 
na tej podlagi lažje znajdemo. Vse to smo prido-
bili s kartiranimi gozdnimi združbami, ki jih tu 
obravnavamo kot gozdne ekosisteme. Kako od 
tu naprej – kako na neki način obvladati izjemno 
kompleksnost v njihovem prihodnjem razvoju? 
Pojem kompleksnosti je že po teoriji povezan z 
neodpravljivim pomanjkanjem znanja (informa-
cij), da bi lahko zanesljivo predvidevali prihodnji 
razvoj takih sistemov. Če se kompleksnosti gozda 
ne zavedamo, smo lahko vedno v vlogi pasivnega 
opazovalca. Najhuje pa je, če kompleksnost gozda 
preprosto ignoriramo in z njim ravnamo na način, 
kot da je to preprost determiniran sistem. Izhod 
iz te situacije je v uporabi novih, na zakonitostih 
samoorganizacije gozdnih ekosistemov zgrajenih 
načel. Samo  tako lahko kolikor toliko obvladamo 
kompleksnost. Čim bolj gremo h konkretnostim 
pri reševanju kompleksnega problema, tem bolj 
smo odvisni od učinkov, ki nam jih nudi samo-
organizacija gozdnih ekosistemov. Do spoznanj, 
kako to izkoristiti, pa se lahko dokopljemo le v 
procesu neprestanega učenja ob delu z gozdom.

Informacij, s katerimi lahko sklepamo o raz-
vojnih procesih v konkretnih gozdnih ekosistemih, 
niti ni tako malo, vendar jih pogosto ne znamo 
uporabiti – ne znamo jih »miselno dopolniti in 
preoblikovati« v prepoznavno obliko za praktično 
reševanje problemov. Naši načrti so često polni 
dobrih informacij, ki pa ostajajo neizkoriščene, 
kot da so namenjene nekomu tretjemu, ne pa 
načrtovalcu pri odločanju. Od trdnih informacij o 
stanju gozdov se pogosto ne znamo dokopati do 
mehkih (vsebinskih, ekosistemskih) informacij o 
dogajanjih (procesih, razvojnih trendih) v gozd-
nem ekosistemu. To je podobno, kot če zdravnik 
iz številnih laboratorijskih in drugih izvidov o 
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svojem pacientu ne bi znal sklepati, kaj se dogaja 
v njegovem (bolnem) organizmu. 

Kako si pri tem pomagati in pridobiti spo-
znavno moč? Da bi pri reševanju kompleksnega 
problema v gozdnem ekosistemu izkoristili nje-
govo samoorganizacijo, moramo z njim vzpostaviti 
interakcijski odnos – neke vrste eksperimentalni 
dialog z njegovo samoorganizacijo. Gozdni eko-
sistem se nam odzove (ustrezno reagira), če ga 
»nagovorimo v ustreznem jeziku« (uporabimo 
ustrezni ukrep).  V podobni, zelo subtilni vlogi 
je tudi zdravnik, če se vrnemo k prej omenjeni 
analogiji: za pacientovo zdravje si prizadeva v 
interakciji (v dialogu) s samoorganizacijskimi 
procesi v njegovem organizmu.

Pri reševanju kompleksnih problemov velja 
pravilo:

Čim kompleksnejša je neka problemska situa-
cija, tem intenzivnejša mora biti interakcija med 
našimi miselnimi in realnimi aktivnostmi oz. 
med teorijo in prakso pri njenem reševanju.

Brez intenzivne povezave med teorijo in prakso 
ni mogoče reševati kompleksnih problemov, ni jim 
mogoče priti blizu, saj gre za velike informacijske 
vrzeli, ki jih ni mogoče zapolniti po logični poti. 
Z medsebojnim dopolnjevanjem in potrjeva-
njem med miselnimi in realnimi (praktičnimi) 
aktivnostmi, med logiko in intuicijo ter med 
teorijo in prakso pri reševanju problema lahko 
zelo okrepimo našo intelektualno spretnost 
(prožnost) razmišljanja in dosežemo potrebno 
stopnjo razumevanja problemske situacije. Teo-
retske temelje zkoriščanja samoorganizacije pri 
obvladovanju kompleksnosti gozdnih ekosistemov 
smo kratko prikazali v svojem zadnjem delu 
(Gašperšič 2006).

Koncept načrtovanja kot upravljanja gozdnih 
ekoststemov je uresničljiv le, če je načrtovanje 
zraščeno s prakso pri tekočem gospodarjenju z 
gozdovi, ki jo jemljemo kot eksperiment – kot 
stalni proces učenja, v katerem pridobivamo 
nepogrešljive informacije in hkrati preverjamo 
naše miselno (teoretsko) dozorele rešitve pro-
blemov. Sedanja organizacija Zavoda za gozdove 
je slabo pripravljena za uresničevanje takega 
koncepta pri gospodarjenju z gozdovi, zlasti ni 
v ta namen ustrezno opredeljena ključna vloga 
vodij krajevnih enot Zavoda za gozdove za izrazito 

kreativne naloge na tem področju. Razmere so 
še hujše: ključna delovna mesta so vedno slabše 
zasedena z inženirji, kar je skoraj v posmeh sodo-
bno oblikovanemu Programu za razvoj gozdov v 
Sloveniji. Gozdarska stroka je po enakih merilih 
podvržena redukciji ključnih strokovnih kadrov, 
ki veljajo za razbohoteno administracijo v državni 
upravi. O posledicah tega za gozd in stroko pa ni 
veliko slišati. Zavedam se, da uveljavitev te vsebine 
v našem načrtovanju ni lahka naloga, menimo 
pa: Če vztrajamo pri konceptu sonaravnega 
gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji (tudi v prej 
omenjenem programu), najbrž nimamo izbire. V 
Sloveniji celo ni stroke, ki bi bila bolj poklicana 
za razvijanje ustrezne metodologije načrtovanja 
rabe naravnega vira.

5 LITERATURA
DANNECKER, K., 1942. Vom Naturwald zum Plenterwald. 

Ausgewoehlte Schriften von Karl Dannecker. Stuttgart 
1993, Selbstverlag der Landesforstverwaltung Baden-
Wuerttemberg: 37–43.

GAŠPERŠIČ, F., 1967. Razvojna dinamika mešanih 
gozdov jelke-bukve na     Snežniku v zadnjih 100 
letih. Gozdarski vestnik, 7–8: 202–237.

GAŠPERŠIČ, F., 2003. Gozdnogospodarska območja 
v Sloveniji v funkciji uresničevanja načela trajnosti 
– nastanek in nad 50-letni razvoj. Zbornik 21. gozd. 
študijskih dnevov. BF, Odd. za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire, Ljubljana s. 17–36. 

GAŠPERŠIČ, F., 2006. Osnove upravljanja gozdnih 
ekosistemov – Kontrolna metoda. Ljubljana, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire – Biotehniška 
fakulteta: 170 s. 

HUFNAGL, L., 1893. Der Plenterwald, sein Normalbild, 
Holzvorrat, Zuwachs und Ertrag. Oesterreichische 
Vierteljahresschrift fuer Forstwesen: 117–132.

HUFNAGL, L., 1939. Des Plenterwaldes Wirtschaftsziel, 
Normalbild und Einrichtung. Centralblat fuer das 
gesamte Forstwesen (Spr.): 28 s.

JOCHANN, E., 2007. Zgodovinski razvoj sonaravnega 
gozdarstva v Srednji Evropi. Gozdarski vestnik, 65, 
5–6: 287–295.

KLEPAC, D., 1965. Uređivanje šuma. Zagreb, Nakladni 
zavod Znanje: 341 s.

LEIBUNDGUT, H., 1990. Entwicklungslinien zum 
naturnahen Waldbau. Schweiz. Z. fuer Forstwesen, 
141, 6, : 491–498.

Gašperšič, F.: Mesto snežniških gozdov v razvoju napredne gozdnogospodarske misli in prakse na Slovenskem



GozdV 66 (2008) 5-6300

MILETIĆ, Ž., 1951. Osnovi uredjivanja prebirne šume 
– knjiga druga. Beograd, Zadružna knjiga: 424 s.

ORLOV, M. M., 1927. Lesoustrojstvo – Tom I. Leningrad, 
Izdanie žurnala »Lesnoe hozjajstvo, lesopromišljenost 
i toplivo«: 427 s.

PIPAN, R., 1963. Kritičen položaj gospodarjenja v 
snežniških gozdovih. Socialistično kmetijstvo in 
gozdarstvo, 21:  665–666.

PIPAN, R., 1969. Optimalna razdelitev Slovenije na 
gozdnogospodarska območja. Ljubljana, Inštitut za 
gozdno in lesno gospodarstvo BF: 179 s.

SCHOLLMAYER, H., 1906. Direktiven fuer die 

Bestandesaufnahmen und die Betriebseinrichtung 
auf der F. C. - Herrschaft Schneeberg. Laibach, 
Kleinmayr – Bamberg: 30 s.

SCHOLLMAYER, H., 1923. Schneeberg und die Dynasten 
von Schoenburg – Eine Geschichte der Herrschaft 
Schneeberg in Krain, rokopis: 284 s.

SCHOLLMAYER, H., NOVAK, H., KARNTHALER, 
K., 1912. Betriebseinrichtung fuer das Dezenium 
1912 – 1921 (Reviere: Schneeberg, Leskova dolina, 
Mašun, Georgstal).

TREGUBOV, V. in sod., 1957. Prebiralni gozdovi na 
Snežniku. Ljubljana, Kmečka knjiga: 163 s.  

Gašperšič, F.: Mesto snežniških gozdov v razvoju napredne gozdnogospodarske misli in prakse na Slovenskem



GozdV 66 (2008) 5-6 301

1.  UVOD 

Kokra je alpska reka z 224 km2 velikim povodjem, 
ki ga sestavljata dve biogeografski območji: gorski 
svet Alp in nižinski svet Kranjske ravni. Reka 
izvira v pobočjih SZ od Jezerskega, pod Virnikovo 
planino v Kamniško-Savinjskih Alpah. 24 km 
teče po koritu ozke alpske doline, v spodnjem 
delu pa 12 km prek ledeniških nanosov Kranjske 
ravni in se nato v južni industrijski coni Kranja 
izliva v Savo. V raziskavi smo proučevali gozd 
in obvodno drevnino ob ravninskem delu toka 
reke, na odseku Preddvor–Kranj. Na letalskih 
posnetkih pretežno agrarnega območja med 
Kranjem in vznožjem Grintavcev se kaže zeleni 
koridor drevja ob Kokri kot značilen krajinski 
element. Je ostanek nekdaj prevladujoče gozdne 
matice, ki se je skozi zgodovino civilizacije tega 
prostora, od prazgodovinskih selišč do danes, 
krčila v prid poljem, pašnikom, plavljenju in  pre-
vozništvu. Tako ima zdaj podobo ostanka gozda 

1 M. R., univ. dipl. inž. gozd., C. Kokrškega odreda 11, 
4000 Kranj, SI
2 doc. dr. J. P., univ. dipl. inž. gozd. Biotehniška fakulteta, 
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Večna 
pot 83, 1000 Ljubljana
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Gozd in obvodna drevnina v obrežnem pasu spodnjega  
toka Kokre
Forest and Riparian Trees in the waterfront of the lower river flow of Kokra
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Gozd in obvodna drevnina sta pomembni sestavini krajine vzdolž vodotokov. V raziskavi smo ovrednotili 
razmestitev gozdov in obvodne drevnine v izbranem predelu ob reki Kokri od Preddvora do Kranja. Opisali smo 
vrste gozdov in dreves, funkcije gozdov in značilnosti sedanjega gospodarjenja, novejše spremembe rabe tal in 
pritiske na obvodni prostor. Ugotovili smo, da sta gozd in drevnina v prostoru še dovolj dobro zastopana, da pa bi 
bilo treba obema nameniti več nege in skrbi. 
Ključne besede: obvodna drevnina, obvodni gozd, Kokra, funkcije gozdov, urejanje prostora
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Forest and riparian trees are important ingredients of the landscape along watercourses. In our study we evaluated 
the arrangement of forests and riparian trees in the selected area along Kokra River from Preddvor to Kranj. We 
described forest types and tree species, forest functions and characteristics of the present management, recent 
changes of land use and pressures to the riparian space. We found out that the forest and riparian trees are sufficiently 
represented in this space, but they both need more tending and care. 
Key words: Riparian trees, riparian forest, Kokra, forest functions, spatial management

v sicer agrarni krajinski matici z desetimi večjimi 
naselji na izbranem odseku. Avtohtone dobrave so 
ohranjene v fragmentih in so precej zasmrečene, 
medtem ko je najbolj primaren svet ohranila reka 
s svojo poplavno silo, ki ob bregovih namaka 
vrbovje in črne topole. V žepih hranilne prsti 
pod strmo konglomeratno ježo aluvialne terase 
rastejo javorji, veliki jeseni, gorski bresti. Močan 
vpliv človekovega delovanja kažejo gozdovi tudi 
na višji terasi, na glinastih, v preteklosti zaradi 
intenzivnega steljarjenja osiromašenih tleh, kjer 
tvori dvoslojni sestoj rdeči bor z navadnim kosta-
njem in jerebiko v polnilnem sloju. Izstopajoča 
poteza celotnega prostora je velika zasmrečenost 
in, žal, številna odlagališča odpadkov.

Strokovna razprava
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Zunanji rob drevesnega koridorja je poseben 
ekoton: v zgornjem delu meji na kmetijsko rabo 
tal, v spodnjem delu pa je primestni gozd Kranja 
v urbanem območju. Skladno z rabo tal sosednjih 
zemljišč se občutno spreminjajo vrste in stopnja 
poudarjenosti funkcij, ki jih opravlja obvodna 
drevnina.

Kljub navidezni jasnosti pojma obvodna 
drevnina, ki se nanaša na lesnato rastje drevesne 
rasti ob vodi, se pojavi vprašanje kategorizacije 
gozda in obrežne drevnine. V naselju oz. v 
agrarni krajini je meja jasno razvidna. Teže je 
določiti širino drevesnega koridorja, kjer se ta v 
zaledju nadaljuje v gozd. Z ekološkega vidika so 
meje obrežnega ekosistema določene s talnico 
oziroma segajo do tja, kjer so tla nasičena z vodo 
(GABERŠČIK 1996). Skladno z morfologijo je to 
aluvialna terasa skupaj z ježo, ki jo loči od višje 
ležečega terena.

Zakon o gozdovih (1993, 2002) v 2. členu iz 
kategorije gozd izloča neavtohtone obrečne pasove 
drevja, zato lahko sklepamo, da za avtohtone 
obrečne pasove drevja vendarle smiselno veljajo 
določbe, ki se nanašajo na prostorastoče drevje 
zunaj naselij (čl. 1, 2, 11, 20).

Skladno z 2. členom zakona obravnavamo 
obvodni pas drevja kot gozd, če opravlja katero 
koli funkcijo gozda (2. čl.). Za takšno nalogo 
mora biti širok toliko, da deluje kot ekosistem, 
po različnih podatkih od 10 do 15 m, odvisno 
od velikosti toka, vrste vegetacije, nagiba brežine, 
okolice in vrste funkcije (PROSEN 1993).

V vodnem in obvodnem prostoru je delovanje 
vode najznačilnejši ekološki dejavnik. Funkcio-
nalni del vodnega prostora je poleg celotne struge 

do brežin tudi pripadajoča hiporeična cona, ki se 
glede na hidrološko situacijo spreminja v bolj ali 
manj znanem območju. Navadno so to celotni 
vegetacijski pasovi na bregovih, ki se lahko raz-
širijo v poplavni gozd, loke ali poplavne travnike 
(Načrt urejanja povodja … 1998).

Pedroli in soavtorji (2002) ugotavljajo, da 
sta obnova in vzdrževanje narave v obvodnem 
pasu ključna za delovanje rečenega ekosistema 
in trajnost okoljskih funkcij.

Kljub težavam opredelitve pojma ostaja dej-
stvo, da je v tem prostoru drevnina ob vodi 
prisotna in pomembna. Skladno s temeljno 
strategijo trajnosti, mnogonamenskosti in sona-
ravnosti bo treba obvodne pasove ohranjati in 
z njimi smotrno gospodariti. To je tudi namen 
našega prispevka, ki izhaja iz diplomskega dela 
(RAUCH 2005).

Zemljišča, poraščena z gozdom, so vključena 
v Gozdnogospodarske načrte OE Kranj za GGE 
Preddvor (GGN GE Preddvor 2002–11) in GGE 
Cerklje (GGN GE Cerklje 2000–09), v katerih je 
obvodni drevnini pripisano opravljanje ekoloških 
in socialnih funkcij. To so gozdne površine, ki 
imajo poudarjene ekološke in socialne funkcije, 
medtem ko je proizvodna funkcija poudarjena v 
gozdovih ravninskega tipa v zaledju obvodnega 
koridorja.

Skladno s ciljem ohranitve obrečnih gozdov 
in krepitve biološke stabilnosti z ohranjanjem 
rastišču primernih in raznolikih vrst je načrto-
vano ukrepanje nizke intenzivnosti omejeno na 
posek posamičnih dreves, zagotovitev pomlajeva-
nja, sanitarno sečnjo oslabelih in bolnih dreves. 
Pri vzdrževanje brežin, poraslih z grmovnim 
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drevesnim rastjem, je potrebno sodelovanje z 
ARSO, ki podeljuje koncesijo izvajalcu del v 
obvodnem prostoru (Zakon o vodah 2002). 
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega skladno 
z ZOV na  vodah 1. reda 15 m od meje vodnega 
zemljišča. Država zagotavlja vzdrževanje pri-
obalnih zemljišč prek javne službe (Zakon o 
vodah 2002). 

Sodelovanje in strokovna podpora potekata 
z občinami v okviru prostorskega načrtovanja. 
Občina Kranj je del gozda v kanjonu Kokre raz-
glasila z Odločbo za varovalni gozd že l. 1966. 

ZGS na svojih kartah zajema maske gozda vse 
površine, porasle z drevjem. Tako da je celoten 
pas ob reki zajet v gospodarske načrte, ne glede 
na vpisano rabo tal v katastru.

V obravnavanem pasu ne gre za lesnoproiz-
vodne gozdove, tako da je gospodarjenje zaradi 
odsotnosti neposredne ekonomske koristi pomanj-
kljivo. Posledica je pomanjkanje nege v vseh 
razvojnih fazah. To velja predvsem za površine 
ob strugi, kjer je pereč problem pomlajevanje 
zaradi goste podrasti. Obvodno drevnino in 
gozd ob Kokri izrecno obravnavajo posamezne 
določbe gozdnogospodarskih načrtov v okviru 
gospodarskega razreda Gozdovi s posebnim 
namenom in Varovalni gozdovi v GGE Cerklje in 
GGE Preddvor. V njih so poudarjene ekološke in 
socialne funkcije gozda, ki bi jih z intenzivnejšo 
nego lahko še okrepili. 

2  RAZISKOVALNI OBJEKT 

Geomorfološko je obravnavana krajina prodnata 
in konglomeratna ravnica, ki jo je skozi zgodo-
vino izoblikovala reka Kokra. V prispevku se 
ukvarjamo z gozdnimi površinami in obvodno 
drevnino na obeh straneh 100 m širokega pasu 
vzdolž rečnega toka, na odseku Preddvor–Kranj. 
Izbor 100-metrske širine je smiseln ob upoš-
tevanju geomorfologije in krajinskega videza 
obravnavanega odseka, saj izbrana širina sovpada 
s ponekod največjo razširitvijo rečne terase, ki je 
poraščena z gozdom in omogoča, da zajamemo 
celoten drevesni koridor.

Reka je pomemben morfološki in pedolo-
ški dejavnik in vpliva tudi na druge rastiščne 
dejavnikeje (vlažnost zraka, vlažnost tal, tem-
peratura). V ozkem pasu ob reki je zasto-
pano pestro število fitocenoz, ki pripadajo 
naslednjim gozdnim združbam: združba vrb 
in topolov (Salici-Populetum), združba hrasta 
in črnega gabra (Querco-Ostryetum), nižinski 
gozd gradna in belega gabra (Querco-Carpine-
tum typicum), ilirska združba javorja in jesena 
(Acero-Fraxinetum illyricum), acidofilni borov 
gozd (Myrtillo-Pinetum) (Gozdne združbe 
gozdnogospodarskega območja Kranj (Marinček 
1970) in Gozdne združbe GGE Kranj (Gozd-
nogospodarski načrt … 2002)).

Izbrani raziskovalni objekt izstopa kot poseben 
krajinski element v sicer agrarni krajinski matici. 
Tod je koridor grmovne in drevesne vegetacije, 
ki z obeh strani tesno obrašča rečno strugo, v 
širini je različen na posameznih lokacijah, se 
ponekod v zaledju nadaljuje v gozd, večinoma pa 
meji na agrarno ali naselitveno rabo tal. Skladno 
s sosednjo rabo tal in širino zelenega koridorja 
se menjavajo tudi funkcije gozda in njihova 
poudarjenost. Zaradi linijskega značaja obvodna 
drevnina z zunanjim robom meji na druge rabe tal 
in je občutljiv ekoton, ki je izpostavljen vplivom 
antropogenih ekosistemov na celotni dolžini 12 
km od Preddvora do Kranja. 

Čeprav se zdi omenjeni drevesni koridor celovit, 
ga prekinjata cestna in energetska infrastruktura, 
zadnje čase pa njegovo površino krči zlasti širjenje 
naselij z novogradnjami. 
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3  NAMEN RAZISKAVE IN METODE 
DELA

V okviru ugotavljanja funkcij gozda in obvodne 
drevnine ob Kokri se odpirajo strokovni problemi 
gospodarjenja, vpetost gozdarske politike v širši 
kontekst in položaj gozdarske stroke v urejanju 
prostora. 

Namen raziskave je predstavitev stanja gozdnih 
površin, ki se pojavljajo kot koridorji obvodne 
drevnine in zaplate gozdnega drevja ob rečni 
strugi, in analiza konkretnega primera integralnega 
gospodarjenja z drevnino v obvodnem prostoru, ki 
vključuje sodelovanje različnih strok (gozdarstvo, 
vodarstvo, kmetijstvo, varstvo narave, prostorsko 
načrtovanje). V ta namen je bilo opravljeno 
terensko delo  leta 2005, s katerim smo ocenili 
stanje sestojev na izbranem odseku s pomočjo 
uporabljenih informacij iz Gozdno gospodarskih 
načrtov OE Kranj za GR Varovalni gozdovi in 
Gozdovi s posebnim namenom. Ocenjeno je bilo: 
sestojna zgradba, različni tipi gozdov, lokacija 
gozdarskih in drugotnih posegov v pas gozda 
in obvodne drevnine, dejanska raba tal in njene 
spremembe v obravnavanem pasu na odseku 
Preddvor–Kranj.

Analize rabe tal  in razporeditve gozdov v 
obravnavanem območju smo izdelali v okolju 
GIS. V ta namen smo uporabili DOF-posnetke 
območja, Kataster rabe kmetijskih zemljišč MKGP, 
dopolnjen s podatki o spremenjeni rabi tal, ugo-
tovljeni na terenskem ogledu, in programsko 
orodje ArcView 3.2. V okolju ArcView 3.2 smo 
določili 100-metrski pas vzdolž poligona reke in to 
plast položili prek DOF-območja. V preglednicah 
smo za posamezne poligone spremenili podatke 
o rabi tal, saj smo upoštevali le kategorije: gozd, 
obvodna drevnina, negozdna raba tal, voda. V 
temeljno bazo podatkov MKGP o rabi tal za 
izbrano območje smo vnesli ugotovljene novejše 
spremembe rabe tal.

Upoštevaje spreminjanje rabe tal in funkcij 
gozda smo obvodni koridor razdelili na 3 odseke, 
ki kažejo enotne poteze: 
–  drevnina v agrarni krajini v zgornjem odseku 

pod Preddvorom, 
–  srednji prehodni del, kjer na desnem bregu 

prevladuje agrarna raba prostora, na levem 
pa naselitvena, 

–  spodnji odsek je primestni gozd mesta 
Kranja.  

4 HIPOTEZE

Izhajali smo iz naslednjih hipotez:
–  Gozd ob vodi opravlja pomembne ekološke in 

socialne funkcije.
–  Posegi v obvodno drevnino so pogosto samo-

voljni.
–  Na splošnem je na izbranem območju gozd v 

obliki drevnine in zaplat zastopan na ustrezno 
velikih površinah, tako da deluje kot ekosi-
stem.

–  Gozdarji se premalo ukvarjajo z obvodno 
drevnino, zlasti je pomanjkljiva nega.

5 GOSPODARJENJE Z ZEMLJIŠČI V 
OBREČNEM PASU 

Obravnavana tematika obvodne drevnine odpira 
problematiko gospodarjenja z njo in  površinami, 
ki jih porašča. Pri urejanju obrečnega prostora 
sodeluje več institucij, saj je to mejno območje 
gospodarjenja na zemljiščih s specifičnim pra-
vnim varstvom, zaradi česar je potreben integralen 
pristop, torej sodelovanje in usklajevanje ravnanj 
različnih pristojnih služb. To je območje, kjer 
se stikajo različni interesi in pristojnosti, zato 
je za stroko nujno potrebno oblikovanje jasnih 
strokovnih stališč za argumentiranje postavljenih 
ciljev in izvedenih ukrepov.

V pokrajini je reka od nekdaj določala posebno 
gospodarjenje ljudem, ki živijo ob njej, in daje 
pečat tudi zdajšnjemu videzu krajine. Zaradi 
poplavne moči, ki ob stoletnih vodah seže vse do 
vznožja prve terase, so stara jedra naselij umak-
njena na višje predele, pas drevja neposredno 
ob strugi pa je tradicionalno opravljal varovalno 
funkcijo in krotil moči naraslih voda.

V luči integralnega gospodarjenja  smo iz 
obširne pravne ureditve izbrali pravne akte iz 
različnih področij: od urejanja prostora do last-
ninskega in nepremičninskega prava, ureditve 
posameznih gospodarskih sektorjev, ki delujejo 
v izbranem prostoru prek konkretnih organizacij 
in podjetij. Izid je dejansko stanje oziroma trajno 
spreminjanje prostora, ki se izraža v spreminjanju 
deležev različne rabe tal. Glede tega ugotavljamo, 
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da se zmanjšujejo površine gozdov in obvodne 
drevnine zaradi naselij in pripadajoče infrastruk-
ture. Vsak poseg v homogenost gozdnega prostora 
in prekinjanje obvodnega drevesnega koridorja z 
infrastrukturo pomeni zmanjševanje ekosistemske 
celovitosti in posledično slabitev ekoloških in 
socialnih funkcij. Na posameznih lokacijah so 
konkretne funkcije obvodne drevnine opredeljene 
v Gozdnogospodarskih načrtih GGE Cerklje in 
GGE Preddvor upoštevane pa so  tudi v občinskih 
prostorskoureditvenih dokumentih.

Zaenkrat ostaja dejstvo, da drevnina raste ob 
vodi, zemljišča, ki jih porašča, so vključena v 
gozdnogospodarske načrte. Gospodarjenje nizke 
intenzivnosti je omejeno na posek posamičnih 
dreves. Z gozdarskega vidika so to gozdne povr-
šine, kjer so poudarjene ekološke in socialne 
funkcije, medtem ko je proizvodna funkcija 
poudarjena v zalednih gozdovih ravninskega tipa, 
ki mejijo na koridor drevnine. Gojitvena zapo-
stavljenost in pomanjkanje nege sta očitni zlasti 
na prvi, aluvialni rečni terasi in pobočju nad njo, 
ki sta tudi težje dostopna, saj večina prometnic 
poteka po višjih terasah.

Vzdrževanje brežin, poraslih z grmovnim 
in drevesnim rastjem, zagotavlja vodno gospo-
darstvo. 

6 REZULTATI

Obravnavani 100-metrski pas ob spodnjem toku 
Kokre obsega površino 265 ha. Od tega pokriva 
gozd 100 ha, kategorija drevja in grmičevja pa 24 
ha površine, kar je skupaj približno 47 % površine 
izbranega območja. Če temu prištejemo še 25 ha 
oziroma 9,5 % površine, po kateri teče voda, je 
površin za različno agrarno rabo 16 % in naselja 
27,5 %.

V nekajmetrskem obrežnem pasu reko v celo-
tnem pasu nizvodno od Preddvora do Kranja 
obrašča drevesni koridor. Širina, ki jo koridor 
obsega na posamičnih lokacijah, je zelo različna 
(poraščena celotna širina prve terase 100 m, do 
le nekaj dreves 3 do 5 m); ponekod je zožen le na 
niz posamičnih dreves ob rečnem bregu, drugje je 
pretrgan zaradi negozdne rabe tal, kar zmanjšuje 
kakovost opravljanja funkcij gozda. Ekološko 
celovitost motijo infrastrukturni objekti, ki sekajo 
koridor: 19 večjih premostitvenih objektov in 

večjih jezov od Preddvora do Kranja (Načrt 
urejanja … 1998).

Za celotno območje ugotavljamo, da je na 
99 % celotne dolžine rečnih bregov 10-metrski 
pas obvodne drevesne in grmovne vegetacije, kar  
omogoča delovanje ekosistema v krajini. Zadostna 
širina pasu je namreč ključni pogoj, ki omogoča 
ekosistemsko delovanje. Gozd in obvodna drev-
nina tako lahko opravljata pomembne ekološke 
in socialne funkcije, ki imajo v GG-načrtih opre-
deljeno prvo stopnjo poudarjenosti, medtem ko 
je proizvodna funkcija drugotnega pomena. Na 
posamičnih odsekih koridorja odloča o funkcijah 
in njihovi kakovosti poleg drevesne zgradbe in 
sukcesijskih procesov gozda in drevnine zlasti 
raba tal na sosednjih zemljiščih, na katere meji 
drevesni koridor. V načrtih za različna področja 
koridorja je obvodni drevnini pripisana 1. stopnja 
poudarjenosti za varovalno, hidrološko, biotopsko, 
podnebno, rekreacijsko, dediščinsko-varstveno, 
higiensko, estetsko funkcijo, za rekreacijsko 
funkcijo pa 2. stopnja poudarjenosti.

V obravnavanem prostoru lahko v grobem 
razlikujemo primestni gozd v naseljih in obvodni 
koridor drevnine v kmetijski krajini. Na odseku 
Preddvor–Visoko predstavlja krajinsko matico 
kmetijska krajina na obeh bregovih, od Visokega 
naprej kmetijska krajina na desnem bregu, na levi 
strani reke so naselja, na odseku Primskovo–Sava 
pa se naselje strne na obeh straneh reke.

Pridobljeni podatki kažejo na zadovoljivo pri-
sotnost obvodne drevnine: ugodna razporeditev 
obvodne drevnine in gozdnatih zaplat, ki vse mejijo 
na reko in tvorijo vsaj 10-metrski pas obvodne 
drevnine ob celotnem toku Kokre. Bregovi reke 
so skoraj v celoti porasli z vegetacijo, brez drevja 
je le 1 % dolžine bregov  (preglednici 1 in 2). 

Samo 155 m oziroma 1 % obrežnega odseka 
Preddvor–Kranj je brez pasu drevja na obeh 
bregovih, medtem ko je drevje vsaj na enem 
bregu na dolžini 1.265 m, to je na 8 %. Prav tako 
ugotavljamo, da je kategorija gozda prisotna  na 
obeh bregovih na 58 % celotnega odseka.

V preglednici navajamo dva tipa obvodne 
vegetacije: gozd, ki je identičen s kategorijo 2000 
Gozd in obvodna drevnina, ki ustreza kategoriji 
1500 Drevesa in grmičevje ( MKGP 2005).

S podrobnim terenskim ogledom sta bili ugo-
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tovljeni dve večji krčitvi obvodne drevnine, ki 
na DOF 2000 še nista vidni: prva legalna, druga 
nelegalna, obe za gradnjo stanovanjskih objektov. 
Skupaj s pridobljenimi podatki s področja lokalne 
prostorske politike o lobiranju interesentov za 
postavitev trgovske cone na mestu sedanjega loga  
v neposredni bližini Preddvora kažejo na nov 
trend v urejanju prostora. Gozdne površine se 
krčijo na račun naselij, medtem ko agrarna raba 
tal ne zmanjšuje več  površin, poraslih z gozdom 
v obravnavanem obvodnem pasu.

Za obrečni prostor je opazna tipična razmestitev 
drevesnih vrst glede na rastiščne zahteve, ki se 
značilno spreminjajo z oddaljevanjem od rečne 
struge. V pasovih, vzporedno strugi, si sledijo: 
vrbe, siva in črna jelša, črni topol, plemeniti 
listavci, lipa in lipovec, na zgornji terasi najbolje 
uspevata dob in graden, na glinastih tleh rdeči 
bor in navadni kostanj. 

Zgradba sestojev je malopovršinska, vrstna 
sestava je spremenjena zlasti zaradi velike zasmre-
čenosti, v naseljih so opazne vnesene drevesne 
vrste (robinija, divji kostanj), negovanost je 
pomanjkljiva. 

Glede gospodarjenja z drevnino v obrečnem 
pasu smo ugotovili naslednje probleme:
–  zasmrečenost,
–  črna sečnja (posamezna drevesa ob strugi, 

večja površina zaradi špekulacije o spremembi 
lokacijske namembnosti zemljišča),

–  oteženo pomlajevanje zaradi goste podrasti 
(Rubus sp.), zlasti na aluvialni terasi tik ob 
reki.

7 RAZPRAVA

Ob obravnavi problematike obvodne drevnine 
na konkretnem primeru so se pokazali nekateri 
splošni problemi, povezani z drevjem na obvod-
nih površinah, ki so bili odkriti že v predhodnih 
podobnih študijah (FAJON 2004; FONDA 2006; 
IGLIČ 2002; IVANČIČ 1995; PIRNAT 1994; 
PIRNAT 2005; TROP 2002) in so nekakšna 
stalnica pri nas:
–  problem ohlapne definicije pojma obvodna 

drevnina, ki posledično obstaja brez konkret-
nega pravnega varstva,

–  pomanjkanje volje in nizka stopnja izvedenih 
negovalnih in gojitvenih del, kar se kaže v 
slabem pomlajevanju v gosto zaraščenih sestojih 
ob vodi,

–  zapostavljanje pomena neproizvodnih funkcij 
(ekološke, socialne), ki povečujejo splošno 
kakovost bivanja  in neupoštevanje posrednih 
ekonomskih koristi,

–  neracionalno odrekanje možnostim prido-
bivanja kakovostnih sortimentov plemenitih 
listavcev (jesen, javor, brest, hrast) zaradi 
zapostavljenega gojenja na kakovostnih mikro-
lokacijah, ki so stalno preskrbljene z vodo in 
hranili, 

Preglednica 1: Prikaz skupnih dolžin in deležev pasov različnih tipov obvodne vegetacije 

Tip obvodne vegetacije Dolžina obvodnega pasu (m) Dolžinski delež (%)

Gozd na obeh bregovih 8.905 m 58 %
Gozd + obvodna drevnina 2.995 m 19 %
Gozd na enem bregu 370 m 2 %
Drevnina na obeh bregovih 1.795 m 12 %
Drevnina na enem bregu 1.265 m 8 %
Brez pasu drevja na obrežju 155 m 1 %
Skupna dolžina bregov 15.485 m 100 %

Preglednica 2: Velikost in porazdelitev površin, poraslih z gozdom in obvodno drevnino po odsekih 

Tip obvodne vegetacije Spodnji tok Srednji tok Zgornji tok Skupaj
Površina ha  % ha  % ha  % ha  %
Obvodna drevnina 8,30 13,6 12,88 9,5 3,17 4,6 24,35 9,2
Gozd 3,41 5,6 51,58 38,2 44,74 64,9 99,73 37,6
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–  vpetost gozdarstva v širši kontekst urejanja 
prostora z vidika rabe tal na konkretnih zem-
ljiščih, gospodarjenje z drevnino zunaj naselij 
in s tem povezani strokovni izzivi, ki presegajo 
klasično gozdarstvo in segajo na področje ure-
janja prostora in urbanega gozdarstva, zlasti 
detajlna tehnična zasnova in izvedba del, s 
katerimi se realizirajo v načrtih opredeljene 
neproizvodne funkcije gozda.

8 POVZETEK

V raziskavi smo ovrednotili razmestitev gozdov 
in obvodne drevnine v izbranem predelu ob 
reki Kokri od Preddvora do Kranja, zajeto v 
100-metrskem obrežnem pasu na obeh straneh 
reke. Podatke smo zbirali s terenskim delom in 
s pomočjo dostopnih kartnih virov pri uprav-
ljavcih prostora. Tako pridobljene podatke smo 
obdelali v okolju geografskega informacijskega 
sistema ArcView.3.1. Poleg zakonskih osnov so 
za razumevanje delovanja obvodnih ekosistemov 
pomembni naravni dejavniki in družbene danosti. 
Zato smo opisali vrste gozdov in dreves, funkcije 
gozdov in značilnosti sedanjega gospodarjenja, 
novejše spremembe rabe tal in pritiske na obvodni 
prostor. V obravnavanem predelu se pojavljajo 
tipične obvodne združbe, zgradba sestojev je 
malopovršinska, vrstna sestava je spremenjena 
in negovanost pomanjkljiva. Drevesni koridor 
je praviloma sicer dobro zasnovan, ponekod je 
zožen le na niz posamičnih dreves ob rečnem 
bregu, ponekod je zaradi pritiskov druge rabe 
(kmetijstvo, pozidava) tudi pretrgan. Kljub temu 
in še posebno zaradi gozdnega zaledja obvodna 
drevnina skupaj z gozdom opravlja pomembno 
varovalno, biotopsko, podnebno, rekreativno in 
estetsko funkcijo. 

8 SUMMARY

In our study we evaluated the arrangement of 
forests and riparian trees in the selected area 
along Kokra River from Preddvor to Kranj in 
100m riparian zone on both riversides. The data 
were gathered performing field work and from 
the available map sources from space manage-

ment. The acquired data were processed in the 
geographic information system ArcView.3.1 
environment. In addition to the legislative bases, 
both natural factors and social conditions play 
an important role in understanding of riparian 
ecosystems functioning. Therefore we described 
forest types and tree species, forest functions 
and characteristics of the present management, 
recent changes of land use and pressures to the 
riparian space. In the studied area, typical riparian 
associations appear, stand composition is small-
surface one, species composition is altered and 
tending deficient. The tree corridor is as a rule 
well designed, but narrowed down to a sequence 
of individual trees along the river bank in some 
places and sometimes torn due to the pressures of 
other uses (agriculture, buildings). Nevertheless, 
above all because of the forest background, the 
riparian trees and forest perform an important 
protective, bio-topical, climatic and aesthetical 
function.
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1 UVOD

Gozdni ekosistemi so zelo celoviti in blizu narav-
nega stanja. Na splošno velja, da je stopnja pred-
vidljivosti razvoja gozdov manjša v spremenjenih, 
in sicer manj stabilnih gozdovih. Poleg sestave in 
zgradbe gozdnih sestojev na stabilnost funkcioni-
ranja gozdnih ekosistemov vplivajo različni dejav-
niki, ki povzročajo ‘motnje’ v gozdovih. Motnje so 
lahko različne jakosti, pogostnosti, prizadenejo 
različno veliko površino. Posledice motenj so 
lahko kratkotrajne (nekajletne) ali pa trajajo daljše 
obdobje (nekaj desetletij). Podnebne spremembe 
pomembno vplivajo na pogostnost in obseg 
motenj v gozdovih. Na splošno lahko pričakujemo 
postopno spreminjanje »povprečnih« rastiščnih 
razmer ter večjo pogostnost izrazitih motenj, ki 
jih povzročajo močno vetrovi, obilne padavine in 
sušna obdobja. Z vidika gospodarjenja z gozdovi 
so najbolj problematične motnje srednje jakosti 

GDK: 423.4 "332.01" "2007" (497.4*02)(045)=163.6

Snegolom, ki je januarja 2007 prizadel blejske gozdove
Snowbrake, Occured on January 2007 in Bled region
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– ujme, ki so v alpskem prostoru stalnica, saj se 
pojavljajo skoraj vsako desetletje. (GARTNER et al. 
2007). Takšni dogodki terjajo posebno obravnavo 
pri načrtovanju in gospodarjenju. Gozdarstvo 
je usmerjeno v prilagojeno intenziviranje tistih 
ukrepov, ki v dolgi proizvodni dobi prvenstveno 
zagotavljajo stabilnost. (ZUPANČIČ 1969). Pri 
reševanju posledic in analizi vzrokov posameznih 
ujm pridobivamo izkušnje, ki so pomembne za 
prihodnje ravnanje z gozdovi.

Pri svojem delu želimo gozdarji učinkovito 
rešiti dve ključni vprašanji:
–  kako vzgajati gozdove, da bodo stabilni, eko-

loško bogati in ekonomsko zanimivi,
–  kako učinkovito ukrepati pri sanacijah posa-

meznih ujm.

Strokovna razprava
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2 OBJEKT RAZISKAVE IN METODE 
DELA

2.1 Opis območja in terminov 

Blejsko gozdnogospodarsko območje leži v skraj-
nem severozahodnem delu Slovenije, v izrazito 
alpskem svetu južnih Julijskih Alp in zahodnih 
Karavank. Reliefno je zelo razgibano in se raz-
prostira v višinskem pasu od 400 m do 2.864 
m (Triglav). Tod prevladujejo tri značilne geo-
morfološke oblike, in sicer: (1) visokogorske 
planote, (2) pobočja, ki se strmo spuščajo s planot 
in gorskih grebenov, ter (3) ledeniške doline in 

Lesna zaloga gospodarskih gozdov znaša 310 
m3/ha. Drevesna sestava gozdov je spremenjena; 
v lesni zalogi prevladuje smreka (64 %), bukve je 
le 22 % celotne lesne zaloge. Zgradba gozdov je 
raznolika; na visokogorskih planotah prevladujejo 
velikopovršinsko-raznomerni in enomerni sestoji, 
na strmih pobočjih in v gozdovih z drobno zasebno 
posestjo pa malopovršinsko-raznomerni sestoji 
(ON BLED 2003). 

Katastrofe so motnje, ki v največ nekaj dneh 
povsem spremenijo razmerje razvojnih faz na 
vsaj 50 ha gozda v enem kosu.

Ujme so motnje, ko je na ravni GGO Bled v 
enem koledarskem letu zaradi enega vzroka unič-
enih vsaj 30 000 bto m3 gozdnega drevja.

2.2 Zbiranje arhivskih podatkov 

Del prispevka temelji na analizi arhivskih poda-
tkov o gozdovih in gospodarjenju z gozdovi na 
blejskem območju. Analizirali smo:
− stare gozdnogospodarske načrte (ON BLED, 

1991, 2003; GG BLED …),
− gozdarske kronike,
− prispevke v strokovnih in znanstvenih publi-

kacijah, 
− uradne evidence poseka GG Bled in ZGS OE 

Bled. 
Na blejskem gozdnogospodarskem območju 

se v strnjenih veleposestnih kompleksih Jelovice, 
Bohinja, Pokljuke in Mežaklje ponašamo z več 
kot stoletnim načrtnim gospodarjenjem. Na 
voljo imamo 11 serij gospodarskih načrtov, ki 
so pomemben vir informacij. Pri tem moramo 
upoštevati načine pridobivanja podatkov, ki so 
se spreminjali v celotnem obdobju.

Za gozdove GGE Pokljuke ter GGE Mežaklje 
smo za obdobje 1904–1975 zbrali in analizirali 
podatke o količini poseka, ki je bil razdeljen na 
tri skupine, in sicer na vmesni, glavni in slučajni 
donos. 

V arhivu ZGS OE Bled so kronike za približno 
tretjino obravnavanega časovnega razdobja. 

Prispevki v strokovni literaturi so skromni, 
čeprav je bilo v obravnavanem obdobju veliko 
dogodkov, ki bi si zaslužili strokovno objavo v 
gozdarskih publikacijah. Ustni viri so uporabni 
predvsem za obdobje zadnjih štirideset let. 

rečne terase. Prevladujočo matično podlago 
predstavljajo apnenci in dolomiti, na katerih so 
se razvile prevladujoče rendzine. Na omenjenem 
območju podnebne razmere niso enotne, saj se 
poleg glavnega alpskega prepletajo tudi neizraziti 
submediteranski in celinski podnebni vplivi. 
Splošna značilnost so obilne padavine in hitre 
vremenske spremembe. Orografski dejavniki 
pomembno vplivajo na podnebne razmere. V 
osrčju Julijcev pade približno 2.500 mm padavin 
na leto, v nižjih predelih pa 1.500 mm. Značilna 
so velika dnevna in letna temperaturna nihanja 
ter kratke vegetacijske dobe (na planotah le 
okoli 4 mesece). V dolinah so povprečne letne 
temperature okoli 8 °C, na planotah z mrazišči 
pa le okoli 3 °C (TRONTELJ, M. 1995). Za razvoj 
gozdov je nevaren zlasti težak južni sneg, ki ogroža 
predvsem sestoje v pasu do 1.300 m nad morjem. 
Med vetrovi je najpogostejši jugozahodnik, ki je 
posebno nevaren za gozdove po dolgotrajnem 
deževju. Za območje je značilna velika gozdnatost 
(76 %). Gospodarskih gozdov je okoli 44.000 ha, 
varovalnih z rušjem pa 24.000 ha. Prevladujejo 
rastišča gorskih in visokogorskih bukovij na kar-
bonatnih kamninah ter rastišča jelovih bukovij. 
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Gozdarske evidence poseka za obdobje 1970–
2007 nudijo podrobno in objektivno zbirko 
podatkov o motnjah v gozdovih. Leta 1970 je 
bilo na GGO Bled namreč uvedeno enotno 
evidentiranje poseka za vsa lastništva. Šifrant je 
bil zelo podroben, poleg sistema rednih sečenj 
in izrednih donosov je obsegal tudi vse glavne 
vzroke sanitarnih sečenj. Vse vrednosti o količini 
poseka, ki jih prikazujemo v nadaljevanju, so 
podane v bruto m3. 

3  UJME IN KATASTROFE 
NA OBMOČJU 
GOZDNOGOSPODARSKEGA 
OBMOČJA BLED

3.1  Pregled katastrof in ujm na GGO 
Bled v zadnjih sto letih

Rezultati analize arhivskih podatkov za del gozdov 
v območju (GGE Pokljuka in GGE Mežaklja) 
kažejo, da je veter glavni abiotski dejavnik, ki 

Leto 1923 Zelo izsekani sestoji Pokljuke so bili lahek plen viharja, ki je  podrl 48.000 m3 lesa.  (GGN  
Pokljuka 1986)

Leto 1951 Vihar, ki je na svoji poti naletel na sestoje, ki so jih v letih 1947–1951 zelo opustošile veli-
kopovršinske planske sečnje, je na Pokljuki podrl 36.000 m3 lesa.  (Deanković 1969)

Leto 1961 Močan snegolom je januarja prizadel osrednji del Pokljuke in na okoli 2.000 ha gozdov 
podrl 130.000 m3 drevja. Prizadeta je bila tudi Gladka dolina na Jelovici, vendar pisnih 
podatkov o količini poškodovanega drevja ni bilo mogoče dobiti. Več dni je snežilo. Sneg 
je bil moker sneg,  pozneje pa je primrznil na krošnje. Snegolom je prizadel predvsem 
srednjedobne  smrekove sestoje z gostejšo zarastjo. Na Pokljuki so se podrle skupine in 
gnezda drevja, na Jelovici pa posamezni sestoji. Povprečna obtežitev  odrasle smreke s 
snegom je znašala okoli 1,7 tone. (Deanković 1969, Bernik 1966)

Leto 1963 Labilne sestoje na Pokljuki, ki jih je dve leti pred tem zelo preredčil in oslabil snegolom, 
je prizadel še vetrolom, ki je podrl 50.000 m3 drevja. (Bernik 1966)

Leto 1975 Poleti je z Julijskih Alp prihrumel orkanski veter in podrl 50.000 m3 lesa na Pokljuki. 
Poškodbe so bile omejene na nekaj večjih, 5–15 ha velikih ran na platoju Pokljuke.  
(Cergolj 2007)

Leto 1984 Februarski fen, ki je privršal čez Karavanke in je gospodaril skoraj po vsej Sloveniji, je 
prizadel Radovljiško-Blejsko ravnino ter obrobja Mežaklje. Skupaj je bilo treba posekati 
230.000 m3 lesa. Veter je podiral drevje (predvsem smreko)  v šopih, povzročil pa je tudi 
velikopovršinske  polomije in razgalil 330 ha gozdnih površin. (ON BLED 1991)
Kot posledica  tega je bilo leta 1987 posekanih kar 33.000 bto m3 lubadark.

Leto 1988 Kombinacija snega in ledu je povzročila poškodbe na sestojih v pasu nad 900 m nadmorske 
višine. Poleg smreke sta bili prizadeti tudi bukev in jelka. Skupaj je bilo treba posekati 
60.000 m3 drevja na Pokljuki, Mežaklji, Jelovici in Notranjem Bohinju.

Leta 1991, 1996, 
1997

Močni snegolomi od nižin do visokih planot so povzročili obsežne poškodbe v šibko red-
čenih letvenjakih in drogovnjakih. Sanacija je trajala nekaj let. Nekateri sestoji (na primer, 
Ledinca s površino 20 ha) so padli v celoti, na planotah so bile poškodbe bolj točkovne 
in sestoji so si pozneje popolnoma opomogli, drevje je zapolnilo vrzeli. V Notranjem 
Bohinju je bila ujma leta 1997 posledica žledoloma. Zelo so bili prizadeti tudi listavci. 
Skupaj je padlo 86.000 m3 drevja.

Leto 2006 Na Jelovici je konec junija vetrolom v nekaj minutah podrl  85.000 m3 drevja. Poškodo-
vani sestoji so bili ostro omejeni na 160 ha, drugje poškodb  ni bilo. (LETNO POROČILO  
ZGS OE BLED ZA LETO 2006)

Leto 2007 Moker januarski sneg z ledeno podlago je v nadmorskih višinah 800–1200 m  podrl 140.000 
m3 drevja. Prizadeta so pobočja in predvsem planote: Pokljuka, Mežaklja in Jelovica. Po-
škodovane so vse razvojne stopnje  iglastih in listastih gozdnih sestojev.
Količina  posekanih  lubadark je bila 32 000 bto m3. (LETNO POROČILO ZGS OE BLED 
ZA ZA LETO 2007)

Kronologija katastrof in  ujm v gozdovih GGO Bled v obdobju 1904–2007  
(dopolnjeno in prirejeno po GARTNER et al. 2007)
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povzroča večje motnje, še posebno, če prikazu-
jemo posledice v kubičnih metrih. Poleg vetra 
sta pomembna dejavnika, ki občasno povzročata 
večje motnje, še snegolom in ledolom (slika 1). 
Oba za razliko od vetroloma lahko tudi razpr-
šeno prizadeneta večje površine in večje količine 
(tanjših) dreves. 

V zadnjih desetletjih so motnje zaradi zaneslji-
vosti in dostopnosti podatkov opisane natančneje 
od tistih pred letom 1970. Poleg večjih abiotskih 
motenj, ki povzročajo ujme v gozdovih, so stalne 
tudi biotske motnje (podlubniki). Za obdobje 
zadnjih 37 let znaša sanitarni posek v poprečju 
30 % celotnega poseka (slika 1).

Na Blejskem gozdnogospodarskem območju 
se povečini srečujemo z motnjami v velikosti ujm. 
Ponavadi so večji vetrolomi prostorsko ostreje 
omejeni, posledice so tudi za laike bolj očitne, 
saj smo največkrat priča ploskovnim uničenjem 
gozda. Snegolomi  prizadenejo večja območja, 
vendar je jakost poškodb manjša in za javnost manj 
opazna. Gozdovi, ki jih prizadenejo podlubniki, 
imajo videz preluknjanih sestojev.

3.2 Ugotovitve

Najbolj odmevni  katastrofi sta bili vetrolom leta 
1984 in vetrolom leta 2006 na Jelovici. Enako, 
kot so v naravi prisotni močni potresi, stoletne 

povodni in viharji, so tudi v gozdarstvu motnje, ki 
jih ni mogoče preprečiti. To dejstvo je treba vzeti v 
zakup in se osredotočiti na manj intenzivne motnje 
(ujme), ki jih s strokovnimi ukrepi lahko omilimo 
ali preprečimo. Čeprav traja obdobje načrtnega 
gospodarjenje z obravnavanimi gozdovi dobrih 
sto let, rezultati kažejo, da s strokovnimi ukrepi 
ne moremo preprečiti katastrof v gozdovih, lahko 
jih le omilimo (DEANKOVIĆ 1969).

Ujme se pojavljajo v periodah. Zanimivo je, da 
si praviloma sledijo v razdobju 6–10 let, njihove 
posledice pa so različne. V zadnjih desetletjih se 
gosti pojavnost ujm. Za obdobje zadnjih desetletij, 
za katera imamo zanesljive podatke o vzrokih 
sanitarnega poseka, je opaziti, da večjim motnjam 
zaradi abiotskih dejavnikov pogosto sledijo motnje 
zaradi gradacije podlubnikov (GARTNER et al. 
2007, ZUPANČIČ 1969).

4  SNEGOLOM 23.–26. JANUAR 2007
4.1 Opis dogodka

Januar 2007 je bil zelo topel in brez snega. Pada-
vine, ki so se začele v ponedeljek, 22. januarja, 
so bile prvi dan v obliki dežja vse do nadmorske 
višine 2.000 m. Postopno ohlajanje je povzročilo 
prehod v sneženje. Moker sneg z veliko gostoto se 
je oprijemal drevja in hitro primrzoval. (JAKŠA 

Slika 1: Pregled količine in vzrokov poseka na OE Bled v letih 1970–2007  (LETNO POROČILO ZGS OE BLED 
ZA LETO 2007)
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2007). Kljub le povprečni količini snega so bili 
izpolnjeni pogoji za nastanek snegoloma – na 
Bledu je zapadlo samo okoli 35 cm snega, na 
planotah Pokljuke, Jelovice in Mežaklje ter v 
Kranjski Gori 80 cm. 

Med sneženjem je vladalo brezveterje, tako 
da se je sneg počasi nalagal in obteževal krošnje. 
Najprej je začelo pokati drobno drevje v smreko-
vih drogovnjakih. Pozneje so bile zaradi ledene 
podlage na vrsti praktično vse razvojne faze in 
drevesne vrste. Naslednji dan, 27. januarja, je 
čez obtežene sestoje potegnil še močan veter, ki 
je povzročil dodatne prelome in na Pokljuki proti 
Lipanci nekaj ploskovnih vetrolomov.

4.2  Obseg poškodovanih gozdov

Skupno so bili prizadeti gozdovi na površini 20.500 
ha. Poškodovani so bili praktično vsi gozdovi 
v nadmorski višini 800 do 1.200 m nadmorske 
višine. Do maja 2008 je bilo označenega 125.000 
bto m3 snegoloma, leta 2008 pa predvidevamo, da 
bo končna številka obsega snegoloma od 140.000 
do 150.000 bto m3. (na blejskem območju je letni 
povprečni posek v zadnjih 15 letih okoli 150.000 
bto m3.)

Poškodovanih je bilo 2.200 ha mladovij 
(vključno z mlajšimi drogovnjaki), preostale 
poškodbe pa so bile v prirastnikih in pomlajen-
cih. Najbolj zaskrbljujoče poškodbe (ploskovne 
polomije) so v smrekovih letvenjakih, kjer je 
obremenitev sestojev s snegom na hektar največja 
(do 855 t/ha), obenem pa vitkostna razmerja naj-
bolj neugodna (JAKŠA 2007).

Med drevesnimi vrstami je bila  značilno 

najbolj prizadeta smreka (89 %). Med iglavci so 
bili poškodovani tudi jelka, macesen ter rdeči 
in črni bor.

Med evidentiranim poškodovanim drevjem 
je 10 % listavcev. V odkazilu smo našteli kar 25 
različnih vrst listavcev, prevladuje pa bukev.

4.3 Opis poškodb

Poškodbe zaradi snega so bile zelo neugodne 
in brez splošnih zakonitosti. Zapadlega snega je 
bilo relativno malo. V območjih, kjer je bila škoda 
največja, je padlo okoli 80 cm snega. Snegolom 
je povzročil zelo moker, težak sneg.

 Lomljenje je bilo razporejeno na nekaj dni, 
saj je ponekod drevje popustilo zaradi snega, 
pozneje pa tudi zaradi vetra ali enostranskega 
taljena snega na krošnjah.

Najprej so zaradi teže ledu in snega popustili 
smrekovi letvenjaki in drogovnjaki v zatišnih 
legah, kjer je tudi največ poškodb. 
– V neredčenih sestojih so nastale ploskovne pol-

omije, saj so drevesa do določene obremenitve 
podpirala druga drugo, ko pa je kritična obre-
menitev presegla statično odpornost sestoja, 
so se drevesa lomila v vrtincih.

– Poškodbe so nastale tudi v redčenih sestojih. 
Hudo so bili prizadeti v zadnjih dveh letih 

redčeni sestoji. Poškodbe so bile posamične, 
šopaste in ploskovne.

Sestoji, ki so bili redčeni pred nekaj leti,  so 
bili sicer prizadeti, vendar so bile poškodbe 
posamične, veliko je bilo izruvanega drevja, kar 
kaže na počasno prilagoditev korenin na povečani 
rastni prostor v tleh.

Sliki 2, 3: Pred lomljenjem so bili gozdovi na Pokljuki slikovito obloženi s težkim snegom (januar 2007).
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Pozneje so se začeli lomiti debeljaki; lomili 
in izruvali so se v vseh treh socialnih slojih, in 
sicer iglavci in listavci, drevje z velikim vitkost-
nim razmerjem in na drugi strani zelo konično 
drevje (silaki ter debelovejnata drevesa, ki so 
rasla na samem).

 Analiza dolgoletnih podatkov na GGO Bled 
je pokazala, da je povprečni premer drevesa, ki 
je bilo poškodovano zaradi snega, okoli 19 cm 
(KLOPČIČ et al. 2007).

Zelo širok debelinski in vrstni spekter poško-
dovanih dreves zaradi snegoloma, ki je nastal 
leta 2007, dokazuje, da je nastala kombinacija 
snegoloma z žledolomom. Povprečni premer doslej 
evidentiranega drevesa je bil 27 cm (slika 4).

V povprečju so bili bolj prizadeti sestoji na 
pobočjih s plitvimi tlemi ter drevje s šibkim ali 
enostranskim koreninjem. Mehke listavce je pre-
prosto razcefralo.

Na splošno lahko rečemo, da sta na obseg 
poškodb najbolj vplivali nadmorska višina in 
lega, kjer je sestoj rasel. Oblika in vrsta sestoja 
sta bili drugotnega pomena. Ugotovili smo, da so 
bile zelo velike poškodbe v neizrazitih izravnanih 
depresijah okoli 1.000 do 1.200 m nadmorske 
višine (na primer: Rovtarica, Mrzel studenec, 
Konjska ravan, Lepa kopišča), kjer je verjetno 

med sneženjem vladalo popolno brezveterje in 
je ves sneg ostajal na krošnjah.

4.4   Aktivnosti za zagotavljanje 
učinkovite sanacije ujme

4.4.1  Obveščanje in motiviranje javnosti, 
inštitucij ter lastnikov gozdov

Pravočasno in objektivno obveščanje je odraz 
skrbi za gozdove in stalne prisotnosti strokovne 
službe na terenu.
• Že 26. januarja 2007 smo o ujmi obvestili centralno 

enoto ZGS (služba za varstvo gozdov) in MKGP. 

Slika 4: Debelinska struktura odkazila snegoloma na OE Bled (feb. 2007 – maj 2008)

Slika 5: Prva faza pospravila snegoloma 1961 na 
Pokljuki je bilo kidanje. Norma poseka okoli 2m3/dan 
(DAENKOVIĆ 1969) 
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Posredovali smo nekaj fotografij. S cestarji in 
električarji smo logistično sodelovali pri odpiranju 
javnih cest, na katerih je ležalo podrto drevje 
Prvega februarja smo javnost obvestili o obsegu 
ujme – ocenjevali smo, da je prizadetega 48.000 
bto m3 lesa (TV-dnevnik, radio, časopisi)

• V februarskih izdajah občinskih glasil so izšli 
članki o obsegu snegoloma in pozivi lastnikom 
gozdov, naj zgodaj spomladi 2007 pospravijo 
posledice ujme, sicer bi bila nevarnost prena-
množitve podlubnikov.

• Sredi februarja smo glede na sklep kolegija 
Območne enote Bled vsem svojim terenskim 
strokovnim delavcem posredovali navodila, 
v katerih so bile navedene enotno oprede-
ljene prioritetne sanacijske naloge (vrstni 
red priprave objektov za izvedbo, priprava 
delovišč v snegu za sanacijo s strojno sečnjo, 
merila označevanja poškodovanih dreves, 
komunikacija z lastniki, koncesionarji in 
izvajalci, roki za izvedbo odločb, morebitne 
subvencije ...)

Slika 6: Zaradi snegolo-
ma leta 2007 je bilo 
poškodovanih 30 % ko-
ličin drevja, ki je bilo 
posekano strojno. Norma 
poseka je bila okoli 80 
m3/dan.

Slika 7: Pospravljen 
ploskovni snegolom 
v čistem smrekovem 
drogovnjaku na jelovem 
rastišču
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• Ko je sneg skopnel, v drobni posesti skoraj ni 
bilo zaznati začetka sanacije ujme, zato smo v 
medije poleg izdaje odločb še enkrat poslali 
novico o ujmi ter grozeči nevarnosti podlub-
nikov. Medijsko odmevno poročanje o ujmi  
je povzročilo tudi zanimanje gozdarskih firm 
iz preostale Slovenije.

• Konec maja so si prizadete gozdove ogledali tudi 
predstavniki Biotehniške fakultete, Oddelek za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Gozdarski 
inštitut Slovenije, MKGP in  centralne enote 
ZGS. 

• Junija smo izdelali Sanacijski načrt in ga pred-
ložili na MKGP. Ta dokument je bil temelj, da 
je MKGP zagotovilo dodatna subvencijska 
sredstva za sanacijo.

• Poleti se je v Delu razplamtela polemika o 
»uničevanju« pokljuških gozdov. Po temeljitem 
odgovoru, ki smo ga pripravili na območni 
enoti, so se razgrete glave umirile.

• Konec poletja smo se odločneje lotili pisanja 
sklepov o izvršbah, saj so bili roki izvedbe 
odločb marsikje precej prekoračeni. Pojavljati 
so se začela velika jedra lubadark. 

• Do konca leta 2007 je bilo posekanih 97.000 
bto m3 dreves, ki jioh je poškodoval snegolom. 
Odprte meje v EU so omogočile tudi odkup 
manj vrednih sortimentov za relativno ugodno 
odkupno ceno. Za sanacijska dela je bilo izpla-
čanih okoli 150.000 € subvencij.

4.4.2  Organizacija poteka sanacije
ZGS je zaradi dobrega pregleda nad celotnim 
poškodovanim območjem usmerjal sanacijo in 
določal prioritete.
1. Najprej zagotovitev prevoznosti javnih cest, do 

1. maja pa postopno tudi gozdnih cest. Velika 
gozdna posestnika (Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov in Nadškofija Ljubljana) sta gozdne 
ceste odprla sama, saj je bil to pogoj za začetek 
sanacije. Tudi ceste v drobni posesti so v veliki 
večini odprli sami lastniki gozdov. 

2. V državnih gozdovih na Pokljuki so že sredi 
februarja začeli s sanacijo zelo prizadetih 
drogovnjakov (strojna sečnja). Kjer ni bilo 
odkazila, je bila s strani ZGS organizacija 
dela dogovorjena tako, da so revirni gozdarji 
označevali sečne poti, izvajalec pa je dobil 

natančna pisna navodila, katero poškodovano 
drevje je treba posekati. Poleti je v prizadetih 
gozdovih delalo šest strojnih kompozicij,  40 
sekaških ekip ter več lastnikov gozdov.

3. V drobni posesti so okoli 20 % količin pospravili 
lastniki sami, preostale količine pa so sanirali 
najeti izvajalci.

4. Največje poškodbe zaradi snegoloma so bile na 
izravnanih terenih, primernih tudi za strojno 
sečnjo. S pomočjo take tehnologije je bila leta 
2007 izvedena sanacija 33.000 bto m3 tanjšega 
drevja. 

4.4.3  Evidentiranje obsega in vrste poškodb 
ter izračun škode

Na podlagi Uredbe o metodologiji za ocenjevanje 
škode ter izhodiščih, ki jih je izdelal prof. dr. Winkler 
leta 1996 so revirni gozdarji  izdelali karto blejskega 
območja. Temeljne enote so bili odseki. Vsak odsek, 
ki ga je prizadel snegolom, je revirni gozdar uvrstil 
v eno od šestih možnih vrst poškodb. 

Na podlagi take inventure je bil narejen tudi 
grob izračun škode. Glavni dejavniki, ki smo jih 
upoštevali pri izračunih, so bili: (1) zmanjšan 
donos zaradi prezgodnjega poseka, (2) zahtev-
nejša, zamudnejša in bolj razpršena gozdna 
proizvodnja, (3) povečano varstvo gozdov, (4) 
večji obseg umetne obnove in zaščite, (5) grad-
nje in rekonstrukcije vlak za potrebe sanacij, 
(6 )odpiranje zaprtih predelov cest in sanacija 
gozdnih cest zaradi nadpovprečne obremenje-
nosti. Škoda je znašala 2,1 milijona € (PAPLER 
- LAMPE 2007).

V veliki večini primerov smo se zaradi kratke 
zime in poznejšega hitrejšega dela pri prevzemih 
in obračunih odločili za klasično odkazilo. 

V ploskovno poškodovanih letvenjakih smo 
obseg poškodovanega drevja ugotavljali oku-
larno s poznejšim popravkom glede na izdelane 
količine.

V zelo prizadetih homogenih drogovnjakih, 
kjer se je takoj začela strojna sečnja, je bilo 
ugotavljanje posekane lesne mase prestavljeno 
na jesen, po končanem delu. Izvajalci so hkrati 
z odločbo dobili navodila o merilih poškodo-
vanosti, ko je drevo treba posekati. Na takih 
površinah smo posekano lesno maso ugotavljali 
naknadno z vzorčno metodo, prirejeno za tak 
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namen. Zahtevana natančnost je bila manj kot 
15 % (sodelovanje z gozdarskim oddelkom BF 
–- doc. dr. Hladnik).

4.5 Presoja dejavnikov tveganja v 
poškodovanih sestojih 

Dejstva dokazujejo, da na pojavnost ujm srednjih 
velikosti ponavadi vpliva kombinacija različnih 
dejavnikov.

Na odpornost sestojev proti snegu vplivajo: 
kakovost in količina snega, temperatura, mezore-
lief (mrazišče), vetrovnost, zmrzovanje snega na 
krošnjah, slabo otresanje z vej, velikost krošenj, 
drevesna višina in debelina ter dolžina krošnje 
(DEANKOVIĆ 1969).

KLOPČIČ in sodelavci 2007 so statistično 
ugotovili povezanost pogostnosti in velikosti 
snegolomov z nekaterimi (1) okoljskimi dejav-
niki, (2) sestojnimi razmerami in (3) prejšnjimi 
gozdarskimi ukrepi.

4.5.1 Okoljski dejavniki

–  nadmorska višina (snegolomi so najpogostejši 
v višinskem pasu 800 do 1.300 m ),

–  ekspozicija (bolj so prizadete pretežno osojne 
(severne in vzhodne) lege, kjer sneg pozneje 
zdrsne z vejevja),

–  oblika reliefa (bolj so prizadeta pobočja in 
grebeni), 

–  skalovitost  (bolj so prizadeti sestoji na bolj 
kamnitih in skalovitih tleh),

–  nagib.     
Tudi za obravnavani snegolom, ki je nastal leta 

2007, velja večina zakonitosti, ki so bile ugotovljene 
v omenjenem referatu. 

Zaradi odsotnosti vetra so bile zelo prizadete 
tudi izravnane, zatišne mraziščne lege. Enak primer 
je nastal leta 1960 (DEANKOVIĆ 1969).

Okoljski dejavniki so v času nespremenljivo 
dejstvo. Njihovo neugodno delovanje za stabilnost 
gozdov lahko omilimo s prilagojenimi sestoji in 
ukrepi.

4.5.2 Sestojne razmere
Vrste in oblike sestojev lahko bistveno spremi-
njamo konec proizvodnje dobe, ko oblikujemo 
nov sestoj. Pri povprečni proizvodni dobi 120 
do 140 let se zavedamo, da trenutno na večini 
površine gospodarimo s sestoji, ki so bili idealni 
za gozdarsko stroko pred 50 do 100 leti:
– velikopovršinskost  negativno vpliva na odpor-

nost sestojev proti snegolomom,
– drevesna sestava (sestoji z vsaj 20 % primesjo 

listavcev so značilno bolj odporni proti sne-
golomom),

– starost sestojev ( letvenjaki in drogovnjaki so 
zelo občutljivi za snegolome).
Prevedba velikopovršinsko enodobnih sestojev 

Slika 8: Sneg v kom-binaciji z 
rahlim žledom ni prizanesel 
niti bukovim debe-ljakom.
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v raznodobne ne sme biti neposredna z oblikova-
njem šablonskih vrzeli v doslej stabilnih starejših 
sestojih. Začetna točka naj bo vsiljen sanitarni 
posek, ki nakazuje slabše odporne sestoje ali  
sestoje v terminalni fazi. Tako vrzel širimo z 
upoštevanjem  stabilnega sestojnega roba in pri-
merne pomladitvene mikroklime.

V odraslih sestojih lahko s sečnjo povečujemo 
samo relativni delež drevesne vrste, ki nam je 
primanjkuje. Druga možnost je pospeševanje 
polnilnega sloja, saj tako dosežemo vsaj globljo 
prekoreninjenost ter z opadom listavcev izboljšano 
hranilno vrednost tal.

4.5.3 Gozdnogojitvene lastnosti sestojev

So najbolj aktualne, saj jih mora terenski gozdar 
vsak dan z ukrepi uravnavati tako, da se optimalno 
uresničujejo vse funkcije gozda:
–  sečnje (ukrepanje v zadnjih 5 letih vpliva na 

večjo pojavnost snegolomov),
–  pospeševanje mešanih sestojev (omili škode 

zaradi snegolomov),
–  rastišču prilagojene rase, dimenzijsko razmerje, 

sproščenost in dolžina krošenj (omilijo škode 
zaradi snegolomov). 
Najmočnejše ploskovne snegolome najdemo v 

zelo gostih, nenegovanih smrekovih drogovnjakih 
na dobrih tleh (BERNIK, R. 1966).

V mladih sestojih gozdarska doktrina terja 
intenzivno ukrepanje. Zavedamo se, da vsaka 
aktivna sečnja ali ujma kratkoročno oslabi sta-
bilnost sestoja. Z odvzemom dreves spreme-
nimo osvetljenost nadzemnih delov drevesa in 
osiromašimo prepletenost korenin. Znanstveno 
(KLOPČIČ et al. 2007) in izkustveno je dognano, 
da se po približno petih letih drevo na spreme-
njeno mikroklimo prilagodi tako, da pozitivni 
učinki prevladajo nad negativnimi. Po izbiralnih 
redčenjih drevesa upočasnijo rast v višino in 
pospešijo debelinski prirastek (ugodnejše vit-
kostno razmerje). Na osvetljenih delih krošnje 
rastejo veje hitreje, kar pripomore k simetrični 
krošnji (zlasti listavci). Ker svetloba seže globlje 
v krošnjo, se ta s priraščanjem v višino daljša. 
Globlja krošnja pomeni večjo mehansko odpor-
nost; nižje težišče posledično v točki večjega 
premera drevesa. Korenine preostalih dreves 
(kandidatov) zapolnijo prazne prostore v tleh in 

drevo poleg povečane mehanske usidranosti v tleh 
tudi uspešneje črpa hranilne snovi. Visoko redčeni 
sestoji so dolgoročno stabilnejši od neredčenih 
(KOTAR 1982).

Vrstno mešani sestoji so odpornejši od eno-
vrstnih. Vsaj 20 % primes listavcev (ali vsaj jelke) 
v smrekovih sestojih bistveno omili poškodbe 
zaradi snegolomov (KLOPČIČ et al. 2007), Smreka 
je občutljiva za snegolom zaradi plitve zakoreni-
njenosti in svetloljubnosti, kar se v utesnjenih 
sestojnih razmerah zrcali v slabem vitkostnem 
razmerju in kratki krošnji.

Z negovalnimi ukrepi je treba zagotavljati take 
vrste in oblike primesi, da bomo v prirastnikih dose-
gli dovolj številčno posamično, šopasto ali skupinsko 
zmes soraslih vseh ciljnih drevesnih vrst.

Naravna obnova in tako zagotovljena primerna 
rasa drevesnih vrst ter ustrezna pomladitvena 
doba in naraven razpored drevja so pogoji za 
odporne sestoje. V gorskih gozdovih so proti 
vsem vrstam ujm odpornejša drevesa z ozkimi, 
dolgimi krošnjami, ki jih tvorijo prožne, proti 
deblu polegle veje (GRECS 1979).  Višinski ter 
debelinski prirastki so zmerni, brez izrazitih 
pospeškov, vendar so zelo dolgotrajni (KOTAR 
2005). Vrste pospravilnih sečenj morajo temeljiti 
na postopnosti. Z vidika stabilnosti pomla-
jencev in kakovosti nesemenitvenega materi-
ala za naslednjo generacijo gozda v prvi fazi 
pomladitvenih sečenj odstranimo fenotipsko 
in genotipsko slabša drevesa. Sestojna klima 
v pomlajencih mora omogočiti uspešen vznik 
in rast vseh, rastišču primernih drevesnih vrst. 
Umetne obnove s pionirskimi ali klimaksnimi 
drevesnimi vrstami naj se izvajajo le v primeru 
sanacije velikopovršinskih ujm ali kot pomoč pri 
naturalizaciji popolnoma zasmrečenih sestojev. 
Poznejši razvoj mladovja lahko pomeni, da je bil 
posajeni sestoj tudi samo predkultura naravnemu 
mladju (PAPLER - LAMPE 2006).

5 ZAKLJUČKI

Mnogi okoljski strokovnjaki stavijo na gozd kot 
naraven sistem. Ocenjujejo, da se bo lahko pri-
lagajal na podnebne spremembe in da bo  igral 
pomembno vlogo pri prilagoditvah drugih, od 
narave bolj odmaknjenih ekosistemov (JURC, 
M. 2007).
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Zaradi številnih ujm, ki se vrstijo vsakih nekaj 
let, smo včasih malodušni. Vendar so dejstvo, ki 
ga moramo gozdarji, lastniki gozdov in izvajalci 
vzeti v zakup. Pri načrtovanju ukrepov in čistih 
dobičkov je treba upoštevati adaptivno delo-
vanje. To zahteva dobre strokovne kadre in na 
spremembe pripravljene lastnike, izvajalce in 
širšo javnost.

Pred katastrofami se ne moremo zaščititi, 
lahko pa njihove posledice omilimo s sonaravnim 
gospodarjenjem.

Ujme so bile in bodo stalnica gospodarjenja 
z gorskimi gozdovi. Ob sonaravnem gospo-
darjenju jih lahko omilimo do take mere, da 
so obvladljive. Niz dokumentiranih minulih 
dogodkov nas opozarja, da živimo in delamo v 
občutljivih gorskih gozdovih in spremenjenih 
podnebnih razmerah. Zavedamo se, da nastajajo 
podnebne spremembe ter da moramo zaradi 
zelo dolge obhodnje (120 do 140 let) strokovno 
usmerjati gospodarjenje na velikih površinah  
občutljivih sestojev. 

Podnebnim in naravnim dejavnikom se pri-
lagajamo s ciljem zmanjševanja tveganja sne-
golomov. To pomeni vzgojo rastišču primernih 
drevesnih vrst, malopovršinskost in zgodnje, 
strokovno ukrepanje pri negi mladih sestojev. V 
gorskih gozdovih je ponekod najpomembnejši 
cilj stabilnost.

Sestojni in gozdnogojitveni dejavniki so torišče, 
kjer si mora gozdarska stroka z ukrepi trajnostno 
prizadevati za oblikovanje odpornejših sestojev.

Glavni ukrepi so: 
– pravočasni začetki obnovitvenih sečenj, ki naj 

omogočijo primerno pomladitveno mikro-
klimo,

–  pravočasna in dovolj intenzivna nega mladih 
gozdov,

–  snovanje vrstno mešanih sestojev.
Pri sanaciji katastrof in ujm se odločamo za 

učinkovite prijeme in nove tehnologije, ki so 
velikokrat učinkovitejše kot delovno intenzivna 
običajna opravila. V primeru obsežnih sanacij je 
nujno tekoče sodelovanje med vsemi inštituci-
jami (GARTNER, et al 2007). Pomembnejši od 
formalnih okvirov je končni cilj – sanacija.
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1 UVOD1

V prispevku bomo obravnavali uporabnost Enotne 
metodologije za ugotavljanje vrednosti kmetijskega 
zemljišča in gozda (1987), v nadaljevanju Enotna 
metodologija, ki je veljavni strokovni temelj za 
cenitev gozdov za namene prometa z gozdovi 
ali razlastitve.  Enotna metodologija je name-
njena predvsem sodnim cenilcem za ocenjevanje 
vrednosti gozdov pri prometu z gozdovi in pri 
določanju pravične odškodnine ob razlastitvah 
gozdov. Njeno poznavanje je zelo koristno tudi 
za vse, ki so vključeni v postopek razlastitve. 
Enotno metodologijo je že leta 1987 sprejela 
takratna izvršna oblast na podlagi zakonodaje, 
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ki je bila po osamosvojitvi Republike Slovenije 
odpravljena ali spremenjena. Zakonska podlaga 
za sprejem Enotne metodologije sta bila Zakon 
o kmetijskih zemljiščih (1979) in  Zakon o raz-
lastitvah in o prisilnem prenosu nepremičnin 
v družbeni lastnini (1980). Veljavnost Enotne 
metodologije do izdaje novih predpisov ohranja 
122. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih (2003). 
Primernost Enotne metodologije na področju 
razlastitve gozdov bomo prikazali z vidika ustrez-
nosti ocenjene odškodnine in vidika praktične 
uresničljivosti podmene, na kateri metodologija 
temelji. V pripravi je sprememba zakonodaje, ki 
ureja razlastitev in odškodnine, vendar menimo, 
da je obravnava Enotne metodologije smiselna 

1 Pripravljeno za letno izobraževanje Sekcije sodnih 
izvedencev in cenilcev gozdarske stroke, 17. maja 2008. 
Stališča v prispevku so avtorjeva.

Strokovna razprava
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zaradi njenega morebitnega vpliva na cenitve do 
priprave morebitnih novih izhodišč.

Metoda cenitev gozda po Enotni metodologiji 
je odvisna od namena cenitve, in sicer za primere, 
ko je gozd izkrčen, in primere prometa z gozdovi, 
ko gozd ne bo izkrčen. Metode se ločijo tudi po 
vrstah gozdov, ki so predmet cenitve: prebiralni 
gozdovi (trajni donosi), enodobni gozdovi in 
mladje. V prispevku bomo obravnavali metode 
za primere, ko bo gozd izkrčen, in pokazali, da je 
metodologija neusklajena z zakonskimi osnovami, 
teoretičnimi izhodišči in je odškodnina prevelika v 
škodo razlastitvenega upravičenca (družbene skup-
nosti, ki uveljavlja javni interes). Različni nameni 
in metode cenitve po Enotni metodologiji vodijo 
k različnim ocenjenim vrednostim gozda, kar pa 
ni v skladu z veljavno zakonodajo, ki odškodnino 
opredeljuje predvsem z vidika tržno-prometne 
vrednosti morebitnega nadomestnega gozda in 
stranskih stroškov, ki so posledica razlastitve.

2 USKLAJENOST ENOTNE 
METODOLOGIJE Z VELJAVNO 
ZAKONODAJO

Ustreznost Enotne metodologije smo preverili s 
primerjavo njenih izhodišč z določili zakonodaje, 
ki obravnava področje razlastitev in odškodnin 
ter pravno teoretičnih izhodišč. 

S teoretičnega vidika mora odškodnina zagoto-
viti poravnano izgube, ki jo razlaščencu povzroči 
razlastitev. Hkrati pa ne sme biti oškodovana 
skupnost v korist razlaščenca (VIRANT 1998). 
Ustrezna ali pravična odškodnina se najbolj pri-
bliža tržni vrednosti nepremičnine, saj se ‘prava’ 
vrednost stvari oblikuje na trgu. Tržno vrednost 
gozda imenujemo tudi prometna vrednost gozda2 
in jo določa cena, ki bi jo bilo mogoče doseči na 
dan ocenjevanja vrednosti gozda v običajnem 
poslovnem prometu in z upoštevanjem zakono-
daje in stanja gozda ter brez vpliva neobičajnih in 
osebnih pogledov na predmet prometa – gozda 
(OESTEN, ROEDER 2002). 

Pregled slovenske zakonodaje, ki vsebuje določila 
o odškodninah, pokaže, da kot ustrezno odškodnino 
lahko opredelimo odškodnino, ki na trgu omogoča 
pridobiti enakovreden gozd in vsebuje stranske 

stroške, ki jih je povzročila razlastitev. Razlastitev 
in odškodnino najbolj podrobno obravnava Zakon 
o urejanju prostora (2001), ki opredeljuje razloge 
za razlastitev, postopek razlastitve in odškodnino. 
Tako pripada lastniku za razlaščeni gozd ustrezna 
odškodnina oziroma enakovreden nadomestni gozd. 
Odškodnina obsega vrednost gozda glede na njegovo 
dejansko rabo in stranske stroške, ki so povezani z 
razlastitvijo. Med stranskimi stroški zakon navaja 
izgubljeni dobiček za čas do morebitne pridobitve 
nadomestnega gozda in morebitno zmanjšanje 
vrednosti preostalega gozda. Zakon posebej določa, 
da nadomestilo v naravi (nadomestni gozd) pripada 
razlaščencu, kadar je sredstvo za opravljanje goz-
darske dejavnosti razlaščenca, razen če razlaščenec 
ne zahteva odškodnine v denarju.

Odškodnina nepremičnin je posebej opredeljena 
tudi v zakonih: Zakon o ureditvi določenih vprašanj 
v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih 
(2001), Zakon o ukrepih za odpravo posledic 
določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 
2000 in 2001 (2002) in Zakon o ureditvi določenih 
vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja 
v Republiki Sloveniji (1995). Po navedenih zakonih 
mora investitor zagotoviti pravično odškodnino, 
ki jo določi sodni cenilec. Odškodnina mora 
lastniku objekta zagotavljati nadomestni objekt 
v enaki velikosti, funkciji in kakovosti gradnje. Z 
nadomestno nepremičnino se razmere za lastnika 
ne smejo bistveno poslabšati v nobeni pomembni 
okoliščini in mora kar najbolj ustrezati lastnikovim 
interesom. Nadomestilo v naravi se poišče na trgu 
oziroma sprejme ponudbo za nepremičnino, ki 
jo predlaga lastnik, vendar mora biti ugotovljena 
enakovrednost nepremičnin, sicer se lahko opravi 
poračun. Zakon o ohranjanju narave (1999) pred-
videva razlastitev v interesu varovanja narave in 
odškodnino v obliki enakovredne nepremičnine 
zunaj zavarovanega območja ali odškodnine. Zakon 
posebej določa, da se višina odškodnine določi po 
vrednosti nepremičnine ob pridobitvi nepremičnine 
z upoštevanjem njene vrednosti ob razlastitvi.

Slovenska zakonodaja predvideva predvsem 
denarno obliko odškodnine, nadomestilo v naravi 
pa je povezano s statusom razlaščenca (opravljanje 
gospodarske dejavnosti s pomočjo razlaščene 
nepremičnine – status kmeta, samostojnega 
podjetnika ali gospodarska družba). Po mnenju 2 Oesten in Roeder jo imenujeta 'splošna' vrednost.

Šinko, M.: Presoja (ne)ustreznosti Enotne metodologije za ugotavljanje vrednosti gozdov kot strokovne osnove za cenitev gozdov



GozdV 66 (2008) 5-6322

pravne stroke je primarna oblika odškodnine 
denarna odškodnina, zato bomo razumeli kot 
ustrezno odškodnino glede Zakona o urejanju 
prostora (2001) denarno odškodnino, s katero 
se ohranja vrednost premoženja v trenutku raz-
lastitve (VIRANT 1998). Razlaščencu je treba 
omogočiti vzpostavitev premoženjskega stanja, 
v kakršnem je bil pred razlastitvijo. To pomeni, 
da mora na trgu odškodnina omogočiti pridobiti 
gozd enake vrednosti.3 Razlaščenca zakonodaja 
ne zavezuje k dejanskemu nakupu ali osnovanju 
nadomestnega gozda. 

Enotna metodologija v prvem odstavku 11. 
člena določa, da mora odškodnina zagotoviti 
lastniku možnost nakupa drugega enakovrednega 
gozda, vendar so v nadaljevanju navedene postavke 
kalkulacije v nasprotju s tem določilom. Poudariti 
je treba, da Enotna metodologija navaja možnost 
nakupa enakovrednega gozda in ne osnovanja 
gozda, ki šele lahko postane enakovreden gozd, 
kot je razvidno iz postavk kalkulacije. Tudi Zakon 
o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin v 
družbeni lastnini določa, da se odškodnina določi 
po tržni vrednosti gozda. Avtorji (WINKLER 
1996), ki razlagajo Enotno metodologijo, napačno 
razlagajo postavke odškodnine v izhodišču, da 
mora odškodnina omogočiti vzpostavitev prejšnje 
gospodarske možnosti na novi površini. 

Odškodnina, izračunana po Enotni metodo-
logiji, obsega za razlaščene prebiralne gozdove 
nadomestilo za:
1. nakup nadomestnega zemljišča, 
2. pogozdovanje,
3. najnujnejša gojitvena dela in 
4. nadomestilo za izgubljeni donos do dobe, ko 

bo donos novega sestoja enak prejšnjemu.
Dobljeni znesek se zmanjša za čisti donos pose-

kanega sestoja, kadar ga opravi lastnik gozda.
V primeru razlastitev nadomestilo za pogozdo-

vanje ni pomembno, ni  bistveno, ker ni mogoče 
zagotoviti osnovanja novega sestoja, kar je primer 
pri uporabi zakonodaje, povezane z odškodnino. 
V tržnem prometu z gozdovi v starejših razvojnih 
fazah stroški za pogozdovanje niso predmet pre-

soje niti kupca niti prodajalca, saj imajo lastnosti 
nepovratnih stroškov, ki jih ni mogoče spremeniti 
za nazaj. Morebitni kupec jih ne bo priznal in bil 
pripravljen plačati, saj bo ocenjeval koristnost 
gozda predvsem z vidika potencialnih donosov. 
Pri obravnavi razlastitev bi stroške pogozdovanja 
lahko obravnavali z vidika pravičnosti. Vendar 
so imeli lastniki gozdov v preteklosti v Sloveniji 
zaradi sistema gospodarjenja z gozdovi malo 
izdatkov, ki bi jih lahko prikazali kot njihovo 
neposredno  naložbo v gozdove. Spornost nado-
mestila za pogozdovanje se pojavlja tudi v primeru 
enodobnih sestojev, saj so stroški pogozdovanja 
vsebinsko investicija, ki jo je treba poravnati z 
donosi gozda v njegovi rastni dobi.

Veljavna zakonodaja, npr. Zakon o urejanju 
prostora (2001), določa višino odškodnine z vidika 
dejanske rabe gozda in stranskih stroškov, kar v 
pristopu Enotne metodologije ni jasno razvidno. 
Dejanska raba gozda je sicer posredno vključena v 
kalkulacijo prek nadomestila za donos, ki je lahko 
tudi oblika povračila stranske škode (izgubljeni 
dobiček). V gozdarstvu je nadomestilo za donos 
poseben problem zaradi nizkih obrestnih mer 
in dolgega časovnega obdobja. V primeru pre-
biralnih gozdov lahko nadomestilo za izgubljeni 
donos v trajanju tretjine proizvodne dobe (40 let, 
če je proizvodna doba, npr., 120 let), znaša 70 % 
ocenjene prometne vrednosti gozda, ki ne bo 
razlaščen (npr. pri uporabi triodstotne obrestne 
mere kapitalizacije neskončne letne rente).

Lastnik razlaščenega gozda je po Enotni meto-
dologiji upravičen do čistega donosa od poseka-
nega gozda, ki se odšteje od vsote prvih štirih 
postavk. Z določilom se usmeri čisti donos pose-
kanega gozda v osnovanje novega sestoja, vendar 
je ta namen dosežen le, če bi bil lastnik razlašče-
nega gozda zavezan k osnovanju novega sestoja. 
V nasprotnem primeru je nadomestilo prihodek 
razlaščenca, ki je posledica razlastitve in presega 
izgubo razlaščenca. V Sloveniji namreč lastniki 
gozdov ne razpolagajo prosto z lesno zalogo in je 
le-ta zanje premoženje, ki ni likvidno. 

Zaradi naštetih razlogov se lahko zelo razliku-
jejo vrednosti med prometno vrednostjo gozdov 
in odškodnino za razlastitev prebiralnih gozdov. 
Razlika je odvisna tudi od uporabljene obrestne 
mere in stroškov pogozdovanja. V Preglednici 1 je 

3 Enotna metodologija ne upošteva razmer na trgu. Na 
trgu delujeta ponudba in povpraševanje, posledica česar 
je, da je treba pri ocenjevanju prometne cene upoštevati 
tudi razloge morebitnih kupcev za nakup gozda. 
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prikazan poenostavljen izračun odškodnine za raz-
laščen prebiralni gozd (po cenah aprila 2008). 

Pri 3 % obrestni meri in čistem donosu 111 €/ha 
je ocenjena prometna vrednost gozda 3.700 €/ha4, 
odškodnina pa 3.663 €/ha, kar je 99 % prometne 
vrednosti gozda. Tako razlaščenec s posekom 
sestoja dobi sredstva za vzpostavitev novega sestoja 
in tudi denarno odškodnino, ki je enaka prometni 
vrednosti primerljivega gozda. Če razlaščenec ne 
vzpostavi novega sestoja, pa odškodnina znaša 
280 % prometne vrednosti gozda, pri uporabi 
3,5 % obrestne mere pa že 321 %. Odškodnina se 
bistveno razlikuje od ocenjene prometne vrednosti 
in je odvisna od namena cenitve. 

3 URESNIČLJIVOST IZHODIŠČ 
ENOTNE METODOLOGIJE PRI 
RAZLASTITVAH GOZDOV

Enotna metodologija v svoji izvedbi izhaja iz težko 
uresničljive podmene, naj odškodnina omogoči 
vzpostavljanje prejšnje gospodarske možnosti na 
novi površini. Osnovanje novega gozda na negozdni 
površini je projekt, na katerega v veliki meri vplivajo 
ukrepi zemljiške politike (predkupna pravica za 
kmetijska zemljišča), kmetijske politike (ohranjanje 
kmetijskih zemljišč) in načrtovanja rabe prostora 
občin (namembnosti zemljišč). Osnovanje novega 
gozda bi terjalo veliko zavzetosti razlastitvenega 
zavezanca pri pridobivanju ustreznega zemljišča, 
pa tudi pri upravnih postopkih na različnih ravneh 
in področjih. Posebno pri manjših površinah je 
zaradi velikih stroškov nerazumno pričakovati 
tako zavzetost razlaščenca. Enotna metodologija 
tudi ne predvideva nadomestila vseh stroškov, ki 
bi nastali pri pridobivanju potrebnih soglasij.

4 PRIMERNOST ENOTNE 
METODOLOGIJE Z VIDIKA 
PREDLAGANIH SPREMEMB 
ZAKONODAJE S PODROČJA 
RAZLASTITEV NEPREMIČNIN

Razlastitev in odškodnino naj bi na novo uredil 
Zakon  o prostorskih ukrepih za izvajanje aktivne 
zemljiške politike in o celoviti prenovi naselij 
(2008), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje 
in je v vladni obravnavi. Po predlogu zakona 
so podlaga za ugotavljanje odškodnine veljavni 
predpisi s področja vrednotenja nepremičnin, kar 
za gozdove lahko pomeni Enotna metodologija. 
Enotno metodologijo bomo obravnavali tudi z 
vidika predlaganega zakona, saj le-ta v prehodnih 
določbah ne predvideva prenehanja 122. člena 
Zakona o kmetijskih zemljiščih (2003), ki določa 
veljavnost Enotne metodologije. 

Po 76. členu predloga Zakona o prostorskih 
ukrepih za izvajanje aktivne zemljiške politike 
in o celoviti prenovi naselij (2008) odškodnina 
obsega tržno vrednost nepremičnine, vrednost 
izgubljenih donosov od posevkov ter pridelkov, ki 
jih zavezanec ne bo mogel uporabiti, z razlastitvijo 
nastale stroške ter morebitno zmanjšanje vrednosti 
preostale nepremičnine. Odškodnina naj bi zado-
stovala za nakup primerljive nepremičnine. Na 
gozdarstvo se nanaša tudi 7. odstavek 76. člena 
zakona, kjer je navedeno, da se odškodnina za 
gozdove določa po enakih določilih, ki veljajo 
za kmetijsko zemljišče. Odškodnina je enaka 
vsoti vrednosti gozdnega zemljišča in vrednosti 
lesne mase, kar je v Enotni metodologiji pristop 
pri cenitvi enodobnih sestojev. Odškodnina je v 
predlogu zakona utemeljena na tržni vrednosti 
gozdnega zemljišča, vendar je v Sloveniji zaradi 
načina gospodarjenja z gozdovi (prevladujoči 
raznodobni gozdovi) teoretično sporno izhajati 
zgolj na ločenem obravnavanju gozdnih zemljišč 
in lesne zaloge. Predlog zakona tudi ne upošteva, 
da lastnik gozda v Sloveniji ne more prosto raz-
polagati z lesno zalogo in bi odškodnina za vred-
nost lesne mase v primeru raznodobnih sestojev 
pomenila neupravičeno korist za razlaščenca. V 
tem elementu se predlog zakona ujema s pro-
blematiko Enotne metodologije, ki prav tako 
neustrezno rešuje vprašanje vrednosti čistega 
donosa od poseka gozda. 

1. nakup novega zemljišča 2.500 €
2. stroški pogozdovanja 4.004 €
3. gojitvena in varstvena dela 1.712 €
4.  izguba čistega donosa 2.182 €

– 5. čisti donos od poseka sestoja – 6.734 €
   ODŠKODNINA: 3.663 €

Preglednica 1: Primer kalkulacije odškodnine za 1 ha 
prebiralnega gozda

4 Prometna vrednost je enaka kapitalizirani neskončni 
letni renti, čistemu donosu (ČD/0,0p).
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5 ZAKLJUČEK

Pri cenitvi odškodnin je enotna metodologija v 
veliki meri v nasprotju z zakonodajo, ki je podlaga 
za njeno sprejetje, pa tudi notranje neusklajena 
v izhodišču, da mora odškodnina za razlaščene 
prebiralne gozdove omogočiti osnovanje novega 
gozda. Prav tako ne omogoča cenitve odškodnine 
po sedaj veljavni zakonodaji, niti po predlaganih 
spremembah zakonodaje. Zato je enotna metodo-
logija neustrezna za ocenjevanje vrednosti gozdov 
prebiralnih gozdov v postopkih razlastitev in bi 
bilo treba pripraviti nova strokovna izhodišča, ki 
bodo bolj usmerjena k tržni vrednosti gozda in 
podrobneje obravnavala stransko škodo.
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Izobraževanje in kadri
Prof. dr. Slavka Kavčič
Pred očmi se pokaže simpatičen, široko 
nasmejan, iskren in iskriv obraz ženske, 
ki vsem na simpatičen način raz-
daja resnico, da je zadovoljna s svojo 
samopodobo, da je uspešna, vselej 
pripravljena jasno odgovoriti na pro-
bleme, ki se pojavljajo v vsakdanjem 
življenju. 

Take se spominjajo tudi študentje 
Biotehniške fakultete, Oddelka za 
gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. 
Skrivnosti ekonomike in organizacije podjetij 
jim je odstirala v obdobju od 1979 do1991. 
Vedno pripravljena pomagati, svetovati in se 
razdajati samo, da je v središču življenjskega 
vrveža, ki je zanjo v prvi vrsti prepotrebna 
energija. Tudi zato ji študentarija in z njimi 

povezane radosti in skrbi, še vedno 
največ pomenijo. 

Take se je spominjamo tudi vsi, 
ki smo prišli kadarkoli z njo v samo 
bežen pomenek, ali pa smo sodelovali 
v delu kakšne od mnogih komisij, ki 
jih je vodila. Zanjo ni bilo, ni in ne 
bo problema, ki se ga z dobro voljo, 
potrpežljivostjo in znanjem, ne bi 
dalo rešiti. 

Taka bo, smo prepričani, tudi vse 
letošnje leto in še vsa dolga naslednja 
leta. Saj je vendar Dolenjka. Taka bo 

tudi po okroglem jubileju, ki ga je pred nedavnim 
srečala. 

In vsi, ki jo poznamo, ji to iz vsega srca, iskreno 
želimo. 

Zveza gozdarskih društev Slovenije  
in Gozdarski vestnik

Profesorica Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljub-
ljani dr. Slavka Kavčič
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Gozdarstvo v času in prostoru

V Davči je 14. in 15. Junija potekala predstavitev 
Demo Gozd in BioEnergija. V želji po uvajanju 
sodobne mehanizacije pri delo v gozdovih, po 
dvigu vlaganj v gradnjo gozdnih prometnic 
ter po popularizaciji energetske rabe lesa smo 
organizirali dvodnevno predstavitev delovanja 
strojev v dejanskih razmerah. Na predstavitvi je 
sodelovalo več kot 60 podjetji, društev in inštitucij 
iz Slovenije, Italije in Avstrije. Slavnostna govorca 
na otvoritvi sta bila minister Janez Podobnik ter 
direktor Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik. 
Predstavitev si je v dveh dneh, kljub nekoliko 
slabšemu vremenu, ogledalo več kot 2.500 obis-
kovalcev iz cele Slovenije. 

Predstavitev je bila razdeljena na dva dela. Na 
gozdni poti dolgi skoraj 3 km se je predstavilo 17 
podjetji. Obiskovalci so si ogledali delovanje speci-

Demo Gozd in BioEnergija, Davča, 14. in 15. junij 2008
Nike KRAJNC (Gozdarski inštitut Slovenije),  
Marjan DOLENŠEK (Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto) in  
Jure BEGUŠ (Zavod za gozdove Slovenije)

alizirane gozdarske mehanizacije, mehanizacijo za 
gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic, drobno 
opremo za delo v gozdu ter posebne načine spravila 
lesa. Predstavitve na 18 točkah lahko razdelimo 
v tri skupine in sicer: prikaz sečnje in spravila, 
prikaz transporta lesa ter gradnja in vzdrževanje 
gozdnih prometnic. V prvo skupino se uvršča 
le prikaz strojne sečnje. Uporaba te tehnologije 
v Sloveniji ni več tabu tema. Predstavljena sta 
bili dva stroja, ki praviloma delata v kombinaciji 
– stroj za sečnjo in stroj za spravilo lesa – zgibni 
polprikoličar. Pri spravilu lesa iz gozda pa je bilo 
prikazanih kar nekaj različnih tehnologij. Na 
začetku je bil prikazan klasičen način iznosa drv 
iz gozda s konjem. Na naslednjem postanku je 
marsikaterega obiskovalca prepričala preprosta 
gozdarska žičnica, ki jo je skonstruiral kmet iz 

Na travniku pred kmetijo Vrhovec so bili razstavljeni sodobni stroji za pridobivanje, predelavo in rabo lesne 
biomase.
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Gozdarstvo v času in prostoru

Avstrije. Predstavlja odlično rešitev za varno in 
ekonomsko učinkovito spravilo lesa tam, kjer 
so terenske razmere težke. Naj že na tem mestu 
omenimo tudi prikaz enega najmodernejših 
žičnih žerjavov (Syncrofalke), opremljenega s 
procesorsko glavo. Vendar pa bodo traktorji in 
vitli pri spravilu lesa še vedno prevladovali. Obis-

Prikaz konjskega spravila metrskih polen iz gozda

Na travniku je pote-
kal prikaz delovanja 
različnih sekalnikov 
za pripravo sekan-
cev

Veliko zanimanja obiskovalcev je zbudil prikaz delovanja 
manjše gozdarska žičnica

kovalci so si lahko ogledali kar nekaj modelov, 
od klasičnega gozdarskega traktorja do izjemno 
zmogljivega in predvsem tehnološko vrhunsko 
izdelanega zgibnega traktorja domače proiz-
vodnje. Gozdna gradnja in vzdrževanje gozdnih 
prometnice je bila prikazana na dveh točkah. Na 
prvi je bil prikazan sistem reciklaže vozne plasti, 
ko z različnimi traktorskimi priključki cesto 
(lahko tudi vlako) obnovimo brez ali skoraj brez 
velikih količin nasipnega materiala. Gradbeni del 
prikazov sta dopolnjevala tudi dva bagra, ki sta 
vsak s svoje strani gradila gozdno vlako.
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Gozdarstvo v času in prostoru

 Na razstavnem prostoru ob kmetiji Vrhovc 
je potekala predstavitev sodobnih strojev in 
opreme za pridobivanje različnih oblik lesnega 
kuriva. Predstavljeno je bilo več različnih 
sekalnikov domačih in tujih proizvajalcev. Kot 
novost pa je bila predstavljena tudi specializi-
rana prikolica za prevoz in dostavo sekancev 
avstrijskega proizvajalca. Polena so še vedno 
najbolj pogosta oblika lesne biomase v Sloveniji 
zato smo prikazu različnih cepilnih strojev 
namenili posebno pozornost. Obiskovalci pa 
so si lahko ogledali tudi delovanje cepilno 
rezalnih strojev, ki še dodatno poenostavljajo 
pripravo polen. Udobje ogrevanja in izkoristek 
je odvisen od izbranega kotla. Na razstavnem 
prostoru so bili na ogled najsodobnejši kotli 

Strojna sečnja je bila pri-
kazana skupaj z zgibnim 
polprikoličarjem za spra-
vilo lesa

Gradnja vlake z bagrom Prikaz traktorskega spravila z izjemno zmogljivim in 
tehnološko dovršenim zgibnim traktorjem

Avtorji fotografij so isti 
kot avtorji prispevka.

na polena, sekance in lesne pelete.  Poseben 
poudarek je bil na demonstraciji varnega dela v 
gozdu, predvsem varnega dela z motorno žago. 
Posebno mesto na predstavitvi pa so imele tudi 
sodelujoče inštitucije ter ministrstva. Na trav-
niku je bilo skupno več kot 45 razstavljavcev 
iz Slovenije in sosednjih držav. 

Glavni organizatorji Dema Gozd in BioEnergija 
so bili: Zveza združenj za medsosesko pomoč 
– strojnih krožkov Slovenije, Gozdarski inštitut 
Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije.

Vse informacije so dostopne tudi na http://www.
s-k.si/demo08/uvod.html - kjer so že dostopne tudi 
fotografije in utrinki iz prireditve.
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Gozdarstvo v času in prostoru

Slovenija je kot prva izmed novih pristopnic 
v prvi polovici leta 2008 predsedovala Svetu 
Evropske unije.

Na področju gozdarstva je pri Svetu EU ustanov-
ljena delovna skupina za gozdarstvo, katere namen 
je v prvi vrsti pripravljati skupna izhodišča EU za 
udejstvovanje v mednarodnih procesih v zvezi z 
gozdovi in gozdarstvom. V času slovenskega pred-
sedovanja ni bilo zasedanja Foruma Združenih 
narodov za gozdove (v nadaljevanju: UNFF), ki se 
mu sicer ta delovna skupina najbolj posveča, zato 
je bil program dela delovne skupine za gozdarstvo 
odvisen zlasti od pobud Slovenije, nekaj vsebin 
pa so v razpravo predlagale tudi druge države in 
Evropska komisija.

Pomemben dosežek Slovenije je bila orga-
nizacija skupnega sestanka delovne skupine za 
gozdarstvo in delovne skupine za mednarodna 
okoljska vprašanja, na kateri so bile države čla-
nice spodbujene, da določijo najbolj pomembne 
mednarodne aktivnosti in skupne koristi pri vseh 

Predsedovanje Svetu EU na področju gozdov in gozdarstva

Aleksander GOLOB1

treh mednarodnih procesih v zvezi z gozdovi. 
Slovenija je sicer v celotnem obdobju pred-
sedovanja spodbujala razpravo zlasti v zvezi s 
prejemanjem in izvajanjem mednarodnih zavez 
obeh okoljskih konvencij: Okvirne konvencije o 
spremembi podnebja (UNFCCC) in Konvencije 
o biotski raznovrstnosti (CBD). Pri tem pa je bilo 
čutiti, da je iskanje sinergij in skupnih koristi med 
konvencijami in UNFF v EU izjemno zapleteno 
zaradi premalo učinkovitega sodelovanja med 
organizacijskimi enotami v Evropski komisiji in 
marsikje pomanjkljivega sodelovanja med minis-
trstvi v posameznih državah članicah.

Slovenija je kljub temu uspela spodbuditi raz-
pravo o izvajanju Kažipota iz Balija, ki je bil sprejet 
na konferenci pogodbenic UNFCCC med drugim 
tudi z namenom, da se z zaustavitvijo krčenja in 
degradacije gozdov v državah v razvoju prispeva k 
zmanjšanju toplogrednih plinov. V tem smislu je 
bilo v času predsedovanja Slovenije EU zabeleženo, 
da bo EU spodbujala izvajanje demonstracijskih 
aktivnosti v okviru Balijskih zavez tako, da 

Direktorji gozdarskih direktoratov držav članic EU
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Na avstrijskem štajerskem so bili dne 21. in 22. 
junija 2007, v mestu Hartberg in na širšem področju 
okoliških gozdov, Avstrijski gozdarski dnevi, ki sva 
se jih udeležila Branko Štampar in Ferdo Hernah 
iz Podravskega gozdarskega društva Maribor. 

Prvi dan so bila strokovna predavanja o aktu-
alnih problemih gozdarstva, rabi lesa in ekologiji, 
sledil pa je še občni zbor Avstrijskega gozdarskega 
društva.

GOZDARSKI DNEVI AVSTRIJSKIH GOZDAR-
JEV NA AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM

Ekskurzija v Joglland, rastišča  
jelke v Vzhodnih  
avstrijskih Alpah

bodo pri tem hkrati upoštevane zaveze CBD in 
izkoriščeni izvedbeni inštrumenti trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi, kot so navedeni v pravno 
nezavezujočem inštrumentu o vseh tipih gozdov, 
ki je bil sprejet na Generalni skupščini ZN in prej 
pripravljen v okviru UNFF.

Eden od najpomembnejših ciljev Slovenije v 
zvezi z gozdovi je bil pokazati, kako je mogoče 
s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi hkrati 
dosegati okoljske in gospodarske cilje. Ta tema 
je bila temeljito obravnavana na sestanku direk-
torjev EU za naravo v februarju, na širši svetovni 
ravni pa prikazana v okviru obrobnega dogodka 
na devetem zasedanju konference pogodbenic 
CBD, ki je bilo maja 2008 v Bonnu. Tedaj je bila 
z uspehom predstavljena tudi publikacija o sona-
ravnem gospodarjenju z gozdovi, ki jo je izdal 
Zavod za gozdove Slovenije. Ta je imel ob koncu 
predsedovanja na ekskurziji gozdarskih direktorjev 
EU, ki so jo pripravili na območni enoti Postojna, 
priložnost pokazati rezultate takega pristopa v 
praksi in pri tem izpostaviti pomen načrtnega 
dela z gozdovi v zgodovinski perspektivi.

Gozdarski direktorji EU so sicer zelo anga-
žirano razpravljali o ukrepih in politikah za 
prilagajanje gozdov in gozdarstva podnebnim 
spremembam in o možnih prispevkih tega sek-
torja k blaženju podnebnih sprememb, pri čemer 
so ugodno ocenili pripravljena izhodišča. Sicer 
so gozdarski direktorji s podpisi direktorjev  iz 
Slovenije, Francije, Češke in Nemčije na Evropsko 
komisijo naslovili tudi pismo, v katerem so opo-
zorili na izjemen pomen gozdnega monitoringa 
v EU, ki mu je zaradi spremembe predpisov 
zdaj v EU namenjene manj pozornosti kot prej. 
Slovenija je poskušala poudariti pomen monito-
ringa že prej s pripravo predloga sklepov Sveta, 
ki pa v delovni skupini za gozdarstvo ni dobil 
primerne podpore.

Ena od potez predsedujoče Slovenije je bila tudi 
podpora razpravi v okviru EU o avstrijski pobudi 
za oceno koristi, ki bi jo lahko imela vseevropska 
konvencija o gozdovih. Ta se sicer pripravlja v 
okviru MCPFE, vendar pa je pomembno, da prav 
države EU dosežejo soglasje o njenem pomenu za 
gozdove in gozdarstvo v Evropi in svetu.

1 mag. A.G., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

Drugi dan je bilo organiziranih 10 strokovnih 
ekskurzij z različnimi temami, kjer je bilo pred-
stavljeno gozdno gospodarstvo in predelava lesa 
tega območja. V tem okviru je bila tudi ekskurzija, 
kjer so predstavili projekt: Jelovi gozdovi in raba 
jelovega lesa.

Ekskurzija je bila na področju Vzhodnih Alp, 
Avstrijske Štajerske – področje Joglland. To je 
gorata gozdnata pokrajina, z gorskimi pašniki, 
kjer dosegajo vrhovi nekaj čez 1.000 m nadmorske 
višine.  Prevladuje smreka, jelke je v povprečju 
20%, listavci (bukev, jesen, javor) pa so v podreje-
nem položaju. Smreka je bila v preteklosti močno 
pospeševana, jelka in listavci pa se spet počasi 
vračajo v te sestoje.

Gozdni posestnik g. Sepp Schiester iz kraja 
Raifbach, ki je bil tudi vodja ekskurzije in je aktivni 
član gozdarskega društva, nam je predstavil svojo 
kmetijo. Glavni dejavnosti sta gozdna proizvodnja 
in pridelava mleka. Polovico dohodka pridobi 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Gozdovi v srcu Evrope
Tradicionalni slovenski teden gozdov je imel letos 
geslo Gozdovi v srcu Evrope. Z njim je Slovenija 
v letu predsedovanja predstavljala slovenski gozd 
Evropski uniji.  Geslo ima dvojen pomen: 1. lokalni 
- Slovenija je v času predsedovanja srce Evrope, 2. 
emocionalni – gozd zaradi dobrin, ki jih daje človeku 
zasluži, da je v srcu vsakega Evropejca.

Ministrska konferenca za varstvo gozdov v 
Evropski uniji in Evropska komisija poudarjata velik 
pomen gozda in rabe lesa za gospodarstvo, okolje, 
zdravo pitno vodo in blaženje klimatskih sprememb. 
Sporočila slovenskega tedna gozdov Evropski uniji 
v času predsedovanja pa so bila: Slovenija je med 
najbolj gozdnatimi državami Evropske unije. Gozd 
daje slovenski krajini značilno prostorsko in estetsko 
identiteto ter je sestavni del podobe o Sloveniji. 
Slovenski gozd ima v primerjavi z gozdovi drugih 
držav Evropske unije največji vpliv na ponor ogljika 
v atmosferi. Sonaravni koncept gospodarjenja z 
gozdovi v Sloveniji vzbuja pozornost strokovne 
gozdarske javnosti zunaj meja Slovenije, prav tako 
tudi velika biotska pestrost gozdov Slovenije. 

Od 25. do 31. maja 2008 so se zvrstile številne 
prireditve po območnih enotah Zavoda za gozdove 
Slovenije. Nekatere so se začele že pred uradnim 
Tednom gozdov, nekatere so trajale še kakšen dan 
po njem. Nekatere med njimi so bile še posebno 
namenjene gostom iz držav Evropske unije:
• Organizacija strokovne ekskurzije v Panovec in 

Trnovski gozd za udeležence simpozija IUFRO 
v Ljubljani (Območna enota Tolmin).

kmetija iz gozda, drugo polovico pa od mlečne 
proizvodnje. Kmetija leži na nadmorski višini 600 
- 800 m, in ima povprečni naklon 45 %. Gospod 
Schiester ima v lasti 102 ha gozda za pridobivanje 
lesnih sortimentov, 6 ha je pogozdenih površin in 
15 ha mladega gozda. Kmetijskih obdelovalnih 
površin je 15 ha.

V gozdu je 12 km cest, mreža traktorskih vlak 
pa je dovolj gosta, da je povsod možno spravilo z 
gozdarskim traktorjem. Od drevesnih vrst je 60 % 
smreke, 20 % jelke, 10 % bukve, javorja in jesena 8 
%, hrasta in drugih listavcev 2 %. Povprečno letno 
sekajo 800 m3, od tega okoli 200 m3 s harvesterjem. 
Nega gozda je vidno prisotna. Lani so poleg ostale 
nege obvejili 750 dreves javorja in jesena. Prisoten je 
sonaravni način gospodarjenja s poudarkom na negi 
in pospeševanju rastišču primernih drevesnih vrst.

V gozdovih pokrajine Joglland je jelka, z 20 % 
deležem, druga drevesna vrsta. Pri prodaji lesa jelke, 
so v zadnji 10 letih dosegali za okoli 11 EURO/m3 
nižjo povprečno ceno kot pri smreki. Da bi uveljavili 
večjo vrednost jelke, je nastal projekt TANNO, s 
katerim so izkoristili prednosti jelovega lesa.

Z realizacijo projekta TANNO, jim je uspelo 
dosegati višjo ceno za proizvode iz jelovega lesa in 
povečati dohodek. Tako lahko tudi več vlagajo v te 
sestoje in druge dejavnosti. Uspeli so z inovativnim 
pristopom v proizvodnji in rabi jelovega lesa, z 
intenzivnim marketingom in s politično podporo 
na lokalni regionalni ravni. Projekt je grajen na 
posebnostih in na uporabnosti jelovega lesa (svetla 
rumeno bela barva lesa, les je brez smolnih kanalov, 
poseben način obdelave…, uporaben je tudi zeleni 
del drevesa - jelove veje). V projektu so povezani: 
Skupina gozdnih posestnikov, Gozdarsko združenje, 
Gozdarska zbornica, žage, lesna industrija, mizarske 
delavnice in arhitekturni projektni biro.

Jelov les uporabljajo pri gradnji in opremi nizko 
energetskih hiš, penzionov, hotelov, šol, wellness 
centrov, za savne, pohištvo …. Predstavili so nam 
nekaj že realiziranih projektov: 
− Obiskali smo moderno mizarsko delavnico 

Spandl v Waldbachu, kjer izdelujejo pohištvo 
iz jelovine, večinoma so to posebej oblikovani 
unikatni kosi, ki so izdelani z veliko ročne spre-
tnosti in z vsemi podrobnostmi. S temi izdelki 
dosegajo visoke cene. 

− Ogledali smo si obnovljen družinski penzion, kjer 

ob turistični dejavnosti v sezoni, izven sezone 
ponujajo še seminarsko dejavnost. Pri obnovi je 
bil uporabljen jelov les za zunanje obloge zgradbe, 
za notranje obloge in vso pohištvo. 

− Predstavili so še prenovljeno šolo, kjer je bil upo-
rabjen jelov les za obloge, ki so posebej obdelane 
tako, da površina ni gladka (izstopajo deli branik s 
poznim lesom). Les je brez zaščitnih premazov.
Ekskurzija je bila zanimiva in poučna tudi za 

slovenske razmere. Z inovativnostjo, organiziranim 
pristopom in z izrabo možnosti ki jih imamo, bi lahko 
tudi pri nas dosegli  večjo vrednost jelovega lesa. 

Ferdo HERNAH

Gozdarstvo v času in prostoru
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• Literarni natečaj »Gozdovi v srcu Evrope« za 
vse osnovne šole na področju OE Ljubljana z 
dvema zaključnima ekskurzijama, vključene so 
tudi šole z otroci iz držav EU (Območna enota 
Ljubljana).

• Razstava: Vaške lipe na Pivškem v sodelovanju z 
Notranjskim muzejem Postojna in ZRSVN OE 
Nova Gorica. Razstava na ogled turistom iz EU 
(Območne enote Postojna).

• Ekskurzija študentov gozdarstva univerz Kopen-
hagen, Bangor, Padova, Alnarp in 

• Goettingen (Območna enota Kočevje).
• Ekskurzija mešane skupine dijakov Gimna-

zije Kočevje in gostujočih dijakov iz Turčije 
(Območna enota Kočevje).

• Predstavitev gozdov OE tujcem v območju 
(Območna enota Novo mesto)

• Predavanje o gozdu in gozdarstvu v Posavju 
in Sloveniji in projekcija diapozitivov za tujce 
– goste Term Čatež (Območna enota Brežice).

• Predstavitev fotografij metuljev in narave, avtor 
Nizozemec, ki živi v Solčavi, vabljeni držav-
ljani držav EU, ki živijo v Zg. Savinjski dolini 
(Območna enota Nazarje).

• Otvoritev prenovljene gozdne učne poti Bukov-
nica. Na prireditev so bili povabljeni gostje iz 
Madžarske in Avstrije Območna enota Murska 
Sobota)

• Predstavitev slovenskega gozdarstva na Dnevih 
kmetijstva, ribištva in gozdarstva«-Milje, Italija 
(Območna enota Sežana)
V četrtek 29. 5. 2008 ob 13.00 je bila v Ljub-

ljani na Večni poti osrednja prireditev, ki sta jo 
organizirala Zavod za gozdove Slovenije in Zveza 
gozdarskih društev Slovenije. Zbralo se je okrog 

Gozdarstvo v času in prostoru
70 udeležencev, udeležili so se je nekateri vabljeni 
veleposlaniki in drugi predstavniki držav Evropske 
unije. S pozdravnimi nagovori so nastopili: Andrej 
Drašler, direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo 
in ribištvo Republike Slovenije, ki je navzoče pozdra-
vil v imenu ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano g. Iztoka Jarca in prebral njegov nagovor, 
direktor Gozdarskega inštituta Slovenije prof. dr. dr. 
h. c. Niko Torelli in Jošt Jakša, direktor Zavoda za 
gozdove Slovenije. Predstavljamo nekaj zanimivih 
stavkov iz njihovih nagovorov: 

»Poleg strokovnega znanja za gospodarjenje 
z gozdom je nujno trajno ozaveščati javnost. 
To poslanstvo teden gozdov opravlja že skoraj 
štirideset let. To tradicijo moramo negovati in 
ohranjati tako kot naš gozd, ki je Slovencem že 
dolgo v ponos.« (Jošt Jakša, direktor Zavoda za 
gozdove Slovenije).

»S predsedovanjem Evropski uniji je postala 
Slovenije bolj prepoznavna v Evropi in v svetu. Ena 
od značilnosti Slovenije so tudi ohranjeni gozdovi, 
ki so rezultat ekološkega odnosa lastnikov gozdov in 
gozdarskih strokovnjakov do naše največje naravne 
dediščine. Z vlogo, ki nam je bila zaupana s pred-
sedovanjem, smo postali soodgovorni za določanje 
razvojnih smernic v Evropi in v svetu« (iz nagovora 
ministra Iztoka Jarca). 

»Fundamentalna naloga sodobnega gozdarstva 
je vzdrževanje gozdnega zdravja oz. integritete 
gozdnih ekosistemov ter uravnovešanje ekoloških, 
ekonomskih in socialnih funkcij gozda. Tudi Evrop-
ska unija želi uskladiti svojo  strmo ekonomsko rast 
z varstvom okolja in tako okrepiti Evropski socialni 
model. Okolje, katerega najbolj ohranjen del je prav 
gozd, povezujemo s človekovimi pravicami.« (prof. 
dr. dr. h. c. Niko Torelli)

Na prireditvi je bil prvič predstavljen novi DVD 
film o slovenskem gozdu in gozdarstvu, udeleženci 
pa so si lahko ogledali tudi zvočno opremljeno 
postersko razstavo o slovenskem sonaravnem 
gozdarstvu ter rabi lesa skozi zgodovino in v pri-
hodnosti. V knjigi vtisov o posterski razstavi je 
prireditvi ostalo zapisanih nekaj laskavih besed 
domačih in gostov iz tujine.

Na Teden gozdov so bili pozorni tudi mediji. 
V spremljanju objav v medijih smo zabeležili 14 
objav.

Tone LESNIK



GozdV 66 (2008) 5-6332

Gozdarstvo v času in prostoru

Organizacijskega odbor 6. državnega tekmovanja 
gozdnih delavcev Slovenije, sodniki Slovenije (člani 
območnih gozdarskih društev) in vodje ekip so z 
delom pričeli v petek 30. maja, ko so si na priredit-
venem prostoru smučarskega centra Cerkno ogledali 
tekmovalni prostor, ki ga je strokovno tehnični odbor 
tekmovanja tudi prevzel. Sledilo je žrebanje štartnih 
številk in družabno srečanje.

Tekmovanje sta organizirala Soško gozdno gospo-
darstvo Tolmin in Društvo inženirjev in tehnikov 

6. državno 
tekmovanje gozdnih 
delavcev Slovenije
Črni vrh nad Cerknim, 30. – 31. 
maj 2008

Kombinirano prežagovanje Zmagovalna trojica

Posočja pod okriljem Zveze gozdarskih društev 
Slovenije in vodenjem Organizacijskega odbora  
6. državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije 
ter podpori številnih donatorjev.

Uvodni pozdravni nagovor je podal predsednik 
Zveze gozdarskih društev Slovenije Jože Falkner, 
sledil mu je župan občine Cerkno Jurij Kavčič, v 
imenu organizacijskega odbora tekmovanja pa je 
prisotne nagovoril predsednik odbora in direktor 
SGG Tolmin Rafael Vončina. V imenu Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je nagovoril 
direktor Direktorata za gozdarstvo, Andrej Drašler. 
Zaprisego sodnikov za pravično sojenje je podal 
Vojko Černigoj iz Zavoda za gozdove Slovenije, 
medtem ko je zaprisego tekmovalcev podal Robert 
Čuk iz GOZD Ljubljana. Dvig tekmovalne zastave 
tekmovanja je opravil nekdanji dolgoletni nekdanji 
tekmovalec, delavec SGG Tolmin Srečko Rudolf.

Na preglednem in lepo pripravljenem tekmova-
lišču, se je v petih tekmovalnih in eni fakultativni pre-
izkušnji spretnega rokovanja z motorno žago, pomerilo 
56 profesionalnih ''mojstrov sečnje'' iz Slovenije, 6 iz 
Italije in Hrvaške, poleg teh pa še 4 dijaki iz Srednje 
gozdarske in lesarske šole iz Postojne in 4 študentje 
gozdarstva iz Biotehniške fakultete iz Ljubljane. Skupaj 
je nastopilo 70 tekmovalcev v 18 ekipah.

Seveda ni tekmovanja, če ni tudi razsodnikov in 
sodnikov. Teh je bilo 39, med njimi prvič letos tudi 
sodnica, ki so pod vodstvom tričlanskega razsodišča, 
regularno in pravično izmerili vse čase, milimetre 
in stopinje. 

Zmagal je Domine Krese (1.597 točk), delavec 
Gozdnega gospodarstva Novo mesto, drugi je bil 
Robert Čuk (1.592 točk) GOZD Ljubljana in tretji 
Šimen Drašler (1.501 točk), prav tako iz GOZD 
Ljubljana.

Tesno jim je na četrtem mestu sledil Ernest Kržič 
(1.491 točk) iz SGLŠ Postojna, na petem Blaž Eržen 
(1.486 točk) iz GOZD Ljubljana, na šestem Matjaž 
Honigman (1.485 točk), GG Novo mesto, na sedmem 
Matjaž Zamida (1.483 točk), GG Novo mesto, na 
osmem Žiga Švigelj (1.483 točk), SGLŠ Postojna, na 
deveto mesto se je uvrsti Bojan Šemrov (1.479 točk), 
GOZD Ljubljana in na desetem je pristal Ivan Gnus 
(1.476 točk) iz GG Brežice.

Ekipno je prvo mesto pripadlo gozdarjem iz GOZD 
Ljubljana (6.058 točk), druga je bila ekipa GG Novo 
mesto (5.989 točk), tretja pa šolska ekipa Srednje 
gozdarske in lesarske šole iz Postojne (5.889 točk). 

Sledijo jim ekipe iz GG Postojna (5.604 točk),  
SGG Tolmin I. (5.604 točk), GG Brežice (5.563 
točk), SGG Tolmin II. (5.086 točk), GG Maribor 
(5.063 točk), študentska ekipa Biotehniške fakultete, 
oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
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V soboto 17. maja so člani in članice Gozdar-
skega društva Postojna in delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije iz Območne enote Postojna 
že četrtič, tradicionalno v Rakovem Škocjanu 
na Notranjskem pripravili preizkušnjo mojstrov 
dela z motorno žago.

čelade pri delu v gozdu. Upamo, da smo vsaj enemu 
od obiskovalcev ''odprli oči'' za smiselnost uporabe 
osebne varovalne opreme. Zaradi neuporabe, se v 
zasebnih gozdovih uvrščamo v sam vrh po absolut-
nem številu nesreč v srednji in severni Evropi.

Tako, zbrani smo 17. maja v Rakovem Škocjanu 
pri gozdarski koči ''Srček'', po uvodnem nagovoru 
vodje Območne enote Postojna Zavoda za goz-
dove Slovenije, Antona Smrekarja in predsednika 
Gozdarskega društva Postojna in vodje odseka 
za gozdno tehniko pri ZGS OE Postojna, Adolfa 
Trebca pričeli s tekmovanjem. Tekmovanje je s 
svojim obiskom, kakor že več let do sedaj, počastil 
tudi postojnski župan Jernej Verbič.

Posamične uvrstitve:
1. Čuk Robert, GOZD Ljubljana (1.580 točk)
2. Grahor Vojko, GG Postojna    (1.540 točk)
3. Švigelj Žiga, SGLŠ Postojna   (1.534 točk).

Ekipne uvrstitve:
1. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
2. GG Postojna I.
3. Območna enota Tolmin (lastniki gozdov)

V upanju, da smo s prikazom obvezne uporabe 
popolne osebne varovalne opreme pri delu na 
sečnji (čelada z glušniki in mrežico, varovalne 
sekaške hlače z mrežico proti vrezu in uporaba 
sekaških čevljev s kapico in varovalnimi vlakni ter 
rokavic)  ''prihranili'' vsaj  eno resno poškodbo pri 
delu na sečnji, potem je bila naša domača naloga 
odlično opravljena.

In na koncu še zahvala vsem donatorjem (GG 
Postojna, Husqvarna, Unicommerce zastopstvo Stihl, 
Zavod za gozdove Slovenije ter Miroslav Rudolf s.p. 
iz Črnega vrha),  kakor tudi vsem članicam in članom 
Gozdarskega društva Postojna, ki so pomagali pri 
pripravah in izpeljavi tega tekmovanja.

Adolf TREBEC

(5.027 točk), GRČA Kočevje (4.854 točk), Kras 
(4.811 točk), GLG Murska Sobota (4.420 točk), 
GG Slovenj Gradec (4.126 točk), Snežnik Kočevska 
Reka (4.025 točk), GG Bled (3.986 točk) in GG 
Celje (3.536 točk). 

Izven konkurence je ekipa Italije s tremi tekmo-
valci dosegla 4.290 točk, Hrvaške (tudi samo s tremi 
tekmovalci) pa 4.152 točk.

Državno tekmovanje gozdnih delavcev Slovenije, 
je bil tudi izbor ekipe za nastop na 28. svetovnem 
tekmovanju gozdarjev v Tripsdrillu v Nemčiji v času 
od 2. do 5. oktobra 2008. 

Tekmovanje je minilo brez večjih zapletov in težav. 
S predajo tekmovalne zastave naslednjemu prireditelju 
GG Bled, je bilo tekmovanje tudi uradno zaključeno. 

Adolf TREBEC

4. sekaško tekmovanje Notranjske

Tekmovanje je uvod in preizkušnja pred novo 
tekmovalno sezono, na njem  pa izberemo tudi 
ekipo lastnikov gozdov za nastop na že tradici-
onalnem tekmovanju lastnikov gozdov v Gornji 
Radgoni, kakor tudi za izbor profesionalne ekipe 
za nastop na 6. državnem tekmovanju gozdnih 
delavcev sekačev na Črnem vrhu nad Cerknim, 
konec maja. Na tekmovanje smo povabili poleg 
naših ''Notranjcev'' še tekmovalce iz sosednjih 
območij, dijake Srednje gozdarske in lesarske 
šole iz Postojne in študente gozdarstva iz Bio-
tehniške fakultete.

Odprtega tekmovanja Notranjske se je tako 
udeležilo letos kar 36 tekmovalcev iz samega 
osrčja pokrajine in iz sosedstva. 

Zavod za gozdove Slovenije je v okviru tekmo-
vanja prikazal nujnost uporabe osebne varovalne 

Kleščenje
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Gojzdi

Da gozd ni le les, da ni namenjen le prinašanju 
dobička, da ga ni mogoče neomejeno izkoriščati, 
in da opravlja še druge pomembne naloge, so 
poskušale Bleiweisove Novice, v času zemljiške 
odveze in brezobzirnega pustošenja gozdov, 
opozarjati kmečko prebivalstvo na Kranjskem. 
Poglejmo v Novice kmetijskih, obertnijskih in 
narodskih reči, v Ljubljani v soboto 8. julija in 
sredo 12. julija 1854:

Ljudi je zmiraj več in vsi hočejo živeti in koli-
kor mogoče dobro živeti. In prav imajo. Zato je 
pa človk tudi prisiljen zmiraj dalje in globokeje 
segati po naravnih zakladih in obračati jih v 
svojo korist. Tako je prišla človeška roka tudi na 
gojzde in če dalje, tim več jih pokončava. Posekan 
gojzd daje mnogo lesa, ki se drago prodati more, 
tudi se ta prostor lahko v polje spreobrne in to 
kmetu več dobička prinaša kakor pa gojzd. Za 
posameznega človeka je zares pokončanje gojzdov 
prav hasnovita reč videti; vendar ne zgol edina 
dobičkarija, ampak nekoliko tudi občna korist 
bi imela človeka voditi v njegovem djanju. Za 
tega voljo smo se namenili nekaj o imenitnosti 
gojzdov za občo naravsko življenje in za narodsko 
in človeško gospodarstvo povedati.

Rastilne mnogo svoje hrane iz zraka dobivajo, 
posebno tiste, ki imajo veliko široko perje. Iz zraka 
prejemajo namreč ogelnokislino, amonjak in še 
druge gaze, kteri niso med glavnimi obstojnimi 
deli zraka. V-se vzeto ogelnokislino potem s 
pomočjo sončne svetlobe razkrajajo v voglec in 
kislec; unega hranijo v sebi za rejo in roditev 
novih organov, tega pa iz sebe pahajo. Živali 
pa s človekom vred kislec vdihajo, ogelnokislino 
pa izdihajo; brez kislica ne morejo živeti in v 
ogelnokislini hitro umerjejo. Iz tega se vidi da 
se rastline in živali vzajemno živijo. Zato je tudi 
za oboje neka mera, ki se ne sme ne zvišati ne 
znižati, naj bolj pripravna. Kadar živalski ostanki 
gnijejo, razvija se zraven amonjak, kterega vsak 
po silnem smradu, kakor je na sekretih in v hlevih, 
lahko spozna. Tudi tega rastline v-se serkajo in 
ga tako iz zraka spravljajo, da nam škodovati 
ne more. Tudi vodne sopare in ž njimi mnogo 
škodljivih gazov, ki v njih raztopljeni po zraku 
plavajo, na se vlečejo. V vodo zgoščene serkajo 

v-se in tudi škodljive gaze ž njim, ktere potem v 
sebi razkrajajo. Zatorej mora se reči, da rastline 
zrak čistijo.

Da pa vse to, kar smo od rastlin v obče rekli, 
tudi od gojzdov velja, vsak sam lahko razsodi, 
ker so ravno v gojzdih naj veče rastline, drevje 
in grmovje in tudi so še tla z neizmerno mno-
žino manjših rastlin, mahovja, trav, cvetličic 
itd. pokrite.

Vsak gojzd je velika fabrika, v kteri se dober 
zrak napravlja. Zato gotovo z vso pravico terdimo: 
gojzdi čistijo zrak in delajo ga za dihanje pripra-
vnega in zdravega.

Tako uče nas natoroznanske razlaganja. 
Vendar marsikateri, ki je bolj terde misli, bo 
menil, »Učeni mnogotero reč terdijo in je vendar 
vse drugač, tudi ta ne bode boljša«. Pa poglejmo, 
kako da je v resnici okoli po svetu.

Vsak ve, ako ob vročem poletnem času iz polja 
v senco bližnjega gojzda pride, kako mu to neiz-
merno rečeno dobro de. Senca za kakim zidom 
nikoli ni tako prijetna, kakor senca gostolistnega 
drevesa. Na polju je vse žalostno, trave so vele, 
cvetlice pobešajo glavice, - tudi človeka in živali 
strašna soparica močno stiska. V gojzdu pa je vse 
veselo, vse živo. Drevje, germovje in druge rastline 
vlačijo zmiraj vodne sopare na-se, tudi branijo, 
da voda tako hitro ne spuhti, napolnujejo zrak s 
čistim kislicom in prijetnimi vonjavami in zato 
je v gojzdu zrak bolj vlažen, hladen in zdrav. 
Posebno prijazni so listnati gojzdi.

Latinski spisatelj popisovaje rimsko okolico 
hvalijo posebno rodovitno polje, prijetne gaje 
in krasne poslopja. In kakšna je zdaj? Močvirji 
obdajajo mesto, - močvirji, v kterih se strašne 
bolezni rodijo. Posebno nevarni so tako zvani 
pontinski močvirji. Zrak je tam zlo škodljiv, kar 
se že na obrazu tamošnjih prebivavcov vidi. 
Blede in rumene obličja, vpadle lica, motne oči, 
nadunjen trebuh in počasna hoja pričajo, da 
jih neprestana bolezen tare. Merzlice, vrančice 
in jeterne bolezni poberajo naj veči del pre-
bivavcov v naj lepšej starosti iz sveta. Še celo v 
mesto zanašajo vetrovi teh škodljivihsoparov, ki 
se v močvirjih rode, posebno mescev augusta in 
septembra, kadar tudi vsak, kdor le more, mesto 
zapusti. Močvirji bi se nikoli ne bili napravili, če 
bi gojzdi, ki so tedaj ob časih starih Rimljanov 
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tam stali, pokončani ne bili. Posekali so jih nekdaj 
sicer v začasen dobiček, pa v večno škodo sebi in 
svojim naslednikom. Takih nevarnih močvirjev 
je po svetu še več. Znani so tisti na Milanskem, v 
spodnjih krajih okoli reke Pada in blizo Mantove. 
Tudi na južnem Ogerskem, v Banatu, kjer je 
sicer zemlja tudi rodovitna, je takih močvirjev, 
in znano je, da so tudi tam podobne bolezni, 
kakor v pontinskih doma.

Gojzdi nam ne samo zdravega zraka naprav-
ljajo, ampak varjejo nas tudi njegove moči, namreč 
silnih vetrov in burij. Posebno je peščenih krajih 
in na morskem pobrežju pokončanje gojzdov 
nepametno in nevarno. Veter pesek lahko vzdigne, 
raznese in dostikrat naj lepše polje ž njim posuje. 
Taka se na Francoskem na morskih bregovih, na 
Nizozemskem in v Holandii in tudi na Pruskem v 
izhodnem morju godi. Zakaj tukaj morski valovi 
neprestano pesek na bregove pahajo, od koder ga 
potem veter raznaša. Na mnogo krajih trudijo 
se pokončane gojzde z novimi nadomestiti, kar 
pa ni tako lahko, kakor je posekanje bilo. Da so 
gojzdi zares varhi proti burjam, že to kaže, da 
so ravno v takih krajih naj hujše burje, kjer ni 
gojzdov. Znani so hudi vetrovi, ki na Španjskem 
in Laškem brijejo in vsakemu je znana burja, ki 
na bližnjem Krasu razsaja.

Vendar zavoljo tega se ne sme misliti, da je 
v tisti deželi naj boljše in naj zdravejše živeti, 
kjer je naj več gojzdov. Rekli smo, da gojzdi zrak 
vlažen delajo; kjer je pa preveč gojzdov, tam je 
tudi zrak preveč vlažen, da ni več prijeten in 
zdrav. Skoraj ravno tiste bolezni, kakor v moč-
virjih, nahajajo se tudi v velicih gojzdih tropiške 
Afrike in Amerike. Po pomanjšanju gojzdov se 
podnebje (klima) ravno tako zboljša, kakor se po 
pokončanju spridi. To nam dokazuje nekdajno 
podnebje francoskih in nemških dežel, kakor ga 
nam Cezar in Tacit opisujeta, in sedajno tudi 
od gojzdov velja tista stara resnica, da je povsod 
prave mere treba.

Že prej smo omenili, da rastline vodne sopare 
na se vabijo. Posebno ima to vlastnost neka versta 
mahovja, ki rada vodo in vodne sopare v-se serka, 
potem pa počasi v zemljo spušča. Voda se skoz 
zemljo zmiraj dalje preceja, dokler ne pride do 
take verste kamenja, skoz ktero dalje ne more. 
Tam se nabira, in ker zmiraj še dotaka, mora se 

tudi odtakati, zato si je skoz zemljo napravila 
pot, po kteri kakor izvir ali studenec na svitlo 
prihaja. Skoraj neverjetno je slišati, da bi majhne 
rastlinice ravno naj pridniše delavnice bile, ki 
vodo zbiraje studence redijo. In vendar je taka. 
Mahovje pa nikjer ne more tako dobro rasti, kakor 
v gojzdih. Zakaj drevesa branijo, da ga ne more 
voda odprati, ali pa, ker ima le slabe koreninice, 
veter odpihniti. Verh tega je pa tudi mahovje v 
gozdih imenitna reč, ker je ravno mahovje hra-
nilnica vse tiste vode, ktero drevesa v svojo rejo 
potrebujejo. Za izvire, potoke in reke smo zatorej 
samo gojzdom hvalo dolžni in s pokončanjem 
goizdov bodo tudi izviri izginili, potoki se posušili 
in vode bode manjkalo.

Vsak ve, da dež z oblakov prihaja. Oblaki so 
pa kup vodnih soparov. Kader se sopari zgoste, 
to je, zopet voda postanejo, padajo kakor kap-
ljice na zemljo, in to je dež. skušnja pa uči, da 
se oblaki naj rajši nad gojzdi izpraznujejo. In 
lahko se da razložiti: zakaj. Kakor v gojzdih 
je tudi nad gojzdi zrak bolj hladen, kakor nad 
poljem ali pustim skalovjem. Ako se tedaj oblak 
čez kak gojzd vleče, pride v hladnejši zrak, vodni 
sopari se zgoste in blagonosne kapljice rosijo iz 
oblakov. Drevje jemlje mnogo kapljic na svoje 
veje, odkoder polagoma na tla padajo, kjer jih 
že delavno mahovje pričakuje hrano studencom 
pripravljaje. V poterjenje teh besedi hočemo spet 
nekoliko po svetu pogledati.

Na zapadnem bregu južne Amerike razprostira 
se največe morje celega sveta. Zavolj velike vročine 
mnogo vode izpuhtiva. In vendar le molokdaj 
blagodarni dež te kraje blagoslovi. Vodni sopari 
dvigajo se kviško, oblaci se napravljajo, vendar 
vsi grejo čez andeske planine na izhodno stran 
in tam se izlivajo. Na zapadni strani so andeske 
planine same puste pečine in golo skalovje; na 
izhodni strani pa razširjajo se tisti veliki gojzdi, 
ki se pragojzdi ali pervotni gojzdi imenujejo. In 
tukaj so tudi izviri naj večih rek, kar jih je na 
zemlji, na priliko, amaconska reka Orinoko in 
druge. Na zapadni strani poznajo prebivavci le 
strašne plohe. Na južnem Francoskem, kjer so 
provanske planine skorej vse gole, so morali na 
nekterih krajih ljudje svoje domačije zapustiti, 
ker so bili zmiraj v nevarnosti, življenje in vse 
posestvo izgubiti. Strašne plohe se izlivajo nad 
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golimi pečinami in z vso pokončavno silo prihruši 
voda s planin, pripelje pesek, kamnje in groblje 
seboj, s kterimi polje zasuje in rodovitnost za 
zmiraj zaduši. Taka je tudi na Laškem pokraj 
apeninskih planin. In takih prikazin se najde še 
več po svetu, in pred tremi leti se je taka velika 
nesreča tudi na Koroškem zgodila.

Rekli smo, da gojzdi studence in tedaj tudi 
potoke in reke redijo. Povsod kjer se gojzdi pol-
ončavajo, se vidi, da voda zmiraj bolj zginjuje. 
Španjske  in laške reke so tega priče. Že pri naših 
rekah je poznati, da so prej, ko je še več gojzdov v 
naših deželah bilo, mnogo več vode imele, kakor 
sedaj. Nekdanje struge so bile mnogo veče. Tudi na 
srednjem Nemškem, kjer gojzdi v turinskih, fihtel-
ških in kerkonoških gorah zmiraj svitlejši postajajo, 
reke čedalje manj vode imajo. Še strašnejši obraz 

podaja nam Palestina. Ona – očakom obljubljena 
dežela, ktero sta, kakor sveto pismo pravi, med in 
mleko pretakala, je zdaj sama pustinja. Ponosna 
reka Jordan, ki je nekdaj napajala judejsko polje, 
zdaj le malo blatne vode po skorej praznej strugi 
vali, zakaj njene roditeljce, libanonske cedre, so 
padle pod sekiro.

Iz vsega tega se vidi, da gojzd ni prazen kapital, 
kaor nekteri menijo. Vsako drevo pomaga zrak 
čistiti in vodo nabirati. In kaj hočemo brez zdra-
vega zraka in brez vode? Zato spoštujmo gojzde, 
in skerbimo, da nam ali našim vnukom ne bode 
treba vzdihovati po pokončanih dobrotnikih, 
kakoršna se že na toliko krajih godi. Zato ima 
tudi vlada prav, ako daje postavo zavoljo gojzdov, 
ker nekteri ljudje niso sami toliko modri, da bi 
ravnali v svojo in svojih sinov korist.

J. STEFAN
 

Foto F. Perko
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Uvodnik

Gozdnogospodarsko načrtovanje –
stanje in perspektiva

Gozdnogospodarsko načrtovanje (urejanje gozdov) in s tem gozdno gospodarstvo ter 
gozdarska stroka so nastali v pogojih preteče stiske pri oskrbi z lesom in po velikih 
naravnih katastrofah zaradi brezobzirnega izkoriščanja gozdov.

Razvoj k načrtnemu ravnanju z gozdovi je v posameznih deželah potekal zelo raz-
lično. Vanj so posegali vladarji posameznih dežel z izdajo predpisov o ravnanju z gozdovi 
– gozdnih redov. Prvi gozdni redi so bili v Evropi izdani že v 14. stoletju, zadnji pa v 18. 
stoletju. V gozdnih redih so že prvi zametki kasnejšega urejanja gozdov. Delitev gozdne 
površine na enaka letna sečišča, je bila prva oblika regulacije trajnosti donosov lesa. 

Prvi začetki urejanja gozdov na slovenskih tleh se nanašajo na idrijske rudniške 
gozdove. Rudnik živega srebra je bil odkrit že leta 1493; les pa so potrebovali za opore 
v rudniku ter topljenje rude, pa tudi oskrbo rudarjev z drvmi.

Po odpravi servitutov, so v gozdovih prostih servitutov, pričeli veleposestniki načrt-
neje izkoriščati gozdove, tako so začeli samoinciativno urejati svoje gozdove. Trajnost 
čim večjih donosov je bil osnovni cilj lastnika. Podobno se je odzvala za svoje gozdove 
tudi država. Gozdovi razdrobljene gozdne posesti, ki je po odpravi servitutov pri nas 
prevladovala, urejanja gozdov niso poznali. Tako je bilo vse do konca druge svetovne 
vojne, ko se pri nas prične obdobje izredno dinamičnega in plodnega razvoja na področju 
urejanja gozdov. Sprememba pogledov na gospodarjenje z gozdovi, velike potrebe po 
lesu za obnovo države in težnja po industrializaciji so zahtevali velike količine lesa, iz 
potrebe po trajnosti donosov se je uveljavilo urejanje gozdov za vse gozdove ne glede 
na lastništvo. Načrte je potrebovala tokrat predvsem država. Postopno se v načrtovanje 
vnaša mnogonamenskost gozdov, poleg načrtov goznogospodarskih enot se izdelujejo 
tudi načrti območij, v zadnjem obdobju pa kot nekak državni gozdnogospodarski načrt 
tudi Program razvoja gozdov. V izdelavo in potrjevanje načrtov se vključuje vse več 
zainteresiranih, tako da so načrti odraz širših družbenih potreb in odnosov do gozda. 
Poleg gozdnogospodarskih načrtov (enot in območij) se izdelujejo še gozdnogojitveni 
načrti; javna gozdarska služba pa je zadolžena tudi za lovskogojitvene načrte (dolgoročne 
načrte za lovsko upravljavska območja in letne lovsko upravljavske  načrte).  

Pogosto se postavljajo dileme ali ni tega načrtovanja veliko, mogoče preveč; ali 
primerno izrabimo številne informacije, ki jih zbiramo. Naslednja dilema je, ki si jo 
zastavljajo posamezniki je, komu so načrti namenjeni. Pogosto slišimo, da lastniki od 
teh načrtov nimajo veliko (se ne vidijo v njih) čeprav prav drobno lastniški zasebni 
gozdovi v Sloveniji prevladujejo.

V postopku izdelave in sprejemanju načrtovanja smo s participativnostjo lastnikov 
naredili korak naprej, verjetno bo potrebno storiti naslednje, tako da bodo načrti  ob 
vseh zahtevanih strokovnih vsebinah čim bolj približani tudi uporabnikom. Tu so šte-
vilne občine, napovedujejo se regije, tu so tudi lastniki gozdov (predvsem večji gozdni 
posestniki). Številne zbrane podatke je možno danes v informacijskih časih prirediti 
tako, da bodo zanimivi in koristni tako za lastnike gozdov (načrti za posest – kjer ni 
upoštevan le gozd ampak celotno gospodarstvo posameznega lastnika) kot ožjo ali širšo 
družbeno skupnost, katerih meje se običajno ne skladajo z našimi gozdnogospodarskimi 
enotami ali območji. Možnosti, ki jih omenjamo, nekateri bolj osveščeni že izkoriščajo, 
tako da bo s pozitivnimi izkušnjami potrebno nadaljevati.

Mag. Franc PERKO  
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Znanstvena razprava

1  UVOD
1  INTRODUCTION

Stoletnica uvedbe kontrolne metode v snežni-
ških gozdovih  je priložnost za presojo njenega 
pomena za slovensko gozdarstvo in vpliv na 
sedanjo in prihodnjo zasnovo gozdnogospo-
darskega načrtovanja. V razvoju gozdarstva 

GDK: 562.42+6(045)=163.6

Adaptivno upravljanje z gozdovi: aktualni vidiki in perspektive 
Adaptive Forest Management: Aspects and Perspectives

Andrej BONČINA* 

Izvleček:
Bončina, A.: Adaptivno upravljanje z gozdovi: aktualni vidiki in perspektive. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 7–8. V 
slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit.27. Prevod izvlečka Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega 
besedila Marjetka Šivic. 
Uvedba kontrolne metode v snežniških gozdovih pred dobrimi sto leti je pomembno vplivala na razvoj gozdarstva v Sloveniji. 
Kontrolna metoda ali adaptivno upravljanje pomeni, da na podlagi dopolnilnih informacij o upravljanem sistemu in njegovem 
okolju, zbranih med samim upravljanjem, prilagajamo cilj upravljanja in dopolnjujemo  sistem ukrepov. Teorija adaptivnega 
upravljanja je  temelj za gozdnogospodarsko načrtovanje, kar se odraža v vseh načrtovalnih fazah. Gozdna inventura mora, 
upoštevaje konkretne razmere, zagotoviti  uporabne informacije za odločanje. Spremljava ali monitoring je bistveni vir 
podatkov za preverjanje uporabljenih načinov ravnanja in podlaga za presojo uspešnosti gospodarjenja. Pri spremljavi 
znakov se je treba zaradi stroškov in porabe časa omejiti na ključne parametre stanja in razvoja gozdnih ekosistemov, ki jih 
je mogoče upravljati, se spreminjajo zaradi izvajanja ukrepov in so hkrati  kazalniki razmer celotnega gozdnega ekosistema. 
Adaptivno upravljanje poudarja pomen povezovanja izvedbe s spremljavo, presojo uspešnosti gospodarjenja in z novim 
načrtom. Zato naj načrtuje tisti, ki dobro pozna objekt načrtovanja in njegovo okolje. Adaptivno upravljanje pospešuje 
timsko delo, ki lahko izboljša odločitve in prispeva k manjši konfliktnosti izvedbe načrta. Priprava gozdnogospodarskega 
načrta je predvsem dopolnitev predhodnega, nikakor pa ne izdelava povsem novega načrta. Adaptivno upravljanje terja 
načrtno raznovrstnost ukrepanja in prilagajanje ciljev in ukrepov glede na pridobljene izkušnje.
Ključne besede : adaptivno upravljanje, gozdnogospodarsko načrtovanje, načrtovanje procesov, Schollmayer

Abstract: 
Bončina, A.: Adaptive Forest Management: Aspects and Perspectives. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
66/2008, Vol. 7-8. In Slovenian, abstract and conclusions in English. Quot. lit. 27. Abstract translated by Breda Misja, 
proofreader of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The introduction of the control method in the Snežnik forests significantly affected the development of the forestry in Slovenia. 
The control method or the adaptive forest management stands for adapting the management objective and correcting the 
measurement system on the basis of the supplementary information about the management system and its environment, 
gathered during the management. The theory of the adaptive management forms the basis for the forest management 
planning, which is reflected in all planning phases. The forest inventory must, considering the concrete conditions, ensure 
decision oriented information. The monitoring is an essential source of data for evaluating the applied methods and the 
basis for the management evaluation. Due to the costs and time consumption, the monitoring of the signs must be limited 
to the key parameters of the condition and development of the forest ecosystems which are manageable, can be changed 
by applying  measures and represent the indicators of the integral forest ecosystem’s conditions. The adaptive management 
emphasizes the importance of connecting the execution and the monitoring, the management evaluation and the new 
plan; therefore the planning should be performed by the person who knows the planning object and its environment well. 
The adaptive management promotes the team work which can improve the decisions and contributes to a lesser conflict 
level in the plan execution. The preparation of the forest management plan is above all a supplementation of the previous 
plan and by no means making of an entirely new one. The adaptive management requires a designed diversity of actions 
and adjusting the objectives and measures with regard to the acquired experience. 
Key words: Adaptive management, forest management planning, planning process, Schollmayer

na Slovenskem je bilo nekaj ključnih vplivov in 
dejavnikov, ki so oblikovali avtohtono gozdarsko 
šolo. Pojav in pozneje razvoj kontrolne metode je 
zagotovo eden izmed takšnih vplivov. Heinrich 
Schollmayer je leta 1906 izdal Direktiven für die 
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GozdV 66 (2008) 7-8340

Bestandesaufnahmen und die Betriebseinrichtung 
auf der F. G.-Herrschaft Schneeberg – torej navo-
dila za gozdno inventuro in urejanje snežniških 
gozdov, s katerimi je vpeljal natančno spremljavo 
razvoja gozdov in gospodarjenja (Gašperšič, 
1995; Perko, 2005). V delu ne omenja pojma 
kontrolna metoda ali česa podobnega, vendar je 
iz zasnove razvidno, da gre za način dela, ki ga 
lahko označimo kot gospodarjenje z gozdovi na 
temelju kontrolne metode. To je omenjeno tudi 
v literaturi, saj za Schollmayerjevo gospodarjenje 
z gozdovi na Postojnskem najdemo oznake, kot 
je postojnska kontrolna metoda ali tudi snežni-
ška kontrolna metoda (Mlinšek, 1972; Kurth, 
1994; Gašperšič, 1995). Skratka, Schollmayer je 
v upravljanje z gozdovi vpeljal monitoring, če 
bi to želeli imenovati s sedaj pogostim izrazom 
na področju gospodarjenja z naravnimi viri in 
okoljem (Hladnik, 2006). 

Schollmayer je bil Hufnaglov sodobnik. Huf-
nagl je zelo vplival na Schollmayerja, na primer  
glede prebiralnega gospodarjenja. Ob tem je 
zanimivo, da je tudi Hufnagl v svojih načrtih 
omenjal kontrolo pri gospodarjenju z gozdovi, 
vendar se je pri tem omejeval na izbrane dele 
celotne površine gozdov, saj naj bi na izbranih 
ploskvah ugotavljali odzive sestojev na izvedene 
ukrepe (Hufnagl, 1892). Nasprotno je Schollma-
yer zasnoval podrobno inventuro in spremljavo 
gospodarjenja na skoraj celotni gozdni površini. 
Hufnagla in Schollmayerja lahko označimo kot 
glavna tvorca avtohtone gozdarske šole na Slo-
venskem. Oba sta izjemno vplivala na naslednje 
generacije načrtovalcev. V obdobju po drugi 
svetovni vojni bi bilo brez njiju slovensko goz-
darstvo in tudi  zdaj  precej drugačno. Tako, 
denimo, iz zapisa iz prve inventarizacije gozdov 
(Anonymus, 1947), ki je lani izšla kot pomemben 
zgodovinski vir, in tudi iz drugih zgodovinskih 
virov izvemo, da so se pri zasnovi gozdarstva in 
urejanja gozdov zgledovali prav po postojnski šoli 
urejanja gozdov. Rudolf Pipan (1969, 1974), ki je 
zaznamoval povojno gozdarstvo, je pomembno 
prispeval, da so zasnovo kontrolne metode raz-
širili na gospodarjenje z vsemi gozdovi v Sloveniji, 
pozneje pa je predvsem Gašperšič poglabljal 
koncept načrtovanja na načelih kontrolne metode 
(Gašperšič, 2006).

Schollmayerju lahko poleg uvedbe kontrolne 
metode pripišemo še en velik prispevek k razvoju 
avtohtonega gozdarstva, pogosto zapostavljen ali 
celo neznan, vendar izjemno pomemben – to je 
ekosistemsko gospodarjenje. Schollmayer je pre-
vzel prebiralno gospodarjenje, ki je pomembno 
prispevalo k ohranjanju naravne sestave snežniških 
gozdov. Hkrati pa je bila notranja delitev gozdov 
specifična za takratne razmere v evropskem goz-
darstvu. Tedanje obratovalne razrede, ki so pred-
hodniki zdajšnjih rastiščno-gojitvenih razredov, je 
oblikoval predvsem glede na rastiščne razmere. To 
pomeni, da so bili oddelki razčlenjeni na odseke 
glede na pomembne razlike v rastiščnih razmerah, 
ki so se zrcalile tudi v različni drevesni sestavi in 
zgradbi gozdnih sestojev. Takšen ekološki pristop 
se je znatno razlikoval od tedaj uveljavljenega v 
srednji Evropi, kjer je bila notranja delitev gozdov 
zasnovana na sestojnih merilih, saj so odseki pred-
stavljali sestoj določene starosti (Kurth, 1994). Ob 
sečni zrelosti so zaradi prevladujočega golosečnega 
sistema celoten sestoj (odsek) posekali oziroma 
obnovili. Upoštevanje rastiščnih razmer je skladno 
s kontrolno metodo, hkrati pa je pogoj za njeno 
izvedbo, saj je spremljanje razvoja gozdnih sesto-
jev smiselno le za ekološko enotne in ohranjene 
gozdove, ki podobno funkcionirajo in se podobno 
odzivajo na gojitveno ukrepanje. 

Čeprav je dosedanji razvoj kontrolne metode 
v gozdarstvu vreden poglobljene študije, se v pri-
spevku omejujemo na nekatere vidike kontrolne 
metode v sedanji zasnovi načrtovanja in predvsem 
izpostavljamo odprta vprašanja glede kontrolne 
metode, ki terjajo premislek in morda tudi spre-
membe. Najprej pa je treba sploh pojasniti zasnovo 
adaptivnega upravljanja.

2  KONTROLNA METODA IN 
ADAPTIVNO UPRAVLJANJE

2  »CONTROL METHOD« AND 
ADAPTIVE MANAGEMENT

Kontrolna metoda in adaptivno upravljanje sta 
tako rekoč sinonima. V tuji strokovni literaturi 
se izraz kontrolna metoda skorajda ne uporablja, 
medtem ko v zadnjih letih postaja adaptivno 
upravljanje vodilna paradigma na področju uprav-
ljanja naravnih virov (Simonič, 1983; Adamič in 
Jerina, 2006). Pri nas se je tudi po zaslugi Scholl-
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mayerja in gozdarskih strokovnjakov – kontroli-
stov – uveljavila že prej (Gašperšič, 1979, 1995). 
Bistvo adaptivnega upravljanja je, da na podlagi 
dopolnilnih informacij o upravljanem sistemu 
in njegovem okolju, zbranih med samim uprav-
ljanjem, ustrezno prilagajamo cilj upravljanja in 
dopolnjujemo sistem ukrepov (Bončina, 2007).

Upravljanje gozdnih ekosistemov vedno poteka 
ob pomanjkanju informacij, kar se odraža v celo-
tnem procesu upravljanja. Razlog za adaptivno 
upravljanje ni le v pomanjkanju informacij o 
sistemu, ampak tudi v nepredvidljivem razvoju 
sistema zaradi kompleksne strukture (Nicolis, 
1994). Takšen način upravljanja ni smiseln za 
determinirane sisteme, pač pa le za kompleksne 
sisteme, ki so verjetnostni ali statistični sistemi; 
ne moremo jih analitično spoznati, prav tako 
ne obvladati ali v popolnosti nadzirati. Uprav-
ljanje takšnih sistemov je mogoče, čeprav ne 
poznamo vseh elementov sistema. Za upravljanje 
so pomembni vzorci (značilnosti, relacije) v njihovi 
strukturi in delovanju, pri čemer ima prav sprem-
ljava (monitoring) ključni pomen za spoznavanje 
in upravljanje s takšnimi sistemi. Gozdni ekosi-
stemi in njihovi podsistemi, na primer populacije 
drevesnih vrst, populacije jelenjadi,  populacije 
zveri,  ter sistemi v njihovem okolju, na primer 
družbeni sistemi, so značilni predstavniki kom-
pleksnih sistemov (Bončina in Poljanec, 2006). 
Značilnost adaptivnega upravljanja je ponavljanje 
naslednjih faz: odločanje (načrtovanje) – izvedba 

– spremljava – presoja – dopolnjena odločitev 
– izvedba – spremljava – vrednotenje – dopol-
njena odločitev (Slika 2).

Za adaptivno upravljanje je potrebno dovolj 
dolgo časovno obdobje, da cikel načrt–izvedba–
presoja ponavljamo in dopolnjujemo upravljanje. 
Razvoj gozdnih sestojev je dolgotrajen, zato ima 
zgodovinska komponenta pomembno mesto v 
gozdnogospodarskem načrtovanju. Po eni strani 
je potrebno razumevanje dosedanjega razvoja 

Slika 1: Kontrolna metoda – adaptivno upravljanje (prirejeno po Marti in Stutz, 1993)
Figure 1: »Control method« - adaptive management (according to Marti and Stutz 1993)

Slika 2: Zasnova adaptivnega upravljanja (spremenjeno 
po Williams in sod. 2007)
Figure 2: Concept of adaptive management (according to 
Williams et al. 2007)
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gozdov, hkrati pa tudi dolgoročen pogled v pri-
hodnost. Če bi se omejili samo na čas in pona-
vljali ukrepe na istem objektu v daljšem obdobju 
(načrt–izvedba–presoja), bi bilo takšno učenje 
počasno. Tako bi, na primer, za spremljavo raz-
voja enega objekta –sestoja na določenem rastišču 
– potrebovali stoletje in več. Obsežen gozdni 
prostor pa omogoča, da hkrati spremljamo razvoj 
različnih gozdnih sestojev, v katerih smo izvajali 
različne ukrepe. Na podlagi registriranih odzivov 
na ukrepe lahko presojamo ustreznost in uspešnost 
ukrepov, se iz presoje nekaj naučimo in izkušnje 
po analogiji uporabimo v podobnih razmerah in v 
prihodnjih odločitvah. Ob tem je treba opozoriti 
na odzivni čas različnih sistemov. Pri upravljanju 
s populacijami divjadi je odzivni čas neprimerno 
krajši kot pri gozdnih sestojih. Populacije žival-
skih vrst se hitro odzivajo na izvedene ukrepe 
in spremembe v njihovem življenjskem okolju 
s spremenjeno strukturo, gostoto, vedenjem. 
Pri sestojih je drugače. Za presojo uspešnosti 
določenega načina pomlajevanja na določenem 
rastišču lahko potrebujemo tudi nekaj desetletij. 
Sedanja drevesna sestava gozdov ali pa kakovost 
gozdnih sestojev nista rezultat trenutnih razmer 
ali ukrepov zadnjih let, ampak posledica vplivov 
izpred desetletij ali celo več.

3   POSLEDICE ADAPTIVNEGA 
UPRAVLJANJA ZA 
GOZDNOGOSPODARSKO 
NAČRTOVANJE 

3  CONSEQUENCES OF ADAPTIVE 
MANAGEMENT FOR FOREST 
MANAGEMENT PLANNING

3.1  Razumevanje načrtovanja kot 
procesa

3.1  Understanding of planning as a 
process

Gozdnogospodarsko načrtovanje je pri nas sino-
nim za adaptivno upravljanje, saj načrtovalni 
postopek povezuje upravljalske faze: 1)  ugotav-
ljanje stanja s presojo dosedanjega gospodarjenja, 
2) določitev ciljev in ukrepov, sledi izvedba ter 
3) spremljava gospodarjenja, potem pa zopet 
inventura s presojo gospodarjenja, kar je izhodišče 
za nov načrt.

Načrtovanje torej ni pisanje načrta. Pri porabi 
časa za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov je 
včasih omenjena postavka »pisanje načrta«. Seveda 
je zapis odločitev potreben, da se načrt pravočasno 
odda v nadaljnji postopek. Vendar se pri tem 
načrtovalci ne smemo zapreti v slonokoščeni stolp; 
bolj je treba poudariti proces. V obdobju priprave 
načrta je pomembno sodelovanje s strokovnjaki 
in z drugimi udeleženci procesa  (Bončina, 2004); 
načrt je potem zapis odločitev, ki so rezultat tega 
procesa (Lawrence, 2000). Pogosto pri pripravi 
načrtov znaten del časa porabimo za inventuro 
in obdelavo podatkov, kar je sicer pomemben del 
celotnega procesa, vendar ob tem zmanjka časa 
in pripravljenosti za odločanje. 

Pri gozdni inventuri je pomembno, da je pri-
lagojena razmeram in da zagotovi za odločanje 
uporabne informacije; te pa so takšne, ki pojas-
njujejo glavno gozdnogospodarsko problematiko 
v gozdnogospodarski enoti. Zato je treba poleg 
standardiziranega zbiranja podatkov za enoto 
pridobiti tudi informacije, ki bodo omogočile 
dobre odločitve. Problemi v gozdovih so raz-
lični, od pomlajevanja, kakovosti sortimentov 
do problematike mnogonamenske rabe gozdov 
in poudarjenih funkcij. Zato naj bo inventura 
bolj prilagojena temu. V fazah po inventuri je 
pomembno, da gozdarski strokovnjaki – nosilec 
načrta, strokovnjaki za posamezna področja pri 
gospodarjenju z gozdovi, revirni gozdarji –  sode-
lujejo, da skupaj presojajo spremembe gozdov in 
uspešnost gospodarjenja: kaj je bilo uspešno, katere 
spremembe gozdnih sestojev so zaželene, katere 
so zaskrbljujoče, kateri ukrepi so bili ustrezni in 
kateri ne, kateri so bili učinkoviti in kateri ne, 
kaj je treba spremeniti, kaj bi kazalo preizkusiti 
novega. Na podlagi analiz o spremembah gozdov 
in odzivih na izvedene ukrepe se je treba odločiti 
o prihodnjem ukrepanju v gozdovih. Pretehtati 
je treba smernice – odločitve o prihodnjem raz-
voju gozdov, ki vključujejo odločitve o poseku 
in gojitvenih delih, odločitve o sprejemljivosti 
tehnoloških modelov in podobno. Takšen pristop 
prispeva k večji kakovosti načrtov in tudi k njihovi 
večji uporabnosti, saj jih udeleženci argumentirano 
sprejmejo že v procesu načrtovanja in jih potem 
tudi bolje upoštevajo.
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3.2  Načrtovanje ali projektiranje
3.2  Planning or making a project

Adaptivno upravljanje poudarja pomen pove-
zovanja izvedbe s spremljavo, presojo in potem 
z novo odločitvijo – novim načrtom. Kakovost 
načrta merimo predvsem s kakovostjo odločitev.  
Iz tega izhaja, naj načrtuje tisti, ki dobro pozna 
objekt načrtovanja in njegovo okolje, ki ima pre-
gled nad podrobnostmi v gozdnogospodarski 
enoti, na primer nad različnimi sestojnimi in 
rastiščnimi razmerami pa tudi pregled nad celo-
tno gozdnogospodarsko enoto. To je nekdo, ki 
deluje na ravni krajevne enote, ki poleg gozdov 
dobro pozna tudi gozdne posestnike in javnost, 
ki ima interese v gozdnem prostoru. Organiza-
cijska shema je v domeni javne gozdarske službe, 
vendar je z vidika kontrolne metode pomembno, 
da bi bil vodja krajevne enote praviloma nosilec 
načrta. Če posredovanega mnenja ne sprejmemo 
in se postavimo na stališče, da lahko načrtuje in 
s tem upravlja nekdo, ki ni vpleten v vsakdanje 
delo, izvajanje in hkratno spoznavanje sestojev, 
lastnikov in podobno, potem bi to utegnilo pome-
niti, da bi bili načrti lahko projekti, ki bi jih lahko 
izdelovali projektni biroji na podlagi inventure in 
brez globljega poznavanja gozdov.

3.3  Timsko delo 
3.3  Team work

Pri načrtovanju je potrebno timsko delo, ki lahko 
izboljša odločitve in prispeva k manjši konfliktno-
sti izvedbe. Vendar timsko delo ne sme pomeniti, 
kot se tudi lahko zgodi, da se sklenjen upravljalski 
postopek razdeli tako, da nekdo analiza stanje, 
drugi je zadolžen za analizo razvoj gozdov, tretji 
določa cilje in ukrepe, četrti je zadolžen za funkcije 
in podobno. V takšnem primeru se srečujemo le 
s pisanjem načrta in pristop ni ustrezen. Namen 
analize stanja in razvoja gozdov je v tem, da na 
eni strani spoznamo razvojne trende gozdov in 
hkrati presodimo uspešnost gospodarjenja, spo-
znanja pa  uporabimo pri odločanju za naprej. 
Srečujemo se s preprostimi vprašanji, kaj velja 
ohraniti in kaj je treba dopolniti ali spremeniti. 
Zato naj timsko delo ne pomeni, da se pristojnosti 
odločanja razdelijo na posameznike, temveč da 
se strokovnjaki argumentirano pogovarjajo o 

ključnih vprašanjih v načrtovalnem postopku. 
Takšni pogovori, sestanki, delavnice so pomemben 
sestavni del načrtovalnega procesa.

3.4  Pomen spremljave
3.4  Importance of monitoring

Pomen spremljave je odvisen od objekta in načina 
upravljanja. Adaptivno upravljanje ni mogoče 
brez spremljave - monitoringa, ki je bistveni vir 
podatkov (Gašperšič, 1995; Boyce in Haney, 1997; 
Lindenmayer in Franklin, 2002), ki omogočajo 
preverjanje uporabljenih načinov ravnanja in 
so podlaga za presojo uspešnosti gospodarje-
nja. Majhna zanesljivost spremljave zmanjšuje 
možnost učenja, medtem ko netočna sprem-
ljava (monitoring) lahko privede do napačnih 
zaključkov, ki povzročajo napačne upravljavske 
akcije. V gozdu lahko spremljamo izjemno veliko 
znamenj. V zadnjem obdobju je postala zelo 
aktualna spremljava ali monitoring, saj je zelo 
veliko zanimanje za spremljavo različnih znakov 
gozdnega ekosistema, za posamezne populacije 
rastlinskih in živalskih vrst. Pogosto je zanimanje 
povezano z raziskovalnimi in tudi profesionalnimi 
ambicijami posameznikov in institucij. Tovrstni 
monitoringi lahko prispevajo k poznavanju sestave 
gozdnih ekosistemov, so pa manj pomembni in/ali 
predragi kot podlaga za upravljanje z gozdnimi 
ekosistemi. Na spremljavo razvoja gozdov in 
gospodarjenja z gozdovi moramo gledati pred-
vsem z upravljavskega vidika, kar pomeni, da je 
treba spremljati znamenja, ki so relevantna za 
upravljanje gozdnih ekosistemov. Zaradi stroškov 
in porabe časa se je smiselno omejiti na ključne 
parametre stanja in razvoja gozdnih ekosistemov, 
ki jih je mogoče upravljati, se spreminjajo zaradi 
izvajanja ukrepov in so hkrati kazalnik razmer 
celotnega gozdnega ekosistema in so pogosto 
povezani z gozdnimi sestoji; relevantni pa so tudi 
drugi znaki o gozdnem ekosistemu, ki ne zadevajo 
le dreves in gozdnih sestojev. 

Navedeno naj ne bo razlog, da gozdarji ne bi 
imeli najpopolnejšega in celovitega informacij-
skega sistema o gozdovih v Sloveniji; to pomeni, 
da je sistem treba stalno vzdrževati, razvijati in 
dopolnjevati, hkrati pa je k sodelovanju smiselno 
pritegniti strokovnjake iz drugih institucij. V 
prejšnjih desetletjih so bili zbrani številni podatki 
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o gozdovih v Sloveniji, a so se nekateri žal izgubili. 
Ko smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove 
Slovenije vzpostavljali podatkovno zbirko o 
razvoju gozdov v Sloveniji na ravni oddelkov od 
leta 1970 (Poljanec, 2008), smo ugotovili mnoge 
pomanjkljivosti: nekaterih načrtov enot nismo 
našli, zaradi pogostega bodisi preštevilčenja ali 
preoblikovanja odsekov, oddelkov in enot pa 
pogosto nismo uspeli vzpostaviti kontinuitete. Zato 
se zdi, da veliko več energije namenjamo zbiranju 
podatkov, premalo pa njihovemu vzdrževanju in 
arhiviranju. Tako ostaja posodabljanje gozdarskega 
informacijskega sistema stalna naloga, saj mora 
informacijski sistem omogočiti hiter, natančen in 
uporabniku prijazen vpogled v poljubno izbrano 
območje gozdov in obdobje gospodarjenja.

3.5  Presoja gospodarjenja
3.5  Management evaluation

Obnovo načrta je treba razumeti kot dopol-
nitev, spremembo starega načrta in nikakor ne 
kot izdelavo povsem novega. Za takšen pristop 
k načrtovanju je osrednjega pomena presoja 
dosedanjega gospodarjenja. Presoja uspešnosti 
gospodarjenja je pomemben sestavni del adaptiv-
nega upravljanja; je instrument za preverjanje in 
dopolnitev. V gozdnogospodarskem načrtovanju 
je presoja uspešnosti pomembna predvsem pri 
obnovi gozdnogospodarskega načrta. Zato so ob 
obnovi načrta za presojo uspešnosti ključni podatki 
o stanju gozdov in gospodarjenju z gozdovi, cilji 
gospodarjenja, usmeritve in načrtovani ukrepi. 
Presoja uspešnosti obsega štiri komponente, ki 
se med seboj dopolnjujejo (Bončina in Poljanec, 
2006), in sicer presoja: izvedbe, doseganja ciljev, 
učinkovitosti ter presoja dosedanjega načrta. 
Presoja uspešnosti gospodarjenja je sestavni 
del kontrolne metode, saj je bila izhodišče za 
vključitev izkušenj v dopolnjene cilje in smernice 
novega načrta.

3.6  Iskanje novega 
3.6  In search of novelty

Adaptivno upravljanje ne pomeni le vztrajnega 
spremljanja, evidentiranja in analiziranja razvoja 
gozdov in gospodarjenja, ampak terja načrtno 
raznovrstnost ukrepanja. Navedeno pomeni, da je 

treba načrtno preizkušati nove načine ravnanja z 
gozdovi. Pri tem je treba vnaprej oblikovati napo-
vedi, kaj naj bi se zgodilo. Američani govorijo o 
oblikovanju modelov (Williams in sod., 2007), 
ki naj jih (napovedi, scenariji) pozneje preve-
rimo glede na odziv sistema, ki ga ugotavljamo 
s spremljavo. Modeli so pomembno sredstvo za 
spodbujanje upravljavcev, da skrbno premislijo 
o strukturi in dinamiki sistema, ki ga upravljajo. 
Modeli tudi določajo, katere parametre je treba 
spremljati, da bomo lahko interpretirali uspešnost 
ravnanja (Bončina, 2007). 

Če upoštevamo dejstvo, da so naravne razmere 
v slovenskih gozdovih izjemno raznovrstne, in 
pomislimo na načine ravnanja z gozdnimi sestoji, 
potem lahko ugotovimo, da pogosto ravnamo 
šablonsko – po utečenih poteh, premalo pa je 
prisoten iskateljski duh, iskanje novih prijemov, 
novih načinov glede, npr., nege gozdov, obnove, 
varstva ali glede tehnoloških rešitev. Pri iskanju 
novega naj ne gre za revolucijo, ampak za stalno 
preverjanje dosedanjega in iskanje boljšega, in 
to po poti majhnih korakov (Mlinšek, 1968). 
Seveda je zaželeno in tudi nujno, da organiza-
cijske rešitve ustvarijo okolje, ki bo spodbujalo 
inovativno delo.

4  PREDNOSTI IN OMEJITVE 
ADAPTIVNEGA GOSPODARJENJA

4  ADVANTAGES AND DISADVENTAGES 
OF ADAPTIVE MANAGEMENT

Koncept adaptivnega upravljanja ima v primerjavi 
z drugimi načini upravljanja nekatere pomembne 
prednosti. Omogoča prilagodljivo delovanje v 
negotovih razmerah. Upravljavcem omogoča, 
da svoje delovanje prilagodijo ob dodatnem 
razumevanju sistemov. Pomembna prednost 
takšnega upravljanja je, da omogoča tudi prilaga-
janje na spremenjene okoljske razmere. Kakovost 
adaptivnega upravljanja je tudi v tem, da se lahko 
stalno dopolnjuje; učenje temelji na spremljavi in 
presoji rezultatov. Adaptivno upravljanje omogoča 
uspešno upravljanje s kompleksnimi sistemi, 
saj upravljavce usmerja h ključnim elementom 
upravljanja (Williams in sod. 2007).

Adaptivno upravljanje pa ima tudi omejitve; 
ni ga mogoče uporabljati v vseh primerih. Adap-
tivno upravljanje je neprimerno takrat, ko gre za 
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enkratno odločitev. Če se odločanje ne ponavlja 
in ne dopolnjuje v času, potem je adaptivno 
upravljanje brez pomena. Adaptivno upravljanje 
tudi ni smiselno oziroma uspešno, če monitoring 
oziroma spremljava ne more zagotoviti uporabnih 
informacij za odločanje. To se lahko zgodi, kadar 
pogostnost spremljave ni skladna s spremembami 
sistema ali če ni finančne ali organizacijske pod-
pore za izvedbo spremljave. Adaptivno upravljanje 
je okrnjeno ali pa ni mogoče v primerih, ko je 
izvajanje ukrepov omejeno ali pa ukrepov sploh 
ni mogoče izvajati. 

5  KAJ NI ADAPTIVNO 
UPRAVLJANJE

5  WHAT IS NOT ADAPTIVE 
MANAGEMENT

Bilo bi narobe trditi, da je adaptivno upravljanje 
edina podlaga za gozdnogospodarsko načrtovanje. 
To seveda ni res; je pa njegov temelj. Med adap-
tivno upravljanje ne spadajo nekateri koncepti, ki 
so uporabni v gozdnogospodarskem načrtovanju. 
Eno izmed takšnih področij je reševanje konfliktov 
(Bončina 2004). V nekaterih deželah tovrstne 
vsebine že vključujejo v gozdarske študijske 
programe. Načrtovalci se bodo morali soočiti z 
dejstvom, da so konflikti in reševanje konfliktov 
sestavni del načrtovalnega procesa. Relevantno 
vprašanje je, kako jih reševati ali omejevati. Pona-
vadi so konflikti posledica različnih zahtev do 
gozdov: različna javnost in posamezniki imajo 
do istega gozda različne zahteve in ponavadi jih 
vsak izmed njih tudi maksimizira. Tudi lobiranje 
postaja sestavni del tega procesa, kar je lahko sicer 
povsem legitimno, ne pa nujno tudi objektivno. V 
načrtovalnem procesu lahko omejimo pojavnost 
konfliktov z rangiranjem ciljev, s čimer opredelimo 
pomembnost določenih ciljev gospodarjenja in 
jim pri načrtovanju ukrepov damo večjo težo. 
Konflikti lahko nastanejo tudi zaradi različnih 
strokovnih pogledov, ki jih je treba argumenti-
rano soočiti, kar vodi do razčiščevanja in pozneje 
boljšega ravnanja z gozdom. Tudi zasnova orga-
niziranosti gozdarstva ustvarja konflikte zaradi 
različnih interesov posameznih institucij, kar se 
lahko kaže v različnih vplivih ali celo pritiskih na 
načrtovalce. Ne glede na to pa je načrtovalcem in 
javni gozdarski službi s pravnimi predpisi dana 

pristojnost, da avtonomno pripravijo načrte, ki 
so podlaga za gospodarjenje z gozdovi. Vsekakor 
pa je treba odločitve v načrtih dobro pretehtati in 
utemeljiti prav na podlagi kontrolne metode.

6   ZAKLJUČEK
6  CONCLUSIONS

Kontrolna metoda je uporabna za sonaravno 
gospodarjenje z gozdovi, ki ohranja kompleksne 
naravne sisteme. V celovitem ekosistemskem 
gospodarjenju je tudi možnost za sodobno goz-
darstvo. Poenostavljanje gospodarjenja z gozdovi, 
iskanje bližnjic je lahko le kratkoročno. S sonarav-
nim gospodarjenjem, ki je navsezadnje zasnovano 
na kontrolni metodi, je treba zagotavljati les in 
nelesne dobrine ter učinke gozda. Na posveto-
vanju na Bledu (Bončina, 2008) smo ugotovili, 
da se bo v Sloveniji količina načrtovanega poseka 
povečevala že zaradi strukturnih in razvojnih 
značilnosti gozdov, hkrati pa se bo povečal tudi 
splošnokoristni pomen gozdov. To bo vsekakor 
izziv za gozdarstvo  – za integralno zagotavljanje 
vseh učinkov gozda – tudi s pomočjo kontrolne 
metode.  

Kontrolna metoda ali adaptivno upravljanje 
je primerna podlaga za delovanje gozdnega 
posestnika, revirnega gozdarja, načrtovalca in 
tudi gozdarskega politika. Vsebuje naboj poziti-
vizma, saj je usmerjena k stalnemu preverjanju 
dosedanjega in iskanju novega, boljšega. Čeprav je 
lažje biti kritičen do drugih kot do lastnega dela, 
je pomemben element kontrolne metode samo-
kritičnost. To ni javna samokritika, ampak kritičen 
in odgovoren odnos do lastnega dosedanjega 
dela ter pozitiven odnos do prihodnosti. Oboje 
prispeva k boljšemu ravnanju z gozdovi. Zato je 
treba ustvarjati razmere, ki bodo spodbujale in 
nagrajevale posameznike, ki bodo z inovativ-
nim in razvojno naravnanim delom zagotavljali 
razvoj področja in panoge. Naj bo to poziv za 
uveljavitev kontrolne metode v gozdarstvu tudi 
v prihodnosti.

6  CONCLUSIONS

The control method is appropriate for the close-
to-nature forest management sustaining the 
complex natural systems. The integral ecosystem 
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management also represents the perspective 
for the modern forestry. Simplifying of forest 
management and taking shortcuts can only be a 
short-term solution. Wood, non-wooden goods 
and forest effects must be ensured by the close-
to-nature management which is, after all, based 
on the control method.  The consultation in Bled 
(Bončina 2008) has shown that the quantity of 
the planned cut in Slovenia will increase due to 
the structural and development characteristics 
of Slovenian forests themselves; at the same time 
the importance of the general usefulness of the 
forests will increase. This will certainly represent a 
major challenge for the forestry – for the integral 
ensuring of all forest effects– also by the use of 
the control method.

The control method or the adaptive mana-
gement represents an appropriate basis for the 
forest owner’s actions, district forester, planner, 
and also forestry politician. It is positivistically 
charged, since it is oriented towards the constant 
evaluation of the past actions and the search for the 
new, better ones. Although it is easier to criticize 
others than one’s own work, the self-critic is an 
important element of the control method. This 
is not to be understood as public self-criticizing, 
we talk about a critical and responsible attitude 
towards one’s own past work and a positive attitude 
towards the future. Both contribute to a better 
forest management. Therefore it is necessary 
to create conditions stimulating and rewarding 
individuals ensuring the development of the 
field and the branch with their innovative and 
developmental work. This should be a call for 
the affirmation of the control method in forestry 
also in the future.
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1 UVOD

Ko se peljemo iz Ljubljane proti morju, med 
Uncem in Postojno avtocesta preči kar obsežno 
območje smrekovih gozdov, ki sodijo v revirja 
Planina in Škocjan, OE Postojna. Ob stoletnici 
spoznajmo razloge in njihov nastanek skozi načrt 
revirja Unec iz leta 1908.

Revir Unec, zdaj poimenovan Škocjan, je bil 
prvič urejen v začetku osemdesetih let. Ko so 
bile sredi sedemdesetih let devetnajstega stoletja 
odpravljene servitutne pravice okoliškega pre-
bivalstva (pravica do paše, steljarjenja, lesa za 
potrebe kmečkega gospodarstva in prodajo), so 
tedanji lastniki Windischgraetzi začeli načrtno 
gospodariti s temi gozdovi. V obdobju servitutov 
so omenjene gozdove kar izkoriščali, saj so imeli 
ob potoku Raku v revirju Unec vaščani Zelš in 
Rakeka kar tri vodne žage, ki jih beleži že T. Gruber 
leta 1781 (GRUBER, 1781) in so delovale nekako 
do leta 1850. Najprej je bilo posestvo, ki je obse-
galo 10.488 ha gozdov, izmerjeno in razdeljeno 
na revirje (10) in oddelke z velikostjo okoli 100 
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ha. Dolgan (1966) poroča, da so se prve ureditve 
lotili leta 1880. Lesno maso (zalogo) so določali s 
pomočjo primerjalnih ploskev, deloma tudi z oku-
larno cenitvijo, letni etat pa so določili po formuli 
avstrijske kameralne takse. Gospodarske osnove v 
ožjem pomenu niso bile izdelane, zadovoljili so se 
z navedbo najpotrebnejših podatkov, t. j. velikosti 
letnega etata in načina gospodarjenja. Podrobnejši 
predvideni ukrepi niso nikjer omenjeni, kratko 
rečeno: pri prvi ureditvi gozdov so izdelali samo 
neke vrste memorandum o načinu prihodnjega 
gospodarjenja, kar je pač zadoščalo za takratne 
razmere. Vsi, v teh operatih navedeni podatki, 
so bili precej pomanjkljivi; gospodarske knjige 
so vodili zelo površno, tako da vpisi o posekanih 
lesnih masah pri poznejši reviziji niso mogli biti 
uporabljeni (DOLGAN, 1966). Z načrtnim izko-
riščanjem gozdov so začeli šele po drugi ureditvi in 
izdelavi gozdnogospodarskih načrtov. Po letu 1900 
je gozdarski strokovnjak Moric Hladnik, upokojeni 

* Mag. F. P. Slivice 34, 1381 Rakek 
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direktor kočevske graščine in predhodnik znanega 
gozdarja Hufnagla, začel urejati gozdove gospostva 
Haasberg po svoji metodi za prebiralne gozdove, 
in to pod vodstvom Hanucsha (DOLGAN, 1966),  
višjega direktorja Windischgraetzovih gozdov, 
kateremu je sledil A. Körbl. Metoda je z majhnimi 
spremembami skoraj enaka tisti, ki so jo uporabljali 
na snežniški in kočevski graščini.

Slika 1: Zelška žaga. 
T. Gruber 1781.

Tako je bil leta 1908 povsem na novo urejen tudi 
revir Unec (Škocjan). Za razliko od takrat uveljav-
ljajočega prebiralnega gospodarjenja (Kočevska, 
Snežnik) je bil revir urejen po načelih golosečnega 
gospodarjenja.

Pogled v načrt razjasni, da so pred sto leti o 
problematiki »prebiralnega« jelovo-bukovega 
gozda vedeli že marsikaj, kar so nove generacije 

Slika 2: Rakovska 
žaga. T. Gruber 
1781.
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gozdarjev ponovno spoznavale veliko pozneje. 
Načrt je bil narejen iz potreb tedanjih lastnikov 
po trajnem in čim večjem donosu, ki naj bi ga 
gozd dajal, in sicer ob hkratnem upoštevanju še 
drugih vlog gozda (lov, estetska vloga, varovalna 
vloga).

2 DOTEDANJE GOSPODARJENJE

Dolgan (1966) o gospodarjenju v haasberških 
gozdovih piše: »Do leta 1872, tj. pred zemljiško 
odvezo (odpravo servitutov op. Perko) in tudi še 
nekaj let po njej, so bili obravnavani gozdovi v zelo 
slabem stanju, ki je bilo posledica nenačrtnega 
in divjega gospodarjenja. Gozdove so izkoriščali 
brez kakršnegakoli reda in pravila, samo da je 
bilo zadoščeno služnostnim pravicam okoliških 
naselij. Drevje so odbirali brez načrta, sekali so 
le tam, kjer je bila boljša rašča in lažji izvoz, 
medtem ko so ostali odročni predeli s prezrelim in 
defektnim drevjem neizkoriščeni. Zaradi takega 
slabega gospodarjenja so na laže dostopnih krajih 
nastali mladi ali kvečjemu srednje stari sestoji z 
debelinami 20-30 cm in z množico rakastega ter 
poškodovanega drevja.

Po odpravi servitutov zaradi pomanjkanja 
denarja veleposestniki niso takoj začeli z uredit-
vijo in s pravilnim izkoriščanjem gozdov. Kmetje 
so namreč postali močni konkurenti, saj so tako 
rekoč preplavili trg z lesom, največ s tesanim, 
posekanim v t.i. ekvivalentnih gozdovih. Zaradi 
prevelike ponudbe so cene padle, zato so morali 
veleposestniki izkoriščanje gozdov kar se je dalo 
skrčiti. Les so prodajali naprej raznim malim in 
srednjim trgovcem, in to na panju, da je nosil 
kupec vse stroške od sečnje do izvoza. Drevje 
so izkoriščali le tam, kjer je trgovcu ustrezalo. 
Takšno nepravilno gospodarjenje je popolnoma 
spremenilo zgradbo gozdov. Na velikih površinah 
so nastali nepravilno prebiralni sestoji, drugje 
pa skoraj oplojno gospodarjeni gozdovi z večin-
skim deležem določenih debelinskih razredov. Te 
gozdove, jelove in bukove, so prejšnji gospodarji 
zaradi lova in drugih namenov skrbno varovali 
in čuvali, le podrastje in zastrto drevje so dali 
posekati, da jim pri lovu ne bi bilo napoti. Zaradi 
pomanjkanja svetlobe in vlage se je pomladek 
posušil, kajti široke krošnje so pospešile izhla-
pevanje na že tako suhih apnenčastih tleh. Zato 

je naravno mladje hiralo in odmiralo, prezrelo 
drevje pa zaradi svoje starosti ni moglo uspešno 
obnoviti gozda v prebiralni sečnji. Uvesti so morali 
postopno (oplojno) sečnjo, ali pa so se odločili za 
sečnjo na golo in za umetno pomlajevanje. To 
so opravili na različne načine, predvsem na 60 
m širokih progah (dvakratna dolžina odraslih 
jelk). Golosečni pasovi so se vrstili od vzhoda na 
zahod, tako da so preostali gozdovi lažje klju-
bovali južnim in severim vetrovom. Dokler na 
posekani progi pomladitev ni uspela, ob njej niso 
sekali. Pri sečnji na golo so puščali takšne jelke in 
bukve, od katerih je bilo pričakovati, da bodo še 
semenile. V revirjih Planina, Škocjan in Ravnik je 
bilo posajenih okoli 1.000 ha, in sicer s smreko in 
hitro rastočimi drevesnimi vrstami, zlasti z zeleno 
duglazijo. Sadili so tudi bodečo smreko in sitko, 
ki pa se nista obnesli. Namen teh nasadov je bil 
ustvariti pionirske kulture, ki naj bi varovale gola 
tla pred izhlapevanjem, da bi mogli pozneje pod 
doraščajočim drevjem podsejati jelko in bukev, ki 
sta najbolj prilagojeni kraškemu svetu.«

Načrtno so začeli izkoriščati gozdove prak-
tično šele po prvi svetovni vojni, ko so prešli 
od prodaje lesa na panju na gospodarjenje v 
lastni režiji. Z lesom, izdelanim v lastni režiji, 
so zalagali lastne žage, v Pivki pa so izdelovali 
tudi furnir in vezane plošče. Gospodarjenje z 
obravnavanimi gozdovi je bilo zelo intenzivno. 
Bližina in dober položaj gozdov, načrtno in 
racionalno izkoriščanje, velika proizvodnja lesa, 
ugodna lega posestva, ki ga prečka železniška 
proga Trst–Dunaj, bližina Italije kot dobrega 
odjemalca, gosto cestno omrežje, sposobno 
tehnično vodstvo, zelo dobra upravna in knjigo-
vodstvena ureditev z malo uslužbenci, predelava 
lesa v lastni režiji na sodobnih strojih ter široka 
trgovska razgledanost – vse to je pripomoglo, da 
so bili dohodki od gozdov zelo veliki.

Gozdna direkcija veleposestva (10.488 ha 
gozdov) je bila sestavljena iz direktorja, gozdnega 
inšpektorja, ki je nadzoroval in vodil vsa gozdna 
dela, računovodje, blagajnika, tajnika in drugega 
pisarniškega osebja, poleg tega je bil v direkciji še 
1 (en) taksator. Zunanja služba je bila organizirana 
po tako imenovanem revirnem sistemu, t. j. za 
vsako gospodarsko enoto ali revir je bil odgovoren 
revirni gozdar z 2 do 4 logarji. V revirju Unec z 
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nekaj manj kot 1.000 ha gozdov so bili revirni 
gozdar in dva logarja.

Dotedanje gospodarjenje je bilo »prebiralno«, 
katerega pa se namerava opustiti, je leta 1908 
zapisal nadgozdar Körbl. Poudarja, da se je 
gospodarilo zelo konzervativno, predvsem so v 
tem izredno lepem revirju upoštevali lovska in 
estetska načela. Zato so se razvili bolj ali manj 
enakomerni (enomerni) sestoji. Dotlej je bila 
oddaja lesa omejena na sušice, vetrolome in več 
kot 50 cm debele jelke. Mnogokrat se je zgodilo, 
da je slaba, rakasta jelka ostala in dušila podrastek 
samo zato, ker je bila debela le 40 cm. Ker so sečnje 
omejevali na redčenja, se je predvideno naravno 
pomlajevanje ponesrečilo in smo zdaj tako rekoč 
prisiljeni za take, zdaj enako stare sestoje upora-
biti nov način gospodarjenja. Zaradi redčenja in 
delne presvetlitve je nastal nalet semena, vendar 
je vznik zaradi pomanjkanja svetlobe kmalu pro-
padel. Da bi pospešili naravno pomlajevanje, so v 
zadnjem obdobju posekali do 40 % lesne zaloge, 
vendar pomladitev ni uspela. Avtor elaborata kot 
enega od razlogov navaja tudi, da pomladitev: 
»najbolje uspeva pri 70- do 80-letni jelki, pri pre-
starih sestojih pa postane sporna«. Načrtovalec 
se tudi vpraša, »kaj storiti s prestarimi jelovimi 
sestoji, ki dajejo lepo naravno sliko, pa nimajo 
nobenega prirastka, katerih kvaliteta stalno pada 
in ne dajejo podrastka, ker nimajo semena.« Da 
bi v tako presvetljenih sestojih čim prej vzgojili 
pomladek, so podsajali  smreko, ki pa je zaostajala 
v rasti in često povsem propadla zaradi prevelikega 
zasenčenja. Obenem pa se je pri spravilu lesa zelo 
poškodovalo mladje.

To je nakazovalo, da je treba preiti od doteda-
njega prebiralnega gospodarjenja, ki ga je Hufnagl 
na sestanku Kranjsko-primorskega gozdarskega 
društva v Planini leta 1906 označil kot »otroka 
potrebe« in je primerno samo tam, kjer ni možnosti 
drugačnega gospodarjenja. V tukajšnjih gozdnih 
razmerah pa ni niti najmanjšega  razloga  za tak 
način gospodarjenja. 

3 TEMELJNE USMERITVE  
NAČRTA 1908

V tem načrtu opredeljen način gospodarjenja, na 
katerih temelji načrt izkoriščanja, je golosečnja, in 
sicer tako, da se seka na mnogih manjših površi-

nah, ki se bodo nasemenile same ali pa obnovile 
z umetnim pogozdovanjem. 

Pri tem se je postavljalo vprašanje zakrasevanja 
površin. Avtor elaborata je to odločno zavrnil z 
naslednjimi argumenti:
–  sečnja poteka le v zimskem obdobju, les je 

do maja že spravljen iz gozda in temu sledi 
takojšnja pogozditev, s tem pa dobijo tla zaščito 
v najkrajšem času;

–  poleg tega služijo za zaščito tal bukovi predrastki 
(podrastki), ki jih je treba ohraniti toliko časa, 
dokler obnova ni končana;

–  zaradi izvrstne zemlje se goličave takoj v obilni 
meri zarastejo s plevelom, ki služi tlom za 
gnojenje in zaščito;

–  če upoštevamo še, da se seka le na zelo majhnih 
površinah, ni pričakovati zakrasevanja.
Revir Unec je bil zaradi bližine gradu eden 

najbolj priljubljenih lovskih revirjev, kar je bil 
tudi eden od pomembnih razlogov za dosedanje 
gospodarjenje. Preveč številna divjad (srnjad) pa 
je povzročala veliko škodo na mladju. Pri novo 
uvedenem golosečnem gospodarjenju bo zaščita 
nasadov mnogo lažja kot pri dosedanjem, ko je 
bila nemogoča. Pri tem je imelo lovstvo gotovo 
pomembno vlogo, »kjer je znano, da divjad zvečer 
rada prihaja na poseke, kjer jo je lahko odstreliti«. 
Hkrati je načrtovalec razmišljal, da bi bilo treba 
za sajenje uporabljati vrste, ki so odpornejše proti 
poškodbam.

Od drugih razmer, ki so vplivale na gospodar-
jenje, načrtovalec še omeni, da je v revirju obilo 
naravnih znamenitosti, ki jih skušajo ohraniti. 
Sprašuje pa se, kaj storiti s prestarimi jelovimi 
sestoji, ki dajejo lepo prirodno (naravno) podobo, 
nimajo pa nobenega prirastka, katerih kakovost 
se stalno zmanjšuje in ne dajejo pomladka, ker 
nimajo semena. Načrtovalec ugotavlja, da je treba 
take sestoje posekati, ker jih je  trenutno še mogoče 
dobro unovčiti. Ugotavlja tudi, da, če bodo v takih 
sestojih sekali v ozkih kulisah; podoba ne bo nič 
izgubila, postala bo še zanimivejša. 

3.1 Razdelitev gozda in izmera

Revir Unec je bil razdeljen na oddelke že ob prvi 
ureditvi leta 1881. Ker so v prihodnosti želeli 
več prožnosti pri gospodarjenju, se je pokazala 
potreba po zmanjšanju prevelikih oddelkov (do 
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200 ha). Za orientacijo in utrditev razdelbe pa 
tudi za olajšanje poznejših meritev in popravkov 
je bilo v revirju postavljenih 140  orientacijskih 
kamnov. Glede na meritve so vnesli podatke na 
katastrske karte v merilu 1 : 2.880, poleg tega 
pa so izdelali revirno karto v merilu 1 : 8.640. V 
takem merilu so izdelali tudi sestojno karto po 
starostnih razredih, karto lesnih zalog in karto 
izkoriščanja za naslednje desetletje.

3.2 Izmera sestojev

Lesno zalogo so ugotavljali s polno premerbo, 
le v mlajših, do 50 let starih sestojih enomerne 
zgradbe so lesno zalogo ocenili po Loreyevih 
sestojnih tablicah.

Meritveni prag je bil 20 cm, debelinski razredi 
pa 10 cm. Vse drevje, debelejše od 50 cm, je sodilo 
v V. debelinski razred, debelinske stopnje pa so 
bile 2 cm. Lokalne deblovnice so izdelali glede na 
180 posekanih dreves. Analize so opravili le za 
iglavce (jelko), za bukev, ki je »prilično redka«, pa 
so uporabili tablice iz Auerspergovih gozdov.

3.2.1 Drevesne vrste

Prevladujoča drevesna vrsta je bila jelka. Oddelki 
1 do 10 (od skupno enajstih) so bili skoraj čisti 
jelovi sestoji, bukev je služila le za varstvo tal. V 
oddelku 11 sta bili obe vrsti že mešani, v višjih 
legah tega oddelka pa je bila skoraj čista bukev 
(KÖRBL, 1908). Urejevalec še poudarja, da je 
bil pred mnogimi leti ves revir čist bukov sestoj, 
zaradi pospeševanja jelke pa so se izoblikovali čisti 
jelovi sestoji. Načrtovalec si za prihodnost postavi 
za cilj, da se več pozornosti nameni bukvi, tako 
da bi bilo devet desetin jelke in desetina bukve. 
Prav tako priporoča gojenje plemenitih listavcev: 
hrasta, jesena, javorja, bresta, da bi vzgojili mešane 
sestoje, ki imajo toliko prednosti.

3.2.2 Starost sestojev

Glede na dotedanje prebiralno obratovanje bi 
bilo pričakovati vse debelinske stopnje in starosti 
na majhni površini, vendar temu ni bilo tako, 
ampak so bili sestoji skoraj enodobni. Pri poseku 
modelnih dreves so natančno ugotavljali starost s 
štetjem letnic in ugotovili, da so bile 15 cm debele 
jelke prav toliko stare kot tiste s 45 cm prsnega 

premera. Sestoji so torej nastali v kratkem pomla-
ditvenem razdobju, kar dokazuje zelo majhna 
starostna razlika debelinskih razredov. Večkrat 
so opazili, da so starejše jelke drobnejše, kar se 
lahko zgodi samo pri jelki, ki ima sposobnost, da 
se desetletja obdrži pod zastorom. Če tako jelko 
v njenem 100. letu osvobodimo (sprostimo), zelo 
dobro prirašča, toda kakovost lesa je slaba. Zato 
načrtovalec predlaga, da  kapnikov ne bi osvobajali, 
ampak posekali, da bi si v prihodnosti zagotovili 
kakovosten les brez napak.

Izdelovalec gozdnogospodarskega načrta za 
revir Unec je že leta 1908 ugotovil, kar je pozneje za 
snežniške gozdove ugotovil tudi Gašperšič (1967), 
da so bili naši jelovi sestoji pomlajeni v relativno 
kratkem obdobju (niso jih  pomlajevali nenehno, 
kar je pogoj za prebiralno gospodarjenje) in da ne 
gre za prebiralne gozdove. Načrt za revir Unec iz 
leta 1908 lahko štejemo za prvo kritično oceno 
’prebiralnega gozda’ in prebiralnega gospodarjenja 
na postojnskem območju.

To se je potrdilo tudi pri revizijah gozdnogo-
spodarskih načrtov za revir Škocjan (1954, 1964, 
1974), ki kažejo za jelove gozdove na rastišču 
Abieti-Fagetum clematidetosum za daljše prouče-
vano obdobje težnje staranja sestojev in manjšanja 
prirastka (PERKO, 1985), kar prav tako kaže, da 
niso bili prebiralni gozdovi.

3.2.3 Lesna zaloga

Preglednica 1: Lesna zaloga v revirju (m3/ha) leta 
1908

Debelinski 
razred Jelka Bukev Skupaj 

I. 14 3 17
II. 33 7 40
III. 55 7 62
IV. 65 3 68
V. 32 1 33
Skupaj 209 21 230

3.2.4 Prirastek

Glede na posekana modelna drevesa so ugo-
tavljali tudi tekoči prirastek (% prirastka); le za 
sestoje, mlajše od 60 let, so uporabili Loreyeve 
tablice.

Perko, F.: Temelji gozdne ureditve revirja Unec 1908
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Preglednica 2: Prirastni odstotki jelke po bonitetnih 
razredih leta 1908

Starost II. III.
61–80 3,0 2,0
81–100 2,0 1,5
101 in več 1,5 1,0

Preglednica 3: Prirastek v revirju (m3/ha) leta 1908

Jelka 6,03
Bukev 0.84
Skupaj 6,87

4 DOLOČITEV ETATA

Gozdovi revirja Unec (948,16 ha) so bili razvrščeni 
v starostne razrede. Obhodnja je bila določena na 
100 let. Pri izračunu etata za vso obhodnjo (100 
let) so bili, kakor je razvidno iz sečnega načrta, 
v prvo periodo uvrščeni sestoji, povsem zreli za 
sečnjo, v drugo periodo pa tisti, ki so bili šele na 
začetku zrelosti. Sečne površine in razdelitev mas 
so bile naslednje:
I.  desetletje 201,52 ha in 56.910 m3

II.  desetletje 176,70 ha in 78.307 m3

III. do IV. desetletje 250,37 ha in 128.799 m3

V.   do X. desetletje 319,57 ha. 

Perko, F.: Temelji gozdne ureditve revirja Unec 1908
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5. GOSPODARSKE RAZMERE

Ker je bil načrt namenjen lastniku in njegovim 
gospodarskim namenom, so v načrtu upošte-
vane tudi gospodarske razmere okolice. Takole 
zapiše Körbl (1908): »Gospodarsko stanje okolice 
je za te gozdove nepomembno, saj gre ves les v 
Italijo (Trst). Vendar je v okolici dovolj žag, ki 
so v glavnem odvisne od knežjega gozda. Zaradi 
precejšnje konkurence so cene lesa trenutno visoke, 
konkurenco pa je potrebno obdržati, da ne bo težav 
pri oddaji lesa. Doslej je bilo povpraševanje vedno 
večje od oddaje. 

Preko revirja poteka južna železnica, povprečna 
oddaljenost do železniških postaj (Rakek, Postojna) 
je okoli 7 km.

Pojavljale pa so se težave pri oddaji slabšega lesa 
za kurjavo, ker so imeli okoliški kraji sami dovolj 
gozda za kritje lastnih potreb. Oddaja tega lesa v 
Trst, pa se zaradi visokih prevoznih stroškov ni 
splačala. Les iz nege so pogosto namenili oglarjenju, 
oglje pa je šlo na tržaško tržišče.

Lesna trgovina gre v tem revirju na veliko, pro-
daje malim kupcem praktično ni. Celotni etat se 
proda na panju, tako da kupec poskrbi za posek, 
spravilo in prevoz. Gozdovi revirja so bili dobro 
odprti z gozdnimi cestami, tako da je bilo omogo-
čeno racionalno izkoriščanje.«

Načrtovalec je poudarjal, da so bile težavne 
delavske razmere: včasih je bilo nemogoče dobiti 
»enega samega uporabnega delavca«, in še to za le 
za mezdo, ki je presegala vrednost opravljenega 
dela. Delavec pri popravilu cest in podobnih 
delih je dobil na dan 2,80 do 3,00 krone, delavka 
za nego 1,60 kron, celo 14-letni dečki so dobili 
že 2,40 krone na dan. Načrtovalec je ugotavljal, 
da so bila vsa potrebna dela (nega, vzdrževanje 
cest) zelo draga. Zato je razmišljal, ali ne bi bilo 
primerno nastaviti stalne delavce; dve družini z 

večjimi otroki bi zadostovali za opravljanje vseh 
tekočih del in bi tako le občasno morali najeti 
nekaj tujih delavcev. Mogoče bi ob tem veljalo 
dodati še podatek o vrednosti lesa na panju: jelka 
I. razreda (nad 27 cm srednje debeline navzgor) 
19 kron/m3; II. (manj kot 27 cm srednjega pre-
mera), 13 kron/m3; III. (manj kot 4 m dolžine, 
slabi vrhovi) 7 kron/m3; in les za kurjavo 1,5 
kron/m3. Bukev so prodajali po ceni 12 kron/m3 
(več kot 25 cm srednje debeline in več kot 2,2 m 
dolžine), bukovi vrhovi 2,6 kron/m3; garivci 1,60, 
vejevje 1,00 in les za oglje 0,60 do 1,00 kron/m3. 
Pri jelki je bilo 94 % tehničnega lesa in le 6 % za 
kurjavo, pri bukvi pa 50 % tehničnega lesa in 50 % 
za drva in oglje.

Revir Unec je vodil revirni gozdar, za pomoč pa 
sta mu bila dva logarja. To osebje je zadostovalo za 
opravljanje vseh gozdarskih in lovskih opravil.
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1  UVOD IN CILJI RAZISKAVE
1  INTRODUCTION AND AIMS OF THE 

RESEARCH

V urbanem okolju drevnina s svojimi ekološkimi 
in estetskimi funkcijami povečuje kakovost živ-
ljenja prebivalcev. Da bi te funkcije dobro oprav-
ljala, moramo z njo dobro gospodariti, za kar 
pa je potrebno skrbno načrtovanje. V nekaterih 
slovenskih mestih, kot so Ljubljana, Vrhnika, 
Domžale, Sežana, Maribor, že obstajajo katastri 
dreves, ki so temelj uspešnega gospodarjenja z 
drevnino. V Lescah doslej tak register drevnine še 
ni bil izdelan, torej ni bilo zabeleženih podatkov 
o številu dreves ter grmov, njihovi vrstni sestavi, 

GDK: 922.2:903.1:2(497.4 Lesce)(045)=163.6

Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
Urban Trees and Their Management in Lesce

Andreja REPE1, Robert BRUS2

Izvleček:
Repe, A., Brus, R.: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 7–8. V slovenščini z 
izvlečkom in povzetkom v angleščini. Cit. lit. 8.  Jezikovni pregled angleškega besedila Breda Misja, slovenskega 
Marjetka Šivic.
V Lescah smo naredili inventuro 725 osebkov drevnine, od tega je bilo 79,2 % dreves in 20,8 % grmov. Izmerili 
smo obseg v prsni višini in višino, ocenili vitalnost in poškodovanost ter predlagali ukrepe za nego in vzdrževanje. 
V Lescah prevladuje mlada, na novo posajena drevnina (58,2 %). Za mlado drevnino smo predlagali 171 vseh 
ukrepov ali 75,3 %. Nobeno staro drevo ni vitalno, kar 84,6 % jih je poškodovanih. Med Leščani smo izvedli anketo 
o njihovem mnenju glede drevnine in zelenih površin v Lescah. Ugotovili smo, da si krajani želijo zelenje v svojem 
okolju, da pa potrebujejo nasvete in usmerjanje strokovnjaka pri vzdrževanju, negi, sajenju. Ugotovili smo tudi, da 
ni razlik v mnenju ljudi, ki se ukvarjajo z drevnino, in tistimi, ki se ne.
Ključne besede
urbano gozdarstvo, urbana drevnina, popis, stanje drevnine, anketa, Lesce, načrtovanje, sodobno gospodarjenje

Abstract:
Repe, A., Brus, R.: Urban Trees and Their Management in Lesce. Gozdarski vestnik 66/2008, Vol. 7-8. In Slovenian, 
abstract and summary in English. Lit. quot. 8. Proofreading of the English text: Breda Misja, Slovenian text: 
Marjetka Šivic.
We made an inventory of trees and shrubs in Lesce, which included 725 individuals. They comprised mainly trees 
(79.8 %), while shrubs were less abundant (20.2 %). Each individual was given a serial number, and the following 
characteristics were recorded: location; dimensions (height and diameter at breast height); vitality: visible damage; 
and recommendations for further tending. In Lesce young, recently planted trees and shrubs were common (58.2 
%), for which we suggested 171 or 75.3 % from all measures. Old trees were not vital, and 84.6 % of them showed 
damage. Among the inhabitants of Lesce we made a survey regarding their opinion toward trees and shrubs 
and green spaces in Lesce. We discovered that residents wanted greenery in their environment but they needed 
suggestions and help from professionals regarding maintenance, care and planting. We found that there was no 
difference between people who were involved in maintaining greenery and those who were not.
Key words
urban forestry, urban trees and shrubs, tree register, tree damage, tree measurements, questionnaire, Lesce, 
contemporary management, planning

velikostih, vitalnosti in poškodovanosti. Bistven 
je tudi problem pomanjkanja sredstev; v Lescah 
ni denarja, ki bi bil neposredno namenjen za 
vzdrževanje, sajenje in obrezovanje. 

Opisano stanje nas je spodbudilo k raziskavi 
urbane drevnine v Lescah. Njen namen je bil 
opozoriti, da je potrebna načrtna izbira vrst, pa 
tudi zasaditev, skrb in nega drevnine v kraju, in 
tako pokazati, da je za ljubiteljsko delo z zelenjem 

1 A. R. univ. dipl. inž. gozd., Oddelek za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire BF. Večna pot 83, 1000 
Ljubljana, SI
2 Doc. dr. R.B., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF. Večna pot 83, 1000 Ljubljana, SI

Strokovna razprava
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potrebno strokovno usmerjanje. Prvi cilj raziskave 
je bil opraviti inventuro stanja (število, vrste, 
lokacija, velikost) in izdelati kataster drevnine, 
popisati poškodovanost in vitalnost drevnine ter 
sestaviti seznam potrebnih ukrepov.  Naslednja 
naloga je bila analizirati odnos prebivalcev do 
drevnine in predlagati smernice za celostno skrb 
za drevnino v Lescah.

2   METODE DELA
2  METHODS

2.1  Popis drevnine
2.1  Tree inventory

Na javno dostopnih površinah Lesc smo drevnino 
popisovali avgusta in septembra 2005. V inventuri 
smo osebke drevnine označili z zaporednimi 
številkami in vsakemu določili lokacijo in vrsto. 
Za določitev vrste smo uporabljali priznana 
določevalna ključa (Fitchen, 1994, Rollof, Bärtels, 
1996) in Brusovo delo (2004). 

Premer dreves smo merili s kovinskim merskim 
trakom v prsni višini in višino s padomerom 
SUUNTO po trigonometrični metodi. Ocenili smo 
starost, ki je lahko: mlada, srednja, zrela, stara, 
in vitalnost: dobra, zadovoljiva, slaba, mrtvo. V 
inventuri smo zabeležili poškodbe koreninskega 
vratu, debla, vej, listov ter bolezni. Za vsak osebek 
smo določili potrebne ukrepe. 

Podatke smo vnesli v računalniški program 
Microsoft Office Excel 2003, kjer smo jih obdelali 
s pomočjo vrtilnih tabel preglednic in filtrov. 
Drevnino smo določili v prostoru, digitalno karto 
urbanega drevja Lesc v okolju geografskih infor-
macijskih sistemov pa smo izdelali s programom 
za zaslonsko digitalizacijo CartaLinx. Za podlogo 
smo uporabili digitalni ortofoto posnetek Lesc, 
ki nam je vpet v Gauss-Krügerjev pravokotni 
sistem služil za izdelavo prirejene vektorske karte 
drevnine. Vrisali smo drevesa ter grme, ki smo 
jim določili koordinate in zaporedno številko. 
Nato smo drevnini dodali še preostale podatke, 

Slika 1: Merjeni parametri drevnine v programskem okolju ArcMap 
Figure 1: Measured parameters of trees and shrubs in program environment ArcMap  

Nadaljevanje na strani 373 

Repe, A., Brus, R.: Urbana drevnina in skrb zanjo v Lescah
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Poškodbe gozdnega drevja ter zaščita naravnega mladovja in 
sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo
The Damages of the Forest Trees and the Protection of the Natural Young Growth 
and Forest Tree Seedlings from the Herbivorous Cloven Hoof Game

Jošt JAKŠA1

Izvleček:
Jakša, J.: Poškodbe gozdnega drevja ter zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo 
parkljasto divjadjo. Gozdarski vestnik 66/2008, št. 7-8. V slovenščini z izvlečkom v angleščini. Cit. lit. 10. Prevod 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Rastlinojeda parkljasta divjad je naravni sestavni del gozdnega ekosistema, torej ji tudi v spremenjenem okolju 
gospodarskega gozda pripada ustrezno mesto. Pri tem pa ne gre brez težav. Gospodarjenje z gozdom je povezano 
z načrtovanjem, usklajevanjem in intenzivnim poseganjem v populacijo rastlinojedih parkljarjev pa tudi  v 
drevesni ter grmovni del gozda. Zaradi mnogokje neusklajenega številčnega stanja rastlinojede parkljaste divjadi 
s prehranskimi zmožnostmi spremenjenih gozdov nastajajo poškodbe in posledično škoda v gozdovih. Največ 
poškodb in škode je v mladovjih, ki zavzema velik delež v prehrani rastlinojedih parkljarjev. Najpomembnejši 
kazalnik usklajenosti prehranskih zmožnosti okolja in rastlinojede parkljaste divjadi je sposobnost obnove gozda in 
ključnih drevesnih vrst v danem okolju. Usklajevanje in celostno upravljanje z gozdnim ekosistemom je zahtevno. 
Celostno gospodarjenje z gozdom vključuje tudi ekonomsko presojo načrtovanih ukrepov. Pri načrtovanju in izvedbi 
moramo biti preudarni in varčni ter iskati celostne rešitve. Pri načrtovanju ukrepov nikakor ne smemo pozabiti 
na načrtovanje primerne številčne, spolne in starostne strukture rastlinojeda parkljaste divjadi, ki pa ji moramo s 
svojimi gozdnogospodarskimi ukrepi ustvarjati in izboljševati ustrezne prehranske in bivalne možnosti. 
V prispevku na kratko opisujem posameznega parkljastega rastlinojeda, njegove bivalne in prehranske značilnosti 
ter vrste poškodb, ki jih povzroča v gozdu. Opisane so tudi različne vrste zaščite mladovij, njihove prednosti in 
pomanjkljivosti, potrebe za tehnično izvedbo in ekonomska presoja le-teh.
Ključne besede: gozd, divjad, škoda, zaščita, objedanje, obgrizovanje, lupljenje

Abstract:
Jakša J.: The Damages of the Forest Trees and the Protection of the Natural Young Growth and Forest Tree Seedlings 
from the Herbivorous Cloven Hoof Game. Gozdarski vestnik  (Professional Journal of Forestry) 66/2008, Vol. 
7-8. In Slovenian, abstract in English, quot. lit. 10. Translation Breda Misja, proofreading of the Slovenian text 
Marjetka Šivic.
The herbivorous cloven hoof game is a natural component part of the forest ecosystem and should therefore 
occupy its adequate position also in the changed environment of the economy forest. But there are troubles. 
Forest management requires planning, harmonization and intense interventions both in the population of the 
cloven hoof animals and tree and shrubs part of the forest. Lack of harmonization of the numbers of herbivorous 
cloven hoof game and the nutritional capacity of the changed forest in many places generates damage and 
harm in the forests. The most damages occur in the young growth representing a large part of the nutrition 
of the herbivorous cloven hoof game. The most important index of harmonization of the nutritional capacity 
of the environment and the number of the herbivorous cloven hoof game is the ability of the regeneration of 
the forest and the key tree species in the given environment. Harmonization and integral forest ecosystem 
management is a demanding task. The integral forest management also comprises economical evaluation of 
the planned measures. We must be prudent and economical and look for integral solutions while planning 
and executing. Planning the measures we should by no means forget to plan an appropriate numerical, sex 
and age structure of the herbivorous cloven hoof game; with our forest management measures we must create 
and improve its adequate nutritional and habitational conditions. 
The article briefly describes individual cloven hoof herbivore, its habitational and nutritional characteristics and 
types of damage it causes in the forest. The article also presents diverse kinds of young growth protection, their 
advantages and disadvantages, requirements for their technical execution and their economical evaluation.
Key words: forest, game, damage, protection, browsing, bite, decortication 

1 Jošt JAKŠA, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
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Uvod

Zdajšnje stanje populacij rastlinojede parklja-
ste divjadi in usklajenosti z rastlinskim delom 
ekosistema gozd je predvsem posledica načina 
gospodarjenja v preteklosti,  in sicer z gozdom, 
gozdno krajino in divjadjo. V Sloveniji dodatno 
razsežnost v odnosu gozd divjad pomeni zaraščanje 
kmetijskih zemljišč. Z zaraščanjem so se spre-
menile bivalne razmere za rastlinojedo parkljasto 
divjad pa tudi prehranske razmere. Dandanes je 
gostota rastlinojede parkljaste divjadi drugačna, 
večja, kot je bila pred sto leti in več ter manjša, 
kot je bila pred 30 leti. 

Pri gospodarjenju z gozdom je že pred časom 
prevladal ekosistemski pogled na gozd kot celoto. 
Pri ekosistemskem usmerjanju razvoja gozdov 
imata svoje mesto rastlinska in živalska kompo-
nenta. Takšno pojmovanje gozda terja od gozdar-
stva iskanje novih rešitev večnega navideznega 
nasprotja med rastlinojedo divjadjo in drevesno 
zgradbo gozdov. Navideznega zato, ker je rastlino-
jeda parkljasta divjad naravni sestavni del gozda, 
torej ji je treba v spremenjenem okolju gospo-
darskega gozda zgolj piskati primerno mesto in 
gostoto. To pa ni mogoče brez težav in intenzivnih 
posegov v populacijo divjadi pa tudi v fitocenozo. 
V Sloveniji, pa tudi v pretežnem delu Evrope smo 
gozdarji v precepu. Po eni strani skušamo vzgajati 
gozdove s sonaravno sestavo drevesnih vrst, kar 
v večini primerov pomeni povečevati delež avto-
htonih listavcev. Zaradi mnogokje neusklajenega 
številčnega stanja rastlinojede parkljaste divjadi s 
prehranskimi zmožnostmi spremenjenih gozdov, 
nastaja predvsem pri obnovi z listavci škoda, ki jo 
povzroča predvsem rastlinojeda parkljasta divjad. 
Mladovje zavzema velik delež v prehrani rastlino-
jedih parkljarjev. Zato so ukrepi – kot so obnova 
s sajenjem, sanacija v ujmah in gozdnih požarih 
poškodovanih sestojev, sanacija žarišč podlubnikov 
in premena – velikokrat nemogoči brez ustrezne, 
a drage zaščite mladja. Smo pred zahtevno nalogo, 
kako na stroškovno in ekosistemsko najugodnejši 
način ohraniti zadosten delež ciljnih drevesnih 
vrst v mladovjih tako, da bomo lahko v celotni 
proizvodni dobi gospodarili z večnamenskimi 
stabilnimi, gospodarsko zanimivimi sestoji in 
gozdovi. Gospodarjenje z gozdom, ki vključuje 
tudi ekonomsko presojo načrtovanih ukrepov, nas 
zavezuje, da smo pri načrtovanju in izvedbi varstva 

pred divjadjo preudarni in varčni. Pri načrtovanju 
ukrepov se moramo v vsakem primeru posebej 
odločati med različnimi oblikami zaščite, oceniti 
njihove dobre in slabe strani zaščite in vplivov na 
gozd, oceniti vrednost sredstev in dela ter glede 
na osnovi vsa dejstva izbrati pravo odločitev. Pri 
načrtovanju ukrepov nikakor ne smemo pozabiti 
na rastlinojedo parkljasto divjad, ki ji moramo s 
svojimi gozdnogospodarskimi ukrepi ustvarjati 
ustrezne prehranske in bivalne možnosti.

Kratek opis najpogostejših sodoprstih 
kopitarjev v slovenskih gozdovih

ŠIFRA: 00-3.03-1.001/L, D, R

Srna (Capreolus capreolus L.) 
– red sodoprsti kopitarji ali parkljarji 
(Artiodactyla), družina jeleni (Cervidae), 
rod srne (Capreolus)
Areal vrste zavzema območje celotne Evrope, 
razen sredozemskih otokov, Irske, Islandije ter 
severnega dela Skandinavije. Življenjski prostor 
srne so predvsem listnati in mešani gozdovi z 
gosto podrastjo in jasami, gorski gozdovi, barja, 
resave in polja. V Sloveniji je v gozdovih splošno 
razširjena vse do drevesne meje, najdemo pa jo 
tudi na gozdnih robovih, v remizah, na poljih in 
v parkih. Srna je sodoprsti kopitar s plečno višino 
od 60 do 75 cm, po nekaterih virih celo do 90 cm 
(HECKER, 2007). Poleti imajo srne rdečkasto 
rjavo, pozimi pa sivkasto rjavo dlako. Na zadku 
imajo vse leto veliko belo liso (zrcalo) in kratek 
bel rep. Tehtajo od 15 do 35 kg. Samci ♂ (srnjaki) 
imajo od marca do oktobra, ko ga odvržejo, do 30 
cm visoko rogovje, ki se končuje z do 6 parožki. 
Samec rezko laja. Samice ♀ (srne) so brez rogovja. 
Živali so aktivne predvsem v mraku, zjutraj 
in zvečer. So teritorialne živali, ki svoj teritorij 
označujejo z izločki žlez, ki jih imajo na čelu. 
Živijo posamič ali v družinskih skupinah. Pozimi 
se združuje v trope od 3 do 30 živali. Dobro teče, 
skače in plava. Paritveno obdobje (prsk) je julija 
in avgusta. Maja ali junija srne poležejo večinoma 
po 2 mladiča, ki so po 12 mesecih samostojni. 
Srne se prehranjujejo z listjem, poganjki, popki, 
zelišči, travinjem in poljščinami. 

Poškodbe, ki jih srna povzroča v gozdovih, so: 
objedanje zelnatih trajnic, klic gozdnega drevja, 
objedanje vršnih (terminalnih) in stranskih (late-
ralnih) poganjkov mladja gozdnega drevja in 
drgnjenje. Sledovi objedanja so najbolj vidni na 

ŠIFRA: 00-3.03 DIVJAD
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mladih iglavcih. Opis poškodb je v nadaljevanju 
prispevka. 

Značilnosti stopinje: Srne so sodoprsti kopitarji. 
Sledovi njihovih stopinj so primerni velikosti 
živali, so majhni in ozki. Stopinja je sestavljena 
iz dveh ozkih, na sprednjem delu koničastih 
parkljev. Pri galopu in skokovitem teku nastajajo 
odtisi, na katerih sta parklja razločno razkrečena. 
Včasih je na zadnjem delu stopinje, predvsem na 
mehki podlagi, viden odtis dveh zadnjih manjših 
parkljev, ki sta nekoliko višje na nogi. Stopinja 
je dolga od 4 do 5 cm in široka približno 3 cm. 
Vzorci stopinj pri različnih oblikah premikanja 
so opisani v nadaljevanju.

ŠIFRA: 00-3.03-1.002/L, D, R

Navadni jelen ali rdeči jelen (Cervus elaphus 
L.) – red sodoprsti kopitarji ali parkljarji 
(Artiodactyla), družina jeleni (Cervidae), 
rod navadni jeleni (Cervus)
Areal vrste zavzema območje celotne Evrazije, razen 
Peloponeza, Krete, Sicilije, Balearov, Islandije ter 
severnega dela Skandinavije. Življenjski prostor 
navadnega jelena so predvsem listnati in mešani 
gozdovi z gosto podrastjo in jasami, gorski gozdovi, 
barja in resave. V Sloveniji živi v večjih in manjših 
populacijah v listopadnih in mešanih gozdovih, 
v gorah vse do drevesne meje. Navadni jelen je 
sodoprsti kopitar s plečno višino od 110 do 150 
cm. Poleti ima navadni jelen rdečkasto rjavo dlako, 

pozimi pa sivkasto. Na zadku ima rumenkasto belo 
zrcalo in kratek rep. Tehta od 100, samci celo do 
350 kg. Samci ♂ (jeleni) imajo veliko in razvejeno 
rogovje z več parožki, ki odpade vsako leto februarja 
ali marca. Samci imajo izrazito vratno grivo. Med 
paritvenim obdobjem (rukom) se samec oglaša 
z glasnim rukanjem. Samice ♀ (košute) so brez 
rogovja. Živali so aktivne predvsem ponoči in v 
mraku. Košute z mladiči živijo v manjših tropih. 
Zunaj paritvenega obdobja so samci samotarji ali 
pa se združijo v manjše skupine. Pozimi se v tako 
imenovanih zimovališčih združujejo v trope. Jeleni 
so vztrajni tekači. Parjenje poteka od septembra 
do oktobra. Brejost traja 8 mesecev. Košuta skoti 
večinoma 1 mladiča, ki sesa  8 do 9 mesecev, po 
12 mescih so mladiči samostojni. Navadni jelen se 
prehranjuje z listjem, drevesnimi poganjki, popki, 
zelišči, travinjem, drevesno skorjo, raznimi plodovi 
in poljščinami. 

Poškodbe, ki jih navadni jelen povzroča v 
gozdovih, so: objedanje zelnatih trajnic, klic 
gozdnega drevja, objedanje vršnih (terminalnih) in 
stranskih (lateralnih) poganjkov mladja gozdnega 
drevja, obgrizovanje in lupljenje gozdnega drevja 
ter drgnjenje. Opis poškodb je v nadaljevanju 
prispevka. 

Značilnosti stopinje: Navadni jelen je sodoprsti 
kopitar. Sledovi njegovih stopinj so v glavnem 
le odtisi dveh sprednjih, večjih parkljev. Kadar 
nastane popoln odtis stopala, sta poleg odtisov 
parkljev vidna še odtisa pripadajočih prstnih 

Slika 1: Srna (Capreolus 
capreolus L.).

Slika 2: Odtis srninega stopala 
(Capreolus capreolus L.)
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blazinic, ki sta ob zadnjem robu stopinje in zav-
zemata približno tretjino skupne dolžine stopinje. 
Zadnja dva parkljasta prsta sta precej visoko na 
nogi, zato puščata odtis samo v zelo mehki podlagi 
ali med galopom in skokovitim tekom. Stopinje 
samcev so dolge od 8 do 9 cm in široke od 6 do 7 
cm. Stopinje samic so nekoliko manjše.

ŠIFRA: 00-3.03-1.003/ D, S

Divji prašič ali divja svinja (Sus scrofa 
L.) – red sodoprsti kopitarji ali parkljarji 
(Artiodactyla), družina prašiči ali svinje 
(Suidae), rod divji prašič (Sus)
Areal vrste zavzema območje celotne Evrope, 
razen zjemo severnega dela Skandinavije in otokov. 
Življenjski prostor divje svinje so predvsem listnati 

in mešani gozdovi z gosto podrastjo in mokrišči, 
predvsem močvirji. Divja svinja je vsejedi parkljar 
in nima prežvekovalnega želodca. Ima popoln niz 
zob, skupaj z zgornjimi sekalci.  Pogosto si hrano 
išče na travnikih in poljih. V Sloveniji je splošno 
razširjena v listopadnih in mešanih gozdovih, v 
gorah pa vse do drevesne meje, predvsem tam, 
kjer so močvirja. Divja svinja je sodoprsti kopitar 
s plečno višino od 70 do 90 cm. Ima masivno telo 
s klinasto oblikovano glavo, ki se konča s hru-
stančastim rilcem. Glava dosega skoraj tretjino 
dolžine telesa. Poleti ima pretežno siv kožuh, 
pozimi pa je črnkast z gosto poddlako. Tehta od 
50 do 180 kg, samcih, ki so v povprečju težji,  do 
250 kg. Samci ♂ (merjasci) imajo močne razvite 
podočnike (čekane). Živali so aktivne podnevi 
in ponoči, imajo stalen teritorij. Svinje z mladiči 
živijo v družinah. Zunaj paritvenega obdobja so 
samci samotarji, ki se družini pridružijo samo 
v paritvenem obdobju. Divje svinje so vztrajni 
tekači, pogosto se valjajo v blatu. Divji prašiči se 
oglašajo s kruljenjem in cviljenjem. Paritveno 
obdobje (buk) traja od septembra do januarja. 
Brejost traja 4 do 5 mesecev. Svinja povrže 4 do 
6 mladičev, izjemoma do 11. Mladiči sesajo 3 
mesece. Divja svinja se prehranjuje s koreninami, 
gomolji, želodom, žirom in drugimi plodovi, 
z zelišči, deževniki, žuželkami, glodavci, jajci, 
mrhovino in poljščinami. 

Slika 3: Navadni jelen ali rdeči jelen (Cervus elaphus L.)

Slika 4: Odtis stopala navadnega jelena (Cervus 
elaphus L.)
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Poškodbe, ki jih divja svinja povzroča v goz-
dovih, so: poškodbe zaradi čohanja. Na poljih 
in travnikih divja svinja povzroča poškodbe z 
ritjem po tleh. Opis poškodb je v nadaljevanju 
prispevka. 

Značilnosti stopinje: Pri nas je divja svinja edini 
sodoprsti kopitar, ki pri vseh načinih premikanja 
pušča v tleh odtis vseh štirih parkljev, poleg spre-
dnjih dveh, ki sta večja, tudi obeh zadnjih, ki sta  
manjša. Stopinja je trapezaste oblike, ker sta zadnja 
dva parklja razmaknjena nekoliko bolj kot spre-
dnja. Stopinje mladih živali so dolge od 3 do 6 cm 
in široke od 2,5 do 5 cm. Stopinje odraslih živali 
so dolge od 6 do 10 cm in široke 5 do 7 cm.

Vzorci sledi sodoprstih kopitarjev in načini 
premikanja

Pri sesalcih lahko razlikujemo štiri načine 
premikanja po tleh: hojo, tek ali dir, galop in 

skokoviti tek (skakanje). Srne in jeleni se lahko 
premikajo na vse štiri načine, na vsakega ob drugi 
priložnosti. Med hojo in tekom živali postavljajo 
zadnje noge približno v odtise sprednjih nog, tako 
da puščajo za seboj dve vzporedni vrsti stopinj, pri 

Slika 5: Divji prašič ali divja svinja (Sus scrofa L.)

Slika 6: Odtis stopala divje svinje (Sus scrofa L.)

Slika 7: Tipična zgradba stopala sodoprstega kopitarja; 
divja svinja in navadni jelen.
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čemer so v eni vrsti odtisi levih, v drugi pa odtisi 
desnih stopal. Tipična značilnost hoje je, da so 
stopala dvignjena in položena na tla v različnih 
časih (Slika 8). Tek je hitrejši način gibanja. Zna-
čilnost teka je, da se sprednja noga na eni strani 
in zadnja noga na drugi premikata simultano 
(Slika 9). Drugače povedano: desno sprednje in 
zadnje levo stopalo se odmakneta oz. dotakneta 
tal v istem trenutku. Pri galopu in skokovitem 
teku, ki sta precej hitrejši način premikanja, živali 
postavljajo zadnje noge precej pred sprednje, kot 
da zadnje noge prehitevajo sprednje. Stopinje 
stopal so ločene, nastajajo značilni skupni odtisi, 
skupina stopinj vseh štirih nog. Galop je hitrejši 
način premikanja kot skokoviti tek. Za razliko od 
skokovitega teka pri premikanju živali sodelujejo 
vse štiri noge. Pri galopu in pri skokovitem teku je 
faza v gibanju, ko žival nima stika s tlemi, toda za 
razliko od skokovitega teka je pri galopu odriv od 
tal s sprednjimi nogami, pristanek pa na zadnjih 
nogah; najprej na eni in nato še na drugi. Za vzorec 
stopinj tipičnega galopa je značilno, da so posa-
mezni odtisi stopal v enakih razmakih in skoraj 
v liniji (Slika 10). Za skokovit tek je tako kot za 
galop značilno, da je žival v določenem trenutku 

gibanja oddaljena od tal. Kadar žival skače, se z 
obema zadnjima nogama hkrati močno odriva od 
tal. Po odrivu z zadnjima nogama do pristanka na 
sprednjih nogah je gibanje v obliki loka. Večinoma 
se sprednji nogi dotakneta tal ena za drugo. Pri 
skokovitem teku sprednji nogi žival zgolj nosita 
za kratek trenutek, do naslednjega odriva zadnjih 
nog. Zadnje noge se dotaknejo tal pred (merjeno 
po podlagi) sprednjimi in sledi so večinoma bolj 
poravnane. V tipični sledi skokovitega teka so 
vidne posamezne stopinje v skupinah po štiri 
stopinje za posamezni skok (Slika 11). 

Vpliv rastlinojede parkljaste divjadi na 
gozd

Rastlinojeda parkljasta divjad je naravni sestavni 
del gozdnega ekosistema, ki ima v normalnem 
delovanju ekosistema svoje mesto. Številčnost 
rastlinojedov se skozi čas spreminja in je odraz 
ekoloških in družbenih razmer v danem pros-
toru. Pri nas in primerljivi srednji Evropi sta se v 
zadnjih nekaj več kot sto letih povečali številčnost 
in prostorska razporeditev srnjadi in jelenjadi. 
Povečala se je tudi gozdnatost in s tem povezana 

Slika 8: Tipični vzorec gibanja med hojo (shematski prikaz za navadnega jelena)

Slika 9: Tipični vzorec gibanja med tekom (shematski prikaz za navadnega jelena)

DOLŽINA KORAKA

DOLŽINA KORAKA
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prehranska sposobnost gozdov. Hkrati s poveča-
njem prehranske sposobnosti gozdov za rastli-
nojedo parkljasto divjad so se zmanjšali odpori 
okolja, ki so povezani z ureditvijo zakonodaje pa 
tudi z izločanjem plenilskih vrst, predvsem volka 
(Canis lupus) in za srnjad tudi evrazijskega risa 
(Linx linx).

Kadar govorimo o vplivu rastlinojede par-
kljaste divjadi na gozdni ekosistem, predvsem 
njegovo rastlinsko komponento in s tem pove-
zane poškodbe na mladovjih, mislimo predvsem 
dva sodoprsta kopitarja: to sta srna (Capreolus 
capreolus L.) in navadni jelen (Cervus elaphus 
L.). Poškodbe pa povzročajo tudi damjak (Dama 
dama L.), muflon (Ovis orientalis Gmelin), gams 

(Rupricapra rupricapra L.), divja svinja (Sus scrofa 
L.) in domače živali, ki se nezakonito pasejo po 
gozdovih (ovce, koze, konji in govedo). V prispevku 
se bomo osredotočili predvsem na poškodbe in s 
tem povezano varstvo gozdov, ki jih povzročajo 
prostoživeči sodoprsti kopitarji. Pri načrtovanju 
številčnosti populacije rastlinojedih parkljarjev 
pa tudi drevesne komponente v gospodarskih 
gozdovih je pomembno, da si postavimo realne 
gozdnogospodarske cilje. Pri tem stremimo, da se 
gospodarsko zanimive vrste, ki povzročajo motnje 
pri doseganju ciljev, ohranjajo na zgornji meji 
sprejemljivosti za dano okolje in na spodnji meji 
intervala, ki še zagotavlja ustrezno biotsko pestrost 
in stabilnost posamezne vrste (KOTAR, 2005). V 
primeru rastlinojedih parkljarjev je največkrat 
treba iskati ustrezno številčnost le-teh na osnovi 
spremljanja sposobnosti pomlajevanja drevesnih 
vrst, predvsem tistih, ki so v gozdnogospodar-
skem cilju postavljene kot nosilne vrste. Zato je 
pri načrtovanju posegov v gospodarskem gozdu 
potrebno tesno sodelovanje tistih, ki načrtujejo 
razvoj rastlinskega dela gozdnega ekosistema, pa 
tudi tistih, ki načrtujejo razvoj živalskega dela; v 

Legenda k slikam 8, 9, 10 in 11
sprednja noga 

RF desna sprednja nog
LF leva sprednja noga

zadnja noga
RH desna zadnja noga
LH leva zadnja noga

zadnja noga v sprednjem odtisu

Slika 11: Tipični vzorec gibanja med skokovitim tekom (shematski prikaz za navadnega jelena)

Slika 10: Tipični vzorec gibanja med galopom (shematski prikaz za navadnega jelena)

DOLŽINA KORAKA

DOLŽINA SKOKA
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našem primeru predvsem parkljastih rastlinojedov. 
Rezultat načrtovanja je kompromis, ki odraža 
sposobnosti ekosistema in optimalno doseganje 
gozdnogospodarskih in lovskogojitvenih ukrepov. 
Rezultati morajo temeljiti na zagotavljanju pretoka 
energije in snovi ter upoštevanju prehranskih 
mrež, ne zgolj verige. Zavedati se moramo, da je 
odvisnost med posameznimi vrstami kompleksna 
in mnogoplastna, zato motnja v eni vrsti lahko 
pomeni motnjo v mnogih preostalih vrstah, tudi 
če to ni opazno na prvi pogled. 

V gozdovih poleg rastlinojedih parkljarjev 
najpogosteje povzročajo podobne poškodbe na 
drevesni skorji in poganjkih predvsem: zajci 
(Lepus sp.), bober (Castor fiber L), veverice (Sciu-
rus vulgaris L.), gozdne voluharice (Clethrionmys 
sp.), polhi (Glis glis L.), podleski (Muscardinus 
avellanarisus L.) in drevesni polhi (Dryomys 
nitedula Pallas).

Poškodbe in škoda, ki jo povzroča 
rastlinojeda parkljasta divjad

Poškodbe in iz tega izhajajoča škoda, ki jo v slo-
venskih gozdovih najpogosteje povzročata srnjad 
in jelenjad, delimo na tri sklope:
– poškodbe zaradi objedanja drevesc v mladju 

in gošči;
– poškodbe zaradi obgrizovanja skorje dreves 

in zaradi lupljenja drevesne skorje;
– poškodbe zaradi drgnjenja rogov.

Za razlikovanje poškodb, predvsem poškodb, 
ki jih povzročajo druge vrste in za razumevanje 
nastanka posamezne vrste poškodbe, je najprej 
treba pojasniti anatomsko zgradbo glave in zobovja 
srnjadi in jelenjadi. Srne in jeleni imajo sekalce 
(sprednje zobe) samo v spodnji čeljusti. 

Pri grizenju pritisnejo vejico, poganjek k rože-
vinast ploščici na ustnem nebu, zaradi česar so 
vejice na objedenem mestu na eni strani gladko 
pregriznjene, na drugi strani pa vlaknasto scef-
rane ali zatrgane. Videti je, kot da so odlomljene 
(slika 13, prvi in drugi primer z leve proti desni). 
Z zgradbo zobovja so povezane tudi poškodbe, 
kot so obgrizovanje in lupljenje.

Poškodbe zaradi objedanja drevesc  
v mladju in gošči
Predvsem srnjad, deloma pa tudi jelenjad, pri 
prehranjevanju objeda listje, brste, vršne in stran-
ske poganjke mladih drevesc gozdnega drevja. 

Predvsem objedanje vršnih poganjkov vpliva na 
višinski prirastek, posledično pa tudi na kakovost 
mladih drevesc in kakovost dreves v poznejših 
razvojnih fazah. Objedanje vršnih poganjkov 
povzroča nenormalno rast. Drevesce dobi stož-
často obliko, nastane več vrhov, končni deli vej 
pa se zelo gosto razraščajo, podobno kot pri 
redno obrezani živi meji. Zavrta je višinska rast 
in nastane grmičasta rast. Vpliv objedanja pa ni  
opazen zgolj na posameznem drevescu, pač pa 
je pomembnejši vpliv na gozd, ki se kaže v spre-
menjenem ali celo onemogočenem pomlajevanju, 
kar vpliva na biotsko pestrost in stabilnost gozda. 

Slika 12: Risba srnine lobanje (Capreolus capreolus 
L.). Tako kot drugi iz družine jelenov (Cervidae) srne 
nimajo zgornjih sekalcev. Zgradba zobovja poglavitno 
vpliva na način, kako jeleni pridobijo hrano.

Slika 13: Razlike med objedanjem posameznih vrst 
so v pomoč pri določanju povzročitelja poškodb. Od 
leve proti desni: prvi in drugi primer poškodb, ki jih 
povzročajo vrste iz družine jelenov (Cervidae), tretji 
primer poškodbe zajca (Lepus sp.).
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Ker v prehranjevanju srnjadi in jelenjadi niso vse 
drevesne vrste enako priljubljene, se spreminja 
drevesna sestava mladovij, lahko nastane tudi  
popolna izločitev posamezne drevesne vrste. 
Najbolj ogroženi sta jelka (Abies alba) in gorski 

javor (Acer pseudoplatanus). Vpliva objedanja 
rastlinojede parkljaste divjadi na mladje pa ne 
smemo vsepovprek obravnavati kot poškodbe, 
katerih posledica je škoda. Škoda zaradi objedanja 
nastane le, če je objedeno mladje v sestojih, ki so 

Slika 14: Večletno objedanje vršnih poganjkov navadne jelke

Slika 15: Objedanje stranskih poganjkov smreke. Vršni 
poganjek je bil zaščiten s premazom.

Slika 16: Nepoškodovana mlada jelka
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uvedeni v obnovo (pomlajenci) oz. na površinah, 
ki se obnavljajo (mladje, gošča). Toda tudi v takih 
primerih moramo vedeti, katere so drevesne 
vrste, ki so opredeljene v gozdnogospodarskem 
cilju, ugotoviti moramo, ali se iz nepoškodovanih 
osebkov lahko razvije kakovosten drogovnjak kot 
pričakujemo. Če je objedeno mladje v drogovnjakih 
in debeljakih, ki jih še ne nameravamo uvesti v 
obnovo, je bogat pritalni sloj zelišč in mladja gozd-
nega drevja le dobrodošlo povečevanje prehranske 
zmožnosti okolja za divjad. V takih primerih tudi 
popolna objedenost ne pomeni škode. Učinkovit 
ukrep gojenja gozdov, s katerim zmanjšujemo 
škodo zaradi objedanja, je, da ustvarjamo razmere 
za bogato in obilno pomlajevanje glede števila 
posameznih osebkov iste vrste pa tudi za pestrost 
drevesnih vrst.

Zaradi poškodb ob objedanju gozdov, kar je 
posledica povečanja številčnosti rastlinojedih 
parkljarjev oz. poslabšanja življenjskih zanje, 
nastanejo negativni vplivi na gozd, ki jih lahko 
razdelimo na tri stopnje. Stopnje so povzete po 
Perku-Pogačniku (PERKO, POGAČNIK, 1996).

1. stopnja: Opazen je selektivni vpliv rastlinoje-
dih parkljarjev na gozd, kar se odraža v siromašenju 
sestave mladja drevesnih vrst. Siromaši se biotska 
pestrost, spremeni se sestava rastlinskih združb. V 
začetku spremembe niso opazne, le temeljita ana-
liza lahko pokaže spremembe v rastlinski združbi. 
Izginjanju so najbolj izpostavljene drevesne vrste, 
ki so v prehrani rastlinojedih parkljarjev najbolj 
priljubljene. V tej fazi se začnejo prve težave pri 
naravni obnovi gozdov. Le-ti se še vedno obna-
vljajo, toda le z eno ali dvema, rastlinojedim par-
kljarjem manj priljubljenima drevesnima vrstama. 
Drevesna vrsta, ki se v takih primerih najpogosteje 
obnavlja, je naravno nasemenjena smreka. V takih 
primerih jelka in gorski javor nimata možnosti 
za pomlajevanje. Ob takšni stopnji poškodova-
nosti gozdov in vplivu na pomlajevanje se bodo 
oblikovali zgolj nekakovostni, biotsko in vrstno 
osiromašeni gozdovi, kjer bosta prevladovali 
smreka in nekakovostna bukev. Taki gozdovi ne 
bodo več opravljali vseh funkcij, ne proizvodnih 
ne socialnih in ekoloških.

2. stopnja: Poškodbe so opazne že na pogled. 
Zeliščni, grmovni in sloj mladja drevesnih vrst je  
zelo osiromašen, tudi če so sestoji zelo presvetljeni. 
Selekcija je tolikšna, da je naravno pomlajevanje 
onemogočeno. Zaustavljena je rast naravnega 

mladja, ni več preraščanja v naslednje razvojne 
faze gozda. Opazni so močni degradacijski procesi 
gozdnih združb. Prebiralni gozdovi izgubijo svojo 
značilno zgradbo. Prekinitev pomlajevanja pomeni 
tudi zmanjšanje sečenj, kar povzroči ekonomske 
posledice, zamajani so temelji trajnosti gospodar-
jenja z gozdom. Izostanek naravne obnove deloma 
nadomestimo z veliko dražjo in za biotsko pestrost 
manj primerno obnovo s sajenjem. 

3. stopnja: Zadnja stopnja neusklajenosti rastli-
nojedih parkljarjev s prehranskimi sposobnostmi 
gozda je skrajna oblika degradacije gozda. V celoti 
manjkata zeliščni in grmovni sloj, ni nikakršnega 
naravnega pomlajevanja drevesnih vrst. Onemo-
gočena je tudi obnova s sajenjem. Individualna 
zaščita, tudi za objedanje najbolj neobčutljivih 
vrst, ni več učinkovita. Gospodarjenje v sestojih, 
ki bi se morali obnavljati, ni mogoče. Posek je 
omejen na sanitarne sečnje. Takšni gozdovi le še 
simbolično opravljajo svoje funkcije, nikakor pa 
ni zagotovljena njihova trajnost.

Za kontrolo in načrtovanje ukrepov usklaje-
nosti populacij rastlinojedih parkljarjev s svojim 
okoljem je potrebno redno izvajanje in vrednote-
nje popisa objedenosti mladja in gošč. Oceno je 
mogoče izboljšati s postavitvijo manjših ograjenih 
kontrolnih ploskev. Dober kazalnik razlik v raz-
voju med ograjenim neograjenimi ploskvami je 
skupna višina dreves, torej vsota višin vseh dreves 
na ploskvi (KOTAR, 2005).
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Slika 18: Sveže poškodbe zaradi obgrizovanja

Slika 20: Stara poškodba zaradi obgrizovanjaSlika 19: Na poškodovanih mestih v deblo vdrejo 
glive, ki povzročajo trohnenje.

Poškodbe zaradi obgrizovanja skorje dreves 
in zaradi lupljenja drevesne skorje

Poškodbe zaradi obgrizovanja in lupljenja pov-
zroča predvsem jelenjad, v mnogo manjši meri 
pa tudi gams, damjak in muflon. Obgrizovanje in 
lupljenje je sta manj razširjeni vrsti poškodb, ki jih 
povzročajo rastlinojedi parkljarji. Posledice za gozd 
in lastnika pa so velike, predvsem v zimovališčih, 
kjer nastajajo obsežnejše poškodbe. Obgrizova-
nje in lupljenje se pojavljata v fazi letvenjakov 
in drogovnjakov, vse do prsnega premera 20 cm. 
Jelenjad obgrize in lupi predvsem smreko, jesen, 
brest, topol in vrbo, občasno pa tudi bukev, lipo 
in javor. Pozimi jelenjad drugače obgrize drevesno 
skorjo kot poleti. Od načina lupljenja so odvisni 
tudi sledovi, ki ostanejo na deblu oz. preostalih 
lesnatih delih drevesa. Pozimi je skorja, ker v floemu 
ni soka, čvrsto povezano z lesom. Zato jelenjad 
pri zimskem obgrizovanju le s težavo odstranjuje 
drevesno skorjo; odstranjuje jo v manjših kosih. 
Pri tem puščajo na deblu značilne, zelo opazne, 
približno 5 mm široke raze, ki so posledica v spod-
nji čeljusti vsajenih sekalcev. Spomladi in poleti 
je v floemu sok in drevesna skorja se mnogo lažje 
odlušči od lesa. Pri poletnem lupljenju jelenjad 

299Poškodbe gozdnega drevja ter zaščita ...



368

Slika 21: Zaradi obgrizovanja v celoti uničen letvenjak (foto: Janko Mehle)

Slika 22: Lupljenje

Slika 23: Prerez skozi 40 let staro smreko. Pri starosti 
10 let (potemnjeno) je bila smreka prvič predmet 
lupljenja. Poškodovano je bilo več kot 2/3 obsega 
debelca. Nadalje je bila smreka izpostavljena lupljenju 
v rednih intervalih. Poškodbe so bile okužene z 
glivami, ki povzročajo trohnobo. Vidno je stransko 
preraščanje drevesne skorje čez poškodbo. Takšen 
les nima vrednosti.
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drevesno skorjo trga v dolgih trakovih, ki so na 
zgornjem robu scefrani. Poškodbe debla iz zimskega 
obgrizovanja in poletnega lupljenja so udorna mesta 
za glive, ki povzročajo trohnenje lesa. 

Za smreko je ugotovljeno, da lupljenje povzroča 
zmanjšanje volumenskega prirastka do 25 % 
(KOTAR, 2005). Zmanjšanje vrednosti sortimentov 
zaradi vdora gliv, ki povzročajo trohnenje lesa, znaša 
36 %, stroški pridobivanja lesa se povečajo za 29 % 
in stroški obnove za 39 % (PERKO, POGAČNIK, 
1996). Zaradi napada gliv, ki povzročajo trohnenje, 
se zmanjša stabilnost sestojev. Poškodbe zaradi 
snega, žleda in vetra se v tako poškodovanih sestojev 
zelo povečajo oz. so reden pojav. 

Za preprečevanje obgrizovanja in lupljenja 
je kar nekaj preventivnih ukrepov. Eden od že 
skoraj pozabljenih je načrtovanje zimske sečnje, 
predvsem jelke in smreke. Tudi pravilna in stalna 
oskrba krmišč je ukrep, ki predvsem v območ-
jih zimovališč lahko pripomore k zmanjšanju 
poškodb. V zadnjem času je kot dejavnik, ki 
povečuje poškodbe, vznemirjanje jelenjadi in 
s tem posledično večja poraba energije divjadi 
zaradi vznemirjenja. Poleti jelenjad vznemirjajo 
vse številčnejši obiskovalci gozdov in motokrosisti, 
pozimi pa motorne sani, ki jih kljub prepovedi 
vozijo vse povprek.

Poškodbe zaradi drgnjenja rogov

Samci srnjadi in jelenjadi vsako leto odvržejo 
rogovje, ki nato zraste novo. V času, ko si samci 
na novem rogovju čistijo odmrlo kožo, srnjad in 
jelenjad drgne z rogovjem ob mlajša drevesca. 

Slika 24: Posledica drgnjenja z rogovi

Z drgnjenjem si samci tudi označujejo teritorij 
in tako opozarjajo tekmece na svojo prisotnost. 
Čeprav so tovrstne poškodbe – v primerjavi z 
drugimi poškodbami, ki jih povzročajo rastlinojedi 
parkljarji – redke, lahko predvsem srnjad napravi 
veliko škodo. Srnjad si namreč za drgnjenje naj-
raje izbere za palec debela drevesca, ki se dobro 
upogibajo in imajo mehko lubje, in sicer na neza-
ščitenih drevescih predvsem macesna, smreke in 
topola. Tovrstne poškodbe so pogoste predvsem 
na vrstah, ki jih v gozd vnesemo s sajenjem.

Slika 25: Navadni 
jelen si drgne 
rogovje.
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Motnje zaradi poškodb rastlinojedih 
parkljarjev
Motnje v delovanju gozdnih ekosistemov in 
uresničevanju gozdnogospodarskih ciljev ter 
trajnosti, ki so posledica poškodb rastlinojedih 
parkljarjev, po lahko glede na  Kotarjeve ugoto-
vitve strnemo v:

– osiromašenje vrstne, predvsem drevesne 
pestrosti, posledica česar je zmanjšanje biološke 
stabilnosti gozda;

– upočasnjeno ali celo prekinjeno pomlajeva-
nje, posledica česar je velik delež starih sestojev, 
kar posledično zmanjšuje mehansko in biološko 

stabilnost gozda, zmanjšana sta vrednostni in 
volumenski prirastek;

– povečan delež obnove s sajenjem in tako 
povečani stroški gospodarjenja;

– povečani stroški za zaščito pred divjadjo;
– zaradi predčasnega poseka poškodovanih 

mladih sestojev skrajševanje proizvodnih dob in 
zmanjšanje donosov gozda.

Vse naštete posledice neusklajenosti med 
rastlinsko in živalsko komponento gozda pov-
zročijo zmanjšan donos gozda in zmanjšano ali 
oslabljeno izpolnjevanje drugih funkcij gozda 
(KOTAR, 2005).

Slika 26: Čohalnik
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Slika 28: Blatna kotanja, v kateri se kopljejo divje svinje.

Poškodbe, ki ji povzroča divja svinja
V gozdovih kjer bivajo divje svinje, je vedno 
nekaj dreves, ki imajo približno 0,5 do 1,0 metra 
nad tlemi razločno odrgnjeno lubje. Takšnim 
drevesom, na katerih se drgnejo divje svinje, 
pravimo čohalniki. Po valjanju v bližnji blatni 
kotanji si namreč divja svinja temeljito zdrgne 
kožuh, praviloma vedno ob istem drevesu, ki si 
ga izbere v bližini blatne kotanje Lubje takšnega 
drevesa je obdrgnjeno in prevlečeno z ostanki 
blata. Včasih so debelca iglavcev tako odrgnjena, 
da se iz ran začne cediti smola, na katero se lepijo 
svinjske ščetine. Živali si z drgnjenjem čistijo in 
negujejo kožuh in kožo. Poleg tega so čohalniki 
pomembni pri označevanju življenjskega okoliša 
posamezne živali oz. družine. Slika 27: Posledice ritja divjih svinj na travniku
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Divje svinje ne povzročajo poškodb le na drevju. 
Hrane ne iščejo zgolj na površini tal, temveč 
tudi v tleh. Med iskanjem hrane v tleh z rilčasto 
podaljšanim smrčkom rijejo v tla in jih pri tem 
dobesedno preorjejo. Pri tem prekopljejo velike 
površine zemljišč. Kadar to počno na kmetijskih 
površinah, povzročajo veliko škodo na travnikih, 
pašnikih in njivah. S prekopavanje gozdnih tal, 
predvsem kadar semenijo drevesne vrste s težkim 
semenom (hrast, bukev), pa gozdu celo koristijo. 
Z ritjem namreč premešajo gozdna tla, pospešijo 
razkroj opada in surovega humusa. Ko rijejo, v tla 
vkopljejo semena. Posledica celotnega dogajanja sta 
boljša kalitev semen in boljša naravna obnova.
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izmerjene s popisom. Karto smo iz programa 
CartaLinx izvozili v Shape format in tako dobili 
vektorsko zbirko podatkov za urbano drevnino 
Lesc. Ob kliku na posamezno drevo, v program-
skem okolju ArcMap, kamor smo prenesli karto 
drevnine v formatu Shape, se na ekranu izpišejo 
vsi parametri drevesa, kot vidimo na sliki 1.

2.2 Anketa
2.2 Survey
Novembra 2005 smo med prebivalci Lesc izvedli 
anketo, s katero smo želeli izvedeti, kakšne občutke 
zbuja drevnina krajanom, kako ocenjujejo njeno 
stanje, kakšen odnos imajo do nje. Želeli smo dobiti 
odgovor na vprašanje, ali je ljudem za drevesa v 
kraju vseeno oziroma si želijo več drevnin, mest 
za počitek, park. Predpostavili smo, da je razlika 
med laično in strokovno javnostjo. 

Za anketiranje smo uporabili kvantitativno 
raziskovalno metodo, in sicer strukturiran 
vprašalnik s 26 vnaprej pripravljenimi, zaprtimi 
vprašanji. Ciljna populacija raziskave so bili 
posamezniki, ki se v Lescah srečujejo z drevnino; 
ne glede na starost, spol, poklic, izobrazbo. Prva 
ciljna skupina so bili ljudje, ki se ukvarjajo z 
drevnino. Zato v raziskavi ne gre za slučajnostjo 
vzorčenje, ker smo 39,2 % vprašalnikov razdelili 
med člane hortikulturnega društva. Preostale 
vprašalnike, 60,8 %, smo razdelili naključno. 
Odgovarjala sta 102 krajana ali 3,5 % Leščanov. 

Podatke smo obdelali s statističnim paketom 
SPSS 10.0 z metodami deskriptivne analize: pregled 
frekvenčne porazdelitve, odstotki posameznih 
odgovorov, povprečje in standardni odklon, za 
potrditev ničelne domneve, da ni statistično 
značilne povezave med skupino ljudi, ki se ukvarja 
z drevnino, in skupino, ki se ne ukvarja z drevnino 
smo računali statistično značilnost povezanosti s 
koeficientom kontingence.

3.  REZULTATI
3.  RESULTS
3.1  Popis drevnine
3.1 Tree register

Vsega skupaj smo popisali 725 dreves in grmov 
na javno dostopnih površinah Lesc. Od 725 je 
579 dreves oziroma 79,8 % in 146 grmov oziroma 

20,2 %. V Lescah se pojavlja 48 različnih rodov, 75 
vrst oziroma 89 taksonov. Najpogostejših rodov, 
to so tisti, ki jih je več kot 3 % delež, je v Lescah 
64,7 % vseh rodov (Slika 2). 

Prevladujejo mlada, na novo nasajena drevesa. 
Starih dreves je le 4,9 % (Slika 3).

12 % drevnine je poškodovane. Največ je 
poškodovanih dreves, takih je 86, kar je 14,5 % 
vseh dreves. Stare drevnine je poškodovane 
85 %. Poškodb je več, kot je poškodovane drev-
nine (143). Več poškodb, tri ali štiri, imajo le 

Slika 2: Najpogostejši rodovi drevnine v Lescah
Figure 2: Most important genera of trees and shrubs in 
Lesce

Slika 3: Starostna struktura dreves
Figure 3: Age structure of tress and shrubs
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Preglednica 1: Drevnina, poškodovanost in predlagani ukrepi
Table1: Trees and shrubs, damages and recommended needed measures

Rod Vrsta Kultivar Število
Skupni 
delež 
[%]

Število 
poškodb 

*1

Delež 
[%] *2

Število 
ukrepov 

*3

Delež [%] 
*4

Tilia cordata 82 10 7,0 67 29,52
platyphyllos 54 5 3,5 37 16,30
tomentosa 1 1 0,44
skupaj: 137 18,9 15 10,5 105 46,26

Thuja occidentalis 86 1 0,7
occidentalis ‘Globosa’ 2
occidentalis ‘Rheingold’ 2
skupaj:: 90 12,5 1 0,7

Betula pendula 60 3 2,1 3 1,32
pendula ‘Youngii’ 1
skupaj: 61 8,5 3 2,1 3 1,32

Sorbus aucuparia 57 7,9 9 6,3 67 29,52
Acer campestre 3 1 0,7

negundo 1 1 0,44
negundo ‘Varieagatum’ 1 2 0,88
obtusatum 2 1 0,44
palmatum ‘Atropurpureum' 3 1 0,7
platanoides 36 16 11,2 17 7,49
platanoides ‘Crimson king' 4 3 2,1 4 1,76
pseudoplatanus 1
skupaj: 51 7,0 21 14,7 25 11,01

Spiraea japonica 2
x bumalda ‘Anthony Waterer' 5
x vanhouttei 27 1 0,44
skupaj: 34 4,7 1 0,44

Picea abies 18 2 1,4 2 0,88
omorika 8 1 0,7
pungens 3
pungens ‘Glauca' 4
skupaj: 33 4,6 3 2,1

Pinus cembra 1
mugo 1
nigra 2
sylvestris 24 1 0,7 3 1,32
skupaj: 28 3,9 1 0,7 3 1,32

Larix decidua 27 3,7 4 1,76
Rosa rugosa 21 2,9
Forsythia x intermedia 19 2,6 2 1,4 1 0,44
Fraxinus excelsior 16 2,2 24 16,8 10 4,41
Robinia pseudoacacia 16 2,2 30 21,0 16 7,05
Aesculus hippocastanum 11 1,5 27 18,9 16 7,05
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Juniperus chinensis ‘Obelisk’ 2
chinensis ‘Pfitzeriana’ 3
chinensis ‘Pfitzeriana Aurea’ 1
horizontalis ‘Glauca' 1
sabina 3
skupaj: 10 1,4

Populus alba 3 2 0,88
nigra 4 1 0,44
nigra ‘Italica’ 1 1 0,44
tremula 2
skupaj: 10 1,4 4 1,76

Prunus avium 4 1 0,44
laurocerasus 1
mahaleb 1
serrulata Kwanzan’ 4 2 1,4 1 0,44
skupaj: ‘ 10 1,4 2 1,4 2 0,88

Carpinus betulus ‘Fastigiata’ 9 1,3
Cotoneaster horizontalis 9 1,3 1 0,44
Berberis julianae 1

thunbergii 3 1 0,44
thunbergii ‘Atropurpurea’ 4
skupaj: 8 1,1 1 0,44

Syringa vulgaris 6 0,8
Potentila fruticosa ‘Katherine Daykes’ 3

fruticosa ‘Tangerine’ 2
skupaj: 5 0,7

Salix alba 1
caprea 2 1 0,44
eleagnos 1
matsudana ‘Tortusa' 1
skupaj: 5 0,7 1 0,44

Viburnum farreri 2
x pragense 2
skupaj: 4 0,7

Weigela florida 4 0,7
Fagus sylvatica 2 1 0,44

sylvatica ‘Atropurpurea’ 1
sylvatica ‘Pendula’ 1
skupaj: 4 0,6 1 0,44

Abies concolor 2
nordmanniana 1
skupaj: 3 0,5

Ligustrum vulgare 3 0,5
Platanus x hispanica 3 0,5 2 1,4
Chamaecy-
paris lawsoniana 2 0,4
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stara drevesa. 74,3 % drevnine je dobro vitalne  
(slika 4). Polovica (52,1 %) dobro vitalne drevnine 
je mlade, na novo posajene. Nobeno staro drevo 
ni vitalno.

Poškodbe so le na dveh grmih, preostale so 
na drevesih, večinoma listnatih (79 dreves). 
Poškodovanih je pet iglavcev in imajo le po eno 
poškodbo. 

Nekaj dreves je obglavljenih (slika 5), veliko 
(29,4 %) je površinskih ran nad 1/3 premera 
debla ali veje (slika 6). To so rane, ki jih drevo ne 
more več zarasti. Nobena izmed drugih poškodb 
ne preseže 20 % deleža vseh poškodb. Nevarnih 
dreves ne odstranjujejo.  1,4 % popisanih dreves 
je mrtvih. 

Ukrepe smo predlagali za skupno 215 dreves, 
od tega za osem iglavcev in 5 grmov, posameznih 
ukrepov je bilo predlaganih 227. Za posamezna 
drevesa smo predlagali: 1, 2 ali 3 ukrepe. Ukrepe 
smo predlagali za 154 mladih osebkov, kar je 

Cornus alba 2 0,4
Corylus avellana 1 1 0,44

maxima ‘Purpurea’ 1
skupaj: 2 0,4 1 0,44

Psudotsuga menziesii var. 
menziesii 2 0,4

Sambucus nigra 2 0,4
Amelanc-
hier lamarckii 1 0,1

Catalpa bignonioides 1 0,1
Celtis australis 1 0,1 1 0,7 2 0,88
Cercis siliquastrum 1 0,1
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’ 1 0,1
Ginkgo biloba 1 0,1 1 0,44
Laburnum anagyroides 1 0,1
Magnolia x soulangiana ‘Nigra’ 1 0,1 1 0,7
Mahonia aquifolium 1 0,1
Metaseq-
uoia glyptostoboides 1 0,1

Parrotia persica 1 0,1
Quercus robur 1 0,1 2 1,4 1 0,44
Ribes nigrum 1 0,1

skupaj: 725 100 143 100 227 100

*1 Število poškodb na določeni vrsti, ob upoštevani možnosti, da ima en osebek več poškodb
*2 Odstotni delež poškodb na določeni vrsti, glede na število vseh poškodb
*3 Število predlaganih ukrepov za določeno vrsto, ob upoštevani možnosti, da ima osebek več predlaganih 
ukrepov
*4 Odstotni delež ukrepov na določeni vrsti, glede na število vseh predlaganih ukrepov

Slika 4:  Vitalnost drevnine
Figure 4: Tree and shrub vitality

Nadaljevanje na strani xxx

71,6 % dreves, za katere smo predlagali ukrepe 
oziroma 37,8 % vse mlade drevnine. Za 81 dreves 
smo predlagali postavitev opornega kola in pri-
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trditev nanj. Za 65 dreves pa smo predlagali 
oblikovanje in/ali zvišanje krošnje. 

3.2  Odnos prebivalcev do drevnine
3.2  Residents- attitudes towards trees and 

shrubs

Z analizo odgovorov na postavljena vprašanja smo 
ugotovili, da prebivalci Lesc niso brezbrižni do 
drevnine. Večina vprašanih meni, da prebivalci 
dogajanje, povezano z drevjem, v mestu spremljajo, 
opazujejo drevesa in grme, zaznajo nove poškodbe 
na drevesih. 74,5 % vprašanih krajanov drevesa 
opazuje, jih večkrat gleda. 

V Lescah vandalizem ni pogost, vendar je 
pohvalno, da vprašani drevesa opazujejo, ker jih 
49,0 % vandalizem opazi občasno, 21,6 % celo 
pogosto. Mogočna drevesa zbujajo  pozitivne 
občutke kar 64,7 % vprašanim, ob poškodovanem 
drevju pa velika večina doživlja negativne občutke, 
predvsem ogorčenje ter žalost. 

Ugotovili smo, da si ljudje želijo več drevnine, 
mest za počitek, v parku pogrešajo predvsem 
klopi. Več kot polovica vprašanih (63,7 %) pogreša 
tudi zelene površine, ki polepšajo videz kraja, kot 

Slika 5: Obglavljeni divji kostanji
Figure 5: Decapitated horse chestnut

Slika 6: Razpočen ostrolistni javor
Figure 6: Split Norway maple
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so cvetlične gredice in okrasno grmičevje pred 
objekti, drevorede ob ulicah in cestah. Pri vpra-
šanju o parku se je izkazalo, da si 51 % vprašanih 
želi park v Lescah. 

S statistično analizo smo preverili, če velja nič-
elna domneva, da ni statistično značilne razlike 
med ljudmi, ki se z drevnino ukvarjajo strokovno 
ali ljubiteljsko, ter tistimi, ki se sploh ne ukvarjajo 
z njo. Ničelno domnevo smo zavrnili in dokazali, 
da je med njimi povezava, kar pomeni, da so 
vsi, ne glede, ali se z drevnino ukvarjajo ali ne, 
odgovarjali podobno. 

4  RAZPRAVA
4  DISCUSSION
Iz navedenega lahko povzamemo, da je v Lescah  
kljub dobri vitalnosti drevnine težava z vzdrže-
vanjem in nego. Predlaganih je 227 ukrepov. V 
Lescah prevladuje na novo posajena drevnina, 
za katero je določenih 71,6 % vseh predlaganih 
ukrepov. Če ne bodo opravljeni, bo mlada drev-
nina končala tako kot trenutno stara drevnina: z 
veliko poškodbami, v slabem stanju, neestetska, 
nevarna. 

Stara drevesa je treba vzdrževati, saj mlada  ne 
opravljajo ekoloških funkcij enako dobro. Pros-
tornina krošnje enega odraslega drevesa je precej 
večja kot prostornina krošnje mladega drevesa. Pri 

Slika 7: Ali grede po mestu 
opazite kakšno drevo?
Figure 7: Do you notice 
trees while walking through 
town?

Slika 8: Kakšne občutke 
vam vzbuja mogočno 
drevo?
Figure 8: What kind of 
feelings does a mighty tree 
awake?
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velikih drevesih je pomembna tudi estetska funk-
cija. Če pogledamo anketno raziskavo v Lescah, 
pri ljudeh drevnina zbuja pozitivne občutke.

Zelo poškodovane drevnine z ranami, ki jih ne 
more več zarasti, je 29,4 %. Nobena izmed drugih 
poškodb ne preseže 20 % deleža vseh poškodb. 
Take rane so ali posledica vandalizma ali pa, 
v večini primerov, nepravilnega obžagovanja, 
obglavljanja, zapoznele nege.

V Lescah raste 48 različnih rodov, 75 vrst. V 
Lescah je vrstna pestrost primerljiva z drugimi 
slovenskimi kraji in jo večinoma celo presega. V 
inventuri v Domžalah (Vasle, 2004) so popisali 
35 rodov ter 53 vrst in v Sežani (Jazbec, 2007) 36 
rodov in 48 vrst.

Ravno tako kot v Sežani (81,8 %) (Jazbec, 
2007), na Vrhniki (61,62 %) (Vrenjak, 2005) ali 
v Domžalah (84,8 %) (Vasle, 2004) tudi v Lescah 
(71,7 %) zelo prevladujejo listavci. Med Lescami, 
Sežano, Vrhniko ter Domžalami so večje razlike 
v številčnosti in prisotnosti rodov. V Sežani, na 
Vrhniki ter v Domžalah prevladujejo isti rodovi 

in vrste. Najštevilčnejši je rod javorjev, sledijo 
breze in nato lipe. Nobenega rodu iglavcev ni 
znatnega deleža. Platan, jesenov in vrb, ki rastejo 
na Vrhniki, je v Lescah zelo malo. Odstopanja v 
prisotnosti in deležu najpogostejših rodov ter 
vrst lahko iščemo v različnih  podnebnih ter geo-
grafskih razmerah, v katerih rastejo, ali v izboru 
vrst ljudi, ki so sadili drevnino.

Ljubiteljstva ne smemo zamenjati s strokov-
nostjo, kot se je izkazalo z analizo ankete, saj so vsi 
vprašani, ne glede, ali se z drevnino ukvarjajo ali 
ne, na vprašanja odgovarjali podobno.  Pri tem bi 
lahko dodali, da dejanskih strokovnjakov, ki bi se 
z drevnino ukvarjali poklicno, v Lescah sploh ni. 
V kraju za drevnino skrbijo predvsem člani Hor-
tikulturnega društva, katerih prednostna naloga je 
oskrbovanje gredic. To je prostovoljno društvo, ki 
se financira iz članarine in prostovoljnih prispev-
kov. Za drevnino skrbijo v svojem prostem času. 
Izkazalo se je, da bi potrebovali strokovno pomoč, 
in da je pri njih predvsem večji interes, ne pa večja 
strokovnost. Treba je vzdrževati in nadgraditi 

Slika 9: Zelena ambientalna območja Lesc
Figure 9: Green spaces in Lesce
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register drevnine ter ustrezno načrtovati sajenje, 
vzdrževanje in nego. Nestrokovnost je mogoče 
opaziti tudi v stanju drevnine. Veliko je sajenja 
brez premisleka glede vrst in ni skrbi za tisto, kar 
že obstaja. Dobrodošlo bi bilo, da bi občina zapo-
slila strokovnjaka, ki bi se zavestno, strokovno 
posvečal problematiki drevnine v Lescah oziroma 
širše v okviru radovljiške občine.

Zagotovo je, da se Lesce spreminjajo: več se 
gradi, ljudje se doseljujejo. Kraj se urbanizira, 
vse več je motornih vozil, parkirišč, novogradenj. 
Spreminjajo se tudi razmere, v katerih raste drev-
nina. Vse več je negativnih, za drevnino stresnih 
vplivov: onesnaženje s prahom, plini, soljo, olji, 
opaziti je pomanjkanje rastnega prostora, vode 
in kisika, prisotnost bolezni in škodljivcev. Pri 
načrtovanju in urejanju zelenih površin v kraju 
je treba upoštevati vse navedene dejavnike in 
želje prebivalcev. 

Leta 2001 sta Smrekar in Kavčič (2001) v Pros-
torskih razvojnih usmeritvah za območje celotne 
KS predlagala zelena ambientalna območja Lesc. 
V raziskavi smo predlagali, da bi se območja, ki 
so v centru Lesc oziroma blizu razvijajočih se 
urbanih površin, oblikovali v park oziroma druge 
zelene površine, saj je med prebivalci velika želja 
po takih površinah. 

Študije in primeri (Smrekar in Kavčič, 2001, 
Repe 2006) ureditve zelenih površin in drevnine 
v Lescah so že pripravljeni, treba jih je še dodatno 
razviti in umestiti v načrt urbanizacije. Na urbano 
okolje je treba gledati dolgoročno in z mislijo na 
prihodnost.

5  SUMMARY

For managing trees and shrubs a full tree and 
shrub inventory is needed. Since it was not yet 
done in Lesce, we decided complete one. We made 
the inventory in accessible public areas in Lesce. 
We recorded data such as location of the tree or 
shrubs, and tree species in Latin and Slovene. 
We also recorded the following characteristics: 
tree height and diameter at breast height (1.3 
m), tree and shrub age, vitality, and tree damage. 
Finally, we recommended needed treatments and 
tending for the future. Along with the inventory 
we put all trees and shrubs on a map in digital 

format with the program CartaLinx. We then 
analyzed the data and reached the following 
conclusions. 

We listed 725 trees and shrubs. They were 
mainly trees (579 or 79.8 %), but shrubs were 
also present (146 or 20.2 %). Deciduous trees 
were predominant with 71.7 %, and included a 
variety of different species. There were a total of 
48 different families and 75 species. Most of the 
trees were young. Trees and shrubs were generally 
very vital (74.3 % good vitality). Half (52.1 %) of 
the trees and shrubs of good vitality were young, 
whereas all old trees were damaged and none of 
them were vital. Overall, 86 trees and shrubs were 
damaged. The presence of dead trees totalled 1.4 
%, which suggests insufficient care for trees and 
shrubs, especially for young trees and shrubs. We 
suggested tending for 215 trees, 71.6 % or 154 of 
which were suggested to young trees and shrubs, 
thus representing 37.8 % of all young trees and 
shrubs. With prompt action in early stages we 
can help the trees to reach the stage of vital, safe, 
aesthetic old trees.

We made a questionnaire which contained 
closed questions with the possibility to choose 
multiple-choice written answers. With questions 
we wished to establish the residents’ attitudes 
towards trees and shrubs; we wanted to find out 
what their opinions and wishes in connection 
with greenery were. We suggested that there was 
a difference between people which are involved 
with trees and those who are not. 102 respondents 
took part in the research. Respondents in general 
were not occupied with greenery, and 36.6 % of 
them take it as a hobby. We made the analysis 
in SPSS 10.0 and we ascertained the following 
conclusions.

Greenery makes a difference to the respon-
dents; they notice it and they have an opinion 
about it. They show awareness when negative 
consequences happen to trees. They want more 
trees and shrubs in Lesce, more tidy places for 
relaxation, rest, to meet friends in nature, such 
as sites with benches, children playgrounds 
and parks. We noticed a lack of information; 
respondents do not see the importance of trees 
and shrubs, or the importance of professional 
maintenance and tending of trees and shrubs. 
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There was no difference in answers between the 
lay public, experts and those who take care of 
trees and shrubs as a hobby. The reason lies in 
the fact that there are no professionals who deal 
with the greenery in Lesce.
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Mednarodni lesni sejem, 
Celovec 2008

Na Avstrijskem Koroškem, natančneje na  
Celovškem sejmišču je od 28. do 31. avgusta 2008 
potekal jubilejni, že 50. sejem »Internationale 
Holzmesse«. Udeležili smo se ga tudi nekateri 
sodelavci Oddelka za gozdarstvo in obnovljive 
gozdne vire BF ter Gozdarskega Inštituta. 

Sejem je sestavljalo več sklopov. Osnovna, to 
je sejemska dejavnost se je odvijala na Celovškem 
sejmišču s preko 400 razstavljavci. Vzporedno s 
sejmom je potekalo »Avstrijsko gozdarsko zaseda-
nje 08«, ter »33. mednarodni gozdarski in lesarski 
simpozij«, z naborom tem, ki so bile predstavljene 
v dneh sejemske prireditve. Uvodna sejemska 
dneva sta bili na vrsti dve osrednji temi - četr-
tkova tema simpozija, Dodana vrednost–vizija 
2020, petkov dan je bil dan gradnje z lesom. Svoje 
kmetijstvo in gozdarstvo sta v petek predstavili 
tudi novi članici EU Bolgarija in Romunija. Prva 
z lesno zalogo preko 400 milijonov m3 druga s 

trikrat večjo od prve. Zagotovo zanimanja vredni 
partnerki v gozdarstvu in lesarstvu? Predstavljene 
so bile možnosti za poslovanja avstrijskih podjetij 
v Romuniji. Nova članica EU predstavlja velik 
trg za avstrijske vlagatelje, ki so že sedaj pogosto 
prisotni na romunskem trgu, saj imajo svoj delež 
kar v 5.000 podjetjih. Na področju gozdarstva se 
odpirajo velike možnosti izkoriščanja potencialov 
sorazmerno bogatih romunskih gozdov, ki pa so 
po večini še neodprti za izkoriščanje. Avstrijska 
gozdarska in lesarska stroka predvideva, da je 
sedaj pravi čas za vlaganje v romunsko tržišče, saj 
je njihova gospodarska rast strma (v zadnjih letih 
povprečno 8 %), kar naj bi trajalo vsaj še naslednjih 
deset let. S članstvom v EU so odstranjene carinske 
in mejne prepreke, težavo mestoma prestavlja le še 
lokalna birokracija. Sicer je bila država predstav-
ljena kot zelo varna in zanesljiva ter pripravljena 
na sodelovanje s tujim kapitalom! 

Sobotna tema simpozija je bila trgovina z lesom. 
Posebej aktualna nedeljska tema, »Viharni-(ejši) 
časi« je združila nedeljsko zasedanje kmetov, 
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lastnikov gozdov. Hkrati z dogodki na sejmišču 
so potekale strokovne ekskurzije, med drugim 
tudi v Slovenijo. Sejma smo se udeležili v četrtek 
in petek ter si na njem ogledali ponudbo proiz-
vajalcev v solidno pokritem, širokem spektru 
gozdarstva od sadike do pohištva ter široke palete 
sodobnih rešitev na področju obnovljivih virov 
energije. Težko bi rekli, da je bil kakšen segment 
v tej verigi slabo pokrit ali pa prevladoval. V spo-
minu pa nam je ostalo področje gradnje z lesom 
ter ogrevanje z lesno biomaso. Bodočnost, dodana 
vrednost lesu je v sodobni gradnji lesenih stavb. 
Ogrevanje, energija pa po mnenju enega izmed 
predavateljev pripada Soncu. 

Vizija 2020 za gozdarstvo? Glede na časovne 
cikluse in ureditvena obdobja je leto 2020 za 

gozdarstvo že skoraj tu. Predavatelji so poudarjali 
nujnost participacije in ohranjanje vpliva gozdar-
stva pri odločanju o okoljskih vprašanjih. Posebej 
izpostavljene so bile omejitve za gospodarjenje 
na varstvenih območjih kot je Natura 2000 ter 
krepitev vpliva NGO-jev. Zmanjševanje možnih 
sečenj zaradi omenjenih omejitev in povečevanje 
potreb po lesu v navezavi z globalnimi vplivi sta 
dejavnika, ki bosta v prihodnosti močno posegla 
v dosedanjo organizacijo gozdarstva v Avstriji. 
Rešitve avstrijski gozdarji vidijo v uvajanju ino-
vacij, optimiranju proizvodnje ter komuniciranju 
z javnostjo in intenzivnem, širokem reklamiranju 
rabe lesa ter gozdarske stroke.

Tine PREMRL, Matevž MIHELIČ,  
Janez KRČ
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I. Razlogi in povod za razmišljanje o 
naši lesni industriji ter pobuda za nov 
pristop pri posodobitvi in razvoju lesne 
industrije v Republiki Sloveniji 

Naša dežela je, kot del Evrope, pokrita z več kot 
50 % z gozdovi. V Evropi naj bi le Finska imela 

večji odstotek površine, pokrite z gozdovi. V 
finskem gospodarstvu ima lesna masa pomembno 
vlogo, za Slovenijo, kljub bogastvu lesne surovine, 
tega ne moremo reči. 

V pionirskih časih industrijskega razvoja in 
še nekoliko prej, so fužinarstvo ter les in lesni 
izdelki predstavljali pomemben vir dohodkov 
slovenskih dežel, ki so bile vključene v Avstro-
Ogrsko monarhijo. 

Ko se je fužinarstvo na slovenskem izčrpalo na 
skromnih lastnih surovinah, se je v nadaljnjem 
razvoju železarstvo oprlo na cenejše uvožene 
surovine – rudo, je kljub brez dvomno spremlja-
jočim težavam in današnjim težkim energetskim 
in ekološkim problemom preživelo z današnjimi še 
dokaj posodobljenimi jeklarnami. S svojo trikrat 
večjo proizvodnjo jekla kot ga Slovenija porabi 
za lastne potrebe, oskrbujejo Slovenske jeklarne 
s kvalitetnimi jekli spremljajočo kovinsko 

predelovalno industrijo v Sloveniji in v tujini. 
Žal to, kar je uspelo slovenski industriji jekla 

in predelovalni industriji, ki bazira na uvo-
ženih surovinah, ni uspela in ne uspeva naši 
lesni industriji, kljub od narave danim bogatim 
lastnim surovinam in brez dvoma vrhunskim 
strokovnjakom na področju gozdarske in lesno 
predelovalne tehnologije. 

Kje so vzroki, da slovenska gospodarska lesna 
sfera (gozdno-lesna tehnološka platforma) ni 
uspela dohitevati in nato obdržati tempo raz-
voja naših sosednjih in drugih razvitih držav v 
lesnopredelovalni industriji (v gradbeništvu, v 
vseh zvrsteh lesno predelovalne in dodelovalne 
industrije 

– storitvah ter porabi lesnih odpadkov kot obnov-
ljivi vir energije za industrijo in široko porabo). 

Gotovo bi s temeljito analizo prišli do zani-
mivih ugotovitev in napotkov za nov pristop. 
Z gotovostjo pa lahko trdimo, da ni bilo zado-
stnega pritiska z argumentiranimi parametri 
na merodajno državno gospodarsko politiko, 
ki bi uredila razmere in zagotovila instituci-
onalne pogoje za snovanje in realizacijo raz-
vojno – raziskovalnih investicijskih projektov 
v lesno-predelovalni panogi, ki temeljijo na 
novih produktih z bistveno višjimi dodanimi 
vrednostmi. Na ta način bi se zagotovil njen 
skladen in učinkovit razvoj, ki bi prinesel 
velike gospodarske učinke in odprla nova, 
bistveno kvalitetnejša delovna mesta, kar se je 
nedvomno pokazalo kot dobra praksa v nam 
podobnih, lesno – predelovalno naravnanih in 
tudi sosednjih državah. 

Upamo, da je prišel čas, pa čeprav z zamudo, da 
strokovna združenja (v prvi fazi gozdarji, lesarji 
in strojniki – pozneje pa se naj bi pridružila tudi 
združenja drugih strok), predstavimo celoviti 
program razvoja in revitalizacije lesno-prede-
lovalne industrije, s čim višjo stopnjo obdelave, 
finalizacije in visoko dodano vrednostjo na vseh 
razpoložljivih lesnih in drugih resursih. Sočasno 
pa naj bi se bolj sistematično reševala tudi pro-
blematika lesne biomase z vsemi za to primernimi 
odpadki za pridobivanje energije v kogeneracijskih 
termoenergetskih objektih. 

II. Program za razvoj in revitalizacijo 
lesno industrijske panoge 

Do lesno industrijske panoge oz. čim bolj gospo-
darne izrabe lesne mase, smo pri nas še vedno 
popolnoma brezbrižni, čeprav je to edina gospo-
darska industrijska panoga, ki bi se lahko razvijala 
predvsem na lastnih – domačih surovinah, z 
domačim intelektualnim potencialom ter znanjem, 
tradicijo in bogatimi izkušnjami. 

Ne bomo razčlenjevali (čeprav bi tudi to bilo 
koristno) zakaj je tako, temveč poskusimo raz-

Pobuda za program razvoja in revitalizacije  
lesne industrije v okviru ter podporo gozdno-lesne  
tehnološke platforme.* 

Gozdarstvo v času in prostoru

* Pobuda je bila poslana na Ministrstvo za gospodar-
stvo RS
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misliti, kako to stanje spremeniti ter nadoknaditi 
zamujeno. 

Preprosto, odgovoriti na vprašanje, kako pre-
kiniti izvoz hlodovine – okrogli les in le-tega doma 
predelati v visoko kakovostne finalne izdelke, ki 
jih naše tržišče uvaža in so nedvomno narejeni 
tudi iz hlodovine naših gozdov. Imamo surovine 
– lesno maso, primerljivo znanost o spremljanju 
in nadzoru te surovine, sposobnost aplikacije 
znanosti in znanja v tehnološko predelavo za vsa 
področja uporabe, možnost do pridobitve naj-
sodobnejše strojne opreme iz domačih virov in 
tudi hvaležno tržišče za visoko kvalitetne finalne 
izdelke lesno predelovalne industrije. 

Kaj nam torej manjka? Predvsem čut za gospo-
darno izrabo naravnih in objektivnih danosti. 
Še marsikaj bi lahko dodali, vendar uresničimo 
razmišljanje in zamisli o konceptu potrebnih 
sprememb do bolj razumnega stanja. 

Za vsako korenito spremembo je potrebno 
najprej ugotoviti obstoječe stanje in nato izpeljati 
postopne faze za dosego predvidenega cilja. V 
tem smislu predlagamo obsežni večletni pro-
gram, ki naj bi obsegal naslednja vsebinska 
poglavja: 
A Primerjalna študija stanja gozdno-lesne teh-

nološke platforme Slovenije v primerjavi z 
razvitimi deželami na področju gozdno-lesnega 
industrijskega kompleksa. 

B Program razvoja lesno industrijske predelovalne 
baze in v okolju danih lesnih surovin, v celotni 
Sloveniji. 

C Program projektnih zasnov za industrijske 
objekte za predelavo lesa in finalnih izdelkov 
za industrijske namene in široko potrošnjo. 

D Program projektnih zasnov za uporabo odpadne 
lesne mase, ki ni primerna za predelavo in 
lesnih odpadkov ter druge biomase za termo-
energetske kogeneracijske obrate. 

E Izobraževanje kadrov (od kvalificiranih delav-
cev, do specializiranih inženirskih poklicev) 
za delo v točkah A, B, C in D predvidenih 
dejavnostih in objektih. 

F Dopolnitev zakonske regulative za obravnavana 
področja ali sprejem novih dodatnih zakonskih 
predpisov oz. vsaj Resolucije za to programsko 
razvojno usmeritev države. 

Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Gozdarstvo v času in prostoru
Poškodovanost gozdov  
v poletnih neurjih 2008  
in potek sanacije

Poletje 2008 so zaznamovala številna neurja, v kate-
rih je bilo poškodovanih 20.000 ha gozdov. Zaradi 
poškodb bo treba posekati približno 500.000 m3 
bruto lesne mase. Prvo neurje z močnim vetrom 7. 
julija 2008 je povzročilo večjo škodo v Trnovskem 
gozdu v gozdnogospodarskem območju (GGO) 
Tolmin (50.000 m3 poškodovane bruto lesne mase). 
Največ poškodb v gozdovih je povzročil orkanski 
veter 13. julija 2008 (350.000 m3 poškodovane 
bruto lesne mase). Ta je zlasti  prizadel gozdove v 
GGO Ljubljana in GGO Nazarje med Kamnikom 
in Gornjim Gradom. V sredini avgusta (15. 8. 
2008) je ujma z močnim vetrom in točo močno 
poškodovala gozdove v GGO Brežice in GGO 
Celje (94.000 m3 poškodovane bruto lesne mase).  
Poletne ujme so se tokrat izognile oziroma so le 
oplazile gozdove v GGO Kočevje, Bled, Postojna, 
Novo mesto. Zadnje neurje 13. septembra 2008 je 
mestoma poškodovalo gozdove v GGO Maribor 
(4.000 m3 poškodovane lesne mase).

V poletnih neurjih 2008 so bili poškodovani 
zlasti sestoji starejših razvojnih faz – drogovnjaki in 
debeljaki. Večinoma gre za izruvano drevje (75 %). V 
poškodovani lesni masi prevladujejo iglavci z 59 %. 
Popolnoma uničenih je približno 700 ha gozda. 

Lastniška struktura poškodovanih gozdov in 
s tem povezani problemi pri izvajanju sanacije 
se po GGO zelo razlikujejo. V GGO Tolmin so 
vsi poškodovani gozdovi v državni lasti. V GGO 
Brežice, Celje in Murska Sobota je v državni lasti 
približno tretjina poškodovanih gozdov. V GGO 
Nazarje je večina poškodovanih gozdov v večji 
zasebni gozdni posesti (nad 20 ha). V drugih GGO 
je večina poškodovanih gozdov v razdrobljeni 
zasebni gozdni posesti.

Izdelana sta načrta sanacije 
poškodovanih gozdov

Za poškodovane gozdove smo za nivo Slovenije 
izdelali načrt sanacije poškodovanih gozdov v 
julijskih vetrolomih ter načrt sanacije poškodo-
vanih gozdov v avgustovskem vetrolomu. Načrti 
sanacije so izdelani za obdobje treh let. Za obnovo 
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Gozdarstvo v času in prostoru
poškodovanih gozdov je v skladu s Pravilnikom o 
financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove 
(Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05 in 
73/08) načrtovanih 3,24 milijona EUR. Za sofinan-
ciranje povečanih stroškov poseka je namenjenih 
25 % načrtovanih sredstev, za sofinanciranje del 
na gozdnih prometnicah 14 % sredstev, za pre-
prečevalno-zatiralne ukrepe za podlubnike 2 % 
sredstev, za druga gojitvena in varstvena dela za 
obnovo gozda 59 % sredstev.

Obnova gozda bo potrebna na 1.760 ha, od 
tega obnova s sajenjem sadik gozdnega drevja na 
približno tretjini te površine. Za potrebe obnove 
poškodovanih gozdov bo treba zgraditi – rekon-
struirati 113,7 km gozdnih cest in zgraditi oz. pri-
praviti – rekonstruirati 133,8 km gozdnih vlak. 

Vlada RS je na podlagi načrtov sanacije za obnovo 
poškodovanih gozdov v julijskem vetrolomu name-
nila 915.000 EUR proračunskih sredstev, za obnovo 
poškodovanih gozdov v  avgustovskem vetrolomu pa 
127.800 EUR. V letu 2008 bodo sofinancirani posek 
poškodovanega drevja zaradi povečanih stroškov 
v primerjavi z redno sečnjo pri pripravi površin za 
obnovo gozda, ter gradnjo – rekonstrukcijo gozdnih 
cest in gradnjo oz. pripravo – rekonstrukcijo gozdnih 
vlak, ki so potrebne za obnovo. Podlaga za korišče-
nje sredstev so projekti za obnovo gozda oziroma 
gozdnogojitveni načrti, v katerih so potrebna dela za 
obnovo podrobneje načrtovana in locirana. Skladno s 
Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju vlaganj 
v gozdove  so povečani stroški poseka sofinancirani 
v višini 2,5 EUR/neto m3 lesne mase. Stroški gradnje 
oz. popravila – rekonstrukcije gozdnih prometnic 
so sofinancirani v višini 30 – 50 %, odvisno od raz-
vrednotenja lesa zaradi poškodb.

Potek sanacije

Sanacija poškodovanih gozdov v julijskih vetro-
lomih ob veliki angažiranosti delavcev Zavoda 
za gozdove na prizadetih območjih intenzivno 
poteka. Zlasti lokalno pristojni delavci zavoda so 
na področju poškodovanih gozdov zaradi sanacij 
močno obremenjeni. Veliko dela na terenu in na 
organizacijskem področju je že opravljenega. 
Takoj po neurjih smo začeli z obveščanjem 
lastnikov gozdov o obsegu poškodb v gozdovih 
ter s svetovanjem o najnujnejših ukrepih in opo-
zarjanjem na nevarnosti pri delu. Prve dni je bila 
sanacija usmerjena v popravilo prometnic, saj 

so bile nekatere lokalne in gozdne ceste zaradi 
podrtega lesa neprevozne. Obsežna naloga je 
bilo sodelovanje z občinami pri popisu škode 
po neurjih. Organizirali smo prikaze varnega 
dela na prizadetih območjih. Za lastnike gozdov 
smo pripravili seznam gozdarskih podjetij, ki so 
ponudila svoje usluge pri sanaciji poškodovanih 
gozdov. Ob rednem spremljanju in usmerjanju 
sanacijskih del smo izdelali načrta sanacije ter na 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
poslali že prvi zahtevek za izplačilo namenskih 
sredstev za obnovo poškodovanih gozdov. 

Splošne prioritete za usmerjanje sanacije so:
• izvedba del v območjih, kjer je ogrožena infra-

struktura oz. premoženje ljudi,
• dela v območju hudourniških in drugih vodo-

tokih, če zaradi poškodovanih dreves obstaja 
nevarnost zajezitve vodotokov,  

• dela za preprečitev namnožitve podlubnikov 
oz. škodljivcev in bolezni gozdnega drevja ter 
delovanja erozijskih procesov (dela se pred-
nostno izvajajo v predelih z večjim deležem 
poškodovanih iglavcev, na južnih pobočjih 
ter povsod v bližini nekdanjih žarišč podlub-
nikov),

• območja s poudarjenimi ekološkimi in soci-
alnimi funkcijami – območja z višjo stopnjo 
poudarjenosti imajo višjo prioriteto,

• drugo.

Poškodovan gozd v vetrolomu 13. julija 2008 na prelazu 
Črnivec med Kamnikom in Gornjim Gradom, DOF5 v 
merilu M 1:10.000
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Vesti iz Zavoda za gozdove 
Slovenije
Med sekaškimi tekmovalci  
uspešne tudi ženske

Državnega sekaškega prvenstva lastnikov gozdov 
se je udeležilo 14 moških tekmovalnih ekip 
in 3 ženske. To so bile ekipe, ki so zmagale na 
območnih izbirnih tekmovanjih. Tekmovali so 
v 6. disciplinah: preizkus znanja s področja var-
nosti in zdravja pri delu ter osnov prve pomoči, 
kombiniran rez, precizen rez, zasek in podžago-
vanje, kleščenje in podiranje na balon. Na prva 
3 najboljša mesta so se uvrstile naslednje ekipe: 
OE Nazarje – 1. mesto, OE Slovenj Gradec – 2. 
mesto in OE Maribor – 3. mesto. Prvo mesto 
med posamezniki je osvojil Niko Rupnik iz 
OE Tolmin, drugo Janko Mazej iz OE Nazarje, 
tretje pa Gregor Bec iz OE Murska Sobota. 
Med ženskimi posameznicami je bila na prvem 
mestu Lučka Jevšnik iz OE Nazarje, na drugem 
Veronika Furman iz OE Maribor, na tretjem pa 
Berta Voler iz OE Nazarje. Tekmo si je ogledalo 
več tisoč obiskovalcev sejma, ki so lahko videli, 
da so ženske pri sekaških veščinah zmeraj bolj 
enakopravne.

Gozdna pedagogika  
za otroke in starše 

Na že uveljavljenem razstavnem prostoru »pri 
brunarici« v zelenem delu sejmišča je Zavod 
za gozdove nastopil skupaj z Lokalno akcijsko 
skupino za razvoj podeželja – LAS srce Slovenije 
in Turistično razvojnim društvom Kampelc iz 
Šmartna pri Litiji. Z obema organizacijama Zavod 
za gozdove Slovenije sodeluje pri razvoju turizma 
na podeželju. LAS Srce Slovenije se je predstavil z 
več stojnicami, med njimi je bila stojnica zadruge 
Jerina in stonjica turističnega društva Lukovica. 
Med obiskovalci so se sprehajale noše lukoviških 
rokovnjačev, opazen je bil tudi pastir z Velike pla-
nine v značilnem dežnem plašču in lipovega ličja. 
Zavod za gozdove je pripravil aktivnosti gozdne 
pedagogike za otroke in starše. V brunarici je bila 
razstava o skrivnostih gozda, ob brunarici pa je bila 
delavnica v kateri so najmlajši izdelovali gozdne 
palčke. Ob tem so seveda za roko potegnili starše 

Do konca septembra 2008 je bila posekana 
tretjina poškodovanega drevja. V sanacijo je vklju-
čenih 18 sečnih strojev in 6 žičnic. Na terenu je 
povečano število ekip gozdnih delavcev s klasično 
sečnjo in traktorskim spravilom, ki prihajajo z 
vseh koncev Slovenije in tudi Avstrije.

Poglavitni problemi poškodb  
in sanacije

Poglavitni problem predstavlja velik obseg poško-
dovane lesne mase (več kot 10 % povprečnega 
letnega poseka na ravni Slovenije), pospravilo 
katere bo ob ugodnih vremenskih razmerah 
potekalo do pomladi prihodnjega leta. Najbolj 
prizadeti so gozdovi v gozdnogospodarski enoti 
Gornji Grad v gozdnem revirju Tirosek, kjer obseg 
poškodovane lesne mase predstavlja kar 13-letni 
povprečni posek v tem revirju. Velika koncen-
tracija poškodovane lesne mase na razmeroma 
majhnem območju pomeni veliko koncentracijo 
izvajanja del v gozdovih in logistične probleme 
v zvezi s tem. 

Zaradi prekomernih obremenitev pričakujemo 
večje poškodbe javnih in gozdnih cest na teh 
območjih. Problemi pri zagotavljanju pravočasne 
sanacije bodo večji v drobni zasebni gozdni pose-
sti, kjer je navezanost lastnikov na gozd majhna, 
lastniki sami pa niso ustrezno opremljeni in 
usposobljeni za delo v gozdu. 

Zaradi velikega obsega poškodovanih gozdov 
bo obnova poškodovanih gozdov dolgotrajna. V 
naslednjih letih bo močno tudi povečan obseg 
negovalnih in varstvenih del. Iz sredstev proračuna 
R Slovenije bo treba zagotoviti zadostna sredstva 
za financiranje sadik, varstvenega materiala ter 
za (so)financiranje načrtovanih gojitvenih in 
varstvenih del.

Viri:
Zavod za gozdove Slovenije, 2008, Načrt sanacije gozdov 

poškodovanih v vetrolomih julija 2008,
Zavod za gozdove Slovenije, 2008, Načrt sanacije gozdov 

poškodovanih v vetrolomu avgusta 2008.

Marija KOLŠEK, univ. dipl. inž.gozd.
Vodja službe za varstvo gozdov in narave  

v gozdnem prostoru
Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota,  

Večna pot 2, 1000 Ljubljana
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še na odkrivanje gozda na razstavi in 
na slepi stezi, ki se je vila ob drevesih 
pri brunarici. Gozdna pedagogika, 
ki je namenjena osveščanju javnosti 
o pomenu gozdov in se naslanja na 
doživljajsko pedagogiko je v zadnjih 
letih vse bolj živahna dejavnost goz-
darstva v evropskih državah.

Izdelan je načrt sanacije  
za gozdove, poškodovane v 
julijskih neurjih 2008

Zavod za gozdove Slovenije je izdelal 
enoten načrt sanacije za gozdove, ki 
jih je poškodovalo neurje v juliju 
2008.  Načrt je potrdil  minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc s sklepom z 
dne 1. septembra 2008. Načrt sanacije je osnova 
za koriščenje 915.000 EUR iz rezerv proračuna 
Republike Slovenije v letu 2008, ki jih je za sana-
cijo gozdov namenila Vlada Republike Slovenije. 
Zavod za gozdove Slovenije mora dela, ki so uvr-
ščena v načrt sanacije in bodo sofinancirana, na 
terenu prevzeti in zahtevek  poslati na Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najpozneje 
do 25. novembra 2008. Lastniki gozdov morajo 
Zavodu za gozdove Slovenije sporočiti opravljena 
dela najpozneje do 15. novembra 2008. Prvih 54 
lastnikov gozdov je že prejelo denarno pomoč 
države za sečnjo poškodovanega drevja, ki je 
potrebna za obnovo gozdov.

Posledice poletnega neurja (Foto: J. Jakša)

Gozdarstvo v času in prostoru

Posledice poletnega neurja (Foto: J. Jakša)
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Rekviem mogočnemu 
drevesnemu orjaku

Lansko leto so v parkovnem gozdu Zdravilišča 
Rogaška Slatina neopazno požagali orjaški dob 
(Quercus robur). Premer na panju je meril 180 
cm premera, na višini poltretjega metra pa smo 
našteli dobrih dvesto letnic. Če mu ne bi zastrupili 
okolja, bi lahko dočakal večjo starost, saj je znano, 
da hrasti živijo tisoč let in več. Pri tem je žalostno, 
da je zbolel v kraju, ki slovi po „zdravju”. Suhe veje, 
ki so že od sedemdesetih letih štrlele vrh krošnje, so 
sporočale, da so presežene meje samoohranitve in 
da se onesnaženemu ozračju ne more prilagoditi. 
Znano je, da postmoderna fitopatologija najprej 
prizadene usihajoče drevesne metuzaleme, ki imajo 
zaradi starosti oslabljeno življenjsko moč. 

Več stoletij je potrebno, da zraste drevesni 
orjak, a le malo časa potrebuje človek, da ga 
z morilsko žago uniči - človek je vsemogočen 

Neurja v juliju 2008 so poškodovala 14.400 
hektarov gozdov, popolnoma uničila pa nad 
600 hektarov. Iz finančnih sredstev v znesku 
915.000 EUR, ki jih je za sanacijo namenila 
Vlada Republike Slovenije, bo sofinanciran posek 
poškodovanega drevja zaradi povečanih stroškov 
v primerjavi z redno sečnjo, ko gre za pripravo 
površin za obnovo gozda in za  izgradnjo ter 
rekonstrukcijo gozdnih cest in vlak, potrebnih 
za izvedbo sanacije poškodovanega gozda in 
obnovo gozda. 

Pro silva Irske  
na obisku v Sloveniji

V dneh od 18. do 21. 9. 2008 je Slovenijo obiskalo 
16 članov Pro silve Irske. Sprejeli so jih pred-
stavniki sekcije Pro silva pri Zvezi gozdarskih 
društev Slovenija, ki so za njih v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove Slovenije organizirali  tri 
in pol dnevno ekskurzijo. Obiskali so Cigonco, 
kjer so si ogledali obnovo gozda, ki so ga prizadeli 
podlubniki, vnašanje listavcev v iglaste gozdove 
na Mislinjskem Pohorju, gospodarjenje z goz-
dovi in najvišjo smreko v EU na kmetiji Sgerm, 
gozdove in gospodarjenje z njimi ter turizem na 
gorskih kmetijah v Logarski dolini. Ob zaključku 
ekskurzije so si ogledali še del Narodnega parka 
Triglav – sotesko Vintgar in Blejsko jezero. Slo-
venske gozdove in gozdarstvo so si ogledali tudi 
na projekciji novega DVD filma, ki ga je izdal 
Zavod za gozdove Slovenije. 

Pro silva je nevladna organizacija, ki se zav-
zema za so naravno gospodarjenje z gozdovi 
z upoštevanjem ekonomike. Ustanovljena je 
bila v Sloveniji leta 1989 v Robanovem kotu na 
pobudo uglednih profesorjev gojenje gozdov in 
drugih gozdarskih strokovnjakov iz Slovenije, 
Švice, Nemčije, Češke, Madžarske. Danes je Pro 
silva aktivna v organizacijah v 23 državah, ki so 
združene v Pro silvo Evrope. V prihodnjem letu 
v septembru bo v Sloveniji jubilejna konferenca 
Pro silve Evrope.

Prvič tudi Evropski teden gozdov 

Na pobudo evropske ministrske konference za 
varstvo gozdov (MCPFE) bo  20. do 24. oktobra 
2008 prvič potekal Evropski teden gozdov. Pobuda 

je bila dana v komunikološko obravnavo Medna-
rodni mreži gozdarskih komunikatorjev, ki jo je 
prvič obravnavala na svojem letnem srečanju na 
Bledu v Sloveniji v oktobru 2007 in nato tudi letos 
v Bilbau v Španiji. Sporočilne teme te mednarodne 
prireditve so: vplivi klimatskih sprememb, les 
kot obnovljiv vir energije, pomen gozda za pitno 
vodo,  pomen gozda za varovanje okolja. Glavni 
organizatorji so: FAO, MCPFE (evropska minis-
trska konferenca za varstvo gozdov), UN – ECE 
(organizacija OZN za ekonomske zadeve), sodeluje 
Francija kot predsedujoča EU. Glavne prireditve 
bodo v Rimu na sedežu FAO 21. do 24. 10. 2008 
ter v Bruslju na sedežu Evropskega parlamenta 20. 
10. 2008. Posamezne države se bodo vključevale 
tudi s svojimi nacionalnimi prireditvami, ki jih 
predstavljajo na spletni strani Evropskega tedna 
gozdov http://www.europeanforestweek.org.

Zavod za gozdove Slovenije načrtuje naslednje 
altivnosti v Evropskem tednu gozdov: postersko 
razstavo v Parlamentu Republike Slovenije, poster-
sko razstavo na sedežu FAO v Rimu, ekskurzijo 
za novinarje, aktivnost gozdne pedagogike na 
stojnici v središču Ljubljane.

Tone LESNIK

Gozdarstvo v času in prostoru
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pri uničevanju, a povsem nemočen pri obnovi 
ali novogradnji. Posekan orjak je bil naravni, 
drevesni in kulturno-zgodovinski spomenik in 
najpomembnejši gradnik edinega ostanka nekoč 
mnogo bolj razširjenih dobovih gozdov. V času 
svojega razvoja je spremljal uspešen dvestoleten 
razvoj zdravilišča ter tudi njegov nerazumen 
razpad po osamosvojitvi. Ves čas je bil darežljiv 
gostitelji, zato ga bodo najbolj pogrešali njegovi 
podnajemniki, med njimi zlasti velik hrastov 
kozliček (Cerambyx cerdo). Z vsakim padlim 
olesenelim bitjem ne izgubimo samo dobrotnika, 
z njim izgine tudi del zgodovine. 

Med leti 1808 in 1811 je Rogaško Slatino obis-
koval avstrijski nadvojvoda Janez, brat cesarja 
Franca I., ki se je v takratni deželi Štajerski, kamor 
sta spadala tudi celjski in mariborski okraj, bolj 
kot politiki posvečal razvoju kmetijstva, šolstva 
in gospodarstva. Bil je pobudnik ustanavljanja 
kmetijskih družb, muzejev, arhivov, zavarovalnic 
in šol. V Limbušu pri Mariboru je osnoval vino-
gradniško šolo Meran, zaslužen je za potek Južne 
železnice, ki je bila prvotno načrtovana preko 
Hrvaške, za cestno povezavo med Rimskimi 
Toplicami in Zidanim mostom itd. Med svojim 
bivanjem v Rogaški Slatini je spodbudil goste 
zdravilišča, da so skozi hrastovo goščavo zakopali 
sprehajalno pot. V njegovem dnevniku čitamo, da 
je steklenico s seznamom prostovoljcev zakopali 
pod nek hrast. Doslej je bilo v soseščini posekano 
že več hrastovih orjakov, a skrivnostna steklenica 
bo še dolgo razvnemalo radovedne duhove.   

Hrasti so že od najstarejših časov polni sim-
bolike, mitologije in verovanj, častili so jih Grki, 
Rimljani, Kelti, Germani idr. Za mnoge stare 
narode so bili sveta drevesa, saj so poosebljala 
najvišja božanstva - pri Slovanih Peruna - boga 
groma in strele. Pred masovno uvedbo krompirja 
so bila hrastova drevesa celo bolj cenjena po 
plodovih za pašo svinj, kot zaradi kakovostnega 
lesa, kajti poln obrod želoda je ljudem zagotavljal 
zanesljivo oskrbo z mesom. Sicer pa je že Plinij 
starejši pisal, da so hrastovi plodovi marsikdaj 
pomagali prebroditi lakoto. 

Dokler je živel je izžareval neprecenljivo boga-
stvo, toda požagano deblo, ni imelo nobene vredno-
sti. Več mesecev je ležalo njegovo razkosano truplo 
na tleh in nihče ni kazal zanimanja zanj, samo 
slučajni sprehajalci so začudeno strmeli v nekdanji 
simbol življenja in nemo zrli v njegovo veličastno 
razsežnost. Morda so v svoji podzavesti zaznali v 
njem nekaj človečnosti in se spraševali o minljivo-
sti vsega živega ter smisla obstoja. A zagotovo se 
nihče ni zamislil nad njegovo usodo, ki simbolizira 
pogubno pot po kateri stopa človeštvo.

Nekega dne je deblo izginilo. Širile so se govo-
rice, da ga je shranil priznan domač kipar in slikar, 
ki mu bo v morda nekoč, v svoji umetniški intui-
ciji, izvabil ponotranjeno naravno lepoto. V času, 
ko vsi hlepijo po moči in denarju, stara drevesa 
niso nikomur zanimiva, saj ne prinašajo nobenih 
koristi. Njihova lepota privlači samo posamezne 
umetnike, ki jih lucidno in nam nedoumljivo 
dojemajo onstran današnjega časa. 

Mitja CIMPERŠEK

Premer na panju je meril 180 cm 
premera, na višini poltretjega 
metra pa smo našteli dobrih 
dvesto letnic.

Gozdarstvo v času in prostoru
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Sto grmovnih vrst na 
Slovenskem

Izšla je knjiga avtorja dr. Roberta Brusa »Sto 
grmovnih vrst na Slovenskem«. V knjigi domačega 
strokovnjaka, ki je predavatelj in raziskovalec na 
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
Biotehniške fakultete v Ljubljani, je pregledno 
predstavljeno 66 domačih in 34 tujih grmovnih 
vrst, ki se pojavljajo v Sloveniji.

Knjiga »Sto grmovnih vrst na Slovenskem« je 
dobrodošla iz več razlogov. V primerjavi s pred-
stavitvami drevesnih vrst v domačih knjigah in 
monografijah, ki jih je v Sloveniji vedno več, so 
grmovne vrste skorajda prezrte. Seveda so nam 
drevesne vrste na splošno bolj zanimive, še posebej 
zato, ker imamo z lesom drevesnih vrst opraviti 
vse življenje, ker po zunanjem vtisu gozdove v 
Sloveniji poznamo pretežno po drevesnih in le 
slabo tudi po grmovnih vrstah. Knjiga Roberta 
Brusa pa nas bo na zanimiv in vsebinsko bogat 
način seznanila s posebnostmi in vlogo domačih 
in tujih grmovnih vrst v slovenskem prostoru. 
Domače grmovne vrste so od nekdaj v sloven-
skem gozdnem in izven gozdnem prostoru, 
tujerodne pa je predvsem iz estetskih razlogov 
vnesel človek.

Čeprav grmovne vrste ne izstopajo po višini 
in debelini, pa vendar opravljajo enako ekološko 
vlogo kot drevesa, v nekaterih posebnostih in 
nalogah pa grmovne vrste drevesa prekašajo. 
Naloge grmovnih vrst so zelo pomembne: avto-
htone grmovne vrste ustvarjajo gozdni rob in tako 
zadržujejo negativne učinke izvengozdnega pros-
tora. Gozdni rob zadržuje vdor vročega, mrzlega 
in onesnaženega zraka, močnih vetrov, v gozdni 
prostor. Zato je v gozdu poleti hladneje, pozimi pa 
topleje kot na prostem. Grmovne vrste navadno 
kot prve poselijo po naravnih ali umetnih kata-
strofah ogolele površine, preprečujejo erozijo, kar 
je posebej pomembno v ranljivem kraškem pros-
toru in omogočajo razvoj gospodarskega gozda. 
Grmovne vrste soustvarjajo zgornjo gozdno mejo 
in na ta način preprečujejo ali zadržujejo v veliki 
meri zemeljske in snežne plazove. Tako družno z 
drugimi vrstami varujejo niže ležeča naselja, pro-
metnice, ljudi in živali. Grmovne vrste ustvarjajo 
zavetje in nudijo hrano mnogim živalim.

Avtor knjige je na simpatičen, pregleden in 
lahko razumljiv način predstavil vse v knjigi 
zajete grmovne vrste po enakih kriterijih. Dovolj 
temeljito so predstavljene razpoznavne posebnosti 
in posebnosti v procesu cvetenja. Opis rastišča 
nam pojasnjuje, kaj vse potrebuje grmovna vrsta 
za normalni razvoj. Zadovoljivo so predstavljeni 
naravni areali grmovnih vrst in podane informacije 
o nahajališčih v Sloveniji. Za vsako grmovno vrsto 
so predstavljene vloge, estetske posebnosti, morda 
zdravilne lastnosti posameznih delov osebkov, 
ne nazadnje pa tudi lastnosti in uporaba lesa, če 
grmovna vrsta doseže uporabne dimenzije. Vsaki 
grmovni vrsti sta namenjeni dve strani: tekstni 
del je vedno dopolnjen z nazornimi barvnimi 
posnetki.

Knjiga ne predstavlja samo študijski pripo-
moček za študente vseh študijskih programov, ki 
vključujejo razne procese in dogajanja v naravi, 
še kako dobro bo služila učencem in učiteljem 
srednjih in osnovnih šol, nedvomno pa je veliko 
tudi ljubiteljev narave, ki si želijo bolje spoznati 
dragocene spremljevalce gozdnega in izvengozd-
nega prostora, ter njihovo vlogo in zastopanost v 
prostoru Slovenije. S to dobrodošlo knjigo lahko 
obdarujete sebe in druge. Toplo jo priporočam! 
Knjiga je na voljo v vseh bolje založenih knjigarnah 
po Sloveniji ter na www.tzs.si/knjigarna.

Dr. Sonja HORVAT-MAROLT

Književnost

Galerija IGLG 1984-1993

Dolgoletni direktor Gozdarskega inštituta Marko 
Kmecl je v samozaložbi, v skromnem številu 
izvodov izdal knjigo Galerija IGLG 1984-1993 ali 
Pogled v slovensko gozdarstvo skozi neko drugo 
okno (Knjiga o slovenskem gozdarstvu, Inštitutu 
in umetnosti).

Že podnaslov pove o čem bo v knjigi tekla 
beseda. Sestavljajo ga trije deli: Uvod govori o 
slovenskem gozdarstvu po drugi svetovni vojni. 
O času, ko je bil ustanovljen Inštitut za gozdno 
in lesno gospodarstvo, o njegovem razvoju in 
temeljiti celoviti prenovi (organizacijski in pro-
gramski, pa tudi prenovi opreme, infrastrukture, 
okolice) sredi osemdesetih let (1987 leta ob 40 
– letnici IGLG).
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Književnost
Drugi najobsežnejši del Crescat scientia et 

ars vita excolatur – Kjer se razvijata znanost in 
umetnost, postaja tudi življenje plemenitejše, je 
tudi osrednji del. Skozi prikaz razstav in obgale-
rijskega  dogajanja poteka tudi prikaz tranzicije 
naše družbe in gozdarstva na prelomu devetdesetih 
let. Zanimivo, kar zahtevno branje, ki pri bralcu 
vzbudi razmišljanje.

Galerija je imela vsaj dva (pa tudi več) namena, 
če malo poenostavimo: prva želja je bila kot pravi 
avtor: »Tudi gozdarstvo kot stroka, torej kot produkt 
gozdarskih intelektualcev, bi moralo v sebi nositi 
naboj intelektualizma z vsemi komponentami, tudi 
estetskimi ali čustvenimi (humanističnimi). Gozdarji 
so torej dolžni dajati svoji stroki intelektualne razsež-
nosti, da bi lahko ustvarjali razumniške mostove do 
drugih zvrsti človekove družbene in družabne aktiv-
nosti. Pa ne gre le za mostove razumevanja, gre za 
več, gre za integralni strokovni progres. Hočem reči, 
da gre za tako imenovano integralno podobo stroke.« 
Ni kaj dodati, hvalevredna in smela usmeritev. 

Druga želja, ali naloga, pa je bila umetnikom 
in mislecem iz drugih področij nevsiljivo pokazati 
gozdarstvo, in ga tako ponesti v širši prostor in 
vzpostaviti z njim stike na nekem višjem nivoju. 
Vsekakor je šlo za dvosmerno delovanje. Tretji del 
Pešanje in opešanje je skoraj tragičen. Vse večje 
težave pri financiranju gozdarskega raziskovalnega 
in razvojnega programa, ob tranziciji;  v novi državi 
(sofinanciranje so prekinile ali zmanjšale številne 
gozdnogospodarske organizacije, pa tudi država 
s svojimi skladi) so »oklestile« številne programe 
in »odgnale« številne raziskovalce, postopno pa 
je usahnila tudi galerija. 

Zanimivi pogledi gozdarja, ki je 14 let vodil 
inštitut in bil dobro desetletje urednik Gozdar-
skega vestnika, vredni branja in razmisleka. 
Škoda da bo knjiga, zaradi minimalne naklade, 
le težko prišla do bralcev. Mogoče pa se bodo le 
našla sredstva, da se jo natisne v večji nakladi. 
Vredno bi bilo.

Franc PERKO

Bezeg (Foto F. Perko)
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Uvodnik

Odmrlo drevje v gozdovih

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu na pomembno mesto 
postavlja tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti gozdov na vrstni in 
genski ravni.

Če upoštevamo le vrstno raven, se v grobem srečamo z dvema 
usmeritvama:
– Pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi je treba pozornost 

nameniti avtohtonim drevesnim vrstam – graditeljicam, še posebno 
pa spremljevalkam in manjšinskim vrstam gozdnih združb, ki so 
ogrožene zaradi razmer v okolju oziroma zaradi njihovih posebnih 
ekoloških lastnosti (brek, skorš, tisa, mokovec, jerebika, bresti, javorji, 
jeseni). Pri tem se srečamo z naravno obnovo z rastišču primernimi 
drevesnimi vrstami. Naravna obnova  in manjšinske drevesne vrte 
so ogrožene zaradi neusklajenih  odnosov med rastlinsko in živalsko 
komponento v gozdovih.

– Ker so gozdovi habitati rastlinskih in živalskih vrst, je treba pri 
gospodarjenju in rabi gozdov skrbeti tudi zanje. Ker v gospodarje-
nih gozdovih ponavadi primanjkuje odmrlega debelejšega drevja, 
je treba ohraniti in ustvariti tudi tovrstne habitate.
In prav odmrlemu lesu bi želeli nameniti nekaj besed. Tovrstni 

habitati lahko nastanejo po dražji poti, pa tudi po manj dragi. Eko-
nomsko dražja je gotovo opustitev gospodarjenja ali podaljševanje pro-
izvodnih dob prek optimalnih. Ker moramo ustvariti habitate na vseh 
kategorijah lesnoproduktivne sposobnosti rastišč, tudi na najboljših, 
s prometnicami odprtih območjih, to ni tako preprosto. Vendar pa 
mogoče lahko tudi z majhnimi žrtvami pridobimo primerne habitate na 
odmrlem ali odmirajočem drevju. Kljub intenzivnemu gospodarjenju 
se v gozdovih vedno srečujemo s posameznimi drevesi, ki so se posušila 
in propadajo. Če takega drevesa res hitro ne posekamo in spravimo iz 
gozda, izgubimo večji del njegove prvotne vrednosti. Zakaj ne bi takega 
drevesa prepustili naravi!? Pri sečnji, spravilu, gradnji prometnic in  v 
ujmah poškodbe prizadenejo kar precej dreves. Zakaj takega drevesa, 
ki daje manj vreden les, ne pustimo v gozdu? Drevo, ki ga je poškodo-
vala strela, daje le manj vreden les, pogosto še takega ne; zakaj takega 
drevja ne bi pustili v gozdu? 

Pogosto v gozdovih opazimo odkazano drevo z napredujočo gnilobo 
visoko na deblu. Prepogosto pri izbiri drevja za posek iščemo na drevju 
»napake« in iz gozda odstranjujemo tovrstno drevje, kar je daleč od 
usmerjanja razvoja gozdov. Seveda je treba pri tem upoštevati nevarnost 
prenamnožitve gozdnih škodljivcev ali bolezni.

Še bi lahko naštevali, vendar je to mnenje le kot vzpodbuda za iskanje 
najoptimalnejših rešitev, da nam gozd daje les in hkrati v njem pustimo 
– ob čim manjših ekonomskih žrtvah –  tudi odmrlo drevje. Ta pot je 
najugodnejša za lastnika pa tudi davkoplačevalce. 

Mag. Franc PERKO
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Znanstvena razprava

1  UVOD
1  INTRODUCTION

V zadnjih desetletjih so se slovenski in tudi evrop-
ski gozdovi okrepili (e.g. Bončina, 2008, Kuusela, 
1994, Teuffel, 1999). Kazalci tega so večje (visoke) 
lesne zaloge, velik periodični volumenski prirastek 
in pri nekaterih drevesnih vrstah tudi izboljšanje 
zdravstvenega stanja oziroma zmanjšanje osutosti 
krošnje (Hočevar et al., 2002). Vzporedno z ome-
njenimi procesi se povečuje tudi povpraševanje po 
lesu (tehničnem, v prihodnje pa zlasti po lesu za 
energetske namene) pa tudi po nelesnih funkcijah 
gozdov (e.g. Nabuurs et al., 2007). 

Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da bo v 
prihodnje strokovno čedalje zahtevnejše usklaje-
vanje med različnimi rabami gozdnih proizvodov 
in učinkov. V slednjem je treba videti priložnost 
stroke, da se izkaže in družbeno utrdi. 

GDK: 416.16:176.1 Fagus sylvatica L.+2(045)=163.6

Odmrl les v bukovih sestojih: podaljševanje proizvodnih dob 
ali opustitev pridobivanja lesa?
Dead wood in beech stands: production periods prolongation or wood harvest 
abandoning?

Aleš KADUNC1

Izvleček:
Kadunc, A.: Odmrl les v bukovih sestojih: podaljševanje proizvodnih dob ali opustitev pridobivanja lesa? Gozdarski 
vestnik, 66/2008, št. 9. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, cit. lit. 27. Lektura angleškega besedila 
Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic. 
Odmrl les je nedvomno neizogiben element vseh gozdov, tudi v tistih, kjer gospodarimo. Zagotoviti ga je mogoče na 
različne načine; v tem prispevku primerjamo ekonomsko učinkovitost podaljševanja proizvodnih dob ter opuščanje 
pridobivanja lesa v bukovih sestojih. V redčenih sestojih je stroškovno učinkoviteje opuščati pridobivanje lesa, v 
neredčenih pa razen najproduktivnejših rastišč podaljševanje proizvodnih dob. 
Ključne besede: odmrl les, proizvodna doba, opustitev pridobivanja lesa, stroškovna učinkovitost, Slovenija, Fagus 
sylvatica

Abstract:
Kadunc, A.: Dead wood in beech stands: production periods prolongation or wood harvest abandoning? Gozdarski 
vestnik (Professional Journal of Forestry), Vol. 66/2008, No. 9. In Slovene, with abstract and summary in English, 
lit. quot. 27. Translated into English by the author. English language editing by Breda Misja. Proofreading of the 
Slovenian text: Marjetka Šivic.
Dead wood represents an indubitably indispensable element in all forest including the managed ones. This element 
can be assured in different ways; this paper compares economic efficiency of production periods prolongation 
with wood harvest abandoning in beech stands. Regarding thinned stands it is cost-efficiently to abandon wood 
harvesting, while in unthinned stands with the exception of the most productive sites prolongation of production 
periods turned out to be a more economically acceptable approach. 
Key words: dead wood, production period, wood harvest abandoning, cost-efficiency, Slovenia, Fagus sylvatica

1dr. A. K., Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne 
vire, BF, Večna pot 83, 1000 Ljubljana, ales.kadunc@bf.
uni-lj.si 

V zadnjem času poteka v strokovnih krogih 
pa tudi med različnimi interesnimi skupinami 
živahna razprava o usklajevanju lesnoproizvodne 
funkcije s funkcijo zagotavljanja habitatov (e.g. 
Lichtenstein in Montgomery, 2003, Juutinen in 
Mönkkönen, 2004, Ranius et al., 2005, Koskela et 
al., 2007). Med habitati se v povezavi z lesnopro-
izvodno funkcijo posebej izpostavljata struktura 
in količina odmrlega lesa (e.g. Heilmann-Clausen 
in Christensen, 2003, Juutinen, 2007). Že dolgo je 
nesporno, da je odmrl les neizogibna komponenta 
tudi v gospodarskih (gospodarjenih) gozdovih, 
ostaja pa še kopica nerešenih vprašanj ali vsaj 
nezadovoljivo rešenih. Izredno pomembno je 
vprašanje strukture in prostorsko-časovne raz-
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poreditve odmrlega lesa po različnih stratumih 
gozdov. Dokončnih odgovorov glede zadovoljivih 
količin, ki so tudi prostorsko in časovno primerno 
razporejene, še ni (e. g. Diaci in Perušek, 2004, 
Heilmann-Clausen in Christensen, 2003). Na 
slednje vprašanje se nanaša tudi iskanje »ekološko-
ekonomskega« ravnotežja ali optimuma. 

Gozdarska stroka se zaveda, da je zagotavljanje 
odmrlega lesa pogoj za enega ključnih procesov 
pri delovanju gozdnih ekosistemov. Ta proces 
nemoteno poteka v negospodarjenih sestojih, 
v gospodarjenih sestojih pa zaradi družbenih 
potreb po lesu pa ga  bolj ali manj spreminjamo, 
omejujemo oziroma prekinjamo. Glede na to, da 
bo odmrl les treba zagotavljati na vsem spektru 
rastiščnih razmer in s takšno prostorsko strukturo, 
ki bo zagotavljala razvoj populacij (in cenoz) vseh 
skupin organizmov, vezanih na odmirajoč/odmrl 
les, je neizogibno dejstvo, da bo vsaj v zasebnih 
gozdovih treba poiskati način gospodarjenja, ki 
bo zagotavljal omenjene potrebe po odmrlem 
lesu z minimalnimi ekonomskimi izgubami 
(oportunitetni stroški) za lastnike. Minimalne 
ekonomske izgube lastnikov pomenijo minimalne 
zneske odškodnin, ki bremenijo (bodo bremenile) 
javne finance. Tudi v gozdovih, katerih lastnica 
je država, je smiselno gospodariti na način, ki 
ustvarja najmanj (oportunitetnih) stroškov ob 
potrebni količini in strukturi odmrlega lesa. 

Iskanje ekološko-ekonomskega ravnotežja je 
morda na prvi pogled preprosto, iskaže pa se, da 
imamo, kljub jasnim teoretičnim izhodiščem, 
pred seboj izredno zapleten primer. En del težav 
izvira iz dejstva, da vrste organizmov, vezanih na 
odmirajoč/odmrl les, in njihove habitatne potrebe 
praviloma slabo poznamo. Še več nejasnosti je pri 
poznavanju cenoz organizmov in njihovih »suk-
cesijskih« stadijev pri razgradnji lesa. Naslednja 
težava nastane pri vrednotenju organizmov; po 
domače rečeno, koliko nas stane, če izgubimo 
katero od saproksilnih vrst iz ekosistema. Lažje, 

vendar ne ravno lahko pa je vrednotenje denarne 
izgube zaradi lesa, ki ga nismo izkoristili in je 
namenjeno odmiranju oziroma razgradnji. 

Na ta del problematike se navezujemo v pri-
čujočem prispevku. Poskušali bomo ugotoviti, 
koliko nas stane zagotavljanje odmrlega lesa na 
različno produktivnih rastiščih, v različno kako-
vostnih sestojih in pri različni odprtosti gozdov. 
Nadalje bomo primerjali stroškovno učinkovitost 
dveh konceptov za zagotavljanje odmrlega lesa na 
primeru gospodarjenja z bukovimi sestoji; prvi je 
podaljševanje proizvodnih dob, drugi pa opusti-
tev pridobivanja lesa. Slednji koncept marsikdaj 
površno poimenujemo opustitev gospodarjenja, 
kar praviloma ni korektno, saj lahko v takih 
sestojih še vedno izvajamo druge (gospodarske) 
dejavnosti, npr. lov. 

V raziskavi se omejujemo na bukove sestoje.  

2   PREDMET RAZISKAVE IN 
METODE DELA

2  THE OBJECT OF RESEARCH AND 
METHODS

Analize temeljijo na bazi podatkov o bukovih 
sestojih, ki je bila že predstavljena (Kadunc, 2006). 
Za izračunavanje vrednostnih prirastkov smo 
uporabili povprečje 11 cenikov (fco. kamionska 
cesta) različnih gospodarskih družb, ki se ukvar-
jajo z odkupom lesa (preglednica 1). Pri izračunu 
stroškov smo upoštevali realne cene storitve sečnje 
in spravila ter negovalnih del. V primeru redče-
nih sestojev smo upoštevali 2 % realno obrestno 
mero. Za optimalno odprte gozdove smo šteli 
tiste, kjer znaša povprečna razdalja zbiranja 20 
m in povprečna razdalja vlačenja 400 m.  

V tem prispevku smo se v kalkulacijah omejili 
na naslednje elemente. V sestojih, kjer namera-
vamo podaljševati proizvodne dobe prek kulmina-
cije povprečnega vrednostnega prirastka sestoja, 
smo kot izgubo upoštevali manjši vrednostni 
prirastek v primerjavi z vrednostnim prirastkom v 

Preglednica 1: Uporabljen cenik gozdno-lesnih sortimentov bukve (€/m3)
Table 1: Applied price list of beech assortment classes (€/m3)

Kakovostni razred

furnir luščenec hlodi za žago 
1. razreda

hlodi za žago 
2. razreda

hlodi za žago 
3. razreda drva

115,60 74,10 56,90 40,10 38,10 38,10

Kadunc, A.: Odmrl les v bukovih sestojih: podaljševanje proizvodnih dob ali opustitev pridobivanja lesa?
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času kulminacije. S pomočjo literature (e.g. Mon-
serud in Sterba, 1999, Oheimb et al., 2005), tablic 
donosov (Halaj et al., 1987) in lastnih neobjavljenih 
analiz smo ocenili odmrlost  v času podaljška 
proizvodne dobe po desetletjih (proizvodne dobe 
smo podaljševali do 40 let). Tako smo izrazili, 
koliko znaša denarna izguba na m3 odmrlega 
lesa. Predviden odmiranje v naših kalkulacijah, 
ki nastaja v podaljšanem delu proizvodne dobe, je 
pogojena z neukrepanjem v tem podaljšku proiz-
vodne dobe. V primeru izvajanja sanitarnih sečenj 
oziroma redčenj v podaljšku proizvodne dobe pa 
je odmiranje seveda znatno manjša oziroma lahko 
tudi ničelna. Ekonomsko izgubo v sestojih, kjer 
je bilo opuščeno pridobivanje lesa, smo izrazili 
kot razmerje med povprečnim vrednostnim pri-
rastkom sestoja v času kulminacije in povprečno 
letno količino odmrle mase. Slednja je na dolgi 
rok enaka povprečnemu volumenskemu prirastku 
sestoja. Za sestoje, kjer opustimo pridobivanje 
lesa, v tej študiji predvidevamo opustitev v njihovi 
celotni življenski dobi. 

Dodati je treba, da tudi pred kulminacijo vred-
nostnega prirastka sestoja drevje odmre. Ocene 
in meritve kažejo, da je tega kar precej (20 do 30 
% skupne produkcije) v sestojih, kjer ne redčimo 
in opravimo le pomladitveno sečnjo. V redčenih 
sestojih je tega precej manj (do 10 % skupne 
produkcije do uvedbe sestoja v obnovo). Tega 
odmiranja nismo upoštevali iz naslednjih razlogov. 
Večina je odpade na drobnejši les (dbh < 25 cm), 
ki z vidika zagotavljanja habitatov praviloma ne 
pomeni »ozkega grla«, saj zadovoljivo količino 
takih debelin brez težav »pridelamo« praktično 
v vseh sestojih. In pa zato, ker se izračuni t. i. 
neredčenih sestojev nanašajo na neredčene sestoje 
pa tudi na tiste, kjer lastnik ne opravlja strokovno 
ustreznih izbiralnih redčenj s ciljem pospeševanja 
izbrancev, pač pa (po potrebi) odvzema večinoma 
propadajoče in drugo podstojno drevje večinoma 
na ekonomsko slabo učinkovit način. Zato takšne 
kvazi redčene sestoje obravnavamo kot neredčene, 
vendar je v takih količina odmiranja bistveno 
manjša kot v (dejansko) neredčenih sestojih, 
ekonomika vmesnih donosov pa je zanemarljiva. 
Večino naših sestojev, ki jih opisujemo kot nered-
čene, pravzaprav sestavljajo kvazi redčeni sestoji 
(prispevek obravnava le bukove sestoje!).

Za boljšo predstavo prikazujemo (preglednica 
2) dolžine proizvodnih dob bukovih sestojev glede 
na matično podlago in produkcijsko sposobnost 
rastišč, ki sovpadajo s kulminacijo povprečnega 
vrednostnega prirastka sestojev (MAIVALUE). Torej 
se srečujemo z optimalnimi dolžinami proizvodnih 
dob glede na lesnoproizvodno funkcijo (Kadunc, 
2008), saj se pridevnik vrednostni ponavadi nanaša 
le na vrednost nadzemne neto debeljadi lesa. 

Preglednica 2: Dolžina proizvodnih dob bukovih sestojev 
glede na matično podlago in produkcijsko sposobnost 
rastišč
Table 2: Production periods length of beech stands with 
regard to the bedrock type and site productivity

SI100 (m)
Redčeni 
sestoji Neredčeni sestoji

apnenec dolomit silikat
14–20 - 160+ 160+

150
22–26 - 100 140
28–32 110 110

110
 90

34–38  80  80  90

Pri tehtanju ekonomske učinkovitosti kon-
ceptov zagotavljanja odmrlega lesa je smiselno 
primerjati tudi sestoje z različno gostoto viso-
kokakovostnih dreves (izbrancev) in sestoje z 
različnimi stroški pridobivanja lesa. Pri sestojih, 
ki imajo zelo dolgo proizvodno dobo že ob upoš-
tevanju samo lesnoproizvodne funkcije, smo imeli 
premalo zanesljive podatke za  napovedi razvoja 
sestojev v visoke starosti (več kot 160 let), zato 
so izpuščeni iz analize (apnenec 14 ≤ SI100 ≤ 20, 
dolomit SI100 ≤ 26, silikat SI100 ≤ 26). 

V sedanjih tržnih okoliščinah je smiselno 
za visokokakovostne osebke šteti le drevje, pri 
katerem lahko pričakujemo vsaj en hlod kako-
vosti F ali L. Na podlagi zbranih podatkov smo 
ugotovili gostote t. i. izbrancev v najkakovostnejših 
sestojih (visokokakovostna drevesa z vsaj enim 
hlodom F ali L kakovosti) po rastiščnih stratu-
mih (preglednica 3). Opozoriti je treba, da smo 
take gostote ugotovili v zelo kakovostnih, vendar 
večinoma nenegovanih sestojih. Za stratuma 
redčenih sestojev velja, da so to sestoji, negovani 
po starosti 40 let. Za ugotovljene gostote izbran-
cev, dobljene v relativno kakovostnih sestojih, 
navajamo vrednosti povprečnega vrednostnega 
prirastka sestojev. Za majhno gostoto izbrancev 

Kadunc, A.: Odmrl les v bukovih sestojih: podaljševanje proizvodnih dob ali opustitev pridobivanja lesa?
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lahko štejemo (približno) polovično gostoto teh 
dreves iz (relativno) najkakovostnejših sestojev, za 
izredno majhno pa (približno) četrtinsko gostoto 
izbrancev iz najkakovostnejših sestojev. 

Za napoved vpliva višine stroškov pridobivanja 
lesa na ceno 1 m3 odmrlega lesa smo predvideli 
realne razmere zgledno odprtih gozdov (razdalja 
zbiranja 20 m, razdalja vlačenja 400 m) in manj 
ugodne razmere pridobivanja lesa, kjer so stroški 
sečnje in spravila večji za 50 %. Pri nespremenjenih 
stroških sečnje to pomeni zelo okvirno trikratno 
razdaljo vlačenja glede na »optimalne« razmere 
(torej približno 1200 m). 

3   REZULTATI
3  RESULTS

V primeru, če upoštevamo tudi odmiranje pred 
kulminacijo vrednostnega prirastka, se izkaže, 
da je ekonomsko racionalneje podaljševati pro-
izvodne dobe (40 in več let) v vseh neredčenih 
sestojih ne glede na boniteto ali matično podlago. 
Podobno velja tudi za redčene sestoje z SI100 ≤ 32m. 
V redčenih sestojih najvišje bonitete (SI100 > 32 
m) je racionalno podaljšati proizvodno dobo le 
za 10 let, v primeru daljših podaljškov je ceneje 
opuščati gospodarjenje.  

Preglednica 3: MAIVALUE glede na različne gostote izbrancev pri ustrezno odprtih gozdovih in pri istem volumenskem 
priraščanju
Table 3: MAIVALUE with regard to different crop tree densities in adequately opened forests with the same volume 
increment

Stratum

Gostota izbrancev v naj-
kakovostnejših,  

nenegovanih sestojih

Majhna gostota iz-
brancev

Izredno majhna gostota 
izbrancev

F+L dr./ha MAIVALUE 
(€/ha/leto) F+L dr./ha MAIVALUE 

(€/ha/leto) F+L dr./ha MAIVALUE 
(€/ha/leto)

apn; 14≤SI≤20   2  78  0  78  0  78
apn; 22≤SI≤26  20 181 10 175  5 172
apn; 28≤SI≤32  60 253 30 236 15 228
apn; 34≤SI≤38 100 403 50 359 25 338
dol; 14≤SI≤20  50 100 25  96 15  94
dol; 22≤SI≤26  55 147 30 139 15 135
dol; 28≤SI  60 250 30 231 15 221
sil; SI≤26  55 161 30 152 15 147
sil; 28≤SI≤32 100 262 50 227 25 210
sil; 34≤SI≤38 100 341 50 301 25 281
apn; 28≤SI≤32; redčeno 110 404 55 343 30 315
apn; 34≤SI≤38; redčeno 110 482 55 423 30 396

Če upoštevamo le odmiranje debelejših dreves 
(debelih več kot 25 cm), se izkaže, da je v redčenih 
sestojih (na voljo smo imeli le podatke o sestojih 
na apnenčasti podlagi, SI100 > 26 m) ceneje opuščati 
gospodarjenje (preglednica 4). Tudi če tehtamo 
med opustitvijo pridobivanja lesa v optimalno 
odprtih sestojih z veliko gostoto izbrancev in 
podaljšanjem proizvodne dobe v sestojih s 50 
% večjimi stroški pridobivanja lesa ter izredno 
majhno gostoto izbrancev, je ceneje – približno 
štirikrat – opuščati pridobivanje lesa. 

V primeru neredčenih sestojev je na bonitetah, 
kjer je SI100 ≤ 32 m, ekonomsko sprejemljivejše 
podaljševati proizvodne dobe vsaj 30 let (pregled-
nici 5 in 6). To velja za vse tipe matičnih podlag. Na 
odličnih bonitetah (SI100 > 32 m) so sprejemljivejši 
krajši podaljški proizvodnih dob. 

Zelo umestno pa je tehtati med opuščanjem 
pridobivanja lesa v slabše odprtih sestojih s slabšo 
zasnovo in med podaljševanjem proizvodnih dob 
v ustrezno odprtih sestojih z dobro zasnovo. Tu 
se ekonomska tehtnica nagne v prid opuščanja 
gospodarjenja (SI100 > 32 m).

Smiselna je tudi primerjava med podaljševa-
njem proizvodnih dob na produktivnejših rastiščih 
in opustitvijo gospodarjenja na manj produktivnih 
rastiščih. Primerjali smo le neredčene sestoje na 
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Preglednica 4: Primerjava ekonomske učinkovitosti zagotavljanja odmrle mase (premer dreves več kot 25 cm) za 
različne sestojne razmere (redčeni sestoji; apnenec; SI100 > 26 m)
Table 4: Comparison of economic efficiency of dead mass assurance (tree diameter is above 25 cm) with regard to the 
different stand conditions (thinned stands; limestone; SI100 > 26 m)

Podaljševanje proizvodne dobe Opustitev pridobivanja lesa
Ekonomsko sprejemljivejša  
možnost (manjši znesek v 
€/m3 odmrlih dreves)

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

50 % večji stroški prid. lesa,
izredno majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev opustitev pridobivanja lesa

Preglednica 5: Primerjava ekonomske učinkovitosti zagotavljanja odmrle mase (premer dreves  več kot 25 cm) za 
različne sestojne razmere (neredčeni sestoji; apnenec)
Table 5: Comparison of economic efficiency of dead mass assurance (tree diameter is above 25 cm) with regard to the 
different stand conditions (unthinned stands; limestone)

Podaljševanje proizvodne 
dobe Opustitev pridobivanja lesa

Ekonomsko sprejemljivejša  
možnost (manjši znesek v €/m3  

odmrlih dreves)
22≤SI≤26 28≤SI≤32 34≤SI≤38

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40a 40 20

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 30 30 0b

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40 40 40

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 40 30 10

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40 40 40

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 40 40 20

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
izredno majhna gostota izbrancev 30 30 0

a Če je število večje od 0, pomeni, da je sprejemljiveje podaljševati proizvodne dobe, in sicer do dolžine, ki jo 
predstavlja število. 
b Vrednost 0 pomeni, da je sprejemljiveje opuščati gospodarjenje. 
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apnencu, saj je na takih rastiščih najširši razpon 
v raziskavo zajetih produkcijskih sposobnosti 
(preglednica 7). Na najproduktivnejših rastiščih 
podaljševanje proizvodnih dob ni racionalno, 
ceneje je opustiti pridobivanje lesa na manj pro-

Preglednica 6: Primerjava ekonomske učinkovitosti zagotavljanja odmrle mase (premer dreves nad 25 cm) za 
različne sestojne razmere (neredčeni sestoji; dolomit in silikat)
Table 6: Comparison of economic efficiency of dead mass assurance (tree diameter is above 25 cm) with regard to the 
different stand conditions (unthinned stands; dolomite and silicate bedrock)

Podaljševanje proizvodne 
dobe Opustitev pridobivanja lesa

Ekonomsko sprejemljivejša možnost 
(manjši znesek v €/m3 odmrlih dreves)

dolomit
28≤SI

silikat
28≤SI≤32

silikat
34≤SI≤38

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40a 40 20

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 40 40 0b

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40 40 30

optimalna odprtost,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 40 40  0

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev 40 40 40

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev 40 40 20

optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

50 % večji stroški prid. lesa,
izredno majhna gostota iz-
brancev

30 40  0

a Če je število večje od 0, pomeni, da je sprejemljiveje podaljševati proizvodne dobe, in sicer do dolžine, ki jo 
predstavlja število. 
b Vrednost 0 pomeni, da je sprejemljiveje opuščati gospodarjenje. 

duktivnih rastiščih. Na »srednje« produktivnih 
rastiščih (28≤SI100≤32) je ekonomsko sprejem-
ljiveje podaljševati proizvodno dobo, kot odmrl 
les zagotavljati z opustitvijo pridobivanja lesa na 
manj produktivnih rastiščih (22≤SI100≤26). 

Preglednica 7: Primerjava ekonomske učinkovitosti zagotavljanja odmrle mase (premer dreves  več kot 25 cm) za 
različne sestojne in produkcijske razmere (neredčeni sestoji; apnenec)
Table 7: Comparison of economic efficiency of dead mass assurance (tree diameter is above 25 cm) with regard to the 
different stand and production conditions (unthinned stands; limestone)

Opustitev pridobivanja lesa Podaljšanje proizvodne dobe

22≤SI≤26
optimalna odprtost, velika 

gostota izbrancev
50 % večji stroški prid. lesa, 
majhna gostota izbrancev

28≤SI≤32 34≤SI≤38 28≤SI≤32 34≤SI≤38 
optimalna odprtost,
velika gostota izbrancev

40a 10 40 40

50 % večji stroški prid. lesa,
majhna gostota izbrancev

30 0b 40 10

50 % večji stroški prid. lesa,
izredno majhna gostota izbrancev

30 0 40 10

a Če je število večje od 0, pomeni, da je sprejemljiveje podaljševati proizvodne dobe, in sicer do dolžine, ki jo 
predstavlja število. 
b Vrednost 0 pomeni, da je sprejemljiveje opuščati gospodarjenje. 
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Velja pa dodati, da je na splošno ceneje na enak 
način (bodisi s podaljševanjem proizvodnih dob 
bodisi z opustitvijo pridobivanja lesa) zagotavljati 
odmrl les na manj produktivnih rastiščih kot na 
produktivnejših pri enakih pogojih za pridobivanje 
lesa in enaki gostoti izbrancev. 

Morda je na tem mestu treba dodati, da 1 
ha sestoja, kjer smo opustili pridobivanje lesa, 
odtehta v pomenu »proizvodnje« odmrlih dreves 
7 do 107 ha gozdov, kjer odmrl les zagotavljamo 
s podaljševanjem proizvodne dobe (preglednica 
8). Rezultati se nanašajo na  odmrla drevesa s 
premerom več kot 25 cm. 

Če bi v našo prakso uvedli puščanje visokih 
panjev (3 do 5 m) in bi bila kakovost puščenega 
lesa majhna (drva), se izkaže, da je vselej ceneje 
puščati visoke panje v primerjavi z opustitvijo 
gospodarjenja (okvirno 1,3- do 2,2-krat). Poda-
ljševanje proizvodnih dob pa je v primerjavi z 
visokimi panji ekonomsko sprejemljivejši način 
zagotavljanja odmrle mase le v neredčenih sestojih 
na rastiščih s SI100 ≤ 32 m. V redčenih sestojih in 
v sestojih s SI100 > 32 m je ceneje puščati visoke 
panje. 

4  RAZPRAVA
4  DISCUSSION

Danes ni več dilema odmrl les da ali ne, pač pa 
dilema, koliko ga je potrebno in v kakšni prostor-
sko-časovni razporeditvi. Glede na to, da je odmrl 
les naravna komponenta gozdnih ekosistemov 

Preglednica 8: Število potrebnih ha sestojev s podaljšano proizvodno dobo, ki zagotavljajo enako količino 
odmrlih dreves po stratumih (samo za odmiranje dreves s premerom več kot 25 cm) kot 1 ha gozda z opuščenim 
pridobivanjem lesa
Table 8: Number of required hectares of stands with prolonged production period assuring the same quantity of dead 
trees by strata (only the mortality of trees thicker than 25 cm is included) as 1 hectare of unharvested forest

Stratum 10 let podaljška 
proizvodne dobe

20 let podaljška 
proizvodne dobe

30 let podaljška 
proizvodne dobe

40 let podaljška 
proizvodne dobe

neredč; apnenec; 22≤SI≤26 22,9 12,4 9,1 7,4
neredč; apnenec; 28≤SI≤32 27,3 14,9 10,8 8,8
neredč; apnenec; 34≤SI≤38 21,4 12,0 9,0 7,4
neredč; dolomit; 28≤SI 29,2 15,9 11,6 9,4
neredč; silikat; 28≤SI≤32 22,4 12,1 8,9 7,3
neredč;silikat; 34≤SI≤38 24,4 13,6 10,0 8,2
redč; apnenec; 28≤SI≤32 107,1 59,5 43,9 36,3
redč; apnenec; 34≤SI≤38 78,1 44,7 33,8 28,3

(e.g. Korpel, 1995), je jasno, da je (glavni) vzrok 
težavam z odmrlim lesom zmanjšana (vrednostna) 
proizvodnja lesa. Pričakovati je, da bo usklajevanje 
potreb po odmrlem lesu in potreb po lesu čedalje 
zahtevnejše. To je posledica vzporednih procesov, 
ko se povečuje pomen naravnih habitatov ob 
hkratnem povečevanju povpraševanja po lesu (e. 
g. Nabuurs et. al., 2007). Kljub vsemu smo lahko 
optimisti, saj tudi gorečnejše naravovarstvene 
skupine spoznavajo, da javnega denarja za varo-
vanje »vsega« preprosto ni dovolj. Poleg tega smo 
pri enakem povpraševanju po lesu ob povečani 
površini rezervatov prisiljeni razliko uvažati, kar 
je problem le prostorsko in ne etično. Tudi EU 
ob vsem spoštovanju okolja vse težje zmore jav-
nofinančne obremenitve, ki jih nalaga ohranjanje 
okolja. Tako izgublja na svoji globalni konkurenč-
nosti oziroma naložbeni privlačnosti. 

To nikakor ne pomeni, da je treba ukrepe 
ohranjanja okolja opustiti, zagotovo pa jih je 
treba (tudi) ekonomsko pretehtati. Kot primer 
naj navedemo raziskavo, ki je pokazala, da je 
mogoče prihraniti 9 do 19 % stroškov ohranjanja 
habitatov, če poleg biodiverzitete upoštevamo tudi 
ekonomske značilnosti (Juutinen et al., 2004).   

Poti zagotavljanja odmrlega lesa so različne, 
večinoma se navaja podaljševanje proizvodnih 
dob prek kulminacije vrednostnega prirastka, 
opustitev pridobivanja lesa na večjih ali manjših 
površinah (tudi samo skupine drevja) ter puščanje 
visokih panjev. 
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V naši raziskavi se je za bukove sestoje, ki so bili 
redčeni, izkazala za ekonomsko najsprejemljivejša 
varianta opuščanje pridobivanja lesa. Podobno 
velja tudi za najproduktivnejše neredčene sestoje. 
Sicer pa podaljševanje proizvodnih dob prinaša 
manj stroškov v neredčenih sestojih. Poleg kon-
ceptov podaljševanja proizvodnih dob in opustitev 
pridobivanja lesa se marsikje odločajo tudi za 
puščanje višjih panjev (3 do 5 m), kar je aktualno 
zlasti v primeru strojne sečnje. Slednji pristop je 
smiselno izvajati le pri drevju z nizko kakovostjo 
(prvih 3 do 5 m) debla. Na Švedskem so višji panji 
v primeru smrekovih sestojev najcenejši način, 
sledi puščanje dreves, za najdražji način pa se je 
izkazalo podaljševanje obhodenj (Ranius et al., 
2005). Raziskava je zajela južni, srednji in severni 
del Švedske. Puščanje visokih panjev pri bukvi je 
nekoliko bolj vprašljivo. Prvo dejstvo je, da je to 
smiselno kvečjemu pri drevju z majhno ali zelo 
majhno kakovostjo spodnjega dela debla (drva, 
trohneč les), drugo pa je, da v bukovih sestojih 
(zaenkrat) strojna sekamo bolj izjemoma. Pri 
klasični sečnji sekač sicer lahko poseka drevo in 
ga skroji, pri čemer se prvega kosa ne odpelje, 
vendar pri tem vseeno nastanejo celotni stroški 
sečnje. V naših razmerah bi utegnilo biti smiselno 
puščati zgornji (manj vreden) del debel pri bukvi, 
saj pri obdelavi in spravilu sortimentov iz krošnje 
nastajajo relativno visoki stroški na m3, pridobiva 
pa se praktično le drva. Je pa treba dodati, da s 
tem ne zagotavljamo(zelo) debelega odmrlega 
lesa, pač pa predvsem drobnejši les. 

Pri ohranjanju habitatov velja biti prožen. 
Posledica dopuščanja prilagodljive/prožne pro-
izvodnje lesa v javnih gozdovih  je zmanjšanje 
oportunitetnih stroškov varstva biodiverzitete 
(Lichtenstein in Montgomery, 2003). 

Za ugotavljanje zadostnih količin odmrlega lesa 
se pogosto poslužujemo indikatorskih vrst (npr. 
ptiči, saproksilni hrošči ipd.). Biti pa moramo 
previdni, če želimo zagotoviti učinkovito struk-
turo odmrlega lesa (e.g. Juutinen in Mönkkönen, 
2004). Različne indikatorske skupine imajo raz-
lične potrebe po habitatih (odmrlem lesu) in 
jih težje ali lažje inventariziramo/zaznavamo 
(npr. glive nasproti vaskularnim rastlinam). Če 
dobro zadostimo potrebe določene indikatorske 
skupine po odmrlem lesu, ne pomeni, da smo-

»dobro poskrbeli« za vse organizme, ki so vezani 
na odmrl les. 

Nadalje si je treba naliti čistega vina, da so 
gozdovi, ki so zelo donosni, pogosto tudi izredno 
dragoceni za ohranjanje biodiverzitete, kot se 
je to, na primer, izkazalo na Norveškem (Sto-
kland, 1997). Iz tega sledi, da v večini primerov 
ni primerno opuščati gospodarjenja le na manj 
produktivnih oziroma donosnih rastiščih. Da je 
do določene mere ekonomsko upravičeno zago-
tavljati odmrl les na manj produktivnih rastiščih 
z opuščanjem gospodarjenja kot s podaljševanjem 
proizvodnih dob na produktivnejših rastiščih, je 
pokazala tudi naša raziskava. 

Opozoriti velja, da so z vidika ohranjanja vrst 
včasih tudi predolge komercialne proizvodne dobe 
(Marshall et al., 2000). Tudi pristop varovanja 
»vročih točk« lahko povzroči  sistematične napake 
pri ohranjanju habitatov/vrst (e. g. Reid, 1998). 

Pri ugotavljanju potrebne količine in struk-
ture odmrlega lesa je treba poleg števila vrst, ki 
jih »zadovoljimo« na tak način,  upoštevati tudi 
njihovo številčnost. Sicer ni nujno, da smo na 
dolgi rok zagotovili pogoje za preživetje obra-
vnavanim vrstam oziroma njihovim populacijam 
(e. g. Virolainen et al., 1999, cit. po Juutinen et 
al., 2004). 

V povezavi z odmrlim lesom se postavlja tudi 
vprašanje njegove debelinske strukture. Niso 
redke študije, ki so pokazale na vsaj enakovreden 
pomen drobnega lesa v primerjavi z debelejšim 
odmrlim lesom (e.g. Schiegg, 2001, Nordén et 
al., 2004, Heilmann - Clausen in Christensen, 
2004). Droben les (veje, sečni ostanki, drobno 
drevje) je lažje zagotavljati oziroma ostaja v gozdu 
nenamerno, vsaj dokler ne bi množičneje uvajali 
tehnologij »popolne« izrabe dreves. V naši raz-
iskavi smo že na samem začetku opozorili, da se 
omejujemo na »ceno« debelejšega lesa (drevje s 
prsnim premerom več kot 25 cm). 

Prednosti koncepta podaljševanja proizvodnih 
dob glede na opuščanje gospodarjenja so večji 
volumenski donosi (v rezervatih so življenjske 
dobe sestojev precej daljše od dobe, pri kateri 
kulminira povprečni volumenski prirastek sestoja), 
odmirajoče drevje je lahko zelo malopovršin-
sko razpršeno (to je lahko po eni strani tudi 
neugodno), več delovnih mest ter zahtevnejše 
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strokovno delo (slednje lahko razumemo tudi kot 
slabost). Prednosti opustitve gospodarjenja so več 
odmirajočega lesa večjih mer, infrastruktura ni 
potrebna (vlak, poti), lažja kontrola zagotavljanja 
habitatov ter precejšnja verjetnost za (skorajda) 
povsem naraven potek različnih procesov razgrad-
nje. Prednost ali slabost opustitve gospodarjenja 
je tudi večja dolgoročnost odločitve.  

Glede na dejstvo, da noben pristop zagotav-
ljanja odmrlega lesa nima zgolj prednosti ali 
zgolj slabosti, je smiselno/potrebno pristope 
kombinirati oziroma uporabljati podaljševanje 
proizvodnih dob, opustitev pridobivanja lesa  pa 
tudi višje panje (Ranius et al., 2005). Zaradi raz-
ličnih ekonomskih sprejemljivosti posameznih 
pristopov je treba določiti ekološko-ekonomske 
optimalne deleže v odmrlem lesu, ki ga zagotavljajo 
posamezni postopki. 

Zavedati se je tudi treba, da ponavadi nastanek 
večjih količin odmrlega lesa terja daljša časo-
vna obdobja. Če na nekem predelu drastično 
primanjkuje odmrlega lesa, ga na kratki rok 
lahko zagotovimo le na umeten način, tako da 
povzročimo odmiranje dreves, ki jih bomo (vsaj 
deloma) pustili v gozdu. 

Stroški zavarovanja/opustitve gospodarjenja v 
primerljivih zasebnih in javnih gozdovih so nače-
loma enaki (Hampicke, 2001), če dosegamo realno 
rento. Za naše gozdove (gospodarski gozdovi, vse 
drevesne vrste) lahko ocenjujemo, da bi ustrezna 
nadomestila lastnikom za opustitev gospodarjenja 
znašala okvirno 100 do 500 €/ha-1leto-1 (tudi manj 
in več). Če bi predvideli opustitev gospodarjenja 
na površini 50.000 ha gozdov in povprečno letno 
odškodnino 200 €/leto-1,je okvirno 10.000.000 
€/leto-1 (200 €/ha-1leto-1 x 50.000 ha) potrebnih 
sredstev za odškodnino. Je to velik znesek za 
dosego tako argumentiranih ciljev, kot so ohra-
njanje biodiverzitete in predvsem zagotavljanje 
naravnih procesov v tako kompleksnih ekosi-
stemih kot so gozdovi? Ta znesek primerjajmo 
s kmetijskimi subvencijami. Po letnem poročilu 
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja so leta 2006 izplačali za okoli 100 
mio € ECO subvencij, skupno za vse programe pa 
kar 214 mio € (Letno poročilo … 2007). 

5  POVZETEK

Že dolgo časa je nesporno, da je odmrl les neiz-
ogibna komponenta tudi v gospodarskih (gospo-
darjenih) gozdovih, ostaja pa še kopica nerešenih 
ali vsaj nezadovoljivo rešenih vprašanj. Izredno 
pomembno je vprašanje strukture in prostorsko-
časovne razporeditve odmrlega lesa po različnih 
stratumih gozdov. S slednjim vprašanjem je 
povezano tudi iskanje »ekološko-ekonomskega« 
ravnotežja ali optimuma odmrlega lesa. 

V pričujočem prispevku poskušamo ugotoviti, 
koliko nas stane zagotavljanje odmrlega lesa na 
različno produktivnih rastiščih, v različno kako-
vostnih sestojih in pri različni odprtosti gozdov. 
Nadalje smo primerjali stroškovno učinkovitost 
dveh konceptov za zagotavljanje odmrlega lesa: 
prvi je podaljševanje proizvodnih dob, drugi pa 
opustitev pridobivanja lesa. V raziskavi se ome-
jujemo na bukove sestoje. 

Analize temeljijo na bazi podatkov o bukovih 
sestojih, ki je bila že predstavljena (Kadunc, 2006). 
Pri izračunu stroškov smo upoštevali realne cene 
storitve sečnje in spravila ter negovalnih del. V 
primeru redčenih sestojev smo upoštevali 2 % 
realno obrestno mero. V sestojih, kjer nameravamo 
podaljševati proizvodne dobe prek kulminacije 
povprečnega vrednostnega prirastka sestoja, smo 
kot izgubo upoštevali manjši vrednostni prirastek 
v primerjavi z vrednostnim prirastkom v času 
kulminacije. S pomočjo literature (e.g. Monserud 
in Sterba, 1999, Oheimb et al., 2005), tablic dono-
sov (Halaj et al., 1987) in lastnih neobjavljenih 
analiz smo ocenili odmiranje v času podaljška 
proizvodne dobe po desetletjih (proizvodne dobe 
smo podaljševali do 40 let). Tako smo ugotovili, 
koliko znaša denarna izguba na m3 odmrlega 
lesa. Ekonomsko izgubo v sestojih, kjer opustimo 
pridobivanje lesa, smo izrazili kot razmerje med 
povprečnim vrednostnim prirastkom sestoja v času 
kulminacije in povprečno letno količino odmrle 
mase. Slednja je na dolgi rok enaka povprečnemu 
volumenskemu prirastku sestoja. 

Raziskava je pokazala, da je v redčenih sestojih 
stroškovno učinkoviteje opuščati pridobivanje 
lesa, v neredčenih sestojih pa – razen najproduk-
tivnejših rastišč in ne glede na matično podlago 
– podaljševanje proizvodnih dob. Opustitev pri-
dobivanja lesa na manj produktivnih rastiščih je 
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v primerjavi s podaljševanjem proizvodnih dob 
na produktivnejših rastiščih smiselna le v pri-
meru relativno slabih sestojnih zasnov in slabe 
dostopnosti. 

Po našem modelu 1 ha sestoja, kjer smo opustili 
pridobivanje lesa, odtehta glede »proizvodnje« 
odmrlih dreves 7 do 107 ha gozdov, kjer odmrl 
les zagotavljamo s podaljševanjem proizvodne 
dobe. 

Če bi v našo prakso uvedli puščanje visokih 
panjev (3 do 5 m) in bi bila kakovost puščenega 
lesa majhna (drva), se pokaže, da je vselej ceneje 
puščati visoke panje v primerjavi z opustitvijo 
gospodarjenja (okvirno 1,3- do 2,2-krat). Poda-
ljševanje proizvodnih dob pa je v primerjavi z 
visokimi panji ekonomsko sprejemljivejši način 
zagotavljanja odmrle mase le v neredčenih sestojih 
na rastiščih s SI100 ≤ 32 m. 

6  SUMMARY

It has been indisputable for a long time that dead 
wood represents an indispensable component in 
the economic (managed) forests, nevertheless 
there are still many non-answered or insufficiently 
answered questions regarding the dead wood role. 
The question of structure and spatio-temporal 
distribution of dead wood on different forest 
strata is of exceptional importance. The ecolo-
gical-economic balance for dead wood relates to 
this question. 

In this paper we tried to establish the price 
of dead wood assurance on sites of diverse 
productivity, in various stands regarding stem 
quality and considering different harvesting 
costs. Furthermore, the cost-efficiency of the 
two approaches for dead wood assurance was 
compared. The first one is the production periods 
prolongation and the second one is the wood 
harvest abandoning. The research was carried 
out in beech stands only.

Analyses are based on the already presented 
database of beech stands (Kadunc 2006). Market 
prices for felling, skidding and tending were 
applied in the cost calculation. Regarding the 
thinned stands (real) interest rate of 2 % was 
used. In the stands, where production periods 
prolongation is applied, means value increment 

lower than the means value increment at the 
culmination stage was considered as a financial 
loss. On the basis of the literature (e.g. Monserud 
and Sterba 1999, Oheimb et al. 2005), yield tables 
(Halaj et al. 1987) and on our own unpublished 
analyses the mortality rates for the prolongation 
of production periods was modeled by decades. 
Production periods were prolonged up to 40 
years. That enabled us to estimate the financial 
loss per m3 of dead wood. Economic loss in 
stands with abandonment of wood harvesting 
was expressed as a ratio between means value 
stand increment at the culmination and annual 
quantity of dead wood. This quantity equals to 
the means volume increment of the stand on 
the long run. 

The research pointed out that wood harvest 
abandoning is the more cost-efficient approach 
in thinned stands than the production periods 
prolongation. On the contrary, in the unthinned 
stands – with the exception of the most produc-
tive sites – it is economically more acceptable to 
postpone the production periods irrespective 
of the bedrock type. Wood harvest abandoning 
on the less productive sites is, in comparison 
with production periods prolongation on more 
productive sites, reasonable only in the case of 
relatively bad stem quality and worse conditions 
for wood harvesting operations. 

According to our model 1 hectare of stand with 
abandoned wood harvesting compensates for dead 
wood »production« of 7-107 hectares of forests 
assuring dead wood quantities via production 
periods prolongation.

Introduction of leaving higher stumps (3-
5 m) was into our management practice and 
assumption of the low quality of the stump wood 
(fuel wood) would prove leaving higher stumps 
is always more cost-efficient than wood harvest 
abandoning (approximately 1.3-2.2 times). Pro-
duction periods prolongation was established 
as a more cost-efficient approach than leaving 
higher stumps only in unthinned stands on sites 
with SI100 ≤ 32 m. 
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GDK: 111.772:922.2+176.1 Betula pendula Roth.+174.7 Pinus sylvestris L.(045)=163.6

Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula 
pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L.) v urbanem okolju
Measurements and Analysis of Intercepted Precipitation of Silver Birch (Betula 
pendula Roth.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Urban Area

Mojca ŠRAJ1, Aleš LAH2, Mitja BRILLY3

Izvleček:
Šraj, M., Lah, A., Brilly, M.: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega 
bora (Pinus silvestris L.) v urbanem okolju. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, 
cit. lit. 25. Lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, jezikovni pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Študija prikazuje meritve, primerjavo in analizo prestreženih padavin iglastih in listnatih dreves v parkovnem nasadu. 
Meritve so potekale na raziskovalni ploskvi v urbanem predelu mesta Ljubljane, in sicer na dveh skupinah dreves: 
navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega bora (Pinus sylvestris L). Analize in primerjave prepuščenih padavin 
in odtoka po deblu so narejene za obdobje od junija 2004 do decembra 2006, ki je bilo razdeljeno na štiri obdobja: 
brez listja, olistanje, na višku rasti, odpadanje listja. Padavine nad drevesnimi krošnjami smo merili z ombrografom 
z avtomatskim zapisovanjem rezultatov na vsakih 10 minut ter s Helmanovim dežemerom z ročnim odčitavanjem 
za kontrolo. Prepuščene padavine smo merili s kombinacijo stalnih (korita) in pomičnih merilcev (totalizatorji) z 
avtomatskim zapisovanjem na 10 minut in ročnim odčitavanjem. Odtok po deblu smo merili ročno na po enem drevesu 
vsake vrste. Rezultati meritev so pokazali, da breze prepustijo 57 do 70 %, bori pa 35 do 49 % padavin, kar je primerljivo 
z rezultati drugih podobnih študij po svetu. Odtok po deblu je bil pri brezi 1,1 do 6,7 % padavin in pri boru praktično 
zanemarljiv. Iz rezultatov lahko zaključimo tudi, da bi zasaditev dreves v parkih, na parkiriščih in drugih mestnih 
površinah (bioretencija) učinkovito zmanjšala površinski odtok padavinske vode in s tem stroške odvodnje. 
Ključne besede: prestrežene padavine, navadna breza, rdeči bor, prepuščene padavine, odtok po deblu, urbano 
drevje

Abstract:
Šraj, M., Lah, A., Brilly, M.: Measurements and Analysis of the Intercepted Precipitation of Silver Birch (Betula pendula 
Roth.) and Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Urban Area.
Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 66/2008, Vol. 9. In Slovenian, abstract in English, quot. lit. 
25. Proofreading of the English text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic. 
The study presents measurements, comparison and analysis of the intercepted precipitation of coniferous and 
deciduous trees in a park. Measurements were made on experimental plot in the urban part of the city of Ljubljana on 
two groups of trees: silver birch (Betula pendula Roth.) and scots pine (Pinus sylvestris L.). Analyses and comparison 
of throughfall and stemflow were made for the period from June 2004 to December 2006 which was divided into 
four vegetation periods. The rainfall above the canopy was measured automatically with a tipping bucket rain gauge 
with digital recording of results every 10 minutes in combination with manual Helman’s rain gauge for control. The 
throughfall was measured using a combination of fixed gauges with digital recording of results every 10 minutes 
and manual roving gauges. The stemflow was measured manually on one tree of each species. The results of the 
measurements showed that the throughfall for silver birch was 57-70 % of gross precipitation and for scots pine 
35-49 % which is comparable with the results of other similar studies around the world. The stemflow fraction 
for silver birch amounted to 1.1-6.7 % of gross precipitation and it was practically negligible for scots pine. On 
the basis of these results we can also conclude that planting of trees in parks, parking lots and other urban areas 
(bioretainment) could effectively reduce stormwater runoff and therewith costs of draining. 
Key words: rainfall interception, silver birch, scots pine, throughfall, stemflow, urban area
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1 UVOD

Gozd ima pomembno vlogo pri preskrbi z vodo 
in vplivu na vodne razmere. Kroženje vode na 
tleh, poraščenih z gozdom, proučuje gozdna 
hidrologija. 

V Sloveniji zavzema gozd približno 57,9 % 
celotne površine države, torej več kot polovico 
(ZGS 2007). Slovenija sodi po gozdnatosti na 
četrto mesto v Evropi. Od leta 1875 se je pri nas 
gozdnatost povečala za 21 %. Iglastih gozdov je 
okrog 48 %, listavcev pa 52 %. To je dejansko 
stanje, potencialno stanje glede na rastiščne raz-
mere pa bi bilo 20 % iglavcev in 80 % listavcev. 
Dejansko stanje je posledica sajenja smreke 
(PERKO, 2004).

Glavni vir vode gozdnega hidrološkega kroga 
so padavine (Slika 1). Določen delež padavin, ki 
padejo nad gozdom, prestrežejo drevesne krošnje. 
Ta delež imenujemo prestrežene padavine ali 
intercepcija. Znatna količina prestreženih pada-
vin izhlapi nazaj v ozračje med nalivom ali takoj 
po njem; imenujemo jih izhlapele prestrežene 
padavine Ei (angl. orig. interception loss). Del 
prestreženih padavin pa pade s krošenj oz. listov 
na tla kot kapljanje potem, ko je zapolnjena skla-
diščna zmogljivost krošnje. Ta del padavin, skupaj 
z deležem padavin, ki padejo na tla neposredno 
skozi odprtine krošenj, imenujemo prepuščene 
padavine Tf (angl. orig. throughfall). Manjši del 
prestreženih padavin pa se steka z listov na veje 
in z vej po deblu do tal; imenujemo ga odtok po 
deblu Sf (angl. orig. Stemflow). 

Del padavin, ki dosežejo gozdna tla, izhlapi 
(Es). Ta del je ponavadi majhen, posebno v gostih 
gozdovih, kjer do tal prodre malo sončnega seva-
nja (radiacije) in je velika vlažnost ozračja. Tudi 
vsa infiltrirana voda ne pride do vodotoka, saj jo 
velik del porabi vegetacija in vrača v ozračje skozi 
proces transpiracije Et. Če k temu prištejemo še 
znatno izhlapevanje prestreženih padavin z mokre 
površine krošenj Ei, ugotovimo celotno evapo-
transpiracijo ET (Enačba 1). Zelo pomembno je 
ločiti med seboj procesa transpiracije Et in izhla-
pevanja prestreženih padavin z mokrih krošenj 
Ei, saj je prvi odvisen od stomatalne kontrole 
vegetacije, drugi pa od aerodinamičnih lastno-
sti vegetacije (BRUIJNZEEL, 2000, ŠRAJ et al., 
2008). Izhlapevanje prestreženih padavin s kro-

šenj Ei je ponavadi glavna komponenta celotne 
evapotranspiracije v gozdu zmernega podnebja 
(BRUIJNZEEL, 2000). 

ET = Ei + Et + Es                    … (1)

ET evapotranspiracija [mm];
Ei izhlapevanje prestreženih padavin z mokrih krošenj 

[mm];
Et transpiracija [mm];
Es izhlapevanje s tal in pritalne vegetacije  [mm].

Če količina vseh padavin, ki dosežejo tla 
(Tf + Sf = neto padavine [mm], (angl. orig. net 
precipitation), preseže infiltracijsko zmogljivost 
tal, višek odteče kot Hortonov površinski odtok 
(HOF) oz. infiltracijski presežek. Zaradi zelo 
velike infiltracijske kapacitete organskega dela 
tal v večini gozdov je ta vrsta odtoka redka. 
Infiltrirana voda v tleh je zaloga podtalnice, ki 
bogati tudi vodotoke.

Ob upoštevanju vseh navedenih dejstev raz-
lika med padavinami nad krošnjami dreves in 
neto padavinami predstavlja izhlapele prestre-
žene padavine, kar lahko zapišemo z bilančno 
enačbo (2):

P = Tf + Sf + Ei  →  i = P – (Tf + Sf)     … (2)

P padavine nad krošnjami dreves [mm];
Tf prepuščene padavine oz. količina padavin, ki padejo 

skozi odprtine med krošnjami in listi neposredno na 
tla, in padavin, ki pozneje prikapljajo s krošenj do tal 
[mm];

Sf odtok po deblu [mm];
Ei izhlapevanje prestreženih padavin z mokrih krošenj 

[mm].

Odtok po deblu se začne z neko časovno zapo-
znitvijo glede na padavine. Najprej se morajo 
zapolniti skladiščne zmogljivosti krošnje, vej in 
debla. Ta čas je pri listavcih daljši v obdobju oli-
stanja oz., ko je indeks listne površine največji. V 
obdobjih brez listja pa se odtok po deblu pojavi že 
prej. Na splošno je ugotovljeno, da imajo listavci 
večji odtok po deblu kot iglavci. Pri listavcih lahko 
odtok po deblu zavzema tudi do 15 % padavin, 
medtem ko je pri iglavcih zelo majhen (SMOLEJ, 
1988). Vzrok temu je predvsem razlika v hrapavosti 
debla , zgradbi krošenj – vejnega kota, gostote 
sestoja (SMOLEJ, 1988) listavcev in iglavcev.
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Količina prestreženih padavin je odvisna od šte-
vilnih vegetacijskih in meteoroloških parametrov, 
t. j. vrste, velikosti, oblike in starosti vegetacije, 
gostote vegetacije, indeksa listne površine, zmog-
ljivosti krošnje, intenzivnosti, trajanja in pogo-
stosti padavin, vrste padavin, podnebnih razmer, 
časovnega obdobja v letu itn. (ŠRAJ, 2003b). Na 
splošno je količina prestreženih padavin večja za 
iglavce kot za listavce. Ovington (1954) je na pod-
lagi raziskav ugotovil, da je količina prestreženih 
padavin lahko od 6 do 93 odstotkov.

2 MERITVE IN METODE DELA
2.1 Raziskovalna ploskev

Raziskovalna ploskev leži v urbanem predelu mesta 
Ljubljane, natančneje ob hidrotehničnem oddelku 
Fakultete za gradbeništvo in geodezijo na Hajdri-

hovi 28. Prosta površina, na kateri leži raziskovalna 
ploskev, meri približno 600 kvadratnih metrov. 

Ploskev je sestavljena iz dveh skupin dreves. 
Na južni strani ploskve rasteta dve navadni brezi 
(Betula pendula Roth.) in en rdeči bor (Pinus 
sylvestris L.), na severni strani ploskve pa so trije 

Slika 1. Gozdni hidrološki krog (ŠRAJ, 
2003a)
Figgure 1: Forest hydrological cycle 
(ŠRAJ, 2003a).

Preglednica 1: Značilnosti dreves na raziskovalni ploskvi 
(LAH, 2007)
Table 1: Tree characteristics on the research plot (LAH, 
2007).

Breza Boor
Število dreves  2  2
Povp. višina dreves [m] 14 12
Povp. DBH [cm] 31 32,2
Povp. površina krošenj za 
drevesi, kjer smo merili 
Sf [m2]

 7,1 21,4
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rdeči bori. Na južni strani opravljamo meritve 
samo na omenjenih dveh brezah, na severni pa 
samo na dveh borih. 

Drevesom smo izmerili višino in prsni premer 
(DBH). Za račun odtoka po deblu (Sf) je bila 
določena tudi površina krošenj posameznih dreves 
(Preglednica 1). 

2.2 Merska oprema in merske metode 

Na raziskovalni ploskvi smo 21. 6. 2004 postavili 
instrumente za merjenje posameznih količin 
gozdnega hidrološkega kroga, t. j. padavin (P) 
nad krošnjami/na prostem, odtoka po deblu (Sf) 
in prepuščenih padavin (Tf) (Preglednica 2).

Preglednica 2: Pregled merske opreme
Table 2: Rewiev of the measuring equipment.

Vrsta meritve Oprema
Padavine na  
prostem

1 Hellmannov dežemer (ročni 
odčitki)

 1 avtomatski dežemer 
Prestrežene 
padavine

2 koriti + avtomatski merilec

 2 koriti (ročni odčitki)
 4 totalizatorji (ročni odčitki)
Odtok po deblu 2 gumijasta žlebiča (ročni 

odčitki)

Na raziskovalni ploskvi smo ugotavljali nasled-
nje meritve:

1) Meritve količine padavin na prostem
Meritve padavin so ugotavljali z ombrografom 
(Onset RG2-M, površina 186,3 cm2, 0,2 mm/zvrat), 
z avtomatskim zapisovanjem rezultatov na vsakih 
10 minut (HOBO logger) in s Helmanovim deže-
merom površine 200 cm2 z ročnim odčitavanjem 
vsak dan ob 7.00. Oba sta bila postavljena na 
višini 1 m. Ročni dežemer je služil kot kontrola 
avtomatskemu. Na prostem smo količino padavin 
merili na travnati površini približno 15 metrov  
od opazovalnih točk. 

2) Meritve količine prepuščenih padavin (Tf)
Merjenje tega deleža padavin je po mnenju mnogih 
znanstvenikov (BRUIJNZEEL, 2000, SCHELLE-
KENS 2000)  najuspešnejše s kombinacijo stalnih 
in premičnih merilcev, ker na tak način ugotovimo 
bolj reprezentativno vzorčenje. S premičnimi 
merilci zajamemo tudi mesta t. i. “drip points”, kjer 
je Tf večji od padavin. Kapljice, ki jih prestrežejo 
krošnje, se stekajo po vejah in listih navzdol do 
roba krošenj in nato zaradi teže padejo na tla. 
Tudi meritve na naši raziskovalni ploskvi so bile 
narejene s kombinacijo stalnih merilcev (korita) 
in pomičnih merilcev oziroma totalizatorjev. 

Slika 2a) Ombrograf Onset RG2-M in b) Helmanov dežemer za merjenje padavin na prostem 
Figgure 2a:Onset RG2-M and b) Helman raingauge for measuring gross precipitation.

A B
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Slika 3a: Korita in b) totalizator za merjenje prepuščenih padavin
Figgure3a: Throughfall and b) measurement with gutter and totalisator.

Slika 4. Merjenje odtoka po deblu (levo breza, desno bor)
Figgure4a: Stemflow measurement (left Betula pendula Roth., right Pinus sylvestris L)..
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Pod vsako skupino dreves sta bili postavljeni 
po dve koriti (eno z avtomatskim merjenjem in 
eno z ročnim) in pa po dva totalizatorja. Korita 
so bila izdelana po naročilu iz nerjavnega jekla 
(ostroroba, 180, zbirna površina 250,4 x 30,7 cm) 
(Slika 3). Koriti z avtomatskim merjenjem sta bili 
opremljeni z volumetričnim merilcem pretokov 
(Unidata 6506G, 50 ml/zvrat) z avtomatskim 
zapisovanjem rezultatov na vsakih 10 minut 
(HOBO logger). Koriti z ročnim odčitavanjem pa 
sta bili opremljeni z 10- in 50-litrskima posodama, 
povezanima s pretočno cevjo (Slika 3). Poleg korit 
sta bila pod vsako skupino dreves postavljena še 
po dva totalizatorja (zajemne površine 107,5 cm2, 
ki smo ju praznili ročno po vsakem padavinskem 
dogodku in smo jima po vsakem odčitavanju 
zamenjali mersko mesto (Slika 3).

3) Meritve odtoka po deblu (Sf)
Delež padavin, ki odtečejo po deblu, smo merili na 
eni brezi in enem boru. Žlebiči iz silikonskih pol-
cevk so bili speljani okrog debel posameznih dreves 
(Slika 4). Voda se je zbirala v posodah in smo jo 
ročno odčitavali po padavanskih dogodkih.

3 REZULTATI IN RAZPRAVA

Za potrebe te študije so bili analizirani podatki 
od 21. 6. 2004 do 11. 12. 2006. V primeru listo-
padnih dreves se parametri drevesnih krošenj 
zelo spreminjajo s časom. Zato je bilo celotno 
obdobje meritev razdeljeno na štiri obdobja, in 
sicer: obdobje na višku rasti (poletje), obdobje 
odpadanja listja (jesen), obdobje brez listja (zima) 
in pa obdobje olistanja (pomlad). 

1) obdobje brez listja (1. 11. do 16. 4.);
2) obdobje olistanja (17. 4. do 14. 5.);

3) obdobje na višku rasti (15. 5. do 30. 9.);
4) obdobje odpadanja listja (1. 10. in 30. 10.)

Obdobja so bila določena glede na fenološke 
podatke za brezo na najbližji fenološki postaji 
Ljubljana (ARSO 1998) in hemisferičnih foto-
grafij drevesnih krošenj, ki so bile posnete v 
obdobju meritev na opazovalni ploskvi. Obdobje 
meritev je bilo tudi nekajkrat prekinjeno zaradi 
prestavljanja opreme, zamašitve ali zamrzovanja 
merilnih inštrumentov. 

3.1 Padavine

Vsota padavin na prostem, izmerjenih v obdobju 
meritev, je znašala 1217,6 mm, razdeljena pa je 
bila na 168 padavinskih dogodkov (Preglednica 
3). Dogodki so med seboj ločeni z obdobjem, v 
katerem se krošnje popolnoma posušijo. V posa-
meznih dogodkih je padlo od 0,2 mm do 93,8 
mm padavin, z intenzivnostjo od 0,13 do 30,38 
mm/h. Povprečna količina padavin posameznega 
dogodka je bila 7,25 (± 12,03) mm. Povprečno 
so dogodki trajali 3,68 (± 6,36) ure, povprečna 
intenzivnost pa je bila  2,70 (± 3,96) mm/h (Pre-
glednica 3).

Primerjava intenzivnosti padavin po obdobjih 
kaže na večje razlike med njimi (Slika 5). Največja 
povprečna intenzivnost padavin posameznega 
dogodka je bila na višku rasti, in sicer 3,32 (± 4,59) 
mm/h, kar je posledica poletnih neviht. Najmanjša 
povprečna intenzivnost pa je bila pozimi, in sicer  
1,27  (± 1,42) mm/h.

Preglednica 3: Izmerjene količine padavin na prostem/nad krošnjami (P), intenzivnost (i) in povp. trajanje po 
posameznih obdobjih
Table 3: Measured precipitation in the opens (P), intensity (i) and duration (povp. trajanje) for each period.

Št. dogodkov P [mm] i [mm/h] povp. trajanje [h]
Brez listja 38  262,0 ± 16,31 1,27 ± 1,42 6,13 ± 10,81
Olistanje 10   53,6 ± 5,44 1,35 ± 0,93 4,12 ± 3,35
Višek rasti 113  873,4 ± 11,01 3,32 ± 4,59 2,90 ± 4,10
Odpadanje 7   28,6 ± 3,48 2,47 ± 1,98 2,41 ± 2,55
Skupaj 168 1217,6 ± 12,03 2,70 ± 3,96 3,68 ± 6,36
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Analize posameznih dogodkov so pokazale 
statistično značilno odvisnost količine padavin 
in intenzivnosti. Padavinski dogodki z večjimi 
količinami padavin so bili tudi bolje intenzivni 
in obratno.

Padavine smo merili z avtomatskim in ročnim 
dežemerom. Regresijska analiza kaže na zelo 
dobro korelacijo padavin z obeh dežemerov (R2 
= 0,99) (Slika 6). 

3.2 Prepuščene padavine Tf

Tudi analize prepuščenih padavin so bile narejene 
za vsa štiri obdobja. Zaradi primerjave med obema 
drevesnima vrstama smo na obdobja razdelili tudi 
meritve za bor, čeprav on bistveno ne spreminja 
indeksa listne površine med letom. Prepuščene 
padavine smo  obravnavali za vsak padavinski 
dogodek posebej.

Prepuščene padavine smo merili s stalnimi 
merilci z avtomatskim zapisovanjem rezultatov in 

Slika 5: Primerjava 
povprečnih inten-
zivnosti padavin (i) po 
obdobjih
Figure 5: Comparison of  
the average precipitation 
intensity (i) by periods.

Slika 6: Regresijska 
analiza padavin, izmer-
jenih z avtomatskim in 
ročnim dežemerom
Figure 6: Regression 
analyses of precipitation 
measured with automatic 
raingauge and manual 
gauge .
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premičnimi totalizatorji z ročnim odčitavanjem. 
Primerjava prepuščenih padavin, izmerjenih s 
premičnimi totalizatorji med rdečim borom in 
brezo po posameznih obdobjih, je dala pričako-
vane rezultate. Breza ima v vseh obdobjih večji 
delež prepuščenih padavin (Slika 7). Največja 
razlika je bila v obdobju brez listja in v obdobju 
odpadanja listja. Tudi avtomatske meritve pre-
puščenih padavin so dale zelo podobne rezultate, 
razen v zimskem obdobju, ko je imel bor večji 
delež prepuščenih padavin kot breza, kar seveda 
ni razumljivo, saj je takrat breza brez listja. Razlog 
za to je verjetno sneg, ki se je kopičil na gosti 

borovi krošnji in se talil s časovnim zamikom 
pri višjih temperaturah, ter zmrzovanje vode v 
merilnih koritih. Kot je razvidno iz slike 8, se 
v  borovih krošnjah nabere veliko večja količina 
snega kot na brezah oz. je intercepcija snežnih 
padavin pri iglavcih praviloma večja kot pri 
listopadnih listavcih (RUTTER et al., 1975). Velik 
vodni ekvivalent prestreženih snežnih padavin je 
splošna značilnost iglavcev (BRUIJNZEEL, 2000). 
Zaradi naštetih razlogov smo analize prepušče-
nih padavin naredili s pomočjo ročno odčitanih 
podatkov s totalizatorjev.

Slika 7: Primerjava 
prepuščenih padavin 
med borom in brezo 
po obdobjih
Figure 7: Comparison 
of throughfall between 
silver birch and scots pine 
by periods.

Slika 8: Intercepcija 
snežnih padavin  na 
drevesnih krošnjah 
(levo brezi, desno 
borovca) 
Figure 8: Snow inter-
ception of crowns (left 
Betula pendula Roth., 
right Pinus sylvestris 
L.).
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Z regresijsko analizo prepuščenih padavin med 
borom in brezo po posameznih dogodkih smo 
ugotovili pričakovane rezultate. Breza ima v povpre-
čju skozi celotno obdobje večji delež prepuščenih 
padavin z visokim korelacijskim koeficientom (R2 
= 0,91) (Slika 9). Tudi z regresijskimi analizami po 
posameznih obdobjih ugotovimo podobne rezultate 
z visokim koeficientom R2 (0,86-0,99). 

S podrobnejšimi analizami smo želeli ugotoviti 
še odvisnost prepuščenih padavin od količine in 
intenzivnosti padavin (na prostem) za obe dre-
vesni vrsti. Naredili smo regresijske analize Tf v 
odvisnosti od količine oz. intenzivnosti padavin 
za posamezna obdobja. V primeru bora in v pri-
meru breze smo dobili statistično značilno line-
arno odvisnost prepuščenih padavin od količine 

Slika 9: Regresijska 
analiza prepuščenih 
padavin med brezo in 
borom
Figure 9: Regression 
analyses of throughfall 
between silver birch and 
scots pine.

Vrsta vegetacije Tf [%] od P Lokacija Avtor
Listopadni gozd
(jesen, hrast, gaber)

67-72 Slovenija (Dragonja) ŠRAJ 2003a, ŠRAJ et al., 
2008

Listopadni gozd 77-82 Nizozemska LANKREIJER et al., 1993
Hrastov gozd 57-77 (z listjem)

80-87 (brez listja)
Nizozemska DOLMAN, 1987

Listopadni gozd
(hrast, javor, gaber)

76,4 ± 2,9 Kanada CARLYLE-MOSES, PRI-
CE, 1999

Listnati zimzeleni gozd 
(evkaliptus)

88,5 Portugalska VALENTE et al., 1997

Mešani gozd
(bukev, jelka)

79-98 Slovenija VILHAR, 2006

Mešani zimzeleni gozd 63-76 Nova Zelandija ROWE, 1983
Iglasti gozd 87,1 JZ Francija GASH et al., 1995

Iglasti gozd 83,2 Portugalska VALENTE et al., 1997
Iglasti gozd 77,4-82,6 (poletje)

75,8-81,7 (zima)
Francija LOUSTAU et al.,  1992a, b

Iglasti gozd 67 V Velika Britanija GASH / STEWART 1977

Preglednica 4: Primerjava meritev prepuščenih padavin kot deleža od padlih padavin na prostem z drugimi študijami
Table 4: Comparison of throughfall measurements as % of precipitation in open with other studies.
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padlih padavin, kar smo seveda pričakovali. V 
vseh primerih, razen za bor v obdobju rasti, smo 
dobili visoke korelacijske koeficinte (R2 > 0,93). 
Regresijske analize Tf v odvisnosti od intenzivno-
sti padavin pa pri obeh drevesnih vrstah kažejo 
večanje količine prepuščenih padavin z večanjem 
intenzivnosti padlih padavin. Vendar pa smo le v 
obdobju na višku rasti dokazali statistično značilno 
linearno soodvisnost. V omenjenem obdobju je 
to verjetno opazneje zaradi velikih intenzivnosti 
poletnih neviht.

Primerjava rezultatov za brezo z rezultati drugih 
podobnih študij kaže na primerljive vrednosti, 
vrednosti za bor pa so nekoliko nižje od drugih 
študij za iglavce (Preglednica 4). V naši študiji je 
za brezo znašal delež prepuščenih padavin 57 do 
70 % padlih padavin, za bor pa 35 do 49 % padlih 
padavin na prostem, odvisno od vegetacijskega 
obdobja (Slika 7). Seveda pa so take primerjave 
le približne, saj so različne podnebne razmere in 
različne vrste dreves v posameznih študijah. 

3.3 Odtok po deblu
Po pričakovanjih je imela breza v vseh vegetacijskih 
obdobjih večji odtok po deblu kot bor (Slika 10). 
Tudi avtorji številnih podobnih študij doma in 
po svetu ugotavljajo, da se pri listavcih ponavadi 
pojavi večji odtok po deblu kot pri iglastih drevesih 
(GEIGER et al., 1995, SMOLEJ, 1988, VILHAR, 
2006, ZINKE, 1967). Pri številnih padavinskih 
dogodkih pri boru sploh nismo zabeležili odtoka 

po deblu, pri brezi pa je bil hkrati odtok po deblu 
dokaj velik. Vzrok temu velja pripisati veliko večji 
hrapavosti borove skorje in s tem veliko večji skla-
diščni zmogljivosti drevesne skorje ter daljšemu 
času zadrževanja vode na deblu, kar posledično 
pomeni večje izhlapevanje. Pomembna je tudi 
oblikovanost krošenj oz. vejni kot pri obravnavanih 
drevesnih vrstah. Največji delež odtoka po deblu v 
količini padavin na prostem se je pri boru pojavil 
v jesenskem obdobju, v preostalih obdobjih pa je 
bil praktično zanemarljiv (Slika 10). Pri brezi se je 
največji delež odtoka po deblu v količini padavin 
na prostem  pojavil v obdobju brez listja, ko velik 
delež prestreženih padavin odteče po deblu in se 
ne zadrži v listju, od koder lahko odkaplja na tla 
ali  izhlapi v ozračje.

S podrobnejšimi analizami smo želeli ugoto-
viti še odvisnost odtoka po deblu od količine in 
intenzivnosti padlih padavin na prostem za obe 
drevesni vrsti. Za bor smo na splošno ugotovili 
večanje odtoka po deblu z večanjem količine 
padavin na prostem v vseh obdobjih, razen poleti. 
Statistično značilno linearno povezavo med 
omenjenima količinama pa smo lahko dokazali 
le v jesenskem obdobju, saj v preostalih obdo-
bjih bor skoraj ni imel odtoka po deblu. Za bor 
nismo mogli dokazati odvisnosti odtoka po deblu 
od intenzivnosti padavin, čeprav so bile v nekaj 
padavinskih dogodkih dokaj visoke intenzivnosti. 
V primeru breze smo za vsa obdobja ugotovili 
večanje količine odtoka po deblu z večanjem 

Slika 10: Primerjava 
odtoka po deblu 
med borom in brezo 
po obdobjih
Figure 10: Compa-
rison of stemflow 
between silver birch 
and scots pine.
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količine padavin na prostem. Statistično značilno 
linearno povezavo med odtokom po deblu in 
količino padavin na prostem smo lahko dokazali le 
za obdobje na višku rasti. Podobno smo za brezo 
ugotovili statistično značilno večanje odtoka po 
deblu od intenzivnosti padavin.

Če primerjamo izmerjene vrednosti z drugimi 
podobnimi študijami, lahko ugotovimo, da ugo-
tovimo primerljive rezultate (Preglednica 5). Za 
brezo smo ugotovili vrednosti odtoka po deblu 
od 1,1 do 6,7 % padlih padavin na prostem, za 
bor pa vrednosti od 0 do 0,1 % padlih padavin 
na prostem (Slika 10).  

4 ZAKLJUČKI 

V okviru študije so bile narejene natančne meritve 
in analiza posameznih količin hidrološkega kroga 
na raziskovalni ploskvi v urbanem predelu mesta 
Ljubljane, in sicer na dveh skupinah dreves: 
navadne breze (Betula pendula Roth.) in rdečega 
bora (Pinus sylvestris L.).

Natančne meritve in analiza padavin so poka-
zale, da je bila v obdobju meritev največja pov-
prečna intenzivnost padavin pri posameznem 
padavinskem dogodku v poletnem obdobju, kar 
je posledica poletnih neviht. Analize so pokazale, 
da  so padavinski dogodki z večjimi količinami 
padavin tudi bolj intenzivni in obratno. Rezultati 
so pokazali precej večji delež prepuščenih padavin 

za brezo (57 do 70 % padlih padavin na prostem) 
kot za bor (35 do 49 % padlih padavin na prostem). 
Rezultati so pričakovani in primerljivi z drugimi 
podobnimi študijami. Pri obeh drevesnih vrstah so 
podrobnejše analize pokazale  večanje prepušče-
nih padavin z večanjem količine in intenzivnosti 
padavin na prostem. 

Meritve odtoka po deblu so za brezo znašale 
1,1 do 6,7 % padlih padavin na prostem, za bor 
pa je bil odtok po deblu praktično zanemarljiv. 
Razlog za to je treba iskati predvsem v veliki 
skladiščni zmogljivosti borove drevesne skorje, 
drugačni oblikovanosti krošnje in večji gostoti 
krošnje. Za obe drevesni vrsti je bila ugotovljena 
povezava med količino padavin na prostem in 
odtokom po deblu, povezava z intenzivnostjo 
padavin pa je bila ugotovljena le za brezo. Tako je 
bilo za brezo za vsa obdobja ugotovljeno večanje 
količine odtoka po deblu z  večanjem količine in 
intenzivnosti padavin na prostem.

Glede na osnovne bilančne enačbe (2) lahko 
ugotovimomo, da v primeru breze z mokrih kro-
šenj izhlapi v ozračje 23 do -40 % padlih padavin, v 
primeru bora pa kar 51 do 65 % padlih padavin na 
prostem. Količina je odvisna od vrste dejavnikov 
(trajanja obdobja, drevesne vrste, gostote dreves, 
starosti dreves, podnebnih razmer, količine, traja-
nja, pogostosti in intenzivnosti padavin itn.). 

Preglednica 5: Primerjava meritev odtoka po deblu kot deleža padlih padavin na prostem z drugimi študijami
Table 5: Comparison of stemflow measurements as % of precipitation in the open with other studies. 

Vrsta vegetacije Sf [%] od P Lokacija Avtor
Listopadni gozd 
(jesen, hrast, gaber) 1,7-4,8 Slovenija ŠRAJ 2003a, ŠRAJ et al. 2008
Listopadni gozd  
(hrast, javor,gaber) 2,3-6,3 Kanada CARLYLE-MOSES / PRICE 1999
Listopadni gozd 
(rdeči hrast, javor, bukev) 2,4–5 Kanada PRICE / CARLYLE-MOSES, 2003
Mešani gozd
(bukev, jelka) 5 –8 JV Slovenija VILHAR, 2006
Iglasti gozd 1 JZ Francija GASH et al., 1995
Iglasti gozd 1,6 V Velika Britanija GASH / STEWART, 1977
Iglasti gozd 0,4 Portugalska VALENTE et al., 1997
Iglasti gozd 1,3–2,9 (poletje) 

3,4–5,7 (zima) Francija LOUSTAU et al.,  1992a, b
Iglasti gozd 0 - 5 JV Slovenija VILHAR, 2006

Nadaljevanje na strani 433

Šraj, M., Lah, A., Brilly, M.: Meritve in analiza prestreženih padavin navadne breze in rdečega bora v urbanem okolju



417

1 Jošt JAKŠA, univ. dipl. inž. gozd., Zavod za gozdove 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

ŠIFRA: 00-3.03 DIVJAD

Uvod

Namen zaščite naravnega pomladka, mlado-
vja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo 
parkljasto divjadjo je zagotavljanje obnove 
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Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred 
rastlinojedo parkljasto divjadjo
Protection of the Natural Young Growth and Forest Tree Seedlings from the 
Herbivorous Cloven Hoof Game

Jošt JAKŠA1

Izvleček:
Jakša, J.: Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo. Gozdarski 
vestnik, 66/2008, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod Breda Misja.
Rastlinojeda parkljasta divjad je naravni sestavni del gozdnega ekosistema, torej ji tudi v spremenjenem okolju 
gospodarskega gozda pripada ustrezno mesto. Gospodarjenje z gozdom zahteva načrtovanje, usklajevanje 
in intenzivno poseganje tako v populacijo rastlinojedih parkljarjev kot v drevesni ter grmovni del gozda. 
Zaradi mnogo kje neusklajenega številčnega stanja rastlinojede parkljaste divjadi s prehranskimi zmožnostmi 
spremenjenih gozdov, prihaja do poškodb in posledično škod v gozdovih. Največ poškodb in škod je v 
mladovjih, tako naravnih, kot tistih osnovanih s sadnjo. Najpomembnejši kazalec usklajenosti prehranskih 
zmožnosti okolja in rastlinojede parkljaste divjadi je sposobnost obnove gozda in ključnih drevesnih vrst v 
danem okolju. Tam kjer je obnova gozda zaradi vplivov rastlinojedih parkljarjev motena ali celo onemogočena, 
je treba mladovje zaščititi. Kakšno vrsto zaščite bomo uporabili je odvisno od gozdnogospodarskega cilja, 
vrste povzročitelja poškodb, obsega poškodb ter ekonomske presoje in upravičenosti.
Prispevek opisuje različne vrste zaščite mladovij, njih prednosti in pomanjkljivosti, primernost za posamezni 
namen zaščite, zahteve za tehnično izvedbo zaščite ter strošek in ekonomska presoja le teh.
Ključne besede: gozd, divjad, škoda, zaščita, objedanje, obgrizanje, lupljenje

Abstract:
Jakša J.: Protection of the Natural Young Growth and Forest Tree Seedlings from the Herbivorous Cloven Hoof 
Game. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry) 66/2008, Vol. 9. In Slovenian, abstract in English, 
quot. lit. 8. Translation Breda Misja.
The herbivorous cloven hoof game is a natural component part of the forest ecosystem and should therefore 
occupy its adequate position also in the changed environment of the economy forest. Forest management 
requires planning, harmonization and intense interventions both in the population of the cloven hoof animals 
and tree and shrubs part of the forest. Lack of harmonization of the numbers of herbivorous cloven hoof game 
and the nutritional capacity of the changed forest in many places generates damage and harm in the forests. The 
most damages occur in the young growth, both in the natural and the planted one. The most important index 
of harmonization of the nutritional capacity of the environment and the number of the herbivorous cloven 
hoof game is the ability of the regeneration of the forest and the key tree species in the given environment. 
Where the effects of the cloven hoof game impede or even prevent forest regeneration, the young growth must 
be protected. The choice of the protection depends on the forest management goal, species of the originator 
of the damages, extent of the damage and economical evaluation and justifying. 
The article presents diverse kinds of young growth protection, their advantages and disadvantages, adequacy 
for an individual protection purpose, requirements for their technical execution and their economical 
evaluation.
Key words: forest, game, damage, protection, browsing, bite, decortication 

gozdov in razvoj rastišču gospodarsko pri-
mernih in ekološko pomembnih drevesnih 
vrst. Zaščita gozdnega mladovja mora biti 
utemeljena glede na:

305Zdravje gozda
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– gozdnogospodarske cilje;
– gojitvene cilje;
– obseg poškodb;
– povzročitelja poškodb;
– učinkovitost zaščite;
– ekonomsko presojo;
– celostno presojo posledic, ki jih ima posa-

mezna vrsta zaščite v širšem okolju;
– možnosti za vzdrževalna dela.

Vedno izbiramo med vrstami zaščite in 
zaščitnimi sredstvi, ki z vnosom v okolje pred-
stavljajo čim manjšo motnjo. Pri tem pa se 
moramo zavedati, da je uporaba zaščitnih 
sredstev le del varstva gozdov pred divjadjo, 
ki poleg neposrednih ukrepov zaščite in var-
stva uporablja tudi posredne ukrepe. Visoka 
stopnja potrebnih direktnih ukrepov zaščite v 
posameznem okolju kaže na neuravnovešeno 
razmerje med prehranskimi možnostmi gozda in 
življenjskimi potrebami rastlinojedih parkljar-
jev, kar je praviloma posledica neusklajenega, 
nestrokovnega dela strok v preteklosti. Mnogo 
učinkovitejši, cenejši, a strokovno zahtevnejši so 
ukrepi, ki preprečujejo nastajanje poškodb nad 
mejo, ko je ogrožena naravna obnova gozda. To 
so predvsem ukrepi, ki so vezani na gojenje in 
nego gozdov, ter uravnavanje spolne, starostne 
in številčne strukture populacij rastlinojedih 
parkljarjev v danem okolju. Če je le možno, 
dajemo prednost ukrepom s katerimi ustvarjamo 
pogoje za sožitje rastlinske in živalske kompo-
nente gozda, varovanje mladovij z zaščitnimi 
mehansko kemičnimi ukrepi pa naj bo zgolj v 
nujnih primerih. 

Pri gojenju gozdov moramo zasledovati cilje 
s katerimi zagotavljamo ustrezno prehransko 
sposobnost okolja in ustrezne ekološke pogoje 
za bivanje rastlinojedih parkljarjev, pri tem pa 
ne smemo pozabiti, da moramo ustvarjati tudi 
pogoje za kakovostno in količinsko izvedbo 
načrtovanega odstrela parkljarjev. Za primer, 
kako z našim delom vplivamo na stopnjo 
poškodovanosti mladja, lahko vzamemo obliko 
sadnje sadik gozdnega drevja. Sadnja v šope in 
skupine, kjer so sajena drevesca tesneje skupaj, 
zmanjša verjetnost objedanja v notranjosti šopa. 
Podoben primer najdemo pri ostalih delih nege 

gozdov. Pri pripravi tal za sadnjo puščamo čim 
več plodonosnega grmovja in dreves, nekva-
litetni redki predrastki lahko prvih nekaj let 
služijo za zaščito proti pripeki in za prehrano 
rastlinojedom. Obžetev mora biti izvedena 
pravočasno in v lijakih okoli sadike, da je jeseni 
na pomlajeni površini dovolj zeli za zimsko pre-
hrano divjadi. Obžetev cele površine zmanjšuje 
naravno vlažnost in preprečuje naravno vrast 
ter po nepotrebnem povečuje stroške. Pri 
negi mladega gozda puščamo grmovje, mehke 
listavce in panjaste izrastke, ki neposredno ne 
motijo priraščanja ciljnih drevesnih vrst so pa 
lahko dobrodošel vir prehrane za rastlinojede. 
Nikakor pa ne smemo pozabiti na možnosti 
zimske sečnje in z njo povezanim povečanjem 
prehranskih zmožnosti okolja v času, ko je 
hrane za rastlinojede v okolju najmanj. Tudi 
izločanje mirnih con za divjad je eden od 
nujnih ukrepov, ki zmanjšuje poškodbe v širši 
okolici. Manj ko se žival vznemirja, manjša je 
pri živali poraba energije, posledično žival rabi 
manj hrane in s tem je v okolju manj poškodb. 
Zelo priporočljiva je predvsem zimska sečnja 
jelke. Veje in vrhači so idealna prehrana ras-
tlinojedov, zlasti jelenjadi, v zimskem času. 
Na vznemirjanje divjadi morajo misliti ne le 
gozdarji in tisti, ki izvajajo dela v gozdu temveč 
tudi rekreativni obiskovalci gozda, ki predvsem 
v času gob in borovnic pretaknejo vsak kotiček 
gozda in vznemirjajo divjad. V zadnjih letih se 
v gozdovih vse pogosteje  pojavljajo motorne 
sani in terenski motorji. Hrup, ki ga povzro-
čajo, vznemirja divjad in opaža se, da nastajajo 
poškodbe gozdov, ki jih povzročajo rastlinojedi 
parkljarji v predelih, ki so odmaknjeni (mirni), 
in v njih do sedaj ni bilo resnejših poškodb 
mladovij. V manjši meri divjad vznemirjajo 
tudi gorski kolesarji.

Zaščita mladovja s sredstvi za zaščito 
proti divjadi

Izkušnje in strokovne analize, ki jih zasledimo 
v literaturi (AFZ 5/2000) kažejo, da je za obje-
danje in obgrizanje, kot najpogostejši poškodbi 
mladovij, ki jih povzročajo rastlinojedi parkljarji, 
s sadnjo vneseno mladje bolj ogroženo kot 
mladje naravnega izvora. Kjer je le mogoče, 
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sestoje obnavljamo z naravno obnovo. Če le 
ta ni zadovoljiva oz. bi trajala predolgo (sana-
cija ujm, premena monokultur, pomanjkanje 
semenjakov), se odločimo za obnovo s sadnjo. 
Enako velja za sadike, ki jih v gozd vnesemo ob 
spopolnitvi in dopolnilni sadni.

Ločimo vsaj tri skupine zaščite mladovja 
pred rastlinojedimi parkljarji. Ukrepi so lahko 
tudi po tehnični strani enaki, a imajo za osnovo 
drugačen namen:
a) kolektivna zaščita, ki omogoča predvsem/tudi 

naravno obnovo gozda;
b) zaščita posameznih osebkov, ki omogoča 

obnovo gozda s sadnjo (gospodarska funk-
cija);

c) zaščita posameznih osebkov, ki omogoča vnos 
posameznih ekološko zanimivih drevesnih 
vrst (ekološka in prehranska funkcija).
Zaščito naravnega mladovja in sadik gozd-

nega drevja načrtujemo in izvajamo pred-
vsem kadar je izpolnjen vsaj eden od sledečih 
pogojev, da:
– je onemogočena oz. zelo ogrožena obnova 

gozda;
– je ogroženo mladovje na najboljših rastiš-

čih;
– je to območje zimovališč. V teh primerih 

morajo biti gozdnogojitveni cilji prilagojeni. 
Naši cilji glede kakovosti drevja so manj 
zahtevni;

– je v območjih velika poškodovanost ciljnih 
drevesnih vrst; 

– so v območju poškodovani osebki redkih 
gospodarsko zanimivih vrst kot so javor, 
jesen, hrast in ostalih plemenitih listavcev nad 
mejo, ko je še zagotavljajo doseganje lesnih 
zalog, kot to izhaja iz gozdnogospodarskih 
ciljev;

– so v območjih s poškodovanimi osebki, ki 
pospešujejo biotsko pestrost, to so jelka, 
bukev;

– so v območjih v letvenjakih oz. tanjših 
drogovnjakih poškodovani nosilci funkcij 
v sestojih;

– imamo čiste monokulture iglavcev, kjer pona-
vadi ščitimo vse dodatno s sadnjo vnesene 
drevesne vrste;

Na presojo o vrsti zaščite vpliva več dejav-
nikov:

Velikost površine ali število sadik, ki jih je 
potrebno zaščititi. Pri večjih površinah (nad 
0,3 ha) ali veliki ogroženosti vseh drevesnih vrst 
je v primerjavi s tulci ustreznejša kolektivna 
zaščita z mrežo. Glej prilogo 1 in 2.

Zeliščni sloj: v primeru močnega zelišč-
nega sloja (robida, srobot) so grobo mrežasti 
tulci manj primerni. Zelo primerni pa so fino 
mrežasti in zlasti polni tulci.

Dolge in snežene zime: grobo mrežaste tulce 
stalne zmrzali in sneg »pritisnejo« k tlom.

Globina tal: če so tla plitva (rendzine) je 
skoraj nemogoče dobro učvrstiti visoke tulce (1,8 
m). Lahko si pomagamo z nosilci iz gradbenega 
železa (opisano v nadaljevanju).

Prisojne lege: v polnih tulcih se ustvarja 
učinek tople grede. Polni tulci so v teh prime-
rih ustrezni le za pionirske drevesne vrste npr. 
jerebiko. Če so tla vlažna pa so primerni tudi 
za jesen in javor.

Obgrizanje in lupljenje: najustreznejši so 
premazi debel najperspektivnejših in najvred-
nejših dreves, to je premaz bodočih nosilcev 
sestoja.

Zimsko ali celoletno objedanje: v primerih, 
ko imamo le zimsko objedanje, so primerni 
premazi terminalnega vršička (iglavci), če pa 
je objedanje celoletno, pa je potrebna zaščita s 
tulcem ustrezne višine ali s posebnimi čepki.

Srnjad ali jelenjad: za zaščito pred srnjadjo, 
muflonom in gamsom zadostujejo 1,2 m visoki 
tulci, za jelenjad pa so potrebni višji tulci ali 
pa pri nižjih tulcih opravimo dodatno pre-
mazovanje vršičkov, ki gledajo iz tulca. Enako 
velja tudi za zaščito pred srnjadjo, gamsom in 
muflonom na strmih terenih nad 250.

Večja prisotnost gozdne paše: zaradi vsa-
koletnih poškodb, ki jih pasoča žival povzroča 
na tulcih, je v primeru paše edino primerna 
kolektivna zaščita z mrežo. 

Velika gostota populacije jelenjadi: edino 
primerna kolektivna zaščita z mrežo.
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Vrste zaščitnih sredstev proti divjadi

Premazi vršičkov proti objedanju:
smreka, jelka in bukev ter druge drevesne 

vrste. Za ostale listavce se lahko kemakol,ki 
ga trenutno uporabljamo za premaz vršičkov, 
razredči s približno 10 % vode.

Polni tulci:
za plemenite listavce in bukev na rastiščih 

z večjimi višinskimi prirastki in zelo bujnim 
zeliščnim slojem.

Fino mrežasti tulci:
za klimaksne vrste listavcev.
Grobo mrežasti tulci:
za jelko, macesen, duglazijo, redkeje za bukev, 

po potrebi tudi za ostale listavce.
Al folije in PVC zaščitni trakovi:
proti drgnjenju z rogovi in obgrizanju.
Premazi debel:
proti obgrizanju in lupljenju.
Čepki:
proti celoletnemu objedanju iglavcev.
Količenje z dvema ali več količki:
macesen ščitimo pred divjadjo in visokim 

snegom vedno s tremi količki, drugače je zaščita 
s količki namenjena predvsem proti drgnjenju 
z rogovi ter tam kjer je stopnja poškodovanosti 
manjša.

Kovinske in plastične mreže:
kot kolektivna zaščita tam, kjer je zaščita 

potrebna krajši čas oz. se zaščito premika.
Repelenti ali odvračala na osnovi nepri-

jetnega vonja:
v območjih kjer ne želimo onemogočiti fizič-

nega dostopa do ščitenega območja in tam kjer 
se območje ščiti le del leta (samo pozimi).

Premazi vršičkov proti objedanju

Premaze uvrščamo v kemično zaščito. Upo-
raba teh premazov ima že dolgo tradicijo. V 
preteklosti so uporabljali domače pripravke 
ali pa so jeseni na vršičke povijali ovčjo dlako. 
Obstaja več vrst premazov, tako industrijsko 
predpripravljenih kot tistih, ki jih po »domačih 

receptih« zmešamo sami. Trenutno v Slove-
niji uporabljamo največ preparat s trgovskim 
imenom Kemakol, ki vsebuje kremenčev pesek 
in sredstvo za lepljenje. Podoben proizvod se 
v nemško govorečih deželah imenuje »Cerva-
col«. S premazi ščitimo terminalne poganjke 
iglavcev in izjemoma listavcev pred zimskim 
objedanjem. Masa se pred uporabo dobro pre-
meša. Nanaša se zgolj v suhem vremenu, ko 
so temperature nad 10o C. Premazuje se vršne 
poganjke. Za nanašanje lahko uporabimo čopič, 
posebne krtačke, lonček v katerega pomakamo 
vršičke in celo roko, če uporabljamo zaščitne 
rokavice. Repelent se mora na lubju in iglicah 
dobro posušiti. Če je vršiček pred nanašanjem 
moker ali pa po nanašanju začne deževati, se 
repelent spere in ne opravlja svoje funkcije. V 
območjih kjer objeda muflon in v zimovališčih, 
je možno premazovati tudi vršičke stranskih 
poganjkov zadnjih 3 do 5 vencev vej. Premazi 
morajo biti opravljeni vsako jesen dokler ni 
terminalni vršiček že izven dosega objeda-
nja. Dodatno je potrebno upoštevati krajevno 
povprečno višino snežne odeje. Pri tretiranju 
mladih drevesc moramo preprečiti onesnaženje 
vodotokov. Tretira se najmanj 20 m od vodnih 
virov. Uporaba je vezana zgolj na obdobje, ko 
rastline mirujejo (izven rastne dobe).

Material in delo sta poceni. Po cenah, ki so 
bile dosežene na javnem natečaju za dobavo 
zaščitnih premazov v letu 2008, je cena za 1kg 
kemakola v 7 kg pakiranju 5,23 €/ kg.

Z 1 kg kemakola premažemo v eni uri okoli 
250 terminalnih poganjkov sadik. 

+  Zaščita vršičkov je hitra, poceni in enostavna. 
Ne vpliva na spremembo rastnih pogojev 
sadike.

– Ščiti le pred zimskim in zgodnje pomladan-
skim objedanjem, ter le vršiček premazanega 
poganjka. Pri iglavcih preveč suhi premazi 
lahko zlepijo popek, tako da se ta pomladi 
ne more odpreti.

Polni tulci višine h= 1,2 m in 1,8 m;  PO-1,2 
in PO-1,8
Uporabljajo se za zaščito pred objedanjem 
vršičkov, obgrizanjem, lupljenjem in drgnjenjem 
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debel predvsem za plemenite listavce in listavce, 
ki imajo vsaj deloma pionirski značaj. Uspešno 
se jih uporablja tudi v območjih z zelo bujno 
podrastjo in zeliščnim slojem. V slavonskih 
gozdovih jih hrvaški gozdarji uporabljajo za 
zaščito hrastovih sadik pred zeliščnim slojem 
(pleveli). Najbolje je, če sadike zaščitimo s tulci 
takoj ob sadnji ne glede na letni čas sadnje. Prvo 

objedanje po pomladanski sadnji sledi že takoj po 
olistenju sajenih sadik, objedanje sadik jesenske 
sadnje pa traja vso zimo in do olistenja.

Zaščita s polnimi tulci je časovno zahtevna, 
saj je norma za postavitev tulcev, ki vključuje 
tudi izdelavo kolov, 45 – 60 tulcev na dan; če 
pa so koli že pripravljeni, se normativ poveča 
na 100 oz. 120 tulcev na dan. 

Slika 1: Racionalna 
uporaba polnih zaščit-
nih tulcev. 

Slika 2: Postavitev 
in učvrstitev polnih 
tulcev. 

A B
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Cena polnega tulca h = 1,2 m, ki je bila 
dosežena na javnem natečaju za dobavo 
zaščitnih tulcev v letu 2008 je 1,00 €/kos oz. 
1,98 €/kos za h = 1,8 m. Cena hrastovega oz. 
kostanjevega količka, ki mora biti vedno za 
okoli 0,30 m višji od zaščitnega tulca, torej 
višine 1,50 m za PO-1,2 je 0,64 €/kos in višine 
2,0 m za PO-1,8 je 0,92 €/kos. Uporablja se 
količke dimenzije 3 x3 cm, ki so na spodnjem 
koncu priostreni.

Tulec moramo učvrstiti z lesenim kolom. 
Izjema so trda, zbita tla na Krasu, kjer les lahko 
zamenja gradbeno železo premera vsaj 10 mm. 
Lesen kol mora biti za okoli 30 cm daljši od tulca 
in dobro zabit v zemljo, da ga iz navpične smeri 
ne premaknejo sneg, veter, bujen zeliščni sloj ali 
parkljarji. Les za količek mora biti izbran tako, 
da prehitro ne strohni (kostanj, hrast, akacija). 
Količki iz svežega žamanja oz. smrekovine niso 
primerni, ker strohnijo že v dobrem letu in se 
jih ne uporablja. Količek mora imeti v preseku 
dimenzije vsaj 3 x 3 cm. S količkom te dimenzije 

lahko tulec zelo enostavno učvrstimo v že pri-
pravljene zanke, ki so na polnih tulcih (slika 1 
B). Tulec ima namreč na notranji strani reže. 
Te razpremo (vbočimo), vanje vstavimo količek 
ter le-tega zabijemo v zemljo. Taka postavitev 
tulcev je zelo hitra, učinkovita ter zagotavlja 
dobro stojnost ter stabilnost zaščitnega tulca. 
Kadar je potrebna večja stabilnost – predvsem 
pri višini tulcev 1,8 m – kol zabijemo z zunanje 
strani tulca v zemljo in tulec s plastificirano 
žico ali plastično sponko (vezico) vsaj na dveh 
mestih pritrdimo h kolu (slika 1 A). Tu imamo 
dve možnosti. Ali z žico oz. vezico pričvrstimo 
tulec h količku tako, da obvežemo cel tulec ali 
pa da pretaknemo žico oz. vezico skozi reže na 
tulcu in pričvrstimo tako tulec h količku. Pri 
tem načinu postavitve moramo skrbeti, da bo 
sredstvo za pritrditev tulca zagotovo odstranjeno 
in se ne bo zažiralo v rastoče deblo! Za postavitev 
tulcev višine 1,8 m potrebujemo globoka tla in 
kakovostne količke zgoraj opisanih lastnosti. 
Tulcev ne privezujemo na drevesca, ampak le 

Slika 3: Debelce je dovolj ojačalo, da odstranimo 
oporo tulca.

Slika 4: Po 7 letih so tulci pričeli razpadati. Pospraviti 
je potrebno železne kole in razpadlo plastiko (foto 
Vida Papler-Lampe).

310 Zdravje gozda



423

Tulci se lahko učvrstijo z eno oz. po potrebi 
tudi z dvema železnima palicama premera vsaj 
10 mm. Tudi z železnimi palicami učvrstimo 
tulec tako, kot je opisano pri lesenih kolih. Ko 
tulec razpade, je treba obvezno pobrati in 
pospraviti železne palice ter odstraniti žico 
za privezovanje tulca.

Polni tulci imajo na spodnji strani krilca, ki 
jih je potrebno pri postavljanju pravilno obr-
niti. V večini primerov jih obrnemo navzgor, 
saj so narejena z namenom, da se na ostrem 
robu deblo sadike ne odrgne. Na zelo suhih 
rastiščih lahko krilca obrnemo navzdol in jih 
zasujemo z zemljo. S tem je tulec bolje utrjen, 
preprečen pa je tudi zračni vlek, ki izsušuje 
zemljo in sadiko. 

Vsako pomlad, pred olistenjem, je potrebno 
pregledati posledice, ki jih je pustila zima 
na tulcih in sadikah. Poravnati moramo in 
po potrebi ponovno privezati vse nagnjene 
tulce. Odlomljene količke moramo zamenjati 
z novimi. Tulce v katerih so sadike odmrle je 
potrebno odstraniti ali spopolniti z dosadnjo 
(po odstranitvi odmrle sadike vnovič posaditi 
novo sadiko).

Zaradi v tulcu ustvarjenega efekta tople 
grede, je višinska rast sadike hitrejša, kar ima 
za posledico vitkejše deblo in manjšo stojnost 

Slika 5: Izbor tulcev ni bil ustrezen. Ker ni bilo 
premazovanja so vršički objedeni. Tulci razpadajo 
(foto Vida Papler-Lampe).

Slika 6: Zima je pustila posledice na polnih tulcih. 

na kole. Ko odstranimo tulec, moramo obvezno 
odstraniti tudi privez (žico ali plastično vezico), 
da se ta ne bi zajedal v deblo.
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drevesca. Če je debelce zelo tanko ali če grozi 
nevarnost obgrizanja debel, drgnjenja, tulec 
pustimo okoli sadike do njegovega razpada. Če 
vseeno tulec predčasno odstranimo, drevesce 
učvrstimo s kolom. Tulci začnejo po 6 – 8 letih 
razpadati, razgradnja je hitrejša na prisojnih, 
močno osončenih mestih. 

Zaradi učinka tople grede je ta zaščita 
primerna za drevesne vrste, ki prenesejo 
višje temperature. Tulcev ne smemo odstra-
niti prehitro, pustimo jih toliko časa, da se 
debelce ojača oz. mine nevarnost poškodb 
z drgnjenjem. Pri uporabi tulcev višine 1,2 
m, je na območjih, kjer je prisotna jelenjad, 

Slika 7: Primer slabo 
postavljenega tulca 
– neustrezen količek. 
Postavitev ni zdržala 
obremenitev, ki jih 
prinaša zima.

Slika 8: Pospešena rast sadik v polnih tulcih.

Ob sadnji Leto do dve 
po sadnji

Pet do sedem let po 
sadnji
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potrebno nekajletno premazovanje vršičkov 
s kemakolom. 

Polne tulce, tako kot ostale vrste tulcev 
uporabljamo kadar ščitimo manjše število sadik 
na enem prostoru ali kadar želimo zaščititi 
posamezne sadike na večji površini. V odvis-
nosti od vrste tulca, ki je najprimernejši za 
dano zaščito, se moramo v vsakem primeru 
posebej odločati ali je primernejša uporaba 
individualne ali skupinske zaščite. Presoja mora 
biti celovita in mora upoštevati tako cilje, ki jih 
hočemo doseči kot stroškovni vidik ukrepa in 
primernost ukrepa za okolje.

+ Ščiti tako pred objedanjem, kot pozneje pred 
obgrizanjem, lupljenjem in drgnjenjem. Obže-
tev praviloma ni potrebna oziroma se izvaja 
v primerih, ko je prisotna robida, malina ali 
orlova praprot. Poraba časa za obžetev je veliko 
manjša in tudi obdobje, ko jo je potrebno 
izvajati se praviloma skrajša. V tulcih učinek 
tople grede pospeši višinsko rast sadik, kar je 
dobrodošlo v hladnejših legah. 

- Poleg zamudne postavitve je potrebno tudi 
vsakoletno vzdrževanje postavljenih tulcev. 
V večini primerov je tovrstna zaščita, zaradi 
možnega pregrevanja sadik, primerna zgolj 
za osojne lege. Hitra rast ima za posledico 
vitka debelca, ki se lahko hitro zlomijo.

Fino mrežasti tulci višine 
h = 1,2 m ali 1,5 m;
FM-1,2 in FM-1,5

Uporabljajo se predvsem za zaščito pred obje-
danjem vršičkov, obgrizanjem debel klimaksnih 
vrst listavcev (bukev, hrast, javor, češnja) in 

Slika 9 in 10: Dva primera neprimerne množične 
zaščite s tulci na preveliki površini. 
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drgnjenjem ter na prisojnih pobočjih, kjer bi se 
sadike v polnih tulcih pregrevale. Fino mrežasti 
tulci minimalno spreminjajo mikroklimo, zato 
skoraj nimajo učinka tople grede.

Zaščita s fino mrežastimi tulci je časovno 
enako zahtevna kot zaščita s polnimi tulci. Za 
postavitev se uporablja en uporni količek, ki 
naj bo za okoli 30 cm daljši od dolžine tulca. Po 
cenah, ki so bile dosežene na javnem natečaju 
za dobavo zaščitnih tulcev v letu 2008, je cena 
fino mrežastega tulca h = 1,2 m je 0,72 €/kos oz. 
0,96 €/kos fino mrežastega zaščitnega tulca h 
= 1,5 m. Cene hrastovih (kostanjevih) opornih 
količkov so: višine 150 cm je 0,64 €/kos, 180 cm 
0,84 €/kos in 200 cm 0,92 €/kos.

Postavitev tulcev in njih učvrstitev se opravi 
po enakem postopku, kot je opisano za polne 
tulce, po varianti s slike 1 A. Posebnost učvrstitve 
tako fino kot grobo mrežastih tulcev h kolu 
je, da mora biti zgornja pritrditev okoli 15 cm 
pod vrhom tulca izvedena čvrsto, po možnosti 
kombinirana z zarezo v opornem količku tako, 
da se tulec ne more prepogniti navzdol in ne 
»zadušiti« sadike. V količek je zelo priporočljivo 
vrezati na mestu pritrditve zarezo tako da, vezica 

ali žica ne more zdrsniti ob količku navzdol in 
je posledično onemogočeno gubanje tulca proti 
tlom. Po potrebi lahko zgornji rob fino mreža-
stega tulca za okoli 2 cm zavihamo navzven, ter 
tako omogočimo obstojnost kvadratne oblike 
tulca (Bojanova metoda).

Vsako pomlad po olistenju je treba pregle-
dati posledice zime na fino mrežastih tulcih 
in sadikah. Poravnati moramo in po potrebi 
vnovično privezati vse nagnjene in kakorkoli 
drugače poškodovane tulce. Odlomljene količke 
moramo zamenjati. Odstraniti oziroma spo-
polniti (vnovič posaditi sadike) moramo tiste 
tulce, v katerih so se drevesa posušila. Odstraniti 
moramo vse vzpenjavke in ostalo podrast, ki je 
morebiti prerasla ali se vrasla v tulec. Tulce v 
katerih so sadike odmrle je potrebno odstraniti 
ali spopolniti z dosadnjo (po odstranitvi odmrle 
sadike vnovič posaditi novo sadiko).

+ Ščiti tako pred objedanjem, kot pozneje pred 
obgrizanjem, lupljenjem in drgnjenjem. 
Obžetev praviloma ni potrebna, razen v 
primeru bujne rasti robide, orlove praproti 
oz. srobote. Ni učinka tople grede.

Slika 11: Pogled na sadiko v notranjosti fino mrežastega tulca. 
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– Poleg zamudne postavitve je potrebno tudi 
vsakoletno vzdrževanje postavljenih tulcev. 
Tudi pri fino mrežastih tulcih višine 1,2 m 
je na območjih s poškodbami po jelenjadi 
in na strminah nad 250 potrebno nekajletno 
premazovanje vršičkov s kemakolom (pre-
vidno pri listavcih). Tulci so zelo občutljivi 
na tlačne sile in se po nekaj sneženih zimah 
ali na z robido zelo zaraslih rastiščih začnejo 
grbančiti. Glej slikovne priloge.

Grobo mrežasti tulci  višine 
h = 1,5 m ali 1,8 m, premera 20 do 30 cm;
GM-1,5 in GM-1,8

Uporabljajo se za zaščito pred objedanjem 
vršičkov in obgrizanjem, lupljenjem in drgnje-
njem debel za drevesne vrste z vretenasto rastjo 
(jelka, duglazija, macesen), ter za drevesne 
vrste s košato rastjo (bukev). Neprimerni so za 
rastišča z bujno rastjo robide in srobota. Grobo 
mrežasti tulci ne spreminjajo klimatskih pogojev 
za rast sadike. Tudi zaščita z grobo mrežastimi 
tulci je časovno zahtevna. Normativi za posta-
vitev so enaki kot pri ostalih vrstah zaščitnih 
tulcev. Za postavitev grobo mrežastih tulcev 
se uporabita dva oporna količka na tulec, ki 
morata biti za okoli 30 cm daljša od dolžine 
tulca. Po cenah, ki so bile dosežene na javnem 
natečaju za dobavo zaščitnih tulcev v letu 2008, 
je cena grobo mrežastega tulca višine 1,5 m 
1,72 €/kos, grobo mrežastega tulca višine 1,8 
m pa 2,28 €/kos. 

Vsako pomlad po olistenju je treba pregle-
dati posledice zime na grobo mrežaste tulce 
in sadike. Poravnati in po potrebi vnovično 
privezati je potrebno vse nagnjene in kakorkoli 
drugače poškodovane tulce. Odlomljene količke 
moramo zamenjati. Odstraniti oziroma spo-
polniti (vnovič posaditi sadike) moramo tiste 
tulce, v katerih so drevesa odmrla. Odstraniti 
moramo vse vzpenjavke in ostalo podrast, ki 
je morebiti prerasla ali se vrasla v tulec. Tulce v 
katerih so sadike odmrle je potrebno odstraniti 
ali spopolniti z dosadnjo (po odstranitvi odmrle 
sadike vnovič posaditi novo sadiko).

+ Ščiti tako pred objedanjem, kot pozneje 
pred obgrizanjem in drgnjenjem. Ni učinka 

tople grede. Če je na stiku z zemljiščem tulec 
dobro obsut, varuje sadiko tudi pred malimi 
glodalci.

– Poleg zamudne postavitve je potrebno 
tudi vsakoletno vzdrževanje postavljenih 
tulcev.

Pri tulcih višine 1,5 m in na območjih s 
poškodbami po jelenjadi je potrebno nekajletno 
premazovanje vršičkov, ki pogledajo iz mreže. 
Tulci so zelo občutljivi na tlačne sile in se po 
nekaj sneženih zimah ali rastiščih z bujno 
rastjo robide začnejo grbančiti. Odprtine so 
tako velike, da stranske veje drevesc pričnejo 
izraščati skozi stranske odprtine. Tako so 
stranski poganjki izpostavljeni objedanju in se 
deformirajo. Potrebne so obžetve, saj GM tulci 
sadike ne ščitijo pred konkurenčno vegetacijo. 
Pri obžetvi odstranimo konkurenčno vegetacijo 
tudi iz notranjosti tulca.

Tulce pritrdimo na dva lesena kola, oz. 
izjemoma tudi kovinska. Kol mora biti vsaj 

Slika 12: Postavitev in učvrstitev grobo mrežastih 
tulcev.

Nekaj mm  
globoka  
zareza  
v količku

Izolirna žica 
ali plastična 
sponka
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30 cm daljši od tulca in dobro zabit v zemljo 
(okoli 30 cm) tako, da ga iz navpične smeri ne 
premaknejo sneg, veter, bujen zeliščni sloj ali 
parkljarji. Les za količek mora biti izbran tako, 
da prehitro ne strohni (kostanj, hrast, akacija). 
Količki iz svežega žamanja niso primerni, ker 
strohnijo že v dobrem letu. Količek mora imeti 
vsaj dimenzije 3 x 3 cm. Količek se z notranje 
strani tulca zabije v zemljo. 

Z žico ali plastičnimi spojkami se tulec vsaj 
dvakrat pritrdi h kolu. Preden tulec nataknemo 
na kole, ga je potrebno oblikovati v valj. Zgornja 
pritrditev mora biti okoli 15 cm pod vrhom 
tulca, da se le-ta ne prepogne navzdol in ne 
zaduši sadike. V količek je priporočljivo vrezati 
na mestu pritrditve zarezo, tako da je tulcu 
onemogočeno gubanje proti tlom. Mrežo je 
potrebno spodaj utrditi z zemljo. Tudi pri grobo 
mrežastih tulcih lahko uporabimo Bojanovo 
metodo zavihanja zgornjega roba.

Vsako pomlad je potrebno pregledati 
posledice zime na tulce in sadike. Naravnati 
je potrebno terminalni poganjek, poravnati 
in po potrebi vnovič privezati vse nagnjene 

Slika 13: Močna podrast robide je zverižila GM 
tulec.

Slika 14: Ustrezno postavljeni grobo mrežasti zaščitni tulci
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tulce. Odlomljene količke moramo zamenjati. 
Odstraniti oziroma spopolniti (vnovič posaditi 
sadike) moramo tiste tulce, v katerih so drevesa 
odmrla. Jeseni pred snegom moramo s tulca in 
z njegove notranjosti odstraniti zeliščni sloj, 
ki ovira sadiko in se prepleta skozi mrežo ter 
predstavlja nevarnost za deformacijo tulca, pri 
obremenitvi s snegom.

Alu folije in zaščitni PVC trakovi

Trakovi alu folije se uporabljajo za zaščito pred 
drgnjenjem z rogovi – za debelca macesna, 
smreke ali plemenitih listavcev. PVC trakovi 
se uporabljajo za zaščito listavcev, redkeje 
tudi macesna pred drgnjenjem, obgrizanjem 
in lupljenjem.

Zaščita s trakovi iz alu folije in PVC je hitra, 
norma za zaščito je 300 – 400 sadik / dan. 
PVC trakovi so že narezani in se jih le ovije 
okoli ogroženega dela debelca. Pri alu foliji je 
zamudno rezanje kolutov v trakove.

Cena enega PVC traku dolgega 60 cm je po 
cenikih dobaviteljev 0,40 €/kos, 120 cm dolgega 
pa 0,81 €/ kos.

+ Ščiti pred drgnjenjem, pozneje predvsem 
PVC trakovi tudi pred obgrizanjem in luplje-
njem. Zaščita je enostavna in hitra. Ugodna 
cena, predvsem pri alu folijah.

– Obvezna odstranitev zaščite, predvsem PVC 
trakovi se kasneje pričnejo zažemati (vraščati) 
v debla.

Približno 5 cm široke in 50 cm dolge trakove 
iz malo močnejše alu folije se ovije okoli debelca 
in to na mestu, kjer pričakujemo drgnjenja. 
Največ se uporablja pri macesnu. PVC trakovi 
so dolgi 60 – 120 cm, ovija se jih okoli ogrože-
nih delov, predvsem debelc. Ko drevo preraste 
kritično debelino, je potrebno trakove pobrati 
z debel in odstraniti iz gozda
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Slika 15 in 16: S plastičnim trakom zaščiteno 
debelce.

317Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja ...



430

Priloga 1: Tabela za ugotavljanje stroškov postavitve ograje (v €)

oblika
način po-
stavitve

krog kvadrat 
a:a

pravokotnik 
a:2a

pravokotnik 
a:3a

20 m /  
8 h

13 m /  
8 h

20 m /  
8 h

13 m / 
 8 h

20 m / 
 8 h

13 m / 
 8 h

20 m /  
8 h 13 m / 8 hha sadik

0,1 200 928 695 1.047 784 1.111 832 1.209 906

0,2 400 1.313 983 1.481 1.109 1.571 1.177 1.710 1.281

0,3 600 1.608 1.204 1.814 1.359 1.924 1.441 2.095 1.569

0,4 800 1.857 1.391 2.095 1.569 2.222 1.664 2.419 1.811

0,5 1.000 2.076 1.555 2.342 1.754 2.484 1.860 2.704 2.025

0,6 1.200 2.274 1.703 2.565 1.921 2.721 2.038 2.962 2.219

0,7 1.400 2.456 1.840 2.771 2.075 2.939 2.201 3.199 2.396

0,8 1.600 2.626 1.967 2.962 2.219 3.142 2.353 3.420 2.562

0,9 1.800 2.785 2.086 3.142 2.353 3.332 2.496 3.628 2.717

1,0 2.000 2.936 2.199 3.312 2.480 3.513 2.631 3.824 2.864

1,1 2.200 3.079 2.306 3.473 2.601 3.684 2.759 4.011 3.004

1,2 2.400 3.216 2.408 3.628 2.717 3.848 2.882 4.189 3.137

1,3 2.600 3.347 2.507 3.776 2.828 4.005 3.000 4.360 3.266

1,4 2.800 3.473 2.601 3.919 2.935 4.156 3.113 4.525 3.389

1,5 3.000 3.595 2.693 4.056 3.038 4.302 3.222 4.684 3.508

1,6 3.200 3.713 2.781 4.189 3.137 4.443 3.328 4.837 3.623

1,7 3.400 3.828 2.867 4.318 3.234 4.580 3.430 4.986 3.734

1,8 3.600 3.938 2.950 4.443 3.328 4.713 3.530 5.131 3.843

1,9 3.800 4.046 3.031 4.565 3.419 4.842 3.626 5.271 3.948

2,0 4.000 4.152 3.109 4.684 3.508 4.968 3.721 5.408 4.050

2,1 4.200 4.254 3.186 4.799 3.594 5.090 3.812 5.542 4.150

2,2 4.400 4.354 3.261 4.912 3.679 5.210 3.902 5.672 4.248

2,3 4.600 4.452 3.334 5.023 3.762 5.327 3.990 5.800 4.344

2,4 4.800 4.548 3.406 5.131 3.843 5.442 4.076 5.924 4.437

2,5 5.000 4.642 3.476 5.236 3.922 5.554 4.160 6.046 4.529

2,6 5.200 4.733 3.545 5.340 4.000 5.664 4.242 6.166 4.618

2,7 5.400 4.824 3.613 5.442 4.076 5.772 4.323 6.284 4.706

2,8 5.600 4.912 3.679 5.542 4.150 5.878 4.402 6.399 4.793

2,9 5.800 4.999 3.744 5.640 4.224 5.982 4.480 6.512 4.877

3,0 6.000 5.085 3.808 5.736 4.296 6.084 4.557 6.624 4.961
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3,1 6.200 5.169 3.871 5.831 4.367 6.185 4.632 6.733 5.043

3,2 6.400 5.251 3.933 5.924 4.437 6.284 4.706 6.841 5.123

3,3 6.600 5.333 3.994 6.016 4.506 6.381 4.779 6.947 5.203

3,4 6.800 5.413 4.054 6.107 4.574 6.477 4.851 7.051 5.281

3,5 7.000 5.492 4.113 6.196 4.640 6.572 4.922 7.154 5.358

3,6 7.200 5.570 4.172 6.284 4.706 6.665 4.992 7.256 5.434

3,7 7.400 5.647 4.229 6.370 4.771 6.757 5.061 7.356 5.509

3,8 7.600 5.722 4.286 6.456 4.835 6.847 5.128 7.455 5.583

3,9 7.800 5.797 4.342 6.540 4.898 6.937 5.196 7.552 5.656

4,0 8.000 5.871 4.397 6.624 4.961 7.025 5.262 7.648 5.728

oblika
način po-
stavitve

krog kvadrat 
a:a

pravokotnik 
a:2a

pravokotnik 
a:3a

20 m /  
8 h

13 m /  
8 h

20 m /  
8 h

13 m /  
8 h

20 m /  
8 h

13 m /  
8 h

20 m /  
8 h 13 m / 8 h

ha sadik
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vrsta
zaščite tulci polni tulci

fino mrežasti
tulci 

grobo mrežasti
zaščita s količe-

njem premazovanje

število
sadik 1,2 m 1,8 m 1,2 m 1,5 m 1,5 m 1,8 m 2 kola 3 koli vršički Debla

lst / 15 cm

50 117 180 103 125 205 242 71 113 2,98 146

100 235 361 207 251 410 484 142 226 5,95 291

200 469 722 414 502 821 967 283 452 11,90 582

300 704 1.082 620 752 1.231 1.451 425 678 17,86 873

400 938 1.443 827 1.003 1.641 1.934 566 904 23,81 1.164

500 1.173 1.804 1.034 1.254 2.052 2.418 708 1.130 29,76 1.455

600 1.407 2.165 1.241 1.505 2.462 2.901 849 1.356 35,71 1.746

700 1.642 2.525 1.447 1.755 2.873 3.385 991 1.583 41,66 2.037

800 1.876 2.886 1.654 2.006 3.283 3.869 1.132 1.809 47,61 2.328

900 2.111 3.247 1.861 2.257 3.693 4.352 1.274 2.035 53,57 2.619

1.000 2.345 3.608 2.068 2.508 4.104 4.836 1.415 2.261 59,52 2.910

1.100 2.580 3.968 2.274 2.758 4.514 5.319 1.557 2.487 65,47 3.201

1.200 2.815 4.329 2.481 3.009 4.924 5.803 1.698 2.713 71,42 3.492

1.300 3.049 4.690 2.688 3.260 5.335 6.286 1.840 2.939 77,37 3.783

1.400 3.284 5.051 2.895 3.511 5.745 6.770 1.981 3.165 83,33 4.074

1.500 3.518 5.411 3.101 3.761 6.155 7.253 2.123 3.391 89,28 4.365

1.600 3.753 5.772 3.308 4.012 6.566 7.737 2.265 3.617 95,23 4.656

1.700 3.987 6.133 3.515 4.263 6.976 8.221 2.406 3.843 101,18 4.947

1.800 4.222 6.494 3.722 4.514 7.387 8.704 2.548 4.069 107,13 5.238

1.900 4.456 6.855 3.929 4.765 7.797 9.188 2.689 4.296 113,08 5.529

2.000 4.691 7.215 4.135 5.015 8.207 9.671 2.831 4.522 119,04 5.820

2.100 4.925 7.576 4.342 5.266 8.618 10.155 2.972 4.748 124,99 6.111

2.200 5.160 7.937 4.549 5.517 9.028 10.638 3.114 4.974 130,94 6.402

2.300 5.395 8.298 4.756 5.768 9.438 11.122 3.255 5.200 136,89 6.693

2.400 5.629 8.658 4.962 6.018 9.849 11.606 3.397 5.426 142,84 6.984

2.500 5.864 9.019 5.169 6.269 10.259 12.089 3.538 5.652 148,80 7.275

2.600 6.098 9.380 5.376 6.520 10.670 12.573 3.680 5.878 154,75 7.566

3.000 7.036 10.823 6.203 7.523 12.311 14.507 4.246 6.782 178,56 8.730

3.600 8.444 12.988 7.444 9.028 14.773 17.408 5.095 8.139 214,27 10.476

4.200 9.851 15.152 8.684 10.532 17.235 20.310 5.944 9.495 249,98 12.222

5.000 11.727 18.038 10.338 12.538 20.518 24.178 7.077 11.304 297,59 14.550

Priloga 2: Tabela za ugotavljanje stroškov zaščite s tulci in premazi (v €)
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Iz študije lahko zaključimo, da je za učinko-
vito zmanjšanje površinskega odtoka padavinske 
vode (bioretencija) z urbanih površin pomembna 
tudi izbira dreves, ki je odvisna predvsem od 
podnebnih razmer in potreb. V predelih, kjer je 
za jesensko in zimsko obdobje značilna velika 
količina padavin, so primernejši iglavci, ki imajo 
tudi pozimi veliko prestrezno sposobnost. Na 
splošno izbiramo drevesa z večjim indeksom 
listne površine, večjimi krošnjami, bolj hrapavo 
drevesno skorjo ter z manjšo občutljivostjo za 
onesnažen zrak, sol, snegolome, vetrolome itn. 
Drevesa poleg zmanjšanja tudi zapoznijo povr-
šinski odtok padavinske vode.
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Gospodarski načrt Pokljuka (1888–1908)
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Triglavska 47, BLED     
* Tekst ni lektoriran

»TOPOGRAFSKE  RAZMERE
Gozdno območje Pokljuke se razprostira na sever-
nem delu pokrajine, ki se dviga med Savo Bohinjko 
in dolino Radovne. V zapadnem in severnem delu 
je skalnat pas od Klečce do Malega Draškega vrha. 

PREDGOVOR

Pred dobrimi desetimi leti sem pozimi v arhivu OE Bled opazil obrabljen in zaprašen načrt Pokljuke. 
Po grobem prelistavanju me je pritegnilo zanimivo ročno pisanje nadgozdarja Carla Poscha. O 
podrobnih avtorjevih razmišljanjih sem obstal pred zaprtimi vrati pisane gotice. Vrata v ta svet mi je 
odprla spoštovana učiteljica in družinska prijateljica gospa Frida Mihelič.

Načrt me je presenetil s svojo širino, saj sem imel v podzavesti še vedno vgrajeno šolsko doktrino 
o zablodah staroavstrijskega gozdarstva, ki je prisegalo samo na kameralno takso. Že v prevodu 
Gospodarskega načrta za gozdove gospoščine Bled na Pokljuki in Ribščici iz leta 1859 (prevod mag. 
Cimperšek) je zelo poudarjena  želja gozdarjev po trajnostnem gospodarjenju, načrtnem izkoriščanju, 
opredelitvi za vzgojo visokih gozdov.

Ohranjeni načrt Pokljuke je resnično nadgradnja takih želja. Odseva izjemno avtorjevo energijo po iskanju 
odgovorov na številna vprašanja. Gozdarsko znanje se ni razvijalo samo v dinarskih gozdovih, temveč tudi 
v naših gorskih gozdovih, čeprav so bili zelo prizadeti zaradi tisočletnega rudarjenja in gozdne paše.

Prof. dr. Andrej Bončina sodi, da je bil, kot kaže, načrt izdelan po Hartigovi metodi tabeliranja 
lesnih mas, ko so načrte izdelali za celotno obhodnjo naprej (100 let), nekoliko podrobneje pa za prvo 
periodo (dvajsetletno obdobje). Tako je bil načrt Pokljuke izdelan za obhodnjo 120 let, natančneje 
pa za obdobje 1888-1908, torej 20-letno obdobje.

Letos mineva 120 let od njegovega nastanka. V mogočnih pokljuških gozdovih se zrcali delo 
nadgozdarja Poscha, o katerem žal nimamo uporabnih podatkov. Gotovo je bil Avstrijec, ki ga je 
zaposlila Kranjska industrijska družba, za katero je izdelal omenjeni načrt in cenitev njenih gozdov. 
Po poizvedovanju v knjižnici Gozdarskega inštituta so na njegovo ime naleteli v 21. zvezku Kranjsko-
primorskega gozdarskega društva, katerega član je postal leta 1902. Osebju knjižnice se zahvaljujem 
za ta podatek. Z odlokom c.k. ministrstva z dne 11. 12. 1903 in odredbo direkcije z dne 17. 12. 1903 
je na mestu inšpektorja za agrarne operacije Carla Poscha nadomestil dr. Adolf Stangel. Primopredaja 
je bila opravljena 11. 2. 1904.

Po dolgih letih je še kako na mestu, da se v naši reviji spoštovanemu nadgozdarju poklonimo z 
objavo prevoda njegovega načrta. Zaradi pridiha arhaičnosti prevoda načrta nisem pretirano poprav-
ljal, uporabil sem tudi vsa napisana lokalna imena.

GOSPODARSKI  NAČRT POKLJUKA*
(1888–1908)

S pomočjo gospe Fride Mihelič prevedel in uredil Lojze BUDKOVIČ

BOHINj 1997

To je predgorje julijske alpske verige na čelu s Tri-
glavom. Vse to gradi gorski masiv Pokljuke.

Strokovna razprava



GozdV 66 (2008) 9 435

Ob severni meji obsega breg potoka Radovne, 
pri izviru je severna, strma stena Kerme do skalnih 
grebenov Luknje peči, Erjavine, Kredarce. Ob 
strani gozdnega območja so markirani skalni 
vrhovi Debela peč, Klešca, Vošovcverh s strmimi 
skalnimi robovi, od lavin in neviht z grapami 
pretrgana pobočja. Nasproti med omenjenimi 
gorami od Travnega brda se razprostira dolina do 

Na desnem bregu so posamezne vzpetine in 
ob gozdni meji višinske točke Verhkošinc in 
Goliverh. Z ozirom na absolutno višino je treba 
pripomniti, da je srednja višina platoja 1.250 m. 
Najvišje gozdnate pokrajine so v krajih Mesošc, 
1.481 m, Mesnouc, 1.538 m, Pod razorom, 1.500 
m, Klek, 1.550, m in Bratula peč, 1.521 m. Najnižji 
del revirja je graben Radovne, 700 m.

Voševcverh in Klešca »Stresena dolina«. Nadalje 
na jugu se dviga gozdni predel Pokljuke v zelo 
strmih, pogosto grapastih in navpičnih skalnih 
stenah do visokega platoja, ki ga obdaja greben 
Mokre peči, Mejiga vrha, Bratula peč in Erjava peč. 
Severno od tega alpskega  območja je proti Kleku 
zmerno padajoči teren, imenovan Konavčovšleb. 
Od imenovanega planinskega območja Klek se 
razprostira v zmernem JV nagibu prava visoka 
ravan Pokljuka, ki doseže v svojem severnem in 
vzhodnem delu ob strmem robu gorski hrbet Meji 
verh, Bratula peč. Ta obsega kotljasti in dolinsko 
značilno oblikovan teren Peku in Klek. V dolini 
ležijo Rudna dolina, Lom, Merzli studenc, Majenje, 
Bohinska raven. Severno te linije je gorski hrbet, 
ki ima kotanje, luknje, valovito obliko in je SZ 
ograjen od Debele peči, Železnika in Razorja. 
Južno od te črte pa ponovno visoke točke Konsca, 
Mesošca, Verhmeznovca in Kobivnika. Nadalje 
na JV je graben vodnih žil Ribšice in Židance. 

Odgovarjajoč temu različnemu terenu so tudi 
podnebne razmere zelo spremenljive. Na splošno 
imajo milejše podnebje severna dolina Kerma, 
Stresena dolina, Konavčovšleb in Radovna zaradi 
ugodnega vpliva sonca in zračnih tokov. Na platoju 
je zaradi manjšega učinka sonca zrak bolj miren 
in je zato klima manj ugodna. Tukaj so kotljaste 
globeli, tako imenovane gozdne luknje, v domači 
govorici imenovane konte. V njih so z majhnimi 
izjemami revna travišča. Največje gozdne luknje 
so: Medvedovakonta, Velkaraven, Malaraven, 
Velkažimanca, Malažimanca in Krucmanova-
konta. Najbolj ugodne podnebne razmere so na 
JV mejnem območju Ribšica in Konjskaravan, ki 
sta v srednjih višinskih legah z ugodnim soncem 
in menjajočem se zrakom.

V tem gorskem okolju ima gorsko podnebje sle-
deče lastnosti: 5 do 6 mesecev zimskega mirovanja 
z obilnim sneženjem in topla poletja z malokdaj 
dolgim deževjem.

Napis na prva strani Gospodarskega načrta za Pokljuko

Budkovič, A.: Gospodarski načrt Pokljuka (1888–1908) 
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Gozdarski okraj Pokljuka se razdeli, kakor 
je razvidno iz priloge 2, v davčne občine: Zgor-
nje Gorje, Bohinjska Bela, Višelnica, Gorjuše, 
Bohinjska Češnjica in Srednja vas. To je poli-
tičnega, davčnega in sodnega okraja Radovljice, 
vojvodine Kranjske.

Gozdno območje je od domačij prebivalcev 
precej oddaljeno, najbližji kraji so Radovna, 
Pokljuka in Gorjuše. V zgornji dolini Radovne 
se bližajo meje tega okraja in okraja Mežakle na 
približno oddaljenost 100 m.

ZGODOVINA

Del velikega posestva gospoščine Bled je ta gozdni 
kompleks v letu 1004 kot darilo cesarja Henrika III. 
dan škofiji v Brixnu, v posest škofu v Brixnu. To je 
veljalo do leta 1803. Nato je pripadalo francoski 
vmesni vladavini in cesarski avstrijski administraciji 
do leta 1838, ko so ga ponovno dobili škofi v Brixnu. 
Leta 1858 je prešlo gospostvo Bled z nakupom v last 
obratov Viktorja Ruarda. V njegovi lasti je ostalo 
do 31.12.1871, ko ga je prodal KID.

Tekom časa se je zaradi neupravičenega krčenja 
gozdov s strani podložnikov zmanjšala gozdna 
površina nekdanjega gospostva Bled.

Iz starih zapisov je razvidno, da so se dogajale s 
strani prebivalstva večje škode. Ta proces je potekal 
tekom stoletij. Prišlo je do hudih sporov, vendar 
se je stanje gozdov postopoma izboljševalo. To je 
veljalo posebno za Mežaklo.

Leta 1837 je zaznamek takratne zaloge lesa in 
izračuna vrednosti, vendar o tem ni dokazil. Ker 
ni pravih podatkov, je težko izluščiti zaključke. Naj 
opomnim, da so bili takratni izračuni shranjeni 
na gozdni upravi Sauerburg. Medtem stremimo, 
da pomagamo gozdovom z gozdnim gospodar-
stvom k renti, saj je do konca prejšnjega desetletja 
potekala v glavnem dobava oglja za železarne. 
Nova železniška proga v Savski dolini je pričela 
širiti območje izrabe lesa. O resničnem dobičku 
od lesa in oglja manjkajo podatki. Tudi dolge 
raziskave zaprašenih kontov in zapiskov niso 
prinesle zadovoljivih rezultatov.

Od elementarnih nezgod, ki so prizadele gozd, 
je treba omeniti več tednov trajajoč požar leta 1849. 

Podtaknili so ga kmetje in pastirji z namenom, 
da bi pridobili več pašnega sveta. Uničen je bil 
predel pod Lipanco, Zmerzli kamni, Škernante 
in Čerteš v danes še vidnem obsegu 100 ha. 
Tla v teh predelih so zaradi požara vedno bolj 
revna, na 1/3 površine se še danes vidi matično 
podlago. Zaradi poškodb se je naselil podlubnik 
in se hitro širil. Prizadeta drevesa so oddali za 
servitutne pravice.

Nato so prišli leta 1853 viharji in podrli naj-
močnejša debla velikega sestoja v Lomu (odd. 
59,60). Delali so z vsemi sredstvi, da bi sestoj 
obnovili. Les so podarili upravičencem. Vse 
skupaj ni ustavilo napredovanje lubadarja, ki je 
povzročil dodatno uničenje dominantnih debel 
različnih vrst. Posledice te katastrofe so v tem 
sestoju še danes vidne.

LASTNINSKE  RAZMERE

Okrožje Pokljuke je lastnina akcijske družbe in 
se mora zaradi tega gospodariti v smislu gospo-
darskega zakona. To bi bilo v sigurnem pogledu 
omejitev lastnini, če ne kot v tem primeru nasproti 
interesu lastnika. Omejitve bi bile tudi v obravnavi 
gozdov na strmih pobočjih in prepovedi golosekov 
s strani c. k. okrajnega glavarstva v Radovljici. V 
kolikor te zakonske določbe niso odraz naravne 
nuje, to se pravi, če je sploh možno obiti zakonske 
določbe, da zadostiš smotru obstoja gozda in 
nalogam gozdnega gospodarstva, ko gospodar z 
ozirom na krajevne razmere pri drugem načinu 
gospodarjenja, kakor je predvideno v zakonu, 
poseduje sigurnost potrditve svojega dela. Boječa 
zakonska skrb ne sme pozabiti velike prednosti 
celote.

Gozdni okraj Pokljuka je v celoti obremenjen 
s pašnimi pravicami, ki naj bi bile v tekočem letu 
urejene. Pripadajoče predpriprave so bile narejene 
s strani sestavljalca tega načrta. Na podlagi tega 
je bil sestavljen načrt paše.

S tega stališča, da paša živine, ki se trenutno 
izvaja, se ne vklaplja v racionalno gozdno 
gospodarstvo in nima pravne potrditve. Izvaja 
se iz leta v leto kot stopnjevana pravica navade 
prebivalstva. Tega prebivalstva, ki se drži davnih 
pravic in se oblastno, nepravično protivi vsakemu 
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zakonu. Od nobenega urada niso dobili pravice 
za večne čase. Obenem pa spoznanje dejstva, da 
ti občutljivi paraziti gozda ne morajo biti odstra-
njeni. Pisec načrta si je zadal nalogo poiskati 
način, ki naj bi bil sprejemljiv sedanjemu, glede 
pravnih pravic nedolžnemu prebivalstvu dovoliti 
prvotno pravico paše. Prvotna pravica gozdne 
paše se je razprostirala po celotni Pokljuki, 
ki predstavlja nepretrgano gozdno območje z 
majhnimi jasami s travo.

Zaradi neumne poželjivosti prebivalstva po 
pašni pokrajini so bile najprej izkrčene velike 
površine, ki naj bi prehranile pasoče črede živine. 
Te površine je potrebno spremeniti v gozd. To 
ni samo velika pravica lastnika gozda, k temu 
ga sili tudi zakon. Površine naj bodo pogozdene 
in negovane. Ker pa bi imelo trenutno zmanj-
šanje pašnega terena na velikih površinah vpliv 
na redukcijo pašne živine, je bilo sprejeto, da 
bo pri zmerni paši na teh površinah v poznem 
poletju najmanj nastale škode na pomladku, 
obenem pa bo možno v prvem saditvenem 
obdobju od 0,5 do 0,6 normalne sadnje. Pašni 
donos teh površin se bo iz leta v leto zmanjšal 

in končno padel na prvotno količino. Pri tem 
je pomembna energija gozdarja, ki ob podpori 
oblasti izvaja samo predpise, kajti zakon je jasen 
in natančen.

Okraju Pokljuka pripada pravica uporabe vseh 
poti, ki vodijo iz gozda, in plavljenje po Radovni 
in Savi Bohinjki.

SPLOŠNE  GOSPODARSKE  RAZMERE

Prodaja in delavske razmere so opisane pri 
načrtu Mežakle. Zaradi izgradnje velike žage 
s strani družbe na Radovni proti Grabčam je 
postala uporaba tehničnega lesa iz tega predela 
boljša. Gradnjo žage je sprožilo ugodno dejstvo 
sečenj tega načrta. Poleg tega se je stopnjevalo 
povpraševanje po slabši vrsti lesa za celulozo in 
rudniški les. Načrt lahko zapusti pisalno mizo, se 
vrne v gozd in v roke gospodarju. S tem delom je 
bilo izpolnjeno upanje, da njegovo delo z vedno 
bolj naraščajočo rentabilnostjo koristi lastniku 
gozda.

Posch-Predlog ukrepov za prebiralne gozdove
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GEODETSKA  IN  TAKSACIJSKA  
PREDDELA

Geodetska preddela so vsebovala izmero mej, in 
to s triangulacijsko izmero z mizo in priključitvijo 
posnetka z busolo. Površina revirja znaša 7745,40 
ha, od tega 6246,50 ga gozdnih tal in 1499,05 ha 
negozdno. V prilogi II je podan parcelni sestav 
po davčnih občinah. Razlika v seštevku katastra 
in detajlne izmere je spoznavna zaradi tega, ker 
v katastru ni bila izvršena sprememba površin. 
Površine so bile izmerjene z dvema polarnima 
planimetroma in dvakrat kontrolirane. Po katastru 
znaša skupna površina 7760,61 ha, zato diferenca 
15,21 ha.

Taksacijska preddela so sestavljena iz klasiranja 
v debelinske razrede in prirastka, mestoma izmere 
poskusnih ploskev, posekov in meritev poskusnih 
debel, in to po treh debelinskih razredih. Polno 
so premerili 132 ha, nadalje so bile izmerjene v 
cca 1380 ha tretjega debelinskega razreda (to so 
debla nad 30 cm). Dalje še 160 poskusnih plo-
skev v različno starih sestojih z odgovarjajočimi 
dendrometrijskimi izmerami (les so razrezali po 
sekcijah) in saditvene možnosti.

Pri preddelih so sodelovali nadgozdar Carl 
Posch, ki je dela vodil in ta načrt sestavil, gozdni 
upravitelj Karl Honig in Carl Lack, 3 tehnični 
pomočniki in 15 figurantov v 90 delovnih 
dneh.

Stroški del so znašali vključno s plačami goz-
darskih tehnikov 1781 florinov in 7 kron, kar 
znaša 28,5 kron/ha. Ta znesek se je smatral kot 
majhen strošek.

Izvršene so bile dendrometrijske izmere in 
meritve starosti s pomočjo več meritev v posa-
meznem sestoju.

Izkušnje učijo, da bi bilo potrebno za natančen 
izračun prirastka potrebno veliko časa in stroškov. 
Enkratna meritev prirastka na prerezih ne vodi k 
zadovoljivemu rezultatu. Medtem ko pri pravilni 
izbiri poskusnega lesa za določitev prirastka igra 
veliko vlogo slučaj, zato so rezultati izračuna 
prirastka večkrat nezanesljivi. Največkrat so bili 
rezultati večji kot tisti za prirastek iz veljavnih 
donosnih tablic, ki so po usklajenosti razredov 
za posamezne primere prišli v poštev.

Iz tega vzroka in ker sploh donosne tablice, 
ki so pri rokah, niso zanesljive za taksacijo, ker 
imajo v glavnem veljavo le za eno pogozditev, ki 
so v razširjenih gorskih gozdovih, so samo kot 
izjema pravila in ne morejo veljati kot normalne. 
Prirastne zakonitosti in obstoj posameznih vrst v 
normalno pogozdenem sestoju je drugačen kot 
v prostorsko zaprtem sestoju enake vrednosti. 
Tako so bile na osnovi izmere narejene lokalne 
donosne tablice za Pokljuko, ki so imele poseben 
namen, da razvrstijo sestoje v vrednostne razrede 
in količine prirastka, ki predstavljajo povprečje 
mnogih meritev in izračunov. Prvič so prikazale 
lokalni interes, kar je poseben namen tega načrta, 
ker daje v roke zagotovilo, da lahko posamezne 
sestoje izvrednotimo, o tekočem prirastku in kar je 
posebno važno za obračun donosa o prihodnjem 
prirastku in pojasnilo o vrsti ter času sečnje. Za 
izračun kameralne takse je potrebno povprečje 
poseka in prirastka, čigar pravilna vrednost je 
razvidna samo iz lokalnih donosnih tablic, ker je 
vsak star sestoj prihodnja slika mladega sestoja 
in prvi lahko odgovori na vprašanje, katero vred-
nost bo mlajši sestoj v času sečnje imel. Seveda s 
pripombo, da ne bi zunanji vplivi motenj narave 
spremenili substance starega sestoja. To ni vedno 
važno za posamezni sestoj, ker se nekatere razlike 
in napake izravnavajo za gospodarsko območje, 
kakor je Pokljuka, je pač potreba, da to velja, če 
bi bile opravljene posamezne raziskave za izračun 
srednje vrednosti. Glavni namen, ki je bil dosežen 
s postavitvijo teh donosnih tablic, je bil v tem, da bi 
postavili zanesljivo osnovo za izračun sečne mase 
in povprečnega prirastka mlajših sestojev.

Za sestavo donosnih tablic so služili podatki 
od cca 150 poskusnih ploskev v čistih smrekovih 
sestojih različnih starosti in vrednostnih razredov, 
poleg tega so izhajali iz osnove, da je treba vzeti 
tisto pogozditev za normalno, katera je na splošno 
na Pokljuki prevladujoča in da se ne oziraš na 
boljše ali slabše pogozditve, kajti izjema majhne 
partije, ki se lahko primerja s tisto, ovrednoteno 
z 0,7. Ta pogozditev je bila označena s številko 
1 in pri izbiri poskusnih ploskev že z ozirom na 
prostrane, enako stare sestoje, vedno navzoče 
razlike pri pogozditvi z majhnimi prazninami 
in jasami.
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Sestavo donosnih tablic nam razjasni grafična 
priloga, ki ima 5 vrednostnih razredov, ki karakte-
rizirajo krajevne razlike sestojev v smislu njihove 
produkcijske zmožnosti.

Menjava talnih razmer združena z vplivi že 
opisanih klimatskih in ekspozicijskih razmer, 
potrebuje pogosto menjavo v razvoju sestoja, tako 
da o ločitvi posameznih razredov v cone  ne more 
biti govora, ker nastopajo različne razlike razredov 
v ena pri drugi se nahajajoči površini.

Tla naj bodo videna samo s stališča proizvodne 
zmogljivosti in v tem oziru se najprej pripominja, 
da se izloči iz večine dobrih tal slaba tla; zatravljena 
in pogosto z gobami pokrita, z malo humusa v 
bližini zgornje gozdne meje in na plaziščih, na 
morenah zelo kamnitih tal Kerme. V ostalem so 
tu povsod na koncu gozda peščena, sprijeta tla, 
včasih porasla z vmesnimi travišči, z menjajočimi 
talnimi razmerami, velika  območja so nekvali-
tetna. Z ozirom na različna tla, kakor tudi klimo 
in lego, so tla razvrstili v 5 vrednostnih razredov, 
kar je razvidno iz seznama sestojev.

Graditeljica sestojev je smreka. Smreka je 
stalna vrsta rastišča in tvori prostrane, čiste 
sestoje v popolnem razvoju; vmes nastopata 

bukev in macesen. Bukev uspeva “postavljena v 
luknje” v silno pomanjkljivem, slabem rastišču 
in tvori čiste sestoje v Gaberje in Kerma, kjer 
mestoma raste na starih panjih. Uspeva mestu 
primerno in je ščitena kot drevesna vrsta, ki 
izboljšuje tla. Macesen spremlja smreko skoraj 
povsod v zgornjih legah; velike, čiste sestoje 
tvori na Kleku in Peklu. Sestoji južno od linije 
Mjiverh, Klek so na splošno enako oblikovani 
in enako stari, čisti smrekovi sestoji; oblikovne 
razmere tega drevja so ugodne, vendar prika-
zujejo nekateri mlajši, prostrani sestoji pogoste 
dvojne in trojne oblike, kar je vzrok opuščene 
nege v mladosti.

Dosedanja prekomerna paša in pritisk snega 
povzročajo počasno rast v mladosti in šele po 
15. letu se pričenja hitrejša rast. Kot posledica 
dosedanje uporabe, ki je bila najbolj dejavna v 
vmesnem sestoju, so preredčeni sestoji, kar v 
majhnem vmesnem uporabnem etatu pride do 
izraza v naslednjih 20. letih. V mešanih bukovih 
sestojih na pobočjih Radovne so bila že več let 
prebiranja za kritje potreb lesa za kurjavo žele-
zarne v Radovni. Prekomerno prebiranje, katerega 
posledice naj bi prihodnje gospodarjenje ponovno 

Predlog ukrepov za skupinsko postopno gospodarjenje
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uredilo, ker so ostali presvetljeni sestoji, v kate-
rih so pustili nekvalitetna debla in na tleh slaba 
zelišča. Malenkostna lastna potreba za stavbni les 
je bila na Bohinjskaraven, posamezni uporabni 
les in jamski les za kopanje rude v Rudnempolu, 
potem tudi prebiranje mestoma na Mesnoucu. 
Donos iz redčenj je znašal povprečno v zadnjih 
10 letih letno 5800 fm, iz tega so dobili 4500 m 
oglja, od teh v prebiranju v pobočjih Radovne 
2340 fm bukovega lesa za kurjavo.

Razmere za pridobivanje lesa so precej ugodne, 
četudi velike razdalje nekoliko oslabijo prednosti 
terena. V poštev pridejo sledeča območja pridobi-
vanja: I. Kerma, II. Stresenadolina, III. Klek, Peku, 
Konavčevšleb, IV. plato, V. Zarobam,Bukofrebar, 
VI. Konjskaraven, VII. Ribšica.

Iz vseh zgornjih pridobitvenih območij vodijo 
vozne poti z izjemo pod III. označeno, odkoder 
poteka s plavljenjem po riži. Potrebno bi bilo 
zgraditi žičnico od Rjavepeči do doline, da bi do 
Radovne pripeljali nepoškodovan les. Pridobivanje 
lesa iz posek k potem naj bi bilo z izjemo platoja po 
rižah. Poti se razvejujejo proti sečiščem. Območja 
V, VI deloma VII in IV gravitirajo proti nastajajoči 
žičnici z Gorjuš v dolino Save Bohinjke. Lahko 
bi se oblikovala najnižja linija platoja kot glavna 
izvozna linija za območji IV in VII. Temu sledijo 
posamezni predlogi.

Lastniška meja je povsod oštevilčena na mejnih 
kamnih.

RAZDELITEV  GOZDA

Gozdni okraj je razdeljen na obratovalni razred 
A-prebiralni gozd z 120-letno obratovalno dobo in 
40-letno pomlajevalno dobo in obratovalni razred 
B-skupinsko postopno gospodarjenje s 100-letno 
obratovalno dobo. V prvi razred so bili uvrščeni 
sestoji s pomanjkljivimi talnimi razmerami in 
na strmih pobočjih, za katere zakon predpisuje 
posebno obratovanje, v razred B pa vse ostalo.

Za prostorsko delitev so uporabili pota in 
umetne preseke. Celotni revir je deljen na 21 
gospodarskih prog, 9 presek in 70 oddelkov. Za 
določitev oddelkov so bili merodajni tla, drevesne 
vrste, razlike v zmesi, pogozdovanju, starosti in 
vrednosti.

Postavitev mejnih kamnov prostorske razde-
litve in presek, razdelitvenih linij se bo izvedla v 
tekočem letu.

IZRAČUN  DONOSA

Pri izračunu v razredu A so uporabili avstrijsko 
kameralno takso, pri B pa po masah.

Obdobje je bilo razdeljeno na pet uporabnih 
period. Donos prve periode je bil narejen po 
izračunu tekočega prirastka iz lokalnih donos-
nih tabel. Donosi petih let so bili enakomerno 
razdeljeni in tako izračunan letni etat. Ker niso 
upoštevali presežka sledečega prirastka in zaradi 
lokalnih tabel, ki niso upoštevale vpliva neurejene 
paše, zaradi česar se je razvilo drugačno stanje 
in prihodnost naj bi uredila upadajočo pašo in 
tako omogočila višjo proizvodnjo lesa. V tem 
leži garancija za izpolnitev poseka lesa in ekvi-
valent za visoko varovanje gozda. Donos iz prvih 
pogozdenih površin je bil izračunan, da je zaradi 
pašne pravice dosežena pogozditev na Pokljuki 
znaša samo 0,6-0,7.

Rezultati obračuna znašajo:
–  obratovalni razred A   4000 fm
–  obratovalni razred B 17800 fm     glavni 

donos
–  obratovalni razred B   1800 fm      vmesni 

donos
Sortimentna razmerja za obratovalni razred B 

so bila izračunana iz sredine več sestojev v raz-
ličnih višinskih legah:
–  debel, uporabni les 4 m dolg, debel nad 20 cm  

48%
–  tanjši, uporabni les, brez vej, debel 10-20 cm    

28%
–  tanjši, uporabni les, vrhnji deli, debel 10-20 

cm16%
–  tanjši, odpadni del8%

BODOČE  ROKOVANJE  Z  GOZDOM

S prikazom obeh obratovalnih razredov je bodoče 
rokovanje z gozdom že predpisano. Gospodar bo 
prilagodil splošne predpise obeh obratovalnih 
razredov, in sicer na lokalne razmere in bo tako 
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vedno zadel za gospodarstvo najboljšo varianto. 
Naj bo opomnjeno, da širitev sestojev z odkazilom 
dreves s slabšo krošnjo in najmočnejših debel 
potrebna zato, da bi delno opravičili denarno 
gospodarstvo., drugače pa da bi nastal v sestoju 
enakomerno porazdeljen svetlobni prirastek. Z 
ozirom na zadnje, naj služi bodočemu gospo-
darstvu ta pri mnogih raziskavah, opazovanje, 
da ima sproščena lega pri dobro razviti ali raz-
vojno sposobni krošnji v 60. – 80. tudi 90. letu 
zelo pomemben svetlobni prirastek celo do 70 
mmt in zato ima za posledico širino letne letnice. 
Medtem pa na prosto stoječih starejših deblih ni 
bilo opaziti nobene posebnega prirastka, ob tem 
se naravno z različnim vplivom rastišča lastnik ne 
sme prenagliti. Gospodarju so za njegova bodoča 

ukrepanja v rubriki zaznamki sestojnega registra 
dana navodila.

LOV

Z ozirom na stanje divjadi je glavno mesto za 
gamsa Krma, ruševec v predelu Kleka, divji petelin 
na platoju. Omeniti je potrebno tudi planinskega 
zajca. Lov je zakupljen.

OSEBJE

Gozdni okraj upravlja akademsko izobražen 
gozdni upravitelj, kateremu je podrejenih pet 
varovalnih oseb.

31. 3. 1888
Carl Posch«

Budkovič, A.: Gospodarski načrt Pokljuka (1888–1908) 
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1  UVOD
Prispevek je povzetek dveh izobraževanj, ki ju 
je za svoje člane in lastnike gozdov organiziralo 
Kranjsko gozdarsko društvo. G. Josef Krogger1 
je predstavil načine sajenja in vzgoje sadik, da 
zrastejo v kar najbolj kakovostna drevesa, Franci 
Furlan, univ. dipl. inž. gozd. spec. (skupaj s prof. 
dr. Boštjanom Koširjem avtor knjige Vrednotenje 
okroglega lesa 2006), pa krojenje debel in napake, 
ki se jim je treba obvezno izogniti, da lastnik 
za dobljene sortimente dobi najvišjo mogočo 
vrednost. 

Gozdarstvo je gospodarska panoga, v kateri 
so precej omejene možnosti za povečevanje 
ekonomskih rezultatov. Lastnike gozdov vse 
bolj omejujejo vedno večji proizvodni stroški, 
povprečna cena lesa na trgu pa dolgoročno celo 
pada. Na izboljšanje tržnih rezultatov je mogoč 
vpliv le v ozkih nišah. Taka je, na primer, pro-
izvodnja visokovrednega lesa, ki jo je mogoče 
doseči z ustreznimi gozdnogojitvenimi ukrepi. 
Brez dodatnih negovalnih ukrepov v skupni 
proizvodnji sestoja je malo takih sortimen-
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tov. Za hlode izjemne debeline in kakovosti je 
na licitacijah mogoče iztržiti veliko vrednost. 
Zlasti pri listavcih je razpon cen zelo odvisen 
od kakovosti. 

Pri iglavcih dober zaslužek omogočita že pre-
prosta nega in v starosti velika lesna zaloga sestoja. 
Velika lesna zaloga listavcev pa ne pomeni tudi 
velike vrednosti sestoja. Zato sta nega sestojev in 
vzgoja posameznih listavcev v njih velik strokovni 
izziv. S pravilno in pravočasno nego v sestoju 
je mogoče občutno povečati delež kakovostnih 
dreves listavcev. Z večjim številom visokovred-
nih dreves se opazno poveča vrednost donosa. 
Zato pri iglavcih negujemo sestoj kot celoto, pri 
listavcih pa vzgajamo posamezne osebke – bodoče 
izbrance.

Poraba listavcev, zlasti zelo kakovostnih, se v 
Evropski uniji veča in realno je pričakovati, da 
bodo visokovredni sortimenti vedno bolj cenjeni.  
Čas monokulturnih nasadov iglavcev na nepri-
mernih rastiščih se izteka. Njihova biološka in 

Strokovna razprava
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mehanska nestabilnost prinašata težave z zelo 
negativnimi posledicami: vetrolomi, žledolomi, 
snegolomi, preveč namnoženimi insekti ipd. 
Listavci postajajo zanimivi tudi zaradi izboljševanja 
ekoloških razmer tal in manjšega tveganja v dobi 
ogrevanja ozračja. 

Pri listavcih se cena s premerom in kakovostjo 
veča eksponentno, pri iglavcih pa premosoraz-
merno. Napake sortimentov, kot so vraščene grče, 
obarvana jedrovina, pokline, ekscentričnost srca, 
neenakomerna rast branik, kolesivost ter zavitost 
vlaken, najbolj zmanjšajo njihovo vrednost. Pri 
večjem premeru je krivost manjša napaka kot pri 
tanjšem, saj je izkoristek žaganja večji. 

Ugotovitev, da debel les ni vedno vreden les in 
da je vreden les praviloma vedno debel les,  sili v 
razmišljanje, kako v času rasti drevesa zmanjšati 
delež napak in povečati premer. Proizvodnja 
visokovrednega lesa je smiselna na primernih, 
zelo produktivnih rastiščih. Izbrana drevesa je 
treba negovati celotno življenjsko dobo. Zato 
mora biti lastnik sam prepričan v smiselnost 
vlaganj. Strmi tereni so manj primerni zaradi 
morebitnih poškodb pri spravilu vmesnih donosov, 
prav tako lege s pogostimi poškodbami lupljenja 
zaradi divjadi. 

2  VZGOJA POSAMEZNEGA 
DREVESA 

Kakovosten prvi hlod ponavadi doseže 80 % 
vrednosti celotnega drevesa. Med gozdarji je 
znana formula 30 : 60 : 90, po kateri si priza-
devamo z gozdnogojitvenimi ukrepi dosegati 
naslednje dosežke: spodnjih 30 % dolžine debla 
je 60 % volumna in celo 90 % njegove vrednosti. 
Veje oziroma grče so groba napaka debla, ki ga 
lahko povsem razvrednoti. Na omenjeno napako 
lahko precej vplivamo z gozdnogojitvenimi ukrepi. 
Ohranjanje utesnjenega sestoja, ki pospešuje čiš-
čenje vej, je najcenejša oblika, vendar ni vedno 
mogoča. Utesnjen sestoj zavira rast lepim oseb-
kom v debelino in podaljšuje proizvodno dobo. 
Nadomestiti jo je mogoče z umetnim čiščenjem 
vej (obvejevanjem). Cilj je doseči čistost plašča, 
ki ga ustvarja debelinski prirastek. 

Osebki, ki jih je smotrno posebej negovati, 
torej vzgajati, morajo imeti kakovostno zasnovo 
rasti. Ponavadi je razmak med izbranci od 8 do 

12 metrov. Pri iglavcih je priporočljivo število 
izbranih dreves na hektar 100 do 250, pri listavcih 
pa okoli 100. Izbira se začne že v razvojni fazi 
mladja, nadaljuje v gošči, nato v letvenjaku in 
tanjšem drogovnjaku. V mladovju, višine 2 do 3 
m, je potrebna negativna izbira, ki v fazi letvenjaka 
preide v pozitivno; izbranim kandidatom z izbi-
ralnim redčenjem odstranjujemo tekmece. 

Ko je dosežena čistost debla 6 do 8 metrov (pri 
starosti 20 do 30 let), je treba nameniti največjo 
pozornost krošnji. Kratka krošnja je najpogostejši 
vzrok za manjši prirastek v debelino in za predolgo 
proizvodnjo dobo, s katero se povečuje verjetnost 
napak, povezanih s starostjo (obarvanost jedro-
vine, trohnoba ipd). Izbranim drevesom je treba 
ves čas pravočasno odstranjevati tekmece. 

Drevesa, ki so prerasla prsni premer 15 cm, 
praviloma niso več primerna za obvejevanje. 
Priporočljiv čas obvejevanja je čas zunaj obdo-
bja rasti, še najbolje ob koncu zime: februarja ali 
marca. Spomladi rana začne takoj zaraščati, pri 
poznejšem obvejevanju pa je tveganje okužbe rane 
z glivami večje. Divjo češnjo in oreh obvejujemo 
avgusta. 

Načeloma odstranjujemo le zelene veje, pre-
mera do 2 cm. Paziti je treba na kakovost reza 
– tik ob deblu pravokotno na vejo. Rez preblizu 
debla poveča površino rane in verjetnost za 
okužbe, puščanje predolgih štrcljev pa povzroči 
počasnejšo zarast in manjšo čistost plašča. Delo je 
najlažje opraviti z ročnimi škarjami, po potrebi na  
teleskopskem drogu. Veje večjega premera je lažje 
odstraniti z ročno žago. Obvejevanje s pomočjo 
motornih plezalnih opic, ki je pogosto v rabi pri 
iglavcih, pri listavcih ni primerno.  

3  SAJENJE VISOKOVREDNIH 
LISTAVCEV

Sajenje listavcev je drag ukrep. Zato je prime-
ren le za zelo produktivna rastišča, na ugodnih 
reliefnih površinah in le pri skrbnih lastnikih. 
Praviloma zasadimo le manjše površine, kjer je 
naravna obnova otežena oziroma s posajenimi 
sadikami obogatimo vrednostno proizvodnjo 
sestoja. Sajenje je zanimivo tudi za premeno 
opuščenih kmetijskih površin. 

Izbor tovrstnega sajenja je omejen le na tržno 
zanimive in rastišču primerne drevesne vrste. V 
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praksi največ uporabljamo divjo češnjo, gorski 
javor, veliki jesen, črno jelšo in  oreh. Te drevesne 
vrste v primerjavi z drugimi prinašajo najboljše 
rezultate rasti, zato opravičijo stroškovno drag 
ukrep. V sajenje pogosto vključujemo še jerebiko, 
sadne drevesne vrste, hraste in bukev. 

Stroški sajenja so praviloma zelo veliki, a hkrati 
odvisni od načina sajenja. Za klasično posamično 
in enakomerno sajenje po prostoru je potrebno 
veliko sadik, 2000 in celo več. Sajenje sadik v 
skupine oziroma v gnezda je stroškovno bolj 
sprejemljivo. Če je razmak med skupinami 8 do 
12 metrov, jih je na površini enega ha okoli 100, 
če pa sadimo v skupine po 6 dreves, je skupno le 
600 sadik.  Iz vsake skupine naj bi vzgojili eno 
drevo. Najboljši izkoristek je pri snovanju skupin 
v mrežo enakostraničnih trikotnikov. 

Število sadik v skupini oziroma v gnezdu je 
odvisno od drevesne vrste. Pri gorskem javorju, 
češnji, velikem jesenu in orehu je priporočljivo 
5 do 6 sadik s približno metrskim medsebojnim 
razmakom. Pri hrastih in bukvi naj bi bilo 10 do 
15 sadik, lahko tudi več. Razmak med sadikami 
znaša približno pol metra. Večja utesnjenost med 
sadikami iste vrste omogoča kakovostnejšo rast 
osebkov v mladosti.

Sajenje v skupine poleg manjšega števila sadik 
omogoča tudi preglednejšo ter preprostejšo 
nego. Vmesni prostor med skupinami prepu-
stimo naravnemu razvoju. Tak podmladek je 
rezerva v primeru izpada, opravlja posredno nego, 
izboljšuje mikrobiološke razmere tal in sestoju 

omogoča opravljanje neproizvodnih funkcij. Na 
golih kmetijskih površinah je mogoče vzgojiti 
vmesno kulturo, npr. nasad božičnih dreves. Kjer 
ni vrasti naravnega mladja, sadimo hitro rastoče 
in cenene drevesne vrste: črno jelšo, lipo ipd. in 
z njimi preprečimo nastanek strmih robov med 
skupinami.

4  POVZETEK

Lastnik gozda, ki dosega le povprečne gospo-
darske rezultate, ni več uspešen gospodar. Pri 
iglavcih velika lesna zaloga pomeni tudi velik 
donos, pri listavcih pa veliko vrednost zagotavljajo 
visokovredni sortimenti.  Verjetno bo tako tudi 
v prihodnje. 

Najučinkovitejši ukrep za povečevanje kako-
vosti listavcev je obvejevanje najkakovostnejših 
osebkov. Za izbrance jih je treba poiskati takoj, 
ko jih je mogoče prepoznati. Spodnja ¼ debla, 
če je zgodaj očiščena vej, pomeni 80 % vrednosti 
celotnega drevesa. Priporočena višina obvejevanja 
debel izbranih dreves je do 6 do 8 m, izjemoma celo 
10 m. Pravilno sproščeni osebki, s čistim deblom 
do višine vsaj 4 do 6 metrov in z globoko krošnjo 
imajo možnost za hiter prirastek v debelino in 
lahko dosežejo izjemne mere prsnega premera pri 
majhni starosti, s tem pa veliko vrednost. 

Doseči več takih dreves v sestoju naj bi bil 
izziv gozdarski stroki in priložnost za lastnike 
gozdov!

Polajnar, T., Zadravec, T., Zavrl - Bogataj A.: Nega in vzgoja visokovrednega lesa
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1. Alpska regija s podregijami: 
1.1 Julijske Alpe 
1.2 Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe 
1.3 Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe 
2. Pohorska regija 
3. Predpanonska regija s podregijami 
3.1 Goričko 
3.2 Murska ravan 

3.3 Slovenske Gorice-Ptujsko polje 
3.4 Haloze-Dravinjske gorice 
3.5 Obsotelsko gričevje 
3.6 Krško-Bizeljsko gričevje 
3.7 Bela Krajina 
4. Predalpska regija s podregijami 
4.1 Škofjeloško hribovje-Savska ravan 
4.2 Posavsko hribovje 
4.3 Savinjsko-Šaleška regija 
5. Preddinarska regija s podregijami 
5.1 Suha Krajina-Južno Zasavsko hribovje 
5.2 Mirnsko-Raduljsko hribovje 
5.3 Bohor 
5.4 Gorjanci 
6. Dinarska regija s podregijami 
6.1 Trnovski gozd 
6.2 Notranjska-Snežniško pogorje 
6.3 Kočevsko-Ribniško pogorje 
7. Submediteranska regija s podregijami 
7.1 Goriška Brda-Vipavska dolina 
7.2 Kras-Vremsko gričevje 
7.3 Brkini 
7.4 Šavrinsko gričevje 

Javni razpis za dobavo sadik gozdnega drevja za obdobje  
2009–2012
Zavod za gozdove Slovenije je v oktobru 2008 na podlagi Zakona o javnem naročilu odposlal v objavo 
na portal javnih naročil in v Uradni list Evropske unije javni razpis za dobavo sadik gozdnega drevja 
za obdobje 2009-2012.

Preglednica 1: Vzgojna oblika in višina sadik

Karta 1: Karta ekoloških regij in podregij

Gozdarstvo v času in prostoru
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Turčija ima z gospodarjenjem z gozdovi relativno 
dolgoletne izkušnje, v zadnjih desetletjih pa tudi 
z vedno večjim navezovanjem mednarodnih 
stikov, gostitvijo številnih mednarodnih in regi-
onalnih gozdarskih organizacij ter prirejanjem 
seminarjev in simpozijev. Aktivno se je začela 
vključevati tudi v gozdarski razvoj v različnih 
regijah Evrope, Bližnjega vzhoda, centralne Azije, 
Kavkaza in Balkana. Vedno večjo pomembnost 
pripisujejo socialnim in ekološkim funkcijam 
gozdov, povečala pa se je tudi zahteva po varstvu 
in ohranjanju narave. Gozdarstvo kot gospodar-
ska panoga malo prispeva k ekonomiji Turčije, 
vendar pa velja za gospodarski in ekonomski 
potencial v prihodnosti. Trenutno izkoriščajo le 
20 % celotnega deleža gozdov, ki pokrivajo 20,2 
milijona hektarov (26 % gozdnatost). Velik delež 
gozdov je zaradi pomankljivega gospodarjenja in 
nerednih sečenj prestarih. Najbolj produktivni 
gozdovi so na severu države, ob Črnem morju, 
sledita centralno in zahodno območje ter na 
koncu južna Anatolija, kjer pridobijo  največ 
borovega lesa.

Gozdovi in gozdarstvo v jugozahodni Anatoliji
V okviru dvostranskega projekta med Turčijo 

in Slovenijo smo se raziskovalci ekologije vegeta-
cije odpravili ravno v ta del Turčije, natančneje v 
Antalyo, kjer je sedež Gozdarskega inštituta jugo-
zahodne Anatolije in eden izmed 11 gozdarskih 
inštitutov v Turčiji. Ustanovili so ga leta 1958, 
po reorganizaciji leta 1992 je postal neposredno 
povezan z Ministrstvom za gozdarstvo. Na inštitutu 
se ukvarjajo z raziskavami gozda sredozemskega 
in celinsko-sredozemskega območja: z gozdno 
genetiko, gojenjem gozdov, gozdarskim menedž-
mentom, varovanjem gozdov, gozdarsko politiko 
in ekonomijo, ekologijo, gozdno botaniko, pedo-
logijo ter z odnosi gozdarske službe z javnostjo. Z 
aplikativnimi raziskavami se trudijo usmerjati in 
pomagati gozdarski službi na terenu, s katero po 
njihovem zagotovilu zgledno sodelujejo. 

Od leta 1962 ima inštitut od v lasti tudi dva 
raziskovalna gozdova, v katerih raziskujejo glavne 
drevesne vrste regije. V pokrajini Elmali imajo na 
nadmorski višini od 1.030 do 2.000 metrov cedrov 
raziskovalni gozd (Cedar Research Forest), ki se 
razteza na 2.564 ha. Na 1.803 ha površine, od 

Slika 1: Območje jugozahodne Anatolije 

Gozdarstvo v času in prostoru
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450 do 1.100 m nadmorske višine pa imajo v lasti 
raziskovalni gozd turškega bora (Pinus brutia), ki 
je v predelu Korkuteli. 

S turškimi kolegi smo v okviru raziskovalnega 
projekta začeli študijo sukcesije vegetacije različno 
starih gozdnih požarišč borovih gozdov (Pinus 
brutia). Raziskovalno območje smo izbrali v 
goratem, redko poseljenem območju približno 
80 km severovzhodno od Antalye, ki je na obali 
Sredozemskega morja. Za tamkajšnje območje 
so značilne mrzle in deževne zime ter vroča in 
zmerno suha poletja. Povprečne letne padavine 
nihajo od 580 do 1.300 mm, odvisno od lokacije. 
Glavne drevesne vrste, ki so naravno razširjene 
na tem območju, so turški bor (Pinus brutia), ki 
zavzema skoraj tretjinski delež med njimi, črni bor 
(Pinus nigra), libanonska cedra (Cedrus libani), 
različne vrste iz rodu Quercus ter ciliciška (turška) 
jelka (Abies cilicica). Cedrovo-jelovi gozdovi se 
razprostirajo bolj v notranjosti države, na višjih 
nadmorskih višinah, borovi gozdovi pa se raz-
tezajo v širokem priobalnem pasu. Značilnost 
tistega območja in celotne Turčije je velika vrstna 

Slika 3: Gozdarski inštitut v Antalyi je eden izmed 11 
gozdarskih inštitutov v državi.

Slika 2: Cedrov raziskovalni gozd

pestrost rastlinstva ter velik delež endemičnih 
vrst. Deželo poseljuje približno 9.000 rastlinskih 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Slika 4: Vegetacija požarišča po treh letih od požara. V ozadju je odrasel sestoj turškega bora (Pinus brutia), ki ga 
od požarišča ločuje cesta.

Slika 5: Po požaru se površine zaradi rodovitnih tal zelo hitro zarastejo. V ospredju je sukcesija vegetacije borovega gozda 
po sedmih letih od požara; na sredini fotografije je odrasel sestoj, v ozadju pa različno stare golosečne površine.

Gozdarstvo v času in prostoru
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vrst. Za primerjavo – v Sloveniji jih imamo pri-
bližno 3.000.

Največja težava borovih gozdov sta gozdna 
paša in ogenj. V večini primerov je za gozdne 
požare kriv človek. Kot nam je povedal dr. Ali 
Kavgaci, je poleg požarov zaradi malomarnosti 
tudi velik odstotek podtaknjenih požarov. Vzrok 
za namerno požiganje gozdov je povečevanje 
površin za kmetijsko rabo. V Turčiji živi v gozdu 
okrog 8 milijonov ljudi, ki se povezujejo v vaške 
skupnosti, kar je dobra desetina vsega prebivalstva. 
Tretjina ljudi, ki živijo v gozdovih ali poleg njih, 
spada med najbolj revne v državi. Večina njihovih 
prihodkov izhaja iz kmetovanja, gozd in drugi 
gozdni proizvodi (npr. zdravilna zelišča) pa jim 
služijo za kurjavo in kot dodaten vir prihodkov. 
Na takih območjih je glavni cilj gospodarjenja z 
gozdovi kontrola sečnje in gozdne paše, vendar 
pa pomanjkanje alternativnih energetskih virov 
pospešuje nezakonito sečnjo v državnih gozdo-
vih. Sredi 50-ih let prejšnjega stoletja je država 
podržavila skoraj vse zasebne gozdove. Ljudje 
niso več lastniki, država pa ima težave s krajo lesa 

Slika 6: Poleg gozdnih požarov je gozdna paša eden najbolj perečih problemov v sredozemskih gozdovih tega območja.

in namernimi požigi gozdov. Na tamkajšnjem 
območju je največ gozdnih požarov na nadmorskih 
višinah do 200 m. Na ravninskih delih požganih 
površin ljudje sejejo žita, gozdarska služba pa se 
trudi take površine ponovno pogozditi. 

Požgana območja morajo zaradi paše ograditi, 
nato pa jih prepustijo naravnemu razvoju in 
sukcesijam ali pa jih zasadijo in zasejejo. V takih 
primerih je predvsem primerno sajenje turškega 
bora, ciprese (Cupressus sempervirens) in rožičevca 
(Ceratonia siliqua), sejejo pa samo turški bor. 
Eden od uveljavljenih načinov gospodarjenja 
z borovimi gozdovi je tudi golosečnja. Obnova 
golosečnih površin poteka tako, da po končani 
sečnji tla samo zasejejo z borom. Uspeh kalitve in 
rasti je zelo velik, saj so tla zelo rodovitna, erozijski 
pojavi pa so zaradi hitre vzpostavitve vegetacije 
in bujne rasti zelo majhni.

Biti revirni gozdar v takih gozdovih je v 
bistvu zelo nevaren poklic. Na takem območju 
jih vsako leto veliko umre pri gašenju gozdnih 
požarov. Nemalokrat se tudi zgodi, da jih napadejo 
ljudje, zasačeni pri kraji lesa. Zato so gozdarji 
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Slika 7: Velikokrat obnovo požarišč plačajo razni hoteli in hotelske verige, a ponavadi več denarja porabijo za 
samopromocijo kot pa za pogozdovanje.

oboroženi. Vendar pa se zavedajo, da morajo 
biti z ljudmi nenehno v stiku in z njimi gojiti 
prijateljske stike.

Gozdovi jugozahodne Anatolije so ena od 
najbolj požarno ogroženih regij v Turčiji. V seda-
njem času se njihova gozdarska stroka bolj kot na 
gašenje požarov osredotoča na preventivo pred 
njimi. Zavedajo se, da morajo za uspešno prepre-
čevanje gozdnih požarov velik del raziskovalnega 

dela in časa usmeriti v proučevanje vrste požarov, 
ekologije požarišč ter razvijati simulacijske modele 
požarov. Težko delo jih čaka tudi pri delu z ljudmi, 
saj je za nekatere gozd le ovira pri povečevanju 
obdelovalnih kmetijskih površin.

Mag. Aleksander MARINŠEK, 
univ. dipl. inž. gozd.

Biološki inštitut ZRC-SAZU
Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 66 (2008) 9452

Druga generacija gozdarskih 
tehnikov se je vpisala leta 
1949. v Ljubljani, na takratni 
triletni Gozdarski tehnikum. 
V dva razreda se nas je vpisalo 
kakih 70. Po 5 letih, je leta 1954 
uspešno končalo šolanje (skupno 
z zamudniki) 49 maturantov. Od 
teh nas danes še živi 25.

Po končanem šolanju smo 
se prvič srečali v Ljubljani ob 
desetletnici mature. Sledila 
so srečanja na vseh območjih 
naše domovine. Zadnje čase se 
srečujemo vsako leto, skupno 
z življenjskimi sopotnicami. 
Zadnjič smo se srečali 9. sep-
tembra letos v Radljah. Zbralo 
se nas je 12 kolegov s soprogami. 
Srečanje je pripravil kolega ing. 
Maks Sušek, dolgoletni upravitelj 
obrata Radlje. Kolega Maks je 
še vedno zelo aktiven, skrbi za 
Pahernikovo posest, ustanovil je 
in vodi Pahernikov sklad, piše 
knjige o pohorskih gozdovih, 
proučuje krajevno zgodovino 
in vodi številne strokovne ter 
druge ekskurzije. V gozdovih, 
ki jih je strokovno upravljal 
in gospodaril preko 30 let, jim 
pokaže dosežke svojega dela in 
dela svojih kolegov. Skoraj ni 
gozdarja pri nas, ki ne bi poznal 
ali slišal za vzorno gospodarje-
nje z gozdovi na obratu Radlje. 
Poznajo ga tudi mnogi strokov-
njaki v Evropi in drugod po svetu.

Tudi za nas je Maks pripravil poučen in zanimiv 
strokovni program. Skupno s kolegico Jernejo 
Čodrl univ. dipl. inž. gozd., vodjo krajevne enote 
ZGS in revirnim vodjem Janezom Skerlovnikom 
so nam predstavili gozdove na Pohorju in njihove 
najpomembnejše  znamenitosti, med njimi ostanke 
najvišje kmetije, 50 let staro (takrat sodobno!) 
gozdarsko delavsko nastambo, spomenik in 
častitljivo Pahernikovo smreko (prsni premer 

Srečanje druge generacije gozdarske srednje šole

135 cm, višina 48 m in kubatura preko 27 m3 ). 
Iz prikazanega in slišanega smo lahko zaključili, 
da koroški gozdarji poleg strokovne skrbi za goz-
dove, skrbijo tudi za njihovo duhovno (kulturno) 
popestritev, kar vidimo tudi na priloženih slikah. 
Hvala jim za vse pokazano!

Kot običajno smo srečanje zaključili s prijetnim 
druženjem ob dolgem in bogatem kosilu.

Tone UDOVIČ

Ostanki najvišje kmetije na severnem Pohorju (1.250 m). Zid je oblikovan v 
pomnik. Tu je vzidana spominska plošča ing. Franju Paherniku.

Spomenik pohorski družini, je delo akad. kiparja Jiřija Kočice. Simbolizira 
moč, ljubezen, vztrajnost, odpornost in vitalnost kmečke pohorske 
družine.  

Gozdarstvo v času in prostoru



GozdV 66 (2008) 9 453

Gozdarstvo v času in prostoru

Zavod za gozdove Slovenije je v okviru Evropskega 
tedna gozdov, ki je potekal v dneh od 20. - 24. okto-
bra 2008, pripravil zelo odmevno razstavo o sloven-
skem gozdarstvu, ki je bila postavljena na sedežu 
organizacije združenih narodov FAO v Rimu.  
Otvoritve razstave, je bila v torek 21. oktobra, 
udeležili so se je visoki predstavniki mednarodnih 
organizacij, med drugimi pomočnik generalnega 
direktorja za gozdarstvo na FAO gospod Jan Heino, 
predstavnik veleposlaništva RS v Rimu gospod 
Rok Tomšič, direktor Zavoda za gozdove gospod 
Jošt Jakša in drugi udeleženci srečanja v okviru 
Evropskega tedna gozdov. Srečanja so se udele-
žili tudi predstavniki Direktorata za gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo Slovenije. 

Še posebej so odmevale besede gospoda Roka 
Tomšiča iz veleposlaništva RS v Rimu, ki je dejal, 
da takšna razstava, ki promovira slovenske goz-
dove in tradicijo dobrega ravnanja z gozdovi, ki 
jo v Sloveniji gojimo že dolgo, prihaja v pravem 
trenutku in je zelo pomembna tudi za prepo-
znavnost naše dežele v tujini. 

Posterska razstava predstavlja sonaravno, traj-
nostno gospodarjenje s Slovenskimi gozdovi, ki ga 
v praksi vsakodnevno izvajajo delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije. Predstavljena je pot od drevesa, 
pa do končnih izdelkov iz lesa najvišje kakovo-
sti. Kot zanimivost lahko povemo, da je v tem 
tednu postavljena identična razstava v Sloveniji 
in sicer v atriju državnega zbora RS. Razstavo si 
je v spremstvu poslancev ogledal tudi dr. Pavel 
Gantar, predsednik Državnega zbora RS, ki je 
razstavo tudi slavnostno otvoril. 

Letos je Evropski teden gozdov potekal prvič. 
Tema Evropskega tedna gozdov 2008 je poudariti 
pomen gozdov pri blaženju vplivov klimatskih 

RIM-FAO. Predstavitev slovenskih gozdov na osrednji 
prireditvi ob Evropskem tednu gozdov 

sprememb, proizvodnji lesa kot obnovljivega vira 
energije, vira pitne vode in varovanja okolja. Če bo 
praznovanje tega tedna gozdov postalo tradicio-
nalno, bo to lepa priložnost za promocijo gozdov, 
ki si naše pozornosti gotovo zaslužijo. Ohranjene 
gozdove pa je potrebno čuvati ne samo za nas, 
ampak predvsem za naše otroke, da bodo lahko 
živeli v zdravem in lepem okolju.  



GozdV 66 (2008) 9454

Evropski Teden Gozdov je bil letos prvič in je 
potekal v državah Evrope od 20. do 24. oktobra. 
Na evropskem nivoju sta bila osrednja dogodka v 
Bruslju in Rimu ter dogodki, ki so jih pripravile 
posamezne države. Teden gozdov je poudarjal 
pomen evropskih gozdov pri blaženju vplivov 
klimatskih sprememb, proizvodnji lesa kot 
obnovljivega vira energije, vira pitne vode in 
varovanja okolja. Evropski teden gozdov, je 
podpisan s strani ministrov za gozdarstvo 46 
Evropskih držav. 

Evropski Teden Gozdov, 20–24 oktober 2008
V oddelku za stike z lastniki gozdov in javnostjo 

Zavoda za gozdove so pristopili k pripravi dogod-
kov kljub temu, da smo koncem maja že praznovali 
Slovenski Teden gozdov. Ta je bil letos še posebej 
odmeven, saj smo bili v času predsedovanja EU. 
Tema tradicionalnega slovenskega tedna gozdov je 
bila predstavitev slovenskih gozdov in gozdarstva 
državam Evropske unije, pod sloganom »Gozdovi 
v srcu Evrope«. V ta namen je bil posnet tudi 
kratek predstavitveni DVD-film o gozdovih in 
dejavnostih ZGS, ki je na voljo na centralni enoti 
ZGS v Ljubljani. 

Tudi ostale države imajo svoje dneve oziroma 
tedne gozdov in to v najrazličnejših terminih. 
Navodilo je, da se ohranijo tudi nacionalni tedni 
gozdov, Evropskega pa se še dodatno obeleži, po 
lastni presoji. 

Na ZGS so v evropskem tednu gozdov pote-
kale naslednje aktivnosti: 
– posterska razstava v stavbi Državnega zbora 

RS, 
– ekskurzija za novinarje slovenskih medijev v 

posavske gozdove, 
– stojnica z delavnicami za otroke v Ljubljani 

in 
– postavitev posterske razstave o naših gozdovih 

v stavbi FAO v Rimu. 

Po spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije 
priredil Franc Perko

Tudi v Sloveniji je lahko vsakdo, ki je povezan 
z gozdovi ali gozdarstvom izkoristil to priložnost 
in z večjimi ali manjšimi dogodki posredoval 
aktualne informacije ali pa samo predstavil svoje 
delo. Enako je veljalo za šole in druge ustano-
ve. Uporabljali so lahko uradni logotip tedna 
gozdov, ki je dostopen na spletni strani Zavoda 
za gozdove Slovenije. 

Gozdarstvo v času in prostoru
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Zavod za gozdove Slovenije in Zveza gozdarskih 
društev Slovenije – Gozdarska založba sta izdali 
knjigo Gozdna fitopatologija, njen avtor je aka-
demik, zaslužni profesor dddr. Jože Maček. 

Fitopatologija je znanost o rastlinskih bolez-
nih in vzrokih zanje, njihovem zgodovinskem in 
gospodarskem pomenu. Izhaja iz grških besed 
phyton (rastlina) in pathos (bolezen). Daleč naj-
pogostejši vzrok rastlinskih bolezni so okužbe 
z glivami. Znane so tudi virusne in bakterijske 
bolezni ter mikoplazmoze. Poleg proučevanja 
vzroka bolezni, ki je definirana kot »spremembe v 
zgradbi in funkcioniranju tkiv ter organizmov, ki 
ogrožajo njegov razvoj ali izzovejo njegovo smrt« 
(Sorauer–Hartig), se gozdna fitopatologija ukvarja 
tudi s preprečevanjem širjenja in z zatiranjem 
bolezni gozdnega drevja. 

Glive, kot najpogostejši vzrok bolezni gozdnega 
drevja, so skrivnostno kraljestvo živega sveta, ki 
ga v povprečju poznamo bolj slabo. Najpogostejše 
poznavanje gliv je omejeno na poznavanje nji-
hovih trosnjakov, ki jih nabiramo v gozdovih za 
prehrano, to je gob. Vloga in mesto gliv v živem 
svetu je mnogo bolj kompleksna in zapletena kot 
se zdi na prvi pogled. Imajo odločilen pomen v 
življenju gozda. Sodelujejo v procesu mikorize, 
torej oskrbe drevja s hranili, v ostalih simbiontskih 
procesih, v procesu razgradnje in mineralizacije 
organske snovi, predvsem celuloze in lignina 
ter kot patogeni na gozdnem drevju. Slednje 
je področje varstva gozdov, natančneje gozdne 
fitopatologije. To je relativno mlada veja goz-
darske znanosti. Kljub temu, da se v najstarejših 
zapisih človeške zgodovine pojavljajo opisi bolezni 
rastlin, ki so služile za človeško prehrano, so 
se opisi bolezni gozdnega drevja pojavili šele z 
načrtnim gospodarjenjem z gozdom. To je povsem 
razumljivo, saj se človek ni zanimal za dogajanja 
v odmaknjenih in neprehodnih delih gozdov, še 
posebej ob dejstvu, da se z gozdom ni gospodarilo. 
Prvi zapisi o bolezni gozdnega drevja se nahajajo 
v delu B. N. G. Schragerja, ki je bilo objavljeno 
leta 1795 v Leipzigu. Prvi zapisi so opisovali zgolj 
morfološke, včasih tudi anatomske spremembe v 
rastlinskih organih. Razlage za spremembe so bile 
večinoma napačne in nejasne. Prvo vzročno zvezo 

Gozdna fitopatologija
Književnost

med trohnobo stebla bora in glivo je opisal leta 
1833 Theodor Hartig. Tudi on je micelij napačno 
opisal kot produkt procesa trohnenja namesto kot 
vzrok za trohnenje. Šele leta 1866 je Willkomm pri 
proučevanju smrekove rje (Chrysomyxa abietis) 
in raka na macesnu (Dasyscypha willkommii), kot 
prvi v zgodovini gozdne fitopatologije postavil 
pravo diagnozo. Pravi zagon gozdni fitopatologiji 
je dal Robert Hartig (1839-1901), ki je objavil niz 
študij o gozdni fitopatologiji in ga upravičeno 
štejemo za utemeljitelja gozdne fitopatologije. 

Danes uvrščamo gozdno fitopatologijo med 
bazična znanja s področja gozdarstva. Njen 
osnovni namen je, da človeku omogoča uspešno 
zatiranje in preprečevanje širjenja rastlinskih 
bolezni. Na osnovi poznavanja etiologije posa-
meznih bolezni, kakor tudi vseh ostalih okoliščin 
njihovega pojavljanja, gozdarji načrtujemo tako 
preventivna dela kot zatiralna dela za varstvo 
rastlin pred boleznimi. Z globalizacijo trgovine 
in z napovedujočimi klimatskimi spremembami, 
so naši gozdovi, ob že do sedaj znanih patogenih 
organizmih, izpostavljeni tako alohtonim patoge-
nom kakor tudi organizmom, ki so do sedaj niso 
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kazali patogenih znamenj, ob spreminjajočih se 
razmerah pa se spremene v patogene. Pomen 
fitopatologije se bo posledično v bodoče še 
povečeval. Področje varstva rastlin je poleg varstva 
pred gozdnimi požari tudi edino področje kjer 
ima Evropska unija predpisano skupno politiko. 
Varstvo pred najnevarnejšimi boleznimi gozdnega 
drevja, karantenskimi boleznimi, pa je urejeno 
celo na globalni ravni. Dobro poznavanje gozdne 
fitopatologije in etiologije posamezne bolezni je 
osnova in pogoj za načrtovanje razvoja gozdov v 
prihodnosti in ohranjanje zdravja gozda. Zato je 
knjiga, ki je pred nami, velik prispevek k znanju, ki 
ga slovenski gozdarji potrebujemo za usmerjanje 
razvoja naših gozdov.

Avtor, akademik, zaslužni prof. dddr. Jože 
Maček, je vrhunski, mednarodno priznan stro-

kovnjak na področju fitopatologije, ki svoje znanje 
že leta kot predavatelj prenaša na nove generacije 
študentov gozdarstva. Svoje dolgoletne izkušnje 
in znanje je prelil v knjigo, ki je prvo popolno 
delo s področja gozdne fitopatologije, napisano 
v slovenskem jeziku. Prilagojena je razmeram v 
slovenskem gozdarstvu in je bogato opremljena s 
slikovnim in grafičnim materialom. Namenjena 
je tako gozdarskim strokovnjakom kot študentom 
gozdarstva, ki jo bodo uporabljali kot učbenik. 
Knjigo priporočam tudi vsem, ki jih zanima 
gozdarstvo in bi radi podrobneje spoznali vzrok 
posamezne bolezni, njen potek in možnosti za 
ukrepanje. Vsem, ki se z varstvom gozdov ukvar-
jam dnevno, pa bo knjiga dobrodošel pripomoček 
za uspešno delo in nepogrešljiv vir znanja.

Jošt JAKŠA univ. dipl. inž. gozd.

Književnost

Navadni brin (Foto F. Perko)
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Uvodnik

Ali izvedbe načrtov zagotavljajo usmerjanje 
razvoja slovenskih gozdov?

Namen načrtov je zagotavljanje trajnosti vseh vlog gozdov. Tako sta v njih opre-
deljena tudi potreben obseg gojenja in najvišja mogoča stopnja izkoriščanja;  
s takimi ukrepi tudi usmerjamo razvoj gozdov. Načrti so primerno zastavljeni, 
čeprav se pri gojenju gozdov že srečamo s poskusi, da so načrtovana dela, bolj 
izraz možnosti izvedbe kot potreb gozdov. Mnogo manj vzpodbudna pa je 
izvedba načrtov.

Spoznajmo, kako je bilo s tem leta 2007.
Eden od najpomembnejših ukrepov za pravilno usmerjanje razvoja gozdov, 

v skladu z načrti za gospodarjenje z gozdovi, je gotovo posek, primerno 
sestavljen po strukturi (debelinski, drevesni). Leta 2007 je bila intenzivnost 
poseka le 1,02 % od lesne zaloge (iglavci 1,38, listavci 0,71). Če upoštevamo le 
negovalni posek, pa le okoli 0,6 %, kar prav gotovo ne zagotavlja usmerjanja 
razvoja gozdov v skladu s cilji v gozdnogospodarskih načrtih. Ali ni, vsaj 
del, od kar 33 odstotkov sanitarnega izrednega poseka, tudi način realizacije 
načrtov? Ob tako nizki intenzivnosti poseka gredo gozdovi svojo pot.

S podobnim stanjem se srečamo pri gojenju gozdov. V Sloveniji je bilo leta 
2007 posajeno le 0,5 sadike na ha gozda (poleg redne obnove so vključene 
še sanacije). Obnova s sadnjo in setvijo je bila izvedena na 653 ha, kar je za 
32 odstotkov več od del načrtovanih v gozdnogospodarskih načrti GGE. Ob 
tako nizki intenziteti in tako visoki prekoračitvi načrtov pa že težko govorimo 
o objektivnosti in strokovnosti načrtovanja. S sadnjo in setvijo smo to leto 
obnovili 0,055186891 odstotka slovenskih gozdov! S tako intenzivnostjo prav 
gotovo ne usmerjamo razvoja gozdov v želeno smer. Z naravno obnovo in 
sajenjem (dela za obnovo gozda tako naravno kot s sadnjo so bila opravljena 
le na 2.080 ha) tudi ne zagotavljamo potrebne obnove mnogokje že prestarih 
sestojev. Ko preletimo gozdnogospodarske načrte območij, se praviloma 
srečujemo z neprimernim razmerjem razvojnih faz sestojev; ponavadi je to 
pomanjkanje mlajših razvojnih faz.

Tudi nega zaostaja za potrebami, saj je bilo leta 2007 realizirano 59 % 
letnega načrta ali 50 odstotkov načrtovane nege iz gozdnogospodarskih 
načrtov enot.

Izvedba gojitvenih in varstvenih del je v tesni povezavi z razpoložljivimi 
proračunskimi sredstvi. Pomanjkanje sredstev pa ni edini razlog za težave 
pri izvedbi nege mladega gozda v zasebnih gozdovih. Med lastniki gozdov je 
praviloma majhen interes za izvajanje negovalnih del. 

Kako zagotoviti, da bo javna gozdarska služba usmerjala razvoj gozdov 
v skladu z realnimi potrebami gozdov? Ena od poti, ne pa edina, je gotovo 
pridobiti več sredstev za vlaganje v gozdove, saj imajo le-ti večnamensko 
vlogo,  od njih pa imajo korist vsi državljani, ne le njihovi lastniki. Zahteve 
pa moramo utemeljiti z jasnimi in nedvoumnimi strokovnimi argumenti, če 
želimo uspeti.

Ob premalo učinkoviti izvedbi načrtov, se lahko pojavi dvom v načrtovanje 
v gozdarstvu, gozdarstvo in javna služba, pa si s tem delata slabo uslugo.

Mag. Franc PERKO



GozdV 66 (2008) 10 459

Znanstvena razprava

1 UVOD

V Sloveniji je trgovanje s kmetijskimi zemljišči 
urejeno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(Ur. l. RS, 55/2003). Če ni določeno drugače, se 
določbe tega zakona smiselno uporabljajo tudi za 
gozdove. Temeljni učinki, ki jih zakonodajalec s 
tem zakonom poskuša slediti, so, da se vzpostavi 
javno in pregledno trgovanje s kmetijskimi zem-
ljišči, zaustavi ali vsaj oteži nadaljnje drobljenje 
kmetijskih zemljišč in zaščitenih kmetij, predvsem 
pa, da se s pomočjo predkupne pravice olajša 
oziroma sploh omogoči proces povečevanja in 
zaokroževanja posesti kmetijskih zemljišč. Za 
Slovenijo je namreč značilno, da ima, vsaj v nižin-
skem in gričevnatem svetu, izredno razdrobljeno 
kmetijsko in gozdno posest. Zainteresiranemu 

GDK: 92 »2003-2007«(479.4*12)(045)=163.6

Ponudba gozdnih zemljišč med letoma 2003 in 2007 
na območju upravnih enot: Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše  
in Radlje ob Dravi
Forest Land Offer between the Years 2003 and 2007 on the Area of Four 
Governmental Units: Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše and Radlje ob Dravi

Igor KOPŠE*

Izvleček:
Kopše, I.: Ponudba gozdnih zemljišč med letoma 2003 in 2007 na območju upravnih enot: Ptuj, Slovenska Bistrica, 
Ruše in Radlje ob Dravi. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 10. V slovenščini z izvlečkom in povzetkom v angleščini, 
cit. lit. 3. Prevod avtor, lektoriranje angleškega besedila Breda Misja, slovenskega Marjetka Šivic.
S pomočjo spletnega arhiva javnih ponudb gozdnih zemljišč na e-portalu upravnih enot smo na območju štirih 
upravnih enot, ki zavzemajo 8 % slovenskega ozemlja in v časovnem razponu od aprila 2003 do vključno novembra 
2007, analizirali 1.241 ponudb. Ugotovili smo, da je ponudba gozdnih parcel največja pri majhnih površinah do 1 
hektarja. Ponujene cene so v korelaciji s površino, in sicer tako, da z rastjo ponujene površine pada cena, izražena 
v €/m2. Cene so višje, ko so gozdna zemljišča v prodaji skupaj s celotno kmetijo. 
Ključne besede: ponudba gozdnih zemljišč, vrednotenje gozdov, gozdarska politika

Abstract:
Kopše, I.: Forest Land Offer between the Years 2003 and 2007 on the Area of Four Governmental Units: Ptuj, 
Slovenska Bistrica, Ruše and Radlje ob Dravi. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 66/2008, Vol. 
10. In Slovenian, abstract and summary in English, quot. lit.3. Translated by the author, proofreading of the English 
text Breda Misja, proofreading of the Slovenian text Marjetka Šivic.
With the assistance of the web archive of public announcements of forest land offers on the e-government web 
site, 1.241 offers were analyzed on the area of four governmental units. These units represent about 8% of entire 
Slovenian state area. The analyzed offers refer to the time span between April 2003 and November 2007. We have 
ascertained that the forest land offer is the largest for the small scale surfaces up to 1 hectare. The offered prices 
correlate with the surface in such a way that the price expressed in €/m2 is falling with the increasing offered forest 
land surface. The prices are higher when forest land is offered as a part of an entire farm. 
Key words: forest land offer, forest value evaluation, forestry politics

* I. K., u.d.i.g. Zavod za gozdove Slovenije, KE Ptuj 
Zoisova pot 5, Ptuj

opazovalcu se zdi, da se proces drobljenja last-
ništva še kar nadaljuje. Eden glavnih razlogov za 
nadaljnje drobljenje gozdne posesti je postopek 
dedovanja. To tako imenovano entropijo posestne 
strukture je država poskusila zajeziti z uvajanjem 
prej omenjenih sistemskih ukrepov v zakonodaji, 
a se zdi, da dokaj neuspešno. 

V prispevku obravnavamo ponudbeno stran 
trgovanja z gozdnimi zemljišči na sorazmerno 
majhnem, a posestno pestrem delu Slovenije. 
Pregledali in analizirali smo ponudbo gozdne 
posesti od aprila leta 2003 do vključno novem-
bra 2007 na območju štirih upravnih enot na 
Štajerskem; to so Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše 
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in Radlje ob Dravi. Omenjene upravne enote so 
lep prerez tipičnega slovenskega podeželja, in 
sicer od izredno razdrobljene kmetijske posesti 
Dravskega polja, Slovenskih goric in Haloz do 
velike posesti v obliki celkov na Pohorju in Koz-
jaku. V prispevku obravnavamo samo ponudbeno 
stran zato, ker je le-ta edino javno dostopna. Če 
bi želeli dobiti povsem verodostojne podatke 
o trgovanju z gozdom, bi morali upoštevati še 
stran povpraševanja. A podatke o zaključenih 
pravnih poslih je izredno težko dobiti, prav tako 
pa bi potrebovali ogromno časa za pridobivanje 
podatkov, saj so shranjeni v arhivih upravnih enot 
po posameznih primerih.

2 NAMEN

Namen raziskave je s pomočjo obveznih javnih 
objav ponudb prodaj kmetijskih zemljišč ugoto-
viti nekatere zakonitosti trgovanja z gozdovi na 
ponudbeni strani. Raziskava obravnava obdo-
bje, ko so obvezne objave dostopne v digitalni 
obliki prek elektronske oglasne deske državnega 

e-portala Ministrstva za javno upravo. Tako 
je vključeno stanje od aprila leta 2003 in do 
vključno novembra 2007. Z raziskavo poskušamo 
ugotoviti povezave med ceno gozdnih zemljišč v 
odvisnosti od velikosti ponujene gozdne pose-
sti, od vrste lastništva gozdne posesti, nadalje 
od družbenih sprememb, kot je uvedba nove 
denarne enote, ter končno od načina prodaje 
gozdnega zemljišča, kjer je pomembno, ali je 
gozd v prodaji posamič ali skupaj s preostalimi 
kmetijskimi zemljišči. 

3 DELOVNE HIPOTEZE

V prispevku nameravamo preizkusiti naslednje 
hipoteze:
• Cena gozdnih zemljišč je odvisna od površine 

posesti, ki je v prodaji. Manjše kot so parcele 
in manjša kot je gozdna posest, ki je v prodaji, 
višja je cena. Z večanjem površine gozda, ki je 
v prodaji, se cena manjša.

• Cene gozdnih zemljišč so nižje, kadar je v 
prodaji samo gozdna parcela oziroma gozdna 

Slika 1: Karta štirih izbranih upravnih enot: Ptuj, Slovenska bistrica, Ruše, Radlje ob Dravi

Kopše, I.: Ponudba gozdnih zemljišč med letoma 2003 in 2007 na območju upravnih enot:  
Ptuj, Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi
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posest, in je višja, ko je v prodaji več kmetijskih 
površin v celoti.

• Cene gozdnih zemljišč so višje, ko jih prodajajo 
pravne osebe (država, zadruge, cerkev, banke 
…), in nižje, ko jih prodajajo fizične osebe.

• Cene gozdnih zemljišč so višje, kadar jih fizične 
osebe prodajajo s pomočjo pravnikov oziroma 
nepremičninskih posrednikov, kot takrat, ko 
jih fizične osebe prodajajo same; 

• Cene gozdnih zemljišč se z  leti večajo.
• Cene gozdnih zemljišč so se zvišale z uvedbo 

evra. 

4 METODE DELA
4.1 Študijsko območje

Zaradi obsega dela smo se pri raziskavi omejili 
na območje štirih upravnih enot. To so UE: Ptuj, 
Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi. 
Skupna površina teh UE znaša 1570 km2, kar je 
7,7% celotne državne površine.  

4.2 Vir podatkov

V skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih 
(Ur. l. RS, št. 55/2003) je treba vsako kmetijsko 
zemljišče, ki se namerava prodati, obvezno obja-
viti na oglasni deski krajevno pristojne upravne 
enote. Ponudba mora na oglasni deski viseti 
najmanj 30 dni. Z aprilom 2003 je ministrstvo 
za javno upravo v okviru elektronskega portala 
upravnih enot e-uprava omogočilo javno objavo 
ponudb prek tako imenovane e-oglasne deske 
(Državni portal Republike Slovenije). Upravne 
enote so posamezno ponudbo digitalizirale in jo 
nato v enem izmed običajnih grafičnih forma-
tov (*.bmp, *.jpg, *.pdf,…) objavile na svojem 
portalu. Dostop do ponudb ima na tak način 
kateri koli uporabnik interneta. Po preteku 30 
dni so ponudbe umaknili med tako imenovane 
arhivske ponudbe. Dostop do arhiva ponudb pa 
ima s pomočjo uporabniškega imena in gesla 
vsak registrirani uporabnik portala e-uprava. 
S pomočjo dostopa do takih arhivskih ponudb 
smo zbrali vse ponudbe za omenjene 4 upravne 
enote od datuma, ko so ponudbe dosegljive v e-
obliki naprej, to je od aprila 2003 pa do vključno 
novembra 2007. Na območju štirih UE je bilo v 

omenjenem obdobju tako objavljenih približno 
1270 ponudb prodaj kmetijskih zemljišč. Med 
ponudbami smo izločili nekaj takih, ki so bile 
bodisi nepopolne (manjkajoča priloga) bodisi 
nečitljive zaradi preslabe grafične ločljivosti. V 
obdelavo smo tako zajeli 1241 ponudb.

Vsako od ponudb smo odprli in v bazo poda-
tkov prepisali naslednje podatke o ponudbi:
• čas ponudbe; zapisana mesec in leto objave 

ponudbe,
• ponudnik; ločili smo tri tipe ponudnikov: 

fizične osebe, druge pravne osebe (kmetijske 
zadruge, podjetja, cerkev …) in državo (zanjo 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS),

• Skupna površina ponujenega gozdnega zem-
ljišča; v primeru, da je bilo ponujenih več 
gozdnih parcel, smo površino sešteli, 

• katastrska občina ponujenih parcel,
• cena gozdnega zemljišča v €/m2. V primeru, 

da so bile ponujene tudi parcele drugih katas-
trskih kategorij in je bil postavljen pogoj, da se 
zemljišča prodajajo v celoti, smo ceno gozda 
določili kot proporcionalni delež celotne ponu-
jene kmetijske posesti,

• tip ponudbe; ločili smo tri tipe ponudb, in sicer: 
tip 1, ko  je bila v prodaji izključno gozdna 
posest, tip 2, ko je bilo skupaj z gozdom v pro-
daji več kmetijskih zemljišč različnih kultur 
(npr. gozd in travnik,..), in tip 3, ko je bila v 
prodaji celotna kmetija skupaj s pripadajočimi 
stavbnimi zemljišči,

• način prodaje; pri tem smo ločili dva načina 
prodaje: prvi način, ko so fizične osebe proda-
jale zemljišča v lastni režiji, in drugi način, ko 
so fizične osebe za potrebe prodaje kmetijskih 
zemljišč najele odvetnika ali nepremičninsko 
agencijo,

• upravna enota.

Vse cene ponujenih zemljišč so bile revalo-
rizirane z uradno objavljeno mesečno stopnjo 
splošne inflacije na november 2007 (spletni portal 
Statističnega urada RS). Na tak način smo iznič-
ili 16,8 % splošne rasti cen v časovnem razponu 
raziskave.
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5 REZULTATI S KOMENTARJI
5.1 Število ponudb in njihova porazdelitev 

glede na površino, upravno enoto, 
lastništvo in tip prodaje

Na območju štirih upravnih enot smo v časovnem 
razponu 4 let in 7 mesecev zbrali 1241 ponudb 
gozdne posesti. Dejansko število ponudb posa-
meznih gozdnih posesti je nekaj manjše, saj je 
treba upoštevati, da je lahko posamezna gozdna 
posest v ponudbi večkrat, če prodaja ni uspešna 
že po prvi objavi na oglasni deski. Po absolutnem 
številu, s 64 % vseh zbranih ponudb, prednjači 
UE Ptuj, ki je hkrati največja UE po površini, 
številu prebivalcev in gostoti poseljenosti. Ptuj 
ima tudi najmanj ugodno posestno strukturo, saj 
je za ravninski in gričevnat svet značilna velika 
razdrobljenost kmetijske posesti nasploh. Sledi 
UE Slovenska Bistrica z 20 % vseh ponudb. Po 
8% ponudb smo zbrali na območju UE Radlje ob 
Dravi in UE Ruše. V slednjih je najnižja poselje-
nost in sorazmerno ugodna posestna struktura, 
saj v hribovitem zaledju Pohorja in Kozjaka pre-
vladujejo kmetije v obliki celkov. Ti dejavniki se v 
primeru vseh štirih UE tudi neposredno odražajo 
v porazdelitvi in povprečni površini ponujene 
gozdne posesti.

Iz porazdelitve ponudb gozdnih zemljišč glede 
na površino ponujene gozdne posesti je razvidno, 

da na trgu prevladuje ponudba drobne gozdne 
posesti. Kar 66 % vseh ponudb se nanaša na 
gozdno posest do 1 ha površine. Na posest od 1 
do 5 ha površine se nanaša 25 % vseh ponudb in le 
8 % na posest, večjo od 5 ha. Največja posamezna 
ponudba za gozdno posest je znašala 261 ha gozda 
in je bila objavljena na območju UE Radlje.

Število ponudb glede na lastništvo pokaže, da 
na ponudbeni strani z 88 % prevladujejo zasebni 
lastniki gozdov. Druge pravne osebe, med katere 
so združene cerkev, kmetijske zadruge, nepremič-
ninske agencije in druga podjetja, so ponudile 6% 
vseh ponudb. Prav tako je 6 % ponudb objavila 
država oziroma zanjo Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS. Iz strukture ponujene posesti glede 
na površino je razvidno, da so veliko gozdno 
posest (več kot 10 ha) razen nekaj izjem, kjer so 
bili v prodaji solastniški deleži, ponujali le zasebni 
lastniki (preglednica 2). 

Iz preglednice 3 je razvidna struktura ponudb 
gozdnih zemljišč glede na tip prodaje. 

Od vseh ponudb jih je 58 % takšnih, kjer se 
ponuja samo gozdna posest (tip 1). Slaba petina 
ponudb ali 18 % je takih, kjer je gozdna posest v 
prodaji skupaj s še preostalimi kmetijskimi zem-
ljišči (npr. gozd in travnik, tip 2). Četrtina ali 24 
% ponudb pa je takšnih, kjer je gozd v ponudbi 
v okviru celotne kmetije skupaj s pripadajočimi 
stavbišči (tip 3).

Preglednica 1: Število ponudb po posameznih UE, njihova porazdelitev glede na velikost ponujene gozdne posesti 
in povprečna površina ponujene gozdne posesti

Skupaj (N) Ptuj Sl. Bistrica Ruše Radlje
Skupaj (N) 1241 790 255 95 101
do 5 arov 86 53 16 8 9
od 5 do 20 arov 216 142 49 9 16
od 20 do 50 arov 266 194 46 15 11
od 50 arov do 1 ha 257 188 55 11 3
od 1 do 2 ha 186 114 45 23 4
od 2 do 5 ha 134 80 30 9 15
Od 5 do 10 ha 38 14 7 7 10
Od 10 do 20 ha 19 2 6 3 8
Od 20 do 50 ha 31 3 1 6 21
več kot 50 ha 8 0 0 4 4
Povp. površina ponujene  
gozdne posesti (ha) 2,57 1,00 1,43 6,06 14,45
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5.2 Cena gozdnih zemljišč v odvisnosti 
od ponujene površine

Prva delovna hipoteza, ki trdi, da je cena gozdnih 
zemljišč odvisna od površine posesti, ki je v pro-
daji, velja deloma. Podrobna analiza podatkov 
pokaže, da predvsem pri majhnih površinah 
(do 2 ha) korelacije skoraj ni in da se z večanjem 
površine ponudb korelacija veča.

Iz razsevnega diagrama (slika 2) je razvidno, 
da načeloma manjše kot so parcele in manjša 
kot je gozdna posest, ki je v ponudbi, višja je 
cena. Z večanjem površine gozda cena pada. 
Vendar korelacijski koeficient R, za linearno 

odvisnost cen od ponujene površine, znaša le -
0,061 ob 5 % stopnji tveganja (α=0,05). Razsevni 
diagram pokaže tudi, da je negativna in na prvi 
pogled nelinearna odvisnost. Iz porazdelitve 
točk se zdi, da se srečujemo s tako imenovano 
eksponentno porazdelitvijo. Zato preizkus 
odvisnosti cen od ponujene površine po funkciji 
y = abx pokaže bistveno močnejšo korelacijo 
(R = 0,200, a = 3,906, b = 0,999, α = 0,05). Kljub 
vsemu pa podrobni pogled podatkov odkrije, 
da je pri majhnih površinah varianca podatkov 
tolikšna, da dejansko ni prave korelacije med 
površino in ceno. Šele z večanjem površine 

Preglednica 2: Število ponudb glede na lastništvo in njihova porazdelitev glede na velikost ponujene gozdne posesti

Skupaj Zasebno Druge pravne 
osebe Država

Skupaj 1241 1096 70 75
do 5 arov 86 72 12 2
od 5 do 20 arov 216 191 15 10
od 20 do 50 arov 266 240 7 19
od 50 arov do 1 ha 257 241 7 9
od 1 do 2 ha 186 158 13 15
od 2 do 5 ha 134 108 11 15
od 5 do 10 ha 38 31 4 3
od 10 do 20 ha 19 18 1
od 20 do 50 ha 31 29 2
več kot 50 ha 8 8

Preglednica 3: Število ponudb glede na tip prodaje in njihova porazdelitev glede na velikost ponujene gozdne posesti. 
Tip 1 označuje primer, ko je ponujena izključno gozdna posest. Tip 2 označuje primer, ko ponudba vključuje poleg 
gozda še druge kmetijske površine in je pogoj prodaja v celoti. Tip 3 označuje primer, ko je ponujena gozdna posest 
sestavni del kmetije, v prodaji pa je celota s stavbišči vred.

Skupaj Tip 1 Tip 2 Tip 3
Skupaj 1241 719 221 301
do 5 arov 86 54 18 14
od 5 do 20 arov 216 107 51 58
od 20 do 50 arov 266 134 62 70
od 50 arov do 1 ha 257 161 33 63
od 1 do 2 ha 186 123 28 35
od 2 do 5 ha 134 89 17 28
od 5 do 10 ha 38 21 6 11
od 10 do 20 ha 19 12 1 6
od 20 do 50 ha 31 17 4 10
nad 50 ha 8 1 1 6
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prek 5 hektarjev v ponudbah se začne varianca 
manjšati in korelacija krepiti.

Da bi se izognili težavam z velikimi razlikami 
med posameznimi ponudbami, ki so posledica 
individualnih vplivov, smo površine ponudb 
združili v 10 neenako širokih velikostnih razredov 
(preglednica 4).

Kot je razvidno iz preglednice 4, imajo ponudbe 
gozdnih zemljišč do površine 1 hektarja zelo visok 
standardni odklon od svojih povprečnih vrednosti. 
Pri tako majhnih površinah ocenjujemo, da imajo 
individualni vplivi večjo težo pri določanju cene, 
ki so zato lahko tudi  nerazumno visoke. Nato se 
ponudbene cene z večjimi površinami začnejo 
umirjati in se od površine 10 hektarjev naprej 

precej ustalijo. Površina dobi večji vpliv na ceno 
že zaradi kupne moči prebivalstva, ki se s povr-
šino manjša. Individualni vplivi cene praviloma 
le deloma  spreminjajo.

Ko velikostne razrede upoštevamo le kot 
skupine, se x os transformira podobno kot pri 
logaritmiranju. Kot rezultat dobimo manj eks-
tremno in nazornejšo krivuljo odvisnosti cen 
gozdnih zemljišč od ponujene površine (slika 3). 
Korelacijski koeficient za linearno odvisnost zdaj 
znaša –0,197, za nelinearno odvisnost pa –0,214 
(a = 6,669, b = 0.707, α = 0,05). Z analizo variance 
cen gozdnih parcel glede na površinski razred 
smo ugotovili, da ima površina velik statistični 
učinek (α = 0,05)(slika 3).

Slika 2: Razsevni dia-
gram odvisnosti cene 
gozdnih zemljišč od 
ponujene površine

Preglednica 4: Povprečna cene gozdnih zemljišč in standardni odklon glede na velikostni razred ponujene 
površine

Površinski razred Širina razre-
da (m2)

Sredina raz-
reda (m2)

Število  
ponudb (N)

Povprečje
(€/m2)

Stand. od-
klon (€/m2)

Koeficient va-
riacije (KV)

do 5 arov 500 250 86 4,94 6,75 1,37
od 5 do 20 arov 1.500 1.250 216 3,06 4,27 1,39
od 20 do 50 arov 3.000 3.500 266 2,51 5,53 2,20
od 50 arov do 1 ha 5.000 7.500 257 1,81 7,97 4,39
od 1 do 2 ha 10.000 15.000 186 0,85 1,67 1,98
od 2 do 5 ha 30.000 35.000 134 0,98 1,77 1,81
od 5 do 10 ha 50.000 75.000 38 0,59 1,01 1,70
od 10 do 20 ha 100.000 150.000 19 0,57 0,46 0,81
od 20 do 50 ha 300.000 350.000 31 0,47 0,40 0,85
več kot 50 ha / 950.000 8 0,41 0,22 0,54
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5.3 Cene gozdnih zemljišč v odvisnosti 
od načina prodaje

Delovna hipoteza, da so cene gozdnih zemljišč 
nižje, kadar so v prodaji samo gozdne parcele 
oziroma gozdna posest, in so višje, kadar je v 
prodaji več kmetijskih površin v celoti, velja le 
deloma (slika 4). 

Najnižjo povprečno ceno, in sicer 1,29 €/m2, 
(aritmetična sredina so bile za ponudbe, kjer so 
bile skupaj z gozdom v prodaji ena ali več drugih 
kmetijskih površin, vendar brez stavbišč. To nas 
preseneča, saj smo domnevali, da imajo druge 
kmetijske površine praviloma višjo ceno kot 
samo gozd. Iz grafa na sliki 4 je razvidno, da so 
skoraj vse tovrstne ponudbe, ne glede na površino, 
pod povprečno ceno ponudb,  kjer je v ponudbi 
izključno gozd. Razlike med povprečnimi cenami 
gozdnih zemljišč v primeru, ko je v prodaji samo 
gozd ali ko je v prodaji več kmetijskih površin 
skupaj, smo testirali s t testom. V vseh velikostnih 
razredih, razen v velikostnem razredu od 5 do 20 
arov, razlike niso značilne (α = 0,05).

V primeru ponudb, ko so bila v prodaji izključno 
gozdna zemljišča, je bila povprečna cena gozdnega 
zemljišča 1,66 €/m2. Kot je razvidno iz grafa, se 

povprečna cena gozda z večanjem površine sicer 
manjša, a v vmesnem delu cene nekoliko zaniha. 
Nihanje cen povezujemo z vplivom velikega števila 
ponudb na območju Dravskega polja, kjer očitno 
ni potekala običajna ponudba z namenom menjave 
lastništva in pozneje gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči, temveč najverjetneje z namenom uve-
ljavljanja neke druge urbane dejavnosti.

Pričakovano so najvišjo povprečno vrednost 
gozdnih zemljišč z 2,98 €/m2 dosegle ponudbe, 
pri katerih je bila gozdna posest v prodaji skupaj 
s celotno kmetijo. V takem primeru so razlike ob 
5 % tveganju statistično značilne pri ponudbah s 
površino do pol hektarja in pri ponudbah več kot 
10 hektarjev. V razredih od 0,5 do 10 ha ni značilnih 
razlik. Vendar se pri ponudbah tega tipa kažejo 
posebnosti. V to kategorijo smo namreč uvrščali 
tudi ponudbe, ko so bila poleg gozda v ponudbi še 
druga stavbišča, ponudniki pa so pogojevali prodajo 
v celoti. Tako lahko sklepamo, da so sorazmerno 
veliko ponudb (138 ponudb) v vzorcu velikostnega 
razreda do 0,5 hektarja prispevali t. i. vikendi v gri-
čevnatem predelu analiziranega območja (Haloze, 
Slovenske gorice, spodnje južno Pohorje …). Za take 
ponudbe je značilno predvsem, da se poleg gozda in 
stavbišča v ponudbi praviloma pojavi še vinograd 

Slika 3: Graf 
odvisnosti 
cene gozdnih 
zemljišč od 
ponujene 
površine 
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in da bistveno odstopajo z višjo ceno, izraženo na 
m2 gozda. Prave kmetije so pričakovano v ponudbi 
šele pri površinah več kot 1 hektar in takih ponudb 
smo v vzorcu imeli le 96. Pri kmetijah s površino 
več kot 5 hektarjev pa samo še 33. 

5.4 Cene gozdnih zemljišč v odvisnosti 
od lastništva

Delovna hipoteza, da so cene gozdnih zemljišč 
višje, ko jih prodajajo pravne osebe, in nižje, ko 
jih prodajajo fizične osebe, ne velja. Razlike so v 
vseh velikostnih razredih, razen v razredu od 20 
do 50 arov, neznačilne (α = 0.05). Enako velja za 
primer, ko gozdna zemljišča ponuja država. V 
vseh velikostnih razredih, razen v razredu od 1 
do 2 hektarjev, ni značilnih razlik, čeprav so cene 
v takih primerih nižje (preglednica 5).

Primerjavo med posameznimi lastništvi je 
težko narediti povsem korektno, saj je v posa-
meznih velikostnih razredih za pravne osebe in 
državo majhen vzorec. Tako, na primer, le ena 
sama ekstremna ponudba pri pravnih osebah 
v velikostnem razredu od 20 do 50 arov, poviša 
celotno povprečje pravnih oseb za dober evro na 
kvadratni meter. Kot je razvidno iz preglednice 
5, ni pravega pravila glede razlik v ponujeni ceni 
med posameznimi lastništvi. 

5.5 Cene gozdnih zemljišč v odvisnosti od 
načina prodaje pri zasebnih lastnikih

Četrta delovna hipoteza, ki pravi, da so cene 
gozdnih zemljišč višje, kadar jih fizične osebe 
prodajajo s pomočjo pravnih zastopnikov oziroma 
nepremičninskih posrednikov, kot takrat, ko jih 
fizične osebe prodajajo same, velja le deloma. V 
takih primerih je povprečna cena ponujenega 
gozdnega zemljišča sicer višja za 0,90 €, a so 
testirane razlike značilne le v dveh velikostnih 
razredih. To je pri površinah do 5 arov in pri 
površinah od 1 do 2 hektarjev (slika 5).

Od skupaj 1096 evidentiranih zasebnih ponudb 
se jih je za prodajo s pomočjo pravnega zastop-
nika oz. nepremičninske agencije odločilo le 68 
ali dobrih 6 %. Praviloma so bila na tak način v 
ponudbi gozdna zemljišča v okviru prodaje celotne 
kmetije, saj je med omenjenimi 68 ponudbami takih 
dobra polovica ali 38. Dejansko smo med obema 
načinoma prodaje pričakovali še večjo razliko v 
cenah gozdnih zemljišč. Kot je razvidno iz grafa, 
so razlike v ceni očitne v primeru majhne posesti, 
in precej izenačene v primeru večje posesti.

5.6 Spreminjanje cen gozdnih zemljišč v 
letih od  2003 do 2007

Delovna hipoteza, ki trdi, da se povprečne cene 
gozdnih zemljišč z leti zvišujejo, velja le deloma. 

Slika 4: Graf 
odvisnosti cene 
gozdnih zemljišč 
od ponujene 
površine in načina 
prodaje 
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Pri analizi cen skozi 5-letno raziskovano obdobje 
je namreč treba upoštevati nekaj posebnosti. 

Prva in najpomembnejša je inflacija. V raz-
iskovanem obdobju od 4/2003 do 11/2007 znaša 
uradno zabeležena splošna stopnja rasti cen 
16,8 %. Če opazujemo cene gozdnih zemljišč, ne 
da bi upoštevali inflacijo, opazimo, da se njihova 
povprečna cena z leti dviguje (preglednica 6, slika 
6). V slabih petih letih raziskovalnega obdobja so 
se cene dvignile za 35 %. Ob upoštevanju inflacije 

Skupaj
Skupaj Zasebni ponudniki Druge pravne osebe Država

€/m2 N €/m2 N €/m2 N €/m2 N
2,06 1241 2,03 1096 3,10 71 1,46 74

do 5 arov 4,94 86 4,64 73 7,26 11 3,03 2
od 5 do 20 arov 3,06 216 3,16 192 2,30 14 2,17 10
od 20 do 50 arov 2,51 266 2,38 241 8,52 9 1,05 16
od 50 arov do 1 ha 1,81 257 1,86 239 1,27 8 1,19 10
od 1 do 2 ha 0,85 186 0,74 158 1,01 13 1,74 15
od 2 do 5 ha 0,98 134 0,94 107 0,55 11 1,49 16
od 5 do 10 ha 0,59 38 0,63 31 0,44 4 0,39 3
od 10 do 20 ha 0,57 19 0,58 18 0,41 1
od 20 d 50 ha 0,47 31 0,45 29 0,46 2
več kot 50 ha 0,41 8 0,39 8

Preglednica 5: Cene ponujenih gozdnih zemljišč v odvisnosti od lastništva

pa ugotovimo, da od 2003 do 2006 ni bilo bistvenih 
sprememb cen in opazen je le manjši skok leta 
2007. Drugi dejavnik, ki smo ga upoštevali, je 
povprečna površina ponujenega gozda v posamez-
nem letu, ki se z leti nekoliko veča. In ker z rastjo 
površine cena pada, smo jo v analizi upoštevali 
kot kovariato.  Analiza kovariance revaloriziranih 
cen za obdobje slabih petih let pokaže, da med 
letoma 2003 in 2007 ni bilo statistično značilnega 
dviga cen (slika 6).

Slika 5: Cene gozdnih zemljišč v odvisnosti od načina prodaje pri zasebnih ponudnikih. Način 1 predstavlja ponudbe, 
ko zasebni lastniki prodajajo gozdna zemljišča sami, način 2 pa, ko zasebni lastniki prodajajo s pomočjo pravnih 
zastopnikov oziroma nepremičninskih agencij.
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5.7 Vpliv uvedbe evra na cene gozdnih 
zemljišč

Z uvedbo evra so se cene gozdnih zemljišč v pov-
prečju zvišale, in sicer za pol evra, če ne upoštevamo 
inflacije oziroma za 41 centov, če upoštevamo 
inflacijo (preglednica 7). Testiranje razlik z analizo 
kovariance ob upoštevanju uvedbe evra in površine 
ter z razširjenim intervalom zaupanja (α = 0,10) 
pokaže, da razlike v cenah niso značilne. Iz slike 
7 je lepo razvidno, da so po uvedbi evra višje cene 
predvsem pri manjših gozdnih površinah, pri večjih 
pa uvedba evra praktično ne vpliva.

6 POVZETEK
Na podlagi spletnega arhiva obveznih javnih objav 
ponudb prodaj kmetijskih zemljišč na oglasnih 
deskah upravnih enot smo za obdobje, ko so objave 
dosegljive v elektronski obliki, to je od aprila 2003 
do vključno novembra 2007, pregledali in analizirali 
1241 ponudb na območju štirih upravnih enot (Ptuj, 
Slovenska Bistrica, Ruše in Radlje ob Dravi). Skupaj 
predstavljajo slabih 8 % površine Slovenije. V zajetih 
ponudbah prevladuje drobna gozdna posest, saj se v 
66 % ponuja gozdna posest do 1 hektarja površine, 
v 25 % posest od 1 do 5 hektarjev površine in le v 
8 % posest s površino večjo od 5 hektarjev. Ugoto-

Preglednica 6: Povprečne cene in povprečne revalorizirane cene gozdnih zemljišč v odvisnosti od leta objave 
ponudbe

Podatki Skupaj 2003 2004 2005 2006 2007
Povp. cena (€/m2) 1,92 1,76 1,62 1,80 1,92 2,30
Povp. reval. cene (€/m2) 2,06 2,02 1,82 1,96 2,03 2,37
Število ponudb (N) 1241 107 256 239 324 315
Povp. površina (ha) 2,57 1,28 1,65 2,70 2,89 3,33

Slika 6: Diagram povprečnih cen gozdnih zemljišč glede na leto objave ponudbe
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vili smo, da so v dobri polovici primerov ali 58 % v 
ponudbi izključno gozdne parcele, v preostalih pa 
se prodaja gozda pogojuje s prodajo gozda v paketu 
skupaj z drugimi kmetijskimi površinami ali kar v 
okviru celotne kmetije. 

Ugotovili smo, da se cene gozdnih zemljišč znižujejo 
s povečevanjem površine v ponudbi. Korelacija med 
ceno gozdnih zemljišč in ponujeno površino ima obliko 
negativne eksponentne krivulje y = abx, vendar je pri 
površinah do 2 hektarjev izrazito šibka in se začne 
krepiti z večanjem površine. Korelacijski koeficient 
za odvisnost cene gozdnih zemljišč od površine 
ponudbe znaša –0,21 (a = 6,67, b = 0.71, α = 0,05) in je 

za nekaj tako variabilnega, kot je ponudbena vrednost 
nepremičnine, sorazmerno velik. Z nobenim drugim 
dejavnikom v ponudbah nismo niti približno pojasnili 
toliko odvisnosti kot prav s površino.

Analiza je pokazala, da so značilne razlike v 
ceni gozdnih zemljišč v odvisnosti od tega, ali je v 
ponudbi izključno gozd ali pa gozd v okviru celotne 
kmetije. To dejstvo smo pričakovali, vendar smo 
hkrati ugotovili, da večina razlik nastane pri majh-
nih ponujenih površinah, to je do 1 ha, pri večjih 
površinah pa so razlike komaj zaznavne. 

Ugotovili smo, da med cenami gozdnih zemljišč 
ni značilnih razlik v odvisnosti od tega, ali jih pro-

Preglednica 7: Vpliv uvedbe evra na povprečno ceno ponujenih gozdnih zemljišč brez upoštevanja inflacije in z 
upoštevanjem

Povp. 
pred €

Povp. 
po €

F vred. 
(1,1238) p-vred.

N po-
nudb 

pred €

N po-
nudb
po €

Std.Odk. 
pred €

Std.odk. 
po €

Cena (€/m2) 1,79 2,30 2,999 0,084 926 315 4,75 5,15
Reval. cena (€/m2) 1,96 2,37 1,674 0,196 926 315 5,30 5,27
Površina (ha) 2,31 3,33

Slika 7: Odvisnost revaloriziranih cen gozdnih zemljišč od uvedbe evra in velikostnega razreda
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dajajo zasebni lastniki, pravne osebe (npr. nepre-
mičninske agencije, kmetijske zadruge, podjetja, 
cerkev …) ali država. 

Pri ponudbah zasebnih lastnikov je 94 % takšnih, 
ko zasebniki prodajajo gozd sami. 6 % zasebnikov 
je svoj gozd ponudilo s pomočjo pravnega zastop-
nika (odvetnik, nepremičninska agencija, drugo). 
Ugotovili smo, da med obema načinoma prodaje ni 
značilnih razlik, čeprav smo jih pričakovali. Zasebniki 
se praviloma odločajo za pravnega zastopnika, kadar 
prodajajo gozd v okviru celotne kmetije.

Med letoma 2003 in 2007 so se cene gozdnih 
zemljišč ob neupoštevanju inflacije v povprečju 
povečale za 35 %. Z revalorizacijo cen ugotavljamo, 
da so cene med letoma 2003 in 2006 ostajale enake 
in leta 2007 poskočile za 17 %. Kljub temu zaradi 
izredno velike variabilnosti cen v ponudbah razlike 
niso statistično značilne.

Cene gozdnih zemljišč so se z uvedbo evra 
nekoliko zvišale, in sicer ob upoštevanju inflacije v 
povprečju za 41 centov. A iz enakih razlogov kot v 
prejšnjem odstavku razlike niso statistično značilne. 
Letu 2007 je bila povprečna cena za gozd – za 178 
ponudb, ko je bil v ponudbi samo gozd brez drugih 
kmetijskih površin – 1,86 €/m2.

7 SUMMARY
Based upon the web archive of public announce-
ments of forest land offers on the e-government 
web site, 1241 offers were analyzed on the area of 
four governmental units: Ptuj, Slovenska Bistrica, 
Ruše and Radlje ob Dravi. These units represent 
about 8 % of the entire Slovenian state surface. 
The analyzed offers refer to the time span between 
April 2003 and November 2007. 66 % of all offers 
represent forest land of less than 1 hectare surface, 
25 % represents forest land of 1 to 5 hectare surface 
and only 8 % of them represent forest land of more 
than 5 hectare surface. In 58 % of all cases only forest 
land was offered. In all other cases forest land offers 
were conditioned by being sold together with other 
agricultural land or as a part of an entire farm. 

The prices of forest land are falling with the inc-
reasing size of the offered surface. The correlation 
between the forest land prices and the offered surface 
appears to match the negative exponential curve 
y=abx, but is very weak up to 2 hectare surfaces and 
starts to strengthen with the increasing size of the 
offer. The correlation ratio for dependability of prices 
upon the offered surface is –0.21 (a = 6,67, b = 0.71, 

α = 0,05) which is relatively high for something as 
variable as market price of real estates. With no 
other factor found, such high dependability was 
explained in the same way as with area.

The analysis confirms the existence of signifi-
cant differences between offers consisting only of 
forest land and offers where forest land is offered 
as a part of an entire farm. This fact was expected, 
but a further close look shows that majority of the 
differences originates in small scale offers of surfaces 
up to 1 hectare while differences in offers of larger 
forest surfaces are barely perceived.

The forest land prices doesn’t significantly differ 
when forest land is offered by private landowner or 
state or any kind of legal establishment (real estate 
agencies, agricultural cooperatives, companies, 
church…) 

The majority of private owners offer their forest 
land separately and in 6 % of all cases they are 
assisted by a legal representative in offering their 
forest land. No difference was detected between 
these two approaches, although we expected it. 
Private owners most usually offer their forest land 
with the assistance of a legal representative when 
selling forest as a part of an entire farm.

From the year 2003 to 2007 the forest land prices 
have increased for about 35 %. However, conside-
ring the inflation, during the period from 2003 to 
2006 the prices actually have been stagnating and 
only in the year 2007 a growth of about 17 % has 
been noticed. Despite this fact the differences aren’t 
significant due to very variable prices of forest land 
in general.

The prices have increased with introduction of 
the new currency – euro, in average for 41 cents. 
From the same reasons as in the previous paragraph, 
the differences aren’t significant. The average price 
for 178 offers of forest land only in the year 2007 
was 1.86€/m2.

8 PREGLED VIROV
Državni portal Republike Slovenije, arhivska objava 

ponudb prodaj kmetijskih zemljišč, dosegljivo na 
https://e-uprava.gov.si/e-uprava, november 2007 
– ni več na voljo.

Zakon o kmetijskih zemljiščih. Ur. l. RS, št. 55/2003
Spletna stran Statističnega urada republike Slovenije, 

podatki za revalorizacijo denarnih zneskov, dosegljivo 
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Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred 
rastlinojedo parkljasto divjadjo
Protection of the Natural Young Growth and Forest Tree Seedlings from the 
Herbivorous Cloven Hoof Game

Jošt JAKŠA1

Izvleček:
Jakša, J.: Zaščita naravnega mladovja in sadik gozdnega drevja pred rastlinojedo parkljasto divjadjo. Gozdarski 
vestnik, 66/2008, št. 9. V slovenščini z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 8. Prevod Breda Misja.
Rastlinojeda parkljasta divjad je naravni sestavni del gozdnega ekosistema, torej ji tudi v spremenjenem okolju 
gospodarskega gozda pripada ustrezno mesto. Gospodarjenje z gozdom zahteva načrtovanje, usklajevanje 
in intenzivno poseganje tako v populacijo rastlinojedih parkljarjev kot v drevesni ter grmovni del gozda. 
Zaradi mnogo kje neusklajenega številčnega stanja rastlinojede parkljaste divjadi s prehranskimi zmožnostmi 
spremenjenih gozdov, prihaja do poškodb in posledično škod v gozdovih. Največ poškodb in škod je v 
mladovjih, tako naravnih, kot tistih osnovanih s sadnjo. Najpomembnejši kazalec usklajenosti prehranskih 
zmožnosti okolja in rastlinojede parkljaste divjadi je sposobnost obnove gozda in ključnih drevesnih vrst v 
danem okolju. Tam kjer je obnova gozda zaradi vplivov rastlinojedih parkljarjev motena ali celo onemogočena, 
je treba mladovje zaščititi. Kakšno vrsto zaščite bomo uporabili je odvisno od gozdnogospodarskega cilja, 
vrste povzročitelja poškodb, obsega poškodb ter ekonomske presoje in upravičenosti.
Prispevek opisuje različne vrste zaščite mladovij, njih prednosti in pomanjkljivosti, primernost za posamezni 
namen zaščite, zahteve za tehnično izvedbo zaščite ter strošek in ekonomska presoja le teh.
Ključne besede: gozd, divjad, škoda, zaščita, objedanje, obgrizanje, lupljenje

Abstract:
Jakša J.: Protection of the Natural Young Growth and Forest Tree Seedlings from the Herbivorous Cloven Hoof 
Game. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry) 66/2008, Vol. 9. In Slovenian, abstract in English, 
quot. lit. 8. Translation Breda Misja.
The herbivorous cloven hoof game is a natural component part of the forest ecosystem and should therefore 
occupy its adequate position also in the changed environment of the economy forest. Forest management 
requires planning, harmonization and intense interventions both in the population of the cloven hoof animals 
and tree and shrubs part of the forest. Lack of harmonization of the numbers of herbivorous cloven hoof game 
and the nutritional capacity of the changed forest in many places generates damage and harm in the forests. The 
most damages occur in the young growth, both in the natural and the planted one. The most important index 
of harmonization of the nutritional capacity of the environment and the number of the herbivorous cloven 
hoof game is the ability of the regeneration of the forest and the key tree species in the given environment. 
Where the effects of the cloven hoof game impede or even prevent forest regeneration, the young growth must 
be protected. The choice of the protection depends on the forest management goal, species of the originator 
of the damages, extent of the damage and economical evaluation and justifying. 
The article presents diverse kinds of young growth protection, their advantages and disadvantages, adequacy 
for an individual protection purpose, requirements for their technical execution and their economical 
evaluation.
Key words: forest, game, damage, protection, browsing, bite, decortication 
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Premazi debel proti obgrizanju in 
lupljenju

V Sloveniji trenutno uporabljamo premaz s 
trgovskim imenom »Cervostop«. Podoben pro-

izvod se v nemško govorečih deželah imenuje 
»Wöbra«. To sta premaza iz sintetičnih veziv 
in kremenčevega peska, ki se veže na debelce. 
Dodani pesek odvrača rastlinojede parkljarje 
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od prežvekovanja lubja. Uporablja se za zaščito 
debel letvenjakov in drogovnjakov pred drgnje-
njem, obgrizanjem in lupljenjem. Premazuje 
se do 400 ogroženih, potencialno najboljših 
nosilcev funkcij na ha, predvsem v zimovališčih 

in ostalih območjih s tovrstnimi poškodbami 
oz. se premazuje le posebej ogrožene ciljne 
drevesne vrste (jelka, plemeniti listavci). Pred 
uporabo je potrebno premaz dobro premešati. 
Premazuje se v suhem vremenu ko so tempe-
rature nad 10o C, najbolje jeseni po zaključeni 
rastni dobi. Nanašanje v dežju ali v zmrzali je 
neučinkovito. Delo se opravi s čopičem, ki ima 
krajše in trše ščetine. Pred premazovanjem je 
potrebno z debelc odstraniti obloge lišajev, 
alg in mahu. S čopičem premazujemo od 
koreničnika do največ 2 m višine (upoštevaj 
višino snega). Premaz je plastičen in se razteza 
skupaj z debeljenjem drevesa vsaj 6 let. Pozneje 
premaz razpoka, odpade in se razkroji. Nanos 
se veže na deblo v približno treh urah. Pri pre-
mazovanju debelc iglavcev si lahko pomagamo 
s predhodnim obvejevanjem spodnjih vej. Pri 
tanjših deblih lahko z 10 kg premaza zašči-
timo okoli 40 dreves, pri debelejših pa 25. Po 
cenah, ki so bile dosežene na javnem natečaju 
za dobavo zaščitnih premazov v letu 2008, je 
cena 1 kg premaza 7,17 €/kg, za 12 kilogramsko 
pakiranje. Rok uporabe proizvoda je 5 let. Delo 
je enostavno, na dan lahko premažemo od 100 
do 450 debel, odvisno ali so to iglavci ali listavci 
in od povprečnega premera debel dreves, ki jih 
premazujemo.

+ Praviloma enkraten ukrep, ki zaščiti deblo 
za 5 do 7 let. 

– Primeren le za izjemno ogrožene predele ali 
za zelo ogrožene drevesne vrste. Za uporabo 
na večjih površinah ni gospodaren.

Čepki proti celoletnemu objedanju

Individualna zaščita terminalnih poganjkov 
pred objedanjem preko celega leta. Uporaba 
je umestna za posebej ogrožene drevesne vrste 
v mladju in gošči, posebej za jelko in smreko. 
Obstajata dve vrsti čepkov: taki s kapico, ki jih 

Slika 17: Premazovanje debel z zaščitnim premazom 
proti lupljenju in obgrizanju

Slika 18: Lupljenje jelenjadi

Prsni premer Listavci Iglavci
do 10 cm 200 g / drevo 300 g / drevo
do 15 cm 240 g / drevo 340 g / drevo
do 20 cm 330 g / drevo 450 g / drevo

Poraba preparata pri premazovanju  od višine 0,16 do 2 m je:

322 Zdravje gozda
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vršni poganjek sam potiska navzgor in taki v 
obliki manšete z oprijemalnimi dlačicami, ki 
jih je treba vsako leto pomikati navzgor. Cena 
čepka »kapice« je po cenikih dobaviteljev 0,073 
€/ kos, čepka z »manšeto« pa 0,121 €/kos. Norma 
je zaščita do 1000 drevesc / dan.

Čepek je priporočljivo natakniti na vršni 
poganjek takoj ob sadnji. Sadike morajo biti 
malo močnejše in tršate. Uporabno je tudi za 
zaščito naravnega mladja. Pri natikanju čepkov 
je treba paziti, da čepek ne ovira rasti, obenem 
pa mora čimbolj stabilno stati na poganjku. 
Možni dogodki, ki odstranijo čepek z vršička: 
prehodi parkljarjev, ljudje, sneg in paša.

+ Enostaven in hitro izvedljiv ukrep. Cenen 
čepek je možno uporabiti večkrat.

– Sredstva v slovenski praksi niso preizkušena. 
V predelih z velikim številom obiskovalcev 
gozda nevarnost vandalizma

Količenje

Se uporablja predvsem za zaščito pred drgnje-
njem in objedanjem. Pomaga tudi pri ohranjanju 
stabilnosti sadike. Kot zaščita pred divjadjo se 

uporablja 2 ali 3 količke. En količek pomeni le 
obeleževanje sadik in ni v sklopu varstvenih 
ukrepov, je pomoč za lažjo izvedbo obžetve. 
Normativ za zaščito z dvema koloma je 120 sadik 
na dan, s tremi koli pa 70 sadik na dan. Temu 
je potrebno prišteti še čas za izdelavo količkov, 
norma je 200 količkov na dan. Z drugimi bese-
dami se lahko opiše delavni dan zaščite s količki 
takole: izdelava 120 količkov (5 ur) ter zaščita s 
temi količki, to je 40 sadik (3 ure). Za zaščito s 
količenjem ne uporabljamo žamanja oz. lesa 
drevesnih vrst, ki strohni v letu ali dveh. Količki 
se hitro zrahljajo ali polomijo, zato je potrebno 
vsakoletna kontrola in večkratno popravljanje 
oz. zamenjava količkov.

Ukrep se sestoji iz dveh opravil:
izdelava količkov: norma je 200 količkov/dan
Zaščita sadik: norma je 70 – 120 sadik

Koli naj bodo izdelani iz kostanjevega, hrasto-
vega, akacijevega lesa ali iz smrekovih vej, ki so 
na tanjšem koncu debele vsaj 4 cm. Biti morajo 
primerno debeli, da zdržijo v zemlji najmanj 4 
leta. Priporočljivo je, da so količki cepljeni. Ob 

Slika 19 in 20: Zaščitni čepki, kapice in manšete
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postavitvi morajo biti količki vsaj 50 cm višji 
od zaščitene sadike. Sadiko zaščitimo s količki 
tako, da ob sadiki, v tla, dobro zabijemo 2 ali 3 
količke. Količke se zabije v tla v oddaljenosti 10 
do 20 cm, odvisno od vrste in namena ščitenja. 
Zgornja meja te razdalje se uporablja pri zaščiti 
s tremi količki. Pri macesnu 3 količke zabijemo 
pod kotom, da tvorijo nad sadiko delno streho. 
Količke je treba malo pod vrhom prevezati z 
vrvico. To predstavlja prva leta tudi zaščito pred 
težkim snegom.
+ Material je mogoče dobiti (izdelati) tudi na 

delovišču. Po uporabi leseni količki strohnijo. 
Relativno poceni.

– Celoten ukrep je zelo zamuden, pri velikih 
gostotah populacije divjadi in drevesnih 
vrstah, ki so za rastlinojede parkljarje posebej 
»zanimive«, je ta vrsta zaščite manj učinkovita 
oz. neučinkovita (jelka, plemeniti listavci).

Kovinske in plastične mreže (ograje) kot 
kolektivna zaščita

+ Kolektivna zaščita z mrežo je učinkovita 
ploskovna, celostna zaščita. Pred vsemi 
vrstami poškodb po divjadi zaščitimo tako 
naravno kot s sadnjo osnovano mladovje. 
Začetni vložek dela in materiala je velik, 
kasneje pa z vzdrževanjem ni veliko dela. Na 
ščiteni površini je možna naravna vrast.

- Del površine za ograjo je nedostopen za pre-
hode živali in ljudi. Če jo postavimo v pomla-
jencu in želimo izvršiti končni posek, ograja 
otežuje ali celo onemogoča delo. Ograje je 
treba preko celega leta redno pregledovati. 
Iščemo morebitna poškodovana mesta v 
ograji in morebitni »udor« rastlinojedega 
parkljarja v ograjeno površino.

Po cenah, ki so bile dosežene na javnem 
natečaju za dobavo zaščitnih ograj v letu 2007, je 
cena materiala (mreža + material za postavitev) 
2,13 €/m. Postavitev je možna v več izvedbah. 
Klasična s nesamonosno ograjo, klasična s 
samonosno ograjo in škarjasta postavitev s 
samonosno ograjo. Zaradi dolgotrajne in teh-
nično zahtevne klasične postavitve s stalnimi 
koli in nesamonosno ograjo, kjer je potrebno 
napenjati še nosilne žice (8 m/dan) se v zadnjem 
času uporablja modificirana izvedba zaščite s 

samonosno ograjo (13/ m/dan). V zadnjem času 
je vse bolj uporabljena t.i. škarjasta postavitev, 
ki je kombinacija stabilnih vertikalnih kolov 
in X škarjastih opor. Norma se v tem primeru 
dvigne na 20 m/dan. Škarjasta izvedba je pri-
mernejša tudi v primeru začasnega podiranja 
ograje zaradi poseka in spravila. Škarje se 
podrejo in ograja se pritisne k tlom. Za hitro 
in kratkotrajno postavitev se postavljajo tudi 
ograje, kjer je namesto žične ograje uporabljena 
ograja iz kaljene plastike s kovinskimi nosilci. 
Tu se namesto lesenih kolov uporabljajo tudi 
kovinske palice (gradbeno železo premera 16 
mm) s kaveljčki, kamor se privezuje plastična 
mreža. Pri vnaprej pripravljenih kovinskih 
palicah je norma za postavitev do 35 m/dan.

Značilnost škarjaste postavitve

Kombinacija postavitve ograje s fiksnimi koli in 
premakljivimi X oporami v obliki škarij.

+ Zelo dobra stabilnost, postavitev kljubuje 
raznim obremenitvam. Dobro se prilega 
terenu in zelo uporabna na strmini.

Upoštevaj pri postavitvi:
Nosilni koli v kotih in na lomih dobro stabi-

Slika 21: Zaščitna ograja iz kaljene plastike in z 
železnimi nosilci.
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lizirajo ograjo. Dodatni nosilni koli (vsaj 2 – 3 
na 100 m ograje), ki se stabilno zabijejo v zemljo 
med X škarjastimi oporami dodobra stabilizirajo 
ograjo. Sidrni količek je z eno stranjo zabit v tla, 

z drugo pa pribit k škarjam. Sidrni količek ob 
vsaki drugi X škarjasti opori zagotavlja, da se 
le ta ne premika. Železno sidro med oporami 
količki je nujno, da pritiska mrežo k tlom.

OPOMBA: Mreže proti divjadi, ki se postav-
ljajo v niže ležečih območjih z manj snega, zlasti 
proti srnjadi, imajo enake osnove, le dimenzije 
opornih elementov so ustrezno manjše. Pri 
postavitvi uporabljamo kole iz drevesnih vrst, ki 
ne trohne hitro oz. upoštevamo, da nezaščiteni 
koli iz smrekovega lesa in tanjši koli, na stiku s 
tlemi hitro strohnijo in jih zato ne uporabljamo. 
Lahko jih uporabimo le, če dele, ki so zabiti v 
zemljo in nekaj decimetrov nad zemljo zaščitimo 
s premazom ali pa jih ožgemo.

Ustrezen material so dobro zaščitene sušice 
odgovarjajočih dimenzij. Primeren material so 
tudi sortimenti iz prvih redčenj ali iz snegolo-

Material in mere

X škarjasta opora:
opora:  dolžina 2, 25 m, premer 6 – 8 cm;
škarje:  dolžina 2,80 m, premer 6 – 8 cm;
nosilni koli: dolžine 2,60 – 2,80 m, premer 10 – 12 cm. Za oglišča, lome ograje  
  in vsaj vsakih 50 m po eden med X škarjastimi oporami;
pomožni koli: debeline 6 – 8 cm za kotne konstrukcije in podpore;
žeblji:  dolžine 130 – 160 mm za pričvrstitev X škarjastih opor in sidrnih količkov;
štirirobi žeblji: 3/3/65 mm za pripenjanje mreže v spodnjem delu X škarjastih opor;
U žebljički: dolžina 30 mm za pričvrstitev mreže na nosilne kole;
sidrni količki: dolžine 0,6 – 0,8 m, debeline 6 – 8 cm;
železna sidra: v obliki 1, dolžine 30 cm (čvrste podlage) in 50 cm (mehke podlage);
mreža:  npr 200/17/15 cm trikrat pocinkana oz. ustrezno zaščitena z nanosom  
  mešanice cinka in aluminija. Napenjanje mreže med koli je izključno  
  ročno. Priporočljivo je dobro stabilizirati oglišča in lome.

Preskrba z materialom in postavljanje X škarjastih opor
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mov v drogovnjakih. Drevesa ali sušice se podre, 
obveji, olupi in zloži v zložaje, ki so dvignjeni 
od tal. Ko ugotovimo potrebne dolžine, se ta 
material reže na primerno dolžino kar serijsko, 
po več debel hkrati.

Nosilni koli se na debelejšem koncu priostrijo 
in do koder bodo zabiti v zemljo impregnirajo 
(ožgejo ali zaščitijo s terom). Ostanki lesa se 
porabijo za sidrne količke in za stabiliziranje 
nosilnih kolov v ogliščih (vogalih). Tudi te 
količke se ustrezno impregnira.

Za postavitev X škarjastih opor se približno 
20 cm pod vrhom (na ožjem koncu) z žebljem  
(d = 130 – 160 mm) pribijeta skupaj 2,25 m dolga 
opora in 2,8 m dolge škarje. Mreža se obesi na 
škarje in vertikalno napne do tal (glej sliko). 
Mreža se na nosilne kole pribije z U žebljički, 
enako tudi na opore.

Potek dela (organizacija: 2 delavca)
– Očistiti in izravnati linijo poteka mreže, da 

se kolikor je možno omili horizontalne in 
vertikalne lome.

– Zakopati, zabiti nosilne kole ter jih na ogliščih 
in lomih učvrstiti s konstrukcijo iz tanjših 
kolov oz. z žičnimi napenjali.

– Pripraviti X škarjaste opore.
– Porazdeliti nosilne kole in X škarjaste opore 

na ustrezno razdaljo (4 – 5 m).
– Zabiti preostale nosilne kole (ne pozabiti na 

vrata!).
– Razviti in zvezati posamezne svitke mreže. 

Najuspešneje se konec mreže poveže z 
drugim koncem ob nosilnem kolu. Upo-
rabi se RAPIDO vpenjalnike z zobniki, ki 
dovoljujejo prehod žice zgolj v eno smer.

– Mrežo se z vsaj 7 U žebljički pritrdi na nosilni 
steber, potem pa se ročno vleče in nateguje 
ter pritrjuje na nosilne stebre in X škarjaste 
opore. Mreža se obesi na tanjši del škarij, 
visi pa ob navpično postavljeni opori.

– S postavljanjem X škarjaste opore se mreža 
dokončno napne.

– Pribijejo se potrebni sidrni količki.
– Naredijo se stopnice oz. vrata.
– Nosilne kole se na vrhu prireže poševno 

proti jugu, da voda hitreje odteka in se koli 
hitro posušijo.

– V tla se mreža dodatno učvrsti s kovin-
skimi sidri dolžine 30 do 50 cm, odvisno 
od zemljine (vsaj eno med dvema lesenima 
oporama).

Presoja izkušenj škarjaste postavitve
+ enostavno postavljanje;
+ dobro prileganje terenu in hkrati dobra 

stabilnost;
+ enostavna popravila, dograjevanje, podira-

nje;
+ večina lesa ni zakopana v zemlji, zato je 

trajnost postavitve ustrezno daljša;
+ skupni stroški dela pri postavitvi znašajo le 

35 – 40 % stroškov klasične postavitve 
fiksne mreže z nosilnimi koli.

Dodatki
U žebljički: (d = 3 cm) se uporabljajo 

za pribijanje mreže na fiksne nosilne kole. Na 
vsakem nosilnem kolu je mreža pribita vsaj s 
sedmimi U žebljički. Če se na nosilnem kolu 
izteče ena mreža in začne druga, je potrebno 
poleg vezave tudi dvojno pribijanje z U žeb-
ljički.

RAPIDO spenjalniki: se uporabljajo za 
spajanje konca mreže z začetkom naslednje. 

Detalj, kako je obešena vrhnja 
mreža in kje se štirirobi žebelj 

pritrdi v mrežo:

Primer ogljiščne konstrukcije
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Konec žice porabljene mreže damo z ene strani 
v RAPIDO spenjalnik, v širšo odprtino, kot kaže 
puščica. Z druge strani vstavimo začetek nove 
mreže tudi v širšo odprtino (kot kaže puščica). 
Po potrebi lahko spoje tudi napnemo, tako da 
potegnemo konec žice, ki gleda iz spenjalnika. 
Ko sta konca žice v RAPIDU, ne moreta več nazaj 
ven. Če želimo RAPIDO odstraniti, moramo 
žico odščipniti in poriniti naprej.

Patent za napenjanje vrhnje žice.

V Sloveniji je večkrat zapade veliko snega. Da 
ne bi moker sneg pritiskal mreže k tlom, se na 
koncu montaže napne na vrh žične mreže še 
dodatna žica za ojačitev. Z U žeblji se jo pri-
bije na nosilne kole, na mrežo pa se jo pritrdi 
z jekleno žico. Na vsakih nekaj metrov se žico 
dodatno preplete skozi zanko mreže. Za nape-
njanje uporabljamo napenjalce, ki jih navijamo 
s ključem in tako napenjamo žico. Ne pretiravati 
z napenjanjem!

železna sidra v obliki 1: Daljši del je dolg 30 
– 50 cm in je priostren, krajši pa dolg okoli 8 
cm. Ko je mreža postavljena in napeta, se med 
dvema oporama učvrsti spodnji rob mreže v 
tla s temi železnimi sidri. Med dvema lesenima 
oporama se praviloma uporabi eno sidro.

vrata v ograjo: Kadar je znotraj ograje še 
odraslo drevje, morajo biti vrata širša (širina 
predvidenega spravilnega sredstva + 1 m), 
drugače pa so vrata ožja, širine ca. 1,5 m. Če se 
v ograjo ne vstopa pogosto, je možno narediti 
vrata brez okvira (vrata se zapirajo le z mrežo) 
oz. postaviti stalno lestev. Vrata je treba izdelati 
natančno in poskrbeti za čvrstost in zanesljivo 
zapiranje, saj so v nasprotnem primeru šibak 
člen v ograji. 

Primeri samonosnih žičnih 
ograj, ki jih uporabljamo.

Prikaz vrat v ograjo brez okvirja.
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Pri postavitvi ograj se odločamo med raz-
ličnimi vrstami ograje in različno obliko posta-
vitve. Vedno si moramo pred postavitvijo 
dobro odgovoriti na vprašanja, kje, kaj, kako in 
zakaj bomo postavili ograjo. Postavitev ograje 
sicer res ščiti območje znotraj ograje, toda v 
svoji osnovi ne odpravlja vzrokov za nastanek 
poškodb v gozdu. Probleme le »odloži« na 
drugo lokacijo, alokacija poškodb. Pri izbiri 
ograje moramo upoštevati kar nekaj njenih 
karakteristik, kot so: zaščita pred korozijo, nosil-
nost, trdnost (premeri nosilnih in ostalih žic), 
vrsta povezanosti žic med seboj (spoji morajo 
biti pleteni in ne varjeni), gostota žic in vrsta 
njihove razporeditve, višina in cena. Če se po 
tehtnem premisleku odločimo za ograjo, mora 
biti ta vestno in kakovostno postavljena, ker v 
nasprotnem primeru lahko povzročimo več 
škode kot koristi. Veliko pozornosti moramo 
nameniti dobremu prileganju ograje (žice) k 

Slika 22: Škarjasta postavitev samonosne žične 
ograje

Slika 23: Konstrukcija in vpetje škarjastega nosilca 
na vrhu

Slika 24: Sidrni količek pri škarjastem nosilcu

Slika 25: Nepravilno nameščanje zaščitne žične ograje 
na drevo

Slika 26: Razlika med ograjeno in neograjeno površino 
je očitna 
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tlom na celotni dolžini, saj se predvsem srnjad 
z lahkoto splazi pod ograjo (žico). Med oporne 
količke v tla zabijemo sidra in tako pričvrstimo 
ograjo (žico) k tlom. Ko je žival enkrat zno-
traj ograje so poškodbe mladovij, predvsem 
mladja, mnogo hujše, saj se ujeta žival lahko 
prehranjuje le znotraj ograje. Ko postavljamo 
ograje naj velikost ne presega 1,5 ha, izjemoma 
do 2,5 ha. Vse kar je večja ograjena površina, 
predstavlja veliko motnjo v okolju, hkrati pa 
jo je nemogoče kontrolirati, predvsem glede 
morebitne prisotnosti rastlinojedih parkljar-
jev v njej. Kontrola prisotnosti rastlinojedih 
parkljarjev v ograjeni površini pa je nujna, če 
želimo doseči zastavljene cilje.

Odvračala oz. repelenti na osnovi 
neprijetnega vonja

Odvračala na osnovi vonja se uporablja pred-
vsem tam, kjer želimo ščititi celotno površino, 
hkrati pa ne želimo postaviti mehanskih ovir 
za dostop v ščitečo območje. Poznamo več vrst 
izvedbe zaščite z odvračali. Odvisno od velikosti 
ščitene površine so to lahko le stojala z vpojno 
snovjo (ovčja dlaka, penasta guma) na katera 
nalijemo odvračalo, ali pa stojala v kombinaciji z 
vetrnico, ki meša odvračalno tekočino v posodi 
pod njo in tako povečuje odvračalni učinek. 
V odvisnosti od oblike površja in smeri pre-
vladujočega vetra se med stojala s posodicami 
za odvračalo, postavlja vetrnice, ki skrbijo za 

ojačanje odvračalnega vonja. Veter poganja 
vetrnico, ki meša odvračalno sredstvo v posodi 
pod vetrnico in tako povečuje izhlapevanje 
odvračala. Nastavke s tekočino postavljamo pri-
bližno na vsakih 8 do 10 m, vetrnice pa na vsakih 
1.000 m2 ščitene površine. Postavitev je aktivna 
preko celega leta. Pri ščitenju površin gozda z 
odvračali imamo kar nekaj težav. Odvračala je 
potrebno redno dolivati (približno na 6 tednov), 
tako na stojala kot v vetrnico. Ker se divjad 
počasi navadi na vonj, je potrebno po 6 mesecih 
zamenjati vrsto odvračala. Stojala morajo biti 
zaščitena pred neposrednim vplivom padavin. 
Ko temperature padejo pod ledišče je potrebno 
odvračalu dodajati sredstvo proti zmrzovanju. 
Po izkušnjah, ki jih imamo na Zavodu za goz-
dove, pa v času najhujšega pomanjkanja hrane, 
odvračala ne motijo rastlinojedih parkljarjev, 
da bi se ne hranili na tako ščitenem območju. 
Najpogosteje uporabljeno odvračalo v Sloveniji 
je s trgovskim imenom Arbin, ki je narejen na 
osnovi premoga. V zadnjem času se pojavljajo, 
predvsem ob cestah, odvračala v obliki pene, 
podobne pur-pen gradbeni peni, ki se hranijo 
v dozah in se jih nanaša s posebno pištolo na 
debla ali obcestne količke. Trajnost zaščite je po 
podatkih proizvajalca od 4 do 6 tednov. Cena 
po katalogih ponudnikov pa 19,95 €/500 ml 
dozo. V katalogih je moč zaslediti tudi odvra-
čala s majhnimi plastičnimi stojali v katere se 
vstavi odvračalo v obliki kapsule. Trajnost teh 

Slika 27: Primer uspešne 
obnove gozda na ograjeni 
površini
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odvračal je po podatkih proizvajalca od 3 do 6 
mesecev. Za ha površine naj bi se uporabilo 4-5 
stojal. Cena po katalogu je 6,99 €/stojalo in 3,99 
€/kapsulo odvračala. Pri uporabi odvračal pa 
vedno obstaja možnost, da se divjad sčasoma 
na določen vonj privadi in le-ta postaja vse 
manj učinkovit. 
+ Postavitev je enostavna in poceni, materiali 

za vzdrževanje so poceni, omogoča zaščito 
vsega mladovja na ščiteni površini, možna 
je naravna vrast, rast sadik ni ovirana kot 
pri tulcih, mraz ob dodajanju sredstva proti 
zmrzovanju ni omejitveni faktor kakor pri 
ostali kemični zaščiti.

- Pri nepopolnjeni postavitvi robnih stojal je 
možno robno objedanje mladovja, tudi za ljudi 
je vonj neprijeten, pri delu z odvračali izvajalcu 
smrdi obleka, tekočina odvračala je škodljiva za 
rastje zato je ne smemo zlivati po tleh (naftni 
derivat). Posodice z odvračalom in vetrnico je 
treba redno vzdrževati (dolivati odvračalo), v 
zimskem času je potrebno v vetrnico dodajati 
sredstvo proti zmrzovanju odvračala. Primerna 
je le za manjše površine do 0,3 ha. Ker se divjad 
počasi navadi na vonj, je potrebno po 6 mesecih 
zamenjati vrsto odvračala.

Zarezovanje debel

V preteklosti se je ta ukrep za zaščito iglavcev 
uporabljal pogosteje. Danes ga v Sloveniji skoraj 
ne izvajamo. Vedno obstaja možnost, da se ob 
ali kmalu po zarezovanju, deblo okuži z glivo 
in naš namen doseže nasprotni učinek. Če pa 
je zarezovanje preveč površinsko ne doseže 
želenega učinka in naše delo je lahko zaman, 
kajti zaščita je uspešna, če iz ranjenih delov 
skorje priteče smola. 

Zaključek

Povečan obseg poškodb, ki jih povzroča rastli-
nojeda parkljasta divjad in motnje v obnavljanju 
gozda je vedno znak, da v okolju nekaj ni v redu. 
To je lahko posledica napačnega gojenja gozdov, 
napačnega gojenja divjadi ali pa posledica narav-
nih ujm ali požara, ki je na hitro dodobra spre-
menil ekosistem gozd. Zato je uporaba zaščitnih 
sredstev za varstvo gozdov pred rastlinojedo 
divjadjo izhod v danem trenutku, nikakor pa 
trajna rešitev. Kako ukrepati in kakšno vrsto 
zaščite uporabiti ne more biti recept. Odločitev 
mora biti plod temeljite analize stanja in jasno 
postavljenih ciljev za rešitev problemov. Takšne 

Slike 28, 29 in 30: Primeri zarezovanja v deblo in različna orodja za zarezovanje

Slika 28 Slika 29

Slika 30
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naloge morajo biti inženirsko delo in ne zgolj 
nekakšno mehanistično, stihijsko ukrepanje. 
Zato si mora vsak, ki načrtuje zaščito pred 
rastlinojedo divjadjo vzeti čas za odločitev, se 
posvetovati (sodelovanje vseh, ki se ukvarjajo z 
načrtovanjem v gozdu) in se šele nato odločiti. 
Ukrepi za zaščito pred rastlinojedo parkljasto 
divjadjo so zelo dragi in pri načrtovanju izvedbe 
nikakor ne smemo preskočiti tudi ekonomski 
vidik odločanja. V pomoč so vam lahko tabele in 
grafi, ki so v prilogi prispevka. Seveda prispevek 
ni zajel vseh možnih oblik zaščite, osredotočen 
je le na najpogosteje izvajane v slovenskih 
gozdovih. Iskanje novih, boljših in cenejših 
rešitev je nikoli dokončano delo. Za konec pa 
naj poudarim še enkrat, da so ukrepi zaščite 
pred rastlinojedo divjadjo le začasna rešitev, ki 
opozarja na neko motnjo v ekosistemu, zato je 
za dolgoročne rešitve potrebno poiskati vzrok 
za nastanek prekomernih poškodb in ta vzrok 
čim hitreje odpraviti.

Končna opozorila in navodila

Pri načrtovanju zaščite pred rastlinojedo par-
kljasto smo dolžni opraviti ekonomsko presojo 
zaščite. V območjih z veliko poškodovanostjo 
mladovij moramo dodobra razmisliti o načinu 
obnove, drevesnih vrstah za obnovo s sadnjo 
in načinu zaščite le teh. 
• Neposredna ekonomska primerjava je možna 

zgolj med zaščito s tulci in ograjo za sku-
pinsko zaščito. Ostale primerjave so zgolj 
posredne.

• Pri odločitvi o izbiri vrste zaščite ne smemo 
brez tehtne utemeljitve presegati meril za eko-
nomsko odločitev za več kot 25 %. Upošteva 
se tudi ekološke in estetske vidike. 

• Velikost posamezne ograje ne sme presegati 
2,5 ha.
Primer primerjave stroškov posameznih 

vrst zaščite
S sadnjo želimo obnoviti 0,70 ha. Posadili 

bomo 1.400 sadik, ki jih moramo vse zašči-
titi. 

Za oceno stroškov skupinske zaščite z žično 
ograjo, v tabeli 1, v prvem stolpcu poiščemo 
površino 0,7 ha. V naslovnih vrsticah naslednjih 
stolpcev poiščemo obliko ograje, ki je najbližje 

našemu primeru. Ko se odločimo za tip posta-
vitve zaščitne ograje, lahko celoten strošek 
postavitve, skupaj s pripadajočim materialom, 
enostavno odčitamo v vrstici 0,7 ha.

Za oceno stroškov individualne zaščite, 
v tabeli 2, v prvem stolpcu poiščemo število 
sadik 1.400. V naslovnih vrsticah naslednjih 
stolpcev poiščemo obliko individualne zaščite, 
ki je ob upoštevanju vseh dejstev najustreznejša 
za naš primer. Ko se odločimo, lahko celoten 
strošek izbrane individualne zaščite, skupaj s 
pripadajočim materialom, enostavno odčitamo 
v vrstici 1.400 sadik.

Za zaščito z žično ograjo (škarjasta posta-
vitev, pravokotnik a:2a) smo odčitali strošek 
2.939 €, za zaščito 1.400 sadik s polnimi tulci 
višine 1,2m pa 3.284 €. Primerjava pokaže, da je 
zaščita z mrežo cenejša za 345 €. Če bi uporabili 
fino mrežaste tulce višine 1,2 m pa bi bila cena 
postavitve in materialov 2.895 € kar je za 44 € 
ceneje kot žična ograja. 

Pojasnilo k tabelama 1 in 2.
(Tabeli sta objavljeni v številki 9)

V izračunih za tabeli je bila upoštevana dnina, ki 
trenutno valja za vlaganja v gozdove. Izračunana 
je polna vrednost dela in polna vrednost materia-
lov. Zato se cenovna razmerja med posameznimi 
vrstami zaščite tudi ob morebitni spremembi 
dnine ne bodo bistveno spremenila. 
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1 UVOD
1 INTRODUCTION

Posledica mednarodnega trgovanja in drugih 
mednarodnih dejavnosti človeka je tudi vnos 
in širjenje patogenih organizmov v okolja, 
kjer le ti do tedaj niso bili prisotni. Med ome-
njene organizme spadajo tudi glive iz družine 
pepelark (Erysiphaceae), ki povzročajo bolezni 
rastlin, ki jih imenujemo pepelovke. Tako se je v 
zadnjih letih v Evropi pojavilo nekaj novih vrst 
pepelark, ki se sedaj bolj ali manj hitro širijo 
po kontinentu. Štiri od teh so bile v zadnjem 
desetletju ugotovljene tudi v Sloveniji. 

GDK: 411.16(497.4)(045)=163.6

Prvo poročilo o gabrovi pepelovki (Erysiphe arcuata) in 
novi podatki o treh invazivnih pepelovkah v Sloveniji
First report of Erysiphe arcuata and new data about three invasive powdery 
mildews in Slovenia

Tine HAUPTMAN1, Dušan JURC2

Izvleček
Hauptman, T., Jurc, D.: Prvo poročilo o gabrovi pepelovki (Erysiphe arcuata) in novi podatki o treh invazivnih 
pepelovkah v Sloveniji. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 10. V slovenščini, z izvlečkom v angleščini, cit. lit. 29. 
Prevod v angleščino: avtorja. Lektura angleškega besedila: Breda Misja.
V prispevku prvič poročamo o pojavu gabrove pepelovke (Erysiphe arcuata) na belem gabru (Carpinus betulus) 
v Sloveniji. Ugotovili smo jo v arboretumu Volčji Potok leta 2007, nato pa še na številnih lokacijah po vsej 
Sloveniji in zaključujemo, da je splošno razširjena in pogosta. Navajamo nova nahajališča treh pepelovk, ki so 
bila zanesena v Slovenijo že prej: slečeva pepelovka (Erysiphe azaleae) leta 2004, pepelovka divjega kostanja 
(Erysiphe flexuosa) leta 2003, katalpova pepelovka (Erysiphe elevata) leta 2003 in ugotavljamo, da so splošno 
razširjene. V letu 2006 je bila gliva E. azaleae ugotovljena na avtohtoni populaciji rumenega sleča (Rhododendron 
luteum) pri Boštanju. Opisane so značilnosti vseh štirih vrst pepelovk iz vzorcev iz Slovenije in fotografirane 
so njihove diagnostične značilnosti.
Ključne besede: Carpinus betulus, Erysiphe arcuata, Rhododendron, Erysiphe azaleae, Aesculus hippocastanum, 
Erysiphe flexuosa, Catalpa, Erysiphe elevata, Slovenija

Abstract
Hauptman, T., Jurc, D.: First report of Erysiphe arcuata and new data about three invasive powdery mildews in 
Slovenia. Gozdarski vestnik, Vol. 66/2008, No. 10. In Slovene, with abstract in English, lit. quot. 29. Translated 
into English by the authors. English language editing by Breda Misja. 
The current paper is first report of powdery mildew Erysiphe arcuata on Carpinus betulus in Slovenia. It was 
found in arboretum Volčji Potok in 2007, afterwards also at numerous other locations throughout Slovenia 
and we conclude that it is widely distributed and frequent. New locations of three powdery mildews, which 
were introduced into Slovenia previously and are now widely distributed, are reported: Erysiphe azaleae was 
introduced in 2004, Erysiphe flexuosa in 2003 and Erysiphe elevata in 2003. In 2006 E. azaleae was found on 
autochtonous population of Rhododendron luteum near Boštanj. The characteristics of all four powdery mildews 
using Slovene material is described and their diagnostic features are presented by photographs.
Key words: Carpinus betulus, Erysiphe arcuata, Rhododendron, Erysiphe azaleae, Aesculus hippocastanum, 
Erysiphe flexuosa, Catalpa, Erysiphe elevata, Slovenia

1T.H., univ. dipl. inž. gozd.; Gozdarski inštitut Slovenije, 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO
2Doc. dr. D. J., univ. dipl. biol., Gozdarski inštitut 
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, SLO

V letu 2003 so v Ljubljani na navadnem 
divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) ter 
križancu Aesculus × carnea prvič našli glivo 
Erysiphe flexuosa, na ameriški katalpi (Catalpa 
bignonioides) pa glivo Erysiphe elevata (MILE-
VOJ 2004). V Evropi o pojavu omenjenih pepe-
lark poročajo le nekaj let prej in sicer so glivo 
E. flexuosa prvič odkrili v Nemčiji v letu 1999 
(ALE-AGHA et al. 2000), glivo E. elevata pa leta 
2002 na Madžarskem (VAJNA et al. 2004). Od 

332 Zdravje gozda



483

takrat o epidemičnih izbruhih, ki jih povzročata 
ti dve severnoameriški vrsti, poročajo iz številnih 
evropskih držav, zato ju upravičeno uvrščamo 
med invazivne vrste (KISS 2005). Za nekoliko 
manj invazivno pa velja gliva Erysiphe azaleae, ki 
so jo v Sloveniji prvič odkrili leta 2004 na hibrid-
nih listopadnih azalejah v Litiji (CELAR/VALIČ 
2005), v Evropi pa o najdbi njenega teleomorfa 
prvič poročajo iz Nemčije (BRAUN 1997). O 
najdbi teleomorfa govorimo zato, ker je gliva 
v Evropi prisotna že dlje časa, vendar je sprva 
oblikovala le nespolni stadij (anamorf), kar pa 
za natančno določitev ni bilo dovolj (BRAUN 
1987, ING 2000, INMAN et al. 2000). Za podo-
ben, vendar še nekoliko bolj zapleten primer pa 
gre pri pepelarki Erysiphe arcuata, glivi, ki smo 
jo pri nas prvič odkrili leta 2007 na navadnem 
belem gabru (Carpinus betulus) v Arboretumu 
Volčji Potok. Kljub najdbi teleomorfa smo sprva 
domnevali, da gre za glivo Uncinula carpinicola 
(HAUPTMAN 2008). Nadaljnja, bolj podrobna 
raziskava obstoječe literature pa je pokazala, da 
je bila leta 2006 opisana nova vrsta pepelovke 
na gabrih z imenom Erysiphe arcuata, ki se v 
mikroskopskih značilnostih in gostiteljih jasno 
loči od U. carpinicola (BRAUN et al. 2006). 

Zaradi tega, ker so prve tri glive (E. flexuosa, 
E. elevata, E. azaleae) pri nas že nekoliko dlje 
poznane in so o njih pisali že drugi avtorji 
(MILEVOJ 2004, CELAR/VALIČ 2005), glivo 
Erysiphe arcuata pa smo pravzaprav šele pred 
kratkim odkrili in je to njen prvi natančnejši 
opis v Sloveniji, smo pri raziskavah in pisanju 
tega članka nekoliko večjo pozornost namenili 
prav slednji. 

2 MATERIAL IN METODE
2 MATERIAL AND METHODS

Vzorce gabrove pepelovke smo sistematično 
zbirali skozi celotno poletje in jesen leta 2008 
po celotni Sloveniji, tako, da imamo zbrane 
vzorce na katerih je razvit tako anamorf kot 
teleomorf glive Erysiphe arcuata. Lokacije in 
datum nabiranja vzorcev, ki smo jih uporabili za 
raziskave so naslednji: Ljubljana-Ribji trg (19.6.), 
Arboretum Volčji Potok (25.6.), Ljubljana-vrt 
GIS (7.8., 23.10.), Straža pri Krškem (6.8.), 
Matenja vas pri Postojni (10.9.), Markovci pri 

Ptuju (16.9.) in Tišina (17.9.). Vzorce ostalih 
treh gliv (E. flexuosa, E. elevata, E. azaleae) pa 
smo nabirali samo jeseni (oktobra), kar je glavni 
razlog, da smo na njih uspeli pridobiti le opise in 
meritve njihovih spolnih stadijev. Za morfološki 
opis gliv ter izdelavo slik smo uporabili mikro-
skop Olympus BX 51, lupo Olympus SZX 12, 
kamero Nikon ter računalniški program NIS 
Elements 2.30. Pri izmeri kleistotecijev, njihovih 
priveskov, askov in askospor vseh štirih gliv, 
kot tudi konidijev glive E. arcuata smo nare-
dili vsaj 20 meritev, vzorce smo opazovali na 
objektnem steklu v vodi. Mikroskopske meritve 
smo zaokrožili na 0,5 μm. Pri večini meritvah 
navajamo srednje (S), minimalne (min) in 
maksimalne (max) vrednosti na način: (min) 
S (max). Če pri tem skupaj navajamo dolžino 
in širino, vrednosti ločimo z ×. Ugotavljali smo 
tudi število askov v kleistoteciju, askospor v 
askih ter število priveskov na kleistotecijih, v 
rezultatih tako navajamo tudi najnižje in naj-
višje vrednosti teh znakov. Omeniti velja, da 
smo pri meritvah askov pri dolžini upoštevali 
tudi peclje. Nabrane vzorce, ki so služili za raz-
iskave, smo shranili v herbariju Gozdarskega 
inštituta Slovenije. Navajamo tudi podatke o 
opazovanjih razširjenosti obravnavanih bolezni 
v Sloveniji, ki so bili zbrani ob terenskem delu 
v preteklih letih.

3 REZULTATI IN DISKUSIJA
3 RESULTS AND DISCUSSION

Invazivne vrste pepelark, ki so vnesene na nova 
ozemlja, lahko glede na pojav teleomorfa raz-
delimo v dve skupini (SEKO et al. 2008). Glive iz 
prve skupine na novem ozemlju dolgo oblikujejo 
le anamorfe, spolno obliko pa oblikujejo šele po 
nekaj letih ali desetletjih. V to skupino štejemo 
tudi glivi Erysiphe arcuata in E. azaleae. Drugi 
dve pepelarki E. flexousa in E. elevata, ki smo ju 
pred kratkim odkrili tudi v Sloveniji, pa spadata 
v skupino, ki takoj po vnosu na novo ozemlje 
oblikuje tako anamorf kot tudi teleomorf. Ker 
pa je glivo zelo težko zanesljivo določiti samo 
na podlagi anamorfa je bilo v preteklosti veliko 
več težav z identifikacijo pepelark, ki pripadata 
prvi skupini. 
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GABROVA PEPELOVKA

Erysiphe arcuata U. Braun, V.P. Heluta & S. 
Takam. (2006)
Anamorf: Oidium carpini Foitzik

Gliva Erysiphe arcuata na listih navadnega 
belega gabra (Carpinus betulus L.) oblikuje 
tanko sivo belo podgobje, hife so debele do 6 
μm, ki lahko list popolnoma prekrije (slika 1) 
ali pa se pojavlja v obliki manjših lis (slika 2). 
Micelij smo opazili tako na zgornji kot tudi 
spodnji strani lista, je pa pogosto zelo slabo 
viden, oziroma, kot opisujejo tudi BRAUN 
in sodelavci (2006), je micelij izginjajoč. 
Ugotovili smo, da je micelij najbolje viden 
spomladi, ko gliva oblikuje trosonosce, ki 
proizvajajo konidije, kasneje pa postane slabo 
viden oziroma neopazen (nekoliko bolje se 
micelij vidi, če okužen list pogledamo od 
strani). Vseeno pa na mestih, kjer se je spo-
mladi pojavil micelij ostanejo klorotične 
lise (slika 3), ki so drugi značilen simptom 
te bolezni. Nespolni stadij Oidium carpini 
oblikuje konidiofore, ki so večinoma ravni, 
redko malo ukrivljeni in imajo bazalno septo 
(slika 4). Bazalni celici konidiofora sledijo še 
1-3 krajše celice, na zadnji pa se posamično 
oblikujejo prosojni, brezbarvni, elipsoidni, 
cilindrični konidiji (slika 5), ki so po naših 
meritvah veliki (22,5) 34,0 (46,0) × (11,0) 
14,0 (18,0) μm. Pozno poleti in jeseni gliva 

oblikuje spolna trosišča kleistotecije (slika 
6), ki jih na naših vzorcih v večjem številu 
najdemo na spodnji strani listov. Kleistoteciji 
so temno rjavi, okrogli, na spodnji strani 
rahlo sploščeni in veliki (77,5) 97,0 (132,0) 
μm. Iz njih na obodu izrašča 10-22 prive-
skov (slika 7), ki so večinoma 1-3 krat daljši 
od velikosti kleistotecija, najdaljši so dolgi 
tudi do 330 μm. Stene priveskov so tanke, 
nekoliko se odebelijo le ob bazi, kjer imajo 
pogostokrat septo in tam so lahko tudi rahlo 
rjavo obarvani. Večinoma so rahlo ukrivljeni, 
nerazvejani (našli smo nekaj primerov, ki so 
se na sredini razdvojili) in se na vrhu krožno 
zaključijo. V kleistoteciju je 4-8 askov (slika 
8), ki so brezbarvni, ovalni, večinoma kratko 
pecljati in veliki (42,5) 53,0 (67,0) × (33,0) 
40,0 (50,0) μm. V vsakem asku je 4-6 ovalnih, 
prosojnih askospor (slika 9), ki so velike (15,0) 
20,5 (25,5) × (11,0) 13,5 (16,5) μm.

Kot smo omenili v uvodu, smo ob odkritju 
pepelovke na navadnem belem gabru sprva 
domnevali, da gre za glivo Uncinula carpini-
cola. Da smo se zmotili tako mi kot najverjet-
neje tudi VAJNA (2006) ter WOŁCZAŃSKA 
(2007), ki sta pisala o pojavu omenjene 
glive na Madžarskem oziroma na Poljskem, 
kažejo rezultati filogenetske analize pepelark 
z uncinuloidnimi priveski (Erysiphe section 
Uncinula) na gabrih (Carpinus sp.), ki so jih 
naredili BRAUN in sodelavci (2006). V ana-

Slika 1: Micelij glive 
Erysiphe arcuata 
popolnoma prekriva 
liste navadnega belega 
gabra
Figure 1: Mycelium of 
the fungus Erysiphe 
arcuata covers hornbeam 
leaves 
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Slika 2: Miceliji glive E. 
arcuata v obliki lis
Figure 2:The mycelia of 
the fungus E. arcuata in 
patches form

Slika 3: Klorotične lise na listih navadnega belega 
gabra
Figure 3: Chlorotic pegs on hornbeam leaves

Slika 4: Konidiofori glive E. arcuata na katerih se 
oblikujejo konidiji
Figure 4: The conidiophores of the fungus E. arcuata 
on which conidia are formed

lizo so vključili vzorce nabrane na navadnem 
belem gabru v Evropi (Nemčija, Ukrajina, 
Madžarska) ter vzorce iz različnih azijskih 
vrst gabra nabrane na Japonskem. Tako so na 
podlagi te analize določili pet različnih vrst 
gliv za katere so v kombinaciji z morfološkimi 
podatki izdelali tudi identifikacijski ključ. 
Poleg že prej poznanih pepelark Erysiphe 
carpinicola (sin. Uncinula carpinicola), E. 
pseudocarpinicola ter E. wuyiensis so avtorji 
prvič opisali še glivi E. carpini-laxiflora in E. 
arcuata. Najzanimivejša je bila ugotovitev, da 
prav vsi vzorci nabrani na navadnem belem 
gabru v Evropi pripadajo novo opisani vrsti 

Erysiphe arcuata in da je to pravzaprav tele-
omorf v Evropi že nekoliko dlje poznanega 
nespolnega stadija Oidium carpini Foitzik. Na 
podlagi teh ugotovitev in opisov vseh zgoraj 
omenjenih gliv smo ugotovili, da tudi pri 
našem vzorcu iz Volčjega Potoka le ne gre za 
glivo Uncinula carpinicola oziroma Erysiphe 
carpinicola kot jo imenujejo avtorji analize, 
temveč za vrsto Erysiphe arcuata. 

Omenjeni glivi sta si na prvi pogled vsaj 
morfološko podobni (zato je tudi prišlo do 
napačnih določitev), vendar je zgoraj opisana 
analiza pokazala, da se vseeno precej razlikujeta. 
Kot prvo imata pepelarki različne gostitelje. 
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Medtem ko je gliva E. carpinicola japonski 
endemit in okužuje le vrsto Carpinus japonica, 
ima gliva E. arcuata za gostitelja navadni beli 
gaber (Carpinus betulus) kot tudi azijsko vrsto 
Carpinus tschonoskii. Mikroskopska analiza 
pokaže tudi druge razlike in sicer, da ima E. 
carpinicola manjše konidije, kleistotecije z 
večjim številom krajših priveskov ter aske z 
večjim številom manjših askospor (BRAUN 
et al. 2006).

Anamorf Oidium carpini na navadnem 
belem gabru je v Evropi poznan že iz 70. let 
prejšnjega stoletja. Leta 1977 naj bi v Ukrajini 
našli tudi že teleomorf, ki naj bi bili v pove-
zavi z omenjenim anamorfom, vendar zaradi 
majhnega števila kleistotecijev zanesljiva dolo-
čitev glive ni bila mogoča, določili so jo le kot 
Uncinula sp.. V zadnjem času pa se je gliva po 
Evropi močno razširila, BRAUN in sodelavci 

(2006) ob opisu glive navajajo, da je razšir-
jena v Armeniji, Avstriji, Poljski, Madžarski, 
Nemčiji, Ukrajini, Črni Gori, Švici ter Veliki 
Britaniji, kasneje pa so o pojavu glive poročali 
še iz Slovaške (PASTIRČÁKOVA et al. 2008). 
E. arcuata vsekakor ni naravna evropska vrsta, 
saj ne bi tako dolgo ostala neopažena. Glede 
na to, da je gostitelj glive tudi azijska vrsta C. 
tschonoskii in da je Japonska središče najraz-
ličnejših pepelark, ki okužujejo različne vrsta 
gabra, BRAUN in sodelavci (2006) domnevajo, 
da se je na navadni beli gaber v Evropi razširila 
prav iz Japonske. 

Kot smo že omenili smo glivo E. arcuata v 
Sloveniji prvič našli v letu 2007 v Arboretumu 

Slika 7: Počen kleistotecij iz katerega izhajajo aski ter 
askospore glive E. arcuata
Figure 7: Cracked cleistothecium from which asci and 
ascospores of the fungus E. arcuata are protruding

Slika 5: Konidiji glive E. arcuata
Figure 5: The conidia of the fungus E. arcuata

Slika 6:. Kleistoteciji glive E. arcuata na listih navadnega 
belega gabra (micelij ni opazen s prostim očesom)
Figure 6: The cleistothecia of the fungus E. arcuata 
on hornbeam leaves (mycelium is not visible to the 
naked eye)

Slika 8: Ask glive E. arcuata s štirimi askosporami
Figure 8. The ascus of the fungus E. arcuata with four 
acospores
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Volčji Potok. Odkrili smo jo po naključju, 
saj smo jo ugotovili na vzorcih listov navad-
nega belega gabra, ki smo jih nabrali zaradi 
simptomov, ki jih je povzročila gliva Apio-
sporopsis carpinea. Pri mikroskopiranju peg, 
ki so nastale zaradi omenjene glive, pa smo 
na listih opazili tudi značilna spolna trosišča 
pepelark – kleistotecije. V letu 2008 smo nato 
na terenu sistematično iskali okužene gabre, 
glivo smo mikroskopsko določili na lokaci-
jah, ki so so navedena v poglavju 2 Material 
in metode. Našli smo jo tako v gozdu kot 
v urbanem prostoru, pogosta pa je tudi v 
gozdnih drevesnicah. Simptome bolezni (belo 
podgobje na listih, klorotične pege jeseni) pa 
smo opazili še na mnogih drugih lokacijah, 
zato domnevamo, da je E. arcuata pri nas 
splošno razširjena gliva. Bolezen zmanjša 
fotosintetsko aktivnost lista zaradi površin-
skega podgobja na površini, vendar micelij 
v rastni dobi počasi izgineva in ga ob koncu 
rastne dobe običajno sploh ne opazimo več. 
Na listu ostanejo kleistoteciji in rumene pege, 
pri močnih okužbah listi prezgodaj odpadejo. 
Večje škode, razen predčasnega odpadanja 
listja, bolezen še ne povzroča. 

SLEČEVA PEPELOVKA 

Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. 
Takam. (2000)
Sinonim: Microsphaera azaleae U. Braun

Gliva Erysiphe azaleae lahko okuži več vrst iz 
družine vresovk (Ericaceae), mi pa smo vzorce 
nabrali na več osebkih rododendronov (Rho-
dodendron sp.) v Arboretumu Volčji Potok. Za 
razliko od pepelarke na navadnem belem gabru 
gliva E. azaleae oblikuje na listih gostiteljev 
precej debelejši micelij (slika 10) in zato so bili 
simptomi bolezni veliko bolje opazni. Belo siv 
micelij smo opazili tudi na plodovih oziroma 
ostankih cvetov (slika 11). Tudi pri tej glivi smo 
veliko večino kleistotecijev odkrili na spodnji 
strani listov (slika 12), čeprav je micelij razvit 
tudi na zgornji strani. Kleistoteciji (slika 13) 
so okrogli, veliki (104,0) 133,0 (162,5) μm in 
imajo 12-32 priveskov, ki se na vrhu 4-6 krat 
(najpogosteje 5 krat) dihotomno razvejajo in 
na koncih zavijejo. Priveski (slika 14) imajo 
pri bazi precej debele stene, ki se proti vrhu 
nekoliko zožijo, so prozorni, večinoma brez 
sept (če jo imajo, je pri osnovi), ravni ali rahlo 
zaviti in dolgi približno toliko kot kleistoteciji 
iz katerih izhajajo, po naših meritvah 90 – 145 
μm. V kleistotecijih se oblikuje 5-10 askov (slika 
15), ki so ovalni, veliki (56,0) 65,5 (77,5) × (30,5) 
37,0 (44,5) μm in vsebujejo 4-7 askospor (slika 
16), ki so prav tako ovalne, prosojne, merijo pa 
(16,5) 22,0 (26,5) × (30,5) 37,0 (44,5) μm.

Prve pepelarke na rododendronih v Evropi so 
odkrili že v 50. letih prejšnjega stoletja v rastli-
njaku Kraljevega botaničnega vrta v Edinburgu. 
Izbruh bolezni naj bi se ponovil še v letih 1969 
in 1973. Pri slednjem naj bi šlo za glivi Sphaerot-
heca pannosa in Erysiphe cruciferarum, v kar pa 
večina raziskovalcev, ki so se kasneje ukvarjali s 
pepelarkami na rododendronih močno dvomi, 
saj naj bi omenjeni glivi imeli povsem druge 
gostitelje. Na zunaj rastočih rododendronih, 
prav tako v Veliki Britaniji, pa naj bi simptome 
bolezni prvič odkrili leta 1981, bolezen pa se 
je hitro razširila tudi ostale evropske države. 
Vse do leta 1997 so na okuženih listih vedno 
odkrili le anamorf in zaradi tega identifikacija 
glive ni bila mogoča. BRAUN (1987) je zato 

Slika 9: Značilno uncinuloidno oblikovan privesek in 
askospore glive E. arcuata
Figure 9: Characteristic uncinuloid appendage and 
ascospores of E. arcuata
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vse glive v Evropi, ki povzročajo pepelovke na 
rododendronih označil kot Oidium ericinum 
(kasneje jih označujejo tudi kot Erysiphe sp.). 
Danes pa je znano, da vse nespolne oblike ome-
njenih gliv pripadajo taksonu Oidium subgen. 
Pseudoidium in da omenjenim anamorfom 
pripadata vsaj dva teleomorfa (INMAN et al. 
2000, ING 2000).  

Prvi teleomorf se je pojavil leta 1994 na 
vrsti Rhododendron mekongense v rastlinjaku 
v Belgiji, drugi pa leta 1997 na rumenem sleču 
(Rhododendron luteum) ter dveh zimzelenih 
rododendronih (Rhododendron hybrid, Rhodo-

Slika 10: Micelij glive 
Erysiphe azaleae na 
listih rododendrona 
(Rhododendron sp.)
Figure 10: Mycelium of 
the fungus E. azaleae 
on rododendron leaves 
(Rhododendron sp.) 

Slika 11: Micelij glive E. azaleae prerašča tudi 
plodove
Figure 11: The mycelium of the fungus E. azaleae 
overgrows the fruits

Slika 12. Kleistoteciji glive E. azaleae na spodnji 
strani lista
Figure 12. The cleistothecia of the fungus E. azaleae on 
the underside of the leaf

dendron fortunei) v Bonnu v Nemčiji. INMAN 
in sodelavci (2000) so naredili morfološke raz-
iskave vzorcev iz Nemčije in Belgije, kot tudi 
vzorcev iz Velike Britanije in Severne Amerike, 
jih primerjali med seboj ter ugotovili, da gre pri 
teleomorfu iz Belgije za do tedaj še nepoznano 
vrsto, ki so jo poimenovali Microsphaera digitata, 
kleistotecije, ki pa so jih odkrili v Nemčiji, pa 
je oblikovala gliva Microsphaera azaleae, sedaj 
imenovana Erysiphe azaleae. Tako velja odkritje 
kleistotecijev v Bonnu za prvo najdbo teleomorfa 
glive E. azaleae v Evropi, poleg Nemčije pa so 
ga do sedaj odkrili tudi v Švici (INMAN et al. 
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2000), Angliji (ING 2000), Italiji (BARIBALDI 
et al. 2002), na Poljskem (PIĄTEK 2003), 
Češkem (LEBEDA et al. 2006) in Slovaškem 
(BACIGÁLOVÁ/MARKOVÁ 2006). 

Tudi v Sloveniji je bil na listopadnih azalejah 
(Knaphill 'Berry Rose' in 'Gibraltar') v Litiji v 
septembru 2004 sprva najden le anamorf, ki so ga 
pripisali vrsti Oidium ericinum Erikss, vendar so 

že mesec kasneje na vzorcih iz istih rastlin odkrili 
tudi teleomorf na podlagi katerega so ugotovili, 
da gre za glivo E. azaleae (CELAR/VALIČ 2005). 
Avtorja sta opazila močno okužbo slečeve 
pepelovke s superparazitsko glivo Ampelomyces 
quisqualis Ces.. Tudi pri številnih vzorcih, ki smo 
jih pregledali pri naši raziskavi, smo ugotovili 
prisotnost glive A. quisqualis in na mestih, kjer 
se je le ta razvijala, gliva E. azaleae ni oblikovala 
kleistotecijev. Verjetno je gliva E. azaleae prav 
posebno občutljiva na okužbo z A. quisqualis, 
saj o enakih opažanjih poročajo tudi iz Slovaške 
(BACIGÁLOVÁ/MARKOVÁ 2006). Slečevo 
pepelovko smo našli 16. 11. 2006 na naravnih 
rastiščih rumenega sleča (Rhododendron luteum 
Sweet) pri Boštanju blizu Sevnice. Bolezen je 
močno okužila posamične grme, na nekaterih 
je bila okužba rahla, večina rumenih slečev pa 

Slika 13: Kleistotecij glive E. azaleae
Figure 13: The cleistothecia of the fungus E. azaleae

Slika 14: Prozorni priveski z debelejšimi stenami, ki 
se na vrhu dihotomno razvejajo
Figure 14: Hyaline appendages with thick walls, which 
are branched at the apex

Slika 15: Ask s kratkim pecljem, ki vsebuje 6 askospor 
glive E. azaleae
Figure 15: The ascus with a short stalk containing 6 
ascospores of the fungus E. azaleae

Slika 16: Askospore glive E. azaleae
Figure 16: The ascospores of the fungus E. azaleae
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ni kazala nikakršnih znamenj okužbe. V nasadu 
rumenega sleča v parku Gozdarskega inštituta 
Slovenije smo bolezen prav tako ugotovili leta 
2006 in individualna občutljivost posameznih 
rastlin na bolezen je bila, prav tako kot na narav-
nih rastiščih, velika (rumeni sleč je tu posajen v 
dveh skupinah – ena je bila vzgojena iz semena 
iz rastišča pri Boštanju, druga pa s potaknjenci 
iz rastišča pri Brusnicah pod Gorjanci). V 
Volčjem Potoku smo pepelarko E. azaleae 
našli na številnih različnih rododendronih. 
Ker je v neposredni bližini raslo tudi kar nekaj 
drugih rododendronov, ki niso kazali simpto-
mov okužbe in prav tako niso bili določeni, bi 
morda v prihodnje veljalo narediti raziskavo, 
ki bi pokazala, katere vrste in kultivarji so na 
bolezen bolj občutljive in katere manj. 

PEPELOVKA DIVJEGA KOSTANJA

Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. Takam. 
(2000)
Sinonima: Uncinula flexuosa Peck (1872), Unci-
nuliella flexuosa (Peck) U. Braun (1981)

Pepelovka divjega kostanja se razvija na pecljih 
in na zgornji ter spodnji strani listov divjih 
kostanjev. Tam oblikuje bele micelijske prevleke 
(slika 17), pogosteje pa jo opazimo kot rahlo 

belo sivo in pajčevinasto razraslo podgobje (slika 
18). V njenem razvojnem krogu se najprej na 
površinskem podgobju oblikuje anamorf, ki 
sestoji iz trosonoscev (konidioforov) in koni-
dijev. Konidiofor je sestavljen iz podstavka v 
obliki zavite ali ravne hife na kateri so do tri 
kratke celice, konidiji so sodčkasti in veliki 25-40 
× 10-17 μm (ZIMMERMANNOVÁ-PASTIR-
ČÁKOVÁ/PASTIRČÁK 2002). Kleistoteciji se 
oblikujejo kasneje v vegetacijski dobi in so črno 
rjavi ali črni, v naših meritvah veliki (104,0) 
122,5 (140,0) μm (slika 19, slika 20). Priveski 
so dveh tipov, dolgi in kratki. Dolgi priveski so 
številni in 0,5 do 1,5 krat daljši kot je premer 
kleistotecijev. Zgornji deli dolgih priveskov so 
značilno valovito nagubani in se pogosto na 
vrhu krožno zvijejo (slika 21). Kratki priveski so 
razporejeni samo na zgornjem delu kleistotecija 
in jih pri mikroskopiranju zaradi tega pogosto 
sploh ne opazimo (na sliki 20 je izostren en 
kratki privesek). Izgledajo kot kratke ščetine, 
nimajo sept in so veliki 10-40×3-7,5 μm (ALE-
AGHA et al. 2000). Aski so s kratkim pecljem ali 
brez njega, veliki so (54,5) 60,0 (70,0) × (26,0) 
33,0 (40,0) μm, v kleistotecijih smo jih našteli 
5-10 (slika 22). Askospore so velike (18,0) 
23,0 (28,0) × (9,0) 11,5 (15,0) μm, in aski jih 
vsebujejo 6-8.

Gliva E. flexuosa je severnoameriška vrsta, 
ki je bila pred vnosom v Evropo razširjena v 
ZDA in Kanadi na vrstah Aesculus × carnea, 

Slika 17: Površinsko 
podgobje glive Erysiphe 
flexuosa na listih divjega 
kostanja (Ilirska Bistrica, 
6. 8. 2006)
Figure 17: Superficial 
mycelium of the fungus 
Erysiphe flexuosa on 
leaves of horse chestnut 
(Ilirska Bistrica, 6th Aug. 
2006)
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A. hippocastanum, A. glabra, A. octandra, A. 
pavia, A.neglecta, A. parviflora in A. sylvatica). 
Sprva je bila poznana pod imenom Uncinula 
flexuosa, kasneje pa jo je BRAUN zaradi dveh 
različnih vrst priveskov za krajši čas preimenoval 
v Uncinuliella flexousa. Ko pa so ugotovili, da so 
za taksonomsko uvrstitev veliko bolj pomembne 
lastnosti anamorfov glive in so uvedli moleku-
larne analize, so glivo U. flexuosa preimenovala 

v Erysiphe flexuosa, kar je tudi sedaj veljavno 
ime (ALE-AGHA et al. 2000, ZIMMERMAN-
NOVÁ-PASTIRČÁKOVÁ/PASTIRČÁK 2002). 
V rod Erysiphe spadajo tudi ostale tri pepelarke 
E. arcuata, E. azaleae in E. elevata, ker imajo 
vse anamorfe tipa Pseudoidium.

Slika 18: Močna okužba divjega kostanja s kostanjevo pepelovko (Ljubljana, 28. 9. 2008)
Figure 18: Strong infection of horse chestnut with powdery mildew (Ljubljana, 28th Sept. 2008)

Slika 19: Kleistoteciji na spodnji površini listov 
Figure 19: Cleistothecia on the underside of the 
leaves Slika 20: Kleistotecij z dolgimi priveski, izostren je 

tudi en kratki privesek 
Figure 20: The cleistothecium with long appendages, 
one short appendage is also in focus
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V Evropi je bila prvič najdena leta 1999 
na navadnem divjem kostanju (Aesculus hip-
pocastanum) v Nemčiji in skoraj istočasno še 
v Švici (ALE-AGHA et al. 2000). Gliva se je 
nato izredno hitro razširila, saj že leta 2002 o 
njenem pojavu poročajo še iz Avstrije, Hrvaške, 
Slovaške, Francije, Poljske (ZIMMERMAN-
NOVÁ-PASTIRČÁKOVÁ/PASTIRČÁK) in 
Velike Britanije (ING/SPOONER). V letu 
2003 je bila najdena še na Madžarskem (KISS 
et al. 2004) in prvič tudi v Sloveniji (MILEVOJ 
2004). Pri nas se je pojavila na navadnem divjem 
kostanju (Aesculus hippocastanum) ter rdečem 
divjem kostanju (Aesculus × carnea), na obeh 
vrstah smo jo odkrili tudi v Arboretumu Volčji 
Potok (HAUPTMAN 2008), sicer pa je v Evropi 
najdena še na vrstah A. chinensis, A. indica, A. 
neglecta ter A. × plantierensis (ZIMMERMAN-
NOVÁ-PASTIRČÁKOVÁ/PASTIRČÁK 2002). 
V obdobju od leta 2005 do 2008 smo opazo-
vali okužbe na posameznih divjih kostanjih v 
Ljubljani in ugotovili veliko razliko v jakosti 
okužbe istih dreves v posamičnih letih ter 
veliko različnost v občutljivosti med drevesi. 
To pomeni, da obstaja velika variabilnost v 
občutljivosti gostiteljev, kar bi lahko omogo-
čilo selekcijo gostiteljev in vzgojo odpornih 
kultivarjev. Slika 17 prikazuje močno okužene 
liste divjega kostanja v Ilirski Bistrici 6. 8. 2006, 
slika 18 pa rahlo okuženo drevo divjega kostanja 
v Ljubljani 28. 9. 2008. Kot smo že omenili je 
gliva najverjetneje severnoameriška vrsta, saj 

je tam že dolgo poznana in splošno razširjena, 
vseeno pa ING in SPOONER (2002) omenjata 
možnost, da gre za evropsko vrsto, ki bi bila 
iz Evrope, natančneje Balkana, prenesena v 
Severno Ameriko. Za potrditev ali zavrnitev 
te domneve bi bilo potrebno natančno proučiti 
potek in vzorec kolonizacije glive.

Gliva E. flexuosa kaže veliko invazivno 
sposobnost in je v Evropi povzročila kar nekaj 
epidemičnih izbruhov ter je poleg listnega 
zavrtača divjega kostanja (Cameraria ohridella) 
in listne sušice divjega kostanja (Guignardia aes-
culi) nov pomemben škodljiv organizem divjih 
kostanjev (Aesculus spp.) pri nas. V Sloveniji je 
splošno razširjena in njen pojav na določenem 
rastišču zavisi predvsem od vremenskih razmer 
v posamičnem letu.

KATALPOVA PEPELOVKA

Erysiphe elevata (Burill) U. Braun & S. Takam. 
(2000)
Sininim: Microsphaera elevata Burill (1876) 

Katalpovo pepelovko spoznamo po beli micelij-
ski prevleki na listih in plodovih katalpe (Catalpa 
spp.), ki se predvsem razvija na zgornji strani 
listov (slika 23). V kolikor gliva okuži mlade liste, 
ki še rastejo, se le ti lahko deformirajo (slika 24). 

Slika 21: Značilno zaviti dolgi priveski glive E. 
flexuosa 
Figure 21: Characteristic long appendages of the fungus 
E. flexuosa 

Slika 22: Ask z nastajajočimi askosporami glive E. 
flexuosa (črta=20 μm)
Figure 22: The ascus with developing ascospores of the 
fungus E. flexuosa (bar=20 μm)
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Anamorf so opisali ALE-AGHA in sodelavci šele 
leta 2004, konidiofori so tri celični. Kleistoteciji 
se običajno razvijajo na zgornji površini listov v 
velikem številu, na spodnji površini listov in na 
plodovih so manj številčni (slika 25, slika 26). 
Veliki so (81,0) 109,0 (150,5) μm in imajo 6-14 
priveskov, ki so tudi do 6× daljši od premera 
kleistotecija (najdaljši tudi do 600 μm) (slika 
27). Vrhovi priveskov se na kratkih razdaljah 2-5 
krat dihotomno razvejujejo (slika 29). Aski so 
veliki (47,0) 58,5 (70,0) × (33,5) 39,0 (47,0) μm, 
v kleistoteciju jih je 6-8 (slika 28). Askospore 
so velike (17,5) 24,0 (29,0) × (11,0) 13,5 (15,0) 
μm, in aski jih vsebujejo4-6.

Erysiphe elevata je še ena vnesena severnoa-
meriška vrsta, ki so jo v Evropi prvič odkrili leta 
2002 na ameriški katalpi (Catalpa bignonioides 
Walt.) na Madžarskem (VAJNA et al. 2004) 
in se je podobno kot pepelarka E. flexuosa na 
divjem kostanju zelo hitro razširila tudi v druge 
države. Istega leta so jo odkrili tudi v Veliki 
Britaniji (COOK et al. 2004), že v letu 2003 pa 
je bila prvič odkrita tudi v Sloveniji (MILEVOJ 
2004). ALE-AGHA in sodelavci (2004) nava-
jajo, da je razširjena tudi v Nemčiji, Švici, na 
Češkem in Slovaškem, poleg ameriške katalpe 
(C. bignonioides) pa naj bi bila najdena še na 
hibridni katalpi (Catalpa × erubescens Carr.) 
in na lepi katalpi (Catalpa speciosa (Warder ex 
Barney) Engelm.). 

Ob odkritju glive E. elevata v Evropi so jo 
nekateri povezovali z pepelarko Erysiphe catal-
pae, ki je kot parazit listov katalp (Catalpa sp.) v 
Evropi poznana že več kot stoletje. Domnevali 
so namreč, da so kleistoteciji glive E. catalpae, ki 
so jih v preteklosti odkrili v Evropi, pravzaprav 
nezreli kleistoteciji glive E. elevata. Domneve 
so zavrgli ALE-AGHA in sodelavci (2004), ki 
so analizirali vzorce obeh domnevnih vrst in 
ugotovili, da gre za dve morfološko popolnoma 
različni glivi. 

Na katalpah (Catalpa spp.) v Evropi so bile 
okužbe s pepelarkami redke vse do vnosa E. 
elevata. BLUMER (1967) navaja, da je v Fran-

Slika 23: List ameriške katalpe okužen s katalpovo 
pepelovko.
Figure 23: The leaf of Catalpa bignonioides infected 
with the fungus Erysiphe elevata

Slika 24: Zaradi okužbe z 
glivo E. elavata so mladi 
listi deformirani
Figure 24: Young leaves 
are deformed due to the 
infection with the fungus 
E. elevata
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ciji katalpe okužila gliva Erysiphe communis, 
poleg tega pa se je na katalpi pojavljala še gliva 
Phyllactinia guttata. V svetovnem merilu so 
ugotovili sedem vrst gliv, ki povzročajo pepe-
lovke na katalpah: Erysiphe catalpae, E. elevata, 
Leveillula taurica, Neoerysiphe sp., Phyllactinia 
guttata, Podosphaera fusca in Oidium hiratae 
(ALE-AGHA et al. 2004). 

Katalpovo pepelovko smo našli 26. 8. 2003 na 
treh drevesih ameriške katalpe (C. bignonioides) 
v Argentinskem parku v Ljubljani, vzorec smo 
shranili in ga determinirali šele nekaj let kasneje. 
Značilnost navedenega vzorca je izredno močna 
okužba površinskega micelija glive E. elevata 
s superparzitsko glivo Ampelomyces quisqualis 

Slika 25: Belo podgobje s številnimi kleistoteciji glive 
E. elevata, rjavo sive lise povzroča superparazitska 
gliva Ampelomyces quisqualis.
Figure 25:  White mycelium with numerous cleistothecia 
of the fungus E. elevata, brown gray patces are produced 
by superparasitic fungus Ampelomyces quisqualis

Slika 26: Kleistoteciji glive E. elevata
Figure 26: The cleistothecia of the fungus E. elevata

Slika 27: Počen kleistotecij, priveski in sproščen ask 
glive E. elevata
Figure 27: Cracked cleistothecium, appendages and 
liberated ascus of the fungus E. elevata

Slika 28: Ask z nastajajočimi askosporami glive E. 
elevata
Figure 28: The ascus and developing ascospores of the 
fungus E. elevata

Slika 29: Vrh priveska glive E. elevata je 4 krat 
dihotomno razvejan (črta=20 μm)
Figure 29: The apex of the appendage is 4 times 
dichotomously branched (bar=20 μm)
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(slika 25), ki je povzročila spremembo barve 
površinskega podgobja pepelarke v sivo rjavo. 
Na parazitiranih delih micelija E. elevata so bili 
številni piknidiji glive A. quisqualis in pepelarka 
na teh mestih ni oblikovala trosišč. Zaradi tega 
pojava glivo A. quisqualis uporabljajo za biolo-
ško kontrolo nekaterih pepelovk (JURC 2006). 
Nekajletna opazovanja omogočajo ugotovitev, 
da so posamične katalpe v Ljubljani vsako 
leto močneje okužene kot katalpe v bližini. To 
pomeni, da pri katalpah obstaja različna odpor-
nost na katalpovo pepelovko. Simptome okužbe 
s pepelovkami smo opazili tudi v Murski Soboti, 
v Mariboru in v Ilirski Bistrici, kar pomeni, da 
je katalpova pepelovka v Sloveniji verjetno že 
splošno razširjena.

4 ZAKLJUČKI
4 CONCLUSIONS

Invazivna vrsta (ali invazivka) je tujerodna vrsta, 
katere vnos povzroča ali bi lahko povzročil 
škodo okolju ali škodo za zdravje človeka (Exe-
cutive Order… 1999). Poškodbe, ki jih rastlini 
povzročajo domorodne pepelovke so običajno 
majhne. Kot obligatni biotrofi so pepelarke 
dobro prilagojene svojim gostiteljem, saj močne 
poškodbe ali celo odmiranje gostitelja pomeni 
manjšo možnost preživetja tudi za patogena 
in koevolucija obeh partnerjev je privedla do 
uravnoteženega odnosa. Neusklajenost tega 
odnosa pa lahko ugotovimo pri pepelarkah od 
drugod, še posebej iz drugih kontinentov. Ko 
je tujerodni patogen vnesen v novo okolje se 
naseli na tistega gostitelja, ki ga lahko okuži. Ta 
vrsta je običajno v bližnjem sorodstvu z vrsto, 
na kateri se je patogen razvil in pri kateri so se 
razvili tudi različni obrambni mehanizmi proti 
temu patogenu (najpogosteje so gostitelji v istem 
rodu rastlin). Ker novi gostitelj nima obram-
bnih mehanizmov proti patogenu, so poškodbe 
lahko mnogo močnejše kot pa so poškodbe na 
prvotnem gostitelju. Tipični primer je hrastova 
pepelovka, ki je v Evropi tujerodna vrsta in je 
bila vnesena v Francijo v začetku 20. stoletja 
– na ameriških hrastih ne povzroča opaznih 
poškodb, na evropskih vrstah pa so poškodbe 
močne in včasih ogroža svojega gostitelja 
(JURC 2006). Predvidevamo, da bodo škode 

zaradi treh novih pepelovk na katalpah, divjih 
kostanjih in slečih majhne, kajti našteti gostitelji 
se uporabljajo predvsem kot okrasne rastline. 
Nedvomno bo okrasna vrednost okuženih ras-
tlin manjša, vendar pepelovke ne bodo ogrožale 
obstoj svojih gostiteljev. Z načrtno selekcijo na 
odpornost proti pepelovkam ali z razvojem 
novih, bioloških zaščitnih sredstev (npr. na 
osnovi superparazitske glive Ampelomyces 
quisqualis) bi lahko zmanjšali njihov negativni 
vpliv. Drugače pa je z gabrovo pepelovko na 
navadnem belem gabru. Gostitelj je splošno 
razširjen in pogost v naših gozdovih in ima 
pomembno ekonomsko in ekološko vlogo v 
njih. Gabrova pepelovka povzroča prezgodnje 
odpadanje okuženih listov in morda bo njen 
negativni vpliv na mladje navadnega belega 
gabra tako močan, da bo lahko povzročila nje-
govo odmiranje (kot npr. povzroči odmiranje 
dobovega mladja hrastova pepelovka). Manj 
opazna bo zmanjšana konkurenčna sposobnost 
navadnega belega gabra zaradi okuženosti z 
gabrovo pepelovko in njen učinek bo viden 
šele v dolgem časovnem obdobju. Vendar že 
danes najdemo na istem rastišču bolj in manj 
okužene gabre. Mehanizmi naravne selekcije 
bodo pospeševali bolj odporne osebke, izločali 
občutljive in verjetno bo čez stoletja ali tisočletja 
vpliv te nove invazivke vedno manjši.

5 POVZETEK

Navajamo podatke o štirih vrstah invazivnih 
tujerodnih pepelovk, ki smo jih pridobili z 
meritvami in opazovanji v Sloveniji. 

Glivo E. arcuata smo v Sloveniji prvič našli 
v letu 2007 v Arboretumu Volčji Potok. V 
letu 2008 smo glivo mikroskopsko določili na 
naslednjih lokacijah, Ljubljana-Ribji trg (19.6.), 
Arboretum Volčji Potok (25.6.), Ljubljana-vrt 
GIS (7.8., 23.10.), Straža pri Krškem (6.8.), 
Matenja vas pri Postojni (10.9.), Markovci pri 
Ptuju (16.9.) in Tišina (17.9.). Našli smo jo tako 
v gozdu kot v urbanem prostoru, pogosta pa je 
tudi v gozdnih drevesnicah. Večje škode, razen 
predčasnega odpadanja listja, bolezen še ne 
povzroča. Konidiji so veliki (22,5) 34,0 (46,0) 
× (11,0) 14,0 (18,0) μm. Kleistoteciji so veliki 
(77,5) 97,0 (132,0) μm. Iz njih na obodu izrašča 
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10-22 priveskov, ki so večinoma 1-3 krat daljši 
od velikosti kleistotecija, najdaljši so dolgi tudi 
do 330 μm. V kleistoteciju je 4-8 askov, ki merijo 
(42,5) 53,0 (67,0) × (33,0) 40,0 (50,0) μm. V 
vsakem asku je 4-6 askospor, ki so velike (15,0) 
20,5 (25,5) × (11,0) 13,5 (16,5) μm.

Gliva E. azaleae je bila najdena v Sloveniji 
leta 2004 na okrasnih listopadnih rododen-
dronih (CELAR/VALIČ 2005). Našli smo jo 
16. 11. 2006 na naravnih rastiščih rumenega 
sleča (Rhododendron luteum) pri Boštanju blizu 
Sevnice in v istem letu v parku pri Gozdarskem 
inštitutu Slovenije v Ljubljani. Bolezen je močno 
okužila posamične grme, na nekaterih je bila 
okužba rahla, večina rumenih slečev pa ni kazala 
nikakršnih znamenj okužbe. V Volčjem Potoku 
smo pepelarko E. azaleae našli na številnih 
različnih rododendronih. Kleistoteciji merijo 
(104,0) 133,0 (162,5) μm in imajo 12-32 pri-
veskov, ki se na vrhu 4-6 krat (najpogosteje 5 
krat) dihotomno razvejajo in na koncih zavijejo. 
Priveski so dolgi približno toliko kot kleistoteciji 
iz katerih izhajajo, po naših meritvah 90 – 145 
μm. V kleistotecijih se oblikuje 5-10 askov, ki 
so ovalni, veliki (56,0) 65,5 (77,5) × (30,5) 37,0 
(44,5) μm in vsebujejo 4-7 askospor, ki merijo 
(16,5) 22,0 (26,5) × (30,5) 37,0 (44,5) μm. 

V letu 2003 je bila gliva Erysiphe flexuosa naj-
dena v Ljubljani na navadnem divjem kostanju 
(Aesculus hippocastanum) ter rdečem divjem 
kostanju (Aesculus × carnea) (MILEVOJ 2004), 
na obeh vrstah smo jo našli tudi v Arboretumu 
Volčji Potok leta 2007, v Ilirski Bistrici pa na 
divjem kostanju leta 2006. V Sloveniji je splošno 
razširjena in njen pojav na določenem rastišču 
zavisi predvsem od vremenskih razmer v posa-
mičnem letu. Kleistoteciji so v naših meritvah 
veliki (104,0) 122,5 (140,0) μm. Aski so veliki 
(54,5) 60,0 (70,0) × (26,0) 33,0 (40,0) μm, v 
kleistotecijih smo jih našteli 5-10. Askospore 
merijo (18,0) 23,0 (28,0) × (9,0) 11,5 (15,0) μm, 
in aski jih vsebujejo 6-8. 

Katalpova pepelovka (Erysiphe elevata) je bila 
prvič najdena v Sloveniji že v letu 2003 (MILE-
VOJ 2004). Nekajletna opazovanja omogočajo 
ugotovitev, da so posamične katalpe v Ljubljani 
vsako leto močneje okužene kot katalpe v bližini. 
Simptome okužbe s pepelovkami smo opazili 
tudi v Murski Soboti, v Mariboru in v Ilirski 

Bistrici, kar pomeni, da je katalpova pepelovka 
v Sloveniji verjetno že splošno razširjena. Klei-
stoteciji se običajno razvijajo na zgornji površini 
listov v velikem številu. Veliki so (81,0) 109,0 
(150,5) μm in imajo 6-14 priveskov, ki so tudi 
do 6× daljši od premera kleistotecija (najdaljši 
tudi do 600 μm). Vrhovi priveskov se na kratkih 
razdaljah 2-5 krat dihotomno razvejujejo. Aski 
so veliki (47,0) 58,5 (70,0) × (33,5) 39,0 (47,0) 
μm, v kleistoteciju jih je 6-8. Askospore merijo 
(17,5) 24,0 (29,0) × (11,0) 13,5 (15,0) μm, in 
aski jih vsebujejo 4-6. 

5 SUMMARY

The data about four species of invasive alien 
powdery mildews which were acquired with 
measurements and observations from Slovenia 
are presented. 

The fungus Erysiphe arcuata was found 
on Carpinus betulus in Slovenia (arboretum 
Volčji Potok) in 2007. In 2008 the fungus was 
microscopically determined from the following 
locations: Ljubljana-Ribji trg (19th June), arbo-
retum Volčji Potok (25th June), Ljubljana-park 
SFI (7th August, 23th October), Straža near Krško 
(6th August), Matenja vas near Postojna (10th 

September), Markovci near Ptuj (16th Septem-
ber) and Tišina (17th September). The disease 
was observed in forest and urban areas, it was 
frequent in forest and ornamental nurseries. 
The disease provokes premature leaf fall, other 
damages were not yet recorded. The conidia 
measure (22,5) 34,0 (46,0) × (11,0) 14,0 (18,0) 
μm, the cleistothecia (77,5) 97,0 (132,0) μm. 
Cleistothecia bear peripherally 10-22 appen-
dages, which are 1-3 times longer than the 
cleistothecium, the longest measured up to 330 
μm. The cleistothecia contain 4-8 asci, which 
measure (42,5) 53,0 (67,0) × (33,0) 40,0 (50,0) 
μm. The asci contain 4-6 ascospores measuring 
(15,0) 20,5 (25,5) × (11,0) 13,5 (16,5) μm.

The fungus Erysiphe azaleae was found in 
Slovenia in 2004 on deciduous ornamental 
rhododendrons (CELAR/VALIČ 2005). We have 
found the fungus on 16th Nov. 2006 on natural 
populations of Rhododendron luteum close to 
Boštanj near Sevnica and in the same year in the 
park of Slovenian Forestry Institute, Ljubljana 

346 Zdravje gozda



497

on the same host. The disease differentially 
affected the host plants on the same location 
– individual shrubs were strongly diseased, some 
were mildly infected and majority showed no 
disease symptoms. In Volčji Potok E. azaleae was 
found on numerous different rhododendrons. 
The cleistothecia measure (104,0) 133,0 (162,5) 
μm and have 12-32 appendages, which are 4-6 
times (mostly 5 times) dichotomously branched 
and on apices rounded. The appendages are 
approximately as long as the cleistothecia, 90 
– 145 μm in our measurements. In cleistothecia 
5-10 asci are formed which measure (56,0) 65,5 
(77,5) × (30,5) 37,0 (44,5) μm and contain 4-7 
ascospores. They measure (16,5) 22,0 (26,5) × 
(30,5) 37,0 (44,5) μm. 

In the year 2003 the fungus Erysiphe flexuosa 
was found in Ljubljana on Aesculus hippocasta-
num and Aesculus × carnea (MILEVOJ 2004), 
on both hosts it was found in arboretum Volčji 
Potok in 2007 and in Ilirska Bistrica on horse 
chestnut in 2006. The distribution of this 
powdery mildew in Slovenia is common, its 
appearance on certain location is dependent 
mostly on weather conditions in particular 
year. Cleistothecia have in our measurements 
the following dimensions (104,0) 122,5 (140,0) 
μm. Asci measure (54,5) 60,0 (70,0) × (26,0) 
33,0 (40,0) μm, cleistothecia contain 5-10 
asci. Ascospores measure (18,0) 23,0 (28,0) × 
(9,0) 11,5 (15,0) μm, there are 6-8 ascospores 
in ascus. 

Powdery mildew Erysiphe elevata on Catalpa 
bignonioides was reported from Slovenia in 2003 
(MILEVOJ 2004). In several yearly observations 
we noted that individual trees are constantly 
more affected by the disease than the trees in 
the vicinity. This means that C. bignonioides is 
differentially susceptible for the disease. The 
symptoms of E. elevata were noticed also in 
Murska Sobota, Maribor and in Ilirska Bistric, 
which indicates that the powdery mildew has 
common distribution in Slovenia. Cleistothecia 
are numerous on the upper side of the leaf, 
they measure (81,0) 109,0 (150,5) μm, with 6-
14 appendices, which are 6 times longer than 
the diameter of cleistothecium (the longest up 
to 600 μm). The apices of the appendices are 

2-5 times dichotomously branched in short 
distances. There are 6-8 asci in cleistothecium, 
asci measure (47,0) 58,5 (70,0) × (33,5) 39,0 
(47,0) μm. Ascospores are (17,5) 24,0 (29,0) 
× (11,0) 13,5 (15,0) μm large and asci contain 
4-6 ascospores. 
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1  NASTANEK IN VLOGA GOZDNIH 
UČNIH, TURISTIČNIH IN 
DRUGIH TEMATSKIH POTI 

Nastale so pred več kot 30 leti, ustanovili pa so jih 
gozdarji. Zdaj jih je več kot 100 in so namenjene 
izobraževanju, rekreaciji in turizmu.

Za gozdne učne, turistične in druge tematske 
poti  v nadaljevanju besedila uporabljamo izraz 
tematske poti. Začelo se je s tematskimi potmi, 
ki so jih imenovali gozdne učne poti, in sicer leta 
1974, ko sta nastali prvi: ena na šmarnogorski 
Grmadi, druga v Bistri pri Vrhniki. Pionirji so bili 
gozdarji, ki so imeli pri svojem delu jasen namen: 
med ljudi širiti znanje o gozdu in gozdarstvu na 
zanimiv in privlačen način v gozdu samem. Med 
njimi ne smemo pozabiti zaslužnega dr. Milana 
Ciglarja, enega od vodilnih sodelavcev takratnega 
Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije 
(zdaj Gozdarski inštitut Slovenije). Po letu 1974 
se je število tematskih poti povečevalo, nastajale 
so v vseh predelih Slovenije, pojavljala so se 
nova imena in tako nove vsebine (naravoslovna, 

GDK: 945.25(045)=163.6
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turistična, zgodovinska itn.); dandanes jih je več 
kot 1001. Večina  njihovih imen še vedno vsebuje 
besedno zvezo »gozdna učna pot«. Mnoge, ki 
so nastale pred letom 1994 v takratnih gozdnih 
gospodarstvih, je »podedoval« Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljevanju besedila uporabljamo 
kratico ZGS), ki je začel delovati leta 1994. Pri 
nastanku mnogih novih tematskih poti po letu 
1994 je ZGS pogosto sodeloval na različne načine. 
Zdaj v ZGS vlogo tematskih poti povezujemo s 
popularizacijo gozdov in gozdarstva2, turistično, 
rekreativno in poučno funkcijo gozdov3 in z 
gozdno pedagogiko4.

2  TEMATSKE POTI V PREDPISIH

Obstajata dva predpisa: eden določa planinske 
poti, drugi pa gozdne učne poti. Opis tematskih 
poti, ki jih obravnavamo tu, deloma ustreza opisu, 
kot ga določa zakon o planinskih poteh, vendar 
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so njihove oznake drugačne, pa tudi namen je 
drugačen.  Odgovornosti za vzdrževanje tematskih 
poti ne določa noben predpis.

Poznamo dva predpisa, ki neposredno in izrecno 
določata poti. To sta Zakon o planinskih poteh 
(Ur. list RS, štev. 61/2007) in podzakonski predpis 
Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnosti 
(Ur. list RS, štev. 37/2008). Zakon o planinskih 
poteh obravnava planinske poti, ki jih opredeljuje 
glede na namen, na enotno označevanje in glede 
na ustanovo, ki je pristojna zanje. Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnosti je podzakonski akt 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o graditvi objektov (Ur. list RS, štev. 126/2007). 
Ta uredba v 16. členu določa gozdno učno pot 
kot »ozek pas z naravnim materialom urejenega 
zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu«. Poleg 
fizičnega opisa (videz, urejenost, material), torej 
določa tudi namen (hoja po gozdu). Poti, za katere 
so druga poimenovanja (naravoslovna, turistična, 
naravoslovno-zgodovinska itn.), ne določa noben 
predpis. Predpisi torej obravnavajo izrecno le 
planinske poti in gozdne učne poti. Glede na 
sam opis poti bi morda katera od gozdnih učnih, 
turističnih in drugih tematskih poti spadala v dolo-
čitve Zakona o planinskih poteh, vendar nastane 
vprašanje namena in pristojnosti za skrbništvo, 
kot ga določa Zakon o planinskih poteh. Po tem 
zakonu je za mnoge naloge pri planinskih poteh 
skrbnik planinsko društvo, pri gozdnih učnih, 
turističnih in drugih tematskih poteh pa zasledimo 
različne organizacije (ZGS, turistična društva, šole, 
občine, gozdarska društva itn.), ki bi vsaj glede 
nato, da so igrale glavno vlogo pri postavitvi teh 
poti, morale biti odgovorne oziroma pristojne za 
njihovo vzdrževanje. Zakon o planinskih poteh 
določa enotno označitev – Knafelčevo markaci-
jo5. Tematske poti, o katerih tu ne pišemo, imajo 
zelo različne oznake. Tudi njihov namen je širši 
kot le hoja, tek in plezanje, čemur so namenjene 
planinske poti. Glede na namen je tudi opredelitev 
gozdnih učnih poti v Uredbi o vrstah objektov 
glede na zahtevnosti preozka (le hoja po gozdu). 
Navedena dejstva nas privedejo do ugotovitve, 
da Zakon o planinskih poteh in Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnosti ne zajemata vseh 
tematskih poti. Zakon o planinskih poteh določa 
tudi odgovornost v obliki skrbništva za planinske 

poti. Za vse druge poti pa skrbništva ne določa 
noben predpis.

3  ODGOVORNOST ZA TEMATSKE 
POTI

Zavezanost k odgovornosti za vzdrževanje in 
delovanje tematskih poti sicer ni predpisana, je pa 
nujna. Določiti jo je mogoče na več načinov.

Ugotovili smo, da postavljavci tematskih poti 
niso bili zavezani dolgoročni odgovornosti za te 
poti. To pa ni ravno dobro za dolgoročen obstoj 
in delovanje poti. Načrtno in prizadevno delo se 
lahko konča že takoj po postavitvi, za pot pa je 
treba skrbeti stalno. Zagotovljeno mora biti vzdr-
ževanje, za kar so potrebna finančna sredstva in 
organizacijska dela. Tematska pot mora tudi služiti 
svojemu namenu, če hočemo, da so njen obstoj ter 
vlaganja vanjo upravičena. Za vse to morajo biti 
zadolžene pravne in fizične osebe. Prostovoljstvo 
se kmalu izčrpa, še posebno v zdajšnjih časih, ko 
je treba vse plačati, in  ljudi, ki bi delali zastonj, 
skoraj ni več. Odgovornost za tematske poti je 
mogoče formalno urediti na več načinov: 
– z zakonskim ali podzakonskim predpisom po 

vzoru Zakona o planinskih poteh, 
– z lastno zavezanostjo pravne osebe, ki postav-

lja ali je postavila tako pot (v obliki izjave, v 
kateri so navedene obveznosti in ki jo podpiše 
odgovorna oseba) ter 

– z dogovorom oziroma pogodbo dveh ali več 
pravnih oseb, ki so sodelovale ali sodelujejo pri 
postavitvi poti in bodo skupaj skrbele zanjo. 

4  UPRAVLJANJE TEMATSKIH POTI 
V ZGS

ZGS je z internimi navodili uvedel sistem upravlja-
nja tematskih poti. Trenutno upravlja ali soupravlja 
55 tematskih poti: 47 na podlagi izjave o uprav-
ljanju, 8 na podlagi dogovora o soupravljanju. 
Poleg upravljanja tudi strokovno svetuje drugim 
organizacijam pri postavljanju in vzdrževanju 
poti. Pri tem je pomembno, da svoje delo namenja 
potem, za katere je odgovornost prevzela določena 
pravna oseba.

ZGS uporablja tematske poti pri izvedbi popu-
larizacije gozdov in gozdarstva in pri uveljavljanju 
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poučne, rekreacijske ter turistične funkcije gozdov. 
Dejavnosti in vzdrževanje tematskih poti uvršča 
v letni program dela in letni finančni načrt. Poleg 
tega je uvedel sistem upravljanja na podlagi izjav 
in na podlagi dogovorov o soupravljanju tematskih 
poti. V izjavi o upravljanju je navedena pristojna 
območna enota ZGS, v katero spada tematska pot,  
navedene pa so tudi dolžnosti ter odgovornosti 
za postavljanje, vzdrževanje in delovanje poti. V 
dogovoru o soupravljanju so navedene dolžnosti 
in pravice upravljavca in soupravljalca. V letni 
program dela in finančni načrt ZGS je mogoče 
zajeti le tiste tematske poti, za katere obstaja izjava 
o upravljanju oziroma dogovor o soupravljanju. 
Med dolžnosti spada tudi pridobitev dodatnih 
finančnih sredstev poleg tistih, ki jih nameni ZGS. 
V zadnjih letih je ZGS za vzdrževanje tematskih 
poti namenjal okrog 21.000 evrov na leto, kar 
je sicer pomembno, vendar ni dovolj. Trenutno 
je v ZGS 47 tematskih poti, za katere se je ZGS 
zavezal k upravljanju z izjavo, in 9 poti za katere 
je ZGS sklenil dogovor o soupravljanju. Skupno 
torej ZGS upravlja ali soupravlja 55 tematskih 
poti. Finančna sredstva, ki jih ZGS načrtuje za 
vzdrževanje tematskih poti, se razdelijo na del 
za redno vzdrževanje (40 %) in na del za investi-
cijsko vzdrževanje (60 %). Vsako leto posebej se 
določijo poti, ki bodo deležne finančnih sredstev 
za investicijsko vzdrževanje. Zato so potrebni 
naslednji dokumenti, ki jih morajo pripraviti 
območne enote ZGS: 
– predlog vseh tematskih poti za redno in inve-

sticijsko vzdrževanje, 
– predlog poti za izdajo ali ponatis vodnikov,  
– predlog poti za strokovno svetovanje ZGS 

upravljavcem poti, 
– projekt za investicijsko vzdrževanje oziroma 

postavitev nove poti, 
– projekt za izdajo ali ponatis vodnika (brošure 

ali zgibanke). 
Za navedene dokumente so interno predpisani 

obrazci.
Postavljanje novih poti v ZGS sicer sodi v proces 

upravljanja tematskih poti, vendar je mogoče le v 
izjemnih primerih in mora biti posebej utemeljeno. 

Poti je že sedaj veliko, postavljene so že po vseh 
območjih oziroma predelih Slovenije. Finančna 
sredstva, ki jih zagotavlja ZGS, so sicer pomembna, 
vendar pogosto ne zadoščajo za vzdrževanje. 
Poleg upravljanja tematskih poti ZGS tudi svetuje 
drugim upravljavcem. Pri tem je pomembno, da 
strokovno delo opravlja za tematske poti, za katere 
obstaja formalno določena pravna oseba, zavezana 
k odgovornosti za vzdrževanje in delovanje poti. 
Neracionalno je vlagati čas in delo, ki sta tudi 
denar, v tematske poti, za katere nista zagotovljena 
dolgoročni obstoj in delovanje.

5 VIRI
Lesnik, A.: Razvoj gozdnih učnih poti in njihov pomen 

za turizem, v Stanje in perspektive razvoja turizma 
v gozdnem prostoru, zbornik posvetovanja, Izdal 
Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana 2006.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih 
(Ur. list RS, štev. 12/2008)

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnosti (Ur. list 
RS, štev. 37/2008)

Zakon o gozdovih (Ur. list RS, 30/1993 in nasl.)
Zakon o planinskih poteh (Ur. list RS, štev. 61/ 2007)

OPOMBE
1 Po evidenci ZGS in Ministrstva za okolje in prostor iz 
leta 2006. Glej: Lesnik A., Razvoj gozdnih učnih poti in 
njihov pomen za turizem,  Stanje in perspektive razvoja 
turizma v gozdnem prostoru, Zbornik posvetovanja, 
izdal Državni svet RS leta 2006.
2 Širjenje poljudnega znanja o gozdu in gozdarstvu in 
osveščanje javnosti o pomenu gozdov. Ena od nalog 
ZGS, določena v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, štev. 
30/1993 in nasl.)
3 Tri funkcije gozdov iz skupine socialnih funkcij, 
določene v  Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, štev. 30/1993 
in nasl.) in v Pravilniku o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih 
načrtih (Ur. list, štev. 12/2008)
4 Pojem gozdna pedagogika se nanaša na izobraževanje 
laične javnosti o gozdovih in gozdarstvu. Ime so začeli 
uporabljati v Avstriji (Waldpedagogik) in se vse bolj 
uveljavlja v evropskem prostoru.
5 Bele pike z rdečim kolobarjem, ki jih je uveljavil 
slovenski gornik Alojz Knafelc (1859–1937).
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1 UVOD

Na slovenskih tleh ima gozdarstvo bogato tradi-
cijo. Sonaravno, trajnostno in mnogonamensko 
načelo gospodarjenja z gozdovi nas uvršča med 
prepoznavne v evropskem prostoru. 

Slovenski lastniki gozdov, med katerimi pre-
vladujejo taki z majhno in mešano posestjo, še niso 
povsem prisiljeni razmišljati o novih konceptih 
gospodarjenja. V primerjavi s srednjo Evropo 
imamo nizke davčne obremenitve gozdov, cena 
lesa je skoraj evropska, stroški dela so zaenkrat 
še vedno manjši, s prodajo v glavnem ni težav, 
vlaganja v gozdove so minimalna. Omejitvena 
dejavnika razvoja sta tudi visoka starost lastnikov 
in nizka izobrazbena raven. 

Globalne spremembe silijo lastnike k neneh-
nemu prilagajanju, še zlasti tržne razmere postajajo 
neizprosne. Zaslužek od lesa se manjša, vedno pa 
je bil spodbuda za delo v gozdu in vlaganja. 

Zaradi vedno večjih proizvodnih stroškov 
in padanja cen lesa lastniki gozdov iščejo čim 
boljše možnosti za prodajo. Možnost izboljšanja 
ekonomskih rezultatov je tudi v proizvodnji 
in prodaji visokovrednega lesa. V proizvodnjo 
vključujemo vse gozdnogojitvene in gozdno-
gospodarske ukrepe, ki v času rasti povečajo 
gospodarsko vrednost lesa.

GDK: 72:851(045)=163.6

Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji
Production and Auctioning of High Value Wood

Tomaž POLAJNAR

Izvleček:
Polajnar, T.: Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji. Gozdarski vestnik, 66/2008, št. 10. V slovenščini, 
z izvlečkom v angleščini. Prevod Breda Misja, pregled slovenskega besedila Marjetka Šivic.
Prispevek predstavlja možnosti boljšega ovrednotenja lesa s prodajo na licitaciji in prikaže razvoj in uspehe tovrstne 
prodaje v nekaterih evropskih državah.
Ključne besede: prodaja lesa, licitacija, visokovreden les

Abstract:
Polajnar, T.: Production and Auctioning of High Value Wood. Gozdarski vestnik (Professional Journal of Forestry), 
66/2008, Vol. 10. In Slovenian, abstract in English. Translated by Breda Misja, proofreading of the Slovenian text 
Marjetka Šivic.
The article presents possibilities for a better evaluation of wood by auctioning it and shows the development and 
successes of this kind of sale in some European countries.
Key words: wood sale, auction, high value wood

2  PRODAJA LESA NA LICITACIJI 

Prodaja na licitaciji je ena od bolj znanih oblik 
prodaje visokovrednega lesa. V Nemčiji so bile 
prve licitacije že pred dvema desetletjema, deset 
let pozneje tudi v Avstriji. Sprva je bilo pri takšni 
obliki trženja lesa kar precej pomislekov, še zlasti 
pri odkupovalcih lesa. Licitacije lesa organizirajo 
kmetijsko-gozdarske zbornice, ki so obenem 
tudi krovne organizacije kmetov (pri navajanju 
podatkov in primerov iz prakse se navezujem 
na štajersko licitacijo iz Grosswilfersdorfa pri 
Gradcu). Pri organizaciji ponavadi sodelujejo 
tudi gozdarska društva, večji posestniki in pod-
jetja, ki se ukvarjajo z odkupom in prodajo lesa. 
Njen namen je zbližati ponudnike s končnimi 
potrošniki in specializiranimi odkupovalci. Kupci 
so večinoma domači, veliko pa jih prihaja iz 
severne Evrope, kjer je domača ponudba listavcev, 
zaradi slabših razmer rasti, zelo revna. Večinoma 
so specializirani obrati za izdelavo visokokako-
vostnih izdelkov. Furnir uporabljajo za cenjeno 
pohištvo in luksuzno opremo. Precej lesa porabijo 
za dekorativne in umetniške izdelke, za glasbila 
in v restavratorstvu. 

Strokovna razprava

* T. P., dipl. ing. gozd., ZGS
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Licitiranje lesa postaja vse bolj zanimivo zaradi 
preprostega sodelovanja in vabljivih cen, hkrati 
pa je dostopno širokemu krogu kupcev. Lastniki 
gozdov na svoje stroške dostavijo hlode na raz-
stavni prostor. Čas sečnje je omejen na december 
in januar. Zimska sečnja je tudi porok za dobro 
kakovost. Pred tem je treba vsak hlod na čelu 
opremiti s številko, da ni zamenjav. Zbornični 
delavci hlode še dodatno opremijo z zaporednimi 
številkami, ki so osnova za sestavo liste. Tako je 
vsak hlod na listi zapisan in opremljen s podatki 
drevesne vrste, dolžine, premera in volumna. Po 
končani licitaciji listo dopolnijo z doseženo ceno 
in številom zainteresiranih kupcev za posamezni 
hlod. 

Ponavadi licitiranje poteka dva ali tri dni. Kupci 
si ogledajo razstavno blago. V zaprtih kuvertah 
oddajo zbornični komisiji ponujeno ceno za 
posamezni hlod, ki ga vodijo pod zaporedno 
številko. Komisija izbere najboljšega ponudnika. 
Ponavadi je za visokokakovostne sortimente 
veliko ponudnikov, zato dosegajo visoko ceno. 
Zanimivo je, da je med ponujenimi cenami zelo 
velik razpon, celo desetkratni ali več. Za podpov-
prečno kakovostno blago in nezanimive drevesne 
vrste je malo povpraševanja, pri njih je majhno 
nihanje ponujenih cen. 

Kupci se pogodbeno vežejo, da bodo zbornici 
v enem tednu plačali les in ga odpeljali. Po tem 
času zbornica nakaže izkupiček lastnikom gozdov. 
Za organizacijske stroške in reklamo si zaračuna 
17 €/m³. Lahko se zgodi, da lesa ne prodajo. V 
takem primeru ga mora lastnik odpeljati, lahko 
pa ga po normalni tržni ceni proda lokalnim 
odkupovalcem. Lesa ne prodajo le v primeru, 
če je les podpovprečne kakovosti ali ko lastnik 
postavi limit za še sprejemljivo ponujeno ceno.  
Po končani licitaciji razstavljeno blago ostane še 
nekaj dni na razstavišču. V tem času je mogoč 
prost vstop in vpogled v listo prodaje tudi širši 
javnosti. Pogosti obiskovalci so kmetijske šole, 
društva lastnikov gozdov in prodajalci lesa. Med 
obiskovalci so tudi lastniki gozdov, ki se šele 
seznanjajo s tovrstno prodajo. 

Izbor primernih hlodov za prodajo na licitaciji 
se začne že v gozdu. Strokovnjaki na stoječem 
drevesu ocenijo kakovost. Premer (vsaj več kot 
40 cm) in čistost debla sta najpomembnejši 

merili za uvrščanje hlodov med visokovreden les. 
Minimalna dolžina hloda je 2,20 m. Z dolžino 
debla se veča cena. Obarvana jedrovina, pokline, 
ekscentričnost srca, neenakomerna rast branik, 
kolesivost, zavitost vlaken in zlasti vraščene grče 
so pogoste napake, ki vrednost hlodov razvrstijo 
v nižji cenovni razred. Krivost debla je manjša 
napaka pri debelem sortimentu kot pri tanjšem, 
saj je izkoristek žaganja večji. Ponavadi ima hlod 
več napak, kot jih je mogoče videti.

Ugotovitev, da debel les ni vedno vreden 
les in da je vreden les praviloma vedno debel, 
sili v razmišljanje, kako v času rasti drevesa 
zmanjšati delež napak in povečati premer.  
Licitacija je dober primer tržnega gospodarjenja. 
Glede na ponudbe in povpraševanja se izoblikuje 
trenutna tržna cena. Lastniki hlodov so izpostav-
ljeni določenemu tveganju, saj ni znano, koliko 
kupcev se bo javilo in kakšna bo njihova kupna 
moč. Pri dobri ponudbi slabo povpraševanje lahko 
izoblikuje celo nižjo ceno, kot velja na lesnem 
trgu.  Nekateri kupci namenoma ponujajo zelo 
nizke cene in v primeru, da so edini kupec, tako 
zlicitirajo ugodno ceno. Tudi kupci tvegajo, saj 
ne  vedo, kako visoko ponudbo za posamezni 
hlod bodo oddali konkurenčni kupci. Pri nizko 
ponujeni ceni lahko ostanejo brez nakupa, z visoko 
ceno pa tvegajo in les lahko celo preplačajo. 

Ponudniki se tveganju lahko precej izognejo 
z dobrim poznavanjem tržnih razmer, kupci pa 
se izognejo tveganju kakovosti, če dobro poznajo 
lastnosti lesa. Trenutno je precejšnje povpraševanje 
po gorskem javoru in orehu. Oreh pogosto pro-
dajajo s koreninskim sistemom. Obe drevesni 
vrsti dosegata praviloma najvišje cene, tudi več 
kot 1000 €/m³. Odlično se prodajajo divja češnja, 
domača hruška in jablana. Za prodajo postaja 
zanimiva tudi sliva. Trenutno se manjša upada 
povpraševanje po velikem jesenu, belem gabru, 
črni jelši, lipi in temnih drevesnih vrstah, kot 
so hrast, domači kostanj in brest. Na licitaciji 
se prodaja bukve zaradi slabega povpraševanja 
ne uveljavi. Na povpraševanje po določenih 
drevesnih vrstah vplivajo modne razmere, ki se 
s časom spreminjajo. Na licitaciji je ponavadi 
količina iglavcev bolj simbolična. Za prodajo je 
zanimiva resonančna smreka, pa tudi izjemna 
kakovost rdečega bora in alpskega macesna. 

Polajnar, T.: Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji
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Hlodi se morajo odlikovati s počasno in enako-
merno rastjo branik, nadpovprečnim premerom 
in čistostjo debla.

3  PROIZVODNJA VISOKOVREDNIH 
LISTAVCEV 

Poraba visokokakovostnega lesa se veča. Les ostaja 
iskana in nenadomestljiva gradbena surovina, še 
zlasti, če je kakovostna. Visokorazvito srednje 
evropsko gospodarjenje z gozdovi je usmerjeno 
v povečevanje deleža listnatih gozdov, kjer to 
omogočajo rastiščne razmere. Monokulturni 
nasadi iglavcev se vse bolj umikajo z neprimer-
nih rastišč. Listavci postajajo zanimivi zaradi 
izboljšanja ekoloških razmer tal in zaradi vse 
boljše prodaje.  

Za gospodarjenje z listavci je potrebno več 
znanja kot z iglavci. Tradicija strokovnega gospo-
darjenja je pri nas lokalno pogojena. Kakovostna 
drevesa so pogosto splet srečnih naključij socialnih 
odnosov med drevesi in človekovih posegov. V 
slabo in nepravilno gospodarjenjih sestojih ne 
najdemo zelo kakovostnih dreves! Pomanjkljivo 
znanje, pomanjkanje izkušenj in miselnost stare 
nemške šole gozdarje in lastnike gozdov odvra-
čajo od strokovnega dela v listnatih gozdovih.   
Les listavcev je še vedno glavna in najbolj kako-
vostna surovinska baza za kurjavo in industrijsko 
predelavo. Cenovni razpon med drvmi in visoko-
kakovostno furnirsko hlodovino je zelo velik, zato 
so v listnatih gozdovih še toliko večji strokovni 
izzivi. Oplemeniteno delo lahko občutno poveča 
delež zelo kakovostnih dreves!  

Gospodarjenje za doseganje kakovosti se začne 
z nastajanjem mladega sestoja in nadaljuje skozi 
celotno življenjsko obdobje. Visokokakovostno 
proizvodnjo je mogoče dosegati na dobrih rastiš-
čih, na slabših je upravičenost vlaganj precej 
manjša. V primerjavi z iglavci dosežena lesna 
zaloga in število dreves nista tako pomembna. Delo 
mora biti že v mladju usmerjeno v izbor rastišču 
primernih drevesnih vrst in njihovi kakovosti. 
Med množico kandidatov je treba izbrati tistega, 

od  katerega pričakujemo, da bo opravičil naše pri-
čakovanje po kakovosti in hkrati opravljal druge 
funkcije. Ponavadi je razmak med izbranci 10 
do 12 m. Pogosto je odvisen od reliefnih razmer 
in prisotnosti kakovostnih izbrancev. Glavnina 
gozdnogojitvenega dela je usmerjena nanje. Ves 
čas moramo paziti, da jih tekmeci v okolici ne 
prerastejo, hkrati pa jih mora njihova prisotnost 
spodbujati k višinski rasti in čiščenju spodnjih 
vej. Sproščanje izbranih dreves v mladosti je 
pogostejše kot pozneje v starosti.  

Ukrepi za usmerjanje pospeševanja kakovost-
nih znakov so potrebni že v mladju, nato v gošči, 
letvenjaku in pozneje v drogovnjaku. Priporočljivo 
je, da krošnja pokriva do 60 % dolžine debla. 
V praksi se pogosto srečujemo s prekratkimi 
krošnjami, kar je vzrok za slabše priraščanje v 
debelino. V mladosti utesnjena drevesa pozneje 
dosegajo  ciljne premere. S starostjo drevesa se 
povečuje možnost napak, kot je obarvanost srca, 
gniloba in podobno. Da vzgojimo visokovredno 
drevo, moramo paziti na čim manjšo pojavnost 
napak v spodnjem delu debla.

4  ZAKLJUČEK

Proizvodnja tržno zanimivega in kakovostnega 
lesa je zanimiva tudi za manjše gozdne posestnike. 
Ne terja velikih vlaganj, gospodarjenje je skladno 
sonaravnemu konceptu. Potrebni so le: strokoven 
pristop, posluh in občutek!

Končni cilj ni vedno proizvodnja lesa za pro-
dajo na licitaciji. Uspeh proizvodnje je že prestop 
v višji kakovostni razred. 

Prodaja lesa na licitaciji ni samo iskanje in 
sečnja kakovostnih dreves, spremljava tržnih 
razmer in način prodaje. Uspešna prodaja je res 
finale, ki deluje motivacijsko. Licitacija lesa in 
doseganje visokih cen sta izziv in spodbuda za 
strokovno delo gozdarjev in lastnikov gozdov.

Končno licitacija lesa tudi sili lastnike gozdov, 
da se začnejo zavedati prodajnih možnosti, rastišč-
nih in sestojnih potencialov!

Polajnar, T.: Proizvodnja in prodaja visokovrednega lesa na licitaciji
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Slovenska ekipa gozdarjev, ki je bila izbrana na 
6. državnem tekmovanju gozdnih delavcev na 
Črnem vrhu nad Cerknim 30.- 31. maja letos, 
v sestavi: 
 Domine KRESE iz Dolenjskih Toplic, delavec 

GG Novo Mesto
 Robert ČUK iz Podkraja, delavec GOZD 

Ljubljana
 Šimen DRAŠLER iz Verda, delavec GOZD 

Ljubljana
 in mladinec: Ernest KRŽIČ iz Kožljeka pri 

Cerknici, dijak SGLŠ iz Postojne 
in vodstvom vodje ekipe, VONČINA Rafaela, SGG 
Tolmin, ter tehničnem vodstvom TREBEC Adolfa, 
iz Zavoda za gozdove Slovenije ter spremljavi 
ekipe GRADIŠAR Dušana iz GOZD Ljubljana, 
ŠOLAR Zvoneta iz GG Bled, SAMEC Borisa 
iz SGLŠ Postojna ter GRADIŠAR Grege, se je 
udeležila 28. svetovnega tekmovanja gozdarjev v 
nemškem Tripsdrillu v Baden- Wurttembergu, v 
času od 2. do 05. oktobra letos, kjer so ga Nemci 

28. Svetovno prvenstvo gozdarjev – Slovenci odlični deseti
2.–5. oktober 2008, Tripsdrill, Nemčija

pripravili v kratkem času po odpovedi Beljgicev, 
kateri so organizacijo sprejeli pred dvemi leti v 
Estoniji.

Tekmovanje je potekalo v petih preizkušnjah, 
katere so štele za skupno posamično in ekipno 
uvrstitev in sicer:
– podiranje debla drevesa na 15 m oddaljen cilj 

(čim natančneje zadeti cilj - količek)
– menjava verige in obračanje letve motorne 

žage
– kombinirano prežagovanje dveh hlodov, ki 

ležita na podporah pod različnimi koti
– precizno prežagovanje hlodov na podlagi ( pri 

tem pa ne zarezati v podlago)
– kleščenju oz. obvejevanju drevesa 
– ter ekipni preizkušnji (nastopili so vsi štirje 

tekmovalci in sicer štafetno v odrezovanju 
kolutkov na ležečem drogu in na vertikalno 
vpetim drogom ter tekom med temi drogovi, 
kar je nedvomno varnostno vprašljivo – tek 
z motorno žago!).

Gozdarstvo v času in prostoru

Slovenska ekipa gozdarjev
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Rezultati  tekmovanja

Med 30 ekipami iz 29 držav sveta, smo Slovenci 
osvojili odlično ekipno deseto mesto, saj nam je 
za tretje mesto zmanjkalo samo 92 točk kar pa 
tisti, ki poznajo točkovanje vedo, da je to le pet 
malih napak recimo pri kleščenju ali pa le kakšna 
stopinja pri kombiniranem rezu ali le par mm pri 
preciznem rezu ali ...

Torej zmagala je ekipa Nemčije s 4.813 točkami, 
druga je bila Švica s 4.765 točkami in tretja je bila 
ekipa Liechtensteina s 4.695 točkami. Sledili smo 
Norveška (4.661 točk), Rusija (4.661 točk), Avstrija 
(4.651 točk), Madžarska (4.627 točk), Češka 
(4.618 točk), Latvija (4.611 točk) in že omenjeno 
na desetem mestu Slovenija s 4.604 točkami. Za 
nami so se uvrstile sledeče ekipe:

Italija (4.582 toč), Švedska (4.566 točk), Finska 
(4.501 točk), Belorusija (4.500 točk), Estonija 
(4.491 točk), Nizozemska (4.482 točk), Velika 
Britanija (4.471 točk), Litva (4.473 točk), Ukrajina 
(4.408 točk), Slovaška  (4.325 točk), Hrvaška (4.307 
točk), Francija (4.298 točk), Luksemburg (4.081 
točk), Srbija (4.021 točk), Belgija (3.899 točk), 
Poljska (3.361 točk), Združene države Amerike 
(3.280 točk), Danska  (2.944 točk) in Venezuela 
(2.121 točk).

Med 86 posamezniki je bil zmagovalec Švicar 
Balz Recher s 1.649 točkami, drugi je bil Finec 
Jukka Perämäki s 1.629 točkami in tretji je bil Rus 
Alexander Surovtsev s 1.623 točkami.

Naši tekmovalci so se uvrstili tako:
– Robert ČUK s 1.573 točkami na odlično 18. 

mesto

– Domine KRESE s 1.541 točkami na dobro 34. 
mesto

– Šimen DRAŠLER s 1.490 točkami na 
49.mesto.
V mladinski konkurenci (ta je bila letos že četr-

tič ) je med petindvajsetimi nastopajočimi, naš 
’’junior’’, Ernest KRŽIČ zasedel skupno petnaj-

sto mesto, sicer pa osvojil v posamični disciplini 
menjava verige in obračanje letve šesto mesto, kar 
je bila naša druga najboljša posamična uvrstitev, 
poleg četrtega mesta Roberta ČUKA prav tako v 
disciplini menjava verige in obračanje letve.

Za konec 

Rezultati s tekmovanja so odlični. Morda bi bili 
lahko nekoliko boljši, vendar se moramo zave-
deti, da so po zmago in kolajne prišli skoraj vsi 
nastopajoči. Kvalitetnih tekmovalcev in s tem 
potencialnih zmagovalcev je vsako tekmovanje 
za nekaj % več. Posamična zmaga je bila tako 
realno dosegljiva za okoli 30 tekmovalcev, prvo 
mesto pa je žal samo eno. Med potencialno realno 
zmožnimi petnajstimi ekipami za osvojitev kolajne, 
smo s kančkom smole osvojili do zdaj najboljše 
ekipno deseto mesto (na svetovnem tekmovanju 
je Slovenija nastopila že šestič). Nekaterim je 
uspelo letos, drugim pa nam bo morda uspelo na 
29. svetovnem tekmovanju gozdarjev, ki bo leta 
2010 na Hrvaškem v Zagrebu ali morda čez par 
let kar na domačem terenu.  S pripravami bomo 
pričeli takoj prihodnjo pomlad.

Še to, da ne bi pozabili omeniti navijačev iz DIT 
Posočja, kateri so nas prišli vzpodbujati v soboto 
in druge polovice družine Gradišar ter nekdanjega 
udeleženca svetovnih tekmovanj, Janeza Zrimška, 
kateri nas je s svojo spremljevalko in sestrično 
bodril in navijal za nas kar dva dni in na koncu 
priznal, da je za točke trepetal enako kakor mi ali 
kakor, da bi jih sam nabiral.

Hvala vsem, ki ste nas vzpodbujali, predvsem 
pa Gospodarskemu interesnemu združenju za 
gozdarstvo Slovenije, da ste nas podprli in s tem 
omogočili nastop na svetovnem tekmovanju 
gozdarjev in vam zagotavljamo, da nam lahko 
zaupate tudi vnaprej. Kolajne še sledijo.

Adolf TREBEC

Gozdarstvo v času in prostoru

V pričakovanju ...
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Društvena dejavnost

Zametki košarkarskega druženja gozdarjev segajo 
v leto 2001, ko smo se pod koši pomerili Celjani 
in Kranjčani v Gorenji vasi, ter nato v povratni 
tekmi še v Laškem. Takrat se je porodila ideja o 
širšem košarkarskem druženju gozdarjev, katere 
avtorja sta bila Boško Škrlep in Dušan Debenak. Za 
realizacijo ideje je bil poleg slednjih dveh  zaslužen 
tudi Danilo Bajc iz Kočevja, ki je naslednje leto  
pridružil Kočevarje na prvo  druženje gozdarjev 
– košarkarjev.   Tako se je leta 2002 zgodil prvi 
resni turnir  v Šmarju pri Jelšah. Takrat so naj-
boljšo košarko predstavili gozdarji iz Kočevja. 
Leta 2003 se je druženje nadaljevalo v Kočevju, 
kjer je sodelovalo že več ekip.  Na tem turnirju so 
bili najmočnejši Celjani. Leta 2004 smo se zbrali 
v kraju Grahovo, leta 2005 v Žužemberku, 2006 
na Igu pri Ljubljani, 2007 v Kranju. Vsa ta leta so 
bili nepremagljivi kolegi iz Kočevja. 

Letos, ko je bil krog gostiteljev turnirja skle-
njen, smo se zopet zbrali na celjskem, kjer smo 
v organizaciji Celjskega gozdarskega društva v 
športni dvorani Ljubečna pri Celju s pomočjo 
generalnega sponzorja Gozd Ljubljana d.d. ter 
sponzorjev Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec 
d.d. ter Gozdno gospodarstvo Maribor d.d. izpeljali 
zanimiv turnir, v katerem smo dobili novega-sta-
rega prvaka iz Kočevja. Slednji so zopet dokazali, 
da igrajo zelo resno in kvalitetno. Kvaliteta njihove 
igre  je vsekakor posledica rednega tedenskega 
druženja pod obroči. Domačini smo se morali 
na turnirju zadovoljiti z drugim mestom kljub 
borbeni igri v finalu, ko smo  priznali premoč 
ekipi Grče iz Kočevja z rezultatom 28:13. Prav 
tako borbena je bila tekma za tretje mesto, ki se 
je po dramatičnem zaključku končala z neod-

Košarkarsko druženje

ločenim rezultatom 16:16. Moči za podaljške ni 
bilo več, zato sta si ekipi Kranja in Novega Mesta  
razdelili tretje mesto. Peto mesto so zasedli bor-
beni in simpatični igralci Gozdarskega inštituta 
Slovenije, ki so svoje veliko srce, pevski talent in 
šarm  pokazali  na zakuski, kjer smo nadaljevali 
druženje. 

Na turnirju Celje 2008  je bilo odigranih 6 tekem 
z naslednjim razporedom in rezultati:
1. KOČEVJE : GIS = 29 : 17
2. CELJE : NOVO MESTO = 36 : 15
3. GIS : KRANJ = 26 : 29
4. KRANJ : KOČEVJE = 23 : 29
5. CELJE : KOČEVJE = 13 : 28
 (FINALE)
6. KRANJ : NOVO MESTO = 16 : 16
 (ZA TRETJE MESTO)

Po dobri stari gozdarski navadi smo se po 
športni aktivnosti zbrali na Rajskem otoku sredi 
ribnika na Proseniškem. Tam smo ob dobri hrani 
in pijači modrovali o košarki, prihodnosti goz-
darstva, aktualnih temah in seveda postranskih 
stvareh. 

Prehodni pokal je šel v roke ekipi Grče iz  
Kočevja, kateri se je zaradi treh zaporedno osvoje-
nih naslovov spremenil v trajnega. Kočevarji bodo 
organizator košarkarskega druženja prihodnje leto. 
Obveza vseh nas pa je, da do srečanja v Kočevju 
2009 igramo košarko,  s tem krepimo telo in duha, 
in da pridemo v Kočevje še bolje  pripravljeni. 

Jakob BOVHA univ. dipl. inž. gozd
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